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Қазақстан Республикасы халқының қауіп
сіз дігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 44бабының 
16) тармақшасына және «Төтенше жағдай 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4, 5, 
6баптарына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
жаңа COVID19 коронавирусын пандемия деп 
жариялауына байланысты азаматтардың өмірі 
мен денсаулығын қорғау мақсатында Қазақстан 
Республикасының барлық аумағында  2020  жылғы  
16  наурыздағы   08  сағат 00 минут пен 2020 
жылғы 15 сәуірдегі 07 сағат 00 минут кезеңінде 
төтенше жағдай енгізілсін.

2. Төтенше жағдайдың кезеңінде Қазақстан 
Республикасының Президенті жанындағы Төтенше 
жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі 
мемлекеттік комиссия осы Жарлыққа қосымшаға 
сәйкес құрамда құрылсын және оған «Төтенше 
жағдай туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында көзделген өкілеттіктер берілсін.

3. Төтенше жағдайдың күшінде болу кезеңінде 
мынадай шаралар және уақытша шектеулер 
енгізілсін:

1) қоғамдық тәртіптің сақталуы, аса маңызды 
мемлекеттік және стратегиялық, ерекше режимдік, 
режимдік және  ерекше қорғалатын объектілердің, 
сондайақ халықтың тыныстіршілігін және көлік 
қызметінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін 
объектілердің күзетілуі күшейтілсін;

2) ірі сауда объектілерінің жұмыс істеуіне 
шектеу қойылсын;

3) сауда ойынсауық орталықтарының, 
кинотеатрлардың, театрлардың, көрмелердің және 
адамдар көп жиналатын басқа да объектілердің 
қызметі тоқтатыла тұрсын;

4) карантин енгізсін, санитариялықэпидемияға 
қарсы ауқымды ісшараларды, оның ішінде 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің 
және ішкі істер органдарының халықтың сани
тариялықэпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы қызметті жүзеге асыратын құры
лым дық бөлімшелерінің қатысуымен жүзеге 
асырылсын;

5) ойынсауық,  спорттық  және басқа да 
бұқаралық ісшараларды, сондайақ  отбасылық, 
атаулы ісшараларды өткізуге тыйым салынсын;

6) Қазақстан Республикасының және шет 
мемлекеттердің дипломатиялық қызметінің 
персоналын, сондайақ  Қазақстан Республикасы 
Сыртқы істер министрлігінің шақыруымен 
Қазақстан Республикасына келетін халықаралық 
ұйымдар делегацияларының мүшелерін 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
аумағына көліктің барлық түрлерімен кіруге, 
сондайақ оның аумағынан шығуға шектеулер 
белгіленсін.

4. Төтенше жағдай режимі кезінде қолда
нылатын шаралардың іске асырылуына жауапты 
болып Қазақстан Республикасының Президенті 
жанындағы Төтенше жағдай режимін қамтамасыз 
ету жөніндегі мемлекеттік комиссия, Қазақстан 
Республикасының Ішкі істер министрлігі, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті, Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрлігі, Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрлігі, Қазақстан Респуб
ликасының Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігі, Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігі, НұрСұлтан, Алматы, Шым
кент қалаларының және облыстардың әкімдері 
ай қындалсын.

5. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры 
осы Жарлықта белгіленген шаралар мен уақытша 
шектеулерді іске асыру кезінде заңдылықтың 
сақталуын қамтамасыз етсін.

6. Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1) төтенше жағдай режимін қамтамасыз 

ету үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
резервінен қажетті қаражаттарды бөлсін;

2) медициналық тексеруден және емделуден, 
карантиндік режимді сақтаудан бас тартатын, 
эпидемиологиялық жағдайды айқындау үшін 
маңызы бар деректерді жасыратын адамдарға 
бақылау, сондайақ аталған адамдардың жауап
тылығының шаралары күшейтілсін;

3) орталық және жергілікті мемлекеттік орган
дар мен бір лесіп, Қазақстан Республикасының 
аума ғында COVID19 корона вирусы ның таралуын 
бол дырмау мақсатында осы Жарлықты іске асыру 
жө нінде өзге де шараларды қабылдасын.

7. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
 Президенті                            Қ.ТоҚАЕв

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы  15   наурыз

ҚұРМЕТТІ оТАНдАсТАР!
Баршаңызға мәлім, қазір бүкіл 

әлем өте күрделі ахуалды бас
тан өткеруде. Дүние жүзін коро
навирустың таралуы алаң датып 
отыр. Бұл індет күн ненкүнге 
ушығып барады. Өкі ніш ке қарай, 
осы дерт біздің елімізде де тіркелді. 
Менің кешегі Жарлығыммен бүгін 
таңғы сағат 08.00ден бастап Қа
зақ станның аумағында төтенше 
жағдай енгізілді. Төтенше жағдай 
режимі 30 тәулікке созылады. 
Президент жанынан Мемлекеттік 
комиссия құрылды. Оны Премьер
министр басқарады. Барлық қа
жетті алдын алу шаралары жүзеге 
асырылады.

Қоғамдық тәртіп қатаң ба қы 
лауға алынады. Көпшілік қаты
са тын ісшаралар тоқтатылды. 

МеМлекет басшысы ҚасыМ-ЖоМарт тоҚаевтың 
телевизиялыҚ үндеуі

жабдықтарды алу үшін қаражат бөлінді.
Ауруханаларда орын жеткілікті. Осы шара

лардың барлығы – азаматтардың денсаулығы үшін 
жасалып отырған өте маңызды қадамдар. Мұны 
дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Сақтанғанды 
Құдай сақтайды. Бұл індетпен күресуге толық 
мүмкіндігіміз бар екенін баса айтқым келеді. Бұл 
қиындықты бә ріміз бір халық, бір қоғам болып 
мін детті түрде еңсеріп шығамыз.  Бұл – уақытша 
дүрбелең.Осы дағдарыстан абыроймен өтуіміз 
керек! 

