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Ер есімі –
ел есінде

Халық
мақалы

«Сын түзелмей, мін түзелмейді» 
деген дана халқымыз. Алдағы 

уақытта бір мүдде, бір 
мақсатта жұмыс істеп, жарқын 

болашағымыздың жарық болуына 
аянбай еңбек етеді деп сенім 

артамыз.

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС

БАҒДАРЛАМА ҚОҒАМ БАҚЫЛАУЫНДА

қамтылған. Көше жарықтары тартылып, бір 
айдың көлемінде ел игілігіне берілмек. 

Абылайхан көшесінің ұзындығы 3,1 
шақы рым жол мен 1,223 шақырым жаяу 
жүргінші жолын жөндеуге 11 адам, Нахимов 
көшесіндегі ұзындығы 0,29 шақырымды құ-
рай  тын автомобиль жəне жаяу жүргінші жол-
дарын жасауда 3 адам жұмыспен қамтылған. 

Ал жастар көшесінің ұзындығы 0,8 
шақырым көлік жолы мен 730 метрлік жаяу 
жүргіншілер жолының жөндеу жұмыстарына 
5 адам жұмыспен қамту орталығы арқылы  
жұмылдырылса, 15 адам сырттан қосылып 
еңбек етуде. Бұрын соңды жол түспеген 
Жастар көшесі мектепке дейін ұзартылып, 
халық игілігіне берілген. 

Одан бөлек қоғамдық кеңес мүшелері 
Автобаза ықшамауданы мен Лермонтов кө-
ше сіндегі көпқабатты үйлердің ара сын дағы 
жолдар мен жаяу жүргіншілер жолдарның 
жұмысын бақылады. Аулалардың абаттан-
дырылуын ба ғалады. 

Аудан əкімінің орынбасары алдағы 
уақытта қаланың орталық көшелерінің 
жарық жүйелері толығымен ауыстырылып, 
көгалдандыру жұмыстары жүргізілетіндігін 
тілге тиек етті. 

Қоғамдық кеңес мүшелерінің бақылауға 
негізделген мемлекеттік нысандардың жұ -
мы   сымен танысуы келесі күндерде де 
жалғасын тапты. Ауданымыздағы күрделі 

жəне ағымдағы жөндеу жұмыстары жүріп 
жатқан жəне аяқталған бір қатар нысандарды 
аралады. Ең алдымен аудандық мəдениет 
үйінің жылыту жүйесімен танысты. 
Жылыту жүйесін жөндеуге 35 млн. 746 мың 
теңге бөлініп ашық конкурс нəтиежесінде 
«SILK ROAD CONSTRUCTION» ЖШС 
жұмыс жасауда. Аудандық мəдениет жəне 
тілдерді басқару бөлімінің басшысы Фарида 
Бегенбаеваның айтуынша, қосымша 14,5 
млн. қаржы мəдениет үйінің жылыту 
жүйесін газ құбырына қосу үшін бөлініп, 
жобалық сметалық құжаттары əзірленуде. 

Сонымен қатар, Талғар қаласындағы 
облыстық арнайы мектеп-интернатына 
жүргізіліп жатқан күрделі жөндеу 
жұмыстарын көрді. Аталмыш нысанды 
жөндеуге 544 млн. 908 мың теңге бөлінген. 
Мамыр айында басталған бұл нысанның 
жұмыстары қыркүйектің аяғында аяқталып, 
қазан айынан бастап оқушыларды қабылдауға 
дайын. Қазіргі таңда жұмыстың 90 пайызы 
орындалып,сытқы абаттандыру жұмыстары 
жүргізілуде. Балалар моншасы, жатахана, 
спорт зал, асхана барлығы заманауи үлгіде 
салынып, қажетті құрал-жабдықтармен 
толықтай қамтылған. Сыйымдылығы 250 
оқушыға арналған интернаттың құрылысын 
«Нұр-Шапағат құрылыс компаниясы» ЖШС 
жүргізуде.

Сонымен бірге аудандық он мектептің ішкі 
əжетханалары ағымдағы жөндеуден өткен. 

Қоғамдық кеңес мүшелері ағымдағы 
жылға арналған «Жұмыспен қамту Жол 
картасын» жүзеге асыру шеңберінде 
инфроқұрылымдық жоспарлар жөнінде 
атқарылып жатқан жұмыстардың бары-
сына баға беріп, өз ойларымен бөлісті. 
Олқылықтар мен кемшіліктерін сынға алып, 
өз тараптарынан ұсыныстарын жеткізген 
қоғам белсенділері араға уақыт салып қайта 
қадағалауға шығатындарын айтып тарқасты.

Айнаш ƏЛДИБЕК, 
тілші

Сол міндеттерді жүзеге асыра отырып, 
Талғар ауданында бірқатар шаруалардың 
басы қайырылды. 2020 жылы аталмыш 
бағдарлама бойынша 1 млрд. 306,7 млн. 
теңге бөлініп, ауданнан 192 адам жұмыспен 
қамтамасыз етілді. Жалпы аудан бойынша 
күрделі жөндеу жұмыстарына 1 жоба, орташа 
жөндеу жұмыстары бойынша 17 көше жəне 
ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша 32 
көшенің қаржылық шығындары есептеліп 
ұсынылған болатын. Барлық көрсетілген 
көшелерге қаражат қарастырылып, бөлініп 
берілді. Бүгінде аудан бойынша 41 км жол 
жасалып, күрделі жөндеу жұмыстарына 
106,169 млн. теңге, орташа жөндеу жұмыс-
тарына 465,210 млн. теңге, ағымдағы жөндеу 
жұмыстарына 301,855 млн. қаражат бөлініп, 
толық игерілді. 

Он бірінші қыркүйекте аудан əкімінің 
орынбасары Қайдар Əбдіханов бастап, 
қоғамдық кеңес мүшелері, атап айтар 
болсақ, қоғамдық кеңес төрағасы Қалимолда 
Байболов, аудандық аналар кеңесінің 
төрайымы Мария Сиқымбаева, аудандық 
мəслихат депутаты Амангелді Сембаев, 
Беларусь этномəдени орталығының же-
тек  шісі Жанна Третьяк, басқа да қо ғам 

белсенділерімен бірге бітуге таяу қалған 
тас жолдардың жұмыстарымен танысып 
шықты. Аталмыш жиында Талғар қаласының 
əкімі Т. Нұрмолдаев, жолаушы көлігі жəне 
автомобиль жолдары бөлімінің басшысы 
А.Досжанов пен тұрғын үй, коммуналдық- 
шаруашылық бөлімінің басшысы А. Шамаев 
та бой көрсетті. 

Қоғамдық кеңес мүшелері Алатау ауылдық 
округі Қызыл-Қайрат ауылы, Абай көшесі, 
Алматы каналынан өтуге арналған көпір 
жəне Рысқұлов ауылы Берегова, Островский 
көшелерінің күрделі жөндеу жұмыстарынан 
бастап танысып шықты. Айтулы жобаның 
құны 198,8 млн. теңгені құрайды. Жұмыспен 
қамту орталығы арқылы 30 адам жұмысқа 
тартылып, 4,9 шақырымды құрайтын 
жолдың 90 пайызы орындалған. Сондай ақ, 
Алатау ауылдық округінде тартылып жатқан 
су құбыры жұмыстарымен де танысты. Сегіз 
шақырымды құрайтын бұл су құбырына 
1 миллионға жуық қаржы бөлінген. Су 
құбырының жұмысы қазан айының аяғында 
толық аяқталады деп күтілуде.

Сонымен қатар, Райымбек көшесінің 
ұзындығы 1,8 шақырым жол мен арық 
жүйесінің жұмыстарына 13 адам жұмыл-
дырылған болса, ұзындығы 0,65 шақырым 
Тұяқбай көшесі мен 0,430 шақырым арық 
жүйесінің жөндеу жұмыстарына жұмыспен 
қамту орталығы арқылы 5 адам жұмыспен 

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 31 

наурыздағы № 162 қаулысымен 
«Жұмыспен қамту жол картасы – 
2020» бағдарламасы бекітілгені 

баршаға мәлім. Бағдарлама 
жұмыспен тұрақты және нәтижелі 
қамтуға, жұмыссыздық деңгейін 
төмендету арқылы халықтың әл-
ауқатын арттыруға жәрдемдесу 

сияқты міндеттерді алға тартады.

кандидаттар 5 минут уақыт аралығында 
өздерінің сайлауалды бағдарламалары мен 
қандай қызмет түрімен айналысатыны 
туралы ақпаратпен таныстырды. 
Екінші кезеңде  депутаттыққа үміткерлер 

бір-біріне сұрақ қойып, пікір алмасты. 
Ал, үшінші раундта жиналғандар 
тарапынан да кейбір үміткерлерге 
сауалдар қойылып, нақты жауаптар 
берілді, мəнді мəселелерге тоқталды. 
Пікірсайысқа Ержан Абиров, Динара 
Салимжанова, Ернат Тлеспаев, Жанна 
Третяк,Балжан Рахимжанова, Ерхан 
Нұржанов, Эльмира Баймолдаева, 
Ержан Игибаев, Журавлева Маргарита, 
Махсут Омарбаев, Амангелді Сембаев, 
Аллаберген Курбанбаев сынды азамат-
азаматшалар қатысып, қазіргі өмірдің 
барлық салаларына қатысты көптеген 
мəселелерді қозғады. Атап айтқанда, көп 
балалы отбасылар үшін жеңілдіктер, білім 
беру саласы, бизнесті қолдау, экономиканы 
дамыту жəне т. б. қарастырылды.
Пікірталасқа қатысушыларды ортақ мақсат 
–Талғар ауданы тұрғындарының өмір 
сүру сапасы мен əл-ауқатын арттыру үшін 
жағдай жасау, атап айтқанда Талғар қаласын 
дамытудың экономикалық жəне əлеуметтік 
бағдарламаларын іске асыруға тиімді 
бақылау байланыстырады.

Партия ішіндегі 
сайлаудың алғашқы 

кезеңдері артта 
қалып, доданың 

нағыз  қыза 
түсетін сәті – жария 
пікірсайыстың  да 

уақыты келді. Дана 
қазақта «Алуан-

алуан жүйрік 
бар, әліне қарай 

шабады» деген сөз 
бар. Сол айтқандай 
жария пікірсайыста 
үміткерлер аянып 

қалған жоқ. 

САЙЛАУАЛДЫ  ПІКІРСАЙЫС  ӨТТІ

Айнаш ЖҰМАҚАДІРҚЫЗЫ,
тілші

Белгіленген ережеге сəйкес пікірсайыс 
үш  кезеңді қамтыды. Бірінші кезеңде  
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АУДАН АБЫРОЙЫН АСҚАҚТАТТЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
РАЙОНА – НА ОБСУЖДЕНИИ

Талгарский район - один из 
самых востребованных в 

географическом плане регионов 
области, граничащий с большим 
мегаполисом - Алматы, а 
также с другими не менее 
важными объектами и зонами 
стратегического направления. 
К примеру, взять хотя бы, 
крупный стратегический объект 
- аэропорт, границы которого 
входят в зону расположенного 
совсем рядом Гульдалинского 
сельского округа, являющейся 
территорией  Талгарского 
района.

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар»

Также пригородные сельские 
населенные пункты - Альмерек, 
Котырбулак нашего района  на 
сегодняшний день представляют 
яркий интерес для градостроителей и 
архитекторов, которые разрабатывают 
проекты комплексной схемы 
градостроительного планирования 
территорий. В зоне особого внимания 
гостей и участников встречи было 
также обсуждение проекта  детальной 
планировки сектора 9 «Бесагаш».

Эти проекты гости из ТОО проектно-
градостроительной фирмы «Урбостиль»  
и ТОО «Проектно-градостроительный 
институт Казгипроград 1» не только 
презентовали присутствующим, но и 
бурно обсудили с собравшимися на 
эту встречу специалистами. Встреча 
проходила в большом зале районного 
акимата, на которой принимали 
участие заместитель акима района 
Нуржанов Даркен Нуржанович, главный 
архитектор Алматинской области 
Даркенбаев Танирберген Садыкович, 
главный архитектор района Ауелбаев 
Ж.К., представители КДС (Комитета 
по делам строительства, ЖКХ и 
управления земельными ресурсами),  
КГА, аэропорта,  акимы сельских 
округов, представители проектных 
институтов. На повестке дня участники 
встречи обсудили проекты детальных 
планировок градостроительного узла 
по секторам: сектор 8 Гульдала, сектор 
9 Бесагаш, а также сельские населенные 
пункты Котырбулак и Альмерек, 
расположенные в зоне особого 
градостроительного регулирования 
(ЗОГР) города Алматы. В самом начале 
встречи главный архитектор ТОО 
«Проектный институт Казгипроград-1 

Мемлекеттік тілді насихаттап, қазақстандық бірегейлікті 
қалыптастыру, қоғамдық келісім мен ел бірлігін ңығайту 
мақсатында Достық үйі - Қоғамдық келісім орталығының 
ұйымдастыруымен үстіміздегі жылдың 16 қыркүйегінде 
этнос жастары арасында «Көркем тіл. Көркем сөз. Көркем ой» 
облыстық конкурсы өткізілді. 

Үш кезеңнен тұратын конкурс барысында бірінші кезең 
«Көркем тіл» номинациясы бойынша жазбаша шығармашылық, 
яғни алдын ала  берілген «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 
жыл» тақырыбы бойынша қазақ тілінде эссе жазу. 

Екінші кезеңде «Көркем сөз» номинациясы, яғни үй 
тапсырмасы. Бұл кезеңде Абайдың бір қара сөзін немесе 
М.Əуезовтың «Абай жолы» романынан үзіндіні жатқа айтып, 
видеоролик арқылы жолдау.

Ал үшінші кезең, «Көркем ой» номинациясы ауызша 
өткендіктен əр үміткердің қатысуымен билеттік жүйе арқылы 

берілген сұрақтарға өз ойын көркемдеп, сауатты жеткізу үшін 
бақтарын сынады.

