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Жаңа 2018 жылдың 
төрге озайын деп 
тұрғанына да санаулы 
сәттер қалды. 
Сейсенбі күні облыс 
орталығындағы 
"Тәуелсіздік"  алаңында 
аймақ басшысы 
Ерлан ҚОШАНОВТЫҢ 
қатысуымен 
облыстағы басты 
мерекелік шыршаның 
шамы жарқырады. 

Таңқаларлығы – тұрғындар қара-
сы қалың. Екі күн бойы еріген қардың 
табаннан өткен сызы мен көктайғақ 
мұзын көріп айтып отырмыз. Ымы-
рт үйіріле Бұқар жырау даңғылының 
бойы қарақұрым халыққа толған еді. 
Келер жыл алдындағы көтеріңкі көңіл 
күй мен сәбилердің күлкісін, ата-ана-
ларының қуанышын ауызбен айтып 
жеткізу мүмкін бе? «Ананың көңілі 
балада, баланың көңілі далада». 
Дала деп отырғанымыз «Тәуелсіздік» 
алаңы ғой. Қызықтайтын дүние көп 
екен. Жарқыраған шамдары әудем 
жерден менмұндалаған түрлі мүсін-
дерден бөлек, алаңға 200 Аяз ата мен 
Ақшақар ат басын бұрыпты. Бұл аз 
десеңіз, Аққала, Әтеш, Тиын, Барыс, 
Арыстан, 3 мультфильм кейіпкері 
(Смешарик), Зебра, Бегемот және ке-
лер жылдың нышаны – Ит сынды 11 
бойшаң қуыршақтар тағы бар.

Шара өтіп жатқанын айғақтайтын 
ендігі дүние – алты қырдан әрі асқан 
әсем әуен, ән мен күй. Жақындай 
келе сахна ажарын келтірген бүл-
діршіндер биін көрер едіңіз. Себебі, 
шыр шаның қарсы алдына алып сахна 
тігілген болатын. Қарағандылықтар-
дың көптеп жиналған тұсы да осы – 
сахна алды. «Нұрби» хореография-
лық ансамблінің өнерпаздары бет 
шымшыған аязға қарамай, тұрғын-
дарға тарту деп, билерін ұсынып жат-
ты. Қарағандылықтар демекші, көріп 
көзайым болған көрермендер, қаты-
сушылар қатарында облыс, қала бас-
шылығы, ұйымдар мен мекемелер 
өкілдері, студент және оқушы жастар, 
қала тұрғындары, бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері болды.

– Қымбатты жерлестер! Қыспен 

 
Рауан ҚАБИДОЛДИН,
«Орталық Қазақстан»

бірге Жаңа жыл да келіп тұр. Ал, 
Жаңа жыл алдында жасыл шырша-
ның шамын жағу – біздің жүрегіміз-
ге қосымша от береді, кереметтей 
көңіл күй сыйлайды деп ойлаймын. 
Келе жатқан жыл – Ит жылы. Итті  
жеті қазынаның бірі санайды дана 
халқымыз. Біз – арманы көп елміз. 
Елбасы бастаған тәуелсіз елміз. Сол 
арманымыз орындала берсін. Келер 
жыл бәрімізге бақыт, жақсылық, ты-
ныштық, татулық әкелсін. Жаңа жыл-
дарыңыз құтты болсын, – деді Ерлан 
Қошанов.

Аймақ басшысының құттықтау 
сөзінен кейін мерекелік шыршаның 
шамы жағылып, тұрғындар алакеуім 

аспанды айшықты нұрға бөлеген от-
шашуды тамашалады.

Мұнымен салтанатты шара өз 
мәресіне жетті деп ойламаңыз. Тұр-
ғындар мен шырайлы шаһарымызға 
мерекелік көңіл күй сыйлау мақса-
тында «Қарағандылықтардың креа-
тивті шыршасы» атты алғашқы қала-
лық фестиваль ұйымдастырылыпты. 
Жаңа жылдық жобаға қатысушылар 
өздерінің шығармашылық туынды-
ларын жүзеге асырған екен. Қала 
тұрғындары мен қонақтары аталған 
туындыларды қаңтар бойы тамаша-
лай алады. Сөйтіп, мерекелік шырша 
шамын жағу салтанатында алғашқы 
фестивальдің жеңімпаздары да ма-

рапатталды. Қазылар алқасының ше-
шімі бойынша, фестивальде жүлделі І 
орынды – «АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ Көмір департаментінің техника-
лық директоры Леонид Костогладов, 
ІІ орынды – «Благоустройство» КМК 
директоры Нұрлан Мүсіпов иеленсе, 
ІІІ орын – «Қарағанды Жарық» ЖШС 
бас директорының кеңесшісі Виктор 
Слепуховке бұйырды.

Бұдан әрі мерекелік шара Қ.Бай-
жанов атындағы концерттік бірлестік-
тің арнайы әзірлеген концерттік бағ-
дарламасына ұласты.

Суретті түсірген 
Д.КУЗМИЧЕВ.

Облыстық прокуратурада Елбасы тапсырмаларын 
орындау аясында және тұрғындардың құқықтық 
сауаттылығын жетілдіру мақсатында Қарағанды 
облысының Қазақстан халқы Ассамблеясы Хатшылығы 
және облыстық прокуратура арасында әріптестік 
туралы Меморандумға қол қойылды.

Әлеумет үшін 
қолайлы әріптестік

Іс-шара құқықтық мәселелер-
ді шоғырландыру жөнінде «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарында 
айтылған мәселелерді орындау 
мақсатында Қарағанды қаласын-
дағы құқық қорғау қызметі орта-
лығының ашылуы қарсаңында 
өтті. 

Бұрын азаматтар қажетті ке-
ңестерді алу үшін мемлекеттік 
ор гандарда ұзынсонар кезекте 
тұруға мәжбүр болса, енді атал-
ған орталықтың ашылуы күн 
тәртібіндегі өзекті мәселенің оң 
шешімін табуына мүмкіндік туғы-
зады.

«Бір терезе» қағидасы бой-
ынша жұмыс жасайтын орта-
лықта ІІД, экономикалық қылмы-
стар қызметі, пробация қызметі, 

сот актілерін орындау департа-
ментінің қызметкерлері қабылдау 
жүргізеді. Сонымен қатар, бұл 
жерде адвокаттардан, медиатор-
лардан, прокурорлардан кеңес 
алуға болады. Барлық кеңестер 
тегін жүргізіледі.

Алқалы жиынға облыс проку-
роры М.Сексембаев, Қарағанды 
облыстық Қазақстан халқы Ас-
самблеясы Хатшылығының бас-
шысы Е.Құсайын, құқық қорғау 
және мемлекеттік органдарының 
басшылары және медиаторлар 
қатысты. 

Қарағанды облысы әкімі 
аппаратының «Қоғамдық 

келісім» КММ  баспасөз 
қызметі.

Жақында Жаңаарқа аудандық ішкі саясат бөлімінің 
тапсырысы аясында «Нұрлы білім» қоғамдық 
бірлестігінің ұжымы діни экстремизм мен терроризмнің 
алдын алуға бағытталған дәрістер жүргізді. Білім 
беру саласының қызметкерлері, дінтанушылар мен 
әлеуметтік педагогтардың қатысуымен өткен семинар 
екі күнге созылды. 

Теолог Айдос Әбдірашов өткізген бұл іс-шара тұрғындардың діни 
сауатын арттыруға, діни экстремизм мен терроризм идеялары өрісте-
уінің алдын алуға, төзімділік, өзге діндерге құрмет, қоғам мүшелерінің 
құқықтары мен бостандығын сыйлай білуді сіңіру, зайырлы мемлекет-
тің дәстүр, салтына құрметпен қарауды қалыптастыруға бағытталды. 

Семинарды ішкі саясат бөлімінің басшысы Руслан Әбдіғалымұлы 
жүргізді. Қатысушыларға тақырыпқа сай баспа материалдары та-
ратылды. Дінге деген түрлі көзқарас пен һақ ислам атын жамылған 
әртүрлі ағымдар жайында бейнефильмдер көрсетілді. Жиын соңында 
сауалнама жүргізіліп, сынақтан сүрінбей өткендерге салтанатты түрде 
сертификаттар табысталды.

Өз тілшімізден.
ЖАҢААРҚА ауданы.

Абай ауданында ауыз 
су мәселесі жыл санап 
оңтайлы шешімін 
тауып келеді. Бұл орайда 
«Өңірлерді дамыту – 
2020» мемлекеттік 
бағдарламасының септігі 
зор. Бағдарламаның айқын 
жемісін ауданда жүзеге 
асып жатқан жобалардан 
көруге болады. Мәселен, 
Агрогородок және 
Самарка ауылдарындағы 
су желілеріне жөндеу 
жұмыстары жүргізіліп, 
Вольный ауылына су 
құбыры тартылды.

Агрогородок ауылындағы 
құры лыс жұмыстарын мердігер 
«АСПАП» компаниясы сапалы 
және кестеге сай атқарып шықты. 
Жазда екі ұңғыма бұрғыланды. 
12,6 шақырым құбыр салынып, 
132 құдық жөнделді. Жаңа су 
мұнарасы мен сорғы станциясы 
орнатылды.

Таза суға қолдары жет-
кен ауыл тұрғындарының қуа-
нышында шек жоқ. Солардың 
бірі – еңбек ардагері, жергілікті 
қауымдастық төрағасы Василий 
Михальченко.

– Ауылымызға су тартылды. 
Су – өте таза. Үйге қостырып алу 
мүмкіндігі бар. Зейнеткерлерге 
жеңілдіктер қарастырылған. Үйге 
кіргізіп алдық. Жуынатын бөлме 
жабдықтадық. Қала пәтерінен 
еш кем емес. Жұрттың бәрі қа-
лаға ұмтылады. Егер, ауылда 
осындай жағдай бұрыннан бол-
са, ешкім ешқайда кетпес еді. 
Келер жылдарда кәріз жүйесі де 
тартыларына сенімім мол. Туған 
жеріңнің көркейе бергенін қалай-
сың, әрине, – дейді ақсақал.

Ауыл тұрғыны Надежда Бай-
маған бетова да өз қуанышымен 
бөлісіп, алғысын білдірді.

«Мен осы ауылда 1986 жыл-
дан бері тұрамын. Су құбырлары 
өте ескі болатын. Биыл барлығын 
қайта жөндеп берді. Қазір раха-
тын көріп жатырмыз. Есептегіш 
құралын да орнатты. Тұрмыстық 
жағдайымыз түзелгені қандай 
жақсы. Ауылымыз дамып келеді. 
Көшелерге де жарық шамдары 
орнатылуда», – деп ауыл тұрғы-
ны ағынан жарылды.

Самарка ауылындағы су 
желі лерін жөндеу жұмыстары 
сәтті аяқ талды. Бұл жұмыстарды 
«Жаңа-Арқа 2006» ЖШС жүзеге 
асырды. 21 шақырым құбыр тар-
тылып, 225 темірбетон ұңғыма-
ларын орнатылды. Су мұнарасы 
бой көтеріп, су сорғы станциясы-
на жөндеу жүргізілді. 

– Елімізде суға тапшылығын 
көріп отырған елді мекендер бар. 
Өзі міздің басымыздан өтті ғой. 
Бұл мемлекеттік бағдарламаның 
арқасы. Осының аясында да 
көптеген елді мекендерге, әсіре-
се шалғайдағы ауылдарға да су 
тартылып, халық сапалы ауыз 
судың игілігін көре бастады. Су 
– тіршілік көзі. Мұндай игі істер 
су тапшылығын көріп отырған 
әр ауылда атқарылса, нұр үстіне 
нұр болар еді, – дейді Самарка 
ауылының тұрғыны Әліби Жүке-
нов. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ.

АБАЙ ауданы.

 

Қарағандыдағы «Қайрат» 
ұлттық спорт түрлері 
мектебінің иелігіне 
«Гүлдер» ықшам ауданында 
орналасқан спорт кешені 
берілді. Бұл игі іс облыс 
әкімінің тапсырмасымен 
жүзеге асты. 

 
 

Аталған жайт облыстағы ұлт тық 
спорттың дамуына тың серпіліс бе-
ретіні сөзсіз. Қазіргі уақытта аталған 
спорт кешенінде жамбы ату, асық 
ойыны, қазақ күресі сынды спорт түр-
лері бойынша жаттығу сабақтары өт-

Ашылу салтанатында сөз алған 
«Қайрат» ұлттық спорт түрлері мек-
тебінің басшысы Ш.Қазтаев аталған 
нысанның мектеп игілігіне берілуіне 
ықпал еткен облыс әкімі Ерлан Қо-
шановқа және Қарағанды қаласының 
әкімдігіне алғысын білдіріп, жиналған 
жас спортшыларға қазақтың намысын 
байрақты бәсекелерде қорғаған даңқт 
спортшы Мусан Абдул-Муслимовтың 
өмір жолы туралы айтып берді. Сон-
дай-ақ, Атланта Олимпиадасының 

қола жүлдегері Мәулен Мамыров пен 
Еуропа чемпионы Серік Нұрқазов жас 
спортшыларға сәттілік тіледі. 

Жарыс қорытындысында же ңім-
паздар марапатталды. Ал, Мусан 
Абдул-Муслимов күрескен 72 келі 
салмақ дәрежесінде мықты шыққан 
бұқаржыраулық Ернат Болысхан ба-
луан атындағы атаулы жүлдеге ие 
болды. Жүлдені Мусан ағаның інісі 
А.Иб рагимов табыс етті. 

Н.СҰРШАҰЛЫ.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

кізіле бастады. Сонымен қатар, ұлт-
тық спорт түрлері бойынша алғашқы 
жарыстар ұйымдастырылуда. 

Мәселен, Ұлттық спортты дамы-
ту орталығында даңқты балуан Му-
сан Абдул-Муслимов атындағы қазақ 
күресінен «Қайрат» ұлттық спорт мек-
тебінің қалалық біріншілігі өтті. Бай-
рақты додаға Қарқаралы, Жаңаарқа, 
Бұқар жырау, Осакаров, Абай аудан-
дары мен Саран, Шахтинск қалала-
рының құрамалары қатысты. 

Жарнама бөлімінің  
телефоны мен 

электрондық поштасы:

43-21-55
оrtalyk.reklama@mail.ru

Алаштың баласы аласапыран заманды, алмағайып кезеңді 
басынан кешкенімен, мүлгіп кетпеді, мойымады. Өршіл 
рухына өзінің төл өнері, рухани дүниесі медеу һәм демеу 
болды. Жабықса – домбыраны күмбірлетіп, қамықса – 
қобызды сөйлетті. 
«Қара еменнің өзегін ойып алған қобызымен» танылып, 
дәулескер күйшілігімен аңызға айналған тұлғаның бірі – 
Досымбай ИТЕМГЕНҰЛЫ. Қасиетті бақсының бұл аспабын 
күні бүгінге дейін осы әулеттің келіні Зипан ДОСЫМБАЕВА 
сақтап келеді.

Қуаныш АМАНҚҰЛОВ,
«Орталық Қазақстан»

Ақжаулықты ана көненің көзін ақ 
матаға орап, ерекше күтіп сақтаған. 
Жәдігер жиде ағашынан тұтас ша-
былып жасалған екен. Тіптен, ат-
тың жалынан керіп таққан еспесі, 

ысқышы, бетіне жабылған терісі, 
айнала бекіткен темір қапсырмасы 
бәз-баяғы қалпында.

Қобыздың ерекшелігі – ша-
нағында айнасы бар және құлақ 

бұрауы тұсына ірі шолпылар та-
ғылған. 

Киелі аспап Сыр бойындағы 
Баржығұл шебердің қолынан шық-
қан. Жобамен, үш ғасыр бұрын. 

Досымбай бақсы арнайы тапсы-
рыспен жасатқан қобызын неме-
ресі Жұмаділдәға аманаттаған. 
Кейін Жұмаділдә қарттан баласы 
Дастанбекке өткен. Ері өмірден 
озса да, әулеттің келіні, Жезқазған 
қаласында тұратын Зипан анамыз 
көне аспапты кие тұтып, көзінің қа-
рашығындай сақтап отыр. 

Мәселен, бұл қобызға қызы-
ғу шылық танытқан ленинградтық 
зерттеушілерге табыстап жіберуге 

(1973 жылы) қимаған.   
Сексен екі жасында өмірден 

озған Досымбай бақсы – кешегі 
Қорқыт бабадан, Қойлыбай күйші-
ден қалған дәстүрлі өнерді жалға-
стырушы. 

Тарихшылардың айтуынша, ұлт 
бесігі – Ұлытаудың баурайында қо-
быз үнін күңіренткен тұлғаның бей-
несі әлі де зерттеуді қажет етеді. 
Әзірге, бұл қобыз – Досымбай жы-
рау Итемгенұлы хақында сыр шер-
тетін алғашқы дерек. 

Сурет ғаламтордан 
алынды. 
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Нұра ауданының ор-
талығында аудан әкімі         
Ниқанбай ОМАРХАНОВТЫҢ 
қатысуымен бүлдіршіндер-
ге арналған жаңажылдық 
шырша мерекесі өтті.        

Сән-салтанаты жарасқан жасыл 
шырша маңын мерекелік көңіл-күй 
кернеген. Әуезді ән мен сазды әуен, 
ерекше киінген бүлдіршіндер, ертегі 
кейіпкерлері бірден сезімді елтіп әке-
теді. Бұған қоса, Жаңа жылдық жалт-
жұлт етіп, көздің жауын алып тұрған 
әсем шамдар мен безендірулер тағы 
бар.

Алдымен бүлдіршіндер Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың бейнеқұт-
тықтауын тыңдады.

«Жаңа жыл – бәріміз асыға кү-
тетін мейрам, жақсылық жаршысы. 
Ең алдымен, балалар, сендердің 
мерекелерің, кішкентайлардың қуа-
нышы. Сендер тәуелсіз елде өсіп 
келе жатқан нағыз мақсатты ұрпақ-
сыңдар», – деді құттықтау сөзінде ел 
Президенті.

Аудан әкімі Ниқанбай Омарxа-
новтың құттықтауы ерекше сипатта 
өрбіді. Шырша мерекесіне жиналған 
егемен елдің ертеңі, бір-бір үйдің ер-
келеріне Жаңа жыл иесі – ит жайлы 
ертегі айтып, жұмбақ жасырды. Шыр-
ша қонақтары әкім аталарының жа-
сырған жұмбақтарын  шешіп, білімді, 

зерек екендіктерін танытты. Өз ке-
зегінде аудан әкімі Ниқанбай Омар-
xанов бүлдіршіндерге Жаңа жылдық 
базарлықтар үлестірді. Сыйлық та-
бысталғандағы балалар қуанышы 
мерекенің ажарын аша түсті.

Шырша тойын жүргізушілер  
жалғастырып алып кетті. Бірін-бірі 
ілестіре жүріп жатқан оқиғалар, шие-
леніскен қиын жағдайлар шыршаның 
басты қонақтары – бүлдіршіндердің 
араласуымен шешімін тауып жат-
ты. Би де биленді, ән де шырқалды, 
Жаңа жылдық тақпақтар да айтылды. 
Ескі Тауық жылын шығарып салып, 
жаңа Ит жылын  қарсы алды.  Ортаға 
Аяз ата мен Ақшақарды алып, ертегі 
кейіпкерлері шыршаның құрметті қо-
нақтарының қуанышын еселеп, әсем 
шыршаның шамын да жарқыратты.

Мерекеге қатысқан 100 бүлдіршін 
қысқы киім-кешекпен толық қамты-
лып, Жаңа жылдық тәттіге толы дор-
бамен қоса, қолдарына бір-бір сен-
сорлы ұялы телефон алып, тарқасты.

Тазагүл ПІШЕНБАЕВА.
НҰРА ауданы.

Жаңа жыл, әсіресе, балалар үшін қуанышқа толы, нағыз 
думанды мереке. Жылдағы жақсы дәстүр бойынша биыл-
ғы жылғы ел Президенті атынан өткізілген аудан әкімінің 
шырша мерекесі жиналған балдырғандарға керемет көңіл-
күй сыйлады. 

 

Сағыныш ӘБІлоВА,
«орталық Қазақстан»

Ертегі әлеміндегі аңыз 
кейіпкерлермен қатар, түрлі 
жануарлардың киімдерін киген 
бүлдіршіндердің қуанышында 
шек жоқ. Мерекеге жиналған 
балаларды алдымен Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев бейне-
байланыс арқылы құттықтады. 
«Бүгін байтақ еліміздің барлық 
өңірінде өнегелі балалар жаңа-
жылдық шыршаның айналасына 
жиналды. Жаңа жыл ең алды-
мен балалар мен бүлдіршіндер-
ге қуаныш сыйлайтын мереке. 
Мен сендерді, сендер арқылы 
барша қазақстандық балаларды 
келе жатқан Жаңа жылмен құт-
тықтаймын», – дей келе, Елбасы 
егемен еліміздің ертеңі өскелең 
ұрпақтың, білімді ұрпақтың қо-
лында екендігін жеткізді. 

Жалпы аудандағы әр елді 

мекеннен жиналған оқуда озат, 
белсенді оқушылардың басын 
қосқан мерекеде аудан әкімі 
Халел Мақсұтов та өзінің жүрек-
жарды лебізін жеткізді. 100 ба-
лаға арнайы дайындалған жылы 
киімдер мен сыйлық, тәтті-дәмді 
толы қоржындарды сыйлады. 

Жасыл шыршаның ғажайып 
мерекесіне жиналған балалар-
ға арнап, «Ертарғын» қуыршақ 
театры Жаңа жылдық қойылым 
қойып, жиналғандардың зор қо-
шеметіне бөленді. Келесі бөлім-
де барлық оқушылар әсем бе-
зендірілген шыршаны айнала ән 
айтты. Би билеп, көңілді әуендер 
шырқады. Сазды мереке бала-
ларға арнайы дайындалған дас-
тарқан басында жалғасын тапты. 

ҚАРҚАРАЛЫ ауданы    

«Сөздің атасы – бірлік, 
анасы – шындық» деп өлмес 
өсиет қалдырған Қаздауыс-
ты Қазыбек би дегенде, көз 
алдына дала демократия-
сының даңқты данышпаны 
елестейтіні белгілі. Немесе 
ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда Орта 
Азия жерінде жауласқан 
қуатты хандықтар – қазақ-
қалмақ арасындағы бітіспес 
дау-жанжалды өз ұлтының 
пайдасына шешіп, жоңғар 
билеушісін күшімен емес, 
мысымен, сөзінің сұсымен 
ықтырып отырған айрықша 
айбат иесін тани кетеміз. Ба-
баның биылғы 350 жылдық 
мерейтойының қорытын-
дысы желтоқсанның 27 күні 
«Саржайлау» кинотеатрын-
да өтті. 

Баба мерейтойына қатысты 
шаралар биыл жер аяғы кеңи ерте 
көктемде басталған-ды. Облыстық 
деңгейдегі үлкенді-кішілі шаралар-
ды айтпағанда, республикалық, 
халықаралық деңгейде ғылыми-
тәжірибелік конференциялар ұйым-
дастырылды. Қазыбек би мұрасына 
қатысты қаншама ғылыми еңбектер 
жарық көрді. Олардың ішіндегі қос 
томдық монографияның жөні бө-
лек. Сондай-ақ, ерекше сипаттағы 
фотоальбом шығарылыпты. Жай 
ғана фотоальбом емес, маңызды 
деген мәліметтермен көмкерілген 
шежірелік баянның берері мол. 
Республикалық деңгейде өткен 
шешендік өнер сайысының орны 
– бір төбе. Негізгі ұлы той – тамыз 
айында Егіндібұлақта баба рухына 
берілген ас. Онда республиканың 
түпкір-түпкірінен қонақтар қатысты. 
Қазыбек би бабамыздың 350 жыл-
дық мерейтойына жолдаған Прези-
дент Нұрсұлтан Назарбаевтың Құт-
тықтау хатын ҚР Мемлекеттік хат-
шысы Гүлшара Әбдіхалықова оқып 
бергені елдің есінде болар сонда. 
Аста аламанға ат шаптырылып, 
балуандар белдесті. Екінші күні Қа-
рағанды төрінде ақындар айтысып, 
әулие бабаның ақылмандығын тілге 
тиек етті. Баба рухына берілген осы 
астағы басты шаралардың бірі – 
«Қаздауысты Қазыбек би жолымен: 
бабаларға тағзым» атты халықара-
лық автокеруен жолға шықты. Құ-
рамында ақын, ғалым, әнші, күйші 
жыраулармен қатар, білім мецена-
ты һәм лауазымды тұлғалар тоқай-
ласқан автокеруен біздің облыстағы 
киелі жерлерді айтпағанда, Қызы-
лорда, Тараз, Шымкент арқылы 
би бабамыз мәңгілік мекен тапқан 
Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи 
кесенесіне құран оқып, сонда түрлі 
шаралар ұйымдастырған. Одан Өз-
бекстандағы Ташкент қаласында 
жатқан Төле би бабамыздың басы-
на және осы елдегі Науаи облысы, 
Нұрата кентінде жерленген Әйтеке 
би бабамыздың басына құран оқып, 
тәуап етіп, елге аман-есен оралды. 
Қастерлі іс деп осыны айт, шарапа-
ты тисін елге. «Сарыжайлау» ки-
нотеатрында өткен баба тойының 
қорытындысында аталған сапардан 
репортаж ретінде шағын фильм 

 

Жәнібек ӘлИМАН,
«орталық Қазақстан»

көрсетілді. Бармағандар барғандай 
мағлұмат алдық. Осы сапардың 
бел ортасында жүрген Қарағанды 
облыстық мәслихатының депутаты, 
білім меценаты Бекзат Алтынбеков 
сөз сөйледі. «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласының ая-
сында біздің бүйтіп баба тойын той-
лауымыз әуелі Алланың, одан кейін 
Елбасының арқасы екенін атап өтті. 
Сондай-ақ, осынау шараны қол-
дап, ұлы сапарға шығарып салған 
облыс басшысы Ерлан Жақанұлы 
мен оның ұйымдастырушысы – об-
лыстық жастар саясаты мәселелері 
жөніндегі басқарма басшысы Мирас 
Құттыбайға алғыс айтты. «Қазы-
бек би баба тойының халықаралық 
дәрежеде өткенінің бірден бір көр-
сеткіші болған автокеруен алдына 
қойған мақсатын толықтай орындап 
шықты деп ойлаймын. Өзбекстан 
шекарасына өткен біз Қазақстанда 
тұрып жатқанымызға қуандық. Се-
бебі, онда көлігімізге жанар-жағар-
май алу үшін 5-6 сағат кезек күтіп 
қалған шақтар да болды. Бастысы, 
Қазыбек би бабамыздың ғана емес, 
Өзбекстанда жатқан Төле, Әйтеке 
билердің рухына да тәу етіп қайт-
тық. Осындай шарапатты сапардан 
керуен мүшелерінің баршасы Қа-
зыбек би бабамыздың баласындай 
болып оралдық», – деді Бекзат Қо-
марұлы. 

