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На минувшей неделе под пред-
седательством О.Мухаметкалие-
ва состоялось заседание обще-
ственного  совета на платформе 
«Zооm» с участием руководите-
лей учреждений, акимов сельских 
округов.

По вопросу оказания государ-
ственных услуг выступил аким 
Достыкского сельского округа 
Р. Курмаев. Специальный  уголок  
самообслуживания, оборудован-
ный в акимате, а также Достык-
ской СШ №11 и сельской боль-
нице округа позволяет   жителям  
и работникам учреждений  полу-
чать различные государственные 
услуги в электронном виде.  За 9 
месяцев 2021 года ЭЦП получили 
1220 граждан, 15 граждан зареги-
стрировались, как индивидуаль-
ные предприниматели, в общем 
выдано 5840 справок.   

По реализации госпрограммы 
«Ақ бұлақ»  руководитель район-
ного жилищно - коммунального 
хозяйства и жилищно - комму-
нальной инспекции  Е. Биекбаев 
проинформировал, что  до конца 
октября 2021 года запланировано 
завершение  строительства сети  
водоснабжения  на берегу озера 
Алаколь.

В текущем году идет подготов-
ка к строительству и реконструк-
ции системы водоснабжения в  
селах Булакты, Коктума, Токжай-
лау, Коныр, Бибакан, Кенес,  Те-
ректы, Лепсы, Екпинды. 

В своем докладе Р. Жандос, 
главный инженер ГКП на ПХВ 
«Алакөл Су»  отметил, что на дан-
ный момент  к центральному во-
доснабжению подключены 7067 
домов по району, 20 госорганиза-
ций и 25 коммерческих объектов.  
Еженедельно проходит проверка 
состояния колодцев города и сел 
района, а в Кабанбайском сель-
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 Әр шаңырақтан 
        көрсек дейміз

Құрметті оқырман!
Бүгінде еліміз өте бір күрделі кезеңді бастан өткеру-

де. Сәл саябырсығанымен екі жылдан бері дүние жүзін 
жайлаған індеттен де арыла алмай келеміз. Әлеуметтік 
жағдайды жақсарту, экономикамызды оңалту бағытын-
да түрлі шаралар қабылданып жатқанымен әлі де болса 
тығырықтан шыға алмай отырған жайымыз бар.

Осындай шақта өңіріміздің тыныс-тіршілігінен хабар-
дар болуда сіздерге «Алакөл» газеті көмекке келеді. Бар-
шаңызды төл басылымдарыңызбен белсенді қарым-қа-
тынас жасауға шақырамыз. 

Газетке 2022 жылға жазылу басталды. «Алакөлді» әр 
шаңырақтан көрсек дейміз. 

Газеттің жылдық жазылу бағасы:
Жеке адамдар үшін- 4999 теңге 78 тиын, индексі 66551.
Зейнеткерлер үшін- 4499 теңге 52 тиын, индексі 36551.
Мекемелер үшін-6371 теңге, индексі 16551.

«Ер туған жеріне» демекші, 
алакөлдік атпал азаматтардың 
арқасында айдынды өңірде 
атқарылып жатқан айтулы жұ-
мыстар да көп. Әсіресе белгілі 
меценат Бауыржан Оспановтың 
ордалы істері көңіл қуантады.

Жуырда Жоңғар Алатауының 
жоталарын бөктерлей қоныс теп-
кен Лепсі ауылында тарихи-өл-
кетану музейі ашылды. Елбасы 
Н.Назарбаевтың «Болашаққа  бағ-
дар: рухани жаңғыру» бағдарла-
малық   мақаласы   мен  ел  тәуел-
сіздігінің 30 жылдығына орай қолға 
алынған игілікті бастама қарт та-
рихтың қатпарларын ақтарып, 
өткен күндердің өнегелі тұстарын 
насихаттауға жаңаша мүмкіндік 
беріп отыр.

Табиғаты таңғажайып ауыл-
дың көрнекті орнына айналған 
мұражайдың ашылу салтанатына 
ҚР Парламенті Мәжілісінің әлеу-
меттік-мәдени даму комитетінің 
мүшесі Берік Әбдіғалиұлы, аудан 
әкімі Алмас Абдинов, облыстық 
мәдениет, архивтер және құжат-
тама басқармасының басшысы 
Марлен Көлбаев, облыстық ар-
дагерлер кеңесінің мүшесі Болат 
Каметұлы қатысты. 

Шара шымылдығын ашқан ау-
дан басшысы А.Абдинов: «Бүгін, 
міне тау қойнауында қара шаңы-
рағын тіктеген аядай ғана ауыл-
да айтулы мереке. Туған өңірге 
деген ізгі махаббат пен тарихқа 
деген құрметтің арқасында жаңа 
музей тұрғызылды. Жомарт жер-
лесіміз Бауыржан Кеңесбекұлы-
ның  демеушілігімен 2019 жылы 
салынған ғимарат бүгінде өткен 
күндерден суыртпақтап сыр тар-
тар небір жәдігерлермен толығып, 
өз жұмысын бастады. Көненің көзі 
болар құнды дүниелердің басын 
біріктіру де оңайға соқпағаны рас. 
Алайда, таудай талпыныс, ізденіс 
пен еңбектің арқасында бүгін қуа- 
нышты жағдайдың куәсі болып 
отырмыз»,- дей келе, лепсілік 
жұртшылықты құттықтап кетті.

Тарихқа тағзым

Лепсі ауылында
 музей ашылды

Облыстық ардагерлер кеңесінің 
мүшесі Б.Каметұлы ұлт тарихының, 
жер тарихының өткенінен өнеге ала 
отырып, өзіміздің кім екендігімізді 
айқындаудың, сол арқылы ертеңгі 
күнге деген бағытымызды түзеудің 
маңыздылығын айтып өтті.

ҚР Парламенті Мәжілісінің әлеу- 
меттік-мәдени даму комитетінің 
мүшесі, Лепсі тарихи-өлкетану му-
зейінің жұмысын дөңгелетуге өзіндік 
үлес қосқан азамат Б.Әбдіғалиұлы: 
«Талай уақыттан бері Алашорда 
жайлы мәліметтер жинап, кітап та 
жаздым. Бұл менің ең өзекті тақы-
рыптарымның бірі. Бәукеңнің де-
меушілігімен музей ашылады деген 
соң мен де өзімдік қолтаңбамды 
қалтыруға   тырыстым. Бұнда Алаш-
орда әскерлерінің үш дана киім-
дерін алып келдім. Ондай жәді-
герлер ел аумағында кемде-кем. 
Алаштықтардың әскери құрылымы 
негізгі үш бөліктен тұрған. Сол үш 
бөліктің киім үлгісі әртүрлі еді. Яғни, 
5-ші Сібірлік дивизияның, атаман 
Анненковтың басшылығындағы 
және Жаркент өңіріндегі отрядтар-

дың әскери формалары бір-біріне 
ұқсамайтын. Осы киімдерді арнайы 
дайындап, музейдің көркін ашар 
деген ниетте халық назарына қой-
дық»,- деп, жиналғандарға ақжар-
ма тілегін жеткізді.

Облыстық мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқармасының 
басшысы М.Көлбаев құттықтау 
сөзінен кейін, музейдің демеушісі 
Б.Оспановқа облыс әкімі А.Бата-
лов Құрмет грамотасы мен қазақы 
салт бойынша арнайы шапан сый-
ға беріп жібергенін айтып өтті. Со-
нымен қатар Б.Әбдіғалиұлының да 
иығына шапан жапты. Артынша 
музейдің бас жобашысы, осындағы 
құнды жәдігерлерді жиыстырып, 
мектеп ішінен кішігірім мұражай 

қылып бастаған Мұхаррам Хайбул-
линге жеке алғысын жеткізіп, А.Ба-
таловтың сый-сияпаттарын табыс- 
тады.

Еңбек ардагері Уәли Рабатов 
дұғалы батасын бергеннен кейін 
қызыл лента қиылып, халық музей 
ішін тамашалауға кірді.

Айта кетерлігі, барлығы 871 
жәдігерден тұратын мұражай үш 
залға бөлінген. Олардың бірін-
шісі Лепсі ауылының тарихы мен 
мәдениетіне арналған. Одан ке- 
йінгілілер жалпы қазақ тарихы, 
осындағы ұлттардың этникалық 
ерекшеліктеріне, соңғысы Ұлы 
Отан соғысына ыңғайланған. 1988 
жылы М.Хайбуллин мектепішілік 
музей ашып, экспонаттардың ба-
сым бөлігін жинаған. Жәдігерлер 
өлкетану, ауыл шаруашылығы, ну-
мизматика    салаларын,    рево-
люцияға дейінгі және Кеңестік за-
манды, ҰОС кезеңдерін қамтиды. 
Өлкетану бағытындағы экспонат-
тар лепсілік бұқараның белсенділі-
гінің арқасында толықтырылған.

А.ЕСЕНБЕКОВ.

Обсудили актуальные вопросы
ском округе и селах Жыланды, 
Сапак, Карлыгаш, Токжайлау, 
Теректы прошел ремонт водо-
проводной системы, в сентяб- 
ре аналогичная работа была 
проведена в  с. Екпинди,  уста-
новлена  водонапорная башня 
и  фильтр для очистки воды в  
с. Камыскала.    

На заседании   акимами Коль-
байского, Актубекского и Са-
пакского сельских округов был 
затронут и обсужден вопрос по  
обеспечению в полной мере 
жителей централизованным 
водоснабжением. Как отметили 
акимы округов Е.Шакеров, 
М. Ахметов  проблема заключе-
на в том, что некоторые сельча-
не   ссылаются на автономное 
водоснабжение, а в Сапакском 
сельском округе  трудности 
связаны  с рельефом местно-
сти, поэтому данный вопрос 
требует более детального рас-
смотрения.  

В ходе заседания между 
участниками  состоялся про-
дуктивный диалог. Поступило 
предложение о строительстве 
в районном центре лаборато-
рии для определения качества 
питьевой воды, деятельность 
которой будет направлена на 
обеспечение соответствия 
вновь введенных и построен-
ных объектов систем водо-
снабжения  санитарно - эпиде-
миологическим требованиям. 
Председатель районного об-
щественного совета О. Муха-
меткалиев отметил,  что  не-
обходимо планомерно вести 
работу в этом направлении,  
содействовать  решению по 
контролю за целевым исполь-
зованием выделенных средств.

Ш. НУКЕБАЕВА.
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Аспан асты елімен иық 
тірестіріп, шекара шебінде 
шаңырағын тіктеген айдын-
ды ауданымыздың бүгінгі 
даму қарқыны тұрақты. Қай 
салаға көңіл аударсаңыз да 
мерейлі жетістіктерді, меже-
сіне жеткен жобаларды аңға-
расыз. Сан мыңдаған тонна 
жүк тасымалы жүзеге асып, 
Орта Азия мен Еуропаны 
жалғап жатқан өңірдің бүгін-
гі тыныс-тіршілігіне бағдар 
жасау мақсатында аудан 
әкімі Алмас Абдиновпен жо-
лығып, сұхбат жүргіздік. Ай-
дынды өлке басшысының 
айтары да мол екен.

- Алмас Сапарғалиұлы, 
бұған дейін аудан  идеология-
сының көшін сүйреп, әлеу- 
меттік салаларды басқар-
дыңыз. Енді міне, Алакөлдің 
әкімі болғаныңыздан бері 
біршама істің басы қайы- 
рылды. Нақ пандемияның 
өршіген кезеңінде ел тізгінін 
ұстау қиынға соқпады ма?

-Шыны керек, тек ел ау-
мағында ғана емес, күллі әлем 
халқын әбігерге салған тәжви-
русының кесірі бәрімізге де 
тиді. Қаншама жұмыс орында-
ры қысқарды, тұрғындардың 
табысы да кеміді. Жеке кәсіп 
желкен көтере алмай, дағда-
рыс дауылына төтеп беру де 
қиындады. Барлығымыз да 
«Бұның арты не болар екен?» 
деп, болашаққа қорқынышпен 
қарағанымыз да рас. Алайда, 
тәубә, мемлекет басшысының 
сарабдал саясаты мен ел бір-
лігінің арқасында карантиндік 
қатаң талаптардың тоңы жібіп, 
топырағы жұмсарғандай. Ең 
бастысы, Ебінің желіне тер-
беліп, дала төсінде еркін тер-
белген көліміздің ырысын көп-
теп көрдік. Былтыр құзғынша 
шүйірілген коронавирустың 
салдарынан ауданымызға ке-
лер туристер саны да едәуір 
кеміген еді. Биыл миллионның 
үстіне шығып, кеңінен тыныс- 
тауға да мүмкіндік туды. 

Осындай қиын-қыстау ке-
зеңде өңірдің экономикалық 
өсімін тұрақтандыру, әр сала-
ның аяқ алысын үдетпеу оңай 
соқпады. Бір жағынан туристік 
аймақтағы вирустың таралу 
қауіпі де жоғары болды. Бұ-
ның барлығын бір жолға са-
лып, жүйелендіру үшін жұрт-
шылықпен жұмыла еңбек етіп, 
бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығара білдік. Нәтижесі 
жаман емес. Әр саладағы өсім 
көңіл қуантарлықтай, жоспар-
ларымыз да ойдағыдай орын-
далуда.

- Өзіңіз айтып кеткендей 
Алакөл туризмнің қазаны 
қайнаған орталық. Ала жаз-
дай адам үзілмегендіктен 
шомылу маусымында тәжді 
тажалдың азуы бата түскен-
дей. Өңірдегі эпидемиялық 
ахуалды, соның ішінде көл 

Сұхбат алаңы

 Пандемияға қарамастан  

бойындағы карантиндік та-
лаптарды тұрақтандыру 
үшін қандай жұмыстар қолға 
алынды?

- Бастапқыда «Былай тарт-
саң өгіз өледі, былай тартсаң 
арба сынадының» кейіпінде 
болдық. Мыңдаған адамның 
кәсібі болып отырған көл бо- 
йындағы күйбең тірлікке тосқа-
уыл қою да мүмкін емес еді. 
Екінші жағынан тәжвирусы 
да тамырын терең батырып, 
алқымнан ала түсті. Барлық 
тарапқа да тиімді әрі оңтай-
лы жағдайды қалыптастыру 
үшін ең алдымен карантиндік 
талаптарға баса назар аудар-
дық. Өңірде бетперде тағу, 
арақашықтықты сақтау сын-
ды қарапайым ережелерден 
бастап, «ASHYQ» бағдарла-
масын пайдалану, вакциналау 
жұмыстарын да жеделдеттік. 
Ел аумағында коронавирустың 
екінші және үшінші толқыны 
ауыр болды. Ауруханаларда 
оттегі жетіспеушілігі, науқастар 
жататын орынның аздығы бай-
қалды. Осы олқылықтардың 
орнын толтыру мақсатында 
орталық ауруханада автомат-
тандырылған заманауи оттегі 
стансасы қойылды. Коронави-
руспен күреске қажетті барлық 
құралдар жеткізілді. Ауданның 
жомарт жандары да қаражатта-
рын аямай, қиын кезеңде көмек 
қолын соза білді. Ауруханалар 
толықтай төтенше жағдайға 
көшіп, сырқаттарға арналған 
орындар көбейтілді. Әскери ла-
зареттің де күшін пайдаландық. 

Бүгінгі таңда жағдай сәл  сая-
бырсыды. Бұрынғыдай ауруха-
наға толған адам жоқ. Халық 
та вирустан қорғану жолдарын 
меңгеріп, сақтық шараларын 
сақтауды үйренді. 

Көл бойында да демалыс 
орындары «ASHYQ» қосым-
шасы арқылы жұмыстарын 
жалғастырып, Ақши, Көктұма 
амбулаториялары қосымша 
дәрігерлермен күшейтілді. 

Ендігі мақсатымыз халықты 
100 пайыз вакциналау. Бүгінгі 
таңда екпенің бірінші бөлігін 
26 101 тұрғын, екінші бөлігін 23 
295 адам алды. 

-Пандемияға қарамастан 
өңірдегі құрылыс жұмыста-
ры қарқынды. Ел тәуелсізді-
гінің 30 жылдығына тарту бо-
лар жобалар бар ма?

-Биыл құрылыс саласын-
дағы қадамдарымыз қарымды. 
Үшарал қаласында 150 га жер 
теліміне инженерлік-коммуни-
кациялық инфрақұрылымның 
құрылысы жүргізілуде.  Респуб-
ликалық және облыстық транс-
ферттер есебінен «Нұрлы жер» 
бағдарламасы аясында салы-
нып жатқан 20 және 60 пәтерлі 
жалгерлік тұрғын үйлердің де 
құрылысы жүріп жатыр.  Соны- 
мен қатар Ақтүбек ауылында 
150 орындық мәдениет үйінің 
құрылысы басталған.   Нысанға   
517  млн. теңге бөлінген.  Жұ-
мыстың аяқталу мерзімі келесі 
жылдың ақпан айы. Алайда 
мердігер компания «Алакөл- 
Асыл-Құрылыс» өкілдері ҚР 
Тәуелсіздік күніне орай мәде-
ниет үйін қолданысқа беруге 
тырысамыз деп отыр. 

Бұдан бөлек, Достық кенті 
мен Лепсі ауылында дене шы-
нықтыру және спорт кешен-
дері салынуда. Аспан асты 
елімен иық тірестірген Достық 
ауылындағы кешен құрылысы 
былтыр басталған. Спорт са-
ласына байланысты Үшарал 
мен Бескөл ауылдық округінде 
15 млн. теңгеге воркаут орта-

   пайда мол 
лықтары ашылды.

«7-20-25» бағдарламасы не-
гізінде аудан орталығында 21 
тұрғын үйдің құрылысы жүзеге 
асуда.

- Биыл туризм саласының 
тұғыры тік көтерілгені мәлім. 
Көл бойындағы кәсіп бірша-
ма пайда да әкелді. Жалпы 
осы туризм бағытындағы жұ-
мыстарды бір шолып шық-
саңыз.

-Алакөл даласы ең алдымен 
өзінің туризм саласындағы 
жоғары әлеуетімен танымал. 
Табиғаттың талай кереметтерін 
төсіне қондырған киелі өлкенің 
басты жауһары – көл. Осының 
арқасында биылғы шомылу 
маусымында өңірге 1 млн. 340 
мың турист келген. 

Карантиндік талаптар мен 
пандемиялық ахуал шипалы 
көлдің тынысын тарылта қой-
мады. Былтыр тәжвирусына 
қарсы қолға алынған қатаң 
талаптардың салдарынан де-
малушылар саны 800 мыңға 
жетеқабыл болған еді. Алайда, 
биыл бұл көрсеткіш екі есеге 
ұлғайды.