Енгізілген шектеулерге әр азамат жауап кер
шілікпен қарауы тиіс. Әр адам барынша сақтанып, 
вирустың та рал мауына атсалысуы қажет. Елі міз дің 
барлық азаматтары өкілетті ор гандардың қызметіне 
қолғабыс көр сетеді деп сенемін. Осындай кезде 
бәрі міз сабыр сақтап, тәртіпке бағынуымыз 
керек.  Дерттің алғашқы белгілері пайда болған 
жағдайда бірден тұрғылықты жердегі дәрігерге 
қаралу қажет.

Бәріміздің азаматтық жа
уап кершілігіміз осындай сәтте 
сыналады.  Біз экономикалық 
жағдайды басты назарда ұс
таймыз.  Мемлекет барлық 
әлеу меттік міндеттемелерін 
орындайды.

Елбасымыздың сарабдал 
сая са ты ның арқасында бұған 
қажетті қо рымыз қалыптасты. 
Қаражат бар. Осы орайда, азық
түлік қоры жет кілікті екеніне 
назар аударғым келеді. Күн
делікті тұтынатын тауар баға
сын негізсіз қымбаттатуға жол 
берілмейді.  Біз елжұртты дүр
ліктіретін, аран дататын әре
кеттерге тыйым саламыз. Жал
ған ақпарат таратып, дүрбелең 
туғызатындар заңға сәйкес 
жауапқа тартылады.

Қазақстан Республикасында төтенше 
жағдайды енгізу туралы

ҚазаҚстан  Республикасы  
пРезидентінің  жаРлығы

Өткен сенбіде ауданымызға арнайы келген 
облыс әкімінің орынбасары Мұратхан 

Шү кеев тің жұмыс сапары Ақыртөбе ауылындағы 
«Ақыртөбе ор ман дарды және жануарлар дү ниесін 
қорғау жөніндегі» ком муналдық мемлекеттік 
меке ме сінен басталды. Аталмыш ме кеме 
қызметкерлерінің жа сап жатқан жұмысы көңіл 
көн шітеді. Алайда, мекеме ғима ра ты әбден тозығы 
жеткен. Соған қа ра мас тан, жұмысшылар тайлы
тұя ғы мен бір үйдің баласындай ең бек етуде. 
Мекеме басшысы облыс әкімінің орынбасарына 
осы мәселені айтты. Әңгіме бары сында Мұратхан 
Шүкеев бұл мә селе өзінің қадағалауында бола
тынын жеткізді. Одан соң Мұратхан Жүнісәліұлы 
Сай рамбай Дөненбаев жетекшілік жа сайтын 
«Шәушен» шаруа қожа лығының егіс алқабына 
бас сұқты. Сайрамбай Әліқұл ұлының туған 
жеріне жасап жат қан оңды істерін күллі Алаш 
жұр ты біледі.Тіпті, жергілікті ха лықтың аузында 
«жомарт Сай рамбай» атанып кеткен «Шәу шен» 
шаруа қожалығы басшы сы ның еселі еңбегін 
еліміздің Тұң ғыш ПрезидентіЕлбасы Нұр сұлтан 
Назарбаевтың өзі жоғары бағалап, оның кеудесіне 
«Қазақстанның Еңбек Ері» төс бел гісін таққаны 
күллі қазаққа мә лім екені белгілі.

Дәл қазіргі уақытта ауда ны мыз да көктемгі 
егіс жұмыстары қызу жүріп жатыр десек 
болады. Мұ ратхан Шүкеев іссапар бары сында 
«Шәушен» секілді ір гелі қожалықтың көктемгі 
егіс жұмыстарына тас түйін да йын екеніне көз 
жеткізді. Қа зақстанның Еңбек Ері Сайрам бай 
Дөненбаев облыс әкімінің орынбасарымен тілдесу 
бары сында:

Жұмыс Жүйелі болса, табысқа Жеткізеді
Дала төсіндегі қызу еңбек

– Былтыр егін мол болды. Жа сы ратын несі 
бар, тіпті қамбаға сый дыра алмадық. Соның бәрі 
тыным сыз еңбектің арқасы деп біле мін. Биыл да 
қол қусырып қа рап жатқанымыз жоқ. Құ дай ға 
шүкір, техникамыз жетеді. Өзде ріңіз білесіздер, 
қыс мезгілі аса суық болған жоқ өңірімізде. Яғни, 
қар аз жауды. Бұл егінге кері әсерін тигізбей 
қоймасы анық. Алайда, жауын жауа түс се жақсы 
болар еді. Дана қа зақ «Сәуір болмай, тәуір бол

майды» деуші еді ғой. Бірақ, адам ның емес, 
Алланың дегені бо лады емес пе? ТабиғатАнаға 
еш кімнің әмірі жүрмейді. Еңбек етіп жатырмыз. 
Жұмысшыларға рах мет. Былтыр 11700 гектарға 
арпа және бидай өнімін бас тыр сақ, биыл екі өнімді 
қоса алғанда 5 мың гектарға дән ек пек ниеттеміз, 
деді «Шәушен» ша руа қожалығының басшысы.

Көптеген аза  маттарымыздың алдағы мереке күн
деріне орай жоспар құратынын түсі немін. Дегенмен, 
бүкіл халықтың ден саулығы үшін осындай шешім 
қабылдап отырмыз.

Ірі сауда нысандарының жұмысын шектеуге 
мәжбүрміз, бірақ азықтүлік дүкендері және 
базарлар өз жұмысын жалғастыра береді. Ойын
сауық орталықтары, кинотеатрлар, театрлар, 
көрмелер және жұртшылық көп баратын басқа 
да орындар уақытша жабылады.Оқушылар 
демалысқа жіберілді. Студенттер қашықтан 
оқыту жүйесіне көшті. Сондайақ, азаматтарымыз 
отбасылық ісшараларды өткізбеген жөн деп 
санаймын.