Сахнаға Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, Қаздауысты Қа-
зыбек бидің 350 жылдығына арнал-
ған мерейтойлық шараларды өткізу 
бойынша ұйымдастыру комитеті тө-
рағасының орынбасары Рымбала 
Омарбекова көтеріліп, баба мерей-
тойына шыққан ерекше мазмұнда-
ғы фотоальбомның сыр-сипатына 

тоқталды. Жылдар бойы жинақтап 
жүріп құрастыратын аьбомның 
шығуына ат салысқан азаматтар-
дың бір жарым ай ішінде жатпай-
тұрмай атқарған еңбектерін атап, 
алғыс айтты. Қаздауысты Қазыбек 
бидің 350 жылдығына арналған 
мерейтойлық шараларды өткізу 
бойынша ұйымдастыру коми-
тетінің төрағасы, облыс әкімінің 
орынбасары Жандос Әбішевтің 
басқа жиналыстары шығып, мұн-
да келе алмай қалғанын ескерт-
кен Рымбала Кенжебалақызы 
алдағы жылы Бұқар жырау баба-
ның 350 жылдығы келе жатқанын 
қаперледі. Сондай-ақ, Рымбала 
Омарбекова Қаздауысты Қазыбек 
би тойына ерекше үлес қосқан 
ҚарМУ-дың бірінші проректоры, 
профессор Рымбек Жұмашев, 
облыстық «Орталық Қазақстан» 
газетінің бірінші орынбасары, қа-

ламгер Ерсін Мұсабеков, белгілі 
қаламгер Аман Жанғожин, Мирас 
Құттыбай сияқты басқа да бірне-
ше тұлғаларға Алғыс хаттармен 
қоса жоғарыда аталған фотоаль-
бомдарды табыстады. Рымбала 
апайдың өңіріне «Алашорда үкі-
метінің құрылғанына – 100 жыл» 
естелік медалін Мирас Құттыбай 
тақты.   

Рымбала апайдан кейін шы-
ғып сөз сөйлеген облыстық мәде-
ниет, мұрағаттар және құжаттама 
басқармасының басшысы Еркебұ-
лан Ағымбаев, облыстық жастар 
саясаты мәселелері жөніндегі 
басқарма басшысы Мирас Құт-
тыбай баба тойына ат салысқан 
тағы да басқа бірнеше азаматтар-
ды Алғыс хаттармен марапаттап, 
жоғарыда аталған фотоальбомды 
табыстады.        

Кеше Қарағанды қа-
ласы әкімдігінде сәулет-
қала құрылысы бойынша 
кеңестің кеңейтілген 
отырысы өтті. Жиынның 
күн тәртібінде Қарағанды 
теміржол вокзалын ре-
конструкциялау, Гапеев 
көшесіндегі тұрғын үй 
кешенінің құрылысы сыз-
ба жобалары қаралып, 
жобаларға енгізілетін өз-
герістер пысықталды.

« М ұ н а й И н те р Қ ұ р ы л ы с » 
ЖШС бас инженері И.Болдырев 
керуенсарайды кеңейту жобасы 
бойынша баяндама жасады. 

Елбасы тапсырмасына сәй-
кес, Қарағанды вокзалы келер 
жылдан бастап реконструкция-
лаудан өтпек. Желтоқсан айы-
ның басында облыс әкімі Ерлан 
Қошанов, қалалық мәслихат 
депутаттары, облыстық және қа-
лалық кеңес мүшелері вокзалға 
барып, сызба жобамен таныс-
қан еді. Аймақ басшысы вокзал 
ғимаратының тарихи келбетін 
сақтап қалудың маңыздылығына 
тоқталды. 1956 жылы іргетасы 
қаланған вокзалға биыл 61 жыл 
толды. Сапар қорытындысында 
Ерлан Жақанұлы аталған жоба-
ны Сәулет-қала құрылысы бо-
йынша кеңестің кеңейтілген оты-
рысында қарап, талқылап, тиісті 
шешім қабылдауды тапсырды.

«Граждан Пром Проект» 
ЖШС инженері Д.Теңізбаев Га-
пеев көшесіндегі 37А, 38А жер 
учаскелерінде бой көтеретін тұр-

ғын үй кешенінің сызба жобасын 
таныстырды. 

Қазан айында облыс әкімдігі 
жанындағы комиссияның отыры-
сында Ерлан Қошанов заңнама 
шеңберінде кәсіпкерлік субъекті-
леріне берілген, мақсатына сай 
пайдаланылмай отырған жер 
учаскелері мәселелерін шешуді 
міндеттеген еді. Бұл мәселе 2016 
жыл соңында облыстық прокура-
тура ұсынысында көрініс тапты. 
Қала құрылысы құжаттамасы-
на сәйкес емес жер учаскелері 
Қарағанды қаласының Бас жос-
пары бекітілгенше берілді (ҚР 
Үкіметінің 2007 жылғы 10 желтоқ-
сандағы №1205 қаулысы). 

Облыс әкімінің тапсырмасын 
және облыс прокуратурасының 
ұсынысын орындау мақсатында 
аталған жұмыстар қолға алынып, 
сәулет-қала құрылысы бойынша 
кеңестің қарауына 5 жер учаскесі 
ұсынылды. «Астана сенім» ЖШС 
бас сәулетшісі Н.Бахтин баянда-
ма жасады.

Жиында Қарағанды қала-
сының әкімі Нұрлан Әубәкіров 
шағын және орта бизнеске қол-
дау көрсету жергілікті атқарушы 
биліктің басты міндеттерінің бірі 
болып табылатындығын атап 
өтті. Кәсіпкерлік кеңесінің ұсы-
ныстары мен кепілдемелеріне 
сәйкес кәсіпкерлікті дамытуға ба-
ғытталған шаралар келер жылы 
да жалғасын таба беретіндігіне 
тоқталды.

Өз тілшімізден. 

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

 
 

Мемлекеттік қыз-
метшілер арасында жем-
қорлық азаймай тұр. Бұ-
ған дәлел – мемлекеттік 
қызметшілерге қатысты 
сотқа жолданған қыл-
мыстық істердің санының 
азаймауы. Яғни, өткен 
жылы сотта жемқорлық-
қа қатысты 97 іс қаралса, 
биылғы соңғы 11 айдың 
өзінде бұл көрсеткіш 
80-ге жеткен. Қоғамның 
дертіне айналған бұл 
қасіретке қарсы бірқатар 
іс-шаралар атқарылып 
жатқанымен де,  түбі-
мен жою мүмкін болмай 
отыр. 

– Әр мемлекеттік қызметшінің 
міндеті – сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алып, оны кез келген кезең-
де жою үшін шара қолдану. Өкінішке 
орай, статистикалық мәліметтерге 
сүйенсек, биылғы жылы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет 154 қыл-
мысты анықтап, жемқорлық құқық 
бұзушылық бойынша 141 іс сотқа 
жіберілген. Бұл – былтырғы жыл-
мен салыстырғанда 1,3 есе жоға-
ры, – дейді Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының 
Қарағанды облысы бойынша депар-
таменті штабының басшысы Д.Капе-
нова. 

Жемқорлыққа қарсы қызмет 
бюджет қаражатын ұрлау, жұмсап 
қою және мақсатты түрде пайдалан-
бауға қатысты қылмыстық қудалау 
шараларын қолдануды мақсат тұ-
тады. Бөлінген қаражатты әрі қарай 
игеру тиімділігін тексеруге ерекше 
назар аударады. 

Мысалы, «Оқжетпес-Т» ЖШС 
директоры мемлекеттен бөлінетін 
қаражатты жымқыру мақсатында 
өзінің танысымен алдын ала келісім-
ге келген. Теміртау қалалық соты  
аталған серіктестіктің мүлкін кәмпес-
келеу туралы қаулы шығарды. 

Тұрғындардың әлеуметтік осал 
топтары есебінен баюды мақсат ет-
кен лауазымды адамдар кездесетіні 
өкінішті.  

Мысалы, қоластындағы қызмет-
кері арқылы мүгедектіктің мерзімін 
ұзарту мен мүгедектік алу үшін 10 
мыңнан 200 мың теңгеге дейін пара 
алған еңбек, әлеуметтік даму және 
көші-қон департаментінің медицина-
лық-әлеуметтік сараптама бөлімінің 
басшысы М.Оспановқа Жезқазған 
қалалық сотының қаулысымен жаза 
тағайындалған. 

Осы сияқты, мүгедектігі туралы 
оң қорытынды беру үшін пара алған 
Еңбек инспекциясы жөніндегі  бас-
қарманың Еңбек заңнамасын бақы-
лау бөлімінің басшысы А.Байсал-
баевқа бас бостандығынан айыру 
түріндегі жаза тағайындалды. 

Сыбайлас жемқорлықтан білім 
беру саласы да айналып кете алмай 
отыр. 

Мемлекеттік сатып алулар бо-
йынша шарт жасасуға ықпал еткені 
және жалпы қолдау көрсету үшін 
қала балабақшалырының директор-
ларынан пара алғаны үшін Теміртау 
қаласының қалалық білім бөлімінің 
басшысы Б.Рахимовқа 5,6 млн.теңге 
көлемінде айыппұл салынған. 

Өз тілшімізден.
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Бүгінде еріктілер по-
лиэтиленді пакеттердің 
зиянды әсері туралы 
халық арасында ке-
ңейтілген насихатты 

өткізіп, үндеу парақ-
тарын таратуда. 
Қазақстанның Ин-
вестициялар және 
даму министрі 
Жеңіс ҚАСЫМ-
БЕКТІҢ айтуын-
ша, ел нарығын-
да полимерлік 
қаптама 

өндірісімен 
айналыса-
тын 50-
ден аса 
компания 
жұмыс 
істейді 
екен. 

Биылғы жылы 
«Қазгелология» Ұлт-
тық геологиялық 
барлау компаниясы» 
АҚ аймағымызда 
Тасты мен Сарыа-
дыр учаскелерінде 
жүргізілген геоло-
гиялық барлау жұ-
мыстарынан кейін 
сүйіншілеген жаңа-
лығымен бөлісті. Ай-
тулы учаскелерге із-
деу жұмыстары мем-
лекеттік тапсырыс 
аясында жүргізілген 
болатын.

Тасты учаскесі бойынша, 
жобаның жалпы құны 343 
млн. теңгені ал, Сарыадыр 
учаскесі бойынша, 399 млн. 
теңгені құрады. «Қазгеоло-
логия» Ұлттық геологиялық 
барлау компаниясы» АҚ 
мамандарының айтуынша, 
алынған нәтижелер негізін-
де пайдалы қазбаларды 
орналастырудың бекітілген 
заңдылығын ескере отырып, 
Тастыдан анықтаған. Оның 
бірі колчедан-полиметалл-
ды, титанмагнетитті, екіншісі 
алтын кенді екен. Қызылтау 
алаңындағы колчедан-поли-
металлды, титанмагнетитті 
минералды аймағы Р1+Р2 
санаты бойынша, болжамды 
ресурстардың мынадай баға 
нәтижелерін көрсетті: кен - 
106 млн. тонна, қос тотықты 
титан - 2,7 млн. темір 9,7 
млн. тонна дейді. Солтүстік 
Сүмбе алаңында мыс-алтын 
кен орнында Р3 санатындағы 
болжамды ресурстардың кө-
лемі мынадай: кен - 7,5 млн. 
мыс - 8,3 мың, алтын - 1,7, 
күміс - 3 тонна. Сарыадыр 
алаңындағы жұмыстар бо-
йынша, мыс-порфирлі үлгі-
дегі Алматы учаскесі анық-
талған. Аталған учаскедегі 
Р1 санатындағы болжамды 
мөлшері кен - 141 млн. мыс 
- 311 мың, молибден - 7 мың 
тонна көрінеді.

Қарағанды облы-
сы жер көлемі мен 
өнеркәсіптік мүмкіндігі 
жағынан ең ірі шикізатқа 
және минералдарға бай 
өңір. 

Облыс аумағында алтын, молиб-
ден, мырыш, қорғасын, марганец 
қорлары шоғырланған. Бұған көмір 
қорларын, игеріліп жатқан темір 
және полиметалл кендерін қосыңыз. 
Бүгінде Қарағанды көмір бассейні 
республиканың металлургиялық 
өнеркәсібінің металлургиялық кәсі-
порындарын коксты көмірмен жаб-
дықтаушы негізгі көз болып отыр.

Аймағымызда І санатты 200 
кәсіпорын шоғырланған. Олардың 
ішінде «АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ, «Қазақмыс Корпорациясы» 
ЖШС, «Kazakhmys Smelting» ЖШС, 
«Kazakhmys Energy» ЖШС, «Қара-
ғанды Энергоцентр» ЖШС, «Bapy 
Mining» ЖШС, «Казхром»  АҚФ «Каз-
марганец» КБ сынды өнеркәсіп ал-
пауыттары бар.

Осы орайда, Қарағанды облысы 
бойынша экология департаментінің 
алға қойған негізгі міндеттері жоға-
ры. Тарқата айтсақ, қоршаған орта 
сапасын жақсарту, экологиялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, табиғат 
ресурстарын сақтау және қоғамның 
тұрақты экологиялық даму деңгейі-
не қол жеткізу. Бұл мақсатта Депар-
тамент өз құзыретінің шеңберінде 
мемлекеттік экологиялық саясатты 
іске асыруды қамтамасыз етуге күш 
салып келеді.

ҚР Энергетика министрлігінің 
2017-2021 жылдарға арналған стра-
тегиялық жоспарында (ҚР ЭМ 2016 
жылғы 28 желтоқсандағы № 571 
бұйрығы) қоршаған ортаға шығары-
латын ластаушы заттар шығарынды-
ларының нормативтік мөлшерлерін 
кезең-кезеңімен төмендету қарас-
тырылған нысаналы көрсеткіштер-
ге қол жеткізу жөніндегі тармақтар 
бекітілген. Қазіргі кезде мемлекеттің 
экологиялық бағыты эмиссия норма-
тивтерін азайтуға бет алғанын ескер-
сек, нақты мөлшерлеріне қарағанда  
қоршаған ортаға жоғарғы эмиссия 
нормативтерін беруге жол жоқ, бұл 
Қазақстан Республикасы Энергетика 
Министрлігінің Стратегиялық мақсат-
тарына сай келмейді.

Департаменттің бұл бағытта 
жүргізген жұмысының нәтижесін-

де бұдан бұрынғы мем-
лекеттік эколо-

г и я л ы қ 

 

сараптама қорытындыларымен са-
лыстырғанда ластаушы заттар эмис-
сиясының нормативтік жобалары 
бойынша келесідей төмендетулерге 
қол жеткізілді.

Мәселен, «Карцемент» АҚ 
397,627 тоннаға,  «Central Asia 
Cement» АҚ   9090,8 тоннаға, «ТЭМК» 
АҚ ХМЗ 4468,15846 тоннаға, «До-
рожник» ӨК 1,36 тоннаға, «ТЭМК» 
АҚ «Богач» марганец кеніші 23,88 
тоннаға, ГРЭС   «Kazakhmys Energy» 
ЖШС ГРЭС 3830,35 тоннаға ластау-
шы заттар эмиссиясын азайды.

Бүгінгі күнге, Қарағанды облысы 
бойынша  атмосфералық ауаға лас-
таушы заттар эмиссиясының норма-
тивтері 19 мың тоннадан аса мөл-
шерде төмендетілді.

Өңіріміздің қоршаған ортасына 
теріс ықпалды азайтудың айтар-

лықтай мүмкіндігі кәсіпо-
рындардағы іс-ша-

ралары жос-
пар -

 

Қазіргі уақытта сол компаниялардың бірнешеуі Астана, Алматы, Пав-
лодар, Қарағанды, Қостанай, Ақтөбе, Шымкент қалаларында жұмысын 
жандандыруда. Жұртты толғандырған мәселеге қатысты Инвестиция-
лар және даму министрлігі полиэтиленді шектеу немесе оған тыйым 
салуды жан-жақты зерттеуде. Оған көшуді бірнеше кезең арқылы іске 
асырғанды жөн көріп отыр. 1 кезең - полиэтилен пакеттердің тегін 
берілуіне тыйым салу. 2 кезең - полиэтилен пакеттердің сатылуына 
тыйым салу. Тіпті, ұсынысты «Атамекен» ҚР ҰКП мен «KazWaste» 
мекемесінің қарауына жібергендігін Жеңіс Қасымбек мәлімдеді. 
Бірақ, Министр  елдегі тұрмыстық қалдықтармен айналысатын 
«KazWaste» мекемесінің жоғарыда айтылған бірінші кезеңді 
қолдайтынын, ал екіншісімен олардың келіспейтінін тілге тиек 
етті. Өйткені, Қазақстанда полиэтилен пакеттер азық-түліктің 
гигиеналық талаптарын сақтауға сеп болса,  сондай-ақ, по-
лиэтилен өндірісінің арқасында қаншама қазақстандық екі 
қолға бір күрек тапқан.

Айта кетейік, орта есеппен полиэтиленді пакеттер 20 
минут пайдаланылады, бұл ретте олардың ыдырау уа-
қыты 100 жылдан 500 жылға дейін мерзімді қамтиды. 
Қазіргі күнге, 40-қа жуық шет елдерде (Еуропалық одақ 
елдері, Аустралия, Сингапур, Бангладеш және басқа 
да) полиэтиленді пакеттердің айналымын төмендетіп 
немесе қолдануға тыйым салған. Ал елімізде 2018 
жылы ҚР Энергетика министрлігімен полиэтиленді 
пакеттерді тегін жүзеге асыруға тыйым салу бойын-
ша еліміздің қолданыстағы заңнамасына өзгерту-
лер енгізілмекші.

Өз тілшімізден.

Балқаш қаласына жақын жерде ескіден қалған 
тораңғы тоғайы (азиялық теректер) бар. Нақты 
өскен жері Тоқырауын өзені ағысының төменгі бо-
йында, Ортадересін кентінің аумағында. Бүгінде 
бұл ағаш қорғалып, қадағалауға алынған. Соны-
мен қатар, мектеп оқушылары тораңғы туралы 
зерттеу жұмыстарын жүргізіп келеді.

Нұрдос КӘРІМ,
«Орталық Қазақстан»

 

Тораңғы ағашын ертеректе 
қазақтар киелі санап және оны 
шабу үлкен күнә деп есептеген 
екен. Қасиетке балауының мәні 
бар. Өйткені, тораңғы мамонт-
тардың заманынан бері бізге 
жеткен. Тораңғы ағашының бір 
ерекшелігі 50 метр тереңдіктен 
су тарта алады. Қазіргі уақытта 
Қазақстанда тораңғының үш 
түрі өседі. Олардың барлығы 
сирек және жойылып бара жат-
қан өсімдіктер түріне жатады. 
Біріншіден, шөлейт жерлер-
де өсетін бұл ағаштар жердің 
тақырланып, тозуына жол 
бермейді. Екіншіден, тораңғы 
– әлемдегі ең төзімді ағаштар-
дың бірі. Үшіншіден, шөлде, 
құмда, сортаң жерлерде өсе 
береді. Төртіншіден, аталған 
ағаш – қазақ даласының басқа 
ағаш түрлері өспейтін жазық 
алқаптарына, сусыз, шөлейт 
жерлеріне сән беретін біздің 
байлығымыз.

Ел аузында «шөл даланың 
падишасы» атанған тораңғы 
тұқымдас ағаштың алуан түрi 
Қазақстанда Арал өңiрi мен Қы-
зылорда облысынан басқа Бал-
қаш пен Алакөл аумақтарын-
да, Бетпақдала атырабында, 
Зайсан маңайында, Мойынқұм 
далаларында кездеседi. Бал-
қаш өңірінде тораңғы өсетін 

алқаптар 2 мың гектар бола-
тын, бірақ соңғы жылдарда мал 
жайылымдарының кеңеюіне, 
орман өрттеріне, басқа да ант-
ропогендік факторларға байла-
нысты біршама кішірейіп қал-
ды. Сондықтан бұл алқаптарды 
қалпына келтіруге үкімет тара-
пынан көп күш салынуда. Тіпті, 
экологиялық акцияда тораңғы 
терегінің тұқымын өзінің табиғи, 
жабайы түрде өсетін ареалын-
да егу қарастырылған. Осылай-
ша, Жабайы табиғатты қорғау 
әлемдік қоры дүниежүзіндегі 
өсімдіктердің сақталуына қа-
дағалау жасап отыр. Соңғы он 
шақты жылда еліміздің ірі қа-
лаларының барлығында ағаш 
отырғызу үрдісі пайда болды. 
Мамандардың айтуынша, бір 
ағаш үш адамның тынысына 
қажетті оттегіні шығарады екен. 
Балқаштықтар әлемде сирек 
кездесетін тораңғы ағашын қол-
дан өсіру технологиясына жете 
мән беріп, тәжірибеден өткізіп 
өз үлесімізді қоссақ, нұр үстіне 
нұр болар еді. Экологияны сақ-
тау – бүкіл адамзаттың ортақ 
мүддесі деп білейік.

Айгүл ХАМИТҚЫЗЫ, 
№2 Абай атындағы
 лицейдің мұғалімі.

БАЛҚАШ қаласы.

Тобылғы (Spіraea) –раушан гүлдiлер тұқымда-
сына жататын көп жылдық бұта. Бүгінде Қазақс-
тандағы далалы, таулы жерлерде өсетін 10 түрі 
бар. Тобылғыны бабаларымыз көптеген ауруларды 
емдеу үшін пайдаланған. 

 

Өзіміз 
бала 
күнімізде жиі 
кездестірдік. Темі-
реткі шыққанда тобыл-
ғыны  майын жағып ем-
дейтін. Тобылғы майын малдың, 
адамның ісіп кеткен буындарына, 
сырқырап ауыратын тұстарына 
жағып, сырқатын жазады. 
Тобылғыны дәрі-дәрмек ретінде 
пайдалану үшін одан алдымен 
тұнба жасайды. Аталған тұнбаны 
дайындау үшін тобылғының 2 ас 
қасық кептірілген гүлі мен жапы-
рағына жарты литр қайнаған су 
құйып, 3 сағат қоя тұрады. Содан 
кейін сүзіп алып, стаканның 1/3 
(үштен бір) бөлігін күніне 2-3 рет 
ішіп отыру керек. Бұл тұнбаның 
несеп айдағыш қасиеті бар. Сон-
дай-ақ, ауырған жерді басумен 
қатар, қабынуға қарсы әсер етеді. 
Әсіресе, тобылғы тұнбасы қан қы-
сымы жоғары адамдарға пайдалы. 
Оны 3 айдан 6 айға дейін үзбей 

Тобылғының тұнбасымен ірің-
деп тұрған жараны жуып, тазала-
ғыш ретінде де қолданған көрінеді. 
Бұл тәсіл медицинада әлі де болса 

қолданылып келеді. Сондай-ақ, то-
былғының шайын жүрек ауырғанда, 
бас ауырып, жүйке жүйелері шар-
шаған кезде де қолданып отырған. 

ларын толық көлемде орындау.
Биылғы жылы кәсіпорындардың 

өз қаражаты есебінен 15,2 млрд. 
теңге сомасына табиғат қорғау іс-
шараларын орындау жоспарланған. 
9 айдың өзінде облыс кәсіпорында-
рында 6,6 млрд. теңге игерілді, бұл 
бір жылға жоспарланған соманың 44 
% құрайды.

Мысалы, «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ Болат департаментін-
де агломерациялық цехтағы ауысты-
ру пункттеріндегі құбырлық сүзгілер 
пайдалануға енгізілді. Шаң концент-
рациясы 250-350-ден 20  мг/м3 дейін 
төмендеді. Аглоөндіріс бойынша 
шаң шығарындыларының жалпы тө-
мендеуі жыл сайын 2000 мың.тонна-
дан астам мөлшерді құрады.

Көмір департаментінің шахта-
ларында (Абай, Шахтинск, Ленин 
атындағы) жолшыбай игерілетін 
метан газы қазандықтарда жағыла-
ды, бұл метан шығарындыларының 
төмендеуіне алып келеді. «Қараған-
ды Энергоцентр» ЖШС қазандық 

агрегаттарында тазалау дә-
режесі 99,7% 

құрайтын эмульгаторлар орнатылды.
«Kazakhmys Energy» ЖШС Жез-

қазған ЖЭО батарейлік эмульгаторы 
орнатылған, бұл көмір күлі шығарын-
дыларының 5850,392 тоннаға дейін 
төмендеуіне мүмкіндік берді.