Толқыны тулаған, шағаласы 
шулаған көлдің бойында шаңы-
рағын тіктеген Ақши, Көктұма 
ауылдарында барлығы 278 
демалыс орны қызмет еткен 
болатын. Биыл олардың қата-
ры 14 нысанмен толықты. Айта 
кетсек, 2,127 млрд. теңгеге 250 
орындық «Комфорт» (527 млн. 
теңге), 150 орындық «Арман 
Су» (135 млн. теңге), 75 орын-
дық «Бастау» (85 млн. теңге) 
сынды үлкен жобалар мен бір-
неше орта деңгейдегі демалыс 
орындары қызметін бастады. 
Нәтижесінде  87 жаңа жұмыс 
орны ашылып, 8 млрд. теңгенің 
ақылы қызметі көрсетілген.

Меймандардың қауіпсіздігі 
мен сапалы қызметке де көңіл 
бөлінуде. «Суда ерлік жоқ» 
демекші, абайламасаң ажал 
құштырар көлде шомылу мау- 
сымында құтқарушылардың 
иығына артылған жүктің сал-
мағы да артқандай. Облыстық 
төтенше жағдайлар департа-
ментіне қарасты мекемеде 13 
адам абыроймен қызмет етуде. 
Жазда осы азаматтардың арқа-
сында 28 адам, соның ішінде 7 
бала құтқарылған. Олар жаңа 
заманның сұранысына сай су 
көліктерімен, өзге де қажет-
ті техникалармен толықтай 
қамтылған. 

Айдынды өңірге сапарлай 
келетін меймандардың 80 па- 
йызы Ақши ауылын таңдай-
тыны жасырын емес. Жылдан 
жылға көркейіп келе жатқан ая-
дай ғана ауыл кішігірім қалаға 
ұқсап барады. Сәні мен сәулеті 
жарасқан түрлі демалыс орын-

дары мен әлеуметтік нысан-
дар да бой көтеруде. Бір айта 
кетерлігі миллионнан астам 
туристі қабылдауға қауһарлы 
ауылдың небәрі 650-ге жуық 
қана тұрғыны бар. 

Мемлекет тарапынан қолға 
алынып жатқан жұмыстар да 
көңіл қуантады. Ауылға кіре 
берісте 600 млн. теңгеге төрт 
жарым гектарға қанатын жай-
ған керемет саябақ салын-
ды. Бұнда субұрқақ пен 350 
орындық ашық аспан астын-
дағы амфитеатры,  балалар 
ойын алаңы мен кафелер, 
естелік сыйлық дүкендері 
орналасқан. Тағы бір айта 
кетерлігі, Ақши ауылында 
жағажай волейболы, шағын 
футбол алаңы мен үлкен тен-
нис корты ашылды. Көктұма 
ауылында «Өңірлерді дамы-
ту» бағдарламасы аясында 
спорт алаңы салынды. 

Ақшидегі ауқымды істердің 
бірі ретінде ауыз су жүйесін 
салу жобасын айтуға болады. 
Жалпы ұзындығы 52 шақы-
рымды құрайтын су жүйесіне 
2,5 млрд. теңге бөлініп отыр. 
Кәріз жүйесі де күн тәртібі-
нен түскен емес. Бұл бағытқа 
да 1,4 млрд. теңге қарасты-
рылып отыр. Ең бастысы 
жағаны бекіту жұмыстары 
қолға алынды. 6 млрд. тең-
ге бөлінген жобаның жүзе-
ге асуы барлық тарапқа да 
тиімді. Былтыр пандемияға 
байланысты кедергілер туын-
дап, құрылыс кешеуілдеген 
еді. Алайда биыл іс қайта 
жандануда. 

Туристердің санын арттыру
мақсатында   «Талдықорған –
Үшарал»,   «Үшарал – Ақши –
Көктұма» күре жолдары да 
күрделі жөндеуден өтуде. 
Биыл туризмнің қазаны қай-
наған қос ауылға апарар жол-
дар ашылып, барлығымызды 
да қуантты. 

Шомылу маусымында 
«Үшарал» әуежайының да 
қызмет қарқыны артты. «Тал-
дықорған-Үшарал»   бағытын-
да күніне екі мәрте, «Алма-
ты-Үшарал» бағытында апта-
сына   7   күн,    «Нұр-Сұлтан- 
Үшарал» бағытында апта-
сына 6 рет ұшақ қатынады. 
Жазда барлығы 22344 жо-
лаушы әуе рейстарын қол-
данған. Қазіргі таңда әуежай-
дың қуаттылығын арттыру, 
алып ұшақтарды қабылдауға 
мүмкіндік туғызу мақсатында 
ұшып-қону жолағын күрделі 
жөндеуден өткізу жұмыстары 
қолға алынды. 

Темір жол қатынастары да 
ойдағыдай қызметін жалғас- 
тырды.   «Алматы-Жетіген-
Достық», «Нұр-Сұлтан-Нұр-
лы-Достық»,  «Нұр-Сұлтан-
Достық», «Алматы-Достық» 
бағыттарында күніге пойыз- 
дар тоқтамады. 

- Ауданда ауыз толты-
рып айтар жаңалықтар мол 
екен. Лайым, солай жалға-
са берсін. Әңгімеңізге көп 
рахмет!

Сұхбатты жүргізген: 
А.ЕСЕНБЕКОВ.
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Білімнің салтанат құрған заманында кейінгі толқын 
өкілдерінің зерек зейінді, ойы өрелі болуы маңызды. 
Сондықтан да ұстаздар тарапынан барынша тиісті жұ-
мыстар қолға алынып, оң нәтиже беруде. 

Жуырда ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Тал-
дықорған қаласында «Елбасы – ел тірегі» атты оқушылар 
арасында облыстық пікірсайыс турнирі өткен болатын. 
Аталған додаға «Ерекше көзқарас» пікірсайыс  клубы-
ның жетекшісі Е.Омархановтың тәрбиесіндегі Үшарал 
қазақ гимназиясының «Intelligent» командасы қатысты. 

Кіл мықтылардың басы қосылған сайыста олжаны 
оңай бере салатын топ болмады. Дайындықтары дүлей, 
алдыға келгенді алып ұрардай арынға ие командалар 
жоғары ойын көрсетті. Үздіктер алаңында аудан намы-
сын қорғаған жастарымыз қарсылас шақ келтірмей, 
жеңіс тұғырына көтерілді. Жарыстың нәтижесі бойынша 
бірінші орынға жайғасып, 100 мың теңге ақшалай сый-
лыққа ие болды. Сонымен қатар доданың келесі сатысы 
саналар республикалық кезеңге жолдама алды. 

Жас болса да осындай деңгейдегі турнирде өз шебер-
ліктері мен озық ойларын көрсете білген Үшарал қазақ 
гимназиясының 10 сынып оқушылары Ақерке Баймахан 
мен Аида Даярбекті жеңістерімен құттықтаймыз.

Е.ЕСЕНБЕКОВА,
Үшарал қазақ гимназиясының мұғалімі.

Бақшамыз тиіп, кере-
геміз қатар орналасқан орыс 
халқының тілін меңгеру 
меніңше бізге қиын соқпай-
ды, бүгіннің өзінде еңкейген 
қарт пен еңбектеген бала 
да орысша сайрап тұр. Ен-
дігі міндет ағылшын тіліне 
бет бұру, сол арқылы әлем 
кеңістігіне қарай жол салу.

Бұл ретте Елбасы Н.На-
зарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақала-
сында көтерілген қазақ әліп-
биін латындандыру саясаты 
өте қолайлы болмақ. Себебі 
күнделікті қолданысқа түскен 
жаңа қаріп, әсіресе жас ұр-
пақтың санасына сіңіп, оның 
ағылшын тілін үйренуге көп-
теген септігін тигізбек.

Білім саласындағы үштіл-
ділік жүйесі ел болашағының 
кепілі. Сондықтан да бұл 
бағытта қарқынды жұмыс 
жүргізілуде. «Үш тілде білім 
беру» саясаты қазіргі таңда 
балабақшадан бастап, мек-
теп, арнаулы орта, жоғары 
оқу орындарында жүзеге 
асырылып жатыр. Балабақ-
ша, мектептен бастау алып, 
ағылшын тілін меңгеріп 

Бүгінгі таңда жастарға 
жан-жақты қолдау көр-
сетілуде. Көптеген мемле-
кеттік бағдарламаларда 
олар басым нысаналы топ 
ретінде айқындалған. Со-
ның бірі «Еңбек» нәтижелі 
жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы. Бұл 
бағдарламаның жастарды 
жұмыспен қамтып, тәжіри-
бе жинауға мол мүмкіндік 
беретінін кейінгі толқын 
өкілдері жақсы біледі.

Жастар практикасы жұ-
мыс берушілерде олар-
дың меншік нысанына қа-
рамастан уақытша жұмыс 
орындарын  құру  арқылы 
ұйымдастырылады. Аудан-
дық жұмыспен қамту орта-
лығы арқылы жұмыс орын-
дарын ұйымдастыруға ниет 
білдірген жұмыс берушілер-
ден қазан айында өтінімдер 
қабылданып, бірыңғай тізбе 
қалыптастырылады. Жұмыс-
сыз түлектерді мамандығы-
на сәйкес тізбеге енген ме-
кемелерге жастар практика-
сынан өткізу жүргізіледі.

Бағдарламаға алған ма-
мандығы бойынша кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі, жоға-
ры оқу орнынан кейінгі білім 
беру ұйымдарының жиырма 
тоғыз жастан аспаған түлек-
тері қатыса алады, ұзақтығы 
6 ай. Қатысушыларға жа-
лақы төлеуге арналған 
қаражаттарды мемлекет 
толығымен өз мойынына 
алады. Бір адамға бөлінетін 
қаражат  мөлшері 25 айлық 
есептік көрсеткіш (72925 тең-
ге).  Бұл ретте жұмыс беруші 
өз тарапынан ешбір шығын 
шығармайды.

Жыл басынан аудан бо- 
йынша 36 мекемеге кәсіп-
теріне  сай салада 81 жас ма-
ман жастар практикасынан 
өтуге жолданды. Олардың 
ішінде практикасын аяқтаған 
37 маман тұрақты жұмысқа 
орналасты. 

Ағымдағы жылдың «Ең-
бек» нәтижелі жұмыспен 

Жеңіспен оралды
Бір қуантарлығы, аудан жастары өздерін әр сала-

дағы елеулі жетістіктерімен қуантуын жалғастыру-
да. Спорт, білім,  шығармашылық пен өнер – барлық 
бағытта да бағындырған белестеріміз мол.

Жастар – 
ел болашағы

қамтуды және жаппай кәсіп-
керлікті дамыту бағдарла-
масы бойынша «Алғашқы 
жұмыс орны», «Ұрпақтар 
келісімшарты» атты жоба-
лар іске асырылуда.       

Аталмыш жобалар бо- 
йынша жұмысқа орналас- 
тыру барлық меншік  ныса-
нындағы  кәсіпорындар мен  
ұйымдарда  ұйымдастыры-
лады, бұл ретте салық және 
басқа да әлеуметтік ауда-
рымдарды жүйелі жүргізетін, 
жалақы бойынша мерзімі 
өткен берешегі жоқ және бір 
жылдан астам қызмет ететін 
жұмыс берушілер қатысуға 
жіберіледі.

Жұмыс   берушілер   «Ал-
ғашқы жұмыс орны»,  «Ұр-
пақтар келісімшарты» жоба-
лары бойынша жұмыс орын-
дарын ұйымдастыру үшін 
халықты жұмыспен қамту 
орталығына өтінім береді.

«Алғашқы жұмыс орны» 
жобасы бойынша жұмысқа 
жасы жиырма тоғыз жастан 
аспаған, тәжірибесі жоқ, 
алғаш рет жұмыс іздеп жүр-
ген түлектерді дипломда 
көрсетілген  мамандыққа  жа-
қын салаға жолдау арқылы 
жүзеге асырылады.

«Ұрпақтар келісімшар-
ты» жобасы арқылы жұмыс 
беруші зейнеткерлік жасқа 
жеткен, жұмыс істеп жүрген 
жұмыскерді кейін жобаға 
қатысушымен ауыстырып, 
қызметке орналастыруды 
ұйымдастырады.

2022 жылы жоғарыдағы 
бағдарламаларға қатысуға 
ниет білдірушілер болса 
Үшарал қаласы, Қонаев кө-
шесі, №68 ғимаратында ор-
наласқан жұмыспен қамту 
орталығына келіп немесе 
2-22-78 телефоны арқылы 
хабарласып білулеріңізге бо-
лады.

Ж.ХАМЗИНА,
аудандық жұмыспен 
қамту орталығының 

маманы.

Үш тілділік 
ұтымды бағыт
Тіл – адамның ой-өрісін, мәдени дәрежесін, ақыл-па-

расатын, рухани байлығын көрсететін айна. Елбасы 
бір сөзінде: «Қазақстан халқы бүкіл әлемде үш тілді 
пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. 
Бұлар:   қазақ тілі –  мемлекеттік   тіл,    орыс  тілі – ұлт-
аралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық 
экономикаға  ойдағыдай кірігу тілі»,- деген болатын. 
Үштұғырлылық саясатының арқасында шетел тілін 
үйрену, оның қолданыс аясын кеңейту бүгінгі таңдағы 
келелі мәселелердің бірі болып отыр. 

жатқан жеткіншектерге бұл 
үдеріс аса қиындық тудыр-
майтыны анық.  Қазіргі за-
манауи оқу ордаларында 
ағылшын тілі міндетті пән 
ретінде оқытылады. Со-
нымен қатар бұл тілді тек 
арнайы мектептің оқушы-
лары ғана емес, қалалар 
мен шалғай орналасқан 
ауылдардың да жетік  білуі-
не жол ашылып жатыр. 

Шәкіртінің білімді бол-
мағы мұғалімінің тікелей 
біліктілігіне байланысты. 
Сондықтан да жоғарғы оқу 
орындарында болашақ 
жас мамандарды да  шет 

тілін кәсіби деңгейде оқы-
ту басты орында тұр. Яғни 
әрбір студент өз маман-
дығына байланысты шет 
тілін жетік меңгеріп, одан 
әрі қарай дамыта алады. 
Сондай-ақ шет мемлекет-
терге шығып, мол тәжірибе 
жинақтауға мүмкіндігі зор.

Бүгінгідей жаһандану 
заманында көп тіл білетін 
адамның қоғамдағы алар 
орны да ерекше. Өзге тілді 
үйрену, оны жетік меңгеру –
бұл ең алдымен бола-
шақтың негізі. 

Тіл – халықпен бірге 
өмір сүріп, дамиды. Елба-
сымыз Н.Назарбаев: «Әр-
бір Қазақстандық үш тілді 
жетік меңгеруі керек. 2020 
жылға дейін ағылшын тілін 
білетін тұрғындар саны 
біршама көбеюі қажет»,- 
деп баса айтқан еді. Сон-
дықтан да ана тіліміздің 
мәртебесін сақтай отырып, 
өзге де тілдерді меңгеру 
біз үшін үйреншікті дүниеге 
айналғаны жөн.

Айсұлу ИБРАЕВА,
Үшарал №1 орта 

мектебінің 11 сынып 
оқушысы.

Табиғат құдіретіне сай  әр 
маусым өз ерекшелігіне қа-
рай өзгеріп тұрады. Міне, сол 
кезегімен күздің ерекшелігіне 
орай айналамыз қызыл-сары 
көз тартарлық түске боялды. 
Туған жер табиғатына қанша 
қарасаң да көз тоймайды. 

Киелі өңірімізді құрметтеп, 
күз мезгілінің әсемдігін сезініп, 
қоршаған ортаның адамға бе-
рер мол пайдасы туралы бүл-
діршіндерге түсіндіру мақса-
тында Қабанбай ауылындағы 
№2 «Қуаныш» балабақшасында  
«Ақбота», «Қарлығаш», «Улыб-
ка», «Балдәурен» топтарының 
арасында «Жомарт күз», «Бе-
рекелі алтын күз», «Бал ово-
щей и фруктов», «Сыйқырлы 
күз» тақырыптарында  дәстүрлі 
ертеңгіліктер өткізілді. Шара 
барысында ән залы тақырыпқа 
сай безендіріліп, бейне бір күзгі 
табиғат аясына енгендей әсем 
әлемге айналды.

Ертеңгіліктерді балабақша 
меңгерушісі А.Сатыбалдинова 
әріптестері мен бүлдіршіндер-
ге арнаған құттықтау лебізімен 

Қош келдің, күрең күз

бастады. Ертегі кейіпкерлерінің 
бейнелеріне енген балалар 

өз өнерлерін жоғары дәреже-
де орындап шықты. Олардың 

күз мезгілі жайлы тақпақтары, 
мақал-мәтелдері мен әсем ән-

дері құлақтың құрышын қанды-
рып, көкөністер мен жемістер 
болып киінген бейнелері көздің 
жауын алды. Балаларға ерте-
гідегі күз ханшайымы келіп, күз 
сыйын сыйға тартып, қуантты. 
Ертеңгіліктің әсем де мағыналы 
өтуіне топ ата-аналарының да 
үлесі мол. Өйткені  балабақша-
да ата-аналармен жұмыс басты 
жолға қойылған. Әр тәрбиеші 
олармен тығыз байланыста 
жүреді. Соның арқасында әр 
ата-ана өз балаларын ертең-
гілікке сай әсем киіндіре білді. 

«Күншуақ» және «Балбөбек» 
тобының ата-аналары күзгі 
жемістер мен көкөністерден, 
бұтақтардан «Күз сыйы» тақы-
рыбында әсем көрме ұйым- 
дастырды. Күз мерекесіне ар-
налған ертеңгілікке белсене 
қатысқан ата-аналарға бала-
бақша қызметкерлерінің алғы-
сы шексіз.

И.ЕРЖАН,
№2 «Қуаныш» 

балабақшасының дене 
шынықтыру маманы.
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Биыл сайлау жүйесін жетіл-
діру, жергілікті өзін-өзі басқару 
үрдісін нығайту мақсатында 
ауыл-абанның дамуына жа-
уапты тұлғаны халықтың өзі 
таңдауына құқық берілді. Бұл 
бастама 2021 жылдың басты 
жаңалығы болып отыр.

Ауданымызда барлығы сегіз 
ауылдық округ әкімдерінің сай-
лауы өтіп, 25 үміткер тіркелген 
еді. Олардың ішінде «Nur Otan», 
«Adal», «Аuyl» партияларының 
мүшелері мен өзін-өзі ұсынған 
азаматтар болды.