Қазақстан Республикасының аумағына кіруге 
және шығуға шектеу қойылады. Мемлекеттік 
шекара бойындағы өткізу бекеттерінде, вокзалдар 
мен әуежайларда санитарлық режим күшейтілді. 
Менің тапсырмам бойынша Үкімет қорынан дәрі
дәрмек, тестжүйелерін және зертханаға арналған 

Бұқаралық ақпарат құралдары, интернет
ресурстар тек ресми мәліметтерге сүйеніп, жұмыс 
істеуі керек. Біз осы жаһандық кеселге қарсы тұру 
үшін күшжігеріміздің мықты екенін көрсетуіміз 
қажет. Татулық пен тұтастықтың арқасында кез
келген қиындықтан шығуға болады. Сондықтан, 
бәріміз бір адамдай жұмылып, қауіпті індетпен 
күресуіміз қажет.

Береке мен бірлік бәрін де жеңеді!

ҚұРМЕТТІ оТАНдАсТАР!

Біз – тарихымызда небір қиындықты бастан 
өткерген халықпыз. Сол сы нақ тардан, ең алдымен, 
берекебірліктің ар қасында сүрінбей өттік. Бүкіл 
ха лықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақ тауға 
шақырамын. Бұл күрделі жағ дайды бәріміз бірге 
еңсереміз деп сенемін!

Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын!
Біз біргеміз!
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Соңғы кездері мемлекет тарапынан ана 
мен балаға көрсетіліп жатқан көмектер өте 
көп. Осыған қарапақ, еліміздегі әр ана мен 
баланың жағдайы тікелей бақылауда тұр десек 
қателеспейміз. Оны аудан аумағында атқарылып 
жатқан шараларданақ анық аңғаруға болады. 
Мәселен, аудан бойынша 2020 жылы мемлекеттік 
атаулы әлеуметтік көмекке жалпы 995930,0 
мың теңге қаражат бөлінген. Оның 563140,0 

мың теңгесі республикалық бюджеттен бөлінсе, 
173117,0 мың теңгесі облыстық бюджеттен 
қарастырылған. Ал, қалған 259673,0 мың теңгесі 
жергілікті бюджеттен тағайындалыпты. Бүгінгі 
күні аудан тұрғындарының әлеуметтік жағдайы 
толық зерделеніп, жан басына шаққандағы 
табыстары күнкөріс деңгейінің кедейшілік шегіне 
жетпейтін 1214 отбасы анықталған. Осы күнге 
дейін 6938 адамды құрайтын аталмыш отбасыларға 
99539,0 мың теңге көлемінде атаулы әлеуметтік 
көмек берілген. Оның 45373,0 мың теңгесі қаңтар 
айында 1022 отбасыға төленсе, қалған 54166,0 мың 
теңгесі 1214 отбасыға үлестіріліпті.

Мемлекет тарапынан көрсетілетін көмектер 
мұнымен шектеліп қалған жоқ. Өздеріңіз 
білетіндей жыл басынан бері 1 жастан 6 жасқа 
дейінгі балаларға берілетін кепілдендірілген 

әлеуметтік топтама беру жоспарланған болатын. 
Бұл бағыт бойынша аудан басшылары бюджеттен 
109827,0 мың теңге қарастырған. Оның 63056,0 
мың теңгесі республикалық бюджеттен бөлінсе, 
46771,0 мың теңгесі жергілікті бюджеттен 
бөлінген. Аталмыш мәліметтерді бізге аудан 
әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы Айхан 
Назарбеков әлеуметтік топтамаларды тапсыру 
кезінде мәлім етті. Сонымен қатар, бөлім 
басшысы кепілдендірілген көмек түріне 1348 
отбасы қол жеткізетінін айтты.

Кепілдендірілген әлеуметтік топтамалардың 
алғашқы легін аналарға табыстауға аудан әкімі 
Ерболат Садырқұлов та арнайы келіп қатысты. 

АнА мен БАлА

Әлеуметтік топтамалар үлестірілді
Кеше аудандағы аз қамтылған 

отбасыларға кепілдендірілген әлеуметтік 
топтамалар үлестірілді. Шоқан 
Уәлиханов атындағы мектепте өткен 
шараға  аудан басшысы Ерболат 
Садырқұлов пен бірқатар бөлім басшылары 
қатысты.
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Жарияланған хабарландыру мазмұнына  
    персоналды басқару қызметі жауапты

Т.Рысқұлов ауданы әкімінің аппаРаТы бос мемлекеТТік әкімшілік 
лауазымдаРға оРналасуға жалпы конкуРс ТуРалы хабаРландыРу 

жаРиялайды
Барлық конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы біліктілік талаптар:
E-R-4 мемлекеттік әкімшілік лауазымдары санаттарына келесідей үлгілік біліктілік талаптары 

белгіленеді:
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мемлекеттік лауазымдарда жұмыс өтілі бір жыл-

дан кем емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда 
екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда орта білімнен кейінгі немесе техникалық және 
кәсіптік білімі барларға рұқсат етіледі.

мынадай құзыреттердің бар болуы: стресске орнықтылық, бастамашылдық, жауапкершілік, 
қызметті тұтынушыға және оны хабарландыруға бағдарлану, адалдық, өздігінен даму, жеделділік, 
ынтымақтастық және әрекеттестік, қызметті басқару;

жоғары немесе жоғарыдан кейінгі білім болған жағдайда жұмыс тәжірибесі талап етілмейді. 
E-G-4 мемлекеттік әкімшілік лауазымдары санаттарына келесідей үлгілік біліктілік талаптары 

белгіленеді:
 жоғары немесе орта білімнен кейінгі немесе техникалық және кәсіптік білім;
 мынадай құзыреттердің бар болуы: стресске орнықтылық, бастамашылдық, жауапкершілік, 

қызметті тұтынушыға және оны хабарландыруға бағдарлану, адалдық, өздігінен даму, жеделділік, 
ынтымақтастық және әрекеттестік, қызметті басқару; жұмыс тәжірибесі талап етілмейді. 

мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің лауазымдық жалақылары
№ Санаты Лауазымдық жалақысы қызмет өткерген жылдарын есептегенде

 тенгеден бастап тенгеге дейін
1 E-R-4 95209 128834
2 E-G-4 81229 109367

Т.Рысқұлов ауданы әкімінің аппараты бос тұрған әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға 
орналасуға жалпы конкурс жариялайды. 

(080900, Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, Жібек жолы көшесі №75 үй, каб.№221, 
анықтама үшін телефондар, код: 8(726-31) 21542, 21498, факс 22699, электрондық почта: ryskulov_
kadr@mail.ru 

1. Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің ауылшаруашылығы бөлімінің мал шаруашылығы және өнімді 
қайта өңдеу секторының  бас маманы; санаты Е-R-4,  1 бірлік (№ 04-7-3)

Қызметтік міндеттері:
Мал шаруашылығы жұмыстарын ұйымдастыру. Өндірілгенөнімдердіөңдеубағытындағымемлекеттік

бағдарламаларды іске асыру. Мемлекет тарапынан мал  шаруашылығын дамыту бағытындағы бөлінетін 
көмектер, субсидияларды, жеңілдіктерді бағытты пайдалануды ұйымдастырып, шаруашылықтар 
құжаттарының дұрыс рәсімделуіне жауапты. Ауыл-аймақ әкімдерімен өзара іс-әрекетте орта және ұзақ 
мерзімдік бағдарламалар әзірлеу мен ендіру, ауыл шаруашылығы саласындағы агроқұрылымдардың 
қызметін үйлестіру. Мемлекеттік «Сыбаға», «Алтын асық» бағдарламаларын аудан тұрғындары мен 
шаруа қожалықтарына түсіндіру жұмыстарын жүргізуге, бағдарламалардың орындалуына жауапты. 
Жем-шөп қорының нығайтылуына, малдардың тұқымдық сапасының жетілуіне, өсуіне ықпал жасайды. 
Мал есебіне талдама жасай отырып, ай сайын мал есебін облысқа, статистика басқармасына өткізу. 
Басшылардың басқа да тапсырмаларын орындайды.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: 
білімі – ауылшаруашылық ғылымдары саласындағы немесе ветеринария саласындағы жоғары 

немесе орта білімнен кейінгі немесе техникалық немесе кәсіптік білім.
мамандығы–зооинженер немесе ветеринарлық медицина немесе ветеринарлық санитария 
Қазақстан Республикасының заңнамалары бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес нормативтік-

құқықтық актілерді білу. Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты мемлекеттік лауазымда 
кәсіби қызметті тиімді түрде атқару үшін қажетті білімнің, икемнің және дағдылардың болуы. 
«Қазақстан-2050» Стратегиясын, функционалдық міндеттеріне сәйкес салалардағы басқа да Қазақстан 
Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін білуі. 

2. ақыртөбе ауылдық округі әкімі аппаратының жетекші  маманы (уақытша, негізгі 
қызметшінің 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін бала күтімі демалысы мерзіміне)санаты 
е-G-4,  1 бірлік (№05-11-07)

Қызметтік міндеттері:
Қазақстан Республикасының Заңдарын, Қазақстан Республикасының Президентінің және Үкіметінің 

актілерін, аудан әкімінің шешімдері мен өкімдерінің өздеріне бекітілген аумақтық атқаратын 
қызметтеріне сәйкес тапсырылған ауылдық әкімінің жұмыстарын орындайды. Іс қағаздарын жүргізеді. 
АИС бағдарламасын орындайды, шаруашылық кітаптарын толтырады, статистика бөліміне тоқсандық 
есеп беру жұмыстарын істейді. Ауыл әкімінің қосымша жүктелген тапсырмаларының орындалуын 
үйлестіреді.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: 
білімі - жалпы.
мамандығы - жалпы.
Қазақстан Республикасының заңнамалары бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес нормативтік-

құқықтық актілерді білу. Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты мемлекеттік лауазымда 
кәсіби қызметті тиімді түрде атқару үшін қажетті білімнің, икемнің және дағдылардың болуы. 
«Қазақстан-2050» Стратегиясын, функционалдық міндеттеріне сәйкес салалардағы басқа да Қазақстан 
Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін білуі. 

конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:
1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс 

қимыл агенттігі төрағасының 2017 жылғы 21 ақпандағы №40 бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік әкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуға арналған конкурсты өткізу қағидаларының 
(бұдан әрі - Қағидалар)  2-қосымшасына сәйкес нысандағы өтініш;

2) 3х4 үлгідегі түрлі түсті суретпен осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған «Б» 
корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына кандидаттың қызметтiк тiзiмі;

3) бiлiмi туралы құжаттар мен олардың көшірмелерінің нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
«Болашақ» халықаралық стипендиясын иеленуші, сондай-ақ өзара тану және баламалылығы туралы 

халықаралық шарттардың қолдану аясына жататын Қазақстан Республикасының азаматтарына 
шетелдік жоғары оқу орындары, ғылыми орталықтары мен зертханалары берген білім туралы 
құжаттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелдік білім беру ұйымдарында 
алған білімі туралы құжаттарының көшiрмелерiне білім беру саласындағы уәкілетті орган берген 
аталған бiлiмi туралы құжаттарды нострификациялау немесе тану куәліктерінің көшірмелері қоса 
беріледі.