Конкурс нəтижесінде ауданымыздың қатысушылары 
оза шауып, алдыңғы қатардан көрінді. Атап айтар болсақ, 
Панфилов ауылдық округіне қарасты Қарабұлақ ауылы № 
22 жалпы білім беретін орта мектептің мұғалімі Гончарова 
Кристина Васильевна қатысып І-дəрежелі дипломмен 
марапатталса, Тұздыбастау ауылы № 31 жалпы білім беретін 
орта мектептің 11 сынып оқушысы Машурова Рамиля  қатысып 
ІІІ-дəрежелі дипломға ие болды. Аудан абыройын асқақтатып, 
қатарынан озық шыққан жеңімпаздарға алғыс айта отырып, 
алдағы өмірлеріне сəттілік, толағай табыс тілейміз. 

Ұлбосын Ақжігітова,
аудандық мəдениет жəне тілдерді 

дамыту бөлімінің бас  маманы

Р.Хайрулин представил вниманию 
присутствующих проект детальной 
планировки и комплексную схему 
сектора 8 «Гульдала», расположенного 
в ЗОГР города Алматы. В ходе 
презентации и подробной презентации 
г-н Хайрулин рассказал о следующих 
планировочных ограничениях, 
это инженерная инфраструктура, 
международный аэропорт Алматы 
(МАА). Им были представлены 
3 варианта. В первом варианте 
предусматривается снос ИЖС в связи 
с 500 м зоны от АО «Международный 
аэропорт Алматы» севернее 
Кудьжинского тракта. Остальная 
территория застраивается жилыми 
домами и объектами культурно-бытового 
назначения. Также предусматривается 
небольшая производственная 
площадка, где предлагается размещать 
объекты с небольшими санитарными 
зонами. Согласно проведенным 
расчетам  численность населения 
рассматриваемого участка к концу 
периода предположительно составит 
30,0 тысяч человек. 2-й вариант. В 
данном варианте предусматривается 
снос ИЖС как  в связи 500 м зоны от 
АО «МАМ» севернее Кульжинского  
тракта.  Так и южнее в связи с наличием 
и возможным расширением скважин 
южнее Кульжинского тракта. В данном 
варианте отсутствует строительство 
жилья. Южнее Кульжинского тракта 
проектом также предлагается снос 
жилья в связи с размещением и 
возможным расширением в будущем 
скважин,  питающим Алматы 
питьевой водой. Всего на данном 
участке на момент обследования 
выявлено 148 домов, подлежащих 
сносу. Всего сносу подлежат 6, 1 га 
территорий, занимаемые объектами 
культурно-бытового назначения и 12 га 
промышленно-складского назначения. 

3-й вариант предусматривает снос 
ИЖС в связи с 500 м зоны от АО 
«Международный аэропорт Алматы» 
севернее Кульжинского тракта. Дома, 
расположенные южнее Кульжинского 
тракта не подлежат сносу. Докладчик, 
рассказывая о проектах, сделал акцент 
на СНиПах градостроительства и 
планировки застройки городских 
и сельских населенных пунктах. 
Представляя ПДП сектора 9 Бесагаш, 
представители Казгипрограда сделали 
акцент на базовой схеме проектного 
плана, рассказали о преимуществах 
этого плана развития Бесагаша. В 
представленной общей концепции 
плана территория Бесагаша составляет 
1200 га, численность населения к 2030 
году составит 42 650 человек, значит 
необходимо расширять социальную 
инфраструктуру, очищать поймы рек, 
сделать зоны отдыха,  использовать 
водно-зеленый диаметр БАК и так далее. 
Далее были презентованы проекты 
по Альмерек и зоне Котырбулак, где 
превалирующим является развитие 
агро-туристического комплекса. Данные 
проекты детальных планировок пока 
на обсуждении, требуется время 
для его утверждения.  Главная цель 
разработки  ПДП   -   проведение 
комплекса градостроительных меро-
приятий, направленных на создание 
экологически благоприятной, безо-
пасной среды жизнедеятельности 
населения города Алматы и населенных 
пунктов пригородной зоны, создание 
фу н к ц и о н а л ь н о - п л а н и р о в оч н о й 
организации территорий на основе 
прогнозных параметров социально-
экономического развития; разработку 
регламентов использования территорий 
с учетом взаимоувязанных интересов 
города Алматы и Алматинской 
области. Встреча носила полезный и 
рекомендательный характер.

РАЗВИТИЕ МЕГАПОЛИСОВ

А.К. Байгенжин акцентировал внимание на 
необходимости вовлечения в систему ОСМС 
большего количества граждан для его успешного 
функционирования. Основной целью штаба является 
организация взаимодействия между ответственными 
ведомствами для вовлечения в систему ОСМС 
незастрахованных жителей области. 

Также заместитель председателя Правления НАО 
«ФМСМ» Байгенжин А.К. в своем докладе доложил 
о принятых мерах Министерством Здравоохранения и 
Правительством РК, а именно по наемным работникам 
- будет восстановлен их статус в системе ОСМС при 
наличии не менее 1 платежа в последние 3 месяца и если 
задолженность по платежам с начала года составляет не 
более 2 месяцев; по индивидуальным предпринимателям, 
лицам, занимающимся частной практикой, также 
присвоят статус застрахованных при наличии платежа в 
последние 3 месяца и задолженности не более 2 месяцев 
с начала года (при условии, что ими была приостановлена 
деятельность согласно официальной информации от 
Комитета госдоходов); по льготникам, оплатившим ЕСП 
в период ЧП, не будут учитывать платеж и автоматически 
вернут статус застрахованности; а так же не будет 
учитываться как задолженность периоды, в которых 
работники находились в вынужденных отпусках без 
содержания в связи с ограничительными мероприятиями 
в рамках борьбы с COVID-19. При этом подтверждением 
потери дохода является получение единовременной 
социальной выплаты в связи с потерей дохода (42500 
тенге).

Директор филиала по Алматинской области 
НАО «ФСМС» Нурлан Отаргалиев доложил, что в 
области на 09.09.2020г. количество незастрахованных 
граждан составляет - 499 279 чел. Общее количество 
незастрахованных граждан снижено на 89 639 чел. по 
сравнению с данными на 14.08.2020г. По результатам 
отработки незастрахованных лиц медорганизациями 
области, можно сказать, что по области в день количество 
незастрахованного населения сокращается на 3-3,5 тыс. 
чел.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, 
касающиеся актуализации статусов застрахованности 
самозанятых граждан, проведения разъяснительной 
работы среди населения и обеспечения своевременности 
отчислений/взносов ОСМС, также обсуждены 
проблемные вопросы выявленные в ходе регионального 
штаба в медицинских организациях Енбекшиказахского, 
Талгарского и Ескельдинского районов.

Филиал по Алматинской области 
НАО «Фонд социального медицинского 

страхования».

Общая сумма отчислений и взносов работодателей 
и индивидуальных предпринимателей за обязательное 
социальное медицинское страхование по Алматинской 
области, поступившая в период с 1 января по 31 августа 
2020 года, составила 8,17 млрд. тенге.

Сумма поступлений за месяц по республике (с 01 по 31 
августа 2020 года) составила 20,8 млрд. тенге. 

Как отмечает директор филиала НАО «ФСМС» по 
Алматинской области Нурлан Отаргалиев, в августе 
месяце по Алматинской области  489,1 млн. тенге 
приходятся на отчисления работодателей и 619,4 млн. 
тенге на взносы индивидуальных предпринимателей и 
лиц, работающих по договорам гражданско-правового 
характера.

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

Филиал по Алматинской области  
НАО «Фонд обязательного социального 

медицинского страхования».

Поступления в Фонд медицинского страхования по 
Алматинской области в августе 2020 года составили 

1,1 млрд. тенге

Под председательством заместителя акима 
области – Байжұманова Б.К. с участием заместителя 

председателя АО НАО «ФСМС» Байгенжина 
А.К. в г. Талдыкорган прошло онлайн заседание 
регионального штаба по актуальным вопросам 

статуса страхования и вовлечению в систему ОСМС 
населения области.
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Так сказал Глава государства К. Токаев, говоря о 
развитии АПК, в своем Послании народу Казахстана 
и был прав, ибо без кропотливого труда аграриев 
мы бы не имели чистой и экологичной продукции, 
востребованной не только в стране, но и за рубежом.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО –
НАШ ОСНОВНОЙ РЕСУРС

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар»

Причем погоду в общей копилке 
достижений республики делают регионы, 
как вместе взятые, так и в отдельности. Все 
мы знаем, что Талгарский район является 
аграрным районом Алматинской области, 
где налицо значительный потенциал для 
производства органической и экологически 
чистой продукции. Здесь развиты все 
направления сельскохозяйственной сферы, 
начиная от животноводства и заканчивая 
растениеводством. О буднях аграриев, о том, 
как завершился сбор урожая, об итогах текущей 
сельскохозяйственной страды рассказал нам 
подробно в интервью руководитель ГУ «Отдел 
сельского хозяйства» Талгарского района 
Ермек Мангазович Толкынов. 

– Ермек Мангазович, наше сегодняшнее 
интервью – рассказ о предварительных 
итогах сельскохозяйственного года. Для 
получения урожая текущего года была 
заложена хорошая основа. Вы согласны 
с этим? Каковы итоги года, чем можно 
похвастать? 
– Да, лето окончилось, наступила осень, 

а значит, будни напряженного труда для 
аграриев, работников сельского хозяйства. 
Подводя итоги текущего года, хочется 
отметить, что он был на редкость урожайным. 
В первую очередь, расскажу о посевах. В 
соответствии с утвержденной программой 
социально-экономического развития на 2020 
год посевная площадь составила 32566 га. 

В том числе: 13935 га зерновые культуры, 
масличные культуры - 4555 га, 3057 га - 
картофель, 2721 тыс. га овощи, 220 га бахчевые 
культуры, 8150 га - кормовые культуры. На 
сегодняшний день убрано: зерновые культуры 
– 7849 га, валовый сбор составил 17969 тонн, 
средняя урожайность 22,9 ц / га; в том числе: 
озимая пщеница - 2268 га, валовый сбор 
составил 5216 тонн, средняя урожайность 23,0 
ц / га, яровая пщеница - 301 га, валовый сбор 
составил 753 тонн, средняя урожайность 25,0 
ц / га, озимый ячмень - 1950 га, валовый сбор 
составил 4290 тонн, средняя урожайность 22,0 
ц / га, яровой ячмень - 2787 га, валовый сбор 
составил 6410 тонн, средняя урожайность 
23,0 ц / га., озимая рожь - 100 га, валовый 
сбор составил 255 тонн, средняя урожайность 
25,5 ц / га, картофель - 2050 га, валовый сбор 
составил 39647 тонн, средняя урожайность 
193,4 ц/га., овощи - 2450 га, получено 80679 
тонн продукции, средняя урожайность 329,3 ц/
га., бахчевых культуры – 220 га, валовый сбор 
составил 4435 тонн, средняя урожайность 
201,6 ц/га. 

220 голов. На конезаводе содержатся 
жеребцы-производители завезенные из-за 
рубежа. Питомцы конезавода участвуют в 
соревнованиях республиканского и мирового 
масштаба и становятся главными призерами.

Из крестьянских хозяйств хотелось бы 
отметить КХ «Нурбеков А.Н.». Хозяйство 
было основано более 10 лет назад. Основным 
направлением деятельности является 
выращивание племенного КРС мясного и 
молочного направления. За 10 лет хозяйство 
увеличило поголовье КРС в несколько раз. 
Увеличение поголовья скота привело к росту 
производства продукции и улучшению 
качества продукции. Руководители 
хозяйства не раз были представлены к 
государственным наградам, за внесенный 
вклад в экономику района.

В 2019 году запустило инвестиционный 
проект, в результате которого увеличатся 
пастбищные земли, поголвье КРС, экспорт 
мяса, а также будут введены в действие 
дополнительные рабочие места.

Хотелось бы также отметить такие 
хозяйствующие субъекты, как СПК ПЗ 
«Алматы», ТОО «Амиран», КХ «Мадьяр», 
деятельность которых влияет на социально-
экономические показатели района.

Эти хозяйства ведут меценатскую 
деятельность. На добровольной основе, 
за счет собственных средств, хозяйства 
проводят ремонт дорог, принимают участие 
в благоустройстве поселков, обеспечивают 
молодые семьи домами, принимают участие 
в благотворительных акциях. Под их 
опекой находятся малообеспеченные семьи, 
инвалиды. Помощь осуществляется, как в 
натуральном выражении, так и в денежном. 

– Как в нашем районе развивается 
пищевая и перерабатывающая про-
мышлен ность. Есть примеры?
–  В районе функционирует 35 пред   -

приятий по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, из них: -10 пекарень, 
мощностью 1351 тонн/год; 5 молочных 
цехов и 1 завод, мощностью 3826 тонн/
год готовой продукции; - 2 комбикормовых 
цеха, мощностью 1802 тонн/год; -5 цехов по 
переработке мяса, мощностью 3353 тонн/
год; 3 кондитерских цеха, мощностью 770 
тонн/год; 4 цеха по переработке овощей 
и фруктов, мощностью 3000 тонн/год; 2 
цеха по изготовлению чипсов, мощностью 
800 тонн/год; 1 винзавод, мощностью 2117 
тонн/год; 2 цеха по изготовлению напитков, 
мощностью 4203 тонн/год. 

– Ермек Мангазович, какие 
перспективные планы на будущее 
ставит ваш отдел перед работниками 
сельскохозяйственной отрасли? 

В будущем, хотелось бы не только 
сохранить показатели текущего года, 
но и увеличить объемы производства, 
посевные площади и поголовье скота и 
птицы.  Ежегодно, увеличиваются площади 
наиболее рентабельных культур, таких как 
кукуруза, овощи, масличные культуры.   За 
счет ремонта и реконструкции оросительной 
системы будут увеличены поливные 
площади. 