Толқынды өңірдегі сайлау 
толқусыз өтіп, бұқара өзінің таңда-
уын жасады. Жұртшылықтың 
ыстық ықыласына бөленіп, бүтін-
дей бір елді мекеннің тізгінін 
ұстағандардың қатарында Мұрат 
Ахметов те бар.

Бұған дейін бірнеше жерде 
басшылық лауазымында болып, 
өзінің біліктілігі мен қызметіне 
деген жауапкершілігін таныта біл-
ген М.Ахметов Ақтүбек ауылдық 
округіне әкім болып сайланды. Ол 
тұрғындардың 83 пайыз дауысын 
жинаған.

Аталған ауылдың тумасы, осы 
округте талай жылдар бойы ең-
бек еткен, туған жерінің әр сайы 
мен тасын жатқа білетін, келелі де 
күрделі мәселелерінен хабардар 
азаматты халық бірден қолдады. 
Оған әкімдік ғимаратының сырты-
на жиналып, ақ тілектерін жаудыр- 
ған ақсақалдар мен ақ жаулықты 
әжелеріміз дәлел бола алады.

Жақында ҚР Ұлттық акаде-
миялық кітапханасында ақын 
Мұратхан Шоқан құрастырған 
«Үздік 30 ауыл» анықтамалық 
альбомының тұсаукесері өтті.

Аталған «Үздік 30 ауыл» 
анықтамалық альбомына Алакөл 
ауданынан Жыланды ауылы да 
енді.

«Үздік 30 ауыл» анықтамалық 
альбомы идеясының авторы, жаз 
бойы еліміздің барлық облысын 
аралап, материал жинап, оны 
жинақ қылып жарыққа шығарған 
ақын, Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, «Тұлға - дос- 
тық» қоғамдық қорының директо-
ры Мұратхан Шоқан бұл альбом 
ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық ме-
рейтойына тарту екенін айтады.

«Ауыл – қазақтың қасиетті 
мекені, алтын бесігі. Ауылдың 
орны қашанда бөлек. Қазақстан 
Тәуелсіздігінің отыз жылдығына 
орай осы альбомды шығаруды 
жөн көрдім. Бұл кітапта еліміздің 
әр облысында ең үздік санала-
тын ауылдардың тыныс-тіршілігі 
сипатталған. Басты мақсат – осы 

  Үздіктер 
       қатарында

альбом арқылы сол үздік ауыл-
дарды өзге ауылдарға үлгі ету, 
сонымен қатар ауылын көркей-
туге өлшеусіз үлес қосып жүр-
ген іскер азаматтарды дәріптеу 
әрі осы жоба арқылы кәсіпкер 
азаматтардың, жастардың на-
зарын туған ауылына бұру», – 
дейді Мұратхан Шоқан.

Қазақылықтың иісі аңқып, 
жаңа заманға лайықты дамып 
келе жатқан алақандай ауыл-
дың Алатаудай жетістігі күллі 
ауданның мерейін үстем етіп 
отыр. Республика аумағынан 
іріктелген 30 ауылдың қата-
рынан табылу да оңай емес. 

Өңіріміздің ғана емес 
еліміздің бетке ұстар ауылда-
рының бірі болып отырған елді 
мекеннің ертеңіне деген сенім 
мол. Бұқара бірлігінің арқа-
сында  әлі де талай биіктерді 
бағындырары сөзсіз.

А.ТЫНЫСБЕКОВА,
аудандық ішкі саясат 

бөлімінің бас маманы.

Жаңа әкімге жұрт риза

Әкім болып сайлану бір бөлек, 
осы лауазымға лайықты қызметті 
дөңгелетудің жөні мүлдем басқа. 
Бұл ретте Мұрат Байболатұлына 
сын көзбен қарар ақтүбектіктер әлі 
байқалмады.

«Ауылым – алтын бесігім» деп, 
жөргек кірі жуылған ауылын көр-
кейтуге барынша күш салып жүрген 
әкім сайлауалды бағдарламасын-
да көрсетілген жұмыстарды рет-
ретімен жүзеге асыруды да ысырып 
қойған жоқ.

Қызметін бастай сала ауылдық 
ардагерлер кеңесі, аналар ұйы-
мы, қоғамдық кеңес мүшелерімен 
кеңесе келіп округтегі басты мәсе-
лелерді сын тезінен өткізді. Тұрғын-
дарға ненің керек, ненің қажет 
емесін саралап, маңызды деген 
шаруаларды қолға алды. 

Бір қуантарлығы ауылдағы іл-
кімді істер де ұлғайғандай. Көптің 
көмейінде іркілген сауалдың бірі 
мәдениет ошағының салынуы еді. 
150 орынға жоспарланған нысанға 
517 млн. теңге бөлінген.  Жұмыс- 
тың аяқталу мерзімі ендігі жылдың 
ақпаны. Алайда мердігер компания 
«Алакөл-Асыл-Құрылыс» өкілдері 
ҚР Тәуелсіздік күніне орай мә-
дениет үйін қолданысқа береміз 
деп отыр. Округ әкімі күнделікті 
құрылыстың өз ретімен жалғасуын 
қадағалап, мердігерлермен тығыз 
қарым-қатынаста қызмет етуде.

Сонымен қатар М.Ахметов 
әкімдік лауазымға отырған сәтте 
Ақтүбек ауылында жеті көше күр-
делі жөндеуден өтіп жатқан бо-

латын. Бұл игілікті істі тоқтатпай 
«Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы 
аясында биыл тағы да 11 млн. тең-
геге М.Мәметова көшесі жөнделді.

Ауылдың негізгі экономика-
лық көрсеткіштерін ауыл шар- 
уашылығы құрап отырғандықтан 
жергілікті диқандар мен төрт түлікті 
өрбітіп жүрген азаматтармен жұ-
мыс та жіті назарда. Жуырда май-
бұршақты кәсіп етіп отырған халық 
жаңа әкімнен көмек сұрай келген 
болатын. Егістік алқабында күннің 
ысуына байланысты қанкөбелек-
тер қаптап, шаруаларды шығынға 
батырған. Ауыл басшысы арнайы 
мекемелердің өкілдері мен энто-
молог мамандарды шақыртып, бұл 
мәселені шешудің жолдарын да қа-
растырып берді.

«Жаңа әкімге жұрт риза. 
Өзіміздің ауылдың баласы ғой. 
Қолынан келгенше қызмет етіп жа-
тыр. Ақсақалдармен кеңесіп, жұ-
мыстың жай-күйі жайында үнемі 
ақылдасып отырады. «Ауылына 
қарап, азаматын таны» деген мә-
тел бар емес пе?! Мұрат баламыз 
Ақтүбектің дамуына, көркеюіне 
әлі де талай еңбегін сіңіреді деп 
сенеміз. Ешкімнің де көңілін қал-
дырмай, барлығына да демдесуге 
құштар. Жуырда «Мектепке жол» 
бағдарламасы аясында мұқтаж от-
басынан шыққан баланы мектепке 
толықтай әзірледі, киіндірді, қажетті 
құрал-жабдықтарын алып берді. 
Мерекелерде талай қарияларымыз 
бен мүмкіндігі шектеулі жандарға 
арнайы барып, сый-сияпаттарын 
табыстауда. Халықаралық қарттар 
күніне орай барлығымыздың басы-
мызды қосып, ізгі тілегін жеткізіп, 
арнайы марапаттарын да ұсынды. 
Бізге бұдан асқан не керек? Өз 
баламыз өз ауылымыз үшін еңбек 
етуде»,- дейді, Ақтүбек ауылдық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Арынтай Тұраров.

Байқағанымыздай жаңа әкім 
бұқараның көңілінен шыққан. Ел 
мүддесі мен халық қамы үшін 
аянып қалмауда. Сайлауалды 
бағдарламасында көрсетілген жұ-
мыстарды рет-ретімен жүзеге асы-
руды басты мақсаты етіп отыр.

А.ЕСЕНБЕКОВ.

Ауыл тақырыбы - әр қа-
зақтың жүрегінде, ал оның 
ахуалы қоғамның күн тәртібін-
де. Біз кез келген ұлттың түп-
тамыры ауыл жұртында жа-
татының естен шығармауға 
тиіспіз. Себебі, ауыл - ұлты-
мыздың ұйытқысы. Шыны 
керек, игі жақсының барлығы 
дерлік осы ұлы даладан 
шығады емес пе? 

«Әркім өз туған жерінде бас-
шы»,- демекші биыл Жайпақ 
ауылында жаңа әкім сайланды. 
Туған жеріне, туып-өскен ме-
кеніне үлес қосуға жанталасқан 
жастардың қатарында жаңа 
әкім Манас Амангелдинов те 
бар. Округ басшысы осы елді 
мекеннің тумасы болғандықтан 
тұрғындарға бөтен емес. 

Еңбек жолын өзі білім нәрін 
алған ыстық ұясы М.Төлебаев 
атындағы орта мектептің инфор-
матика пәні мұғалімінен бастаға-
нын айтады. Білім ордасында 
саналы ұрпақ тәрбиелеу жолын-
да бірнеше жыл ұстаздық ет-
кен. Кейіннен «Қазақстан темір 
жолы» ҰК АҚ Алматы бөлімшесі 
магистральдық желісінің Ақтоғай 
сигнализация және байланыс 
дистанциясы филиалында 1-ші 

Өз ауылымның түтіні 
түзу шықсын

категориялық инженер-электрон-
шы қызметін атқарған. Бертін 
келе жеке кәсіпке бет бұрғандығы 
жайы да мәлім.

Жаңа басшы: «Елбасының 
«Қазақстан - 2050» Стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттік    жаңа    
саяси бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауы және «Қа-

зақстан Республика-
сындағы жергілікті 
өзін-өзі басқару» 
Заңын басшылыққа 
ала отырып, округ 
әкіміне жүктелген 
ф у н к ц и о н а л д ы қ 
міндеттерді тиімді 
жүргізуге күш-жі-
герімді саламын»,- 
деп сайлауалды 
бағдарламасындағы 
жоспарларын ха-
лыққа ұсынып, бү-
гінде сол бойынша 
жұмыс атқаруда. Бұл 
жайында Жайпақ 

ауылының «Бал-Ерке» бөбекжай 
балабақшасының меңгерушісі 
А.Қабдығалиева: «Әкім өзінің 
ауылы үшін күш-жігерін салуда. 
Лауазымға тағайындалғанына 
көп болмаса да атқарып жатқан 
жұмысына, жаңа бастамаларына 
көңіліміз толып отыр. Қабанбай 
батыр көшесіне қосымша жарық 

шамдарын орнату жұмыстарын 
қолға алып, ауыл сыртындағы 
қоқыс төгетін орынды да бірша-
ма ретке келтірді. Жайпақтың ең 
өзекті мәселесі арық суының да 
шешімі табылып жатыр. Алдағы 
уақытта көптеген жұмыстар жа-
салады деген сенімдеміз»,-дейді.

Жайпақ ауылында шаруа қо-
жалықтары мен ауыл шаруа- 
шылығы да даму үстінде. 2020 
жылы мал басы 5692 болса, 
биыл 5728 басқа дейін көбейді. 
Ал ауыл шаруашылығы бойынша 
өткен жылы 2300 га жер себілген 
болса, осы жылы 2351 га жерге 
дейін өскен.  Ауылда 3 кәсіпкер, 
74 шаруа қожалықтары жұмыс 
жасауда.

«Жастарымызды да назардан 
тыс қалдырмауға тырысудамыз. 
Жас мамандарды жұмыссыз қал-
дырмау үшін аудандық жұмыспен 
қамту орталығына жіберіп, жол-
дамалар алынуда. Сол арқылы 

жұмыссыз ретінде тіркелген-
дерді 6 ай мерзімінде жастар 
практикасынан өткіземіз. «Жа-
сыл ел» еңбек жасақтарының 
құрамына, сондай-ақ қоғамдық 
жұмыстарға тартылуда. Жас 
ұрпақтың салауатты өмір сал-
тын сақтауына мүмкіндік бе-
ретін шағын футбол алаңына 
ағымдағы жылда жөндеу жұ- 
мыстары жүргізілуі жоспарла-
нып    отыр.   Әзірге   жобалық -  
сметалық құжаттары рәсім-
делуде. Сонымен қатар ескі 
әкімшіліктің ғимаратына  жөн-
деу  жүргізіп, әртүрлі спорт-
тық секциялар дайындау күн 
тәртібінде тұр»,-дейді Манас 
Амангелдинов.

«Арқа жылы болса, арқар 
ауып несі бар?» дегендей, 
ауылдың заманауи өмір сүру-
ге қолайлы болып, тұрғындар 
жұмыспен қамтылып, мал шар- 
уашылығын дөңгелетіп, білім 
саласы жақсарып, ешқандай 
қажеттілігі болмаса, алтын қа-
зығынан жібек бауын үзіп, қа-
лаға қарай түре көшейін деп 
отырған қазақ көрінбейді.

Ж.КУМПЕИСОВА.
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Ауданымыздың тұрақты экономи-
калық өсіміне тірек болып отырған са-
лалардың бірі – ауыл шаруашылығы. 
Диқаны даланы қопарып, түйір дәні-
нен табақтап өнім алса, шопаны төрт 
түлігінің төлін санап әлек. «Еңбегіне 
қарай өнбегі» демекші, өңірдегі ауыл 
шаруашылығы саласы өз қарқынын 
жоғалтпаған.

Өткен тоғыз айдың қорытындысына 
назар аударсақ аталған салада барлығы 
24 млрд. 414 млн. теңгенің өнімі өндіріл-
ген. 

Көктемгі егіс жұмыстары ойдағыдай 
аяқталып, ала жаздай тыным көрмеген 
диқандар 85 мың гектарға жуық жерді 
игерген. Түздегі тірліктің қазанында қай-
наған шаруалар күн-түн демей еңбек-
теніп, қызыл қырманның қызған шағында 
жақсы көрсеткіштерге қол жеткізді.

Күзгі жиын-терінге келсек, 41 мың 
гектарды алып жатқан дәнді дақылдар-
ды жинау толық аяқталды. 7,5 мың гек-
тардағы күзгі бидайдан 12,5 мың тонна 
өнім алынып, әр гектарға 16,7 центнер-
ден айналды. Жаздық бидай егілген 6,8 
мың гектар егістіктен 15,2 мың тоннадай 
астық жиналды. Бұндағы әр гектардан 
22,2 центнер өнім бұйырды. Өзге дәнді 
дақылдарға келсек, 1,1 мың тонна сұлы, 
400 тонна құмай жүгері (сорго), 3,2 мың 
тонна дәндік жүгері қамбаға төгілді.

Қалтаны майлаған майлы дақылдар 
да шаруалардың көңілінен шығуда. 22,1 
мың гектардағы майбұршақтың 8,5 мың 
гектары жиналып бітті. Өнім көлемі 18,6 
мың тоннаны құрап отыр. Әр гектарға 22 
центнерден айналуда. Бұл ретте аудан-
дық ауыл шаруашылығы бөлімі дабыл кө-
теруде. Себебі, майбұршақ қана егілген 
жердің құнарлығы кеміп, өнім көлемінің 
алдағы уақытта азаюына әкеліп соғуы 
ықтимал. Ол үшін ауыспалы егістікке   
көшкен жөн. Жердің тынығуына, құнар-
лығын қалпына келтіруіне мүмкіндік 

Жадыраған жаз өтіп, күздің салқыны 
соққанына міне екі ай болды. Әне-мі-
не дегенше қылышын сүйретіп қыс та 
келе жатыр. Қақаған аязда халық  ауру 
сырқаусыз,  аман-есен  шығуы тікелей  
жылу мәселесіне де байланысты. Осы 
ретте тиісті мекемелер өз жұмыстары-
на қызу кірісіп те кетті. Ауданның бұл 
науқанға дайындығын бір бағдарлап 
шығайық.

«Алакөл орман шаруашылығы» комму-
налдық мемлекеттік мекемесі өз жұмысы-
на белсене кірісіп, бір жүйеге келтірген. 
2021 жылға мекемеде 65 отбасыны отын-
мен қамтамасыз ету жоспарланған. Олар-
дың 55-інің сұранысы қанағаттандырыл-
ды, 10 жанұя кезекте тұр. Сонымен қатар 
жағдайы төмен отбасылар да назардан 
тыс қалмай, оларға да барынша көмек көр-
сетілуде. Биыл Үшарал орманшылығынан 
отынға кесу мақсатында сүрек көлемі 214 

ҚР тәуелсіздігін алғаннан 
бері алдымызға қойған ең 
маңызды мақсат ол  құқықтық 
мемлекет құру болатын. Әри-
не қазақ халқы құқық деген 
ұғымының төңірегіне толық 
өзінің өмірін кіргізе бастады, 
құқықтық кеңістік толығымен 
бізге енді деп санауға болады. 

Құқық деген ұғымның өзі үш 
тұғырлы ұғымдардан тұрады. 

Халық үніне құлақ асатын мемлекет

Еңбегіне қарай өнбегі

беріп, дақылдарды 
алмастыру маңызды 
екені сөзсіз.

4,8 мың гектардағы 
күнбағыстың 3,9 мың 
гектары жиналып, 3,4 
мың тонна өнім берді. 
40 гектардағы мақса-
рыдан 33 тонна дақыл 
алынды.

Аудан Кеңес зама-
нында қант қызылша-
сы бойынша үздіктер 
қатарынан түспей, 
үнемі рекордтық көр-

сеткіштерге қол жеткізетін. Өңірді еліміздегі 
қант қызылшасын өсіретін негізгі аймаққа 
айналдыру ісі қарқын алып жатқанымен, 
нәтиже көңіл қуантарлық емес. Жыл ба-
сында 800 гектар жерге өнімділігі жоғары 
тұқымдар егілгенімен, көктемгі ауа рай-
ының қолайсыздығына байланысты 300 
гектардан жердің бетіне көк жарып шыққан 
балтамыр болмады. Қалған 500 гектар-
дағы тәтті  түбірдің 20 гектары жиналып, 
600 тонна өнім берді. Алдыңғы жылдар-
дағыдай қызылша қар астында қалмай, то-
лық жиналады деген ойдамыз.

Қазіргі таңда республика бойынша 
дизель отынының тапшылығы мен қым-
баттауы байқалуда. Бұл мәселені шешу 
мақсатында шаруаларға 1430 тонна арзан-
датылған жағармай бөлініп, осы күнге де-
йін 300 тоннадайы босатылды.