«Болашақ» халықаралық стипендиясын иеленушілерге берілген бiлiмi туралы құжаттарға «Халық-
аралық бағдарламалар орталығы» Акционерлік қоғамы берген Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша оқуды аяқтау туралы анықтаманың көшірмесі қоса 
беріледі.

Өзара тану және баламалылығы туралы халықаралық шарттардың қолдану аясына жататын бiлiмi 
туралы құжаттардың көшірмелеріне білім беру саласындағы уәкілетті орган берген аталған бiлiмi 
туралы құжаттарды тану туралы анықтаманың көшірмелері қоса беріледі;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған немесе жұмыс орнынан кадр 
қызметі мен куәландырылған көшiрмесi;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 
қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізі лі-
мінде №6697 болып тіркелген) Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжат тама 
нысандарына сәйкес құжат тапсырғанға дейін алты айдан аспайтын уақытта берілген 086/е нысандағы 
денсаулығы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды) (немесе 
нотариалдық куәландырылған көшірмесі);

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
7) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 

сәуірдегі №272 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 11 ма-
усымда №11304 тіркелді) бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтің стандартына сәйкес нысан бойынша құжат тапсырғанға дейін бір жыл-
дан аспайтын уақытта берілген психоневрологиялық ұйымнан анықтама (немесе қорытындының 
нотариалдық куәландырылған көшірмесі);

8) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 
сәуірдегі №272 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 11 
маусымда №11304 тіркелді) бекітілген «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтің стандартына сәйкес нысан бойынша құжат тапсырғанға дейін бір жылдан 
аспайтын уақытта берілген наркологиялық ұйымнан анықтама (немесе қорытындының нотариалдық 
куәландырылған көшірмесі).

Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) «Е-қызмет» интегралды ақпараттық жүйесі арқылы 
кандидаттың: 1) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы білуіне тестілеуден өткені туралы шекті мәннен 
төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы сертификаттың; 2) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды 
тапсыру сәтінде уәкілетті органда жеке қасиеттерін бағалауды өту туралы шекті мәннен төмен емес 
нәтижелері бар қолданыстағы қорытындының бар болуын тексереді.

Құжаттардың толық емес пакетін немесе дәйексіз мәліметтерді ұсыну конкурс комиссиясының 
оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн 
арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, 
ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын 
мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.

Құжаттарды қабылдау мерзiмi жалпы конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы жарияланған 
күннің келесі жұмыс күнінен бастап 7 жұмыс күнінің ішінде, жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойын-
ша орналасқан Жамбыл облысы,Т.Рысқұлов ауданы әкімінің аппаратына тапсырылуы тиіс.

Конкурс комиссиясының қарауына құжаттарды қабылдау мерзімінде жалпыконкурсқа қатысуға ниет 
білдір ген азаматтардың  өздері  қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы (қоса тіркелген құжаттардың 
тізбесі көрсетілген құжат тігілетін папкада орналастырылған) не хабарландыруда көрсетілген электрон-
дық почта мекен-жайына электронды түрде не «Е-gov» электронды Үкімет порталы арқылы тапсырған 
құжат тары қабылданады.

Конкурсқа қатысу үшінқұжаттар электронды түрде мемлекеттік органның электрондық почтасы 
арқылы берілген жағдайда құжаттардың түпнұсқасы немесе нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi 
әңгімелесу басталғанға дейін бір сағаттан кешіктірілмей беріледі.

Оларды бермеген жағдайда тұлға конкурс комиссиясымен әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.
Әңгімелесуге  жіберілген  кандидаттар, әңгімелесуге жіберілгені туралы оларды хабардар еткен 

күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Т.Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, Жібек жолы көшесі, №75 
мекен жайда орналасқан Т.Рысқұлов ауданы әкімі  аппаратында әңгімелесуден өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның 
отырысына байқаушылар шақырылады.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетiн жерге келу және қайту, тұрғын жай 
жалдау, тұру, байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен 
жүргiзедi.

Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар конкурс комиссиясы шешiмiмен келіспеген жағдайда 
шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде уәкiлеттi органға немесе Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртiбiнде шағымдана алады.

За текст объявления ответственность
 несет служба управления персоналом

АппАрАт АкимА рАйонА т.рыскуловА объявляет общий конкурс 
для зАнятия  вАкАнтных АдминистрАтивных госудАрственных 

должностей
Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурса: 
К административным государственным должностям категории E-R-4 устанавливаются следующие требования:
   послевузовское или высшее, допускается послесреднее или техническое и профессиональное образование 

при наличии не менее одного года стажа работы на государственных должностях или не менее двух лет стажа 
работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории.

  наличие следующих компетенций: стрессоустойчивость, инициативность, ответственность, ориентация на 
потребителя услуг и его информирование, добропорядочность, саморазвитие, оперативность, сотрудничество и 
взаимодействие, управление деятельностью;

  опыт работы при наличии послевузовского или высшего образования не требуется. 
   К административным государственным должностям категории Е-G-4 устанавливаются следующие требования:
  послевузовское или высшее либо послесреднее или техническое и профессиональное образование;
 наличие следующих компетенций: стрессоустойчивость, инициативность, ответственность, ориентация на 

потребителя услуг и его информирование, добропорядочность, саморазвитие, оперативность, сотрудничество и 
взаимодействие, управление деятельностью.

      опыт работы не требуется.

должностные оклады административных государственных служащих
№ Категория Должностной оклад в зависимости от выслуги  лет

от (тенге) до (тенге)
1 E-R-4 95209 128834
2 E-G-4 81229 109367

Аппарат акима района т.рыскулова объявляет общий конкурс для занятия вакантных 
административных государственных должностей.