МАЭС қазандығында батареялық 
эмульггатордың орнатылуы жүзеге 
асырылды, бұдан көмір күлінің шы-
ғарындылары 3050,1 тоннаға төмен-
детілді.

Өркен-Кентөбе, Қазмарганец КБ 
карьерлерінде аршымалы жыныс-
тарды, байыту қалдықтарын   игеріліп 
болған карьерлердің ішкі үйінділері-
не жинау жүзеге асырылады, бұл 
орналастыру мөлшерлерін азайтуға 
мүмкіндік берді.

Департамент бұдан кейінгі жұ-
мысында да ҚР Энергетика Ми-
нистрлігінің  Стратегиялық жоспары-
на сәйкес, қоршаған ортаға ластаушы 
заттар шығарындыларының норма-
тивтік мөлшерлерін төмендету саяса-
тын жалғастыра беретін болады.  

 Ж.ЖҮНІСБАЕВА, 
Қарағанды облысы бойынша 

экология департаментінің 
экологиялық реттеу бөлімінің 

басшысы.

Сурет ғаламтордан алынды.

ішсе, 
қан 
қысымы қал-
пына келеді. Қан 
қысымына қаншалықты 
мөлшерде ішу керектігін дәрі-
герден сұрағаныңыз артық бол-
майды, өйткені тобылғы тұнбасы 
әр адамға әрқалай әсер етеді. 
Тобылғы жапырағын малға беріп, 
төрт түлікті де біраз дерттен айық-
тыруға болады екен. Атап айтқан-
да, малдың бүйрек, қуық, ауру-
ларын, асқазан мен ішек түйілуін 
және денесіндегі түрлі ісіктерді 

ем-
дей 
алатын 
қасиеті бар.

Өз тілшімізден.

Ата-
мыз қазақтан қалған: 

«Ұлытауға шықтың ба? Ұлар етін жедің бе?» 
сынды кең таралған қанатты сөз бар. Осы бір аталы сөз сан ғасыр, талай 

тарғалаңды артқа тастап, біздің заманымызға жетіп отыр. Осы орайда, «Ұлытау несімен 
киелі?» деген сұрақтың жауабын іздеп көрдім.

Біріншіден, Ұлытау ежелгі түрік бабаларымыздың қасиетті қорымдары орна-
ласқан, ұлы дүбірлі науқандары өткен ерекше тарихи және рухани құндылыққа 

ие өлке. Екіншіден, ол Шыңғыс ханның Қайдау ханға дейінгі аталарына 
қоныс, ұлысқа рухани тірек болған киелі жер. Үшіншіден, Алашаханның 

– Шыңғыс ханның және оның баласы Жошы ханның күмбездері 
тұрған қасиетті өлке. Төртіншіден, Кенесарыға дейінгі қазақ 

хандары ақ кигізге отырғызылып хан көтерілген, мемле-
кеттілігіміздің құты қалған орасан зор тарихи маңызы, 

идеологиялық құны бар ардақты аймақ. Сондықтан 
да Ұлытау алты Алаштың арқауы, үш жүздің 

өзегі, қазақ елдігінің рухани тірегі болған 
аса қасиетті, ерек киелі мекен. 

Тілеуберді ӘБЕНАЙҰЛЫ.

Бетті әзірлеген Нұрдос КӘРІМ
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Қазақстан Республикасы, Әділет Министрлігі  

Қарағанды облысы, Әділет департаменті  
Нормативтік-құқықтық акті 2017 жылғы 12.12 нормативтік-құқықтық  
актілдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №4474 болып енгізілді.

Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 30 мамырдағы «Әлеуметтік-еңбек саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттерін бекіту туралы» № 37/03 қаулысына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңына, Қазақстан Респуб-
ликасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңына, 
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму ми-
нистрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 «Әлеуметтік-еңбек саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» бұйрығына 
(Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11342 бо-
лып тіркелген) сәйкес Қарағанды облысының әкімдігі Қаулы ЕТЕДІ:

1. Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 30 мамырдағы № 37/03 
«Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регла-
менттерін бекіту туралы» қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мем-
лекеттік тіркеу тізілімінде № 3866 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 маусым-
дағы № 81-82 (22026-22027)  «Индустриальная Караганда», 2016 жылғы 28 
маусымдағы № 101-102 (22 207) «Орталық Қазақстан» газеттерінде, 2016 
жылғы 29 маусымдағы «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жария-
ланған) төмендегі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1 тармақта:
4), 5) тармақшалар алынып тасталсын;
6) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:
«6) «Адамдарға жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді ша-

раларына қатысуға жолдамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті;»;

9) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:
«9) «Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін әлеу-

меттік сала мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек таға-
йындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;»;

мынадай мазмұндағы 10), 11) тармақшалармен толықтырылсын:

«10) «Жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу» мемлекеттік көрсеті-
летін қызмет регламенті;

11) «Жұмыссыз ретінде жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу» мем-
лекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.»;

«Өтініш берушінің (отбасының) атаулы әлеуметтік көмек алушылар-
ға тиесілігін растайтын анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентінде:

1 тармақта:
3) тармақша төмендегідей редакцияда мазмұндалсын:
«3) кент, ауыл, ауылдық округ әкімі (бұдан әрі - ауылдық округ 

әкімі);»;
«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламенті осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес мазмұндалсын;
«Жұмыссыз ретінде жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу» мем-

лекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 2-қосымшасына 
сәйкес мазмұндалсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Адамдарға жұмыспен қамтуға 
жәрдемдесудің белсенді нысандарына қатысуға жолдамалар беру» мем-
лекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 3-қосымшасына 
сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.

2. «Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеу-
меттік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан 
туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің жетекшілік 
ететін орынбасарына жүктелсін.

4. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Е.Қошанов,
Қарағанды облысының әкімі.                                                   
Қарағанды облысы әкімдігінің 

2017 жылғы «23» қарашадағы №75/02  қаулысына 1-қосымша

Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылғы 30 мамырдағы
№ 37/03 қаулысымен бекітілген

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1 бөлім. Жалпы ережелер
1. «Жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
Мемлекеттік қызметті "Халықты жұмыспен қамту орталығы" комму-

налдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму ми-
нистрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 «Әлеуметтік-еңбек саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» (Норма-
тивтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11342 болып 
тіркелген)  бұйрығымен бекітілген «Жұмыс іздеп жүрген адамдарды тір-
кеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан әрі - Стандарт) 
сәйкес көрсетеді. 

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін 
беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
 2) www.egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – пор-

тал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара авто-

маттандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – Стандартқа 1-қосым-

шаға сәйкес жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тіркеу туралы қағаз және 
электрондық түрдегі хабарлама не Стандарттың 10-тармағында көзделген 
негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дә-
лелді жауап.

2 бөлім. Мемлекеттік қызметтер көрсету процесінде көрсеті-
летін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-
лерінің) іс-қимылы тәртібін сипаттау

4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бас-
тау үшін негіздеме Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды 
(бұдан әрі – құжаттар) ұсынуы. 

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір 
рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 2 (екі) минут 
ішінде алынған құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына қарау үшін жолдайды. 

Нәтижесі – тіркеу журналына жазу; 
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 (екі) минут ішінде құ-

жаттарын қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындау-
шысын анықтайды. 

Нәтижесі – жауапты орындаушыға тапсырма береді; 
3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 3 (үш) 

минут ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасын дайындап, 
рәсімдейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол қою үшін 
жолдайды. 

Нәтижесі – мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасы; 
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 (екі) минут ішінде мем-

лекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасына қол қояды және көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесіне тіркеуге жолдайды. 

Нәтижесі – қол қойылған мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көр-
сетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жіберу; 

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 1 (бір) минут 
ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға береді. 

Нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтің 
нәтижесін алуы. 

3 бөлім. Мемлекеттік қызметтерді көрсету процесінде көрсеті-
летін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-
лерінің) өзара іс-қимылы тәртібін сипаттау

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын құрылымдық 
бөлімшелердің (қызметкерлердің) тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері; 
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы; 
3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы.
7. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, 
құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдердің 
(іс-қимылдардың) реттілігін сипаттауы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 2 (екі) минут 

ішінде алынған құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына қарау үшін жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 (екі) минут ішінде құ-
жаттарын қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындау-
шысын анықтайды;

3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 3 (үш) 
минут ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасы рәсімдейді 
және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол қою үшін жолдайды; 

4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 (екі) минут ішінде мем-
лекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасына қол қояды және көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесіне тіркеуге жолдайды;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 1 (бір) минут 
ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға береді. 

4 бөлім. «азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпора-
циясымен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен 
өзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету про-
цесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау 

8. Жүгіну тәртібін және портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету 
кезінде көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушының 
рәсімдерінің (іс-қимылдарының) реттілігін сипаттау:

1) көрсетілетін қызметті алушы жеке сәйкестендіру нөмірінің (бұдан 
әрі - ЖСН) және сондай-ақ парольдің (порталда тіркелмеген көрсетілетін 
қызметті алушылар үшін іске асырылады) көмегімен порталға тіркеледі;

2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алу үшін порталда көрсетілетін 
қызметті алушының ЖСН және паролін (авторизациялау үдерісі) енгізуі;

3) 1-шарт – порталда ЖСН және пароль арқылы тіркелген көрсеті-
летін қызметті алушы мәліметтерінің дұрыстығын тексеру;

4) 2-процесс - көрсетілетін қызметті алушының мәліметтерінде 
кемшіліктердің болуына байланысты порталда авторизациялаудан бас 
тарту жөніндегі анықтаманың қалыптасуы;

5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушы осы регламентте көр-
сетілген мемлекеттік көрсетілетін қызметті таңдау, қызметті көрсету үшін 
экранға сұраныстың нысанын шығару нысанды (мәліметтерді енгізу) және 
үлгі талаптары мен оның құрылымын ескере отырып, көрсетілетін қызметті 
алушының нысанды (мәліметтерді енгізу) толтыру, қажетті құжаттардың 
көшірмелерін электрондық түрде сұраныс нысанына жалғау, сондай-ақ 
сұранысты куәландыру (қол қою) үшін көрсетілетін қызметті алушы ЭЦҚ 
тіркеу куәлігін таңдау;

6) 2-шарт – порталда ЭЦҚ тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімін және 
қайтарып алынған (күші жойылған) тіркеу куәліктерінің тізімінде жоқтығын, 
сондай-ақ бірдейлендіру мәліметтерінің (сұраныста көрсетілген ЖСН және 
ЭЦҚ тіркеу куәлігінде көрсетілген ЖСН арасындағы) сәйкестігін тексеру;

7) 4-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ түпнұсқалығы-
ның расталмауына байланысты сұратылып отырған мемлекеттік көрсеті-
летін қызметтен бас тарту жөнінде анықтама қалыптастыру;

8) 5-процесс – көрсетілетін қызметті беруші сұранысты өңдеу үшін 
ЭҮШ арқылы көрсетілетін қызметті алушымен ЭЦҚ куәландырылған (қол 
қойылған) электрондық құжаттарын (көрсетілетін қызметті алушының сұ-
ранысы) ЭҮАШ АЖО жолдауы;

9) 3-шарт – көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алу-
шының құжаттарының сәйкестігін тексеруі;

10)  6-процесс – көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтама-
сында кемшіліктердің болуына байланысты сұратылып отырған мемле-
кеттік көрсетілетін қызметі жөнінде анықтаманы қалыптастыруы;

11) 7-процесс - көрсетілетін қызметті алушы порталда қалыптас-
тырылған мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін (электрондық 
құжат түріндегі хабарлама) алу. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті 
берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат 
нысанында жолданады.

Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпараттық 
жүйелердің функционалдық өзара іс-қимылдарының диаграммасы осы 
регламенттің 1-қосымшасында көрсетілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің (іс-қимыл-
дардың) ретін, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімше-
лердің (қызметкерлердің) және (немесе) рәсімдерінің (іс-қимылдарының) 
кезекшілігінің толық сипаттамасы, сонымен қатар өзге көрсетілген қызмет 
берушілермен МК өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет көр-
сету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің нақты сипатта-
масы осы регламенттің 2-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсе-
тудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара 
іс-қимылдарының диаграммасы

Шарттық белгілерді толық жазу:

 «Жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

«Жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу» мемлекеттік қызметін көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

Қарағанды облысы әкімдігінің 
2017 жылғы «23» қарашадағы №75/02  қаулысына  2-қосымша

Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылғы 30 мамырдағы
№ 37/03 қаулысымен бекітілген

 «Жұмыссыз ретінде жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1 бөлім. Жалпы ережелер
1. «Жұмыссыз ретінде жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет).

Мемлекеттік қызметті "Халықты жұмыспен қамту орталығы" ком-
муналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті бе-
руші) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 «Әлеуметтік-еңбек саласын-
дағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11342 
болып тіркелген)  бұйрығымен бекітілген «Жұмыссыз ретінде жұмыс іздеп 
жүрген адамдарды тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
(бұдан әрі - Стандарт) сәйкес көрсетеді. 

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 
беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – Стандартқа 1-қосым-

шаға сәйкес жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тіркеу туралы қағаз және 
электрондық түрдегі хабарлама не Стандарттың 10-тармағында көздел-
ген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 
дәлелді жауап.

2 бөлім. Мемлекеттік қызметтер көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) іс-қимылы тәртібін сипаттау

4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастау үшін негіздеме Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар-
ды (бұдан әрі – құжаттар) ұсынуы. 

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір 
рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 2 (екі) минут 
ішінде алынған құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына қарау үшін жолдайды. 

Нәтижесі – тіркеу журналына жазу; 
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 (екі) минут ішінде құ-

жаттарын қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысын анықтайды. 

Нәтижесі – жауапты орындаушыға тапсырма береді; 
3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 3 (үш) 

минут ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасын рәсім-
дейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол қою үшін 
жолдайды. 

Нәтижесі – мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасы; 
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 (екі) минут ішінде 

мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасына қол қояды және көр-
сетілетін қызметті берушінің кеңсесіне тіркеуге жолдайды. 

Нәтижесі – қол қойылған мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көр-
сетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жіберу; 

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 1 (бір) минут 
ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға береді. 

Нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтің 
нәтижесін алуы. 

3 бөлім. Мемлекеттік қызметтерді көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы тәртібін сипаттау

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын құрылымдық 
бөлімшелердің (қызметкерлердің) тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері; 
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы; 
3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы.
7. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, 
құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдердің 
(іс-қимылдардың) реттілігін сипаттауы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 2 (екі) минут 

ішінде алынған құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына қарау үшін жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 (екі) минут ішінде құ-
жаттарын қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысын анықтайды;

3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 3 (үш) 
минут ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасы рәсімдейді 
және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол қою үшін жолдайды; 

4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 (екі) минут ішінде 
мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасына қол қояды және көр-
сетілетін қызметті берушінің кеңсесіне тіркеуге жолдайды;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 1 (бір) минут 
ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға береді. 

4 бөлім. «азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясымен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 
берушілермен өзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік 
қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тәртібін сипаттау 

8. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мемлекеттік «Азаматтарға ар-
налған үкімет» корпорациясымен көрсетілмейді.

«Жұмыссыз ретінде жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

«Жұмыссыз ретінде жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу»мемлекеттік қызметін көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықтамалығы 

Қарағанды облысы әкімдігінің 
2017 жылғы «23» қарашадағы  №75/02  қаулысына 3-қосымша

Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылғы 30 мамырдағы
№ 37/03 қаулысымен бекітілген

«адамдарға жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысуға жолдамалар 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1 бөлім. Жалпы ережелер
1. «Адамдарға жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шара-

ларына қатысуға жолдамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
(бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

Мемлекеттік қызметті "Халықты жұмыспен қамту орталығы" ком-
муналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті бе-
руші) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 «Әлеуметтік-еңбек саласын-
дағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11342 
болып тіркелген)  бұйрығымен бекітілген «Адамдарға жұмыспен қамтуға 
жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысуға жолдамалар беру» мем-
лекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан әрі - Стандарт) сәйкес 
көрсетеді. 

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәти-
жесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) www.egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – пор-

тал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара ав-

томаттандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – адамдарға жұмыспен 

қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысуға жолдама беру, ол 
мыналарды қамтиды:

1) Стандарттың 1-қосымшасына сәйкес жұмысқа орналасуға жол-
дама;

2) Стандарттың 2-қосымшасына сәйкес жастар практикасына жол-
дама;

3) Стандарттың 3-қосымшасына сәйкес әлеуметтік жұмыс орында-
рына жолдама;

4) Стандарттың 4-қосымшасына сәйкес қоғамдық жұмыстарға жол-
дама не Стандарттың 10-тармағында көзделген негіздер бойынша мем-
лекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

2 бөлім. Мемлекеттік қызметтер көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) іс-қимылы тәртібін сипаттау

4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастау үшін негіздеме Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар-
ды (бұдан әрі – құжаттар) ұсынуы. 

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір 
рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 2 (екі) минут 
ішінде алынған құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына қарау үшін жолдайды. 

Нәтижесі – тіркеу журналына жазу; 
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 5 (бес) минут ішінде 

құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысын анықтайды. 

Нәтижесі – жауапты орындаушыға тапсырма береді; 
3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 20 

(жиырма) минут ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасын 
дайындап, рәсімдейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
қол қою үшін жолдайды. 

Нәтижесі – мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасы;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 (екі) минут ішінде 

мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасына қол қояды және көр-
сетілетін қызметті берушінің кеңсесіне тіркеуге жолдайды.

Нәтижесі – қол қойылған мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көр-
сетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жіберу; 

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 1 (бір) минут 
ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға береді. 

Нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтің 
нәтижесін алуы.

3 бөлім. Мемлекеттік қызметтерді көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы тәртібін сипаттау

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын құрылымдық 
бөлімшелердің (қызметкерлердің) тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері; 
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы; 
3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы.
7. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, 
құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдердің 
(іс-қимылдардың) реттілігін сипаттауы:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 2 (екі) минут 
ішінде алынған құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына қарау үшін жолдайды; 

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 5 (бес) минут ішінде 
құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысын анықтайды;

3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 20 
(жиырма) минут ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасы 
рәсімдейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол қою үшін 
жолдайды;

4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 (екі) минут ішінде 
мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасына қол қояды және көр-
сетілетін қызметті берушінің кеңсесіне тіркеуге жолдайды;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 1 (бір) минут 
ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға береді. 

4 бөлім. «азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясымен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 
берушілермен өзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік 
қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тәртібін сипаттау 

8. Жүгіну тәртібін және портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету 
кезінде көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушының 
рәсімдерінің (іс-қимылдарының) реттілігін сипаттау: 

1) көрсетілетін қызметті алушы жеке сәйкестендіру нөмірінің (бұдан 
әрі - ЖСН) және сондай-ақ парольдің (порталда тіркелмеген көрсетілетін 
қызметті алушылар үшін іске асырылады) көмегімен порталға тіркеледі; 

2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алу үшін порталда көрсетілетін 
қызметті алушының ЖСН және паролін (авторизациялау үдерісі) енгізуі; 

3) 1-шарт – порталда ЖСН және пароль арқылы тіркелген көрсеті-
летін қызметті алушы мәліметтерінің дұрыстығын тексеру; 

4) 2-процесс - көрсетілетін қызметті алушының мәліметтерінде 
кемшіліктердің болуына байланысты порталда авторизациялаудан бас 
тарту жөніндегі жолдаманың қалыптасуы; 

5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушы осы регламентте көр-
сетілген мемлекеттік көрсетілетін қызметті таңдау, қызметті көрсету үшін 
экранға сұраныстың нысанын шығару нысанды (мәліметтерді енгізу) 
және үлгі талаптары мен оның құрылымын ескере отырып, көрсетілетін 
қызметті алушының нысанды (мәліметтерді енгізу) толтыру, қажетті құ-
жаттардың көшірмелерін электрондық түрде сұраныс нысанына жалғау, 
сондай-ақ сұранысты куәландыру (қол қою) үшін көрсетілетін қызметті 
алушы ЭЦҚ тіркеу куәлігін таңдау; 

6) 2-шарт – порталда ЭЦҚ тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімін 
және қайтарып алынған (күші жойылған) тіркеу куәліктерінің тізімінде 
жоқтығын, сондай-ақ бірдейлендіру мәліметтерінің (сұраныста көрсетіл-
ген ЖСН және ЭЦҚ тіркеу куәлігінде көрсетілген ЖСН арасындағы) сәй-
кестігін тексеру; 

7) 4-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ түпнұсқалығы-
ның расталмауына байланысты сұратылып отырған мемлекеттік көрсеті-
летін қызметі жөнінде жолдама қалыптастыру; 

8) 5-процесс – көрсетілетін қызметті беруші сұранысты өңдеу үшін   
ЭҮШ арқылы көрсетілетін қызметті алушымен ЭЦҚ куәландырылған (қол 
қойылған) электрондық құжаттарын (көрсетілетін қызметті алушының сұ-
ранысы) ЭҮАШ АЖО жолдауы; 

9) 3-шарт – көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алу-
шының құжаттарының сәйкестігін тексеруі; 

10) 6-процесс – көрсетілетін қызметті алушының құжаттарында 
кемшіліктердің болуына байланысты сұратылып отырған мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі жөнінде хабарламаны қалыптастыруы; 

11) 7-процесс - көрсетілетін қызметті алушы порталда   қалыптас-
тырылған мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін  (электрондық 
құжат түріндегі хабарлама) алу. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті 
берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат 
нысанында жолданады. 

Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпараттық 
жүйелердің функционалдық өзара іс-қимылдарының диаграммасы    осы 
регламентінің 1-қосымшасында берілген. 

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің (іс-  қимыл-
дардың) ретін, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімше-
лердің (қызметкерлердің) және (немесе) рәсімдерінің (іс-қимылдарының) 
кезекшілігінің толық сипаттамасы, сонымен қатар өзге көрсетілген қызмет 
берушілермен МК өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің нақты си-
паттамасы осы регламенттің 2-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген. 

«Адамдарға жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысуға жолдамалар беру»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара 
іс-қимылдарының диаграммасы

Шарттық белгілерді толық жазу:

«Адамдарға жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына 
қатысуға жолдамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша 

«Адамдарға жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысуға жолдамалар беру»
мемлекеттік қызметін көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы порталға, көрсетілетін қызметті берушіге 

жүгінген кезде

Қарағанды облысы әкімдігінің Қаулысы
28 қараша, 2017 жыл                                                                                 76/03                                                                               Қарағанды қаласы                         

Қазақстан Республикасы, Әділет Министрлігі  
Қарағанды облысы, Әділет департаменті  

Нормативтік-құқықтық акті 2017 жылғы 20.12 нормативтік-құқықтық  
актілдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №4490 болып енгізілді.

«Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған 
мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурсқа құжаттарды 

қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі «Мемле-

кеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы «Техникалық, 
кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арнал-
ған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурс-
қа құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын 
бекіту туралы» № 397 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 15740 болып тіркелген) бұйрығына сәйкес, Қарағанды об-
лысының әкімдігі Қаулы ЕТЕДІ:

1. Осы қаулыға қоса берілген «Техникалық, кәсіптік және орта 

білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік 
білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурсқа құжаттарды қа-
былдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің жетекшілік 
ететін орынбасарына жүктелсін. 

3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Е.Қошанов,
Қарағанды облысының әкімі.                                                   

Қарағанды облысы әкімдігінің
2017 жылғы «28»  қарашадағы № 76/03 қаулысымен бекітілген

«Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған 
мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурсқа құжаттарды 

қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1. Жалпы ережелер
1. «Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадр-

ларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналас-
тыру бойынша конкурсқа құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) берушісі Қарағанды 
облысының жергілікті атқарушы органы болып табылады (бұдан әрі - көр-
сетілетін қызметті беруші).  

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттар топтамасын қабылдау 
және нәтижесін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге 
асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – Білім беру ұйымдарын-

дағы техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды 
даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бо-
йынша конкурсқа құжаттар қабылдау немесе Қазақстан Республикасының 
Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 397 «Техни-
калық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға 
арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша кон-
курсқа құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын 
бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген  (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15740 болып тіркелген) «Техникалық, 
кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арнал-
ған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурсқа 
құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұ-
дан әрі – стандарт) 10-тармағында көрсетілген негіздер бойынша мемле-
кеттік қызметті көрсетуден дәлелді бас тарту туралы хабарлама. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру нысаны: қағаз жүзінде.

2. Мемлекеттік қызметтер көрсету процесінде көрсетілетін қыз-
метті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-
қимылы тәртібін сипаттау

4. Стандартының 9 тармағында көрсетілген құжаттардың бар болуы, 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет бойынша көрсету рәсімнің (әрекеттің) бас-
талуына негіз болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір 
рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оның орындалу ұзақтығы:

1-рәсім - көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 15 (он 
бес) минуттің ішінде көрсетілетін қызметті алушыдан өтініш және құжаттар 
топтамасын қабылдауды жүзеге асырады, оларды тіркейді және күні мен 
уақыты, құжаттарды қабылдаушының тегі, аты, әкесінің аты, нәтижені алу 
мерзімі мен орны көрсетілген тиісті құжаттарды қабылдау туралы талонды 
береді;

2-рәсім - көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 1 (бір) жұмыс күні 
ішінде жауапты орындаушына анықтайды; 

3-рәсім - жауапты орындаушы 7 (жеті) жұмыс күні ішінде құжаттар 
топтамасының толықтығын тексереді, мемлекеттік қызметті көрсету нәти-
жесінің жобасын әзірлейді және оны көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысына жібереді. 