Аудандағы мал шаруашылығы да ады-
мын үдеткен емес. Алакөл даласында 86 
мың бас ірі қара, 262 мың қой-ешкі, 33 мың 
жылқы өріп жүр. Жыл басынан бері 9,5 мың 
тонна ет, 29,8 мың тонна сүт, 475 тонна жүн 
өндірілген. Өсім тұрақты, жұмыс қарқынды. 

Ендігі мақсат төрт түліктің қытымыр қыс-
тан қысылмай шығуын қамтамасыз ету. 
Өңірдегі 52 мың гектар шабындық жерден 
жоспарланған 354,7 мың тонна жемшөп  
толығымен дайындалды. Оның ішінде 
193,8 мың тонна табиғи шөп, 62,6 тонна пі-
шендеме, 39,4 мың тонна сабан, 20,7 мың 
тонна құрама жем, 37,4 мың тонна сүрлем 
әзір тұр. 

Ауыл шаруашылығын қолдау мақсатын-
да «Алакөл» несие серіктестігі арқылы 39 
шаруа қожалығына биыл 286 млн. 600 мың 
теңгенің несиесі берілген. Бұлар «Кеңда-
ла», «Іскер», «Агробизнес» бағдарламала-
ры негізінде жүзеге асты.

А.ЕСЕНБЕКОВ.

  Қыс қамына 
    дайынбыз ба?

текше метр тағайындалған, ал жалпы 
берілген жер көлемі 7,1 гектар. Аталған 
мекемеде жалпы алғанда 73 адам қызмет 
атқаруда. Отынды халыққа жеткізу, тасы-
малдауға 1 MT3 тракторы  және 1 3ил ав-
токөлігі берілген.

Көпшіліктің көмейінде жүрген көмір 
мәселесіне келсек, күннің суытуына бай-
ланысты халық жаппай қатты отынға та-
ласты бастады. Алайда, бір адамға 3-4 
тоннаның көлемінде ғана берілуде. Бұл ең 
алдымен қатты отынның бір қолға өтіп ке-
туі мен өзге азаматтардың көмірсіз  қалуы-
на жол бермеу мақсатында қолға алынған. 
Бүгінде ауданға қарасты Бескөл ауылдық 
округінде Қаражыра көмірі бар. Тоннасы 
13 900 теңге. Бұдан бөлек Шұбаркөл қатты 
отыны да жеткізілді. Бағасы бір тонна үшін 
14 200 теңге. Сондай–ақ 2021-2022 жыл-
дар аралығындағы жылыту маусымына 
жеке секторлардың қажетті лимиті 81 190 
тоннаны құрайды. Жалпы, ауданға жет-
кізілген көмірдің қоры 68 000  тонна болса, 
сыйымдылығы 83,7%-ды көрсеткен. Бүгін-
де қоймада шамамен алғанда 700 тоннаға 

жуық қатты отын сақталуда. 
Осыған қарамастан ел арасында 

көмірдің қымбаттауы мен жетіспеушілігі 
жайлы ақпарат тарауда. Бұл көмір та-
сушылардың кезекке таласы мен ар-
найы белгіленген мөлшерден артық 
қатты отынды иемденіп қалуға деген 
құлшыныстарынан туындап отыр. Көмір 
сататын орындардағы жүк көліктерінің 
қақтығысы, тұрғындардың араздасуы – 
көмір жетіспеушілігінің көрінісі емес. Ол 
ең алдымен қатты отынды кәсіп еткен-
дердің машақаты.

Сондай-ақ көмір алуға қариялар 
мен жаңа туған сәбилерін алып ке-
летін тұрғындар да бар. Кезексіз қатты 
отынға қол жеткізуді мақсат ететін бұн-
дай айла-тәсілдерге жол бермеген жөн. 
Сондықтан да көмір орталықтарына әр 
отбасынан бір ер адам ғана келіп, ар-
найы кезекпен алғандарын қадағалау 

керек. Өйтпеген жағдайда қыс 
жақындаған кезде өз кесіріміз 
өзімізге  тиюі де мүмкін.

Таулы аймақтарға келетін 
болсақ, бұл жаққа көмір Қа-
банбайдағы 3 көмір базасы 
арқылы тасымалданады. Бұл
аймақтардың көмірмен қам- 
тылу көрсеткіші әзірге  60-
70%  құрайды.

Келесі кезекте тұрғын үй-
лерді, мекемелерді жылы-
туды толық қамтамасыз ету 
мәселесі тұр.  Жылу қазаны-
мыздың күші жалпы қаланың 

көлеміне жетпейтіні айтпасақта түсінік-
ті жайт. Қазір жұмыс істеп тұрған жылу 
қазандығының қуаттылығы тәулігіне 15 
гкал болғанымен,  тұтынушылардың 
көптігіне байланысты 16-17 гкал жылу 
өндіруге мәжбүр.  

Осы ретте жаңа жылу қазандығын 
салу да жоспарда бар. Бұл жобаның іске 
асырылуы жаңа жылдан кейін белгілі 
болмақ, дегенмен де жоба мақұлданса 
құрылысқа екі жыл уақыт кетпек. Оның 
қуаттылығы 30 гкалды құрайтын болады, 
бұл қаланың барлық аумағын қамтиды 
деген сөз.

Жалпы алғанда жылыту маусымы 
басталғалы бері аталған мекеме мен  
басшылары бірталай жұмыстар атқару-
да. Қақаған қыстың аязына төтеп беру 
үшін көмір мен отынның  жеткілікті, ал 
жылу қазандығының өз ретімен қызмет 
етуі аса маңызды. Биылғы жағдай был-
тырғыдан жақсы  болады деген сенім-
деміз. 

А.ТАУЫМОВА.

Олар: әділдік, теңдік, 
еркіндік. Кез келген 
Қазақстан азаматы 
басына күн туған-
да немесе қандай 
да бір сұрақ туын-
даған кезде шешімін 
іздейді. Әділдіктің 
ең еркін салтанат 
құратын жері ол сот  
болып табылады. 
Сондықтан сот  де-

геніміз Цицеронның тілімен айт- 
са «Сөйлеуші заң», ал «заң» із-
деушілердің ісі сотқа барып өзінің 
әділдігіне ие болуда. 

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев-
тың «Сындарлы қоғамдық диа- 
лог – Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің негізі» Жолда-
уында көптеген келелі мәселелер 
көтерілді. Онда азаматтардың 
барлық сындарлы сауалдарына 

жедел және тиімді жауап беретін 
«Халық үніне құлақ асатын мем-
лекет» тұжырымдамасын іске 
асыру міндетін қойды.

Аталған тұжырымдаманы іске 
асыру және өтініш берушілермен 
жұмыс сапасын арттыру мақса-
тында азаматтардың мемлекет-
тік органдарға жүгіну рәсімдерін 
барынша жеңілдетуге және олар-
дың қаралуын бақылауды жетіл-
діруге арналған «Е-өтініш» ақпа-
раттық жүйесі әзірленді.

Өтініштермен жұмыстың бар-
лық процестерін цифрландыру 
келесіні қамтамасыз етеді:

- өтініштерді мемлекеттік орган-
дардың құзыреті бойынша бағы-
тын автоматты түрде анықтау;

- мемлекеттік органдар арасын-
дағы сұраныстар санын оңтай-
ландыру есебінен өтініштерді қа-
рау мерзімін қысқарту;

- өтініш берушіні өтінішті қа-

раудың барлық кезеңдері, саты-
лары және мерзімдері туралы 
хабардар ету;

- мемлекеттік органдарға 
келіп түсетін барлық өтініштердің 
бірыңғай базасын қалыптастыру.

Сонымен қатар «Е-өтініш» 
жүйесі өтініш берушімен кері 
байланыс жүйесін жүргізуге және 
мемлекеттік органдардың жұмыс 
сапасын бағалауға мүмкіндік бе-
реді.

Мемлекеттік органдардың 
жауаптары жүйелі талдаудан 
өткізіледі. Бұл жазылымнан бас 
тарту фактілерінің жолын кесуге 
ықпал етеді және нақты салалар-
да өтініштерді қараудың бірыңғай 
тәжірибесін қалыптастырады.

Сондай-ақ мемлекеттік орган-
дарға жүктемені азайту, типтік 
жағдайлар бойынша қағазбас- 
тылық  пен  төрешілдікті  болдыр-
мау мақсатында «Азаматтарға 

арналған үкімет» мемлекет-
тік корпорациясы базасында 
«Нәтиже» орталығының жұмы-
сы енгізілуде. Оның міндеті тек 
өтініштерді қабылдауда ғана 
емес, сондай-ақ жүйеде «білім 
базасын» пайдалана отырып 
немесе тиісті мемлекеттік ор-
ганның жауапты қызметкерімен 
қашықтан қызмет көрсетуді 
ұйымдастыру жолымен аза-
маттың мәселесін сол жерде 
шешілуін қайта өңдеу болып 
табылады. 

Биыл шілде айынан бастап 
«Е - өтініш» сервисі жұмыс жа-
сауда. Алматы гарнизон Әске-
ри сотына бүгінгі күнге дейін 
2 өтініш «Е - өтініш» сервисі 
арқылы  түсіп отыр.

И.БИРЛИКОВ,
Алматы гарнизоны 

Әскери сотының кеңсе 
меңгерушісінің м.а.
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ҚР Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев Қазақстан халқына Жолда-
уында: «Сыбайлас жемқорлықпен 
күрес барынша жүйелі сипат алу-
да. Жемқорлықтың пайда болу 
себептеріне көбірек назар ауда-
рылып, алдын алу жұмыстары 
жүргізілуде», - деп айқындап өткен 
болатын. Алматы облысы көлемін-
де тұрмыстық сыбайлас жемқор-
лықты жою саясатын қалыптас- 
тырып, халыққа қолайлы жағдай 
жасау мен мемлекеттік мекеме-
лердің ашықтығын қамтамасыз 
ету мақсатында «Jetisý - adaldyq 
alańy» жобалық кеңсесі жұмыс 
атқаратындығы бәрімізге мәлім. 
Осыған орай, «Jetisý - adaldyq 
alańy» жобалық кеңсесі ағымдағы 
жылдың 9 айында қандай жұмыс 
атқарды, қандай нәтижеге қол 
жеткізді, сол туралы қорытынды 
есепті назарларыңызға ұсынамын.

2020 жылдың желтоқсан айы- 
нан бастап, ҚР Президентінің 
жанындағы мемлекеттік басқару 
академиясында «ISO 37001 ХА-
ЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТЫ» Ал-
маты  облысы   бойынша   «Jetisy -
adaldyq alańy» жобалық кеңсе 
менеджерлері сыбайлас жемқор-
лықтың алдын алу мақсатында 
тың идеяларды  игеріп, халық- 
аралық  жемқорлықпен  күрес сая-
сатымен танысып, республика 
көлемінде бірінші болып білік-
тілігін арттыруда, қазіргі таңда 
сертификаттаудың екінші кезеңін 
жүзеге асыруда. Сонымен қатар 
жобалық кеңсе менеджерлері ҚР 
Президентінің жанындағы мем-
лекеттік басқару академиясында 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
менеджмент және комплаенс» 
тақырыбы бойынша мемлекет-
тік қызметшілердің семинарынан 
өтіп, сертификатталған қызмет-
керлер қатарында өз қызметін 
жалғастыруда.

Мониторинг тұрмыстық сыбай-
лас жемқорлықтың алдын алуда 
елеулі орын алатын жүйелі жұ-
мыстарының бірі екендігі айқын, 
осыған орай,  2021 жыл басынан 
бері 92 мониторинг келесі салалар 
бойынша жүзеге асырылуда: дәрі-
ханалардағы дәрі-дәрмек баға-
ларының шектік бағасына, дәрі-
хана қоймаларына, QR кодтарға, 
«Сервистік әкімдіктерге» және 
ХҚКО мемлекеттік қызмет көр-
сетуге, көліктік бақылау инспек-
ция саласына, жатақханаларда 
білімгерлерге өмір сүруге қолайлы 
жағдай жасау мақсатында, ұлттық 
бірыңғай тестілеуге және басқа 
бағыттар бойынша жүргізілді.

Жыл басынан бері «Пара-
саттылық орталығы» облыстың 
барлық 20 ауданында ашылды. 
Орталықтың басты мақсаты - ха-
лықтың өзекті мәселелерін шешу 
бойынша шұғыл әрекет ету және 
азаматтардың құқығын жүзеге 
асыруда мемлекеттік органдар-
дың өзара бірлесе әрекеттесуін 
қамтамасыз ету. Ақпан айынан 
бері облыс көлемінде 200-ге жуық 
іс-шара өткізілді. Шаралар ҚР Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл агенттігінің Алматы облыстық 
департаментінің бірінші орынба-
сары Жандос Жұмабаевтың жеке 

Биыл әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 
тарих факультетін бітірейін деп 
отырмын. Мен үшін жоғарғы 
білімнің қара шаңырағы ке-
ремет мүмкіндіктер ортасы 
болды. Себебі мен бұл орта-
да тек білім алумен шектелген 
жоқпын, болашаққа сенімді қа-
дамдар жасауға мүмкіндіктер 
алдым деп есептеймін.

Менің университетім, Қа-
зақстан Республикасындағы 
ғылыми-зерттеу статусы бар 
білім ошағы. Қазіргі заманауи 
сұранысқа ие мамандықтармен 
қатар, халықаралық деңгейде, 
жаһандық мәселелер бойынша 
ғылыми зерттеулер жүргізуге, әр- 
түрлі шет елдермен академиялық 
байланыс орнатуға жол ашады. 
Студенттер мен магистранттар, 
ұстаздарымыз ғылыми жоба-
ларға қатысып, білімдерін сынап 
көруге мүмкіндіктер алады. 

Соңғы уақыттарда универ-
ситет QS рейтингісінде жоғары 

Ауылға көңіл бөлу және оның 
жағдайын жақсарту – мемле-
кеттік мәні зор іс. Яғни, мем-
лекетіміздің қалыптасуы ауыл 
өмірімен тікелей байланысты. 
Қазақылықтың иісі аңқып тұрған 
бұл жерлерге өзгеріс пен жаңа-
лықты алып келетін білім мен 
ғылым болғандықтан Елбасымыз 
бірнеше бағдарламалар ұсынған 
еді. Олардың бірі «Дипломмен – 
ауылға» жобасы.

Аталған жоба бойынша қала-
ның ұл-қызын да ауылға жұмысқа 
тарту мәселесі бүгінгі күннің та-
лабы. Ауылды көтеру ісі – әр 
қазақты қадірлеу деген ұлттық 
ұстанымды көрсетеді. «Дипломмен –
ауылға» жобасы ауылдық елді 
мекендерге жұмыс істеу және 
тұру үшін келген әлеуметтік сала 
мамандарын қолдауға бағыт-
талған. Диплом алған мамандар-
дың бәріне бірдей жұмысқа орна-
ласудың сәті түсе бермейді. Сол 
себепті жастарды қолдау ретінде, 
бір жағынан ауылдарымызды да-
мыту мақсатында бұл бастама 
бекітілген болатын. Ауданымыз- 
да осы жобамен белсенді жұмыс-
тар атқарылуда. Жыл сайын жас 
маман иелері баспаналы болу-
да. Биылғы жылы 30 маман иесі 
8,7 млн. теңге бір жолғы көтер-
ме жәрдемақы иеленді. Ал 4 жас 
маманымыз 17,5 млн. теңгеге 
тұрғын үй сатып алу үшін бюд-
жеттік несие алды. 

Былтыр үйлі болған Каримова 
Динара   Байтенқызы:   «Өзім   Үш- 
арал қаласының тұрғынымын. 
Алматы қаласында Абай атын-
дағы қазақ  ұлттық педагогикалық 
университетін 2007 жылы педа-
гогика және психология маман-
дығы бойынша аяқтадым. 2015 

Іс нәтижелі
бақылауында жүзеге асырылуда.

Жобалық кеңсе аясында 300-ден
аса кездесу жүзеге асырылды, атап 
айтсақ, Алматы облыстық ішкі сая- 
сат, спорт және дене шынықтыру, 
мәдениет және архивтер, дін, кәсіп-
керлік және индустриалды-иннова-
циялық қолдау басқармаларының 
қатысуымен және жергілікті мем-
лекеттік басқару органдарымен 
бірлесе тұрмыстық сыбайлас 
жемқорлықты жою және мемлекет-
тік мекемелердің ашықтығы мен 
қолжетімділігін қамтамасыз етуде. 
Білім басқармасына қарасты об-
лыстық барлық техникалық білім 
беру мекемелерінің ұжымдарымен 
толықтай сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу мақсатында белсенді 
жұмыстар атқарылуда. Жергілікті 
басқару органдарына қарасты ква-
зимемлекеттік ұжымдардың басым 
бөлігімен «дөңгелек  үстел» «Пара-
саттылық, адалдық, әділдік» тақы-
рыптарында жүзеге асырылды.

«Jetisý - adaldyq alańy» жоба-
лық кеңсесінің авторлық жобасы - 
«Мобильді ауыл» жобасы Алматы 
облыстық 256 ауылдық округтерін-
де жүзеге асырылып, мемлекеттік 
мекемелердің ашықтығы мен қол 
жетімділігін қамтамасыз етуде. Жо-
баның басты ерекшелігі ауылдық 
округ әкімдері халықпен WhatsAPP 
мессенджері аясында тікелей 24/7 
сағат байланыста болып, халық 
игілігіне  қызмет   атқаруда. «Jetisý -
adaldyq alańy» жобалық кеңсе ме-
неджерлері аталған жоба аясын-
да облыста брифинг жүргізіліп, 
аталған шара облыс көлемінде 
жүйелі түрде жүргізілуде.

Алматы облысы көлемінде сы-
байлас жемқорлыққа қарсы ақпа-
раттық үгіт-насихат құралдары 2021 
жылдың басынан бастап 200-ден 
аса баннер орналастырылып, 30 
000-нан астам ақпараттық парақша 
таратылып, халық назарына 100-ге 
жуық сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
бейнематериал ұсынылды.

Ағымдағы жылдың қыркүйек 
айында «Jetisý - adaldyq alańy» жо-
балық кеңсесі мен облыстық білім 
басқармасы бірлесіп ұйымдастыр- 
ған «Парасатты отбасы» байқауы 
жүзеге асырылды. Байқауға жал-
пы Алматы облысы бойынша 150 
өтінім келіп түскен. Әр отбасының 
бейнеүзінділері жан-жақты тал-
данып, ең көп дауыс алып, үздік 
шыққандар марапатталды.