080900, Жамбылская область, район Т.Рыскулова, село Кулан, улица Жибек жолы, дом №75, каб. 
№221. телефоны для справок: код: 8(726-31) (21542, 21498) факс (22699), электронная почта: ryskulov_
kadr@mail.ru 

 1. главный специалист сектора животноводства и переработки продукции   отдела сельского хозяйства 
акимата района т.рыскулова; категория е-R-4,  1 единица    (№04-7-3)

 Функциональные  обязанности:
 Организует работу по животноводству. Реализует государственные программы по переработке производимой 

продукции. Ответсвенный за использование сельскохозяйственных скидок, субсидий в нужном направлении, 
правильного оформления документации. Разрабатывает и реализует среднесрочные и долгосрочные программы 
в сотрудничестве с акимами сельских округов, координирует деятельности агроформирования в сельском 
хозяйстве. Производить разьяснительную работу по государственной программе «Сыбаға», «Алтын асық» с 
жителями района и крестянскими хозяйствами. Способствует укреплению запасов сена, разведению и росту 
поголовья скота. Проводит анализ поголовья скота и ежемесячно сдает отчет  в область, управление статистики. 
Выполняет и другие поручений руководства.

 Требование к участникам  конкурса:  
 образование - в сфере сельскохозяйственных наук или в сфере ветеринарии высшее или послесреднее 

образования или техническое и профессиональное образование
специальность - в сфере сельскохозяйственных наук (общая) или ветеринарная медицина или ветеринарная 

санитария или ветеринарный фельдшер.
Знание нормативно-правовых актов Республики Казахстан в соответствии с программой тестирования.  

Наличие знаний, умении и навыков для эффективного выполнения профессиональной деятельности в данной 
государственной должности  в соответствии квалификационным требованиям в том числе наличие высший балл 
или не ниже зоны риска по следующим компетенциям: этичность, нетерпимость к коррупции; ориентация на 
качество, ориентация на потребителя. 

  2. ведущий специалист аппарата акима Акыртобинского сельского округа;
(времено,  до выхода на работу основного сотрудника с декретного отпуска сроком до 31 декабря 2020 

года) категория е-G-4, 1 единица (№ 05-11-07) 
Функциональные  обязанности:
Проведение работы в соответствии с функциями, выделенных им за исполнение Указов, постановлений, 

распоряжений Президента РК, Правительства РК решения и распоряжения акима области, акима района и акима 
сельских округов. Ведет делопроизводство. Выполняет программу АИС, заполняет похозяйственные книги здает 
квартальный отчет в отдел статистики.Выполняет дополнительные поручение акима сельского округа.

 Требование к участникам  конкурса:  
 образование:  общее.
  специальность: общая.
Знание нормативно-правовых актов Республики Казахстан в соответствии с программой тестирования.  

Наличие знаний, умении и навыков для эффективного выполнения профессиональной деятельности в данной 
государственной должности  в соответствии квалификационным требованиям в том числе наличие высший балл 
или не ниже зоны риска по следующим компетенциям: этичность, нетерпимость к коррупции; ориентация на 
качество, ориентация на потребителя.  

необходимые документы для участия в конкурсе:
1) заявление по форме, согласно приложению 2 к Правилами проведения конкурса на занятие административной 

государственной должности корпуса «Б» (далее - Правила), утвержденных приказом Председателем Агенства 
Республики Казахстан по делам государственной службы противодействию коррупции от 21 февраля 2017 года 
№40;

2) послужной список кандидата на административную государственную должность корпуса «Б» с цветной 
фотографией размером 3х4 по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

3) копии документов об образовании и приложений к ним, засвидетельствованные нотариально;
К копиям документов об образовании, полученным гражданами Республики Казахстан в зарубежных 

организациях образования, прилагаются копии удостоверений о признании или нострификации данных 
документов об образовании, выданных уполномоченным органом в сфере образования, за исключением 
документов об образовании, выданных зарубежными высшими учебными заведениями, научными центрами и 
лабораториями гражданам Республики Казахстан – обладателям международной стипендии «Болашак», а также 
подпадающих под действие международного договора (соглашение) о взаимном признании и эквивалентности.

К копиям документов об образовании, выданных обладателям международной стипендии «Болашак», 
прилагается копия справки о завершении обучения по международной стипендии Президента Республики 
Казахстан «Болашак», выданной акционерным обществом «Центр международных программ».

К копиям документов об образовании, подпадающих под действие международного договора (соглашения) 
о взаимном признании и эквивалентности, прилагаются копии справок о признании данных документов об 
образовании, выданных уполномоченным органом в сфере образования;

4) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованная нотариально либо 
удостоверенная кадровой службой с места работы;

5) медицинская справка о состоянии здоровья (врачебное профессионально-консультативное заключение) 
по форме № 086/у, согласно формам первичной медицинской документации организаций здравоохранения, 
утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697), выданная не 
более чем за шесть месяцев до дня представления документов (либо нотариально засвидетельствованная копия);

6) копия документа, удостоверяющего личность, гражданина Республики Казахстан;
7) справка с психоневрологической организации по форме, согласно стандарту государственной услуги 

«Выдача справки с психоневрологической организации», утвержденному приказом Министра здравоохранения 
и социального развития Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года №272 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов за №11304), выданная не более чем за один год до 
дня представления документов (либо нотариально засвидетельствованную копию)

8) справка с наркологической организации по форме, согласно стандарту государственной услуги «Выдача 
справки с наркологической организации», утвержденному приказом Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года №272 (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за №11304), выданная не более чем за один год до дня представления 
документов (либо нотариально засвидетельствованная копия).

Службой управления персоналом (кадровой службой) посредством интегрированной информационной 
системы «Е-қызмет» проверяется наличие у кандидата: 1) сертификата о прохождении тестирования на знание 
законодательства с результатами не ниже пороговых значений по программе тестирования для категории 
объявленной должности, действительного на момент подачи документов; 2) заключения о прохождении оценки 
личных качеств в уполномоченном органе с результатами не ниже пороговых значений, действительного на 
момент подачи документов для участия в конкурсе.