4-рәсім - көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 1 (бір) жұмыс күні 
ішінде түпкілікті мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін қабылдайды;

5-рәсім - көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 15 (он 
бес) минуттің ішінде мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін береді.

6. Құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысының қарауы-
на жіберу осы Регламенттің 5 тармағында көрсетілген 1-әрекет бойынша 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі болып табылады. жауапты орын-
даушына анықтау осы Регламенттің 5 тармағында көрсетілген 2-әрекет 
бойынша нәтиже болып табылады, бұл осы Регламенттің 5 тармағында 
көрсетілген 3-әрекеттің орындалуына негіз болып табылады. Мемлекеттік 
қызметті көрсету нәтижесінің жобасын әзірлеу және оны көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына жіберу осы Регламенттің 5 тармағында 
көрсетілген 3-әрекет бойынша нәтиже болып табылады, бұл 4-әрекеттің 
орындалуына негіз болып табылады. Түпкілікті мемлекеттік қызметті көрсе-
ту нәтижесін қабылдау осы Регламенттің 5 тармағында көрсетілген 4-әре-
кет бойынша нәтиже болып табылады, бұл осы Регменттің 5 тармағында 
көрсетілген 5-әрекеттің орындалуына негіз болып табылады. Кеңсенің мем-
лекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру осы Регламенттің 5 тармағында 
көрсетілген 5-әрекет бойынша нәтиже болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтерді көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
өзара іс-қимылы тәртібін сипаттау

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін 
қызметті берушілердің, құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
тізбесін:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы.
8. Мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті рәсімнің (іс-қимылдың) си-

паты:
 1) қабылдау, тіркеу, талон беру, не берілетін құжаттар тізілімінде 

құжаттарды алу туралы белгі жасау (кеңсе қызметкері) – он бес минуттің 
ішінде;

2) жауапты орындаушына анықтау (көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы) – бір жұмыс күні ішінде; 

3) мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесінің жобасын әзірлеу (көр-
сетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы) - жеті жұмыс күні 
ішінде;

4) түпкілікті мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін қабылдау (көр-
сетілетін қызметті берушінің басшысына) бір жұмыс күні ішінде;

5) мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру (кеңсе қызметкері) – 
он бес минуттің ішінде.

9. Рәсімдердің сипаты осы регламенттің қосымшасына сәйкес мем-
лекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамасында көрсетіл-
ген.

4. «азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы-
мен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара 
іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау

10. Мемлекеттік қызмет автоматтандырылмаған және «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы көрсетілмейді.

«Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру 
бойынша конкурсқа құжаттарды қабылдау» мемлекеттік қызмет регламентіне қосымша

«Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім 
беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурсқа құжаттарды қабылдау» мемлекеттік қызмет көрсетілуінің 

бизнес-процестерінің анықтамасы

Қарағанды облысы әкімдігінің Қаулысы
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Қазақстан Республикасы, Әділет Министрлігі  
Қарағанды облысы, Әділет департаменті  

Нормативтік-құқықтық акті 2017 жылғы 21.12 нормативтік-құқықтық  
актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №4492 болып енгізілді.

«азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 17 

қыркүйектегі № 54/02 қаулысына өзгерістермен толықтыру енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі «Мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем-
лекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Респуб-
ликасы Әділет министрінің 2017 жылғы 21 маусымдағы № 766 «Азаматтық 
хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Әділет министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 219 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (Нормативтік құқықтық акті-
лердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15300 болып тіркелген) бұйрығына 
сәйкес Қарағанды облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қарағанды облысы әкімдігінің  2015 жылғы 17 қыркүйектегі   № 
54/02 «Азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» қаулысына (Нор-
мативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде   № 3468 бо-
лып тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылдың 2 
қарашасында, «Индустриальная Караганда» газетінде  2015 жылғы 3 қа-
рашадағы №155-156 (21906-21907), «Орталық Қазақстан» газетінде 2015 
жылғы 3 қарашадағы №179-180 (22 064) жарияланған) мынадай өзгеріс-
тер мен толықтыру енгізілсін:

1) қаулының 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған:
1) «Бала тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілерінің жаз-

баларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті;

2) «Неке қиюды (ерлі-зайыптылықты) тіркеу, оның ішінде азаматтық 
хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

3) «Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама куәліктер 
немесе анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

4) «Әкелікті анықтауды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері 
жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті;

5) «Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды тіркеу, оның ішінде аза-
маттық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер 
енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

6) «Азаматтық хал актілерінің жазбаларын қалпына келтіру» мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

7) «Қайтыс болуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жаз-
баларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті;

8) «Бала асырап алуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері 
жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті;

9) «Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу, оның ішінде азамат-
тық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер 
енгізу» мемлекеттік қызмет регламенті;

10) «Азаматтық хал актілері жазбаларын жою» мемлекеттік көрсеті-
летін қызмет регламенті бекітілсін»;

осы қаулы «Азаматтық хал актілері жазбаларын жою» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентімен толықтырылсын;

2) көрсетілген қаулымен бекітілген «Бала тууды тіркеу, оның ішінде 
азаматтық  хал  актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен 
түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық/қағаз түрін-

де.»;
5- тармақтың 4) тармақшасының бірінші азат жолы мынандай ре-

дакцияда жазылсын:
«4)  қызмет  көрсетушінің  жауапты  орындаушысы 1 жұмыс  күні  

ішінде көрсетілетін қызметтің құжаттар топтамасының қойылатын талап-
тарға сәйкестігін қарайды, мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесінің  
жобасын дайындайды, егер баланың тууын оның туған күнінен бастап 
үш  жұмыс  күні  өткеннен кейін  өтініш берілген  жағдайда, мемлекеттік  
көрсетілетін  қызмет    7 (жеті) жұмыс күні ішінде көрсетіледі, мемлекеттік 
көрсетілетін  қызмет стандартының  9- тармағында  белгіленген  құжат-
тарды  қосымша  тексеру қажет  болған  кезде  қызмет көрсету  мерзімі  
ұзартылған кезден  бастап  3 (үш) күнтізбелік күн ішінде мемлекеттік қыз-
мет алушыны хабардар ете отырып, күнтiзбелiк 30 (отыз) күннен аспайтын 
уақытқа ұзартылады;»;

5- тармақтың 4) тармақшасының екінші азат жолы мынандай редак-
цияда жазылсын:

«азаматтық хал  акті  жазбасына өзгерістер, толықтырулар  мен  тү-
зетулер енгізу туралы өтініш 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қаралады (құжат-
тарды қабылданған күн мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді), 
басқа мемлекеттік  органдарға  сұрау салу қажет болған кезде қызмет  
көрсету  мерзімі  көрсетілетін  қызметті  алушыны  3  күнтізбелік күн  ішін-
де  хабардар  ете отырып, күнтiзбелiк 30 (отыз) күннен аспайтын уақытқа 
ұзартылады;»;

7- тармақтың 4) тармақшасы мынандай редакцияда жазылсын:
«4) қызмет  көрсетушінің  жауапты  орындаушысы  1 жұмыс  күні  

ішінде көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы құжаттар 
топтамасының  қойылатын  талаптарға  сәйкестігін  қарайды  және  мемле-
кеттік қызметтің  қорытындысының  жобасын  дайындайды; егер  баланың  
тууын оның  туған  күнінен  бастап  үш жұмыс күні  өткеннен  кейін  өтініш  
берілген жағдайда мемлекеттік  көрсетілетін қызмет 7 (жеті) жұмыс күні 
ішінде көрсетіледі, осы  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет стандартының 
9-тармағында  белгіленген  құжаттарды  қосымша  тексеру,  басқа  мемле-
кеттік  органдарға  сұрау салу қажет болған кезде  қызмет көрсету  мерзімі  
ұзартылған  кезден бастап  3 (үш)  күнтізбелік  күн  ішінде  хабардар  ете 
отырып,  күнтiзбелiк 30 (отыз) күннен аспайтын уақытқа ұзартылады;

азаматтық  хал акті жазбасына өзгерістер, толықтырулар  мен түзе-
тулер енгізу туралы өтініш 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қаралады (құжаттар-
ды қабылдаған күн мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді), басқа 
мемлекеттік  органдарға  сұрау салу қажет болған  кезде қызмет  көрсету 
мерзімі көрсетілетін  қызметті алушыны 3 күнтізбелік күн ішінде  хабардар 
ете отырып, күнтiзбелiк 30 (отыз)  күннен аспайтын  уақытқа ұзартылады»;

3) көрсетілген қаулымен бекітілген «Неке қиюды (ерлі-зайыптылық-
ты) тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, 
толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентінде: 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық/қағаз түрін-

де.»;
5-тармақтың 4) тармақшасының екінші азат  жолы мынадай редак-

цияда жазылсын:
«некеге  отыратын  (ерлі-зайыпты  болатын)  адамдардың  бірлесе  

берген өтініші  бойынша тиісті  құжаттармен  (жүктілік  туралы  дәрігерлік 
- біліктілік комиссиясының  анықтамасы,  денсаулық  жағдайы  туралы  
анықтама,  басқа  да  ерекше  мән-жайларды  растайтын  құжаттар)  раста-
латын  дәлелді  себептер  болған  кезде (жүктілігі, бала  тууы, тараптардың  
бірінің өміріне  тікелей  қауіп төнгенде және басқа да  ерекше мән-жайлар) 
неке қиюды (ерлі - зайыпты болуды) мемлекеттік  тіркеу  орны  бойынша  
көрсетілетін  қызметті  беруші  бір  ай  өткенге  дейін неке қиюды (ерлі - 
зайыпты  болуды)  тағайындайды  не мемлекеттік  көрсетілетін қызметті  
алушылардың  берген жазбаша  өтініші негізінде оны бір айдан аспайтын 
мерзімге ұзартады;»;

5-тармақтың 4) тармақшасының  төртінші  азат жолы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«азаматтық хал  акт  жазбасына  өзгерістер,  толықтырулар  мен  
түзетулер енгізу туралы өтініш 7 (жеті) жұмыс күні  (қабылдау  күні  мем-
лекеттік  қызмет көрсету  мерзіміне  кірмейді), басқа  мемлекеттік  орган-
дарға сұрау  салу  қажет болған кезде  қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін  
қызметті  алушыны  3 (үш)  күнтізбелік  күн  ішінде  хабардар  ете отырып, 
күнтiзбелiк 30 (отыз) күннен аспайтын уақытқа ұзартылады;»;

4) көрсетілген қаулымен бекітілген «Азаматтық хал актілерін тіркеу 
туралы қайталама куәліктер немесе анықтамалар беру» мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет регламентінде: 

2- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік  қызмет  көрсету  нысаны:  электрондық/ қағаз  

түрінде.»;
5) көрсетілген  қаулымен  бекітілген «Әкелікті   анықтауды  тіркеу,  

оның ішінде азаматтық  хал актілері  жазбаларына өзгерістер,  толықтыру-
лар  мен түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде: 

5-тармақтың 4) тармақшасының үшінші азат жолы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«азаматтық  хал акт  жазбасына  өзгерістер,  толықтырулар  мен  
түзетулер енгізу  туралы  өтініш 7 (жеті)  жұмыс  күні ішінде  қаралады  
(қабылданған  күн  мемлекеттік  қызмет  көрсету мерзіміне  кірмейді), басқа 
мемлекеттік  органдарға сұрау салу қажет  болған кезде  қызмет көрсету  

мерзімі көрсетілетін  қызметті  алушыны  3  (үш)  күнтізбелік  күн  ішінде  
хабардар  ете  отырып,  күнтiзбелiк  30 (отыз)  күннен  аспайтын  уақытқа  
ұзартылады;»;

7-тармақтың 4) тармақшасының үшінші азат жолы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«азаматтық  хал  акт  жазбасына  өзгерістер, толықтырулар  мен  
түзетулер енгізу туралы өтініш 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қаралады (қабыл-
данған күн мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді), басқа мемле-
кеттік органдарға сұрау  салу  қажет болған  кезде қызмет көрсету  мерзімі  
көрсетілетін  қызметті алушыны 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде хабардар ете 
отырып, күнтiзбелiк 30 (отыз) күннен аспайтын уақытқа ұзартылады»;

6) көрсетілген қаулымен бекітілген «Атын, әкесінің атын, тегін ауыс-
тыруды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгеріс-
тер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік  көрсетілетін қызмет  
регламентінде: 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық/қағаз түрін-

де.»;
5-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«қызмет  көрсетушінің жауапты  орындаушысы  ұсынылған  талап-

тарға сай өтінішті қарастырады және қызмет көрсету нәтижесінің жобасын 
дайындайды - 7 (жеті) жұмыс күні (қабылдау  күні  мемлекеттік  қызмет 
көрсету  күніне кірмейді), өзге  мемлекеттік  ұйымдарға  сұраныс  жасау  
қажет  болған  жағдайда,  қызмет  көрсету  мерзімі  3 (үш) күнтізбелік  күн 
ішінде  қызмет алушыны хабарлай отырып, 30 (отыз) күнтізбелік күннен 
асырмай ұзартылады;

Азаматтық  хал актісі жазбасына өзгерістер, толықтырулар мен түзе-
тулер енгізу туралы өтініш - 7 (жеті) жұмыс күні (қабылдау күні мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді), басқа мемлекеттік органдарға  сұрау 
салу қажет болған кезде қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін  қызметті алу-
шыны  күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде хабардар ете отырып, күнтiзбелiк  30 
(отыз)  күннен  аспайтын  уақытқа ұзартылады;

7-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) қызмет  көрсетушінің  жауапты  орындаушысы ұсынылған та-

лаптарға сай өтінішті қарастырады және қызмет көрсету нәтижесінің 
жобасын дайындайды - 7 (жеті) жұмыс күні  (қабылдау күні мемлекеттік 
қызмет  көрсету  күніне  кірмейді),  өзге мемлекеттік ұйымдарға сұраныс 
жасау қажет болған жағдайда, қызмет  көрсету мерзімі 3 (үш) күнтізбелік 
күн ішінде қызмет алушыны хабарлай отырып, 30 (отыз) күнтізбелік  күннен  
асырмай ұзартылады;

азаматтық хал актісі жазбасына өзгерістер, толықтырулар мен түзе-
тулер енгізу туралы өтініш - 7 (жеті) жұмыс күні (қабылдау күні мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді),  басқа  мемлекеттік  органдарға  сұрау 
салу қажет болған  кезде қызмет  көрсету  мерзімі көрсетілетін  қызметті  
алушыны күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде хабардар ете отырып, күнтiзбелiк 30 
(отыз)  күннен аспайтын уақытқа ұзартылады;»;

7) көрсетілген қаулымен бекітілген «Азаматтық хал актілерінің жаз-
баларын  қалпына  келтіру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін-
де: 

5-тармақтың  4) тармақшасының  бірінші  азат  жолы  мынадай ре-
дакцияда  жазылсын:

«қызмет көрсетушінің жауапты орындаушысы өтініштің ұсынылған 
талаптарға сәйкестігін қарайды және "АХАЖ" тіркеу пункті ақпараттық жү-
йесінде акт жазбаларының  электрондық нұсқалары болған кезде мемле-
кеттік қызмет  көрсету нәтижесінің жобасын дайындайды –7 (жеті) жұмыс 
күні  (қабылдау  күні  мемлекеттік  қызмет  көрсету  мерзіміне  кірмейді),  
басқа мемлекеттік органдарға  сұрау салу және  қосымша  зерделеу не-
месе тексеру  қажет болған кезде - көрсетілетін қызметті алушыны  қа-
рау мерзімі  ұзартылған  кезден  бастап 3 (үш)  күнтізбелік  күн  ішінде  
хабардар  ете  отырып,  күнтізбелік 30 (отыз)  күннен  аспайтын уақытқа  
ұзартылады;»;

7-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) қызмет  көрсетушінің жауапты  орындаушысы  өтініштің  ұсы-

нылған талаптарға сәйкестігін қарайды және "АХАЖ" тіркеу пункті ақпа-
раттық жүйесінде акт жазбаларының электрондық  нұсқалары болған кез-
де мемлекеттік  қызмет көрсету  нәтижесінің  жобасын  дайындайды – 7 
(жеті) жұмыс  күні (қабылдау  күні  мемлекеттік  қызмет  көрсету  мерзіміне  
кірмейді),  басқа  мемлекеттік  органдарға  сұрау  салу  және  қосымша  
зерделеу  немесе  тексеру  қажет  болған кезде - көрсетілетін  қызметті 
алушыны  қарау  мерзімі  ұзартылған  кезден  бастап  3 (үш)  күнтізбелік  
күн ішінде хабардар ете  отырып, күнтізбелік 30  (отыз)  күннен  аспайтын 
уақытқа ұзартылады;»;

8) көрсетілген  қаулымен  бекітілген  «Қайтыс  болуды  тіркеу,  оның 
ішінде  азаматтық  хал  актілері  жазбаларына  өзгерістер,  толықтырулар  
мен түзетулер  енгізу»  мемлекеттік  көрсетілетін қызмет  регламентінде:

5-тармақтың 4) тармақшасының  үшінші  азат  жолы  мынадай  ре-
дакцияда жазылсын:

«азаматтық  хал актісіне  өзгертулер,  қосымшалар  мен  түзетулер  
енгізу жайлы  арыз – 7 (жеті) жұмыс  күні  (құжаттарды  қабылдау  күні  мем-
лекеттік қызмет  көрсету  мерзіміне  кірмейді),  басқа  мемлекеттік  орган-
дарға  сұраным жіберу  қажеттілігі  туындаған  кезде,  мемлекеттік  қызмет  
көрсету  мерзімі, қызмет  алушыға  3 (үш) күнтізбелік  күн аралығында  ес-
кертіп, 30 (отыз) күнтізбелік  күннен  артық  емес  мерзімге  ұзартылады;»;

7-тармақтың  4) тармақшасының  үшінші  азат  жолы  мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«азаматтық  хал актісіне  өзгертулер,  қосымшалар  мен түзетулер  
енгізу жайлы арыз – 7 (жеті) жұмыс күні  (құжаттарды қабылдау күні мемле-
кеттік қызмет көрсету  мерзіміне кірмейді),  басқа  мемлекеттік  органдарға  
сұраным жіберу  қажеттілігі туындаған  кезде,  мемлекеттік  қызмет  көрсе-
ту  мерзімі, қызмет  алушыға  3 (үш) күнтізбелік  күн  аралығында  ескертіп,  
30 (отыз) күнтізбелік  күннен  артық  емес  мерзімге ұзартылады;»;

9) көрсетілген  қаулымен  бекітілген «Бала  асырап алуды тіркеу,  
оның ішінде  азаматтық  хал  актілері  жазбаларына  өзгерістер,  толық-
тырулар  мен түзетулер  енгізу»  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  рег-
ламентінде:

5-тармақтың 4) тармақшасының  екінші азат жолы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықтырулар 
және түзетулер  енгізу туралы өтініш 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, (құжаттар 
қабылданған күн  мемлекеттік  қызмет  көрсетудің  белгіленген  мерзіміне 
кірмейді),  басқа  мемлекеттік  мекемеге  сұраныс беру  қажет болған  жағ-
дайда көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны күнтізбелік 3 (үш) 
күн ішінде хабардар ете отырып, күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын 
уақытқа ұзартылады;»;

7-тармақтың 4) тармақшасының  екінші азат жолы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«азаматтық  хал актілерінің  жазбаларына  өзгерістер, толықтырулар  
және  түзетулер  енгізу  туралы өтініш 7 (жеті)  жұмыс  күні ішінде,  (құжат-
тар қабылданған күн мемлекеттік қызмет көрсетудің белгіленген мерзіміне 
кірмейді), басқа мемлекеттік  мекемеге сұраныс  беру қажет болған  жағ-
дайда белгіленген уақыт 30 күннен аспайтын күнтізбелік күнге ұзартыла-
ды, қызмет алушының ескерту қағазымен – 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде»;

10)көрсетілген қаулымен бекітілген «Некені (ерлі-зайыптылық-
ты) бұзуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өз-
герістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін                                                                                                                                     
қызмет регламентінде:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық/қағаз түрін-

де.»;
5-тармақтың 4) тармақшасының алтыншы азат жолы мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар мен түзе-

тулер енгізу туралы өтініш - 7 (жеті) жұмыс күні (қабылдау күні мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді), басқа мемлекеттік органдарға сұрау 
салу қажет болған кезде қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті алу-
шыны 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, күнтiзбелiк 30 
(отыз) күннен аспайтын уақытқа ұзартылады;».

7-тармақтың 4) тармақшасының алтыншы азат жолы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар мен түзе-
тулер енгізу туралы өтініш - 7 (жеті) жұмыс күні (қабылдау күні мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді), басқа мемлекеттік органдарға сұрау 
салу қажет болған кезде қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті алу-
шыны 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, күнтiзбелiк 30 
(отыз) күннен аспайтын уақытқа ұзартылады»;.

2. Осы қаулының орындалуын  бақылау облыс әкімі аппаратының 
басшысына жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қарағанды облысы әкімдігінің  2017 жылғы  «04» желтоқсандағы
№ 78/04 қаулысына қосымша

Қарағанды облысы әкімдігінің 
2015 жылғы 17 қыркүйектегі №54/02 қаулысымен бекітілген

«азаматтық хал актілері жазбаларын жою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1. «Азаматтық хал актілері жазбаларын жою» мемлекеттік көрсеті-

летін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қарағанды 
облысы қалалары, аудандарының жергілікті атқарушы органдарымен көр-
сетіледі.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:
азаматтық хал акті жазбасының күшін мүдделі тараптардың өтініші 

бойынша, сондай-ақ сот шешiмi негiзiнде жойған кезде - азаматтық хал акті 
жазбасының күшін жою туралы тіркеуші органның жауабы;

әке болуды анықтау, бала асырап алу (алғашқы қалыптастырылған 
жеке сәйкестендіру нөмірін қалпына келтірумен), атын, тегін, әкесiнiң атын 
өзгерту туралы жазбалардың күшін жойған кезде - бастапқы деректер мен 
қайталама туу туралы куәлік, қажет болған жағдайда, туу туралы анықтама;

 неке бұзу туралы акт жазбасының күшiн жойған кезде - тиісті некені 
қию туралы куәлік;

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көз-
делген жағдайларда және негіздер бойынша жеке басын куәландыратын 
құжатты көрсеткен кезде мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 
қағаз жеткізгіштегі дәлелді жауап.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 
беру аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың, қаладағы ау-
дандардың, аудандық маңызы бар қалалардың ЖАО, Қарағанды облысы-
ның кенттерінің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері;

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің нысаны: қағаз түрінде.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл 
тәртібін сипаттау

4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша процедураның (әрекет) бас-
талуы үшін негіздеме 2015 жылғы 17 сәуірдегі №219 «Азаматтық хал акті-
лерін тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсеті-
летін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Әділет министрінің бұйрығымен бекітілген, нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11374 тіркелген. «Азаматтық хал актілері 
жазбаларын жою» (бұдан әрі – стандарт) Стандартының 9 тармағында 
қарастырылған қажетті құжаттар және өтініш негіздеме болып табылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету үдерісінің құрамына кіретін әр рәсімнің 
(әрекеті) мазмұны, оны орындау уақытының ұзындығы:

1) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қызметі көрсетушінің кеңсе ма-
ман өтініш пен құжаттар топтамасын қабылдап алады, тапсырылған құ-
жаттарды Стандарттың 9 тармағына сәйкестігін тексереді, көшірмелерді 
салыстырады, көрсетілетін қызметті алушыға - 20 (жиырма) минут ішінде 
құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақыты көрсетілген тіркеу белгісі 
бар құжатты тапсырады;

нәтиже - құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақыты көрсетілген 
тіркеу белгісі;

2) қызмет көрсетушінің кеңсе маманы 30 (отыз) минут ішінде өтінішті 
қызмет көрсетушінің басшысына қарауға береді;

нәтижесі - қызмет берушінің қарауына өтінішті және құжаттар пакетін 
тапсырады;

3) қызмет көрсетушінің басшысы 30 (отыз) минут ішінде жауапты 
орындаушыны белгілейді, орындау үшін қол қояды;

нәтиже - көрсетілетін қызметті көрсетушінің басшысының бұрышта-
масы және жауапты орындаушыға береді;

4) қызмет көрсетушінің жауапты орындаушысы өтініштің ұсынылған 
талаптарға сәйкестігін қарайды мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жо-
басын дайындайды мүдделі тұлғалардың өтініші бойынша – ай (қабылдан-
ған күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді),  басқа мемлекеттік 

органдарға сұрау салу және  қосымша зерделеу немесе тексеру қажет бол-
ған кезде – көрсетілетін қызметті алушыны қарау мерзімі ұзартылған кезден 
бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде хабардар ете отырып, күнтізбелік 30 
(отыз) күннен аспайтын уақытқа  ұзартылады;

сот  шешімінің  негізінде – күнтізбелік  15 (он бес) күн  (қабылдан-
ған күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді), басқа мемлекеттік  
органдарға сұрау салу және  қосымша  зерделеу  немесе  тексеру  қажет  
болған  кезде – көрсетілетін  қызметті  алушы  қарау  мерзімі  ұзартылған  
кезден бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде хабардар етіле отырып, күнтіз-
белік 30 (отыз) күннен аспайтын уақытқа  ұзартылады;

нәтиже - мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасын қол қоюға 
басшыға тапсыру;

5) көрсетілетін қызмет көрсетушінің басшы шешім қабылайды және       
30 (отыз) минут ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасына 
қол қояды;

нәтиже - қол қойылған мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі;
6) көрсетілетін қызмет көрсетушінің кеңсе маман мемлекеттік қыз-

мет көрсету нәтижесі жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде            
20 (жиырма) минутта береді;

Нәтижесі - азаматтық хал акті жазбасының күшін мүдделі тараптар-
дың өтініші бойынша, сондай-ақ сот шешiмi негiзiнде жойған кезде - аза-
маттық хал акті жазбасының күшін жою туралы тіркеуші органның жауабы;

әке болуды анықтау, бала асырап алу (алғашқы қалыптастырылған 
жеке сәйкестендіру нөмірін қалпына келтірумен), атын, тегін, әкесiнiң атын 
өзгерту туралы жазбалардың күшін жойған кезде - бастапқы деректермен 
қайталама туу туралы куәлік, қажет болған жағдайда, туу туралы анықтама;

 неке бұзу туралы акт жазбасының күшiн жойған кезде - тиісті некені 
қию туралы куәлік;

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көз-
делген жағдайларда және негіздер бойынша жеке басын куәландыратын 
құжатты көрсеткен кезде мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 
қағаз жеткізгіштегі дәлелді жауап.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті бе-
рушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы 
тәртібін сипаттау

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қыз-
метті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің тізбесі: 

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері; 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы. 
7. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қыз-

меткерлері) арасындағы рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау:
1) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қызметі көрсетушінің кеңсе ма-

ман өтініш пен құжаттар топтамасын қабылдап алады, тапсырылған құ-
жаттарды Стандарттың 9 тармағына сәйкестігін тексереді, көшірмелерді 
салыстырады, көрсетілетін қызметті алушыға - 20 (жиырма) минут ішінде 
құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақыты көрсетілген тіркеу белгісі 
бар құжатты тапсырады;

2) қызмет көрсетушінің кеңсе маманы 30 (отыз) минут ішінде өтінішті 
қызмет көрсетушінің басшысына қарауға береді;

3) қызмет көрсетушінің басшысы 30 (отыз) минут ішінде жауапты 
орындаушыны белгілейді, орындау үшін қол қояды;

мүдделі тұлғалардың өтініші бойынша, басқа мемлекеттік органдарға 
сұрау салу және қосымша зерделеу немесе тексеруді жүргізу қажет бол-
ған кезде, қарау мерзімі қызметті алушыны қарау мерзімі ұзартылған кез-
ден бастап көрсетілетін күнтізбелік 2 (екі) күн ішінде хабардар ете отырып, 
күнтізбелік   29 (жиырма тоғыз) күннен аспайтын уақытқа ұзартылады;

азаматтық хал актілері жазбаларын жою: сот шешімінің негізінде - 
күнтізбелік 14 (он төрт) күн (қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету

(Жалғасы 5-бетте).
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Қазақстан Республикасы, Әділет Министрлігі  
Қарағанды облысы, Әділет департаменті  

Нормативтік-құқықтық акті 2017 жылғы 21.12 нормативтік-құқықтық  
актілдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №4492 болып енгізілді.

«азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері 
бойынша мемлекеттік көрсетілетін  қызметтер 

регламенттерін бекіту туралы» Қарағанды 
облысы әкімдігінің 2015 жылғы 17 қыркүйектегі 
№ 54/02 қаулысына өзгерістермен толықтыру 

енгізу туралы

мерзіміне кірмейді), басқа 
мемлекеттік органдарға сұрау 
салу қажет болған кезде, қызмет 
көрсету мерзімі көрсетілетін қыз-
метті алушыны күнтізбелік         2 
(екі) күн ішінде хабардар ете 
отырып, күнтізбелік 29 (жиырма 
тоғыз) күннен аспайтын уақытқа 
ұзартылады;

4) қызмет көрсетушінің 
жауапты орындаушысы өтініштің 
ұсынылған талаптарға сәйкестігін 
қарайды мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижесінің жобасын да-
йындайды мүдделі тұлғалардың 
өтініші бойынша – ай (қабылдан-
ған күні мемлекеттік қызмет көр-
сету мерзіміне кірмейді),  басқа 
мемлекеттік органдарға сұрау 
салу және  қосымша зерделеу не-
месе тексеру қажет болған кезде 
– көрсетілетін қызметті алушыны 
қарау мерзімі ұзартылған кезден 
бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішін-
де хабардар ете отырып, күнтіз-
белік 30 (отыз) күннен аспайтын 
уақытқа  ұзартылады;

сот шешімінің негізінде – 
күнтізбелік  15 (он бес) күн (қа-
былданған күні мемлекеттік қыз-
мет көрсету мерзіміне кірмейді),  
басқа мемлекеттік органдарға 
сұрау салу және  қосымша зер-
делеу немесе тексеру қажет бол-
ған кезде – көрсетілетін қызметті 
алушы қарау мерзімі ұзартылған 
кезден бастап күнтізбелік 3 (үш) 
күн ішінде хабардар етіле оты-
рып, күнтізбелік 30 (отыз) күннен 

аспайтын уақытқа  ұзартылады;
5) көрсетілетін қызмет көр-

сетушінің басшы шешім қабылай-
ды және       30 (отыз) минут ішінде 
мемлекеттік қызмет көрсету нәти-
жесінің жобасына қол қояды;

6) көрсетілетін қызмет көр-
сетушінің кеңсе маман мемле-
кеттік қызмет көрсету нәтижесі 
жеке басын куәландыратын құ-
жатты көрсеткен кезде  20 (жиыр-
ма) минутта береді;

8. Мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде рәсімдердің 
(іс-қимылдардың) ретінің, көр-
сетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) өзара іс-қи-
мылдарының толық сипаттамасы, 
мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықтама-
лығында осы Регламенттің қо-
сымшасына сәйкес көрсетіледі.

4. "азаматтарға арналған 
үкімет" мемлекеттік корпора-
циясымен және (немесе) өзге 
де көрсетілетін қызметті бе-
рушілермен өзара іс-қимыл 
тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік 
қызмет көрсету процесінде ақ-
параттық жүйелерді пайдалану 
тәртібін сипаттау

9. Мемлекеттік қызмет "Аза-
маттарға арналған үкімет" мем-
лекеттік корпорациясымен  және 
"электрондық үкіметтің" www.
egov.kz веб-порталы арқылы көр-
сетілмейді.

«Азаматтық хал актілері жазбаларын жою» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламентіне қосымша

"Азаматтық хал актілері жазбаларын жою" мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

2017 жылы Қарағанды Қаласы әкімінің есеп беру кездесулерін 
өткізу барысында келіп түскен  халыҚтың ұсыныстары мен 

ескертулерін жүзеге асыру бойынша аҚпарат

(соңы. басы 4-бетте)

№
р/с

ескертулер / ұсыныстар автор, мекен-жайы ескертулер/ұсы-
ныстарды жүзеге 
асыру шаралары 

және орындау 
мерзімдері 

шаралардың орындалуы жауапты 

1. Қарағанды қаласы Октябрь ауда-
нының Мусоргский көшесінен қар 
шығару

Красюкова Анна Кондрать-
евна, 11 квартал, Мусоргс-
кий көшесі, 2 үй, 2 пәтер

25.02.2017 ж. дейін орындалды. 
«Қарағанды қаласы Октябрь ауданының аумағын күтіп ұстау» бағдарламасы 
аясында жасалған шартқа сәйкес мердігерлік ұйым  Мусоргский көшесінен, 
сонымен қатар аталған көшенің №2 үйіне кіреберіс жолдардан қар шығару 
бойынша жұмыстарды жүзеге асырды.

  темірханов е.о.

2. 11 кварталда  «Қарлығаш» кафесінің 
жанындағы құбырларды жылу оқшау-
лау жұмыстарын жүргізу

Сәбитов Темірхан, 11 
квартал, 8 үй

1.03.2017 ж. дейін орындалды. 
Қазіргі таңда  «Теплотранзит Караганды» ЖШС жылу трассасының учаскесін   
(«Қарлығаш» кафесінің жанынан өтетін) ауыстыру бойынша жұмыстарды 
жүргізуде, жұмыстардың көлемі 130 метрді құрайды. Жөндеу жұмыстары 
жүргізілгеннен кейін кәсіпорын жылу оқшаулаужұмыстарын жүргізеді. Аяқтау 
мерзімі - 01.08.2017 ж.

оспанов с.т. 
жүсіпова ш.м.

3. Қоғамдық тәртіпті реттеу бойынша, 
оның ішінде 16 ы/а., 25 үй мекен-жа-
йында домофон аппараттарын бұзу 
бойынша шаралар қолдану.  

Сизов В.В., 16 ш/а., 25 үй, 
68 пәтердің тұрғыны

01.03.2017 ж. дейін орындалды. 
Қарағанды қаласының ІІБ Октябрь ПБ ЖПҚБ УПИ тексерісі барысында 16 
ы/а., 25 үй тұрғындары сұрастырылды, атап айтқанда, №69 пәтердің тұрғы-
ны 08.05.1974 ж.т. аз. С.И. Центнер, №67 пәтердің тұрғыны  26.05.1993 ж.т. 
аз. Б.М. Мадиев, № 50 пәтердің тұрғыны 1949 ж.т. аз. З.П. Леоноваға сұрақ 
қойылып, олар орнатылған домофон аппараты жұмысқа жарамды жағдайда 
екендігін, оны ешкім бұзбағанын және подъезде бөтен азаматтар жиналмай-
тынын хабарлады.   Осы дерек бойынша сұрастырылған 21.08.1951 ж.т. аз. 
В.В. Сизов қазіргі уақытта домофон жұмыс істейтінін және подъезде бөтен 
азаматтардың жоқтығын, полицияның аға лейтенанты А. Шокаев № 25 үйдің 
тұрғындарымен жиналыс өткізіп, оларды құқық бұзушылықтарға төзбеушілік 
және адалдыққа шақырғанын айтты.  Қарағанды қаласының 16 ы/а., 25 үйдің 
аумағындағы криминогендік жағдай тұрақты бақылауға алынған

 храпов В.В. 
оразбаев а.а.   

4. Майқұдықтағы Шахтерский шағынау-
данына қосымша автобус маршрутын 
ұйымдастыру

Самитов Нұржан Әлкенұ-
лы –  Шахтерский кентінің 
тұрғыны 

Осы жыл ішінде орындалды. 
2017 жылғы 2 наурыздан бастап осы учаскеде кестелерінің жалпы саны (авто-
бус) 6 бірлікті құрайтын «Шахтерский ш/а. – Прогресс көшесі»  №50 қалалық 
маршрут жолаушылар тасымалдауды жүзеге асырады

оспанов с.т. 
жүсіпова ш.м.

5. №8 автобус маршрутының қозғалыс 
схемасын өзгерту

Куркин Михаил Анатолье-
вич (зейнеткер), Төлепов 
көшесі, 11 үй, 76 пәтер

Осы жыл ішінде орындалған жоқ.
«Шахтерский ш/а. – № 3 емхана» қозғалыс маршрутын өзгерту орынсыз, 
себебі бұл учаскеде елеулі жолаушылар айналымы жоқ, маршрут ұзақтығының 
және қозғалыс интервалының  артуына әкеп соғады. 
2017 жылғы 2 наурыздан бастап осы учаскеде кестелерінің жалпы саны (авто-
бус) 6 бірлікті құрайтын «Шахтерский ш/а. – Прогресс көшесі»  №50 қалалық 
маршрут жолаушылар тасымалдауды жүзеге асырады.

оспанов с.т. 
жүсіпова ш.м.

6. Н.Әбдіров даңғылы,  17 үй мекен-жа-
йы бойынша балалар алаңын қайта 
құру 

Пак Галина Сергеевна, 
Н.Әбдіров даңғылы,  17 үй

Осы жыл ішінде орындалды.
Қарағанды қалалық мәслихатының кезектен тыс ХІ сессиясының 2017 жылғы 
12 сәуірдегі №131 шешімінің негізінде «Сказка» балалар алаңын ағымдағы 
жөндеуге 25000,0 мың теңге көлемінде қаражат бөлінді.  Келесі жұмыс түрлері 
орындалды: 
– Асфальт бетон жабынын (баскетбол алаңы) орнату.  
– Полиуретан тартан жабынын (баскетбол алаңы) орнату. 
– Шамдарымен (12 дана) жарықтандыру тіректерін (6 дана) орнату бойынша 
монтаж жұмыстары. 
– Балалар алаңы аумағының металл қоршауын (қоршау) жөндеу. 
– Абаттандыру бойынша жұмыстар: 
– Ағаштарды түбімен қопарып алып тастау (9 дана), 
– Ағаштардың бұтақтарын кесу (25 дана).
– Баскетбол қалқандарының металл құрылымдарын орнату, 
– Кеспектас орнату, 
– Ойын жабдықтары мен тренажерлерді монтаждау, 
– Металл қоршауды ішінара демонтаждау. 
– асфальтбетон жабынын бөлшектеу,  
– кабель төсеу үшін траншея қазу;  
– алаңды бульдозерлермен жайластыру. 
– Қиыршықтастан негіз төсеу; 
– Қоршау тіректеріне іргетас орнату. 
– Жарықтандыру тіректеріне іргетас орнату.  
– полиэтилен құбырларына кабель төсеу; 
– шамдарымен жарықтандыру тіректерін монтаждау; 
– қоршау тіректерін монтаждау;  
– асфальтбетон жабынын орнату. 
– Жөндеу жұмыстары аяқталды.

шатохина т.н. 
любарская И.Ю. 
нұртаева б.с.

7. Открытая және  Узловая көшелері 
бойынша жарықтандыруды қалпына 
келтіру 

Францен Наталья Алек-
сандровна – Узловая 
көшесінің тұрғыны

Осы жыл ішінде жұмыс барысында.
Қаланың автомобиль жолдарының бойындағы сыртқы жарықтандыру желі-
лерін күтіп ұстау аясында мердігерлік ұйым «Алсер - Энерго» ЖШС 2018 жыл-
ғы 10 қаңтарға дейін Открытая көшесі бойынша 5 шам және 5 жарықтандыру 
тірегін орнату бойынша жұмыс жүргізді.    

оспанов с.т. 
жүсіпова ш.м.

8. Кепілдік міндеттемелер аясында Фе-
доровское су қоймасының бойындағы 
автомобиль жолын жөндеу

Рудометкин Николай 
Николаевич - «Маши-
ностроитель» бағбандар 
қоғамының төрағасы

Осы жыл ішінде орындалды. 
Ағымдағы жылы мердігерлік ұйым «Арай Жолы» ЖШС Федоровский саяжайла-
рының автомобиль жолын шұңқырлық жөндеу  жұмыстарын жүргізді. 

оспанов с.т. 
жүсіпова ш.м.

9. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінің ауданын-
да жиналған қарды шығару

Рыбина Любовь Федоров-
на, Құрылысшылар даңғы-
лы, 31 ( «Наука» бағбандар 
қоғамының төрағасы)  

01.03.2017  ж. дейін орындалды. 
Ағымдағы жылы мамыр айында аталған полигонды қалпына келтіру жұмыста-
ры жүргізілді. 

оспанов с.т. 
жүсіпова ш.м.

10. Федоровское су қоймасының ау-
данындағы Соқыр өзенінің көпірін 
жөндеу

Рыбина Любовь Федоров-
на, Құрылысшылар даңғы-
лы, 31 ( «Наука» бағбандар 
қоғамының төрағасы)  

Осы жыл ішінде орындалды. 
Ағымдағы жылы қаланың автомобиль жолдарын күтіп ұстау аясында мерді-
герлік ұйым «Көркейту» КМК инерттік материал және асфальтбетон қиыршы-
ғын  төгу жұмыстарын жүргізді, жолдан өту мүмкіндігі қамтамасыз етілді. 

оспанов с.т. 
жүсіпова ш.м.

11. Қарағанды қаласы Қазыбек би атын-
дағы ауданда аншлагтарды жаңарту

Сейсенбеков Самат 
Зейнуллаұлы (зейнеткер), 
Театральная көшесі,  39 үй

Осы жыл ішінде орындалды. 
«Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» бағдарламасы аясында 
Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы аудан бойынша орталық және қосал-
қы көшелерде ақпараттық көрсеткіштер орнатылады. Қазіргі таңда мердігерлік 
ұйым «МедиаВысотМонтаж» ЖШС 400 данадан артық және «Черемухина 
Н.И.» ЖШС 425 дана ақпараттық көрсеткішті орнатқан. Осы бағытта жұмыс 
жалғасуда.  

шатохина т.н.

12. Әлиханов көшесі, 36 үй мекен-жа-
йындағы үйдің жертөлесін су басу 
себептерін комиссиялық тексеру

Облыстық грек орталығы-
ның төрағасы 

25.02.2017 ж. дейін орындалды.           
2017 жылғы 15 ақпанда «Қарағанды Су» ЖШС орталық сумен жабдықтау цехі 
ұзындығы 70 м.  Дм-63 су құбыры желісін уыстыру жұмыстарын жүргізді, су 
басу тоқтатылды. 

шатохина т.н. 
оспанов с.т. 
камалиев м.т.

13. Майқұдықтағы солтүстік өндірістік 
аймақ ауданында орналасқан нө-
серлік канализация бойынша қызмет 
көрсету 

«КЗМК - Имсталькон» 
ЖШС өкілі

01.03.2016 ж. дейін Ағымдағы жылы бюджет қаражатының шектеулі болуына байланысты аталған 
нөсерлік канализацияны қалпына келтіру және тазарту жұмыстарын жүргізу 
мүмкін емес. 

оспанов с.т. 
жүсіпова ш.м. 

Қарағанды қаласы әкімінің есеп беру кездесулері барысында келіп түскен халықтың ұсыныстары мен ескертулерін жүзеге асыру  мониторингі 
2 қосымша

№р/с Аудан/қала Барлық ұсы-
ныстар мен 
ескертулер

Ауыз су 
мәселесі 
бойынша

Тұр-
ғын үй 
мәселесі 
бойын-
ша

Жер мә-
селесі 
бойын-
ша

Жол 
құрылы-
сы және 
жөндеу 
бойынша

Білім беру, денсау-
лық сақтау, мәде-
ниет объектілерінің 
құрылысы және 
жөндеу бойынша

Елді мекендерді 
электр энергиясы-
мен, газбен және 
телефон байланысы-
мен қамтамасыз ету 
бойынша 

Абат-
тандыру, 
санитарлық-
экологиялық  
жағдай 
бойынша

Басқа Орын-
далды 

Орындал-
мады 

Орындалу 
мерзімі өткен 
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Соның бірін де сұрап алған жоқ, соның бірін 
де сатып алған жоқ.

Құдай берген дарынына еңбекті серік етіп 
шығармашылық терін бір адамдай-ақ төгіп ке-
леді.

Мен білетін Әли ауылында, ауданында 
бала ақын атанған дарын болатын. Прозалық 
қарымын сол кездегі әдеби басылымдарда та-
нытты.

Өзіміздің ҚарМУ-да оқыды. «Балауса» де-
ген әдеби бірлестігіміз болды. Сонда бәрімізді 
сойып салатын. Соған қарап сыншы бола ма деп 
те күткенбіз.

Сол Әлиіміз жоғалып кеткен еді.
Оның орнына «Қарағандыдан сөйлеп 

тұрмыз!» деп тұратын жорналшы Әли келді.
«Студияда Әли Тойжігітов!» деген қоңыр да-

уысы, міне, қырық жыл бойы үзілмей келеді.
Сол Әлиіміз пайғамбар жасына қарапты.
Қалай дегенде бұл жай жас емес. Екінің бірі 

келе бермейтін жас.  Адамның өзіне өзі есеп бе-
ретін жасы.

Сол есебін Әли бауырымыз «Өнегелі өмір» 
деген кірпіш кітабымен берген екен.

Жасыратыны жоқ, сөйлеуге жортақ тележор-
налшылар жазуға келгенде тұсаулы аттай кібір-
тіктеп қалар еді.

Жоқ, жазуында да тайпалап тұр екен. 
Құнығып оқиын. Қара өлең оқып отырғандай 
рахаттанайын. Көркем шығарма оқығандай 
әсерленейін. Жанрын айтудың өзі ойландырып 
тастайды.  Деректі хикаяттар ма дегендейсің. 
Кешегі кеңестік заманда «Өмірдің өзі-новелла» 
деп сайрағанбыз. Әли сол қағидатты қайтып 
тірілткендей.

Қай шығармасын алмаңыз сықпа құрттай 
сіңімді.

Кітап төрт бөлімнен тұрады.
Соның бірінші бөлімінен көп нәрсе 

тапқандаймын. Атаусыз осы бөлімге «Тұлғалар 
галереясы» десе болғандай екен. Осының 
ішінде ғалымдар галереясына әбден тәнті бол-
дым.  Арыстан Ғазалиев, Ғабдолла Құлқыбаев, 
Серғазы Әдекенов, Задан Жұмағалиев, Мұрат 
Смағұлов сынды ел таныған ғалымдарды 
өзінен алыстатады да телескоппен қарайды, 
өзінен алыстатады да микроскоппен қарайды. 
Тұлғаларын осылайша танытады, мойындата-
ды. 

Өзіңді жетелеп отырады, керек жерінде де-
дектетіп те алады. Кенет қалт тұрғызады. Басқа 
баянға түсіп кетеді. Келер сәт сол баянның 
тақырыбын ашып тұрғанын пайымдайсың. Мы-
сал керек пе – өріп жүр...

Жалпақ жұрт білетін Ғазалиев бар...
Ел білмейтін Ғазалиев те бар екен...
Оны осы кітаптан оқып білдім. Арыстан 

ағамыз аға ұрпақ өкілдерінің есімдерін мәңгі есте 
қалдыру бойынша бірқатар шаруа тындырыпты. 
Алматыдағы А.Шарифкановқа, Өскемендегі 
Қаныш Сәтбаев пен Қасым Қайсеновке көше 
атын беруге ұйытқы болыпты. 

Осы мысалдың өзі-ақ ғалымға деген 
құрметіңді арттыра түседі. Кейіпкеріңнің 
асқақ азаматтығына тәнті боласың. Автордың 
азаматтық ұстанымынан айналасың.

Құлқыбаев, Әдекенов туралы жазбларынан 
да осы ұстанымынан таймайды.

Азаматтық ұстанымнан шығады. Осы 
бөлімдегі Арқаның айтулы тұлғалары 

Жақсыкелді Сейілов, Мақат Рымжанов, Абдолла 
Төребеков, Матай Айнабеков туралы түзген эс-
селері де жүрек түкпіріңнен орын алып жатады.

Жазарманның бақыты осында болса керек.
Оқырманның бақыты соны сіңіре білуде.
Екінші бөлімдегі очерктердің табиғаты аты-

мен кесек. Қынабай Аралбаев туралы түзген 
«Қысқа болды-ау ғұмыры» атты туындысы нағыз 
эпитафияның өзі. Базар Мамыр жөніндегі «Өр 
Алтайдың өрені, мықты еді өлеңі» шығармасы 
тұнып тұрған ностальгия!

«Ақтоғайдың Аманолласы» (Аманолла 
Шайбеков туралы), «Өмірі өзгелерге үлгі еді» 
(Айтжан Жүнісбеков), «Мамандығымды мақтан 
тұтамын» (Нұриден Өмірбаев) сынды портрет-
тер галереясының қанық бояуына жанарыңды 
сіңдіресің. Ішің жылып қоя береді. Бейне бірі 
гольфстримнің жылы ағысы бойыңды қуалап 
кете барады.

Үшінші бөліміне мың ұсақ-түйек топтасты-
рылыпты. Сол мың ұсақ-түйектің астына «ұсақ-
түйектің кішісі болмайды» деп тақырыпша берсе 
болар еді.

Өйткені, онда да өнегелі өмір соқ пақтары көз 
жолыңды ұзартады.

Осы бөлімдегі «Өзбекстаннан хат. Өз жеріміз 
Өзбекстанда қала ма?» деген жан айқайы 
бүгінде жаныңды жегідей жейді. Ресей бүгінде 
айтса Астрахан мен Орынбор губернияларын 
атайды. Ал Омбы, Томбы, Қорған, Сарытау 
жөнінде жақ жазбайды. Өзағам да Мақтаралды 
ғана ауызға алады. Бұл дүниеде Тәшкен де-
ген қала болмағандай, Қарақалпақстан деген 
ел болмағандай... Олардың бір кездері Қазақ 
жұртына қарағанын кез келген саяси оқулықтан 
табуға болады емес пе? Басқа барыссақ 
Қарабұғаз да кешегі бабаларымыз ат оттатқан 
жері. Тарбағатай жұрты да әлі күнге Алатауға 
қарап көздеріне жас алады.

Кітап атауы да тегін емес-ау. «Өнегелі өмір» 
деп айдарлапты.

Автордың өзі де сол «Өнегелі өмірдің» 
кейіпкеріне айналыпты. Оған кітаптың төртінші 
бөлімін парақтағанда көзімізді жеткіздік. Бағдат 
Шахмерденов, Сағатбек Мұғалімжанұлы, Қадыр 
Жұмышев, Абзал Бөкенов, Оралбек Жүнісұлы, 
Дидар Қамиев, Ерсін Мұсабеков, Мағауия Сем-
бай, Тілеуқабыл Байтұрсын, Сүйіндік Жанысбай 
және басқаларының жазбалары осы сөзімізге 
дәлел болса керек.