Создание и расширение новых 
комплексов дает возможность увеличить 
объем экспорта сельхозпродукции. 
Внедрение нулевой технологии для 
зерновых культур способствует улучшению 
качества продукции и повышению 
урожайности. Из-за дефицита поливной 
воды, планируется внедрить капельное 
орошение на 1000 га. Улучшение 
процесса породного преобразования, за 
счет приобретения племенных быков и 
баранов.  Увеличение объемов привлечения 
инвестиций в сельское хозяйство района,  
за счет увеличения производства и улучшения 
качества продукции, производительность 
труда возрастет в 2,5 раза. 

– Благодарю за содержательное 
интервью, желаем успехов в нелегком 
труде по обеспечению населения 
сельхозпродукцией!

– Текущий год был тяжелым для 
всех без исключения с точки зрения 
прибыльности, ибо пандемия дала о себе 
знать. Легли ли эти трудности на плечи 
сельскохозяйственников, фермеров и так 
далее? 

Да, действительно год был тяжелым. 
С начала объявления карантина были 
поставлены блок-посты, приостановлено 
производство, закрыты базары, рынки. 
Но согласно Постановления главного 
санитарного врача Алматинской 
области все хозяйствующие субъекты, 
занимающиеся сельским хозяйством 
(весенне-полевыми работами) могли 
безпрепятственно перемещаться по 
территорри области и района. По линии 
государства сельхозтоваропроизводителям 
района для проведения весенне-полевых 
работ выделено – 600 тонн дизельного 
топлива по удешевленной стоимости (165 
тенге) и на осенне-полевые работы - 600 
тонн дизельного топлива по удешевленной 
стоимости (168,5 тенге).

– В текущем году, были ли проблемы 
с кормовой базой, сохраняются 
положительные процессы в 
животноводстве? По сравнению с 
прошлым годом в целом по району 
возросло ли производство мяса и молока, 
увеличилось ли поголовье свиней, овец и 
коз, птицы. Что Вы скажете об этой 
отрасли?
– На сегодняшний день заготовлено 120,1 

тысяч тонн сена, в том числе 97 тысяч тонн 
люцерны, 57,1 тысяч тонн сенаж, 34,3 тысяч 
тонн солома, 17,0 тысяч тонн зерно на фураж, 
68,0 тысяч тонн кукуруза на силос. 

В трудное для всех время, хозяйства 
района ведут работы по увеличению 
производства продукции, поголовье скота и 
птицы.

Производство мяса по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого 
года возросло на 140 тонн, молоко на 332 
тонны, колличество яиц на 2115 млн.штук, 
произведено шерсти на 63 тонны больше, 
чем за 8 месяцев 2019 года. 

– Государство большое значение 
придает модернизации в АПК, росту 
инвестиций в сельское хозяйство, 
созданию условий для инновационного 
ведения агропромышленного бизнеса. 
Что сделано конкретно по району в этих 
направлениях?
– В 2020 году в районе планируется 

реализовать 6 инвестиционных проекта 
общей стоимостью 2,7 млрд. тенге. Будет 

создано 78 новых рабочих мест : ТОО 
«Массари» (с.Жаналык) - тепличный 
(лимонарий) комплекс на площади 1,0 
га, стоимость проекта - 600 млн.тенге. В 
2020 году будет освоено -300 млн.тенге. 
Рабочими местами будут обеспечены -7 
человек. (Кайнарский с/о.); ТОО«Байсерке-
Агро» (п.Аркабай) - завершает работы по 
строительству селекционного племенного 
центра. Общая стоимость проекта - 550 млн. 
тенге, в 2020 году будет освоено - 50 млн.
тенге. Количество рабочих мест - 20 человек. 
(Панфиловский с/о); КХ «Нурбеков» (с. 
Бесагаш) – строительство откормочной 
площадки на 1000 голов. Стоимость проекта 
- 350 млн.тенге, будет сдан в эксплуатацию 
в 2021 году. В 2020 году будет освоено 200 
млн. тенге, количество рабочих мест - 16 
человек (Бесагашский с/о); ТОО «Баймене» 
(п.Панфилово) - линия по сортировке плодов 
5000 тонн, стоимость проекта - 158,7 млн.
тенге, количество рабочих мест - 10 человек. 
(Панфиловский с/о.); СПК ПЗ «Алматы» (п. 
Кендала) – расширение МТФ вместимостью 
1200 голов, стоимость проекта - 567 млн.
тенге, количество рабочих мест - 15 человек. 
(Кендалинский с/о.); ТОО «Green Eco» 
(Грин Эко) (п.Панфилов) – строительство 
холодного упаковочного цеха, мощностью 
30000 шт/день, стоимость проекта - 450 млн.
тенге, количество рабочих мест - 10 человек. 
(Панфиловский с/о.). В целях повышения 
урожайности продукции сельского хозяйства, 
а также привлечения инновационных 
технологий, сельхозтоваропроизводители 
района применяют системы влаго-
ресурсосберегающей технологии на 
площади 5000 га, капельного орошения 
- 825 га и дождевого орошения - 1710 га. 
Одним из основополагающих элементов 
цифровизации является оцифровка земель 
сельхозназначения. На сегодняшний 
день состояние оцифрованных земель на 
цифровой платформе Qoldau.kz выглядит 
следующим образом: из 34280 гектар 
пашни, занесено – 28410 га (82,9%). 
Оцифровано 1944 земельных участка 
610 землепользователей (oбл. 94,1 %); из 
128002 гектар пастбищ, занесено - 106824 га 
(83,4%). Оцифровано 684 земельных участка 
293 землепользователей (oбл. 87,1%); из 
3299 гектар многолетних насаждений 
занесено - 3188 га (96,6%). Оцифровано 324 
земельных участка 128 землепользователей 
(oбл. 99,1 %); 643 га сенокосов оцифрованы 
полностью (100%). 

– Ермек Мангазович, имеются 
ли у нас в районе эффективные 
товаропроизводители? Назовите их.

– Конечно, имеются. Одним из 
крупнейших сельхозтоваропроизводителей 
является многопрофильный агро-
холдинг «Байсерке агро». Основные 
направления развития предприятия: 
выращивание племенного КРС мясного 
и молочного направления, выращивание 
высокоурожайных сельскохозяйственных 
культур, переработка продукции, разведение 
чистокровных верховых лошадей.

Для получения высокого и качественного 
урожая сельхоз культур ТОО «Байсерке-Агро» 
тесно работает с Научно исследовательскими 
институтами, такими как: «КазНИИ 
земледелия и растениеводство», «КазНИИ 
плодоовощеводство», «КазНИИ защиты 
и карантина растений», тем самым 
вносит огромный вклад в развитие науки 
Республики Казахстан. 

На базе холдинга имеется учебный научно-
производственный центр, где проводятся 
зоотехнический анализ кормов, первичная 
постановка диагноза болезней животных, 
забор и оформление патоморфологических 
анализов. В 2016 году агрохолдинг 
запустил конезавод, вместимостью 300 
голов чистокровных лошадей, на данный 
момент поголовье лошадей составляет 
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Заманында «Ерте ояндым, 
ойландым, жете алмадым, 

етекбасты көп көрдім елден 
бірақ» деп кейіген еді ұлттың 
ұйтқысы Абай. Абай неге 
кейіді? Тайғанақ тағдыр неге 
данышпанды қайта-қайта 
жылатты? Абайға қол 
көтерген кім? Уақыт өткен 
сайын осы сауалдардың 
да иірілген тұсы көбейе 
түседі екен. Абайды танып, 
білуге ұмтылған әрбір 
жүрек өзіне осындай сұрақ 
тастаса керек-ті. Рас, Абай 
Алла Тағаланың ерекше 
бір жаратқан пендесі еді. 
Талант десе – талант, ой 
десе – алапат ой, кемерінен 
асып төгілген парасат.

«Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда» 
деп тек қана нəпсісін ауыздықтап, 
дүниенің қызыл-жасыл қызығынан бас 
тартып, өз-өзіне сын көзімен қараған, 
қоғамының намыс қайрағы болған, 
ақирет күнін ойлап, имани адалдық пен 
тазалықтың биігіне көтерілген шын тақуа 
ғана айтса керек. Кемеңгердің сөзі еді бұл.

Тарихтан білетініміздей, Абай 
заманында болыс та болды. Ел ісіне 
араласты. Халықтың мінезін түзеуге 
қайран күндерін, қажыр-қайратын 
сарп етті. Нүктесі қойылмайтын жер 
дауына да қатысып, жоқ-жетімнің құқын 
қорғап, шынжыр балақ, шұбар төс бай-
бағландармен арпалысты. Кінəсі болса 
аталас деген жақынына да қарсы уəж 
айтып, ақиқат алдында əділет жолынан 
тай салмады. Бірақ о заманда Абай айтқан 
сөз, Абай шығарған үкім, Абай кескен дау 
Құран сөзіндей заң емес-ті. «Бас-басына 
би болған өңшең қиқым» оның сөзін жүре 
тыңдап, тіпті, керек десеңіз шын ғұламаға 
айбар шегіп, айбат көрсеткен сəттер де 
көп болған. Мəселен, Ши түбіндегі Абай 
дұшпандарының бірігіп баталасуы. Ел 
ісіне араласып, өкім айтып, қарашаның 
зарын тыңдап, солардың жақтаушысы 
болған Абайға қарсы күреспекке жуандар 
сөз байласқан. Бірде Мұрын деген кісінің 
қызы Сыбандағы атастырылған жеріне 
бармай, қарсылық танытып, ақырында 
сүйген жігітімен қашып кеткен екен. Осы 
оқиға ел арасында дау тудырған-ды. Екі ел 
арасына бітім айту үшін Абай Сыбан еліне 
Жиренше мен Оразбайды жіберген. Екеуі 
елге келген соң Сыбан жақтың шешіміне 
риза болмай, «Жол осы ма еді, Кеңгірбай 
əруағы қайдасың?!» деп ұран тастап, əруақ 
шақырғанын айтып келеді. Мұны естіген 
Абай: «Кеңгірбайдан ел əділ дік көрген 
жоқ, ел ішінде ол «қара қабан» атанған» 
деп реніш білдірген екен. Абайдың бұл 
сөзін Кеңгірбайды тілдеу деп түсінген 
Оразбай, Жиренше, Байғұлақ, Күнтулар – 
барлығы 16 адам болып, Абайдан кек алған. 
Анттасудың нəтижесінде Күнту болыс 
болып сайланған-ды. Осы оқиғада Абай 
сүйегі бір атасы болса да Кеңгірбайдың 
мінін айтып, сөзінің əділдігін білдірген 

еді, бірақ можантопай, пасық кеуделер ата 
атын қорлады деп атқа қонбап па еді?

Абайға қарсылық көрсеткен адамның 
бірі – Үзікбай Бөрібайұлы деген кісі. 
Қызылмола болысының адамы. Туған, өлген 
жылы белгісіз. Үзікбай 1876 жылдың 21 
қыркүйегінде жəне 23 қарашасында Абай 
Құнанбайұлының үстінен Семей уездік 
сотына арызданып, шағым жазған. Абай 
мен ауыл старшинасы Мұса Аюбайұлы 
үнемі өзін жөнсіз жəбірлейді жəне Абай 
билер мен старшиналардың мөрлерін алып, 
өз бетінше үкім кесіп, жұрттан пара алып, 
ауылдарды əдейі шаптырып, мал тонайды 
деп жала жапқан. Абайдың орынсыз ауыл 
шаптыра берген қырғынынан қорқып 
бір əйелдің бала тастағанын, Таймақкөл 
деген жер менің меншігіме тиесілі деп 
арыз үстінен арыз жазған. Округтік  сот 
анықтауынша, бұл арыздардың бəрі 
жалған, ойдан құрастырылған жала болып 
шығады. Үзікбай 1883 жылдың 27 сəуірінде 
арызын тергеуші Новоселовқа бар кінəсін 
мойындап, білместікпен жаздым деп 
кешірім сұраған. Сөйтсек, бұл кісінің басты 
мақсаты Аюбайұлының орнына өзінің 
аталас туысы Мықышұлын қойғызып, келесі 
сайлауда Қоңыр-көкше болысына  тағы да 
Абайдың сайланып кетпеуі үшін жасаған 
əрекеті екен. Үзікбайдың айтуынша, Абайға 
қарсы арызды жаздырған Қаратай Сапақов 
болыпты.

Ал Қаратай Сапақов – Тобықты елінің 
Көкше руынан шыққан атқамінер. Уағында 
би, ауыл старшинасы болған. Қаратай ес 
білген шағында Құнанбайдың айтқанын 
істеп, қажының қасында жүрген. Кейін 
Майбасар болыс, Құнекең аға сұлтан 
болған мезетте аралары суысып, бір-бірі-
мен жауығып өткен. 1876-1884 жылдары 
осы Қаратай Үзікбай арқылы Абайдың 
үстінен жоғарыға арыз жаздырып, Абайды 
күйелеп отырған. Бір кездері Абай мен 
Қаратай сөз қағыстырған екен. Бұл жайында 
заңғар жазушы Мұхтар Əуезов Абайдың 
1940 жылы шыққан өлеңдер жинағында 
бірер мысал келтірген-ді. Бітпейтін бір дау-
дамайдың үстінде Қаратай Абайға қарап: 
«Ей, Абай!  Менің заманым пайғамбарға 
жақын» депті. Сонда қоғам айнасы болған 

жан: «Алатаудың басы күнге жақын. Бірақ 
басында мəңгілік қар жатады. Төменде, 
сайында неше түрлі өсімдік, неше алуан 
жеміс шығады. Рақым, жақсылыққа алыс 
жер, алыс заман жоқ. Қайда болса да жетеді. 
Сіз пайғамбарға Ғазірет елінің əкесінен 
жақын емессіз. Ол кəпір бол ған» деп сөзден 
тосқан екен деген əңгіме содан қалған.