Байқаудың басты мақсаты – от-
басылық құндылықтарды насихат-
тау, отбасы мүшелері арасында 
достық қарым-қатынасты, парасат-
тылықты, адалдықты қалыптасты-
ру, саналы тұлғаны дамыту және 
прогрессивті идеялары бар оқушы-
ларды анықтау. Байқау жеңім-
паздарына арнайы дайындалған 
мадақтау қағаздары мен бағалы 
сыйлықтар берілді.

Алматы   облысындағы  «Jetisý -
adaldyq alańy» жобалық кеңсесі 
тұрмыстық сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатты дәріптеп, мемле-
кеттік мекемелердің ашықтығы мен 
қолжетімділігін қамтамасыз етуге 
барынша атсалысып келеді.

Аманжол ЖАЗЫҚБАЕВ,
«Jetisý - adaldyq alańy» 

жобалық кеңсесінің жетекшісі.

 Ауылға 
қызмет етейік

Тәрбие тал бесіктен бастау алады десек, сәмбі талдың иіліп 
тал бесікке айналар орны ауыл екені бесенеден белгілі. Қа-
зақ халқының алтын тамыры – атамекен ауыл екенін әрбір қа-
зақстандық жас жете түсінетін уақыт келді.

жылы Лепсі ауылына дарынды 
балаларға арналған интернат 
ашылуына байланысты жұмысқа 
келген болатынмын.Осында  қыз-
мет етіп жүргеніме алты жыл-
дың көлемі болды. Бұл жер мені 
табиғатымен баурап алды. Ауа- 
сы таза, даласы кең, бұлағы 
мөлдір, орманы жайсаң жерден 
қалай кеткің келеді? Әрине қа-
лада тұру жеңіл, бірақ ауылда 
өзің жаққан отынмен жылыған 
үй бір бөлек. Былтырғы жылы 
«Дипломмен – ауылға» бағдар-
ламасына ұсыныс беріп, қазіргі 
таңда міне үйлі болып отырмын. 
Оның барлығы ауылға сіңірген 
еңбегімнің, білімімнің арқасы деп 
білемін. Өзім оқушы тәрбиелеп 
отырғаннан кейін оларға барын-

ша үлгі болғым келеді. Қазіргі 
таңда мектепте директордың 
оқу ісі жөніндегі орынбасары 
қызметіндемін. Онымен қоймай 
ауылымыздың туризм сала-
сын да көтеруге тырысып жүр-
мін»,-дейді.

«Дипломмен – ауылға» жо-
басы әлеуметтік саладағы білік-
ті мамандардың тапшылығы 
және ауылдық жерлерде көр-
сетілген білім беру, медицина-
лық және өзге де қызметтер са-
пасын жақсартуға негізделген 

болатын. Қазіргі кезде еліміздің 
түкпір-түкпір жеріндегі ауыл-
дарымызға білікті мамандары-
мыз барып қызмет көрсетуде. 
Бұрынғыдай ауылдарымыз 
қараң емес, интернет желісі 
бар, ауыз сумен қамтамасыз 
етілген, мектептерге керекті 
құралдар орнатылған, барлық 
жағдай жасалды демесек те, 
қажетінше керек дүниелердің 
көбісі орнатылған. 

Ауылдың көркеюі - жастар-
дың қолында. Әрбір жас ма-
ман келген жеріне сол мекен-
нің тумасындай сіңісіп кетсе, 
білімімен жас ұрпаққа бағыт-
бағдар беріп, ауылды жақсар-
туға деген ынтасын оятып жол 
көрсетсе ауылдарымыз неге 
дамымасқа? 

Ж.КУМПЕИСОВА.

ҚазҰУ – 
мүмкіндіктер мекені
орын алып жүр. Мен оқып жүрген 
тарих факультетінің Италияның 
Ла-Сапиенца, Түркияның Стам-
бул, Ресейдің Гуманитарлық уни-
верситеттерімен қос дипломды 
бағдарламалары бар. Яғни, ұлт-
тық университетке түскен немесе 
оны бітірген студенттің шетелдің 
алдыңғы қатарлы университет-
терінде білімін жалғастыруға 
мүмкіндіктері бар.

Бұнда оқу процесі мен сту-
денттік өмірдің барлық крите-
рийлері сай келеді. Білім орда-
сында Қазақстандағы ең үлкен 
және техникалық жағынан жақ-
сы жабдықталған кітапхана 
бар. Сонымен қатар  негізгі ма-
мандығыңа қосымша салалар 
арқылы білім көкжиегін кеңей-
туге мүмкіндіктер жасалған. Бұл 
мүмкіндік өте пайдалы. Өйткені 
қазіргі кезде қалаған жұмысыңа 
орналасу үшін кейде бір маман-
дық иесі болу жеткіліксіз болып 
жатады, сондықтан бір-біріне са-
лалас  бірнеше мамандықтарды 
игеруге тырысатын студенттер 
саны артып келеді.

Университет – белсенді сту-
денттік өмір мен әртүрлі шығар-
машылық іс-шараларға толы кез-
десулер, конференциялар мен 
ғылыми апталықтар, білімгерлер-

ге  арналған түрлі байқаулар ор-
тасы.  Студенттік өмірге жақсы 
икемделуге, шығармашылық 
талантты ашуға, сондай-ақ 
жаңа достар табуға көмекте-
сетін факультеттер арасындағы 
қызықты спорттық жарыстар да 
жетерлік.

Биыл тарих факультетін 
ойдағыдай аяқтап, универси-
тетімде білімімді жалғастырсам 
деген арманым бар. Себебі 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлт-
тық университеті бұл – кампус- 
тары Алматының экологиялық 
таза аймағында орналасқан, 
15 жатақханасы, бірегей ғылы-
ми кітапханасы, студенттер 
сарайы, 300 орындық жастар 
интернет орталығы, меншікті 
теле-радио кешені, Ыстықкөл-
де жеке демалыс орны, сту-
денттерге қызмет көрсететін 
«Керемет» орталығы бар біре-
гей университет. Сол себепті, 
менің университетім жастар 
үшін армандар орындалатын 
орта.

А.КЕРІМТАЕВА,
Әл-Фараби атындағы Қазақ

 ұлттық  университетінің 
4 курс студенті.

(Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к., 
профессор Р.Мырзабекова). 
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1. Жалпы ережелер
1.1. Осы Ереже «ҚР ұйымының үздік 

басшысы - 2021» Республикалық кон-
курсын (бұдан әрі – Конкурс) өткізудің 
тәртібі мен мерзімдерін, конкурстың 
қатысу шарттарын және нәтижелерін 
анықтауды айқындайды.

1.2. Конкурстың ұйымдастырушыла-
ры - «Бірлік» ЖҚ (бұдан әрі - Қор), «Қа-
зақстан Республикасының жас кәсіп-
керлер кеңесі» ҚҚ, «Өрлеу» білім мен 
мәдениетті дамыту қоры »ҚҚ (әрі қарай) 
«Ұйымдастырушылар»).

1.3. Конкурс ҚР Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына арналған.

1.4. Конкурсты өткізу мақсаты - 
басшылардың қоғам мен мемлекеттегі 
рөлін арттыру және олардың ел қыз-
метінің барлық саласын дамытуға қоса-
тын үлесін арттыру, ұжымдардың эко-
номикалық және әлеуметтік қызметінің 
табысқа жетелейтін факторларын тал-
дау.

1.5. Конкурстың негізгі мақсаттары:
- Өз кәсіпорны қызметінде елеулі та-

быстарға, өз еңбегінің және өз ұжымы-
ның еңбегінің жоғары әлеуметтік-эконо-
микалық көрсеткіштеріне қол жеткізген;
әлеуметтік проблемаларды шешу-
мен, қайырымдылық қызметпен, нақты 
қоғамдық жұмыспен айналысатын бас-
шыларды анықтау және көтермелеу;

- Өз өңірінің әл-ауқаты мен бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру мақсатында об-
лыстардың (облыстың, қаланың, аудан-
ның, ауылдың және т. б.) кешенді стра-
тегиялық бағдарламаларын орындауға 
басшылардың рөлін, үлесін күшейту;

- Ел ауқымында тиімді басқару 
тәжірибесін зерделеу және тарату, ел-
дің кәсіпорындары мен ұйымдарының 
тиімділігі жоғары қызметіне кедергі кел-
тіретін себептерді қорыту, мемлекеттің 
басшы органдарын осы себептер тура-
лы хабардар ету;

- Қоғамдық және мемлекеттік 
құрылымдардың қазіргі кезеңде ел да-
муының басым міндеттерін іске асы-
рудағы ынтымақтастығына, бизнестің, 
билік пен қоғамның әлеуметтік-эконо-
микалық әріптестігін дамытуға қолдау 
көрсету.

2. Конкурсты ұйымдастыру
2.1. Конкурсқа кәсіпорындар (өндіріс, 

тұтыну нарығы, сауда, қоғамдық та-
мақтандыру және халыққа тұрмыстық 
қызмет көрсету салалары және т.б.), 
өнеркәсіп, құрылыс, көлік, ауыл шар- 
уашылығы, ғылым, білім беру, денсау- 
лық сақтау, мәдениет салаларының 
басшылары, облыстардың, қалалар-
дың, аудандардың жергілікті, орталық 
атқарушы органдарының басшылары, 
қоғамдық ұйымдардың басшылары 
және т. б. (бұдан әрі - «конкурсқа қаты-
сушы») қатысады.

2.2. Конкурстың республикалық ке-
зеңі ҚР облыстары жіберген үміткерлер 
арасынан жеңімпаздарды анықтау мақ-
сатында өткізіледі.

Бүгінде Алматы облысында «Жеті-
су-адалдық алаңы» жобалық кеңсесі 
сыбайлас жемқорлықты жою бойын-
ша бірыңғай мақсатты жүзеге асы-
руда мемлекеттік қызметкерлер мен 
азаматтарды біріктіретін жалпыұлт-
тық идеяға айналуда. Бұл бағытта 
жобалық кеңсе ҚР Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
(Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қыз-
мет) Алматы облысы бойынша де-
партаментімен бірлесіп ақпарат-
тық-насихаттау жұмыстарын жүргізу-
де.

Мәселен, Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметінің 1424 Call-орталығын 
насихаттау мақсатында Алматы об-
лысының жастар белсенділері облыс 
аумағында мемлекеттік органдардың 
өкілдерімен бірлесіп, «Парасатты бол, 
сыбайлас жемқорлық фактілері тура-
лы 1424-ке хабарла!» атты бірыңғай 
облыстық акция ұйымдастырды. Ак-
ция аясында белсенділер сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жапсырмаларды 
қоғамдық орындарда, қоғамдық көлік-
терде, патрульдік автокөліктерде, сон-
дай-ақ мемлекеттік мекемелердің ақпа-
раттық тақташаларында орналастырды.

Сонымен қатар акция аясында 
жастар белсенділері «Жетісу-адалдық 
алаңы» жобалық кеңсесінің қалалық 
және аудандық менеджерлерімен бір-
лесіп Алматы облысының азаматтары-
на сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңна-
мадағы жаңа өзгерістер туралы ақпарат 
жеткізді. Жаңартылған көтермелеу жү- 
йесіне сәйкес, сыбайлас жемқорлық 
фактілері туралы хабарлаған азаматтар 
сараланатын сыйақы сомасын ала ала-
ды. Мұндай жүйе Экономикалық ынты-
мақтастық пен даму ұйымының көптеген 
елдерінде іске асырылуда. Егер адам 
сыбайлас жемқорлық қылмысы туралы 
хабарлаған    болса,   онда  ол  айыптау
үкімі шығарылғаннан кейін пара сома-
сының 10% - ын ала алады. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қыз-
метінің 1424 Call-орталығы сыбайлас 
жемқорлық фактілері туралы, оның 
ішінде жасалған немесе дайындалып 
жатқан құқық бұзушылықтар туралы, 
сондай-ақ кәсіпкерлік қызметке кедер-
гі келтіру жағдайлары туралы телефон 
хабарламаларына тәулік бойы жауап 
береді.

Бұған қоса, Call-орталығының опе-
раторлары агенттіктің қызметі туралы 
сұрақтарға жауап береді, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет пен оның 
қызметкерлерінің жұмысына шағымдар, 
ұсыныстар мен пікірлерді қабылдайды, 
жұмысқа түсу тәртібін түсіндіреді. 

Колл-орталығына түскен әрбір қоңы-
рау бойынша заңнама шеңберінде де-
реу әрекет жүргізіліп отырады.

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігі Алматы облысы 

бойынша департаментінің 
баспасөз қызметі.

Нұр-Сұлтан қ. 2021

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 
«ҚР ҰЙЫМЫНЫҢ ҮЗДІК БАСШЫСЫ – 2021» 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНКУРСЫ ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕПарақорлық – 

парасаттылық 
жауы

2.3. Конкурстық Комиссия орта-
лық атқарушы органдардан, жергілікті 
атқарушы органдардан, қоғам қайрат-
керлерінен, сала сарапшыларынан, 
конкурсты ұйымдастырушылардан 
құралады.

2.4. Үміткерлерді келесі бағыттар 
бойынша ұсынуға болады:

- Мемлекеттік ұйымның немесе ме-
кеменің басшысы;

- Коммерциялық ұйымның басшысы;
- Қоғамдық ұйымның басшысы;
- Білім беру ұйымының басшысы;
Басшылық лауазымның тәжірибесі 1 

жылдан кем емес болуы қажет.
2.5. Конкурс кезеңдері:
1-кезең облыстық (сырттай) - 2021 

жылғы 1 қарашадан 1 желтоқсанға 
дейін 

Қатысушылар «1-Қосымша» қаты-
сушы өтінімін толтыруы, сондай – ақ 
«Тиімді басшы-ұйым жетістігінің ке-
пілі» тақырыбына эссе немесе пре-
зентация дайындауы қажет.

Конкурстық материалды FOND.
BIRLIK@GMAIL.COM поштасына «Ұйым-
ның үздік басшысы – 2021» - хаттың 
тақырыбымен, қатысушының аты-жөні 
көрсетіліп жіберу қажет. Құжаттарды 
қабылдау 2021 жылғы  1 желтоқсанға 
дейін  жалғасады. WhatsApp  нөмірі:  
+7-775-888-99-50,  байланыс  нөмірі  
+7-701-758- 78- 77 талаптар: эссе кемін-
де 2 бет., Microsoft Word, қаріп, Times 
New Roman 14,  презентация  кемінде 
5 бет, Microsoft PowerPoint.

2-кезең Республикалық (әңгіме-
лесу) - 2021 жылғы  5-10 желтоқсан  
аралығында.

Бұл кезеңде қатысушылар ZOOM 
байланыс арқылы конкурстық ко-
миссия мүшелерімен әңгімелесуден 
өтеді.

Республикалық кезеңнің қорытынды-
сы бойынша карантиндік шаралар мен 
қолайлы эпид. орта сақтала отырып, 
Нұр-сұлтан қаласында конкурс жеңім-
паздарын ресми марапаттау рәсімі 
өтеді. Марапаттаудың ресми бөлігіне, 
жеңімпаздар өз есебінен қатысады.

3. Қатысушыларды 
марапаттау

3.1. Бағыттар бойынша жеңімпаз-
дарға «2021 ұйымының үздік басшысы» 
атағы беріледі.

3.2. Қосымша номинациялар жеңім-
паздарына дипломдар мен сертифи-
каттар беріледі.

3.3. Конкурстың барлық қатысушы-
ларына қатысқаны туралы сертификат-

тар беріледі.
3.4. Қосымша жүлделер конкурстың 

серіктестерімен жеке тапсырылады 
4. Конкурсқа қатысушының 

құқықтары мен міндеттері
4.1. Конкурсқа өз кандидатурасын 

ұсына отырып, қатысушы конкурс өткі-
зу қағидаларымен келісетінін растай-
ды.

4.2. Конкурсқа қатысушылар үшін-
ші тұлғалардың авторлық құқықтарын 
бұзғаны үшін жауап береді, егер қаты-
сушылардың бірі конкурста ұсынған 
ақпаратқа қатысты үшінші тұлға-
лардың қандай да бір шағымдары 
туындаған жағдайда, осы қатысушы 
оларды өз күшімен және өз есебінен 
реттеуге міндеттенеді, бұл ретте ұйым-
дастырушылар кандидатураны кон-
курсқа қатысудан алып тастайды.

5. Ұйымдастырушылардың   құ-
қықтары мен міндеттері

5.1. Ұйымдастырушы конкурс өт-
кізуге және конкурсқа қатысушылар 
арасында жеңімпаздарды анықтауға 
міндеттенеді.

5.2. Конкурсты ұйымдастырушы 
конкурс жеңімпазын марапаттауға 
міндеттенеді.

5.3. Ұйымдастырушының конкурс 
өткізу жөніндегі өз міндеттемелерін 
орындау үшін үшінші тұлғаларды тар-
туға құқығы бар.

5.4. Ұйымдастырушы телекоммуни-
кациялық және энергетикалық 
желілердегі іркілістердің, зиянды 
бағдарламалар іс-әрекеттерінің, сон-
дай-ақ ұйымдастырушының бағдар-
ламалық және/немесе аппараттық 
кешенін санкцияланбаған қол жеткізу-
ге және/немесе істен шығаруға бағыт-
талған үшінші тұлғалардың жосықсыз 
іс-әрекеттерінің нәтижесі болып та-
былған өз міндеттемелерін орында-
мағаны не тиісінше орындамағаны 
үшін жауапты болмайды.

6. Тіркеу жарнасы
6.1. 10 000 тнг мөлшеріндегі тіркеу 

жарнасы екінші турға өткен жағдайда 
төленеді.

6.2. Бұл жарна қазылар алқасы мен 
ұйымдастыру комитеті мүшелерінің 
жұмысын ұйымдастыруға, серти-
фикаттар мен дипломдарды басып 
шығаруға жұмсалады.

WhatsApp нөмірі: + 7-  775- 888- 99- 50,
 байланыс нөмірі +7- 701- 758- 78- 77

«ҚР ұйымының үздік басшысы 
2021» байқауы туралы ережеге

1 - қосымша

«ҚР ұйымының үздік басшысы» республикалық конкурсына 
қатысушының өтінімі

Қатысушының
Т.А.Ж:

Ұйымның 
толық
атауы:

Байланыс
телефоны:

Электрондық
пошта:

Соңғы 3 жылдағы
грамоталар,
алғыс хаттар,
сертификаттар*
():

• Соңғы 3 жылдағы грамоталар, алғыс хаттар, сертификаттар бір құжатта осы 
өтініммен бірге сканерленсін.
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- Айгуль Кабдулмураткызы, ду-
маю не удивлю вас, если озвучу об-
щественное мнение о том, что ста-
тистика - это довольно монотонная 
и скучная работа, перенасыщенная 
цифрами, показателями и сравне-
ниями. Что вы думаете по этому по-
воду?