Қазығұрттың кемесінің басындағы,
Алпысыңа алпыс қос,
Басылма әлі.
Түскейдің Нұрмұхан, Әлилері,
Арқаға кеп қап қойған асылдары!
Кімнің қаламынан шыққанын таба аламы-

сыз? Әй, қайдам?! Кім де болса мықты ақындікі 
деп отырсыз ғой.

Оны да айтайық. Мағауия Сембайдікі. Қара 
сөздің қас жүйрігі қара өлеңде де жорға екен.

Арқадан арқар көшкен жылдар болған...
Енді Арқаға арқар сынды дөңмаңдай ұлдары 

оралуда...
Мағау соны дөп басқан.
Ал сол ұлдың мына шығармасы мыңға азық 

шығарма екен.

төрехан майбас, 
жазушы.

 
 

Қазақстан Республикасының 2001 жыл-
ғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республика-
сындағы мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңына сәйкес және Қа-
зақстан Республикасының 2016 жылғы 6 
сәуірдегі  «Құқықтық актілер туралы» Заңы-
ның негізінде, Қарағанды облыстық мәсли-

хаты шешім етті:
1. Облыстық мәслихаттың 2014 жылғы 

27 наурыздағы ХХІІІ сессиясының № 260 
«Қарағанды облыстық мәслихатының Рег-
ламентін бекіту туралы» шешімінің (Норма-
тивтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №2610 болып тіркелген, 2014 

жылғы 29 сәуірдегі «Орталық Қазақстан» 
№79 (21713) және «Индустриальная Кара-
ганда» №72 (21593) газеттерінде, 2014 жыл-
ғы 5 мамырда «Әділет» ақпараттық-құқық-
тық жүйесінде жарияланған) күші жойылды 
деп танылсын.

2. Осы шешімнің орындалысына бақы-
лау жасау облыстық мәслихат аппаратының 

басшысына (Қ.Қ. Нүркенов) жүктелсін.
3. Осы шешім алғашқы ресми жариялан-

ған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қ.оспаноВа,
сессия төрағасы. 

с.өтешоВ,
облыстық мәслихаттың хатшысы.

Қазақстан Республикасы, Әділет Министрлігі  
Қарағанды облысы, Әділет департаменті  

Нормативтік-құқықтық акті 2017 жылғы 25.12 нормативтік-құқықтық  
актілдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №4498 болып енгізілді.

Қарағанды облыстық мәслихатының ХІІІ сессиясының 
ШЕШІМІ
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Бейсенбі, 

28 желтоқсан, 2017 жыл6
10.05 Ерлер ел ішінде
10.20 Жақсылардан ғибрат
10.40, 19.00, 21.15, 02.30 Деректі 
         фильм
11.05 Х/ф "Ку! Кин-дза-дза"
14.35, 18.00, 21.45 Рекламный 
          Визит
14.55 Мерекелік концерт
17.10 Азия айнасы
18.10 5-арнадағы ән-әуен
19.30, 21.30 Шарайна. Ауа райы 
          болжамы
20.05 "Интуиция"
22.55 Х/ф
00.30 Әуенді  Қазақстан

09.00 Х/ф "Иван Васильевич меняет 
         профессию"
10.40 "Солан и Людвиг: Сырная 
         гонка"
12.00 "ҚАЛАУЛЫМ"
15.00 Главный Новогодний концерт
17.20 Х/ф "Млечный путь"
19.00, 02.40  "Пендеміз ғой"
20.50 КВН
23.30 Х/ф "Мистер и Миссис Смит"
01.35 Шоу Короли Фанеры

5 КАНАЛ
10.00, 14.45, 20.00, 21.40 Ауа райы 
         болжамы

   
15.40 Жаңажылдық концерт
17.30, 04.20   "МЕНІҢ 
         ҚАЗАҚСТАНЫМ!" 
18.00 Сыңғырлаған сиқырлар
21.10 "Сағындырған әндер-ай"
23.50, 03.20 Түнгі студияда 
          Нұрлан Қоянбаев
00.25 Кино. "Шабандоз қыз"
01.55 Көңілашар

ХАБАР
07.02 Муз/ф "Тұмарым"
10.15 М/ф 
12.00, 23.15 Кино. "Карнавальная 
          ночь"
13.20 Д/ф " "В гостях у Новогодней 

06.00, 05.30 Әнұран
06.05 Концерт "Қош келдің,
         Жаңа жыл!"
07.40, 09.20, 12.55, 17.25 Жаңа
           жылыңызбен!
07.45 Тақиялы періште
09.25 Концерт "Таңқалдырған
         Жаңа жыл!
11.00 Президент шыршасы
11.25 М/ф "Ханшайым мен құрбақа"
13.00 Silk way star
14.05 Кино. "16 қыз"

09.00 Х/ф "Карнавальная ночь"
10.30 "Ледниковый период - 2"
12.00 "ҚАЛАУЛЫМ"
15.00 Угадай мелодию
17.15 Все сбудется
18.00 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР
18.45, 02.10 "ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ"
20.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20.45, 23.50  Мелодрама 
          "Папарацци"
01.35 Шоу Короли Фанеры

 5 КАНАЛ
10.00, 16.15, 20.00, 21.40 Ауа райы 
         болжамы
10.05 «Кто заплатит за погоду?»
11.00 Мерекелік концерт
13.15 Ерлер ел ішінде

11.15, 18.00 Ана мен бала
12.10 Білу маңызды
12.25 Т/с "Тергеушілер"
13.10 Т/с "Взрослые дочери"
14.10, 22.15 Т/с "Подкидыши"
15.30 Т/с "Пәленшеевтер"
16.05, 21.30 Т/с "Арман жолында"
16.50 Важно знать
17.05 Ток-шоу "Давайте говорить!"
21.00 Итоги дня
01.00 Т/с "Осколки"
01.30 Драма  "Заң бойынша"

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.00 Давай поженимся
06.50, 03.45 Контрольная закупка
07.20, 22.50 "П@УТІNА"
08.20, 02.45 Той заказ

17.15,  00.20 Елден хабар
17.30 Көңіл толқыны
18.05 КӘСІП ПЕН НӘСІП
20.35, 01.15 Қарекет
21.30 Х/ф "Үзілмес үміт"
23.15, 02.10 Түнгі студияда Нұрлан 
         Қоянбаев

ХАБАР
07.02,  01.00  Драма "Ауырмайтын 
         жол ізде"
07.30, 23.15 Драма "Тағдыр тартысы"
08.00, 12.00, 19.00,00.00, 02.15 
          Жаңалықтар
08.10 Т/с "Өгей жүрек"
09.00, 13.00 Новости
09.10, 19.30 Т/с "Батыл жүрек"
10.45, 15.00 Алтын бесік

Сәрсенбі

06.00, 02.40 Әнұран
06.05 Концерт
07.00 Айналайын
10.00, 00.30  HIT QAZAQSTAN
10.50  М/ф  "ЭЛВИН МЕН 
         АЛАҚОРЖЫНДАР"
11.15 Қоныраулы Қала
11.25 Күмбір де күмбір тербетіп
11.35 Қозы көрпеш – Баян сұлу
13.00, 17.00,  20.00, 23.50 АҚПАРАТ
13.15, 18.20 Т/с "Мәңгілік махаббат"
14.55, 22.25 Т/с "Ана"
15.45 Қалқанқұлақ
16.30 "Қазақ даласының құпиялары"

13.30 Азия айнасы
14.25, 18.00, 21.40 Рекламный 
          Визит
14.35, 19.00, 21.50, 02.30 Деректі 
         фильм
15.05 Судьба человека
16.05, 20.05, 22.50 Х/ф
18.10 5-арнадағы ән-әуен
00.35 Әуенді  Қазақстан

SARYARQA
09.00 Әсем әуен
09.35 Умизуми командасы
10.00 "Биім менің - биік шың"
11.00, 13.20, 18.50,22.20 
          TV market
11.05 Т/с "Сестры по крови"
12.00 В интересах людей

3 қаңтар

12.00 "ҚАЛАУЛЫМ"
15.00  Новогодний Ералаш
15.15 Х/ф "Один дома-2"
17.30 Х/ф "Страна чудес"
19.00, 02.50 Кеш қалмайық"
20.50 Золотой граммофон"
23.45 Х/ф "Турецкий гамбит"
01.35 Шоу Короли Фанеры

5 КАНАЛ
10.00, 16.15, 20.00, 21.40 Ауа райы 
         болжамы
10.05 Концерт
11.05 Х/ф "Один дома - 2"

21.00 Итоги дня
21.30 Х/ф "Женщина-кошка"
23.30 Концерт "Жаңа жыл шақы-
рады"
01.00 Х/ф "Навстречу мечте"

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.30 Давай поженимся!
06.50, 04.30 Т/с "Беркли сквер"
07.45, 20.05 "П@УТІNА"
08.30, 02.15 Той заказ
10.40 Ледниковый период
09.00 Х/ф "Один дома"

23.50 Көңілашар
01.10  Silk way star
02.15 Кызық екен

 ХАБАР
07.02,  08.10 "Жаңа жылдық тарту"
08.00, 12.00, 19.00 Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости
09.10 Жаңа times "Қызықты думан"
10.15 Семейное кино. "Эльф"
12.10 Ана мен бала
13.10,Кино. "Джентельмены удачи"
14.40 Жаңа жыл, жаңа маусым"
16.30 Х/ф "Если свекровь монстр"
18.15, 19.30 Концерт

          сказки"
15.20 Берекелі Жаңа жыл!
19.00 Жаңалықтар
19.30 Жаңа жыл,жаңа маусым!
21.00 Итоги дня
21.30 Х/ф "Миллионер поневоле"
00.35 Жаңа жылдық музыкалық 
         топтама
01.55 Жаңа times "Қызықты думан"

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.30 Давай поженимся!
06.50, 04.20 Т/с "Беркли сквер"
07.45, 20.05 "П@УТІNА"
08.30, 02.15 Той заказ

Сейсенбі

Дүйсенбі

13.15 Менің шындығым
14.00, 19.00, 21.15, 02.30 Деректі 
         фильм
14.25, 18.00, 21.45 Рекламный 
          Визит
14.35 Ғажайып адам
15.00 "Өмір ережесі"
15.50 Ток шоу
16.20 Х/ф "Один дома - 3"
18.10 5-арнадағы ән-әуен
20.05 "Дедушка в подарок"
22.55 Х/ф
00.30 Әуенді  Қазақстан

SARYARQA
09.00 Әсем әуен

2 қаңтар

06.00, 03.00 Әнұран
06.05 Айналайын
09.05 Кино. "Шабандоз Қыз"
10.35 "Сағындырған әндер-ай"
13.15 М/ф "Балерина"
14.40 Кино "Күлбике"
16.25 "Көздеріңе ғашықпын"
18.00 Әзіл әлемі
21.00 Әндер мен жылдар
23.15 Түнгі студияда 
          Нұрлан Қоянбаев

1 қаңтар

12.35 2050
13.00, 17.50, 22.30 Жаңалықтар
13.25 "Жібек"
18.30 Заң және заман
19.00 Тікелей эфир
19.35 ҚР Тәуелсіздігіне арналған 
          бағдарламалар
19.55 Бейнеклип
20.00 Ұлт мақтанышы
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.15, 23.15 Уақыт.kz
21.30 Т/с "Жүрегім сізге 
          аманат"
23.30 Т/с "Ғашық жүрек"

09.45 М/ф "Қош келдіңіз, пинок-
кио!"
11.00, 13.20, 18.50,22.20 
          TV market
11.05 Т/с "Сестры по крови"
12.00 Расскажем и покажем
12.35 100 шагов
13.00, 18.00 Төрлет, Жаңа жыл!
14.00 Концерт 
16.00 Т/с "Разлучница"
17.40 Күлегеш
18.30 2050
19.00 Концерт
20.00 Әзіл әлемі
 21.30 Т/с "Жүрегім сізге 
          аманат"

SARYARQA
09.00 Әсем әуен
09.35 Умизуми командасы
10.00 АПТА
11.05 Т/с "Сестры по крови"
12.00 Талғам мен таным
12.35 Хочу все знать!
13.00, 18.00 Төрлет, Жаңа жыл!
13.55 Меркелік концерт 
16.00 Т/с "Разлучница"
17.40 Күлегеш
18.30 100 шагов
19.00 Расскажем и покажем
19.35 Ән мен әнші
22.00 Ессіз махаббат

ЕУРАЗИЯ
06.00, 04.30 Давай поженимся
07.00 Жұма уағызы
07.20, 23.00, 02.20  "П@УТІNА"
08.20, 02.45 Той заказ
08.50 Х/ф "Бриллиантовая рука"
10.35, 10.30 Ледниковый период - 4" 
12.00, 18.45, 03.15 "Қалаулым"
15.00 Угадай мелодию
17.15 Х/ф "Против всех правил
18.00 Басты жаңалықтар
20.00 Главные новости
20.45 Поле чудес
22.00, 00.00 Х/ф "ДОМ 
          У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРя"

5 КАНАЛ
10.00, 16.15, 20.00, 21.40 Ауа райы 

06.00, 02.40 Әнұран
06.05 Концерт
07.45 Айналайын
08.50 Сазгер
10.00, 01.20  HIT QAZAQSTAN
10.55 Ел ішінде
11.05 Әзіл әлемі
13.20 М/ф «Рататуй»
15.10 Жаңа қоныс
16.15 «Екі жүз»
17.45 «Жайдарман»
19.55, 02.10 Сенбілік шоу
22.30 Кино. «Кейт пен Лео»

15.45 М/ф
16.20 Енші
17.15 Елден хабар
17.30 2017 - Қазақстандық өнер 
          ұжымдары үшін табысты 
          болды.
17.55 Көңіл толқыны
20.35 Сазгер
23.55 Парасат майданы
01.05 Кино "Достар"

ХАБАР
07.02, 02.05  Драма «Ауырмайтын
         жол ізде»
07.30, 01.15  Драма 
         "Тағдыр тартысы"
08.00, 12.00, 19.00, 01.05, 02.35
          Жаңалықтар
08.10 Т/с "Өгей жүрек"

09.00, 13.00 Новости
09.10, 19.30 Т/с "Батыл жүрек"
10.45, 15.00 Символы Нашей  
          Родины
11.30 Сана
12.10 Білу маңызды
12.25, 15.40 Т/с "Пәленшеевтер"
13.10 Т/с "Сын моего отца"
14.10, 22.15 Т/с "Подкидыши"
16.15, 21.30 Т/с "Арман жолында"
17.00 Народный контроль
17.15 Әңгіменің ашығы
18.00 Кто возьмет миллион?
21.00 Итоги дня
22.15 Молодежное юмористическое 
         шоу
00.00 Т/с "Осколки"

Жұма 5 қаңтар

06.00, 02.40 Әнұран
06.05 Концерт
07.00 «Таңшолпан»
10.00, 01.55 HIT QAZAQSTAN
07.00 «Таңшолпан»
10.00, 00.25 HIT QAZAQSTAN
10.50 М/ф  "ЭЛВИН МЕН 
         АЛАҚОРЖЫНДАР"
11.15  Қоныраулы қала
11.25 Қызық екен
12.10, 22.15 Х/ф "Үзілмес үміт"
13.00, 17.00, 20.00, 23.45 
          Ақпарат
13.15, 18.20 Т/с 
          "Мәңгілік махаббат" 
14.55, 23.05 Т/с "АНА"

         болжамы
10.05 «Судьба человека»
11.00 Айтарым бар
11.30, 19.00 Азия айнасы
14.50, 18.00, 21.40 Рекламный 
          Визит
16.00 Х/ф
18.10 Ислам: сауалдар мен 
         жауаптар
18.45 5-арнадағы ән-әуен
20.05, 22.50 "Она сбила летчика"
21.50, 02.30 Деректі фильм
00.35 Әуенді  Қазақстан

SARYARQA
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 22.30 
          Жаңалықтар
07.45, 10.45, 21.15, 23.15 Уақыт.kz

15.50 Х/ф "Чудеса с небес"
18.00 АВАТАР
21.00, 02.30 «П@УТИНА»
21.45 ТАМАША CITY
22.45, 04.20 "Той базар"
23.45 Комедия
01.35 Николай Чудотворец

5 КАНАЛ
10.00 Апта репортажы. 
        Ауа райы  болжамы. 
10.05 Д/ф
11.00 «Жақсылардан ғибрат»
11.05 «Ерлер ел ішінде»
11.20, 13.30, 19.00, 02.30 

13.45 Х/ф «Идеальный шторм»
16.00 Жыл таңдауы
21.00 «Ақпарат арнасы - 7 күн»
00.15 «Алдар Көсе»
01.15 Т/с "Ақ күң

ЕУРАЗИЯ
06.00, 04.05 Идеальный ремонт 
08.15, 03.10"Той заказ"
08.45 Воскресные беседы
09.00 Т/с «Карнавальная ночь - 2» 
12.50, 03.20 «Әйел сыры» 
13.10 Қалаулым
14.25 Ұшқалақ
15.10 Т/с "Самогонщики"

15.10 Жаңа қоныс
16.15 Біз балалар үйіненбіз
17.45 Екі жүз
19.15 КТА
21.20 Тәтті ару
00.00 Кино. "Адамға ілтипат"

ХАБАР
07.02 Қалжың қоржыны
08.15 Әсем әуен
09.15 Өзін-өзі тану
09.30 М/ф «Джинглики»
09.45 Х/ф "Рождественское 
         печенье"
11.45 Хабарлайын
12.15 Кел шырқайық

14.00 Ұшқалақ
14.45 Ералаш
15.10 Лучше всех
16.40 «Когда папа Дед Мороз»
19.50 «Добрый вечер, Казахстан!»
21.00 Басты бағдарлама
21.45, 04.00 «Кешкі кездесу»
23.00 Х/ф «Темный рыцарь»

5 КАНАЛ
10.00 Апта репортажы.
10.05 «Судьба человека»
11.10, 19.00, 02.30 Деректі фильм
11.45 Нольден бастап
11.55 Ислам: сауалдар мен жауаптар
13.10, 18.00, 22.10 Рекламный  визит

18.50 Кел шырқайық
20.15 «Кто возьмет миллион?»
21.00 «Ақпарат арнасы - 7 күн»
21.45 Х/ф «Идеальный шторм»
00.00 «Алдар Көсе»

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.50 Идеальный ремонт
06.50 Т/с «Беркли сквер»
08.30, 02.50 «Той заказ»
08.10 Басты жаңалықтар
09.00 СМАК
09.40 Х/ф «Опять замуж»
11.40 «Фабрика грез» с Ольгой 
         Артамоновой
12.05, 03.15 «Әйел сыры»
13.00 Заң сөйлесін

00.30 Т/с «Достар»

ХАБАР
07.02 Қалжың қоржыны
08.15 Көрімдік
08.45 Әсем әуен
09.30 Өзін-өзі тану
09.40 я - чемпион
10.10 М/ф «Джинглики»
10.30 М/ф 
12.15 Хабарлайын
12.40, 00.45 Т/с «Ақ күң»
13.25 Қызық times
14.40 Өмір жолы
15.10 Рождество в Конуэе
16.50 «Менің Арманым»
17.35 Спектакль

Сенбі

Жексенбі

13.20, 15.00 Азия айнасы
14.00, 22.45 Песня с историей
14.15 «Судьба человека»
16.00 «Городок»
16.30 Субботний вечер
18.10 «09-аймақ»
18.25 5-арнадағы ән-әуен
19.50 Апта репортажы
20.00 Регион 09
20.15 Х/ф
22.30 Ауа райы

SARYARQA
09.00 Әсем әуен
10.00, 13.00 Жаңалықтар
11.00, 13.50, 15.55, 17.55, 21.55 
         TV market

06.00, 02.35 Әнұран
06.05 Концерт
07.30 Айналайын
08.35, 01.40 Ақсауыт
09.00 «Таңшолпан»
11.00 Дара жол
12.10, 01.10 Концерт
12.40 Күзгі әуен
14.35, 02.05 24 сағат табиғат 
         құшағында

        Деректі фильм
11.35 Время творить
12.00 Утренняя почта
12.30, 17.30, 21.40 Рекламный 
         визит
12.40 Сто к одному
17.00 Мир православной духовности
17.40, 22.00 Прогноз погоды. 
17.45 «Сайгез»
18.15 5-арнадағы ән-әуен 
20.00, 22.50 Х/ф «ПРАВО НА 
        ЛюБОВь»
21.45 «Наши дети»
23.55 Әуенді Қазақстан

6 қаңтар

7 қаңтар

  
10.45, 15.00 Символы Нашей  
          Родины
11.15, 18.05 Ана мен бала
12.10 Білу маңызды
12.25, 15.40 Т/с "Пәленшеевтер"
13.10 Т/с "Взрослые дочери"
14.10, 22.15 Т/с "Подкидыши"
16.15, 21.30 Т/с "Арман жолында"
17.00 Важно знать
17.15 Давайте говорить
21.00 Итоги дня
00.15 Т/с "Осколки"
01.30 Драма  "Заң бойынша"

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.00 Давай поженимся
06.50, 03.45 Контрольная закупка

Бейсенбі

06.00, 02.40 Әнұран
06.05 Концерт
07.00 «Таңшолпан»
10.00, 00.25 HIT QAZAQSTAN
10.50 М/ф  "ЭЛВИН МЕН 
         АЛАҚОРЖЫНДАР"
11.15  Қоныраулы қала
12.10, 21.30 Х/ф "Үзілмес үміт"
13.00, 17.00, 20.00, 23.45 
          АҚПАРАТ
13.15, 18.00 Т/с 
          "Мәңгілік махаббат" 
14.55, 22.20 Т/с "АНА"
15.45 Қалқанқұлақ

16.30 "Қазақ даласының
          құпиялары"
17.15,  00.20 Елден хабар
17.30 Көңіл толқыны
17.50 Келбет
20.30, 01.10 ҚАРАКЕТ
23.10, 02.05 Түнгі студияда Нұрлан 
         Қоянбаев

ХАБАР
07.02, 02.05  Драма «Ауырмайтын
         жол ізде»
07.30, 23.15  Драма 
         "Тағдыр тартысы"
08.00, 12.00, 19.00, 01.05, 02.35
          Жаңалықтар
08.10 Т/с "Өгей жүрек"
09.00, 13.00 Новости
09.10, 19.30 Т/с "Батыл жүрек"

07.20, 22.50 "П@УТІNА"
08.20, 02.45 Той заказ
09.00 Х/ф "Кавказская пленница"
10.30 "Ледниковый период - 2"
12.00 "ҚАЛАУЛЫМ"
15.00 Угадай мелодию
17.15 "Келинка тоже человек"
18.00 Басты жаңалықтар
18.45, 02.10 "Заң сөйлесін"
20.00 Главные новости
20.45, 23.45 Мелодрама 
         "Высокие отношения"
01.20 Шоу Короли Фанеры

5 КАНАЛ
10.00, 16.15, 20.00, 21.40 Ауа райы 
         болжамы
10.05 «Судьба человека»

4 қаңтар 11.00 Жақсылардан ғибрат
11.20 Менің шындығым
12.05 ТВ-2 Экспедициясы
12.15, 19.30  Азия айнасы
14.50, 18.00, 21.40 Рекламный 
          Визит
15.05 Прямой эфир
16.00 Х/ф «Тринадцатый этаж»
18.10 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Мәңгілік тіл
20.05, 22.50 Недотрога
21.50, 02.30 Деректі фильм
00.30 Әуенді  Қазақстан

SARYARQA
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 22.30 
          Жаңалықтар

SARYARQA
09.00, 18.00  Әсем әуен
10.00, 13.50, 15.55, 17.50, 21.55 
         TV market 
10.05 М/ф
11.10 Ұлттық шоу
12.10 "Хас шебер"
14.00 Концерт
16.00 Т/с "Демоны"
17.40 Күлегеш
19.00 АПТА
20.00 «В интересах людей»
20.35 2050
21.00 Т/с "Без срока давности"
22.00 "Әйелдердің қалауы не?" 

11.05 Арена с Виталием 
          Несипбаевым
11.25 М/ф
14.00 "Айналдым қазақ деген 
        халықтан мен
15.30 Халық ертегілері
16.00 Т/с "Легальный допинг"
17.40 Күлегеш
18.00 Ұлттық шоу
19.00 Шаңырақ
19.35 ДАТ
20.00 Ойталқы
20.35 100 шагов
21.00 Т/х "Без срока давности"
22.05 "Жас шебер"

08.00, 11.00, 13.20, 18.50, 22.20  TV 
          market
08.05, 13.25 Әсем әуен
08.50 "Тапқыр ВИК"
09.35 Умизуми командасы
11.05 Т/с «Сестры по крови»
12.00 Расскажем и покажем
12.30 ДАТ
13.25 Т/с "Жібек"
18.30 Это наша с тобой биография
19.00 Шаңырақ
19.35 Арена с Виталием 
          Несипбаевым
20.00 Ұлт мақтанышы
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.30 Т/с «Жүрегім сізге 
         аманат» 
23.30 Т/с "Ғашық жүрек"

07.45, 10.45, 21.15, 23.15 Уақыт.kz
08.00, 11.00, 13.20, 18.50, 22.20  TV 
          market
08.05, 13.25 Әсем әуен
08.50, 21.30 Т/с «Жүрегім сізге 
         аманат» 
09.35 Умизуми командасы
11.05 Т/с «Сестры по крови»
12.00 Тікелей эфир
12.35 Заң және заман
12.50, 19.55 Бейнеклип
18.30 ДАТ
19.00 Расскажем и покажем
19.35 ҚР Тәуелсіздігіне арналған 
          бағдарламалар
20.00 Ұлт мақтанышы
20.30 Қорытынды жаңалықтар
23.30 Т/с "Ғашық жүрек"

Бұл өмірде досыңмен  
мақтану – бақыт деп білемін. 
Менің мақтанар достарым-
ның бірі – бастауыш сынып-
тан бірге оқыған құрбым 
Тұрсынхан БЕРДАЛИНА. 
Шығармашылыққа жаны 
бейім досымның өлең-жырла-
рын, әңгіме, дастан, аударма, 
ғылыми әдістемелерін көзі 
қарақты оқырман көптен 
біледі. Газет беттерінде 
басылған. Менің мұндағы мақ-
сатым – осы көпшілік білер 
қырларын  және бір мәрте 
жұрт жадында жаңғыртып 
өту. 