Өмірзақтың Рахымы деген болған. Абай 
ауылының адамы. Бөкенші руынан шыққан. 
1898 жылы Мұқыр сайлауында Абай өміріне 
қастандық жасаған топтың басы. Ақынды 
жерге жығып ұрып, қолынан сағатын 
тартып алған кісі.  Рахым сияқты тағы бір 
қаскөй болған. Оның аты – Нұрғазы. Дəл 
осы Мұқыр сайлауында ақынға қамшысын 
ала ұмтылғанда Уəйіс Сопин Абайды өз 
денесімен қорғаштап, соққыны тигізбей, 
аман алып қалған-ды.

Əуел баста Абаймен ниеттес болып, 
балалық шағында бірге ойнап-күлген, кейін 
бітіспес жауға айналған Оразбай Аққұлыұлы 
(1837-1921) бар. Тобықты еліндегі Бұғылы 
болысының байы, қажы болған. Оразбай 
мен Абай жер дауы мен ел дауында 
араздасып, жауласып өткен. 1898 жылғы 
əйгілі Мұқыр сайлауында Бөкенші, Жігітек 
руларының алауыздығын пайдаланып,  Абай 
өміріне қастандық жасап, соққыға жығып, 
жанжалмен сайлауды таратып жіберген 
топтың көсемі осы Оразбай еді. Хəкімнің 
«Сенатқа хатында» Оразбайды ел ішінде 
бүлікшіл топ құрып, ағайын арасында 
араздық тудырып жүрген адам ретінде қатты 
айыптап жазып еді ғой.

Турағұлдың əкесі Абай өмірі туралы 
жазған көлемді естелігі бар. Сол тарихи 
естелікте: «... Тобықтыда  қиян-кескі екі 
ру партиясы бар, оның басында Оразбай 
қажы, Жекең деген елден Əбен қажы, 
Серғазы қажылар топ құрды» деп жазған. 
Əбен қажы – халық ақыны Шəкір Əбеновтің 
əкесі. Қажылық парызын өтеген, Тобықты 
руынан шыққан белгілі адам. 1898 жылғы 
Мұқыр сайлауында Оразбайға ілесіп, 
Абайға қоқан-лоққы көр се тіп, хəкімнің 
басындағы бас киімін алып қашып кеткен. 
Кейін Əбен ақыннан кешірім сұрап, істі 
қазақы жолмен бітіріп, айыбын төлеген-ді. 
Əрхамның естелігінде Мырза-Жəкеңнің 

адамдары айыпқа 40 түйе əкелгендігі 
туралы айтылған. Абайды тар жерде 
тақым салып, соққыға жыққысы келгендер 
қатарында Əкімжан Исабайұлы, Əкімқожа, 
Бейсенбі Жақыпұлы, Кеңгірбай бидің 
шөбересі Бұланбай Найманбайұлы, 
Есентай, Жиренше Шоңқаұлы да болған. 
Арқабайұлы Дəуіт деген кісі Абайға кісі 
өлімі туралы жала жауып, Омбыдағы 
дала губернаторына арыз жазып, көмек 
сұраған-ды. Қазақтың өзіне жақсылық 
ойлап, жанын ыстық табада қуырған 
қайран Абай ақынның тағдыры Омбыдағы 
генерал-губернатор кеңсесінде қаралған 
еді. Дəуіттің арыз-шағымын жалған 
деп дəлелдеп, қорғаушысыз ақ өзінің 
ақ екендігін көрсеткен шешен əрі дала 
жарғысының ең əділ қазысы болған бірегей 
еді ғой бұл тұлға.

Хəкім:
Патша Құдай, сыйындым,
Тура баста өзіңе.
Жау жағадан алғанда,
Жан көрінбес көзіме.
Арғын, Найман жиылса,
Таңырқаған сөзіме.
Қайран сөзім қор болды
Тобықтының езіне, – деп айтқан-ды. 

Кəкітайдың естелігінде «Өзге алыс ел 
құмар болып, Абайдың сөзін жаздырып 
алып, жиылған топта Абайдың насихатын 
ұқса, ұқпаса да құлақ қойып тыңдап 
отырғандарына қарап, қайта ең жақын 

туысқан елі тобықтының көбі сөз, жазған 
өлеңімен ісі жоқ болып, Абайдың өзіне 
жаулық ойлаған» деп жазылған. Абай үнемі 
айналасынан, өскен ортасынан таяқ жеп 
отырған. Өткір ызадан туған осы өлеңінде 
шырқыраған шындық дауысы естіліп-ақ 
тұрғандай. Абай өз заманындағы рухани 
өресі тар, надан, қоғамның құрбаны еді. 
Абайға көтерілген шоқпар, оның арқасына 
тиген дүре – қазақтың өзіне, рухани өміріне 
тиген ащы таяқ-ты. Бұл тек данышпан 
тұлғаның қасіреті емес, бүкіл ұлттың 
қасіреті еді.

Біржан салды «жынды» деп арбаға 
байлап, домбырасын сындырған едік. Ақан 
серіні «есі ауысқан пері» деп ғайбаттап, 
туған жұртынан бездірген ел едік. Шын 
ғұлама, парасат-пайымы мол хəкімге қол 
көтеріп, соққыға жыққан неткен бейшара 
едік... Ұлттың бағына біткен шынарды 
бағаламай жүретініміз не осы? Кеңес 
заманындағы зорлықпен танылған өлім 
Абай сенген, үміт артқан бүкіл елдің жас 
өскін – Алаш ерлерін отап түсірген дүлей 
домалақ арыз, доностың кесірі еді.

Тағы да бір ойланып қарасақ, Абай 
өмір сүрген уақыт – қазақ ұлтының орыс 
патшалығына күні түскен, өз билігі өз 
ырқынан шыққан, отарлық қамытын əбден 
киіп, алым-салықтың түр-түрін өтейтін 
ауыр кезең-ді. Империяның жарғысына 
сай дала өлкесін басқару жүйесі құрылды. 
Қазақтар өз ішінде қырық пышақ болып, 
таққа, болыстыққа, сұлтандыққа таласып-
тармасып жатты. Орыс билігіне жағу 
үшін байлар алдына жан салдырмай, 
жағымпаздыққа бейім делді. Ұлт тамырына 
кесел болып сол жағымпаздық, жалтақтық 
дерті мерез болып жабысты. Ақырында, 
Кеңес билігі орнағанда Абайдың кіндігінен 
тараған ұрпақ та, Алаш оқығандары да 
бір оқтың құрбаны болды да кетті. Өзгеге 
əлі жетпеген ұлт өзін-өзі талап-жегенін 
уақыттың өзі көрсетті емес пе?  Ендігіде 
мұндай зор шығын, қолдан жасалған 
нəубет болмасын десек, өткеннен сабақ 
алып, қазақтың бағына біткен ерлерді аялай 
білейік, тани түсейік!

Елдос НҮСІПҰЛЫ,
жазушы, əдебиет сыншысы

МЕН НЕ ҚЫЛДЫМ, ЯПЫРМАУ?!
(АБАЙДЫ СОҚҚЫҒА ЖЫҚҚАНДАР ТУРАЛЫ)
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кəсіптік жəне техникалық білім беру 
арқылы акушер, мейірбике, кондитер, 
аспаз, электрик мамандықтарын игеруге 
Талғар медициналық колледжі мен 
Талғар политехникалық колледжіне оқуға 
жіберілген екен. Аталмыш бағдарламаның 
жаппай кəсіпкерлікті дамытуға бағытталған 
екінші бағыты бойынша жыл басынан 75 
адамға несие беру жоспарланса, жалпы 
110 адамға жолдама беріліп, олардың 
арасынан 31 азаматқа 153,1 млн. теңге 
шағын несие беріліп, 6 адамның өтініші 
мақұлданған. «Реинвест» арқылы 10 
адамға 49,3 млн. теңге несие беріліп, 11 
адамның өтініші қарастырылу үстінде. 
Аудан бойынша жеке ісін ашуға 200 АЕК 
мөлшерінде мемлекеттік грант 65 адамға 
беру жоспарланған болса, 53 адамға жалпы 
сомасы 81,5 млн. теңге грант берілген. 
Қосымша 100 адамға қаражат бөлінген. 
Қыркүйек айында 40 адамға грант беру 
жоспарда бар. Ал бағдарламаның үшінші 
бағыты бойынша ауданымызда əлеуметтік 
жұмыс орындарына 57 адамға 12,7 млн. 
теңге қаржы бөлінген болса, 73 адам 
шараға тартылып 5,0 млн. теңге игерілген. 
Жұмыстарын аяқтаған 17 адамның ішінен 
тұрақты жұмысқа 14 адам орналасып, 1 
адам бала күтімімен, 2 адам «Майданбек» 
ЖК-не жұмысқа жолданыпты. Жастар 
тəжіребиесіне 125 адамға 49,7 млн. теңге 
бөлініп, 132 түлек жұмысқа жолданып 21,5 
млн. теңге игерілген. Қоғамдық жұмыстарға 
1348 адам жіберу жоспарланса, жыл басынан 
1348 адам жұмысқа орналасып, 346,2 млн. 
теңге игерілген. Қоғамдық жұмыстарды 
аяқтаған азаматтардың саны 225, оның 
ішінен 4 адам тұрақты жұмысқа орналасса, 
қалғандары аудандағы «Амиран» ЖШС, 
«Глотвел» ЖШС, «Марат» ӨК-на жəне 
басқа да мекемелерге тұрақты жұмысқа 
жіберілген. Аудан бойынша 45 мүмкіндігі 
шектеулі азаматты тұрақты жұмысқа 
орналастыру жоспарланса, бүгінгі күні 
олардың 12-сі жұмысқа орналастырылған. 
Өз бетінше нəтижесіз жұмыспен камтылған 
жəне жұмыссыз азаматтармен «Нəтижелі 
жұмыспен қамту бағдарламасы» бойынша 
ақпараттық - түсіндіру жұмыстары əлі де 
жүргізіліп, формализацияландыру жəне 
жұмыспен қамту жұмыстары жалғасуда. 

Жұмыспен қамту орталығында 
жыл басынан бері атқарылып жатқан 
жұмыстың ауқымы осындай. Бағамды 
бағдарлама арқылы мемлекеттен түрлі 
көмек алып, өз ісін бастап, я жұмысқа 
орналасып жатқан азаматтардың 
ризашылығы шексіз. Жас та болса 
орталыққа басшы болып тағайындалған 
Бекжан Тұрсынның білімі мен біліктілігі, 
өз ісіне деген адалдығы көптің көңілінен 
шығып, ықыласына бөленуде. «Жас келсе 
– іске» деп осындай дан айтса керек дана 
халқымыз.

отбасына өз ісін ашуына 200 
айлық есептік көрсеткіш 
көлемінде қайтарымсыз 
грант беріліпті. Бір 
отбасына шағын несие 
беріліп, 47 азамат қысқа 
мерзімді курсқа жолданып, 
382 жұмысқа қабілетті 
адам жұмыспен қамтылған. 
Осындай мамандығына 
деген адалдығы, ісіндегі 
ширақтығының арқасында 
Бекжан Тұрсын аталмыш 
орталыққа басшы болып 
тағайындалған еді. 

– Мемлекетіміздің бас-
ты байлығы – адамдар 
екенін ескерсек, оларға 
қажетті жағдай жасау, 
жұмыспен қамту басты 
назарда. Президентіміз 
Қ.Тоқаев осы мəселені 
назарынан тыс қалдырған 
емес. Əсіресе көп балалы 
аналардың жағдайын 
жақсартып, тұрғын 
үймен қамтамасыз етіп, 
жұмыспен қамтуға ерекше 
көңіл бөліп, осы бағытта 
кешенді іс-шараларды 

жүзеге асыруда. Аудандық жұмыспен 
қамту орталығы жылдың басынан бері 
ауқымды істерді жүзеге асыруда. «Еңбек» 
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай 
кəсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған бағдарламасын негізге 
ала отырып, біршама жұмысты жүзеге 
асырды, – деген орталық басшысы Бекжан 
Тұрсын жыл басынан бері атқарылған істер 
жайын тілге тиек етті. Оның айтуынша, 
биылғы жылы ауданымызда 3002 жаңа 
жұмыс орындарын құру жоспарланып, жыл 
басынан 2983 жұмыс орыны құрылған. 
Мемлекеттік интернет-ресурстары ар-
қылы жыл басынан 2055 адам жұмысқа 
орналастырылып, оның ішінен 1140 адам 
тұрақты жұмыспен қамтылған. Қалғандары 
«Өзентас» ЖШС-ге, «Ақтас» ЖШС-ге, 
аудандық ауруханаға, басқа да мекемелерге 
тұрақты жұмысқа жолданған. 200 азаматты 
оқыту жоспарланса, 214 адам оқуға 
жолданып, 46,4 млн. теңге игерілген. 113 адам 
оқуын бітіріп, 45 адам жұмысқа орналасып, 
68 түлекті аудандағы мекемелерге жұмысқа 
орналастыру жоспарда. Ағымдағы жылдың 
қыркүйек айынан бастап 90 адам тегін 