- Такое мнение в корне ошибочно.  
Ведь сегодня статистика пронизывает 
все аспекты современной жизни реги-
она, она служит основой для приня-
тия многих важных решений в сфере 
предпринимательской и обществен-
ной деятельности, дает информацию 
и представление о тенденциях и си-
лах, которые влияют на нашу жизнь.

 - То есть работники вашего управ-
ления - «кладезь информации»?

- Собирая точные, объективные и 
сопоставимые данные о  жизнедея-
тельности района,  работники  райста-
та способствуют проведению широ-
кого спектра работ на национальном 
уровне. Исходя из их данных планиру-
ется строительство жилья, школ, боль-

Делюсь самым интересным.  Каких 
только историй не бывает в жизни жур-
налистов. Вот одна из них. Это было  лет 
7 назад. После новогодних выходных 
мы все вышли на работу и надо было 
срочно что-то писать -  решила написать  
статью о рождаемости. План был такой: 
взять информацию о рожденных и умер-
ших в прошлом году, немного проанали-
зировать и закончить на позитивной ноте 
о тех, кто родился в ночь на 31 декабря 
и первом малыше наступившего нового 
года. 

Быстро обзвонив нужные организа-
ции, поговорив со специалистами  собра-
ла все данные. Ну и, конечно, выяснила 
о рождённых малышах в новогоднюю 
ночь.  В роддоме сказали, что «Да… есть 
такие малыши. Один мальчик родился  
31 (уже не помню, вроде днем.) А дру-
гая девочка родилась первого числа. Но  
детки не из Ушарала, а из поселка Н.» 

 Конечно, же звоню в  Н. сельскую 
амбулаторию  и  в разговоре фельд-
шер  просит  не писать об этих малы-
шах.  Я ее уговариваю, что для статьи 
было бы очень интересно и живо, если 
я дам отзыв от  мамочек «праздничных» 
малышей.  Но медик продолжает меня 
усердно отговаривать, не называя при-
чину.  В  результате  нашего разговора я 
понимаю, что  детки рождены  в непол-
ных семьях ( ну.. с кем не бывает).  Жи-
вут  по улице Интернетная 26 и 27 (улица 
изменена, номера нет) и самое главное 
у них один отец. Вот такой вот шустрый 
отец оказался  у малышей. Не стал да-
леко ходить, перебежал через дорогу и 
вот уже новая семья!  

 Статью, я написала, но уже без отзы-
вов мамочек, только лишь упомянув, что 
год ушедший завершился у нас рожде-
нием мальчика, а в новом первой  новой 
жительницей района стала девочка.  Ду-
маю, они уже в классе первом!

 В.ИВАНОВА.

8  ноября -   День статистики

Важная и нужная работа

Статистика - одна из 
самых емких, фундамен-
тальных отраслей. К ней 
аппелируют, на нее ссы-
лаются. Она показывает 
все стороны жизнедея-
тельности общества. Это 
утверждение в канун сво-
его профессионального 
праздника подтвердила 
руководитель районного 
управления статистики 
Айгуль Кабдулмураткызы 
Садуакасова.

Обратная сторона

История 
журналиста

ниц, открытие новых предприятий и т.д. 
Для более точного отражения социаль-
но-экономического развития района  
сотрудниками управления статистики 
своевременно принимаются и обраба-
тываются отчеты от всех юридических 
лиц и крестьянских хозяйств.   Кроме 
того, проводятся выборочные обследо-
вания по промышленности и строитель-
ству, торговле и транспорту, занятости 
населения, индивидуальным предпри-
нимателям,  по инвестициям, демогра-
фии и миграции.

 - Коллектив управления статисти-
ки немногочисленный -  6 человек в 
штате. Наверняка, каждый сотрудник 
на «вес золота». 

 - Да, действительно, мы небольшая, 
но очень крепкая команда. Сейчас в 
коллективе работают профессиональ-
но грамотные специалисты, среди ко-
торых Әсемгул Рахатаева, Толқын Каб-
долова, Жанар Шарипханова, Багдат 
Отинчинов и Ермек Сабуров. Каждый 
знает свои функциональные обязаннос-
ти  и  добросовестно к ним относится. 

- Работа накладывает отпечаток 
на характер человека, а статистика  
требует усидчивости, кропотливос- 
ти. За стенами кабинета вы тоже че-
ловек скурпулёзный? 

 - В какой - то степени это так. Рабо-
та научила меня целеустремленности. 
Внимание к деталям со временем тоже 
появилось, что позволяет концентриро-
ваться на мелочах, не упуская главного. 

 - Также вы несли ответственность 
за   главное новшество националь-
ной переписи этого года, под деви-
зом  «Қазақстанда әркім маңызды». 
Оно было   внедрено посредством 
современных цифровых технологий 
и автоматизации процесса. 

 - Да, мы отдали много сил, труда для 
реализации этого масштабного про-
екта. С 1 сентября работал специаль-
ный сайт sanaq.gov.kz,  услуги которого 
были продлены  для удобства и полного 
охвата населения  до   конца  октября и  
казахстанцы могли в онлайн - режиме 
ответить на все вопросы, заданные в 
рамках переписи. 

Традиционный сплошной обход, про-
шел с 1 по 30 октября, и проводился 
среди тех респондентов, которые не 
прошли перепись в онлайн - режиме в 
установленные сроки. Для сбора све-
дений при переписи в качестве иден-
тифицирующей информации был ис-
пользован ИИН опрашиваемого лица, 
что позволило избежать дублирования 
сведений.

Поздравляем от всей души ветера-
нов и всех сотрудников с профессио-
нальным праздником – Днем статис- 
тики! Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия в ваших 
семьях, дальнейших успехов в жизни и 
работе.  

Интервью вела 
Ш. ИМАНАСОВА.   

Два года назад, чтобы 
пройти компьютерную томо-
графию, жителиям нашего от-
даленного района  а это  почти 
80 - тысяч  населения, прихо-
дилось выезжать за сотни 
километров в соседний Сар-
кан, Талдыкорган, Алматы и 
даже Нур – Султан. Затратно  
по времени, по деньгам, да и 
по состоянию больного чело-
века. Все поменялось, когда 
в городе открылся кабинет 
компьютерной томографии, 
оснащенный самым совре-
менным оборудованием.

Сегодня директор  ГКП на 
ПХВ «Алакольская ЦРБ» Ас-
хат Бутабаев  говорит, что этот 
важный  для сельчан шаг был 
сделан практически на финише   
реализации государственной 
Программы развития медицины 
«Денсаулық - 2020», направлен-
ной на развитие общественного 
здравоохранения, как основы 
охраны здоровья населения 
страны.  Ведь кроме  кабинета 
КТ в последние два года  были 
открыты Центры травматологии 
и  гемодиализа, кабинет маммо-
логии.

Хочется пояснить,  что реа-
лизованный  проект, обошелся 
государству  почти в 500 млн 
тенге. Но он того стоит! За-
купленный и установленный  

Здравоохранение

Компьютерная  томография:
    пациенты не нарадуются
компьютерный томограф «Philips 
Ingenuitu CT»  сочетает в себе  
исключительную надежность, 
уверенность рентгенолога в вы-
соком качестве изображения. 
Томограф позволяет не только 
выявить повреждения твердых 
(костных) тканей, но и диагнос- 
тировать онкологию даже на на-
чальном этапе.

Современное компьютерное 
оборудование важно, но оно по-
рою бесполезно, если нет опыт-
ного, знающего и, главное, серти-
фицированного специалиста. Им  
для алакольцев стала  молодой 
врач, выпускница медицинского 
университета «Астана»  нашей 
столицы Нур-Султан  Балнур 
Баяхметова. Она, отучившись 
в интернатуре, окончила ВУЗ с 
«красным» дипломом. Кроме 
этого получила сертификацию  в 
резидентуре Национального ме-
дицинского Центра по курсу «лу-
чевая терапия».

Под ее началом в кабинете 
компьютерной томографии  в 
течение двух лет работают  два  
лаборанта компьютерной томо-

графии – Азамат  Кудайбергенов 
и Нурлан Уалиев. Оба окончили  
Талдыкорганский медицинский 
колледж и имеют стаж работы в 
Алакольской ЦРБ, соответствен-
но, в 6 и 5 лет. И сумели зареко-
мендовать себя опытными специ-
алистами.

Каковы же итоги работы ка-
бинета КТ за двухлетний срок? 
Во – первых, сделано почти 
8000 обследований пациентов 
со всех уголков района, а это 10 

процентов от всей численности 
населения. Причем половина 
приходится именно на грудную 
клетку. Во – вторых, отпала не-
обходимость в долгих и дорогих 
поездках больных в другие горо-
да. В - третьх, вы не поверите, 
но при онкологии  100 – процент-
но  подтверждается сделанный  
специалистами результат! Нет 
необходимости перепроверять 
его в платных медцентрах круп-
ных городов. 

Такой вот пример. В 2020 
году в кабинет пришли убитые 
горем родители подростка А. из 
Ушарала. Ему поставили диа-
гноз – туберкулез и отвели два –
три года жизни, долгое лечение 
и т.д. Но заведующая кабине-
том КТ Балнур Баяхметова бо-
лезнь не выявила. На поверку 
оказалось – банальная, анато-
мическая особенность организ-
ма подростка! К слову Балнур 
продолжает совершенство-
вать свое профессиональное 
мастерство. Ровно год назад 
прошла курсы повышения ква-
лификации  по специальности 
«Лучевая диагностика»  по ци-
клу «Особенности диагности-
ки КВИ с помощью КТ» в НАО 
«Казахский национальный ме-
дицинский университет имени 
С.Д. Асфендиярова.

Вот и получается, что каби-
нет компьютерной томографии, 
успешно работающий  в Уша-
рале – реальный шаг в обеспе-
чении дальнейшего развития 
инфраструктуры  здравоохра-
нения сельских районов на ос-
нове государственно - частного 
партнерства,  с использовани-
ем  инноваций и современных  
информационно – коммуника-
ционных технологий.

         В. ВОРОБЬЕВ. 
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ГУ «Территориальный де-

партамент Комитета атомного и 
энергетического надзора и кон-
троля Министерства энергетики 
Республики  Казахстан  по  Ал-
матинской    области»    (далее – 
Департамент) сообщает, что в 
соответствии с пп.1) п.2 раздела 
1 Правил и условий энергоснаб-
жения потребителей, имеющих 
аварийную бронь, утвержден-
ных приказом Министра энер-
гетики Республики Казахстан 
от 30 марта 2015 года № 245 
(далее - Правила) объекты не-
прерывного энергоснабжения 
(далее - ОНЭ) – «Объекты хо-
зяйственной инфраструктуры 
физических и юридических лиц, 
в силу технологических причин 
нуждающиеся в  непрерывном 
энергоснабжении, отключение 
которых может привести к гибе-
ли людей, нарушению работы 
объектов жизнеобеспечения, ка-
тастрофическим экологическим, 

Соеводы Алаколя 
вырастили неплохой 
урожай  масличной 
культуры;  хорошая 
погода и достаточ-
ное количество ком-
байнов позволяют 
выдерживать непло-
хие темпы уборки. 
Радуют крестьян и 
закупочные цены, 
и сроки расчета за 
поставленную про-
дукцию. И здесь  
выгодно отличаются 
предложения ТОО 

Полеводы нашего района наращи-
вают темпы уборки высокобелковой 
культуры – сои.  Используя высоко-
технологические наработки завершив-
шейся  инвестиционной кластерной 
программы «МаЖиКо -2020», они су-
мели выстроить экономически вы-
годную технологическую цепочку: 
производство сои –  ее глубокая пере-
работка – широкая реализация. Ведь 
не случайно эту  бобовую культуру  
называют прорывом  XXI века из-за ее 
энергетических  свойств, способных 
восполнить дефицит мясных продук-
тов, необходимых для организма че-
ловека. 

Если заглянуть в неглубокую историю 
появления сои в районе, то все началось  
шестнадцать  лет назад с  эксперимен-
тальных 40  гектаров посевов в ТОО 
«Нусипов и К.». А вот  в этом году эта 
культура заняла в севообороте  сельхоз-
формирований всех форм собственности  
уже  более  31000 гектаров орошаемой 
пашни. Ее пробовали выращивать даже 
на богарных землях Уйгентасского реги-
она. Но, как говорится, «не пошло». Рост 
посевов  – за счет ввода в эксплуатацию  
новых поливных земель, которые были 
переведены в залежные; реконструкции  
магистральных каналов; использования
высокоурожайных сортов сербской, италь-
янской и украинской селекции.

 На сегодняшний день убрано ровно 
50 процентов имеющихся посевов сои.  
Задействованы 136 уборочных комбай-
нов, приемку зерна нового урожая ведут 
четыре специализированных приемных 
пункта, расположенных на станции Бес-
коль. Наибольшую площадь посевов, как 

О необходимости соблюдения 
требований Правил и условий

социальным или экономическим 
последствиям». 

Согласно п.3 Правил в пе-
речень объектов непрерывного 
энергоснабжения, для которых 
определяется величина аварий-
ной брони, включаются: 1) объек-
ты, обеспечивающие безопас-
ность государства; 2) теле-радио-
коммуникации; 3) предприятия 
водоснабжения, канализации и 
теплоснабжения; 4) лечебные 
учреждения; 5) объекты, обес- 
печивающие противопожарную 
безопасность, содержание кото-
рых предусмотрено бюджетом;  
6) объекты металлургических 
предприятий непрерывного про-
изводства титана и магния элек-
тролизным способом; 

7) объекты аэронавигацион-
ной организации, обеспечиваю-
щие обслуживание воздушного 
движения; 8) объекты птицефа-
брик.

В соответствии с п.4 Правил 
условием для включения в пере-
чень ОНЭ является соответствие 
схемы внешнего электроснабже-
ния объекта по категории надеж-
ности электроснабжения соглас-
но требованиям, установленным 
Правилами устройства электроу-
становок, утвержденными прика-
зом   Министра   энергетики   Рес-
публики Казахстан от 20 марта 
2015 года №230.

В соответствии с п.6 Правил 
для каждого объекта, включенно-
го в перечень ОНЭ, энергоснаб-

жающими и энергопередающими 
организациями совместно с пред-
ставителем ОНЭ составляется 
акт аварийной брони в соответ-
ствии с Инструкцией по составле-
нию акта аварийной и технологи-
ческой брони энергоснабжения, 
утвержденной приказом Мини-
стра энергетики Республики Ка-
захстан от 11 февраля 2015 года 
№ 75. Акт аварийной брони на-
правляется в государственный 
орган, осуществляющий руковод-
ство в области электроэнергети-
ки и местный исполнительный 
орган. Акт аварийной брони явля-
ется приложением к договору на 
энергоснабжение и договору на 
передачу электрической энергии.

В связи с вышеизложенным, 

в целях недопущения ограни-
чения электрической энергии 
объектов, нарушение деятель-
ности которых может привести 
к угрозе здоровью и жизни лю-
дей, нарушению работы объек-
тов жизнеобеспечения,  ката-
строфическим экологическим, 
социальным и экономическим 
последствиям в регионах, в 
том числе в осенне-зимний пе-
риод Департамент доводит до 
сведения о необходимости ис-
полнения энергоснабжающими 
и энергопередающими орга-
низациями совместно с пред-
ставителями ОНЭ требований 
Правил, в части наличия актов 
аварийной брони.        

М. АЙПОВА, 
методист

ГУ «Территориальный 
департамент Комитета 

атомного и энергетического 
надзора и контроля 

Министерства энергетики 
Республики Казахстан  по 

Алматинской области».

Дела крестьянские

   Для соеводов –
      результативный год

и в минувшем году, имеют 
Ушаральский городской, 
Инталинский,  Жагаталь-
ский, Бескольский  и Жана-
минский сельские округа. 
За сезон  районные соево-
ды  обработали плантации 
самыми современными ви-
дами гербицидов;  провели  
несколько рыхлений меж-
дурядий до смыкания ряд-
ков и  четыре полноценных  
полива.

Не первый год в чис-
ле лидеров КХ «Ушкын» 
(Амантай Дильдебаев), 
«Диханты» (Ерлан Артык-
баев), «Сагынык» (Сайлау 
Несипбеков) и «Ильяс» 

(Малик Еркебаев). На круг они берут по 
20 центнеров бобов. Но, все же им далеко 
до рекордных результатов крестьянского 
хозяйства «Ак бота», которым вот уже на 
протяжении 23  года руководит опытный 
специалист, агроном по образованию Ма-
жен Байзаков.

В этом году соя в хозяйстве занимает 
350 гектаров поливной пашни. И убрано 
уже 300 из них, то есть жатва выходит 
на финишную прямую. Высокие темпы 
обеспечены производительной работой 
двух специализированных комбайнов 
«Сампо» (единственные в районе)  и  од-
ной «Нивы». Пока средняя урожайность 
сербских сортов «Аполо» и «Рубин», ита-
льянского «Атлантик» и украинского «Кор-
сак» составляет 25 центнеров с гектара. 
Однако многие участки средне - поздне-
го сорта «Рубин» дают более 40 центне-
ров на круг! Мало того, Мажен Байзаков 
имеет уже твердые заявки на продажу 40 
тонн семенного материала. А это значит, 
что в ряде наших крестьянских хозяйств  
и соседних районов области произойдет 
сортообновление, что положительно ска-
жется на урожайности сои в 2022 году.

Развитие соеводства в области, как и 
в целом по Казахстану, преследует  ряд 
стратегических целей. В первую очередь, 
решение проблемы дефицита белка в пи-
тании человека и кормлении животных.  И 
районные  соеводы,   используя   научно –
инновационный потенциал, самые совре-
менные технологии и элитные сорта сои 
успешно работают над реализацией  важ-
ной государственной задачи. А опыта им 
не занимать. 

В.ВОРОБЬЕВ.

Стратегия «Казахстан – 2050»

ТОО «АГРИМЕР АВТО» -  
работать  надежно

 Руководитель ТОО «АГРИМЕР АВТО»   Бахтияр Кожаев, говорит, что  четко от-
работанный  и налаженный технологический процесс, мощная производствен-
ная база, опытный коллектив позволяют работать  надежно, без каких – либо 
сбоев вот уже в течение 12 лет.