Представление неполного пакета документов либо недостоверных сведений является основанием для отказа в 
их рассмотрении конкурсной комиссией.

Граждане могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы, 
профессионального уровня и репутации (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых 
степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации, иные сведения, характеризующие их 
профессиональную деятельность, квалификацию).

Документы должны быть предоставлены в аппарат акима Т.Рыскуловского района, находящийся по 
вышеуказанному адресу в течение 7 рабочих дней со следующего рабочего дня последней публикации 
объявления о проведении конкурса.

 К рассмотрению конкурсной комиссией принимаются документы, предоставленные  лицами, 
изъявившие желание участвовать во общем конкурсе в нарочном порядке, по почте (помещенные 
в скоросшиватель, с указанием перечня прилагаемых документов) или в электронном виде на адрес 
электронной почты, указанный в объявлении либо посредством портала электронного Правительства 
«Е-gov» в сроки приема документов.  

При предоставлении документов в электронном виде на адрес электронной почты государственного органа 
их оригиналы либо нотариально засвидетельствованные копии представляются не позднее чем за один час до 
начала собеседования.

 При их непредставлении, лицо не допускается конкурсной комиссией к прохождению собеседования.
Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят собеседование в течение  трех  рабочих  дней  со дня 

уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию по адресу Жамбылская область, Т.Рыскуловский район, 
село Кулан, улица Жибек жолы,  №75  в  аппарате акима Т.Рыскуловского района.  

Для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурсной комиссии на ее заседание 
приглашаются наблюдатели.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения собеседования и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользование услугами связи всех видов) граждане производят за счет 
собственных средств.

 Участники конкурса и кандидаты в случае несогласия с  решением конкурсной комиссии могут обжаловать 
в уполномоченный орган, либо в судебном порядке в соответствии законодательством Республики Казахстан в 
течении пяти рабочих дней со дня принятия решения.



Жарияланған хабарландыру мазмұнына персоналды басқару қызметі  жауапты
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Болтай батыр атындағы орта мектептің ұжымы осы мектептің 
зертханашысы  Ақтолқын Тойлыбаеваға әкесі

Ақбайдың 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Открылось наследство после смерти Куандыковой Лаззат Абикеновны, 
умершей 13 сентября 2019 года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления к нотариусу Жамбылского нотариального округа Топиевой Г.С. 
по адресу: с.Кулан, ул.Жибек жолы, без номера (возле архива), раб. т. 22596.

Открылось наследство после смерти Амиреевой Гульжамал, умершей 10 
марта 2014 года. Наследников просим обратить ся по вопросу оформления 
наследственных прав в течение 1 месяца со дня опублико вания объявления к 
нотариусу Жамбылского но тариального округа Рахим баевой Г.К. по адресу: 
село Кулан, ул.Жибекжолы, №85, (в здании АО «Казпочта»), тел: 21707, сот 
тел: 87786891301. 

Открылось наследство пос ле смерти Алибетова совета, умер  шего 21 
октября 2019 года. Наследников просим обра  тить ся по вопросу оформ ле ния 
наследственных прав в течение 1 месяца со дня опуб лико вания объявления к 
нотариусу Жамбылского нота риального округа Бай сеи тову Е.А. по адресу: се
ло Кулан, улица Амангелди №4, раб.тел: 22666, Сот. телефон 8 778 673 93 51 
(здания “Да рын”). 

Открылось наследство пос ле смерти Кусайдаровой Баян Аманкосовны, 
умер  шей 8 ноября 2019 года. Наследников просим обра  тить ся по вопросу 
оформ ле ния наследственных прав в течение 1 месяца со дня опуб лико вания 
объявления к нотариусу Жамбылского нота риального округа Бай сеи тову 
Е.А. по адресу: се ло Кулан, улица Амангелди №4, раб.тел: 22666, Сот. 
телефон 8 778 673 93 51 (здания “Да рын”). 

ҚоғАмДАСтыҚ жиНАлыСы өтЕДі
Қорағаты ауылдық округі әкімдігі ғимаратында 17 наурыз күні қоғамдық 

кеңес жиыны өтеді.
Қорағаты ауылдық округі әкімінің аппараты.

тұрғыНДАр НАзАрыНА!
Құлан ауылдық округі әкімі аппараты КММсі Құлан ауылында жеке тұрғын 

үй құрылысы мен өзіндік қосалқы шаруашылығын жүргізу үшін 1ден  524ке 
дейінгі аралықта жер кезегінде тұрған азаматтардың Құлан ауылдық округі әкімі 
аппаратына қайырылуларыңызды сұраймыз.

Мекенжайымыз: Құлан ауылы, Жібек жолы көшесі №71. (1қабат)
Анықтама телефондары: 8 (72631) 21084, 87712327874.

Аудан әкімдігінің 2020 жылдың 24 ақпандағы №36 қаулысына сәйкес 2020 
жылдың 1 наурыз – 30 санитарлық тазарту жұмыстарын өткізудің көктемгі 
екі айлығы жарияланды. Құлан ауылдық округі әкімі аппараты Құлан ауылы 
тұрғындарына өз аулалары мен көшелеріндегі талдарақтарды әктеу, күл
қоқыстан тазарту жұмыстарын жүргізу қажеттігін ескертеді.

Құлан ауылдық округі әкімінің аппараты.