келген Бекжан ауданымызға қарасты 
Кеңдала аулындағы №38 орта мектепті 
тəмамдаған. Одан кейін қаламыздағы іргелі 
оқу орындарының бірі – Талғар агробизнес 
жəне менеджмент колледжінде «Жерге 
орналастырушы техник» мамандығын 
игеріп, кейін білімін Тараз мемлекеттік 
университетінде дəл осы мамандық 
бойынша жалғастырған. Білім қуған жас 
осы оқу орнының «Заңгер» мамандығы 
бойынша да магистранты атанған. Білімді 
де білікті маман – қоғамның дамуына үлес 
қосатын қозғаушы күш. Əр мамандықтың 
заман сұранысына сай өзіндік орны болады 
емес пе?! Бекжан да өз орнын осы жұмыспен 
қамту орталығынан тапқан тəрізді. Жұмысқа 
бірден араласып, бұл саланың қыр-сырына 
əбден қанықты. Мемлекет басшысының 
халықтың əл-ауқатын арттыруға бағыттаған 
түрлі бағдарламалары, күнделікті 
өзргерістермен қабылданып жатқан 
заңдардың жілігін шағып, барынша 
ауқымды жүзеге асуына атсалысып жүрді. 
Жұмыспен қамту орталығының қызметіне 
жүгіне келген азаматтарға, əсіресе 
жұмыссыздарға қолынан келген көмегін 
аямай, кеңесін беріп, адал қызмет ете білді. 
Сондықтан болар өткен жылы елімізде 
көпбалалы отбасыларға атаулы əлеуметтік 
көмек беріле бастағанда жұмыспен қамту 
орталығының басшылығы Бекжанды 
атаулы əлеуметтік көмек бойынша жұмысқа 
жауапты етіп тағайындаған болатын. 
Ауданымыздың əлеуметтік тұрақтылығын 
қамтамасыз етудегі басым бағыттың бірі 
саналатын маңызды іске Бекжан барын 
салып кірісті. Атаулы əлеуметтік көмекке 
үміткер азаматтар арасында түсіндіру 
жұмыстарын қарқынды жүргізіп, аталмыш 
азаматтардың құжаттарын қабылдап, оларға 
кеңес беріп, ауданымыздың барлық елді 
мекендерін аралап шықты десек болады. 
Уақытпен де санаспай жұмыс жасады. 
Ел арасында туындаған түрлі сұрақ-
сауалдарға тиянақты əрі нақты жауап 
беріп, көп балалы аналардың құжаттарын 
рəсімдеулеріне септігін тигізген еді. Өткен 
жылы ауданымызда 6090 отбасына 3345,3 
млн. теңге көлемінде атаулы əлеуметтік 
көмек тағайындалған екен. Ал биылғы жаңа 
тағайындалған атаулы əлеуметтік көмекті 
жыл басынан бері 1782 отбасы алып, 4 

Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар»

Халыққа қызмет ету – бұл тек абырой 
емес, ол зор жауапкершілік. Қай саланы бол-
ма сын білікті маман басқармаса өрге емес, 
кері кетері сөзсіз. Себебі, біз алға қарай 
қарыштап дамып келе жатқан мемлекетте 
өмір сүріп келеміз. Мемлекетіміздің тетігі 
болып қаланып жүрген білімді кадрларды 
мақтан тұтпасқа болмас. 

Осындай жауапкершілік жүгін арқалаған 
жандардың бірі – аудандық жұмыспен 
қамту орталығының басшысы Бекжан 
Тұрсын. Басшы болып тағайындалғанына 
аз уақыт қана болған білікті маман туралы 
əңгіме қозғауымызға Кеңдала аулының бір 
топ көпбалалы аналары түрткі болды. Ауыл 
тұрғындарының бірі Салтанат Көшімбаева:

– Мен көп балалы анамын. Атаулы 
əлеуметтік көмек тағайындау кезінде 
аудандық жұмыспен қамту орталығына жиі 
барып жүрдік. Онда бізге Бекжан есімді 
жас маман қызмет көрсетті. Өзі қарапайым 
халықпен емен-жарқын араласып, заң 
аясында кеңесін беріп, құжаттарымызды 
рəсімдеуге көп көмектесті. Өз ісінің нағыз 
маманы екеніне көзіміз жетті. Жалғыз мен 
ғана емес, барлық көпбалалы аналардың 
риза болып жатқанын байқаған едім. 
Жуырда Бекжан інімнің аталмыш орталыққа 
басшы болып тағайындалғанын естіп 
қуанып қалдым. Жас та болса бас болып, өз 
міндетін абыроймен атқаратынына сенемін, 
– деген еді. «Білікті маман лайықты 
орнын тапты, тағайындаған басшыларға 
ризашылығымыз шексіз» деген аналардың 
тілегін орындап, жас маман туралы əңгіме 
өрбітуді жөн көрдік біз де. 

«Мамандық таңдау – өміріңіздің бір 
кірпішін дұрыс қалау. Ең қиын мамандық – 
адам болып қалу» – деген екен Хосе Хулиан 
Марти атты бір ойшыл. Ия, «мамандық 
таңдау – болашақты таңдау» деп бекерге 
айтылмаса керек. Өзінің табиғатына тəн 
мамандықты жаңылмай таңдаған Бекжан 
Тұрсын 2015 жылы аудандық жұмыспен 
қамту орталығына жас маман болып 
жұмысқа қабылданған болатын. Киелі 
Райымбек ауданының Сарыжаз ауылында 
1993 жылдың 9 желтоқсанында дүниеге 

Елімізде мемлекеттік 
органдардың заң жобалау 
жұмыстары саласындағы 
қызметін үйлестіру, 
халыққа мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасын 
арттыру, жұртты білікті 
заң көмегімен қамтамасыз 
ету, халықты жұмыспен 
қамту ісіне ерекше назар 
аудару – халқымыз үшін аса 
маңызды іс болып табылады. 
Осы аталған міндеттерді 
жүзеге асыратын бірден-бір 
мекеме – жұмыспен қамту  
орталықтары. Онда қызмет 
атқаратын мамандардың 
барлығы дерлік мемлекеттік 
заңнамаларды жетік 
меңгерген, білікті мамандар.



ХОЛЕРА
Холера – острая антропонозная кишечная инфекция с фекально-

оральным механизмом передачи. Характерны диарея и рвота, 
приводящая к развитию обезвоживания. В соответствии с 
международными медико-санитарными правилами холеру относят к 
карантийным инфекциям. Резервуар и источник инфекции – больной 
человек или виброноситель. Больной  наиболее опасен в первые дни 
болезни. Механизм передачи фекально-оральный, реализуется через 
факторы бытовой передачи (загрязненные руки, предметы обихода), 
воду, пищевые продукты. Ведущий  путь передачи-водный. Холера 
распространяется с большей резкостью, чем другие кишечные 
инфекции. Этому способствует   массивное ранее выделение 
возбудителя с испражнениями и рвотными массами, не имеющими 
специфических запахов и окраски. В последние годы стало известно, 
что возбудитель холеры Эль-Тор способен  сохраняться и размножаться 
в  организмах простейших рыб, ракообразных, в сине-зеленых 
водорослях и других обитателях водоемов. На этом основании сделано 
заключение о возможности инфицирования при употреблении в пищу 
сырых и термически недостаточно обработанных ракообразных, 
моллюсков, рыбы. В настоящее время наиболее распространена холера 
Эль-Тор. 

Заболевание носит острое, часто внезапное начало в ночные или 
утренние часы. Первыми симптомами бывают выраженный, но 
безболезненный позыв к дефекации и ощущение дискомфорта в 
животе. При  прогрессировании заболевания частота дефекации быстро 
нарастает до 10 раз в сутки и более, испражнения становятся водянистыми 

и не имеют зловонного запаха. Прогрессируют общая слабость, 
сухость во рту, жажда, снижение аппетита. Появление таких признаков 
как оглушенность, чувство  холода, звон в ушах свидетельствует о 
большой потере жидкости вследствие продолжающейся диареи и 
присоединившейся к ней многократной рвоты. Нарастают мышечная 
слабость и головокружение, из-за которых больные не способны 
вставать с постели даже для посещение туалета. Характерно полное 
сохранение сознания. Если потери жидкости достигает 10 процентов 
массы тела больного и более, развиваются клинические признаки 
резкого обезвоживания. Температура тела опускается ниже нормы 
(гипотермия), нарастает отдышка (тахипноз),прекращается выделение 
мочи (ануркя). Это состояние расценивается как дегидрационный шок.

Основу профилактики заболеваемости холерой составляют 
мероприятия по улучшению социально-экономических и санитарно-
гигиенических условий жизни населения. Такие общие санитарные 
меры, как обеспечение население доброкачественной хозяйственно-
питьевой водой, обезвреживание сточных вод, коммунальное 
благоустройство и очистка населенных мест, повышение санитарной 
грамотности населения играет ключевую роль в профилактике 
заражения и распространения инфекции. Важно выполнение в полном 
объеме мер по предупреждению заноса инфекции из-за рубежа, 
регламентированных специальными документами.

Роза Аубакирова,
лаборант-бактериолог РГП на ПХВ «НЦЭ» КККБТУ МЗ РК

 по Талгарскому району.

ТІКЕЛЕЙ ЭФИР ӨТКІЗІЛДІ
2020 жылдың 17 қыркүйек күні, Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында 
азаматтардың барлық сындарлы өтініш тілектерін жедел əрі 
тиімді қарастыратын «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын іске асыру - бəрімізге ортақ міндет» жоспарына 
сəйкес Талғар ауданының азаматтардың хал актілерін тіркеу 
қызметінің бас маманы Н.Салпановамен тікелей эфир өткізілді. 
Қоғамдық диалог, ашықтық, адамдардың мұң – мұқтажына жедел 
əрекет өту мемлекеттік органдар қызметінің негізгі басымдықтары 
болып саналады. 

Осыған байланысты аталған тұжырымдаманы іске асыру 
мақсатында Мемлекеттік қызмет істері агентігінің Алматы 

обылысы бойынша департаментінің бастамасымен Талғар ауданы 
əкімі аппаратының басшысымен бекітілген жоспарға сəйкес, 
бүгін ТАЛҒАР АУДАНЫНЫҢ ƏКІМДІГІ фейсбук парақшасында 
азаматтардың хал актілерін тіркеу қызметі көрсететін мемлекеттік 
қызметтер туралы  Талғар ауданының АХАТ қызметінің бас маманы 
Нұрсұлу Салпанова  тікелей эфирде баяндап өтті. Бұл жоба – 
əлеуметтік желілер арқылы көрсетілетін қызметті алушыларға 
мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібі туралы толық жəне анық 
ақпарат ұсұнуға бағытталған.

Талғар ауданы əкімі аппаратының 
Мемлекеттік қызметтер мониторингі жəне 

ақпараттық технологиялар бөлімі.

СЫБАЙЛАС  ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС

Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес 
ең өзекті сұрақтардың бірі болып табылады. Сыбайлас жемқорлық 
мемлекетті ішінен жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа 
шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер əкелетіндігі күмəнсіз. 

Сондықтан да Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
саясатының негізгі басымдылықтарының бірі – осы зұлымдықпен 
күресу болып табылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу дегеніміз – бұл 
мемлекетте тұрақтылықты қамтамасыз етудің қажетті шарты деп 
айтқан екен кезінде Аристотель ғұлама. «Кез келген мемлекеттік 
құрылыстағы басты нəрсе – бұл заңдар өзге де күн тəртібінің 
əсерінен істі лауазым иелері баю жолына түсіп кетпейтіндей етіп 
ұйымдастыру. Жалпы жұртқа ортақ пайда келуін ойластыратын 
мемлекеттік құрылыстар ғана əділ, дұрыс болмақ», - деген екен 
ежелгі ойшыл ғалым. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресу еліміздің бүгінгі күрделі 
мəселелерінің бірі болып отыр. Үлкен əлеуметтік қасірет болып 
табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын 
əлемдегі барлық елдердің қай-қайсысын да қатты алаңдататыны 
айқын.

«Коррупция» термині латын тілінің «corrutpere» деген сөзінен 
шығып, мағынасы жағынан «мемлекет ағзасын, қоғамдық қарым-
қатынастарды бұзу» дегенді білдіреді, «параға сатып алу» 
терминімен сəйкес, яғни лауазымды тұлғаның өз билігі өкілеттігі 
мен сеніп тапсырылған құқығын заңға жəне моральдық нормаларға 
қайшы келетін өтірік айту, бопсалаушылық, сөзбұйда жасау 
жолдарымен жеке бас пайдасы үшін пайдалануы.

Сыбайлас жемқорлықтың қоғамға тек зиянын тигізіп қоймай, 
сонымен бірге оң нəтижеге жеткізбейтінін естен шығармауымыз 
қажет! Өйткені сыбайлас жемқорлық тəсімінде параны көбірек 
беруші ғана жеңіске жетеді. Бір қорқыныштысы – сыбайлас 

жемқорлықпен айналысу сол тұлға мен оның жақындарының сана-
сезіміне залал келтіріп, дүниетанымдарын бұзады.

Сыбайлас жемқорлық бір күнде жойылатын іс емес. Ол еліміздің 
əр азаматы жұмыла күрескен сəтте ғана нəтижелі болатыны айқын. 
Мемлекеттің дамуына бармақ басты, көз қыстылықтың тигізер 
кесірін бұрынғы өткен  ата-бабаларымыз да дөп басып «тура биде 
туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген. 

Жемқорлықты жою – еліміздің фундаментальді құндылығы 
– тəуелсіздігімізді нығайтатын негізгі шарттардың бірі. 
Азаматтық қоғамның барлық секторларымен, барлық мемлекеттік 
органдарымен, бизнес өкілдерімен ынтымақтастықта ғана осы 
мəселені шешіп, Қазақстанның гүлденуіне жағдай жасай аламыз. 

Қазіргі таңда бұл мəселеге еліміздің мемлекеттік органдары 
өте үлкен көңіл бөледі. Еліміздегі жемқорлықпен күреске нақты 
қадамдар  қолға алынуда.