«АГРИМЕР АВТО».  С началом уборки 
предприятие «стартовало» с  начальной 
ценой  за килограмм сданной сои  в 220 
тенге, а за 25 дней работы цена «подрос-
ла» уже до 270 тенге за килограмм. И ру-
ководитель считает, что и это не предел.  
Расчет с крестьянами  перечислением  
действительно гибкий. В течение двух – 
трех дней или же согласно заключенным 
договорам. За этот важный процесс отве-
чает опытный специалист – менеджер по 
работе с КХ Аханова Салтанат. 

Не случайно сою сюда везут полеводы 
не только нашего, но и соседнего Саркан-
ского района и даже  Урджарского  Вос-
точно – Казахстанской области.  В ногу 
со временем, работает старейшее в рай-
оне приемное предприятие. Почему ста-
рейшее? Да потому что ТОО «АГРИМЕР 
АВТО» заявило о себе  ровно 12 лет назад. 
Практически одновременно с первыми 50 
гектарами посеянной сои. Шесть лет арен-
довали технику и склады на территории 
Алакольского ХПП (ныне ТОО «Алаколь 
Нан»), затем получили участок земли ря-
дом с сахарным заводом и построили соб-
ственную, современную производствен-
ную базу. 

Судите сами: двухэтажные офис и ла-
боратория, с новейшим оборудованием, 
небольшая гостиница на семь мест, душе-
вые и комната отдыха, которые, наверное 
единственные в районе, переведенные  на 
экологически чистое и выгодное электро-
отопление.  Как говорит заместитель ру-
ководителя ТОО Ерен Кзаев, работающий 
здесь с первого дня, имеется  собственный 
автопарк: два новых КамАЗа с прицепами, 
ГАЗ - 53, тракторный погрузчик, зерноме-
татели и т.д. Незаменимым помощником 

стал недавно приобретенный мини – по-
грузчик «WeCan», грузоподъемностью 
в 500 килограммов для работы внутри 
складов.

Технологическая цепочка на пред-
приятии  за эти годы отработана до ме-
лочей.  Машину с соей на проходной  
встречают  сотрудники лаборатории. Это 
вотчина опытного специалиста Елизаве-
ты Наймановой  из Кустаная. Специа-
лист высочайшего класса работает на 
предприятии вот уже 12 лет и подобра-
ла  опытную команду. Пробы бобов про-
веряются на влажность, засоренность, 
наличие вредителей. Далее – автовесы 
и к разгрузочным ямам. Одна принима-
ет самосвалы, другая – с опрокидываю-
щей платформой. Потом соя попадает  
в сепаратор и в склад, где осуществля-
ется ее подработка зернометателями и 
при необходимости сушка. После чего, 
по подземному трубопроводу, на склад 
хранения. После всех этих операций в 
вагоны – зерновозы и на головное пред-
приятие в Кустанай. В пик страды и мас-
совой сдаче предприятие в сутки может 
принять до 1000 тонн масличной культу-
ры при двухсменной работе. 

В 2020 году ТОО «АГРИМЕР АВТО» 
приняло  порядка 19000 тонн сои. «Кон-
куренция,- улыбается Бахтияр Кожаев. - 
Ведь кроме нас на территории станции 
Бесколь работают еще 4 приемных пун-
кта». Но он твердо уверен, что применя-
емая гибкая система оплаты  позволит 
нынче  увеличить  этот показатель до 
25000 тонн. Все идет к этому, ну а убор-
ка сои  в районе продолжается.

В. ВАСИН.
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«Когда я была маленькой, 
–  рассказывает Зарина Хуса-
инкызы, создатель косметики 
Lepsi beauty, –  бабушка Гаки-
фа Зарифовна, рассказывала 
мне, как они готовили мыло 
сами –  собирали и жгли ветки 
деревьев, получали щелочь, 
а затем с её помощью варили 
мыло –  для этого они добав-
ляли кости, жир и масло до-
машних животных оставшиеся 
от согума. Абика говорила, что 
так радовались этому мылу, 
варили не только для себя, 
но так же и на продажу. «А 
сейчас что - покупаем мыло 
из нефти...», -  говорит Гаки-
фа Зарифовна. –   В те годы 
бабушка была подростком, а  
маленький посёлок Лепсинск 
был городом с населением бо-
лее 30 000 человек. Мне ста-
ло очень интересно, как это из 
жира можно сделать мыло??? 
Я   решила   для   себя –когда-
нибудь  я тоже сделаю до-
машнее мыло. Шли годы... 
При поступлении я выбрала 
химический факультет, затем  
успешная работа в школе...  
Но всегда интересовалась 
приготовлением домашнего 
мыла, собирала информацию, 
изучала опыт других мылова-
ров». 

В 2020 году Зарина Хусаи-
новна прошла курсы у фаната 
органической производства –  
Натальи Алатау Органик. Ей 
хотелось создать свой рецепт. 

Во-первых, хотелось, чтобы 
в составе были только нату-
ральные  и полезные ингреди-
енты. 

Во-вторых, так как Лепсинск 
находится в горах Джунгар-
ского Алатау, в экологически 
благоприятном регионе,  где 
произрастает множество ле-
карственных растений, кони 
и коровы дают очень вкусное 
и полезное молоко. Кстати, 

Лепсинский исторический му-
зей был создан на базе школьно-
го музея Лепсинской СШ имени 
К.Д.Ушинского. У истоков школь-
ного музея стояли учителя исто-
рии А. Щербакова, Е.Сушкова, 
военрук  А.Скребцов, старшая пи-
онервожатая Р. Власова, учителя 
Р. Токпаев  и И. Пилипенко, ком-
сорг М. Бахтгузин. Каждый из них 
внес посильный вклад в сборе 
материалов для музея. Немалую 
роль в сборе сыграли ученики 
школы и жители села Лепсинск. 
Среди экспонатов  музея  имеют-
ся   каменное    тюркское    извая-
ние - обатас, каменная зернотер-
ка, жернов ручной мельницы, то-
чильный  камень  сакского воина, 
железный сакский меч - акинак, 
различные  железные наконеч-
ники стрел, керамические изде-
лия, предметы быта 19-20 веков.  
Большую организаторскую ра-
боту по созданию «Лепсинского 
исторического музея» провели: 
предприниматель -  меценат 
Оспанов Бауржан Кенесбеко-
вич, директор областного музея 
Аязбаева Рысжан Абсиметовна, 
руководители областного управ-
ления культуры Абдуалиев Акан 
и Кольбаев Марлен, акимы Ала-
кольского района Жаканбаев 
Алибек Аскербекович  и Абди-
нов Алмас Сапаргалиевич, аким 
Лепсинского сельского округа 
Копчикбаев Самат Жанашевич, 
депутаты районного и областного 
маслихатов.

В результате осенью 2019 года 
было принято постановление от-
крыть в Лепсинске «Лепсинский 
исторический музей-Лепсі тари-
хи музейі» как один из филиалов 
ГККП «Алматинского  областного 
историко-краеведческого музея 
им.М.Тынышпаева». Начиная 
с 2020 года выделены нужные 
денежные средства из бюджета 
области для содержания здания 
музея и оплаты труда 10 новым 
штатным сотрудникам музея. Так-
же Оспанов Бауржан Кенесбеко-
вич сделал личный вклад в фонд 
музей, собрав различные истори-
ческие раритеты: образцы фор-
мы вооруженных сил Алаш-Ор-
ды, денежные знаки различных 
государств начала ХХ века, об-
разцы оружия Великой Отече-
ственной войны, книги по исто-
рии нашего края. На его средства 
был проведен первичный ремонт 
здания будущего музея, куплено 
оборудование для экспозиции. 
Открытие музея нашло отклик 
среди жителей и любителей исто-
рии.  Среди тех, кто добровольно 
пополнил фонд музея: Рахимов 

 Новые производства

 И не только мед! 
       Lepsi beauty!

Современные тенденции общества ориентированы на ис-
пользование продуктов  органического происхождения. Разра-
батываются новые рецептуры и технологии для экологической 
безопасности в области пищевой и легкой промышленности. 
Так и при заводе по расфасовке меда «Лепсинск Өнімі» откры-
лась линия по производству средств по уходу из органических 
ингредиентов. Косметика получила название Lepsi beauty и раз-
работана на основе продуктов пчеловодства и животноводства. 
Мы побывали в гостях у производителя нашего Семиреченско-
го бреда натуральной косметики.

все, кто пробовал Лепсинский 
саумал –  утверждают, что это 
самый вкусный саумал в мире. 
В этом заслуга наших чистых 
лугов, высокогорья и Рыскуль 
тате. 

В-третьих, знаменитый леп- 
синский мёд, качество и поль-
за которого известны с давних 
времен и подтверждается меж-
дународными наградами. Имея 
такую богатую базу, рецепты 
рождались легко, их тестиро-
вание показало высокое каче-
ство производимой продукции. 
В рецептах используются толь-
ко проверенные сертифициро-
ванные продукты,  максималь-
но- местное сырьё. 

Хиты  производства,  пользу-
ющиеся популярностью –  ме-
довое мыло ухаживает, питает, 
очищает; саумаловое мыло 
смягчает и увлажняет; пихто-
вое мыло идеально для бани; 
ромашковое – успокаивает; 
мыло из алакольской глины и 
шунгита с древесным углём –  

для проблемной кожи. Особый 
интерес вызывают медовый 
бальзам,   который   увлажняет
и питает губы, заживляет тре-
щинки, смягчает, а также ассор-
тимент   твёрдых    шампуней –
крапива и лопух, шампунь сау-
мал, шампунь медовый. 

Натуральная косметика 
завоёвывает всё большую 
популярность - люди стали 
разбираться в составе ис-
пользуемого продукта, сле-
дят за здоровьем, а так же, 
думая о будущих поколениях, 
хотят оставить минимальный 
экослед. Ведь в  натуральной 
косметике Lepsi beeauty  не ис-
пользуются продукты нефтехи-
мии, пластиковая упаковка.

Сейчас в создании органи-
ческого  продукта  участвуют  –
Зарина Хусаинкызы –  создаёт 
рецепты и руководит процес-
сом, Флюра Таировна –  сме-
лая и сильная, без аптечных 

средств с помощью лекар-
ственных трав знает рецепты 
от многих недугов, Ильфиза 
Халиловна –  дизайнер с от-
личным вкусом, Ильмира Га-
куровна –  знает все местные 
лекарственные травы. А в под-
готовке ингредиентов важную 
роль играют Абдрашит Абдул-
лаевич и Тимур Ходжиев. Про-
цесс приготовления настолько 
интересный и увлекательный, 
что даже директор Фархат Та-
ирович принимает участие в 
нарезке мыла, сам сделал для 
этого специальный резак. 

В запасе у команды  много 
идей, которые ещё предстоит 
воплотить в жизнь. Изготов-
ленная с  любовью и заботой 
из натуральных и экологиче-
ски безопасных ингредиентов 
продукция  Lepsi beauty  уже 
завоевала почетное место на 
рынке потребителей. 

Пожелаем новому проекту 
успехов и процветания!

 Ф.АИТОВА.

Новая жизнь 
Лепсинского музея  

Токтарбек, подаривший ред-
чайшие фотографии старого 
Лепсинска, Карнаухова Галина 
Степановна сдала в музей до-
кументы и фотографии  полков-
ника  И.Л. Белянина - команди-
ра 3 Киргизского конного полка 
Алаш-Орды в 1919-1921 гг.  Ай-
тжанова Аида Мендешовна (су-
пруга Б.К.Оспанова) привезла в 
наш музей  из  средневекового 
города Сарайчик кирпич из го-
родской стены, обломки хума 
и бусы. Куанышбаева Раяна 
нашла старинные полотенца - 
рушники, Мереева Гульбаршин 
отыскала в родном ауле казах-
ские национальные ковры. В 
2020 году сдали раритеты исто-
рии Абдулвагапов Абдлахат 
(тульский самовар) и Букеев 
Марат (акинак). Туткушбаева 
Кульбану Нурахметовна пода-
рила  казахский национальный 
ковер с орнаментом, Тургамба-
ева Асия привезла из Саркан-
да костюм с наградами своего 
отца Курмангалиева Зиады Зе-
иткалиевича. С 22 июня 2021 
года коллективом ТОО «За-
ман-Ту» во главе с известным 
скульптором Казахстана, ака-
демиком Кожахановым Шами-
лем проводились художествен-
но-оформительские работы по 
формированию новой экспо-
зиции музея. Большую практи-
ческую помощь в оформлении 
новой экспозиции и докумен-
тации Лепсинского историчес- 
кого музея оказали работники 
центрального офиса музея им 
М. Тынышпаева: Исабекова 
Куляш Балтабаевна, Әбілбай 
Әлия Бақытқызы, Оспанбеков 
Роллан Елемесович и другие. 
В настоящее время в штате 
музея  работают:  заведующий 
музеем – Г.Мереева, хранитель 
фонда музея –  Ш.Абдикари-
мова,  экскурсовод – Ф.Аитова,  
научный сотрудник – М.Хайбу -
лин,  смотритель    музея –
Р.Михалева, МОП: Н.Джанбаев, 
А.Зайцев, К.Абдухаликов, 
А. Гамаудинова, Ж.Кашаганов.

Посетителями музея уже 
стали сотни людей.  Среди них 
депутат Парламента РК Мух-
тар Алтынбаев, видный ученый 
Казахстана, археолог Толебаев 
Абдеш Ташкенович, помощник 
Президента РК Бузумбаев Ка-
нат Алдабергенович, туристы 
из США, России, Узбекистана, 
Украины.

М. ХАЙБУЛИН,
 научный сотрудник 

Лепсинского исторического 
музея.
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Анализ оперативной обстановки в 
районе, связанной с отдельными видами 
правонарушений, свидетельствует о том, 
что в последние годы преступники чаще  
прибегают к так называемому «интернет 
мошенничеству».  Если прибегнуть к ста-
тистике, то в 2020 году был зарегистри-
рован только один случай, а за текущий 
год их количество составило  - 10.    Чаще 
всего жертвами преступлений становят-
ся   трудоспособные граждане, пожилые 
люди, в основном жители сельских окру-
гов.   Как правило, ими движет юридичес- 
кая безграмотность и излишняя доверчи-
вость.  Злоумышленники могут звонить 
на мобильные телефоны, представляться 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов и сообщать о попавших в неприят-
ную ситуацию родственниках и знакомых. 
Чаще всего мошенники рассказывают 
о том, что по вине близкого вам челове-
ка произошло дорожно – транспортное 
происшествие или какое – либо другое 
преступление. Во избежание уголовной 
ответственности предлагают перевести 
определенную сумму  на банковский счет 
или номер мобильного телефона, или ка-
ким - либо другим способом вынудить лю-
дей переводить денежные средства. 

Поэтому в целях активизации и повы-
шения эффективности принимаемых мер 
по предупреждению и раскрытию краж  
на территории района будут проведены  
широкомасштабные оперативно-профи-
лактические мероприятия «Интернет мо-
шенничество» с 8 по 14 ноября, а также 
акция «Скотокрад» пройдет с 15 - 22 ноя-
бря текущего года.  

В первом потоке за три месяца по рес- 
публике были открыты 16  подобных,  
членами которых стали 150 мальчишек  
и девчонок в  возрасте от 12 до 18 лет.  
Юными волонтерами было организовано 
и проведено 56 мероприятий, с вовле-
ченностью  1500 взрослых и детей. Охват  
составил более 10 000 человек. И это 
только за короткий промежуток времени. 

Молодежное волонтерское объедине-
ние начало свою работу в прошлом году. 
И несмотря на пандемию  продемонстри-
ровало   успешные результаты. Как по-
делилась   ментор клуба “Soft Place”, за-
меститель директора по воспитательной 
работе СШ №1 Исаева Назым Турсунга-
зиевна, школа стала партнером Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане,  и  
в онлайн – формате прошло  несколько 
значимых мероприятий.  Говорили на 
темы - «Бороться нельзя страдать: что 
такое буллинг и как его избежать?», «Как 
помочь ребенку справиться с буллингом? 

Школьный клуб 
по правам детей   

    В рамках волонтерской программы  Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) по всей стране начали открываться школьные 
клубы по правам детей. И  в одном  из ведущих учебных 
заведений нашего региона,  средней  школе №1 города Уша-
рал    был открыт  клуб под названием “Soft Place”. Будьте бдительны!

Для повышения эффективности борьбы с кражами Министерством внутрен-
них дел разработана ведомственная Программа по противодействию кражам 
чужого имущества на 2021-2022 годы, которая направлена на профилактику мер 
по борьбе с такими случаями. Доля краж в общеуголовной преступности района 
в 2020 достигала -17 %, в текущем году –  23%.  Из них общее количество краж в 
прошедшем году составило  - 57 случаев , в 2021 – 75, фактов скотокрадства в 
2020 году - 14,  в текущем году - 19.

В целях недопущения преступлений и 
для раскрытия ранее совершенных пра-
вонарушений руководством РОП  соз-
даны рабочие группы, которые  патру-
лируют  и  совершают подворный обход 
граждан, проводятся беседы с населени-
ем района, а также различные тематиче-
ские акции. 

В связи с этим, по каждому виду краж 
(кражи из квартир, скота, автотранс-

портных средств, карманных краж и др.) 
проводится ряд организационно-профи-
лактических мероприятий, особое вни-
мание уделено профилактике правона-
рушений,    прорабатываются меры по 
противодействию кражам и хищениям из 
грузовых составов, обеспечению охраны 
общественного порядка на территории 
города, в том числе сельских округов.

Ожидается, что проведение этих и 
других организационно-практических 
мероприятий позволит стабилизировать 
криминальную обстановку, повысить 
уровень и эффективность профилакти-
ческой работы, а также улучшить рас-
крываемость различного вида краж.

Обращаясь к гражданам, просим их 
быть внимательными к своему имущес- 
тву. Не оставлять ценные вещи и жилые 
дома без присмотра, устанавливать ре-
шетки на окна, быть бдительными. Во из-
бежание административной ответствен-
ности при перевозке скота необходимо 
иметь необходимые документы, в том 
числе справку с ветеринарной станции. 

Если вы располагаете информацией 
о людях, которые занимаются подобно-
го рода мошенничествами, просим вас 
сообщать о них в правоохранительные 
органы. Такая информация, поможет 
предотвратить преступление и избежать  
серьезных последствий. Если же вы 
столкнулись с такими случаями, необ-
ходимо незамедлительно обращаться в 
правоохранительные органы, чтобы со-
трудники полиции могли раскрыть пре-
ступление по горячим следам.

Ш. АСИНА.