Тұрсынхан Жаңаарқаның құтты то-
пырағында дүние есігін ашқан. Есімін 
Тұрсынхан деп алдындағы балалар тұр-
маған соң ырымдап қойған екен. Менің 
білуімше, Тұрсынхан  – Жаңаарқа жері-
нен шыққан алғашқы ақын қыз. Анасы 
Сәлкен апайдың да өлең жазатыны бо-
лыпты.

1950 жылы бірінші сыныпқа барып, 
1957 жылы Толағай жеріндегі жетіжыл-
дық мектепті үздік бітірді. Арман жете-
леп, Ақмола педтехникумына қабыл-
данады. Оны Саран қаласынан бітіріп, 
1962 жылы Қарағанды педагогикалық 
институтын орыс тілі және әдебиеті 
пәні мұғалімі мамандығы бойынша 1966 
жылы тәмамдайды. Жолдамамен Жа-
ңаарқа ауданының  Ленин атындағы №1 
облыс бойынша тірек мектебіне қыз-
метке келеді. Осында жүріп бізбен бірге 
оқыған, ауылдас, Алматыдағы ҚМУ-нің 
қаржы бөлімін тәмамдаған Жанділда 
Шалинмен тұрмыс құрады.

1974 жылы партия нұсқауымен 
жолдасының қызметке ауысуына байла-
нысты Шахтинск қаласына келеді. 1975-
1982 жылдары  №3 орыс мектебінде 
директордың орынбасары болып істейді. 
1982-1983 жылдары Қарағандыдағы коо-
перативтік институтта қызмет атқарады. 
1984-1988 жылдары №2 мектепте оқу 
ісін басқарады. Мектепте қосымша іс-
тей жүріп, Ленин аудандық оқу бөліміне 
жаңа келген О.Жылбаев деген азамат-
тың шақыруымен сонда қызмет жасай-
ды. Бұл – қайта құрудың қызған кезі. Бес 
ауданның оқу бөлімі жабылып, бір ғана 
қалалық білім бөлімі қалғандықтан Совет 
аудандық тілдерді дамыту басқармасына 
жіберіледі.

1997-1999 жылдарда Алматының 
Абай атындағы мемлекеттік универси-
тетінде «Заманауи қазақ тілі» кафедра-
сында  ізденуші аспирант болды.

1797-2012 жылдарда №1 орыс мек-
теп интернатында жұмыс жасаған. Осы-
лайша, жоғары санатты білікті маман 51 
жыл, яғни, жарты ғасырдан аса оқу-ағар-
ту саласында қызмет атқарады. 

Осы жылдарда алған марапаттары 
жетерлік. Оның бәрін тізіп жазу мүмкін 
болмас. Қалалық білім бөлімінің, Қазы-
бек би аудандық ардагерлер кеңесінің, 
облыстық білім басқармасының, Н.Нұр-
мақов атындағы мамандандырылған 
мектеп және тағы басқа бірнеше мектеп 
басшыларынан алған марапаттары бар-
шылық.

Сондай-ақ, 1994 жылы ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің Құрмет грамотасын 
алып, «Еңбек ардагері» медалін иеленді. 
Тұрсынхан – Қазақстан Журналистер 
одағының және «Бейбітшілік әлемі» 
Халықаралық Жазушылар одағының 
мүшесі. Оның 90-ға тарта мақалалары 
жарық көрді. 16 әдістемелік оқулықтың 
және бірнеше аударманың авторы. Өз 
шығармашылығы жинақталған 5 кітап 
шығарды. Қазір 2 кітабы баспада жатыр. 
Сондай-ақ, 3 әдістемелік оқулығы даяр-
лық үстінде. Келешекте бірнеше аудар-
масы басыларына кәміл  сенімдімін.

2006 жылы Тұрсынхан «Ұлы дала» 
әдеби, ғылыми-танымдық газеті мен 
«Ұлағат», «Сөз және сөйлеу» атты екі 
журнал шығарды. Осы тамаша басы-
лымдар денсаулығына байланысты тоқ-
тады. Өкінішті-ақ.

Тұрсынды оқушылары да өте жақ-
сы көргендіктерін аңғартады. Оқушысы 
Хамит Жасұлан мына өлең жолдарын 
арнапты.

Дауыл толқын үндеседі, үндеседі,
Дауыл мен асау жел де күндес еді.
Дауыл, толқын егіз туып, бір анадан,
Сылдырлап, құйындап тілдеседі.
Дауыл, толқын қол ұстасып жүгіреді,
Жүгіреді, меңіреуліктен түңіледі.
Дауыл, толқын іздеп ақиқатты,
Өмір атты мұхитқа үңіледі, – делін-

ген өлеңде. 
Мұндай ілтипаттар жетерлік. «Ұс-

тазға еңбегінің cәл-пәл еленуінің өзі зор 
қуаныш қой», – дейді ұстаз. Оқушылары-
ның осындай ілтипаттарын жоғалтпай, 
жүрегінде сақтап келеді.

Иә, Тұрсынхан туралы  көп  жазуға 
болады. Одан әлі күтеріміз көп. Әрі ұс-
таз, әрі ақынның жұлдызы биіктен көрі-
нетініне сенемін. 

Аманкүл ӘУБӘКіРовА.
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Құттықтаймыз!

Мемлекет басшысы «Бо-
лашаққа бағдар: рухани жаң-
ғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында 2025 жылдан 
бастап латын әліпбиіне кө-
шетінімізді, және болашақта 
барлық саладағы іс-қағаз-
дар мен оқулықтар да осы 
қаріппен жазылуы керектігін 
айтты. Сондай-ақ, Үкіметке 
қазақ тілін латын әліпбиі-
не көшірудің нақты кестесін 
жасауды тапсырып, уақыт 
ұттырмай бұл жұмысты 
қазірден бастап қолға алу қа-
жеттігін атап өтті. 

Латын әліпбиіне көшу – 
елдігіміз бен егемендігімізді 
айқындайтын, халықтың 
сауаттылығын танытатын 
көрсеткіш деп білемін. Ал 
қазіргідей қуатты мемлекет-
те өмір сүріп жатқан кезеңде 
біз халық болып бұл баста-
маны қолдап алып кетпесек, 
өркениетті елдердің қатары-
на ілесе алмаймыз. Себебі, 
латын әліпбиі әлемдегі ең 
танымал жазулардың бірі 
болып саналады. Осы ла-
тын әліпбиіне қатысты қазіргі 
таңда көптеген қоғамдық 
талқылаулар, конференция-
лар, жиналыстар, іс-шара-
лар өткізілуде.

М.Әуезов атындағы №1 
жасөспірімдер филиалы 
5454 әскери  бөліміне ар-
найы барып «Мемлекеттік 
тілді дамыту – табысты даму 
кепілі»  атты жеке пікір саға-
тын өткізген болатын. Іс-ша-
рамыздың мақсаты – латын 
әліпбиіне көшудің маңызды-
лығы туралы кеңінен ақпа-
рат беру. Өткізілген іс-ша-
раға 5451 әскери бөлімінің 
тәрбие және әлеуметтік – 
құқық жұмыстары бөлімшесі 
бастығының «мемлекеттік 
тілді енгізу» жөніндегі аға 
көмекшісі капитан Жанар 
Ибрагимова және 45 сарбаз 
қатысты. Шара барысында 
кітапханашы (осы жолдар-
дың авторы) латын әліп-
биінің тарихына тоқталып 
өтіп, оның маңыздылығына 
тоқталды. «Латын: белгі-
лерінің тарихи тағдыры» 
атты видео сюжет сарбаздар 
назарына ұсынылды. Сар-
баздар латын әліпбиі жай-
лы өздерінің ой-пікірлерімен 
бөлісті.  Барлық қатысушы-
ларға латын әліпбиінің нұс-
қасы таратылды. Іс-шара со-
ңында кітап көрмесіне шолу 
жасалды.

Махаббат САМЕНОВА,
М.Әуезов атындағы 

№1 жасөспірімдер 
филиалының 

кітапханашысы. 

Электрондық пошта:  
ortalyk.kz@gmail.com

Жарнама бөлімінің байланыс 
телефоны: 

43-21-55

«Қазақтелеком» АҚ директорлар кеңесінің «Қа-
зақтелеком» АҚ бөлек филиалдарын жабу, ашу 
және басқа да сұрақтары туралы» (2017 жылғы 3 
қарашадағы №10 хаттама) шешіміне, «Қазақтеле-
ком» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 14 қарашада-
ғы  №44/178 шешіміне сәйкес «Қазақтелеком» Ак-
ционерлік қоғамының  филиалы - «Астанателеком» 
Өңірлік телекоммуникация дирекциясы және «Қазақ-
телеком» Акционерлік қоғамының  филиалы  - Қара-
ғанды облыстық телекоммуникация дирекциясы 2018 
жылдың 1 қаңтарынан бастап «Қазақтелеком» Ак-
ционерлік қоғамының  филиалы - Орталық өңірлік 
телекоммуникация дирекциясы орталығы Астана қ. 
Абай даңғылы 31 белгіленіп Астана қ., Ақмола және 
Қарағанды облыстары аумағы болып қайта құрыла-
тыны туралы хабарлайды. «Қазақтелеком» Акцио-
нерлік қоғамының  филиалы - Орталық өңірлік теле-
коммуникация дирекциясының бас директоры болып 
Эренст Досынбекұлы Еспенбетов тағайындалды.

№101

 Жаңаарқа ауданы Ералиев ауылының 
тумасы, бүгінде Ұлытау ауданында тұратын 
аяулы жар, абзал ана, ардақты әже Жанар 
Ысқаққызы ЖұМАбАЕВАНЫ 50 жас мерейлі 
мерейтойымен құттықтаймыз!

  Денінің саулығын, отбасының амандығын, 
шаңырақтың шаттығын, қызметтің берекесін ті-
лейміз!

Биік-биік сан белес, белді аттаған,
Менің Жанар әпкем нақ жан-жақты адам.
Ұлағатты жан деген абыройға –
Сіз лайықсыз, жақсыны ел мақтаған! 

Бала кезден мақтан боп тұрысыңыз,
Ұлағатпен жалғасып ұлы ісіңіз,
Қаржыгер боп кемімей қайратыңыз,
Ұлытауда тасыды ырысыңыз!

Ақынжанды, талапты жүрегіңіз,
Журналистік арманмен жүр едіңіз,
Өмір сізді одан да биіктетіп,
50 жасқа жеткізді тілеуіңіз!

Құттықтаушылар: анасы – Рәбиға, аға-жеңгелері – Ерден-Жұма-
бике, берден-Шолпан, апа-жезделері – Марал-Одаш, Анар-Ны-

ғымет, сіңілісі – Шолпан.
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Құттықтаймыз!

Жезқазған деген өңірдің қалам ұстаған азаматтарына қамқор болып, 
сол кездегі облыстық газет беттерінде алғашқы туындыларының жарық кө-
руіне, елге танылуына жақсы ниет танытқан абыз ақсақал АппАз ағаның 
топырағы торқа болғай.

Әбекеңнің елге деген ақ ниетіне ел риза болушы еді.
Ол кісінің жарқын бейнесі жүрегімізде ұзақ сақталады.

Кәмел ЖҮНІСТЕГІ.

Қарағанды облысының МАЭС-ның 25.12.2017 ж. анықтауымен 
«ГЕОМАШ» Қарағанды аспаптық-арматуралық механикалық зауыты» 
ЖШС-не (БИН 020540002651, Қарағанды қ., Молоков көш., 100/10 үй) 
қатысты қайта қалпына келтіру процедурасын қолдану туралы іс қоз-
ғалды.
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Жас мөлшеріміз алшақтау болғанымен, 
Әбекең бәрімізге құрдастай көрінер еді. Ар-
қар асығындай шып-шымыр жинақы тұлға-
сынан қазақы қалып байқалып тұратын-ды.   
Көтерімді де, көнтерлі жұмсақ мінезімен 
өзіне дос тауып алатын тартымына іштей 
қызығатын едім. Мейірімге шөлдегіш мен 
тәрізді інілерін ығына алып, қамқоршы бо-
лып жүретін Әбекеңе де кезек келіпті. 

«Тоқсандағы топ жарғаным» деуші едім, 
«Жүзге жетпей тоқтап қалма» деп қайрай-
тын едім. Қаламы қарымды еді. Қағазға түс-
кен сөйлемдері төгілмелі, екпінді болатын. 
Қай шығармасын алсақ та, публицистикалық серпінге, романтикалық 
лепке толы болып, оқырман жүрегіне жылы тиіп жататын-ды. Содан да 
жазушы Апбаз Қаражігітовтың роман -повестері әдебиет сүйер қауым-
ның рухани азығы болып, өміршеңдігін жоғалтпай келеді.

Ұзақ жасаған ол қартая білудің де үлгісін көрсетті.  Құшағы кең еді. 
Досы тұрмақ, қасына да қабақ шытпайтын қайран Әбекеңнің жып-жылы, 
жұмсақ сөзінің өзі жанға дәру еді-ау...   Кісінің сыртынан ғайбат айтуға 
жоқ болатын. Көп нәрсені ішіне сыйдырып, жарқырап жүретін еді. 

Кейінгілерге ол ұзақ жасаудың да тағылымын көрсетіп кетті. Нар еді-
ау сабаз.  Әріптес інілері – біздер ол кісіні түрткілегенде: «Жартасқа жас 
төл құмар келеді, ойнақтап қалыңдар» деп жұмсақ жымияр еді. 

Әбекең өз тауының қыраны болды. Етегіне ұлар қонақтаған Ұлы-
тауын жалықпай жырлап өтті. Тау қыраны Әбекең өз биігіндегі мәңгілік 
тұғырына қонған екен. Артының жақсылығын тілей отырып, жезқазған-
дық бауырларға көңіл айтамын. Әбекеңнің әдебиеттегі шалымы жас ұр-
паққа жұғысты болғай-ақ. Ғасыр жасаған сұңғыла сүлейдің жасын берсін 
жерлестеріне.

Қош, қайран Әбекем! «Мен сенің ағаңмын, Өмір! Біліп қой» деген 
сөзді маған енді кім айтады?! Топырағың торқа болсын, асыл аға! 

Өмір КӘРІпұЛЫ. 
АҚАДЫР кенті.

***

Ерекше жаратылған  дара  жаны,
Жылы елі, мейрімді еді алақаны.
Бір  ғасыр жасауға,
Сәл қалған сәтте,
Көз жұмды Ұлытаудың қара нары.

Ел біткен Апекем  деп құрметтеген,
Бұл қарттың өмірі өтті дүрмекпенен.
Балалық  дәурені өтті,
Аш-құрсақ боп,
Қу жоқшылық аяғын күрмеп келген. 

Аттанып қан майданға  өртті кешті,
Жеңумен келді талай ескі дертті.
Өмірден көрген түйген,
Барлық жайды,
Апекең том-том етіп  сыр  ғып шертті.

Журналист һәм жазушы қартым еді,
Көңілі кең, жүзі сондай жарқын еді.
Армансыз дәурен сүрген,
Бұл жалғанда,
Қош, Апекем, бақұл бол, қартым енді!

Ибрагим бЕКМАХАНұЛЫ.

29 желтоқсан күні Жаңаарқа ауда-
ны, Қарағаш ауылының тумасы, бойы-
мызға қуат, жанымызға шуақ берген аяулы 
анамыз Қастерлі СМАҒұЛҚЫзЫ 70 жасқа 
толады. Әке орнына асқар таудай әке, ана 
орнына дана ана болып, бар мейірімін төк-
кен анашымыз туған күніңіз құтты болсын! 
Білдей ұлды тәрбиелеп, гүлдей қыздарды 
өсіріп, балдай немере-жиендер сүйіп отыр-
ған жайыңыз бар.

Бізді өмірде адам болуға тәрбиеледіңіз, 
адал еңбегіңізбен бағып-қығып өсірдіңіз, 
Сізге деген алғысымыз шексіз АНА.  4 қы-
зыңды керегедей кеңдікке құрып, жалғыз 

ұлыңды шаңырағым деп биікке көтердіңіз. 28 жасыңда тағдырдың жа-
зуымен тірек болар жарың, біздің ардақты әкеміз бұл жалғанды тастап 
көшкенде де мойымадыңыз. Асыл әулетке адал келін екендігіңді таны-
тып, әдебіңді көрсеттің. Ұстамды, ұлағатты ұстаз болдыңыз. Біз үшін әлі 
де дана ұстазсыз. Өмір жолында адаспау үшін білімді болуға, еңбек-
сүйгіштікке үйреткен, жамандықтан сақтандырып, пана болған өзіңізсіз!

Жүзіңізден шуақ кетпей, біздің әрқашан сүйенер сүйенішіміз болып, 
ортамызда күліп-ойнап, шаттыққа кенеліп, қызыққа бөленіп, ұзақ жасай 
беріңіз! Алладан, Сіз үшін деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр сұраймыз! Біз 
сізбен мақтанамыз, марқаямыз аяулы АНА!

Біздер үшін айналған Дана, Абызға,
Бар жақсылық тілейміз анамызға.
Ұрпағыңның қызықтап қуанышын,
Ғасыр жасап жүре бер арамызда.

Ойымызды жеткіздік ізгі өлеңмен,
Бұл біздің бата болсын сізге берген.
Алла өзі жар болып, аяулы ана,
Тойыңызды тойлайық жүзге келген!

Ізгі тілекпен: балалары, немере-шөберелері.

Аман Көмекұлы АпЕИСОВ
23 желтоқсан 2017 жылы Қарағанды 

облыстық адвокаттар алқасының мү-
шесі Аман Апеисов өмірден озды.

Аман Апеисов 1949 жылы 9 желтоқ-
санында Қарағанды облысы,  бұрынғы 
Ульянов ауданы,  Калинино селосында 
дүниеге келген.

Еңбек жолын «Қызыл Октябрь» сов-
хозында жұмысшы болып бастаған.

1969-1972 жылдары  Қарқаралыда 
Зооветеринарлық техникумда оқып қы-
зыл дипломмен бітіргеннен кейін, «Қы-
зыл Октябрь» совхозында зоотехник 
болып қызмет атқарған.

1972-1977 жылдар арасында  Қара-
ғанды мемлекеттік университетінің заң факультетінде оқып бітірген.

1977-78 жылдары Қарағанды жөндеу кәсіпорнында аға заң кеңесшісі 
болып қызмет атқарған.

1979 жылдың қаңтар айынан бастап, қазіргі Қарағанды қаласы, Бұқар 
жырау ауданындағы, Орталық заң кеңесінде өмірінің соңына дейін адво-
каттық жұмыс атқарды.

Аман Апеисов өте білімді, кәсіпқой маман ретінде,  азаматтардың құ-
қықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін,  сондай-ақ, заңды тұлға-
лардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында жүйелі түрде 
жұмыс атқара білді. Өзінің мол тәжірибесін тағылымдамадан өтушілерге 
және жас адвокаттарға үйретіп,  қазіргі уақытта алқада қызмет атқарып 
жүрген оқушылары аз емес.

Өзінің адамгершілік қасиеттерінің және жемісті еңбегінің арқасында 
Аман Көмекұлы қала,  облыс тұрғындары арасында жоғары бедел мен құр-
метке ие болды.

А.Апеисов азаматтардың құқығы мен бостандықтарын қорғауда еңбегі 
жоғары бағаланып Қазақстан Республикасы адвокаттар Одағының Қара-
ғанды облыстық адвокаттар Төралқасының Құрмет грамоталарымен бір-
неше рет марапатталған.

Аман Көмекұлы жанұясында ұл өсіріп, қыз тәрбиелеген, үлгілі ұрпақ 
өрбіткен аяулы әке, қамқоршы әке еді.

Біздің ардагеріміз Аман Көмекұлының жарқын бейнесі біздің жүрегіміз-
де қалатыны сөзсіз.

                                            Қарағанды облыстық Адвокаттар 
алқасының Төралқасы.                                                            
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Жақында самбо күресінен «Астана» өңірлік 
қолбасшылығы әскерлері қолбасшысының кубогіне 
арналған ұлдар мен қыздар арасындағы қалалық ашық 
чемпионат өтті.

Жарыстың ашылу салтана-
тында «Астана» өңірлік қолбас-
шылығы әскерлерінің қолбас-
шысы, генерал-майор Қайдар 
Каракулов самбо – әскери-қол-
данбалы өнер екенін айта келе, 
бүкіл дүниежүзі бойынша кеңінен 
қанат жайған спорт түрін дамыту-
ға қолбасшылық тарапынан ерек-
ше көңіл бөлініп отырғанын атап 
өтті.

Жарыс қорытындысында өзге 

де мықтылармен қатар, «Жеңіске 
деген жігері үшін» аталымында 
жедел қимылдайтын «Астана» 
өңірлік қолбасшылығы әскерлері-
не қарасты 31775 әскери бөлімінің 
әскери қызметшісі Е.Мұқашевтың 
қызы Мариям Хамзенова үздік 
деп танылды.

Өз тілшімізден.
Суретті түсірген 

Думан ҚұРМАНҒАЛИЕВ.

Тіл туралы сөз қозғалғанда, бұл 
мәселенің ішінен басқа ұлт өкілдеріне 
қазақ тілін оқытуды жеке бөліп алма-
са болмайды. Өйткені, қазіргі таңда 
жан-жақты қарастырылып отырған 
мәселе – орыс мектептерінде қазақ 
тілін оқыту. Сонымен қатар, бұл тілдік 
коммуникацияның тікелей зерттеу 
объектісі бола келіп, қазақша сөйлеу-
ге үйретудің тиімді жолдарын табуға 
көмектеседі. 

Бүгін біздің мақсат – орыс мектеп-
терінде қазақ тіліне үйрету ғана емес, 
сонымен қатар, алдымызда отырған 
шәкірттерге Отан қадірін сезінтіп, ұлт 
жауапкершілігін ұғынатын тұлға қа-
лыптастыру.

Мемлекеттік тілді орыс мектеп-
теріндегі оқушыларға үйрету – аса 
күрделі ізденісті қажет ететін жұ-
мыс. Оқушыларға мемлекеттік тілді 
үйретуде жақсы жетістіктерге жетуі 
үшін біріншіден, пәнді үйрету, ғылым 
негіздерімен қаруландыру, екінші-
ден, саналы, мазмұнды, бағдарлама 
мен оқулықтар әзірлеу, үшіншіден, 
әрі тиімді, әрі пайдалы инновация-
лық технологияларды пайдалана 
білу қажет. Сонда ғана біз оқушы 

бойындағы тілге деген қызығушы-
лықты арттыра аламыз. Себебі, са-
бақтың қызықты, сапалы өтуі тікелей 
мұғалімнің шеберлігіне байланысты 
екені даусыз. 

Соңғы жылдардағы тілші, әдіскер 
ғалымдардың зерттеу жұмыстары-
ның нәтижесіне сүйенсек, "мектеп 
оқушыларының көпшілігі сөздік қор-
ға жұтаң. Сөз тіркесін, сөйлем және 
мәтін құруда дәрменсіздік таныта-
тындығын, ойын жүйелі түрде жеткі-

зе алмайтындығын, ауызша сөйлеу 
дағдысының төмендігін байқауға бо-
лады" деген пікірді жиі естиміз.

Осы тұрғыда, өзге тілді оқушы-
лардың ауызша сөйлеу әрекетін 
қалыптастыру – бүгінгі күннің өткір 
мәселелерінің біріне айналды. Әр 
мұғалім мектепте жұмыс атқару ба-
рысында білім беру мен тәрбиелеу-
де оңтайлы нәтиже беретін өз әдіс-
темесін құрғаны жөн. Сол жағдайда 
ғана жыл сайын оқушылардың білім 

деңгейінің артуын байқауға болады. 
Сондықтан, біздің мақсатымыз, 

өзге ұлт өкілдерін қазақ қылып шыға-
ру емес, оларға мемлекеттік тілді үй-
ретіп, алған білімдерін іс-жүзінде іске 
асыра білуге тәрбиелеу. Үйренушіні 
жаттанды сөйлеуге дағдыламай, үй-
ренген сөздерін сөйлеуде, әңгімелес-
кенде дұрыс қолдана білуге негіздеу.

Роза ЖұМАҒұЛОВА,
№81 орта мектеп мұғалімі.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

Қарағанды облыстық соты 
судьялыққа кандидаттардың ау-
дандық және оған теңестірілген 
соттарда тағылымдамадан өту-
ге өтініш білдіргенін хабарлай-
ды. Тұрғындар кандидаттардың 
моральдық, іскерлік қабілет-
теріне қатысты ақпарат жіберу 
мүмкіндігіне ие. 

1.Тұрсынов Данияр Марат-
ұлы – Солтүстік Қазақстан облы-
сы Прокуратурасында прокурор-
дың көмекшісі;

2. Таңауов Ғалым Байба-
тырұлы – Қарағанды облысы-
ның Ішкі Істер Департаменті заң-

герлік бөлімінде жетекші маман;
3.Афанасьева Дарья Иго-

ревна – Қарағанды облысының 
Шахтинск қалалық сотында бас 
маман – сот отырысының хат-
шысы;

   Ақпаратты жолдау мекен-
жайы: Қарағанды облыстық 
соты, Қарағанды қаласы, Б.Жы-
рау даңғылы, 37 ,  тел: 55-95-66, 
55-94-22.  