Талғар аудандық қазынашылық басқармасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың алдын алу, болдырмау 
талаптары бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізіліп отырады, 
сыбайлас жемқорлық бойынша техникалық оқулар өткізіледі. 
Басқарма қызметкерлері «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заңның талаптарын ұстанады. Түптеп келгенде сыбайлас, 
басқарма қызметкерлері өз ісіне, өз міндетіне деген жауапкершілігі, 
адалдығы мен тəртіптілігіне тікелей байланысты. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресті жеке қарау мүмкін емес.
Сыбайлас жемқорлық қылмыстарын болдырмау мен алдын 

алуды барлық мемлекеттік мекемелер қамтамасыз ету қажет жəне 
əрбір мемлекеттік қызметкердің міндеті – өз ісіне жауапкершілікпен 
қарау, əр уақытта адал қызмет ету.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – біздің ортақ мүддеміз!

  К.А.Ажибаева,
Талғар аудандық қазынашылық

 басқармасының басшысы

Кампания прикрепления: с 15 сентября по 15 ноября выберите 
свою поликлинику

В Казахстане стартует ежегодная кампания по свободному выбору 
в пределах территории проживания организации первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП). Прикрепиться к ней можно в течение 
двух месяцев – с 15 сентября по 15 ноября.

Для того чтобы врач мог наблюдать за здоровьем прикрепленных 
пациентов, рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной 
близости к месту проживания. В таком случае при необходимости 
врачи поликлиники могут посещать пациентов на дому, что особенно 
важно в период пандемии.

«Прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, 
граждане начнут получать медицинскую помощь в ней с 1 января 
2021 года. При этом она должна будет заключить договор с Фондом 
на оказание услуг первичной медико-социальной помощи в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе 
ОСМС на предстоящий год. По итогам кампании прикрепления будет 
планироваться финансирование на 2021 год, учитывая распределение 
населения в разрезе медицинских организаций. Фонд заинтересован 
в абсолютной достоверности баз данных, ведь за каждого 
прикрепленного жителя ежемесячно медорганизациям оплачивается 
подушевое финансирование», – пояснил директор филиала Фонда 
социального медицинского страхования по Алматинской области.

Прикрепление к поликлинике осуществляется несколькими 
способами. 

При обращении через веб-портал электронного правительства 
www.egov.kz  прикрепление производится при наличии ЭЦП. В 
разделе здравоохранение необходимо выбрать услугу «Прикрепление 
к медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь».  Сведения о пациенте поликлиника получает 
из государственных информационных систем автоматически. 
При успешной операции гражданину выдается уведомление о 
прикреплении в виде электронного документа, подписанного ЭЦП 
медорганизации.

Отдельные категории населения могут прикрепиться 
непосредственно в поликлинике. Для этого необходимо подать 
заявление произвольной формы и документ, удостоверяющий 
личность. К этим категориям относятся пенсионеры, инвалиды, 
опекуны, назначенные по закону инвалиду с детства, также 
опекуны или попечители, патронатные воспитатели; осужденные, 
отбывающие в колониях (по месту отбывания), студенты, 
военнослужащие срочной службы, дети, родившиеся в иностранных 
государствах, люди, которые оформляют прикрепление по 
доверенности. 

Отмечаем, что кампания по прикреплению проводится только 
среди медицинских организаций, зарегистрированных в Базе 
данных субъектов здравоохранения и претендующих на оказание 
медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС. Ознакомиться со списком 
доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте Фонда 
www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику».

До 31 декабря этого года граждане продолжат обслуживаться в 
поликлинике, к которой прикреплялись ранее. 

На сегодняшний день по Алматинской области остаются 
неприкрепленными к организациям ПМСП более 12 тыс. человек. 
Чтобы не остаться без доступа к медицинской помощи, им 
рекомендуется проверить статус прикрепления непосредственно в 
поликлинике по месту жительства или на веб-портале электронного 
правительства посредством ЭЦП. 

Напомним, независимо от статуса застрахованности все 
граждане имеют право на гарантированный объем бесплатной 
медпомощи. Однако, для плановой госпитализации, приема узкими 
специалистами, прохождения дорогостоящих обследований и 
получения высокотехнологичного лечения необходимо быть 
застрахованным в системе ОСМС. Свой статус застрахованности 
можно узнать на портале электронного правительства, на сайте 
Фонда и в Telegram через SaqtandyryBot.

Филиал по Алматинской области НАО «Фонд социального 
медицинского страхования»
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АЛДЫН  АЛУ

Бұл сырқатпен көктем, күз, қыс кезінде жиі ауырады. 
Себебі, осы уақытта ауа райының салқындығынан жəне 
күн сəулесі, дəрумен жетіспеушілігінен адам ағзасының 
иммунитеті төмендейді. Жіті респираторлық вирустық 
жұқпаның маусымдық кезеңі күз мезгілінің соңғы айынан 
басталып, жоғары сырқаттанудың ең көп тіркелуі қаңтар, 
ақпан айларына келеді.  

Жұқпа көзі – ауру адам, əсіресе сырқаттанғаннан 
бастап алғашқы 2-3 күндері айналасындағыларға қауіпті. 
Жұқпаның жасырын кезеңі орташа алғанда 3 күнге дейін 
созылады. 

Тұмаудың барлық вирустары адамнан адамға ауа – 
тамшы жолы арқылы (түшкіргенде жəне жөтелгенде) 
беріледі.

Аурудың көріністері жұқтырғаннан кейінгі бірнеше 
сағаттан 3 күнге дейін созылуы мүмкін.  Тұмауға жіті 
басталу көрінісі тəн:  дене қызуының көтерілуі (39-40°С 
дейін), əлсіздік, қалтырау, бұлшық еттері мен басының 
ауруы.  Адамның беті, көзі қызарады (конъюнктивит, 
склерит), нəтижесінде мұрыннан су ағып, тамағы ауырып, 
құрғақ жөтел басталады. 

Егер тұмау асқынусыз өтсе ауру 5–7 күнде аяқталады, 
бірақ 2–3 аптаға дейін бұлшық еттің ауруы, бас ауруы, 
əлсіздік сақталуы мүмкін. Тұмаудың ауыр жағдайында 
құрысу, естен тану, мұрыннан қан кетуі мүмкін. Осындай 
көрініс науқасты өлім жағдайына əкеліп соқтырады. 

 Жалпы жіті респираторлық вирустық жұқпаның емі 
дəрігердің қадағалауымен үй жағдайында жүргізіледі. 
Ауруханаға тек асқынған ауыр жағдайларда жолдама 
беріледі. Науқас міндетті түрде төсек режімін қатаң сақтап 
жəне көп мөлшерде сұйықтық  (жылы шəй, морс, компот) 
ішу қажет. Жоғары дене қызуы кезінде ыстық түсіретін, 
əсіресе қажет жағдайда тұмау жəне жөтелге қарсы дəрілік 
заттарды пайдалану керек. Жіті респираторлық вирустық 
жұқпаны емдеу кезінде тыныс алу жаттығуы мен дəрумендік 
терапия жоғары нəтижелі əсер береді. Жіті респираторлық 
вирустық жұқпаның алдын алу үшін науқасты міндетті 
түрде қоршаған ортадан оқшаулау, тамақ ішетін арнайы 
ыдыс бөлу қажет. Жеке бас тазалығын қатаң сақтау 
тұмаудың алдын алудың бір шарасы болып табылады. 

Бірақ тұмау жұқпасына қарсы ең тиімді шара бұл – 
тұмауға қарсы иммундау. Жыл сайын облыстық бюджеттен 
тұмауға қарсы иммундауға қаржы бөлінеді. Қыркүйек  
айынан  бастап ауданда тұмауға қарсы иммундау мақсатты 
топтарға жергілікті медициналық ұйымдарда ақысыз түрде 
жүргізіледі. 

Иммундау бірінші кезекте «тəуекел»  топтағы  
бүлдіршіндер, балалар, мүгедектер, қарттар үйлері мен 
мектеп интернаттарының контингенттеріне жүргізіледі. 
Сонымен қатар медицина қызметкерлеріне, медицина 
ұйымдарында диспансерлік есепте тұрған балаларға, əлсіз 
жəне алты айдан асқан көп ауыратын балаларға, екінші 
немесе үшінші триместрдегі жүкті əйелдерге иммундау 
жасалады.

Тұмауға қарсы арнайы иммундаудан басқа, тұмау 
жəне жіті респираторлық вирустық жұқпаның жоғарылау 
кезеңінде жұқпаның арнайы емес алдын алу шараларын 
да естен шығармауымыз керек. Қазіргі уақытта тұмау 
жəне жіті респираторлық вирустық жұқпаның жедел жəне 
жоспарлы түрде алдын алу үшін дəрілік заттардың түрлері 
кеңінен таралған.

Жұқпаның жоғарылау кезеңінде тұмаудың алдын 
алуының ең қолайлы, кең таралған, қолжетімді түрі – 
тыныс алу жолдарын қорғау үшін қолданылатын бетперде. 
Осы кезеңде жіті респираторлық вирустық жұқпаның жəне 
тұмаудың алдын алу үшін мүмкіндігінше халық тығыз 
орналасқан жəне жаппай шаралар ұйымдастырған жерлерге 
баруды шектеу, əсіресе балалар үшін жұқпа көзі мүмкін 
болатын қарым-қатынасты шектеу қажет. 

Тұмаудың алдын алуда жеке бас гигиенасын сақтаудың 
да пайдасы мол. Қолды жиі сабынмен жуу қажет. Түшкірген 
жəне жөтелген кезде ауызды немесе мұрынды бет 
орамалмен жабу керек.

Барлық мүмкіндікті мүлт жібермей уақытында емханаға 
қаралып,  жұқпалы аурулардың алдын алғаныңыз жөн. 
Мүмкіндігінше халық тығыз орналасқан жəне жаппай 
шаралар ұйымдастырған жерлерге бармаған  дұрыс, 
өздеріңізді күтіңіздер! Сырқаттануды емдегеннен гөрі, 
алдын-алу анағұрлым жеңілірек екенін естен шығармаңыз!. 

Оспанова Н.С.,
дəрігер эпидемиолог.

ДЕНСАУЛЫҚ

Тұмау және басқада жіті 
респираторлық вирустық жұқпа – 
бұл әрбір адам өмірінде бірнеше 

рет кездестіретін жұқпалы 
вирустық сырқаттанушылық.  

Дүниежүзі бойынша тұмау және 
басқада жіті респираторлық 

вирустық жұқпа жиілігі және саны 
бойынша бірінші кезекте.



ЖЕМҚОРЛЫҚ – ҚОҒАМ ДЕРТІ КОРРУПЦИЯ – БОЛЕЗНЬ ОБЩЕСТВА
Достар, бизнес пен инвестицияларды 

сыбайлас жемқорлық қысымынан жəне əкімшілік 
кедергілерден қорғау – елдің күн тəртібіндегі негізгі 
басымдықтарының бірі екені сөзсіз.

Ағымдағы жылдың 19 тамызында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мəселелері жөніндегі 
кеңейтілген кеңесте Мемлекет басшысы осы бағытты 
күшейтуге баса назар аударды.

Бұл мəселе жыл сайынғы Жолдауда да нақты 
айқындалды. Шағын жəне орта бизнес COVID-19 
пандемиясы жағдайында қиын кезеңді бастан кешуде 
жəне бұрынғыдан да зор қолдауды қажет етеді. Осы 
тұрғыдан алғанда кəсіпкерлік қызметке заңсыз 
араласу «мемлекетке қарсы ең ауыр қылмыс» ретінде 
қарастырылуы тиіс.

Шағын бизнес бойынша халықаралық кеңестің 
(ICSB) деректеріне сəйкес, ШОБ əлемдегі барлық 
кəсіпорындардың 90%-дан астамын құрап, шамамен 
халықты жалпы 70% жұмыспен қамтуды жəне ЖІӨ-нің 
50%-ын қамтамасыз етеді. Бұл тұрғыда азаматтардың 
əл-ауқаты жеке сектордағы істердің ахуалына тікелей 
байланысты екенін нақты түсіну қажет.

Бұл – салық түсімдері, жұмыс орындарын құру, 
жаңа технологиялар жəне адам капиталын дамыту. 
Бір сөзбен айтқанда, бизнес мемлекетке халық 
алдындағы əлеуметтік міндеттемелерді орындауға 
көмектеседі. Біз бизнеске неғұрлым тиімді жағдай 
жасасақ, соғұрлым ол өнімді жұмыс істеп, қоғамға 
пайда əкеледі.

Агенттік соңғы үш жылда шенеуніктердің заңсыз 
араласуынан мыңнан астам кəсіпкердің мүдделерін 
қылмыстық-құқықтық шаралармен қорғады. Бұл 
жұмыс жалғасын табады. Сонымен қатар, Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметтің əрбір офицері бизнес 
ісіне араласу фактілеріне жол бермеу туралы жеке 
ескертілді.

Бүгін мен кешенді алдын алу бағытына толығырақ 
тоқталғым келеді. 2018 жылдан бастап біз Сыртқы 
істер министрлігімен, «Kazakh Invest «ҰК» АҚ-мен 
жəне «Атамекен» ҰКП-мен бірлесіп «Protecting 
business and investments» жобасын іске асырып 
келеміз. Қазіргі уақытта оған жаңа серпін берілді.

Негізгі мақсат – бизнес пен инвесторлардың қызмет 
үдерістерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы сүйемелдеу 
арқылы олардың мемлекеттік билік институттарына 
сенімін арттыру.

Бұл кəсіпкерлердің туындаған мəселелерін шешуде 
құқықтық алаң аясында көмек көрсетуді білдіреді. 
Өкінішке орай, олар көп жағдайда бюрократиялық 
кідірістер мен қағазбастылықты бастан кешіре 
отырып, «кабинеттер аралауға» мəжбүр. Алайда, олар 
жалғыз күресуге тиісті емес.

Бүгінгі таңда біздің аумақтық департаменттеріміздің 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы сүйемелдеуімен жалпы 
инвестиция сомасы 12 трлн теңгеден асатын 500-ден 
астам бизнес-жоба жүзеге асырылуда.