Обеспечение прав и сво-
бод несовершеннолетних, 
защита детей от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств - основная 
социальная задача нашего 
государства, для успешного 
решения которой необходим 
слаженный механизм вза-
имодействия между госу-
дарственными органами и 
специалистами - психолога-
ми и социальными работни-
ками.

Все эти вопросы находят-
ся в центре внимания работы 
группы ювенальной полиции.   
По информации  А.Мусано-
ва, ст.инспектора ГЮП ОМПС 
Алакольского  РОП, капитана 
полиции  с 20 по 28 октября  в 
средних школах региона  была 
организована акция «Детство 
без жестокости и насилия» в 
рамках которой  сотрудники 
службы совместно с педагога-
ми проводили лекции, беседы, 
классные часы с учащимися  7- 

Работа с молодежью   
11 классов.    

Встречаясь  с  молодежью со-
трудники полиции   старались 
раскрыть значение понятий «на-
силие», «жестокость»,   расска-
зывали о принципе «нулевой 
терпимости» и   отрицательном 
отношении к проявлениям же-
стокости и насилия среди свер-
стников, умении противостоять   
соблазнам, развивать способ-
ность понимать и умение про-
щать другого человека, говорили 
о  воспитании  в каждом лучших  
нравственных качеств и ценнос- 
тей. Под жестоким отношением 
к детям следует понимать лю-
бое действие или бездействие 
по отношению к нему со стороны 
родителей или лиц, их заменяю-
щих, в результате которого, при-
чиняется вред его физическому 
или психическому здоровью, соз-
даются  условия,  мешающие  оп-
тимальному развитию.

 Работая с несовершеннолет-
ними  сотрудники группы юве-
нальной полиции проводили про-

филактические беседы по теме 
«Подростковая беременность».  
Ведь раннее начало сексуальной 
жизни имеет много негативных 
последствий, в первую очередь – 
это заболевания, передающиеся 
половым путем, и ранняя бере-
менность.

Семья  - это то место, где   за-
кладываются основы  воспита-

ния, поведенческие наклонности,  
а самое главное любовь, взаи-
мопонимание  и уважение  друг к 
другу.  Но случается так, что вви-
ду многих жизненных ситуаций  
она попадает  в трудные условия. 
Алкоголизм, наркомания, недос- 
таточное материальное благопо-
лучие  и многие другие факторы 
способствуют  ухудшению обста-

новки  внутри семьи.  На сегод-
няшний день в районе на учете 
состоят 34  неблагополучных 
семьи, где воспитываются 63 
ребенка. Также   30 несовер-
шеннолетних состоят на учете 
в детской комнате полиции.

Надо сказать, что  группой 
ювенальной полиции  на по-
стоянной основе проводятся 
лекции и беседы профилакти-
ческого характера со школьни-
ками и студентами колледжей 
на актуальные и интересую-
щие их темы: вымогательство, 
ответственность за терроризм 
и другие. Одновременно в них 
принимают участие  сотни под-
ростков.

По словам А.Мусанова, их 
работа многогранна,  не только 
с детьми, но и со всех их окру-
жением, начиная от грудничка 
и заканчивая совсем взрослы-
ми людьми.  Кроме того,  необ-
ходимо тесное сотрудничество 
с участковыми, криминальной 
полицией, следователями,  
приходится взаимодействовать   
с другими государственными 
органами -  отделом образова-
ния,  службой по защите прав 
детей,  сотрудниками здраво-
охранения. 

В.ИВАНОВА.

Советы для 
р о д и т е л е й » , 
«Проблемы де-
тей, проживаю-
щих в интерна-
тах».

Школьники –
волонтеры   по-
сетили несколь-
к о   о н л а й н  - 
встреч, органи-
зованных дру-
гими клубами 
по правам де-
тей.  Собрания 
прошли под на-
званиями-«Пу-
т е ш е с т в и е 
мечты - прак-

тика английского в speaking club», «Клуб 
ораторов», «Мастер класс: как избавить-
ся от страха публичных выступлений?»,  
«Клуб ораторов на тему – лучшее аниме». 
«Встреча книжного клуба»,  «Встреча с до-
бровольцами ООН», «Let s speak еnglish 
with UNICEF volunteers». 

И пусть  добровольцы  “Soft Place”   еще 
только набираются опыта, но по итогам 
прошлого года  несколько человек были 
отмечены  сертификатами Детского фон-
да ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане: в качес-
тве организатора - Қабдолда Ақниет, в ка-
честве волонтера -  Валиева Раида, а так-
же ментор  Исаева Назым.

В завершении отмечу, что    клубы по 
правам детей – это инициативные группы 
школьников, деятельность которых на-
правлена на распространение информа-
ции о правах ребенка, их продвижение, 
участие в формировании правовой культу-
ры страны по принципу равный - равному.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

,
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Қазақстан Республикасы 
Ақпарат және  қоғамдық даму 

министрлігінде 2019 жылғы
 10 қазанда тіркеліп, 
№KZ34VPY00015810

 куәлігі берілген.

Үшарал қаласы, Жеңіс 
көшесі, 129.

ИНДЕКС: 040200.

Осы шығарылымның 
таралымы 4595

Газет аптасына бір рет 
сенбі күні шығады 

Газета выходит один раз 
в неделю, в субботу

2010   жылы     аудандық     жер қатынастары    бөлімінен    Болатова 
Динара Болатовнаның  атына берілген №1038350, кадастрлық нөмірі 
03-255-017-332 жерге жеке меншік құқығын беретін  акт жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

10.12.2021 года в 15.00 ч в здании 
вокзала по адресу пос. Достык, 
Алакольского района, Алматинской 
области, ул.Темиржолшылар 11, 
1-й этаж (планёрный зал) пройдут 
общественные слушания в форме 
открытого собрания по материалам 
проекта «Строительство нового 
разъезда с подъездным путём и 
выставочным парком в с. Достык, 
Алакольского района, Алматинской 
области. Первая очередь строитель-
ства». 

Регистрация  участников   ведет-
ся при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

Регистрация начинается за 60 
минут до начала обсуждения.

В случае продления карантина 
данные общественные слушания 
будут проведены в режиме онлайн, 
посредством видеоконференцсвязи 
на платформе Zoom.

Для участия в слушаниях 
необходимо пройти по ссылке 
h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s /
j/73168776397?pwd=WVFxYWZmb-
VpvbUlhUURMS0VUakFVUT09 

Идентификатор конференции: 
731 6877 6397

Заказчик: ТОО «PTC Holding», 
адрес г. Нур-Султан, район «Есиль», 
пр. Тұран, 18, кабинеты № 810-811, 
тел. +7 7172 72 50 50  ,  e-mail: info@

10.12.2021  ж.   сағат   15.00-де
Достық кентінің вокзалында 
(Алматы облысы, Алакөл ауданы, 
Достық кенті, бекет ғимараты, 
Теміржолшылар көшесі 11 үй, 1 
қабат, (планёр залы) «Алматы 
облысы, Алакөл ауданы, Достық 
кентінде жаңа жол айырығы мен кіре 
беріс жолын және қою тұрағының 
құрылысы, құрылыстың бірінші 
кезеңі» жобасының материалдары 
бойынша ашық отырыс түрінде 
қоғамдық тыңдаулар өтеді.

Қатысушыларды тіркеу жеке бас 
куәландыру құжатын көрсеткеннен 
кейін өткізіледі. 

Тіркеу талқылау басталардан 60 
минут бұрын басталады.

Карантин ұзартылған жағдайда, 
бұл қоғамдық тыңдаулар онлайн 
режимінде Zoom платформасында 
бейне конференц байланыс арқылы 
өтеді.

Тыңдауларға қатысу үшін https://
us04web.zoom.us/j/73168776397?p-
wd=WVFxYWZmbVpvbUlhUURMS-
0VUakFVUT09 сілтемесіне өтіңіз.

Конференция нөмірі: 731 6877 
6397

Тапсырыс беруші:  PTC  Holding»
ЖШС, мекенжайы: Нұр-Сұлтан 
қаласы, Есіл ауданы, Тұран 
даңғылы, 18, 810-811 кеңсе, тел +7 
7172 72 50 50, e-mail: info@ptc-hol-

Құрметті  Несипбеков Самет 
Букенович!

Сізді  10 қараша күні толатын  
60 жасыңызбен шын жүректен 
құттықтаймыз.  Ортамызда бас 
инженер қызметін абыроймен 
атқарып келесіз. Сізге зор денсау-
лық тілейміз, еңбегіңіз жемісті 
болсын. Әрқашан армандаған 
армандарыңыз  орындалып, тола-
ғай табыстарға жете беріңіз. 
Отбасыңыздан бірлік, құт-береке 
кетпесін. 

Ізгі ниетпен: «Алакөл 
компаниялар бірлестігі».

Орман – жер ананың адамзат-
қа берген сыйының бірі. Сондықтан 
табиғатты аялау мен оның қадір- 
қасиетін сезіну – адамзатқа парыз. 
Үйгентас орман шаруашылығы  
қызметкерлерінің негізгі міндеті  
табиғатты қорғау және оның жан- 
жануарлар дүниесіне қамқор 
болып, жанашырлық танытуға, 
оларды дала өрттері мен басқа да 
апаттардан қорғаудың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, заңсыз аң аулап, 
табиғат байлығын орынсыз 
пайдалануға жол бермеу. 

Орман қорын күзету, қорғау, 
пайдалану,   ормандарды   молық-
тыру  мен  орман  өсiру  саласын-
дағы заң бұзушылықтарды атап 
айтсақ:

1)  орман  қорындағы  орман  
орналастыру  мен   орман  шаруа-
шылығы  белгiлерiн жою немесе 
бүлдiру;

2) мемлекеттiк орман қоры 
учаскелерiн тиiстi  рұқсатсыз тегiс-
теу,  құрылыстар салу, сүректер  

Заңды сақтай білейік
өңдеу, қоймалар  салу және 
басқа да мақсаттар үшiн  заңсыз  
пайдалану;  

3) ағаштар мен бұталарды 
зақымдау, орманды, оның iшiнде 
өрттен зақымданған орманды 
заңсыз кесу;   

4) орман ағаштарын, орман пи-
томниктерi мен плантацияларында-
ғы  егiлген  не  отырғызылған  
көшеттердi,  сондай-ақ  ормандарды 
молықтыру  мен  орман өсiруге   ар-
налған  алаңдарда өзi өсiп  шыққан  
шыбықтарды, өскiндер мен қолдан 
отырғызылған екпелердi жою 
немесе зақымдау;  

5)  орман  қорын,  сол  сияқты  
орман  қорына  кiрмейтiн  екпелердi  
қасақана   жағып   жiберу,   өзге  де
жалпы  қауiптi  тәсiлмен  не  зиянды
заттармен,   қалдықтармен,   шыға-
рындылармен немесе төгiндiлер- 
мен ластау салдарынан жою 
немесе зақымдау; 

6) ормандарда өрт қауiпсiздiгi 
талаптарын  және  санитарлық ере-

желердi бұзу;
7) мемлекеттiк орман қоры 

учаскелерiнде   кеспеағаш    қорын
пайдаланудың, сүрек,  қосалқы  сү-
рек  ресурстарын,  ағаш  шырында-
рын дайындау  мен тасып әкетудiң  
Қазақстан Республикасының заңда-
рында белгiленген тәртiбiн бұзу.

Қазақстан  Республикасының  
заңдарында  орман  қорын күзету,  
қорғау, пайдалану,   молықтыру  мен 
орман  өсiру  саласындағы  өзге 
заң бұзушылықтар  үшiн әкiмшiлiк,  
азаматтық  немесе  қылмыстық  
жауаптылық белгiленуi мүмкiн.

Адамзаттың баға жетпес 
байлығы – табиғатты қорғау, оны 
сақтап қалу, келер ұрпағымызға 
жеткізу – бір мекеменің жұмысы 
емес, барлық  азаматтардың 
міндеті. Сондықтан,  тілсіз  жаумен
күресте барлық  адам  жауапкерші-
лікті сезінсе, қоршаған орта 
қалыпты жағдайда болады. Осыған 
бәріміз бірдей атсалысуымыз 
керек.

Ж.СТАМГАЗИНОВ,
Үйгентас орман 

шаруашылығы Көкжар 
орманшылығының орман 

Среди населения Республики 
Казахстан  проводится акция 
«Гражданский контроль – требуй 
чек». Лицам, сообщившим о не 
выдаче фискального чека ККМ 
или об отказе в приеме оплаты 
по платежным картам будет 
выплачено вознаграждение. 
Об этом сообщили в Комитете 
государственных доходов МФ 
РК.

В соответствии с поручения-
ми Главы государства об 
активизации в период действия 
моратория  инструментов  само-
регулирования, общественного 
контроля, с 20 октября 2021 
года возобновлена акция «Граж-
данский контроль – требуй чек» 
по выявлению фактов невыдачи 
фискальных чеков ККМ либо 
отказа в приеме оплаты по 
платежным картам.

В акции «Гражданский 
контроль – требуй чек» может 
принять участие  любой  желаю-
щий.  Все  направленные   обра-
щения будут рассмотрены 
органами государственных дохо-
дов.

Құрметті тұрғындар!
ding.kz.

Жобалаушы: «Қазақ мұнай 
және газ көлігі институты» ЖШС, 
Алматы қаласы, Райымбек 
даңғылы, 348/1, тел. 8-701-788-20-
99, 8-702-218-94-65.

Жергілікті    атқарушы     орган -
«Алматы облысының табиғи 
ресурстар  және  табиғатты пайда-
лануды реттеу басқармасы» 
мемлекеттік    мекемесі,  тел. 8 (72
82) 32-93-83, 329267eco@mail.ru.

Жобаның құжаттамасы БЭП ht-
tps://ecoportal.kz/   сайтында  және
ЖАО e-priroda.gov.kz   веб-сайтын-
да «Қоғамдық тыңдаулар» бөлімін-
де орналастырылған.

Жоспарланған іс-шаралар тура-
лы ақпаратты және құжаттардың  
көшірмесін мына мекенжайдан 
білуге болады: Алматы облысы, 
Алакөл ауданы, Достық кенті, 
8-701-788-20-99, madoaug@inbox.
ru.

Мүдделі  жұртшылықтың   пікір-
лері мен  ұсыныстары  мына   мекен-
жай бойынша  қабылданады:  
Талдықорған қ., Қабанбай батыр 
к., 26, «Алматы облысының 
табиғи ресурстар және табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, тел. 8 
(7282) 32-93-83, 329267eco@mail.
ru. 

Уважаемые жители!
ptc-holding.kz .

Разработчик проекта: ТОО 
«Казахский институт транспорта 
нефти и газа» (ГСЛ № 000337). 
Адрес: Республика Казахстан, 
г. Алматы, пр. Райымбек, 348/1, 
тел. 8-701-788-20-99, 8-702-218-
94-65.

Местный  исполнительный ор- 
ган – ГУ «Управление природных 
ресурсов  и  регулирования приро-
допользования  Алматинской    об-
ласти», тел.: 8(7282) 32-93-83, 
329267eco@mail.ru. 

Документация по проекту 
размещена на ЕЭП https://ecopor-
tal.kz/ и на сайте МИО e-priroda.
gov.kz, в разделе «Общественные 
слушания».

С информацией о намечаемой 
деятельности и копией докумен- 
тов можно ознакомиться по 
адресу: пос. Достык, Алакольского 
района, Алматинской области, 
тел.: 8-701-788-20-99, madoaug@
inbox.ru.

Замечания и предложения 
заинтересованной  общественнос-
ти принимаются по адресу:   г.Тал-
дыкорган, ул. Кабанбай Батыра, 
26, ГУ «Управление природных 
ресурсов  и  регулирования  приро-
допользования   Алматинской   об-
ласти», тел.: 8(7282) 32-93-83, 
329267eco@mail.ru.

Проводится акция
Сообщить  о  фактах наруше-

ния невыдачи фискального 
чека или отказе в приеме 
оплаты по платежным картам, 
можно скачав бесплатное 
мобильное приложение «WIPON 
CASHBACK» с  AppStore   и  Play
market  и  получить вознагражде-
ние (1000 тенге за минусом ИПН) 
на баланс телефона в случае 
подтверждения факта нарушения 
невыдачи фискального чека.

Для идентификации сведения 
о предпринимателе покупатель 
может считать информацию 
с QR-кода, размещенного в 
кассовой зоне предпринимателя.

Комитет государственных до-
ходов призывает всех граждан 
Республики Казахстан выразить 
свою гражданскую позицию, 
проявить нулевую терпимость 
к нарушению закона и 
активно участвовать в акции 
«Гражданский контроль – требуй 
чек».

Видеоролик доступен по 
ссылке:

https://youtu.be/-7X2cka9iG8
   УГД по Алакольскому району.

Құттықтаймыз!

Тұрғындар назарына!
6 желтоқсан 2021 жылы  сағат 

15:00-де Қабанбай ауылдық округі 
әкімдігінің мәжіліс залында ауыл  
халқының пікірін ескеру үшін 
жергілікті қоғамдастық жиналысы 
өтеді.

Күн тәртібінде:  
Алматы облысы, Алакөл   ауда-

ны, Ақжар ауылында 150 орындық 
ауылдық клуб құрылысына ЖСҚ 
әзірлеу мәселесі қаралады.

6 желтоқсан  2021 жылы  сағат 
16:00-де Қабанбай ауылдық округі 
әкімдігінің мәжіліс залында ауыл 
халқының пікірін ескеру үшін 
жергілікті қоғамдастық жиналысы 
өтеді.

Күн тәртібінде: 
«Алматы облысы, Алакөл 

ауданы, Лепсі ауылында дене 
шынықтыру – сауықтыру кешенінің 
құрылысын  (пәтер түріндегі шағын 
отбасылық жатақхана)»  салу құры- 
лысына  ЖСҚ әзірлеу мәселесі 
қаралады.

Тұрғындар назарына!

6 декабря 2021 года в зале 
заседаний акимата Кабанбайского 
сельского округа в 15:00 состоится 
обшественное собрание для учета 
мнения населения села.

На повестке дня:
будет рассмотрен вопрос 

разработки ПСД на строительство 
сельского клуба на 150 мест в 
селе Акжар, Алакольского района, 
Алматинской области.

К сведению 
жителей!

К сведению 
жителей!

6 декабря 2021 года в зале 
заседаний акимата Кабанбайского 
сельского округа в 16:00 состоится 
обшественное собрание для учета 
мнения населения села.

На повестке дня:
будет  рассмотрен  вопрос раз-

работки ПСД на «Строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса,   село   Лепси, Алаколь-
ского района,  Алматинской  облас-
ти (со строительством мало- 
семейного общежития квартирного 
типа).