Қарағанды облыстық соты 
аудандық және оған теңестіріл-
ген соттарда тағылымдамадан 
өтуге рұқсат алған судьялыққа 

кандидаттарды жариялайды:
 1.Тұрсынов Данияр Марат-

ұлы – Солтүстік Қазақстан облы-
сы Прокуратурасында прокурор-
дың көмекшісі;

2. Таңауов Ғалым Байба-
тырұлы – Қарағанды облысы-
ның Ішкі Істер Департаменті заң-
герлік бөлімінде жетекші маман;

3. Афанасьева Дарья Иго-
ревна – Қарағанды облысының 
Шахтинск қалалық сотында бас 
маман – сот отырысының хат-
шысы;

ОбЛЫСТЫҚ СОТ ХАбАРЛАйДЫ

Мектебімізде Тәуелсіздік күніне 
орай «Жас Ұлан» тобына оқушы-
ларды қабылдау салтанатты түрде 
өтті. Бастауыш сынып оқушылары-
ның арасында «Менің Отанымның 
ғажайып жерлері» тақырыбында 
суреттер байқауы болды. 

Үздік суреттер іріктеліп, оқушы-
лар Алғыс хаттармен марапаттал-
ды. «Отаным – тәуелсіз Қазақстан» 
атты барлық сыныптарда сынып са-
ғаттары мазмұнды, ауқымды түрде 
өтті. Тарих пәні мұғалімдері «Тарих 
ақтаңдақтары» деген тақырыпта 
8-9 сынып оқушылары арасында 
дөңгелек үстел ұйымдастырды. 
Оқушыларға тәуелсіздік ұғымы, 
сол жолда аянбай тер төккен қоғам 
қайраткерлерінің өмірі мен қызмет 
жолы жайында терең мағлұматтар 

беріп, арнайы дайындалған презен-
тациямен таныстырды. Қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері 
«Тәуелсіздік – киелі ұғым» тақыры-
бында 5-7 сынып оқушыларының 
арасында поэзия сағатын өткізді. 
М.Омарова Мұхтар Шахановтың 
«Төрт жыл кешіккен шындық» 
өлеңін мәнерлеп оқыды. Дене тәр-
биесі пәнінің мұғалімдері спорттық 
ойындар, түрлі жарыстар өткізді. 
Апта соңында «Желтоқсан – жаңғы-
рығы егемендік» тақырыбында ме-
рекелік концерт жоғары деңгейде 
өтті. Осындай тәрбиелік  іс-шара-
лар жалғасын табары сөзсіз.  

М. МұҚЫШЕВА, 
№40 орта мектебінің қазақ 

тілі  мен әдебиет пәні мұғалімі.

***
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Ұлы композитор, дүлдүл әнші, 
қазақ поэзиясының кесек тұлғасы 
Әсет НАЙМАНБАЙҰЛЫНЫҢ 150 
жылдық мерейтойы туған жері 
Ақтоғай ауданында салтанатты түрде 
қорытындыланды. Екі күнге созылған 
дүбірлі тойға мұрындық болған Ақтоғай 
ауданының әкімдігі, Әсет бабаның 
ұрпақтары және облыстық мәслихат 
депутаты, білім меценаты, руханият 
жанашыры, «Шапағат» медалінің иегері 
– Бекзат АЛТЫНБЕКОВ.

Әсет мұрасы
Айтулы шараның түндігі әннің сұңқары, 

өлеңнің тұлпары, қоғам  қайраткері Әсеттің 
мұраларымен таныстыру мақсатында аудан-
ның Мәдениет үйінде «Арғынмын, атым Әсет 
арындаған» атты облыстық ғылыми-танымдық 
конференциямен түрілді. Конференция жұмы-
сын аудан әкімі Салтанат Әбеуова жүргізіп, 
Әсет Найманбайұлының 150 жылдық мерей-
тойымен құттықтады. Аудан басшысы Әсет 
ақын үшін ескерткіштің ең үлкені – артында 
қалған еңбектерін толық жинастырып, ел қолы-
на табыстау деп ой түйді. Осы мақсатқа жету 
жолында Әсеттің шығармаларын зерттеп, жи-
настырып жүрген ақындар, әншілер, сазгерлер, 
жазушылар, ғалымдар бірігіп еңбек ету қажет 
екендігін атады.

Конференция барысында Әсет Найман-
байұлының өмірі мен шығармашылығы туралы 
ҚР мәдениет қайраткері, әсеттанушы Қайырбек 
Сәдуақасов тұщымды ойын жеткізді.

«Әсеттің өмірі мен шығармашылығына 
тоқталғанда бізді толғандыратын, таңдандыра-
тын және біз әлі күнге дейін толық зерттеп зер-
делемеген тұсымыз көп. Әсет – қазақ өнерінің 
әргі-бергі тарихындағы теңдесі жоқ асқақ әнші. 
Әсет – көрікті ойдан көркем сөз өрген ұлы Абай 
жазуына сүйеніп, өлеңдер мен дастандар туды-
рған өрелі ақын. Әсет – әдемі иірімдері мен шы-
рқау шыңдары үйлесім тапқан әсем әндердің 
авторы. Әсет – қазақтың һәм шығыс халықта-
рының қиссалары мен жырларын жадында 
сақтап, жұртқа жеткізуші жырау, ақындық қуа-
тымен поэтикалық шешендігімен, телегей білімі 
мен тапқырлығымен қарсыласының мысын ба-
сатын алапат ақын. Әсет – Ақан, Біржан сынды 
сал-серілердің жолын жалғастырушы жиырма-
сыншы ғасырдағы серілердің соңғы тұяғы. Әсет 
– Арқаның дәстүрлі әнін Алтай мен Алатау ара-
лығына дейн, тіпті, Қытай еліне таратушы қазақ 
өнерінің ірі тұлғасы. Әсет – шығыс пен орыс 
әдебиетін терең меңгеріп, оларды қазақ поэзи-
ясының көркем тілімен жеткізген аудармашы. 
Қазақ халқының азаттық күресі барысындағы 
өте елеулі қызмет атқарған, Алаштың арыста-

Жуырда Қарағанды қаласының 
қарттар мен мүгедектерінің 
№1 медициналық-әлеуметтік 
мекемесінде тұратын Наталья 
ЗВИЯГИНЦЕВА Мексиканың 
Нью-Мексико қаласындағы 
әлем чемпионатынан алтын 
медальмен оралды.

Наташаның есімі өңірге жақсы таныс 
болуы керек. Ол – Паралимпиадалық 
ойындарда (Рио-де-Жанейро) Қазақстан-
ның атынан өнер көрсетіп, алтыннан алқа 
тағынған қарағандылық бірінші спортшы. 

Ол Қарағанды қаласының қарттар мен 
мүгедектерінің №1 медициналық-әлеумет-
тік мекемесінде 1997 жылдан бері тұрады. 
Наташа дене шынықтыру мектебіндегі жүзу 
кафедрасына 2005 жылы оқуға түскен. 
Бірінші жаттықтырушысы – ҚР еңбек сіңір-
ген жаттықтырушысы А.Константинов. 
Алғашқы жылдағы жаттығуы кезінде ол 
жалпы жүзу мен арқамен жүзу әдістерін 
игерген. 2014 жылы Наташа ҚР еңбек сіңір-
ген жаттықтырушысы Н.Егоровнаның оқу 
тобына ауыстырылған. Қазіргі таңда Ната-
ша Н.Әбдіров атындағы спорт сарайының 
орталық бассейнінде жаттығады. 

Н.Звиягинцева 2010 жылы Таразда 

өткен ұлттық чемпионатта бірінші орынды 
жеңіп алды. Араға жыл салып Наталья ха-
лықаралық жарыстарда сәтті өнер көрсете 
бастады. 2011 жылы Біріккен Араб Әмір-
ліктеріндегі Мүмкіндігі шектеулі жандарға 
арналған дүниежүзілік спорт ойындарын-
да 50, 100 және 200 метр қашықтықта 
жүзуден алдына жан салмай, үш алтынды 
еншілеген. Ал, 2012 жылы Наташаға Ан-
глияның Шеффилд қаласындағы жары-
ста да лицензия жеңіп алған. Сондай-ақ, 
жүзуден халықаралық спорт шеберінің Қа-
зақстан Республикасының бірнеше дүркін 
чемпионы, Азия ойындарының күміс жүл-
дегері екендігі және бар. 

Жерлес спортшымыздың мұндай же-
тістіктерге қол жеткізуіне өзі тұрып жатқан 
мекеме қызметкерлері әрқашан қолдау 
көресетеді. Бұл – мемлекеттің мүмкін-
дігі шектеулі жандарға қамқорлығының 
көрінісі.

Өз тілшімізден.

СУРЕТТЕ: Н.ЗВИЯГИНЦЕВА Қараған-
ды қаласының қарттар мен мүгедектерінің 
№1 медициналық-әлеуметтік мекемесінің 
директоры Н.СЫЗДЫҚАНОВПЕН бірге.

Сайын дала, сары бел... Бала ке-
зім де осынау сары белдердің шегі 
жоқтай көрінетін. Көкжиегіне қарасаң көз 
талатын ұлы дала бар құпиясын ішіне 
бүгіп, манаурап жатушы еді. Қой жайып 
жүріп жапан далада ақжемделген балбал 
тастардың сұлбасын талай көрдік. Аса 
мән бермейтінбіз. Дегенмен де, бала 
көңіліміз осынау беймәлім белгілерден 
бір тылсымның ізін көргендей күй 
кешетініміз жасырын емес.  Аттан түсіп 
балбал тасты қолымызбен сипалап, 
мағынасыз ойдың құшағында меңіреу 
табиғатпен талай мәрте бетпе-бет келіп 
едік.

Содан бері қанша заман өтті. Дін 
оралды. Қазақы салтымызды, дәс тү-
рімізді түгендей бастадық. Ата-баба 
рухына құран бағыштап, ас беруге мүм-
кіншілік алдық. Әлі есімде, ел Тәуел-
сіздігінің алғашқы жазында Жаңаарқада 
есте қаларлықтай бір оқиға болды. 
Заманында аса қадірлі болған, әулие 
баба Нұрмұхаммед Бекетауұлының 
аруағына бағышталып, Жаңаарқаның 
Ақтайлақ елді мекенінде Совет үкіметі 
құласымен мұсылман жолы, қазақы 
дәстүрмен ең алғаш үлкен ас беріліп, 
құран оқытылды. Алғашқы ас деп айтып 
отырғаным, Жаңаарқа көлемінде бұған 
дейін (Совет заманында) мұндай үлкен 
ас өткізілмеген еді. Әрине бұл ас Арғын 
Алтайдан шығып, Болат ханның елшісі 
ретінде Аспан асты (Қытай) еліне елші 
болып барған әйгілі Ақтайлақ биге, оның 
тікелей ұрпағы Нұрмұхаммед әулиенің 
рухына арналып берілген болатын. 
Ел ішінде есімін атаудың өзіне именіп 
Сопекең атанып кеткен Бекетауұлы Нұр-
мұхаммед әулие  кім еді?!

Белгілі Жаңаарқалық жазушы Асан 
Жұмаділдиннің 2003 жылы жарық көрген 
«Жаңаарқа» дерекнамалық кітабымен, 
2009 жылы жарық көрген «Жаңаарқа» 
энциклопедиясында Бекетауұлы Нұр-
мұхаммед сопы туралы үш-ақ ауыз 
сөйлем жазылған: «Бекетауұлы Нұр-
мұхаммед сопы (1835-ХХғ.басы) – 
Жаңаарқа жерінде туып-өскен. Ескіше 
көп оқыған, діни сауаты мол, әулие 
адам болған. Зираты Жаңаарқа ауданы 
Ақтайлақ елді мекеніне таяу, Сарысу 
өзенінің жағасында.» Бұл деректің өзі 
сол Асан ағамыздың жазбасы негізінде 
берілгені көрініп тұр. 

Ертеректе ХХ ғасырдың 60-70 
жылдары үлкендер бар кезде  Нұр-
мұхаммед сопы туралы ел ішінде аңызға 
бергісіз әңгімелер көп айтылатын. Бі-
рақ үй ішінде, шағын отырыстарда 
ай тылғанымен Сопекең туралы сол 
кездегі баспасөз орындары ләм деп 
жақ ашқан жоқ. Заман солай болатын. 
Ол үшін ешкімді кінәлаудың қажеті жоқ. 
Бала кезімізде үлкендерден естіген 
әңгімелер желісі ол кісінің тоғыз жыл 
Бұхарада діни оқу оқып келгенді, (кейбір 
ауыз екі деректерде Меккеде оқып 
келген деп те айтылады) өте діндар 
әулие, емші болғандығын айтады. 
Сондай-ақ,  жын ауруына (психикалық) 
шалдыққандарды, бала көтере алмай 
жүрген (бедеулік) әйел адамдарды 
дұғаның күшімен емдейтін болған. Бір 
ғажабы әр түрлі дертпен келген сырқат 
жандардың барлығы Сопекеңнің емінен 

кейін құлантаза айығып кетіп отырған. 
Сондықтан да, бұл кісі өзінің осындай 
ғажайып қасиетімен халық арасында өте 
даңқты, беделді болған. Нұрмұхаммед 
сопы қайтыс болғаннан кейінде оған тәу 
етушілердің қарасы үзілмеген. Әлі күнге 
дейін Сопекең басына зиярат етушілер 
қазақтың әр қиырынан іздеп келіп  жа-
тады. 

Нұрмұхаммед әулиенің зираты 
Жаңа арқа елді мекеніне таяу Ақтай-
лақ ауылындағы Сарысу өзенінің жа-
ғалауында орналасқан. Білетіндер 
әуелде күмбез сипатында бой көтерген 
мазар кірпіштерін  37-нің ойранында 
шолақ белсенділер бұзып  мал қора 
салуға пайдаланған деседі. Мазарды 
бұзған адамдардың  ертеңінде бейіт 
басында өліп жатқанын көргендерде 
бар екен. Қалай дегенмен де әулие 
адамдардың өмірінде аңыз бен мистика 
қатар жүретіні белгілі ғой.  Саманнан 
өрілген зират қалдығы үйінді болып 
қалған. Өткен ғасырдың елуінші жыл-
дары Әулие ұрпақтары цементтен 
төрт құлақты зират салып басына құл-
пытас қойған екен, бүгінде оның бір 
қабырғасы опырылып, құлап жатыр. 
Сопекең зираты осындай мүшкіл халде 
болғанына қарамастан оған зиярат 
етушілер әліде болса бар. Дегенмен де, 
уақыт өтіп, заман озған сайын өскелең 
ұрпақтың Сопекең жайлы, оның ғажайып 
қасиеті туралы түсініктері де азая берері 
заңдылық. 

Осындайда Елбасымыз Н.Назар-
баев тың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласындағы мына сөздері 
еріксіз ойға оралады: «Туған жерге деген 
сүйіспеншілік Туған елге – Қазақстанға 
деген патриоттық сезімге ұласады. Төр-
тіншіден, жергілікті нысандар мен елді 
мекендерге бағытталған «Туған жер» 
бағдарламасынан бөлек, біз халықтың 
санасына одан да маңыздырақ – жал-
пыұлттық қасиетті орындар ұғымын 
сіңіруіміз керек. ...Қазақстанның қасиетті 
жерлерінің мәдени-географиялық бел-
деуі – неше ғасыр өтсе де бізді кез 
келген рухани жұтаңдықтан сақтап, аман 
алып шығатын символдық қалқанымыз 
әрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар 
бұлағы. Ол – ұлттық бірегейлік негіз-
дерінің басты элементтерінің бірі. Сон-
дықтан, мыңжылдық тарихымызда біз 
алғаш рет осындай ауқымды жобаны 
жасап, жүзеге асыруға тиіспіз.»    

Қазақ даласында қасиетті жерлер 
көп. Сондай киелі орындардың бірі 
Жаңаарқа ауданы Ақтайлақ ауылының 
тереториясында орналасқан Бекетауұлы 
Нұрмұхаммед сопының зираты. Кезінде 
халықтың көп келетін киелі жері бол-
ған Сопекең зиратын мемлекеттік 
қам қорлыққа алатын уақыт келді деп 
ойлаймыз. Ғасырдан астам халықтың 
жүрегінен орын алған Нұрмұхаммед 
әулие жатқан жерді гүлдендіріп, қалпына 
келтіру, мемлекеттік қамқорлыққа алу,  
ұрпақ алдындағы адами борышымыз 
болмақ.

Қойлыбай АСАНҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі,
ҚР мәдениет қайраткері.

  

 Нұрдос КӘРІМ,
«Орталық Қазақстан»

Шалқыған ән
Алқалы жиыннан кейін 40 жылдан астам 

тарихы бар «Тоқырауын толқындары» ха-
лықтық ән-би ансамблі Әсеттің мерейтойына 
арнаған концерттік бағдарламасын ұсынды. 
Концерттің өзі Әсет туралы көрініспен өрбіп, 
ұлы әншіні сомдаған Астана қаласы әкімдігінің 
мемлекеттік академиялық филормониясының 
әншісі, белгілі актер, Ә.Найманбайұлының ұр-
пағы Нұрай Танабаев «Қысметті» нәшіне кел-
тіре шырқады. Одан кейін киелі сахнаға озған 
ансамбльдің мүшелері Әсет әлеміне әнмен са-
пар шектіртіп, өнерде алар белесімізді өрнек-
теп көрсетті. Әншілер С.Сәрсенқұлов, Ғ.Қожам-
баев, С.Қожамбаева, Б.Мақшонова, Э.Мірәсіл, 
вокалды ансамбль салған ән сұқсыр ша сым-
пылдап, көкке өрлесе, А.Есімованың қобыз-
бен тартқан «Сезім» күйіне жұрт тамсана бас 
шұлғыды. Осы кеште Арқа өңірі ұлт мәдени-
етінің ұлы көшін жасаған өлке екендігіне тағы 
да бір мәрте куә болдық. Соңынан Әсет ба-
баның ұрпақтары ел-жұртты жинап, ас беріп, 
құран бағыштады.

рымен  мұраттас, мүдделес болған халықшыл, 
отаншыл тұлға, қоғам қайраткері», –деп Қайыр-
бек ақсақал тебірене сөйледі. 

Сондай-ақ, сөз өнеріндегі Әсет шығар-
машылығының мән-мазмұнына және көрне-
кті тұлғаның дүниенің жұмбақ сырына мән 
бергендігі, әр сөзінде соншама салмақ жата-
тындығын әсеттанушы Бақытбек Сыздықов, 
филология  ғылымдарының кандидаты Азат 
Бабашев баяндамасында тарқата айтты. 1910 
жылы Қ.Халиди Әсет Найманбайұлынан бірне-
ше салт өлеңдерін жазып алып, жариялаған-
дығын, Кеңес дәуірінде Әсет Найманбайұлы-
ның өлеңін алғаш С.Сейфуллин (1925 жылы) 
бастырғандығын жеткізген Азат Бабашев 
қазіргі уақытта Әсеттің шығармалары қолында 
тұрғандығын атады. Оның ішінде, ақынның 72 
өлеңінен бөлек, айтыс-қағысы, дастан-қиссасы 
электронды нұсқа күйінде тұрғандығын және 
Қытайдағы шәкірті Әсет жайлы тың деректерді 
жиыстырып жатқандығынан құлағдар етті. Со-
нымен қоса, ақын, «Ерен еңбегі үшін» медалінің 
иегері Мүсіркеп Сейдахмет пен айтыскер Қуа-
ныш Мақсұтов сөз сөйлеп, ұсыныстарын айтты. 
Жиын соңында әсеттанушы Бақытбек Сыз-
дықов бірқатар азаматтарды Әсет Найманбай-
ұлының мерейтойлық медалімен марапаттады.

«Інжу - Маржан» 
ән байқауы

Түстен кейін көпшілік күткен «Інжу-Мар-
жан» әні байқауы басталды. Бір айта кетері ән 
байқауына демеуші болған – Білім меценаты, 
Қарағанды облыстық мәслихатының депутаты, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі Бек-
зат Қомарұлы. Арқа аспанын әнге бөлеген бай-
қауға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
Қ.Қанышбаев атындағы қазақ академиялық 
музыкалық драма театрының бас хормейстрі 
Амантай Жұмашев, Астана қаласы әкімдігінің 
мемлекеттік акамедиялық филармониясының 
әншісі Нұрай Танабаев, әнші, сазгер, Қараған-
ды облыстық Қ.Байжанов атындағы концерт-
тік бірлестігінің әншісі Дәуренбек Әркенов, 
Жезқазған қалалық Т.Қалмағанбетов атындағы 
концерттік бірлестіктің әншісі, халықаралық, 
республикалық конкурстардың лауреаты Қай-
рат Әбеуов, Ақтоғай ауданы өнер мектебінің 
«Домбырамен ән салу» сыныбының ұстазы, 
«Тоқырауын толқыны» халықтық ән-би ансамб-
лінің әншісі Сәттар Сәрсенқұлов қазылық етті. 
Ән додасына Қарағанды, Балқаш қалаларынан 
және Бұқар жырау, Қарқаралы аудандарынан 
сегіз жас өнерпаз қатысып, асқақтата ән шыр-

қады. Әсеттің әнін кез келген әншінің орындай 
алмайтындығы белгілі. Әншінің «Кіші Ардақ», 
«Үлкен Ардақ», «Інжу-Маржан», «Қоңыр қаз» 
«Мақпал» әндерін орындаған үміткерлер екі ке-
зеңнен тұрған байқауда ән табиғатын барынша 
ашуға күш салып, құйқылжыта салды. Шырқау 
биікке іркіліссіз самғап барып, күміс қоңыраудай 
сыңғырлап, жерге сорғалай жөнелетін тұста-
рын, иірімдерін, ән мәтінін қазылар алқасы жіті 
бақылады. Байқаудың қорытындысы келесі күні 
«Туған жерге тағзым» акциясы аясында өткізіл-
ген гала концертте жарияланды.

«Туған жерге тағзым»
Екінші күні Әсет тойы мен қатар, «Туған 

жерге тағзым» акциясы аясында өрбіген фо-
рум көптеген жаңа идеялардың, игілікті істердің 
бастамашысы болды. Бір уақыттарда қаси-
етті өңірден түлеп ұшқан, бүгінде еліміздің әр 
түкпірінде түтін түтетіп, қызмет атқарып жүрген 
азаматтар алқалы жиынға ерекше бір ықылас-
пен келді. Талайдың басын біріктірген форум-
ның мақсаты – Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласындағы «Туған 
жер» бағдарламасының мәні мен мазмұнын 
түсіндіріп, акцияға бастау беру, жоспарларды 
нақтылап, туған жерді көркейтуге үлестерін 
қосу туралы үндеуді жеткізу, елден шыққан аза-
маттардың кіндік қаны тамған, қызмет істеген 
ауылдарының дамуына жанашырлық білдіру-
леріне мүмкіндік беру.

Алғашқы болып сөз алған аудан әкімі 
Салтанат Әбеуова өңірдің әлеуметтік-эконо-
микалық даму барысына да кеңінен тоқталып 
өтті. Әсіресе, ауыл шаруашылығы саласында 
атқарылып жатқан жұмыстарға, көптеген мә-
дени шаралардың өткізіліп, өркендеу жолында 
қаншама шаруалардың қолға алынғандығын 
жеткізді. Туған өлкеге тер төккен азаматтар-
дың еңбек жолына сәттілік тілеп, ризашылығын 
білдірді. Сонымен қатар, ауыл ақсақалдары-
ның атынан сөз алған өлкетанушы, ардагер 
Тұңғышбай Мұқан жан-жақтан келген елдің пер-
зенттеріне, алғысын айтты. Сондай-ақ, қай жер-
де жүрсе де туған жерге бүйрегі бұрып, елдік 
істердің басында жүретін Бекзат Алтынбеков 
сөз сөйлеп, ән байқауының жеңімпаздарының 
жүлдесін және қазылар алқасын марапаттады. 
Өз тарапынан бірқатар ұсыныстарын білдіріп, 
игілікті шараларға қол созуға әзір екенін жет-
кізді. Оның ішінде Әсет Найманбайұлы мен 
Манарбек Ержановтың ән байқауын жыл сайын 
алма-кезек өткізіп тұруға және республикалық 
деңгейге көтеруге қызмет жасауға күш сала-
тындығын тілге тиек етті. Ән байқауында бас 
жүлдені иеленген Қарқаралы ауданының тума-
сы, Қазақ Ұлттық Өнер университетінің 3 курс 
студенті Шыңғыс Сәрсенбайға, Дәуренбек Әр-
кенов қолынан шыққан Арқаның қалақ домбы-
расын табыс етсе, Бекзат Алтынбеков 80 мың 
теңгенің сертификаты мен дипломды табыста-
ды. Көптің көңілінен шықан Балқаш қаласынан 
келген Нұрболат Ұзақбай 1 орынды, Ақтоғай ау-
данының әншісі Нұржан Құлымжанов пен Бұқар 
жырау ауданының әншісі Қуандық Төкенов 2 
орынды қанжығалады. Ал, 3 орынды Тәттімбет 
атындағы өнер колледжінің студенттері Даяна 
Арыстанова, Тілек Аманжол, Еркежан Қизатов 
еншіледі. Балқаштық Алмат Қордабаев байқау-
дың дипломанты атанды.

Игі шараның соңы Ақтоғайдан түлеген 
өнерпаздардың гала концертіне ұласты.

ҚАРАҒАНДЫ – АҚТОҒАЙ – ҚАРАҒАНДЫ.
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