Жобалардың 20%-ы – шетелдік инвесторлардың 
салымы. Олардың көбісі Қытай, Ресей, Германия жəне 
Түркия елдерінен. БАƏ, АҚШ, Польша, Нидерланд 
жəне басқа да елдердің бизнесмендерінің қатысуын 
атап өткім келеді. Іс жүзінде əрбір екінші жоба – өңдеу 
өнеркəсібі салаларында, əрбір бесінші жоба – ауыл 
шаруашылығында іске асуда.

Біз ілеспе бизнес жүгінетін проблемалық 
мəселелерді зерттедік. Олар негізінен инвесторлық 
визаларға, лицензияларға, салық салуға, кедендік 
баждарға, жоспардан тыс тексерулерге жəне жер 
қатынастарына қатысты.

Сонымен қатар, бизнеспен жұмыс «бір қақпаның 
ойыны» болмауы керек екенін атап өтемін. 
Кəсіпкерлердің өздері мемлекеттік органдармен өзара 
іс-қимыл кезінде заңсыз іс-əрекеттердің бастамашысы 
болатын жағдайлар жиі кездеседі.

Агенттіктің бизнес-жобаны сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы сүйемелдеуінің негізгі шарты – шетелдік, 
сондай-ақ отандық инвестор бірдей шартта адал 
бизнес жүргізуге міндеттенетін келісімге қосылу.

Бұл бағытта кəсіпкерлердің санасын өзгерту 
маңызды. Істерді жүргізу кезінде парасаттылық 
берік стандарт болуы керек. Бұған халықаралық 
ұйымдардың бірқатар ұсынымдары, атап айтқанда, 
«Шығыс Еуропа мен Орта Азиядағы бизнестің 
парасаттылығы» жəне «Бизнесті жауапты жүргізу» 
атты ЭЫДҰ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стандарттары мен зерттеулері дəлел бола алады.

Бұл үдеріс квазимемлекеттік секторда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы комплаенс институтын 
толыққанды енгізумен айтарлықтай жанданады. 
Тиісті заң жобасын Мəжіліс жəне бірінші оқылымда 
Сенат мақұлдады.

Егер сіздің бизнес-жобаңыз іскерлік парасаттылық 
қағидаттарын сақтай отырып жұмыс істеуге дайын 
болса, біз өз тарапымыздан сізді қолдап, сыбайлас 
жемқорлық көріністері мен əкімшілік тосқауылдардан 
қорғауға дайынбыз.

Егер сіздің антикор-сүйемелдеуге өтінім беру 
жəне келісімге қосылу туралы сұрақтарыңыз 
болса, +7 (707) 350-63-07 жəне +7 (701) 575-40-37 
(WhatsApp) телефондары бойынша жобалық кеңсенің 
үйлестірушілеріне жүгіне аласыз.

Олар Агенттіктің аумақтық департаменттері 
жанындағы «Antikor Ortalyǵy» сервистік орталығында 
Антикор мен өңірлік кəсіпкерлер палатасының 
қызметкерлерімен кездесуіңізді қамтамасыз етеді.

Аудандық мəслихат шешімінің жобасы

Талғар  ауданында мүгедектер қатарындағы кемтар 
балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде 

оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тəртібін 
жəне мөлшерін айқындау туралы

«Кемтар балаларды əлеуметтік жəне медициналық-
педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» 2002 
жылғы 11 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
16-бабының 4) тармақшасына сəйкес, Талғар аудандық 
мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Талғар ауданында мүгедектер қатарындағы кемтар 
балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға 
жұмсаған шығындарын өндіріп алудың келесі тəртібі 
айқындалсын:

1) мүгедектер қатарындағы кемтар балалардың 
жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған 
шығындарын өндіріп алуды «бұдан əрі – оқытуға жұмсаған 
шығындарын өндіріп алу) «Талғар ауданының жұмыспен 
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік 

мекемесімен жүргізіледі;
2) оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу жеке 

оқыту жоспары бойынша мүгедектер қатарындағы кемтар 
балалардың ата-анасының біреуіне немесе өзге де заңды 
өкілдеріне отбасының табысына қарамастан беріледі;

3) оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу жеке 
оқыту жоспары бойынша мүгедектер қатарындағы кемтар 
балалардың ата-анасының біреуіне немесе өзге де заңды 
өкілдері өтініш берген айдан бастап тоқсан сайын төленеді;

4) оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алуды 
тоқтатуға əкеп соққан мəн-жайлар туындаған кезде (он 
сегіз жасқа толуы, қайтыс болуы, мүгедектігінің алынып 
тасталуы, Талғар ауданының шегінен тыс жерге тұрақты 
тұруға кетуі) төлемдер тиісті мəн-жайлар болған айдан 
кейінгі айдан бастап тоқтатылады;

5) оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу 
барысында туындаған барлық даулар мен келіспеушіліктер 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен шешіледі.

2. Талғар ауданында мүгедектер қатарындағы кемтар 
балалардың жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға 

жұмсаған шығындарын өндіріп алу оқу жылына тоқсан 
сайын 8 (сегіз) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айқындалсын. 

3. Талғар аудандық мəслихатының «Талғар ауданында 
мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту 
жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын 
өндіріп алу мөлшерін жəне тəртібін  айқындау туралы» 
2016 жылғы 6 мамырдағы №3-17 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3879 тіркелген, 
2016 жылдың 17 маусымында «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) шешімінің күші 
жойылды деп танылсын.    

4. 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 күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа  енгізіледі.

Проект решения районного маслихата

Об определении порядка и размера возмещения 
затрат на обучение на дому детей с ограниченными 

возможностями из числа инвалидов по 
индивидуальному учебному плану в Талгарском 

районе

В соответствии с подпунктом 4) статьи 16 Закона 
Республики Казахстан от 11 июля 2002 года «О социальной 
и медико-педагогической коррекционной поддержке детей 
с ограниченными возможностями», Талгарский районный 
маслихат РЕШИЛ:

1. Определить следующий порядок возмещения затрат на 
обучение на дому детей с ограниченными возможностями 
из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану 
в Талгарском районе:

1) возмещение затрат на обучение на дому детей с 
ограниченными возможностями из числа инвалидов по 
индивидуальному учебному плану (далее – возмещение 
затрат на обучение) производится государственным  
учреждением «Отдел занятости и социальных программ 

Талгарского  района»;
2) возмещение затрат на обучение предоставляется 

одному из родителей и иным законным представителям 
детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов 
по индивидуальному учебному плану, независимо от дохода 
семьи;

3) возмещение затрат на обучение выплачивается с 
месяца обращения ежеквартально одному из родителей или 
иным законным представителям детей с ограниченными 
возможностями из числа инвалидов по индивидуальному 
учебному плану;

4) при наступлении обстоятельств, повлекших 
прекращение возмещение затрат на обучение (достижение 
восемнадцатилетнего возраста, смерть, снятие 
инвалидности, выезд на постоянное место жительство 
за пределы Талгарского района) выплата прекращается 
с месяца, следующего за месяцем, котором наступили 
соответствующие обстоятельства;

5) все споры и разногласия, возникшие при возмещения 
затрат на обучение разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.

2. Определить возмещение затрат на обучение на дому 

детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов 
по индивидуальному учебному плану в Талгарском районе 
ежеквартально на учебный год в размере 8 (восемь) 
месячных расчетных показателей.

3. Признать утратившим силу решение Талгарского 
районного маслихата «Об определении размера и 
порядка  возмещения затрат на обучение на дому детей с 
ограниченными возможностями  из числа инвалидов по 
индивидуальному учебному плану в Талгарском районе» 
от 6 мая 2016 года №3-17 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистарции нормативных правовых актов 
№ 3879, опубликован 17 июня 2016 года в информационно-
правовой системе «Əділет»).

4. 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».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
государственной регистрации в органах юстиции и 
вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі 
күнгі күрделі мəселесі болып отыр. Үлкен əлеуметтік 
қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан 
бір-біріне ұқсамайтын əлемдегі  барлық  елдердің  қай-
қайсысын  да  қатты  алаңдататыны  анық.  

Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес, 
сыбайлас жемқорлық қылмыстарға негізінен лауазымды 
қылмыстар жатады. Сыбайлас жемқорлық əлеуметтік 
– экономикалық даму, нарықтық экономиканы құру 
инвестициялар тарту процесін баяулататын жəне 
демократиялық мемлекеттің саяси жəне қоғамдық 
институттарына кері əсер ететін, елдің даму болашағына 
айтарлықтай қауіп төндіретін құбылыс. Сонымен қатар 
сыбайлас жемқорлықпен пəрменді күресу үшін халықтың 

құқықтық сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру 
жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру керектігінің 
маңызы зор. Халық өздерінің құқықтарын, өздеріне 
қарсы қандай да бір құқыққа қайшы іс-əрекет жасалған 
жағдайда қандай іс-қимыл қолдану керектігінің нақты 
жолдарын толық білулері қажет. Конституциялық тəртіпті 
қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күрес аясында тиімді, 
бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемлекет пен 
азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас 
жемқорлық пен оның көріністері деңгейін төмендету, 
қоғамның мемлекетке жəне оның институттарына сенімін 
нығайту бүгінгі күндегі басты мақсат болып табылады.

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас 
жемқорлықпен күрес ең өзекті мəселелердің бірі болып 
табылады. Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен 
жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа шығаратын, 

ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер əкелетіндігі күмəнсіз. 
Сондықтан да Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
саясатының негізгі басымдылықтарының бірі болып осы 
зұлымдықпен күресу болып табылады.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. 
Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің 
одан əрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың барлық 
амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді 
түрде қарсы тұруға болады.

Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық 
Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық 
борышы деп білу керек.

А.Садекова,
ҚР АШМ ВБжҚК Талғар аудандық аумақтық 

инспекциясының жетекші маманы

Мемлекеттік қызметтерді электрондық 
форматта алудың артықшылықтары

Қазақстан Республикасы XXI ғасырда 
қолданылып жатқан  үздік  иновацияларды 
кеңінен қолдануда. Бұл мəселеде  алдаңғы 
қатарлы елдерден қалыс қалмау болашақ 
ұрпақтың алдындағы міндеті болып 
табылады. Алайда орта буындағы  халықтың 
көпшілігі мемлекеттік қызметтерді  қағаз 
жүзінде жинай отырып, мекемелерге жеке 
барып, мемлекеттік қызмет түрлерін əдеттегі 
форматта пайдалануды жөн көреді.Осылайша 
құжаттарды толтыруға, əртүрлі бөлімдерге 
баруға көп уақыт кетеді. Мемлекеттік 
қызмет түрлерін электронды түрде алу 
осы мəселелердің барлығын жояды. Осы 
мақсаттар үшін мемлекеттік қызметтердің 
біріңғай порталы құрылған, оның негізгі 
мақсаттары əкімшілік кедергілерді азайту, 
қызмет көрсету процедурасын жеңілдету 
жəне олардың ұсыну мерзімін қысқарту, əр 
түрлі аумақтарда тұратын азаматтарға қызмет 
көрсетудің біріңғай стандарттарын енгізу 
болып табылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
порталы – бұл мемлекеттік қызметтерді 
электрондық форматта көрсетуді, сондай-ақ 
өтініш берушілердің интернет желісі арқылы 
мемлекеттік қызметтер тізілімдерімен танысу, 
ақпаратқа қол жетімділігін қамтамасыз ететін 
мемлекеттік ақпараттық жүйе. 

Мемлекеттік қызметтерді электронды 
түрде алу мүмкіндігін пайдалану үшін сіз 
порталға тіркелуіңіз керек. Порталға тіркелген 
қолданушы 3 минут шамасында жүгіне алады 
жəне ең көп сұранысқа ие қызметтерді ала 
алады.

Сонымен қатар, азаматтарға ыңғайлы болу 
үшін egov арнайы мобильдік қосымшасы 
əзірленді. Мобильдік қосымша арқылы 
мемлекеттік қызметті алуға болады. Ал 
Telegram мессенджеріндегі @EgovKzBot 
арқылы мемлекеттік қызмет ала алады. 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру шеңберінде, сондай-
ақ Тұңғыш Президенттің «Болашақтың 
цифрлық экономикасын», дамытуды 
қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмаларын 
орындау маңызды. Осы қарқынмен 
мемлекетіміз əлемнің үздік технологиялық 
иновацияларын қолданысқа алса, еліміздің 
болашағы жарқын болатынына сенімдіміз. 

Мемлекеттік қызметтерді электронды түрде 
алудың артықшылығы уақыт шығындарын 
азайту, мемлекеттік органдардың қарауындағы 
құжаттардың қажеттілігін ыңғайлы уақытта 
интернет желісі арқылы  кез-келген жерден 
мемлекеттік қызмет алу мүмкіндігі, сондай 
–ақ мемлекеттік қызмет көрсету барысы 
туралы ақпарат алу мүмкіндігі жəне сыбайлас 
жемқорлық тəуекелдерін азайту болып 
табылады.

«Талғар ауданының Тұздыбастау 
ауылдық округі əкімінің аппараты» ММ

Друзья, защита бизнеса и инвестиций от 
коррупционного давления  и административных 
барьеров, безусловно, является одним  из ключевых 
приоритетов страновой повестки дня.

19 августа т.г. на расширенном совещании по 
вопросам противодействия коррупции Глава государства 
заострил внимание  на усилении этого направления. 

Данный вопрос четко обозначен и в ежегодном 
послании –  малый и средний бизнес переживает 
сложные времена в условии пандемии COVID-19 и как 
никогда нуждается в поддержке. 

В этом ключе незаконное вмешательство в 
предпринимательскую деятельность должно 
расцениваться как «тягчайшее преступление против 
государства».

Согласно данным Международного совета по малому 
бизнесу (ICSB), МСБ в мире составляет более 90% всех 
предприятий, обеспечивает 

в среднем 70% общей занятости населения и 50% 
ВВП. В этом контексте необходимо ясно осознавать, что 
благосостояние граждан  зависит именно от положения 
дел в частном секторе.

Это и поступление налогов, и создание рабочих 
мест, и новые технологии, и развитие человеческого 
капитала. Одним словом, бизнес помогает государству 
исполнять социальные обязательства перед населением. 
Чем эффективнее мы будем создавать благоприятные 
условия бизнесу, тем продуктивнее он будет работать и 
приносить пользу обществу.

Агентством за последние три года уголовно-
правовыми мерами от неправомерного вмешательства 
чиновников защищены интересы свыше 1000 
предпринимателей. Эта работа будет продолжена. Более 
того, каждый офицер Антикоррупционной службы 
персонально предупрежден о недопущении фактов 
вмешательства в дела бизнеса.

Сегодня же я хочу подробнее остановиться на 
комплексном превентивном направлении. С 2018 года 
мы совместно с Министерством иностранных дел, АО 
«НК «Kazakh Invest» и НПП «Атамекен» реализуем 
проект «Protecting business and investments», которому в 
данное время придали новый импульс.

Основная цель – повышение доверия бизнеса и 
инвесторов к институтам государственной власти путем 
антикоррупционного сопровождения процессов их 
деятельности.

Это означает оказание содействия в рамках 
правового поля в решении возникающих проблем 
предпринимателей. К сожалению, зачастую они 
вынуждены «бегать по кабинетам», испытывая 
бюрократические проволочки и бумажную волокиту. 
Однако, они не должны «сражаться» в одиночку.

На сегодняшний день под антикоррупционным 
сопровождением наших департаментов в регионах 
находится свыше 500 бизнес-проектов на общую сумму 
инвестиций более 12 трлн тенге. 

В 20% проектов – вклад зарубежных инвесторов.  
Широко представлен Китай, Россия, Германия и 
Турция. Отмечу и участие бизнесменов из ОАЭ, США, 
Польши, Нидерландов и других стран. Практически 
каждый второй проект – в отраслях обрабатывающей 
промышленности, каждый пятый – в сельском хозяйстве.

Мы изучили проблемные вопросы, по которым к нам 
обращается сопровождаемый бизнес. В основном они 
касаются инвесторских виз, лицензий, налогообложения, 
таможенных пошлин, внеплановых проверок и 
земельных отношений.

Вместе с тем подчеркну, что работа с бизнесом не 
должна быть «игрой в одни ворота». Нередки случаи, 
когда предприниматели сами становятся инициаторами 
неправомерных действий при взаимодействии с 
госорганами.

Основополагающее условие для антикоррупционного 
сопровождения Агентством бизнес-проекта – 
присоединение к соглашению, в котором инвестор – 
зарубежный, равно как и отечественный – обязуется 
вести честный бизнес. 

В данном русле важна трансформация сознания самих 
предпринимателей. Добропорядочность при ведении дел 
должна стать незыблемым стандартом. Об этом говорит 
ряд рекомендаций международных организаций, в 
частности, исследования и антикор-стандарты ОЭСР 
– «Добропорядочность бизнеса в Восточной Европе 
и Центральной Азии» и «Ответственное поведение 
бизнеса».

Этот процесс заметно активизируется с полноценным 
введением института антикоррупционного комплаенса 
в квазигосударственном секторе. Соответствующий 
законопроект одобрен Мажилисом и в первом чтении 
Сенатом.

Если ваш бизнес-проект готов работать, соблюдая 
принципы деловой добропорядочности, мы со своей 
стороны готовы сопровождать вас и защищать от 
коррупционных проявлений и административных 
барьеров. 

Если у вас есть вопросы как подать заявку на антикор-
сопровождение и присоединиться к соглашению, вы 
можете обратиться к координаторам проектного офиса 
по телефонам +7 (707) 350-63-07 и +7 (701) 575-40-37 
(WhatsApp).

Они обеспечат вашу встречу с сотрудниками 
Антикора и региональной палаты предпринимателей в 
соответствующем сервисном центре «Antikor Ortalyǵy» 
при территориальных департаментах Агентства.
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Утерянный договор дарения земельного участка, 
кадастровый номер 03-051-086-584, расположенный 
по адресу: Алматинская область, Талгарский район, 
Алатауский с/о, ПК С/т «Горки»,участок №84, выданный 
на имя Мустафина Бауржана, считать недействительным.

Утерянный государственный акт на праве частной 
собственности на земельный участок ,кадастровый 
номер 03-051-086-584,расположенный по адресу: 
Алматинская область, Талгарский район, Алатауский 
с/о,  ПК  С/т « Горки», участок №84, выданный на имя 
Мустафина Бауржана считать недействительным.

Открылось наследственное дело после смерти Салиева 
Юлдаша Абубакировича , 26 июня 1951 года рождения, 
умершего 10 июля 2020 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, 9/2

Открылось наследственное дело после смерти 
Щегловатовой Валентины Матвеевны , 10 августа 
1935 года рождения, умершей 23 апреля 2020 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, 9/2.

Открылось наследственное дело после смерти 
Козтаева Нурлана Пернебекулы 23 ноября 1965 года 
рождения, умершего 06 марта 2019 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим 
обратиться к частному нотариусу: Беркутовой М.Н. 
по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г. 
Талгар, ул. Кунаева, дом 104 офис 2, кон.тел.:8(727)74-
2-50-50.

Открылось наследственное дело после смерти 
Адетовой Матимхан Абугалиевны, 20 октября 1949 
года рождения, умершей 04 июня 2020 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим 
обратиться к частному нотариусу: Нурмолдаеву М.К. 
по адресу: Алматинская область, Талгарский район, с. 
Бельбулак , улица Торомонова , дом 65 «Г» тел.:(727) 
304-95 26.

Открылось наследственное дело после смерти 
Адилова Кайрата Усеновича 25 января 1972 года 
рождения, умершего  21 апреля 2020 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим 
обратиться к частному нотариусу: Əбділда А.Т.. по 
адресу: Алматинская область, Талгарский район, 
г.Талгар , улица Рыскулова , дом 72, тел.:8 775 625 68 75.

Открылось наследственное дело после смерти 
Баспакова Серикбая Смаиловича, умершего 20 июля 
2020 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, 9/2.

Открылось наследственное дело после смерти 
Мынжановой Зямзям, умершей 11 июля 2020 года, 
возможных наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к частному нотариусу: Армидинов 
А.М. по адресу: Алматинская область, Талгарский 
район, г. Талгар, ул. Лермонтова, 47,офис №2, конт.
тел.:8 701 843 88 78.

Открылось наследственное дело после смерти 
Осипова Владимира Егоровича, 23 января 1953 года 
рождения, умершего 09 апреля 2020 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим 
обратиться к частному нотариусу: Исмаиловой З.М. 
по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г. 
Талгар, ул. Кунаева, 166 «а».

УТЕРЯ

НАСЛЕДСТВО

ӨНЕРЛІ 
ЖАН ӨНЕГЕСІ

«Мәдениет – халықтың ең үлкен  
рухани азығы. Бұл салаға  көрінген көк 
атты келе бермейді, халыққа  мәдени 

қызмет  көрсететін  маманның өзі 
мәдениет  пен білімді кемел игерген  

адам болуға  тиіс», – деп  қоғам 
қайраткері  Ілияс  Омаровтың айтқан  

жақсы пікірі  бар еді. 

30 тамыз егеменді еліміздің ұлы тарихынан орын алатын 
бүкілхалықтық мереке – Қазақстан Республикасының 
Конституциясы күні. Осыдан 25 жыл бұрын тəуелсіз 
мемлекетіміздің тұңғыш Ата заңы қабылданды. Дəлірек 
айтсақ, 1995 жылдың 30 тамызы күні бүкілхалықтық 
референдумда қабылданды. (Бірақ Конституцияға 1998 
жылы жəне 2007 жылы толықтырулар мен өзгертулер 
енгізілді). Конституция мемлекетті шын мəніндегі бақытты 
қоғамға бастауға қабілетті құндылықтарды өмірге əкелуге 
қуаты мен ықпалы жетерлік тарихи құжат.

 Осы мерекеге орай Алматы қаласы бойынша ҚАЖ 

Департаментінің Күзет бөлімі РММ жеке құрамының 
арасында шағын футболдан жарыс өтті. Оған қызметкерлер 
арасынан 4 команда қатысты. Ойын өте қызықты жəне 
тартысты өтті. Сайыс Талғар қаласындағы «Расул» демалыс 
орнының шағын футбол алаңында ұйымдастырылды.
Мұндай жарыстар ұжымды жинақтауға əрі салауатты 
өмір салтының маңызын арттыруға көмектеседі. Ойынға 
қатысушылар өздерінің біліктіліктері мен мықты дене 
шынықтыру дайындықтарын көрсетті. Жарыс қорытындысы 
бойынша 1 орынды «Жалын» командасының ойыншылары 
иеленді. Жеңімпаздар алғыс хаттармен жəне кубоктармен 
марапатталды.

 Д.Акимбеков,
əділет капитаны

Тұрсынбек ЖАЛҒАСБАЕВ,
«Талғар»                      

Осы бір сөз Талғар аудандық Мəдениет үйінде  қоныс 
тепкен, ұзақ жылдардан бері сурет салумен айналысатын, 
қарапайым суретші, «Болат» атты шағын кəсіпшіліктің 
тұтқасын ұстаған қылқалам иесі Болатбек Тұрлыбеков есімді 
азаматқа қаратып айтылғандай. Болатбек – Семей облысының 
тумасы. Табиғаты көркем Тарбағатай ауылында туып-өскен, 
жас кезінен ақ қағаз бетіне табиғат көріністерін салуға 
құмар бала өсе келе кəсіби суретші болып қалыптасты. 1993 
жылы Алматы қаласындағы Абай атындағы педагогикалық 
институттың «Көркем сурет-графика» бөлімін бітірген 
Болатбек бұл күндері Талғар қаласына белгілі суретші. 
Қаладағы түрлі мекемелер мен оқу орындары, аудан, қала 
əкімдігінің ішіндегі Қазақстан мемлекетінің рəміздерінен 

бастап, мектеп сыныптарындағы түрлі-түсті стенд, 
банерлердегі көркем жазулар осы Болатбек Тұрлыбековтың 
қолынан шыққан дүниелер. Қазір осы кəсіппен айналысатын 
суретші Болатбек – өте қарапайым жан. Қаладағы 
мүгедектер үйі, жетім балалар интернатына қол ұшын беріп, 
қайырымдылық шараларына өз үлесін қосып жүр. 2005 
жылдан бері Ауған соғысы ардагерлері мен мүгедектері 
ерікті қоғамының мүшесі. Ауған соғысының батыры, генерал 
Бақытжан Ертаевтың тағайындаған: «Батыр шапағаты», 
«Қолдаушы», «Сауап» медальдарымен марапатталған. «Адам 
– өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлар бояуға, оған ажар, 
түр беруге, оны əшекейлеп өрнектеуге еңбек етеді», – деп 
жазушы-жауынгер Баубек Бұлқышев айтып кеткендей, өмірін 
өнегелі сурет салу өнеріне, қайырымдылық шараларына 
арнап жүрген Талғар ауданының «Құрметті азаматы» 
Болатбек Тұрлыбековтай жан қашан да көпшілік алғысына ие 
бола бермек.

ТӘРБИЕ – ТАЛ БЕСІКТЕН

АТА ЗАҢЫМЫЗҒА 25 ЖЫЛ!

«Еңбек» бағдарламасы бойынша əлеуметті  қоныс 
аударушыларды тарту бойынша

Павлодар облысы Павлодар ауданының халықты жұмыспен 
қамту орталығы «Еңбек» бағдарламасы бойынша қатысуға тілек 
білдірушілерді, еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыруға 
шақырады. Республиканың оңтүстік өңірлерінен қоныс аудару.

Еңбек бағдарламасы шеңберінде қоныс аударуды қабылдаудың 
өңірлік квотасына кіргендер үшін мынадай мемлекеттік көмек 
көзделген:

- жұмысқа орналасуға жəрдемдесу;
- көшуге материалдық көмек көрсетіледі;
- тұрғын үйді жалдау (жалға алу) жəне коммуналдық қызметтерді 

төлеу бойынша шығындарды өтеуге материалдық көмек-ай сайын, 
он екі ай ішінде.

Ауданда келесі елді мекендерде еліміздің оңтүстік өңірлерінен 
қоныс аударушылар үшін 8 екі пəтерлі жаңа үйлер (16 пəтер) 
қарастырылған: Заря, Мичурино, Жаңа-Қала, Кемеңгер ауылдары. 
Жеке тұлғалардан сатылатын үйлер де бар.

Барлық сұрақтар бойынша телефон нөміріне хабарласуға болады
Кенжетай Серікқызы +77477024543,  8 (7182) 653017; 
Қазбек Ертайұлы +77751126212, 8(7182) 653018.

О привлечении социальных мигрантов 
по программе «Еңбек»

Центр занятости населения Павлодарского района Павлодарской 
области приглашает желающих принять участие по программе 
«Енбек», повышение мобильности трудовых ресурсов. Переселение 
из южных регионов республики.

В рамках программы Енбек для вошедших в региональную квоту 
приема переселения предусмотрена следующая государственная 
помощь:

- содействие в трудоустройстве;
- предоставляется материальная помощь на переезд;
- материальная помощь на возмещение расходов по найму 

(аренде) жилья и оплате коммунальных услуг - ежемесячно, в 
течение двенадцати месяцев.

В районе предусмотрены 8 двухквартирных новых домов 
(16 квартир) для переселенцев из южных регионов страны в 
следующих населённых пунктах: с. Заря, с. Мичурино, с. Жана-
Кала, с. Кемеңгер. Так же имеются дома на продажу от частных лиц. 

По всем вопросам обращаться по номеру телефона:
Кенжетай Серікқызы +77477024543,  8 (7182) 653017; 
Қазбек Ертайұлы +77751126212, 8(7182) 653018.