Коронавирустық инфекцияның алдын алу бойынша
ЖАдЫНАМА

ҚұРМЕТТІ АзАМАТТАР!
Әлемдегі коронавирустық инфекция бойынша жағдайға байланысты, оның 

әкелінуі мен таралуының алдын алу, сондайақ Қазақстан Республикасында 
тұрғындардың санитариялықэпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз 
ету мақсатында Сіздің және жақындарыңыздың денсаулығын сақтау үшін келесі 
алдын алу шараларын ұстануларыңызды сұраймыз:

 вирустық ауру белгiлерi бар адамдармен қарымқатынасты болдырмау 
(жөтел, түшкіру, мұрын шырышты қабатының қабынуы, дене қызуының 
көтерілуі);

 дене қызуын күніне 2 рет өлшеу қажет;
 тұрғын үй жайларын тәулігіне 2 рет желдету;
 тұрғын үй жайларын ылғалды жинау кезiнде дезинфекциялау заттарын 

(құрамында хлор бар заттар, 70% спирт, сірке қышқылы, лимон қышқылы, 
сода) қолдану қажет;

 жеке гигиенаны сактау (жеке сүлгі, сабын, ұстара куралдарын пайдалану 
және т.б.);

 қолды сабынмен жуу (әжетханаға барғаннан кейін, қол алысқаннан кейін, 
көшеден оралғаннан кейiн, сондайак тамақ дайындамас бұрын);

 қоғамдық орындарда жүргенде көз, мұрын, ауызға қол тигізбеңіз, өйткені 
лас қолдың жанасуы вирустың шырышты қабатқа түсуіне ықпал етеді;

 көпшілік жиналған жерлерге барғаннан кейін және көшеден қайтқанда 
мұрын және ауызды (мұрынжұтқыншақ) әлсіз сода ерітіндісімен шаю;

 жөтелу, түшкіру кезінде ауызды бір реттік салфеткалармен немесе 
орамалмен жабу, содан кейін қолды сабындап жуу немесе спирт ерітіндісімен, 
дезинфекциялық сулықтармен өңдеп залалсыздандыру қажет;

 қоғамдық орындарда жөтелген немесе түшкірген адамдармен қарым
қатынас жасамауға тырысу, мүмкін болмаған жағдайда кем дегенде 1 метр 
қашықтықта алысырақ тұру;

 ЖРВИ белгілері пайда болған кезде (дене қызуының көтерілуі, тыныс 
алудың қиындауы, көбінесе құрғақ жөтел, қалтырау, денедегі қақсау, мұрын 
шырышты қабатының қабынуы және т.б.) үйде өздігінен емдеумен айналыспау 
және міндетті түрде жедел медициналық көмек шақыру қажет;

 коронавирустық инфекция туралы қосымша ақпаратты callорталыққа 1406 
телефон нөмірі бойынша хабарласып білуге болады.

УвАЖАЕМЫЕ ГРАЖдАНЕ!
В связи с ситуацией в мире по коронавирусной инфекции и в целях 

предупреждения завоза и распространения, а также обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия населения в Республике Казахстан просим 
Вас для сохранения Вашего здоровья и близких соблюдать следующие меры 
профилактики:

 избегать общения с людьми с признаками вирусных заболеваний (кашель, 
чихание, насморк, повышенная температура);

 измерять желательно ежедневно температуру тела не менее 2х раз в 
день;
 проводить проветривание помещений жилья не менее 2 раз в сутки;
 проводить влажную уборку ежедневно, желательно с применением 

дезинфицирующих средств (хлорсодержащие средства, спирт 70%, уксусная 
кислота, лимонная кислота, сода);

 соблюдать личную гигиену (использовать личное полотенце, мыло, 
бритвенные приборы и др.);

 мыть руки с мылом (после каждого посещения туалета, после рукопожатии, 
по возвращении с улицы, а также перед приготовлением пищи);

 не касаться руками глаз, носа и рта находясь в общественных местах, 
поскольку прикосновение грязных рук способствует попаданию вируса на 
слизистые;

 полоскать полость носа и рта (носоглотки) слабым раствором соды после 
посещения мест скопления людей и по возвращению с улицы;

 соблюдать этикет кашля и чихания – прикрывать рот при кашле и 
чихании одноразовыми салфетками или платочком, после всего необходимо 
тщательно помыть руки мылом или обработать спиртовым раствором, или 
дезинфицирующими салфетками с последующим обеззараживанием;

 не контактировать с кашляющими и чихающими людьми, в случае 
невозможности – соблюдать дистанцию на расстоянии не менее одного метра 
от них в общественных местах;

 при появлении симптомов ОРВИ (повышение температуры тела, 
затрудненное дыхание, кашель чаще сухой, озноб, ломота в теле, насморк и 
др.) необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением, обязательно 
вызывать скорую медицинскую помощь;

 дополнительную консультацию по короновирусной инфекции можно 
получить, позвонив в санцентр по номеру телефона – 1406.

Білікті ұстаз  жас ұрпақтың рухани сәулеткері, қоғамның, 
халықтың үкілеген үмітін ақтайтын жауапты тұлға. Ұрпақ 
тағдырына атүсті қарамайтын ұлағатты ұстаздардың ерен 
еңбегі елімізде еленіп келеді. Соның дәлелі жыл сайын 
өткізілетін  республикалық «Үздік педагог» атағын беру 
конкурсы. Үздік болу – педагогқа үлкен жауапкершілік 
жүктейді. Конкурстың басты мақсаты – озат ұстаздарды 
ұлықтау, мәртебесін көтеру. Аталған конкурс педагог 
кәсібінің мәртебесін арттыру және жоғары жетістіктерге 
жеткен үздіктер үшін жыл сайын ұйымдастырылуда. Конкурс 
үш кезеңнен аудандық, облыстық, республикалық деңгейде 
өтеді. Байқауға білім беру ұйымдарының штаттағы педагог 
қызметкері болып табылатын, кемінде бес жыл үзіліссіз           
педагогикалық өтілі бар  Қазақстан Республикасының 
азаматтары   қатыса   алады. Атақ бір адамға бес жыл ішінде 
бір реттен артық берілмейді. Байқаудың өткізу кезеңдері: 
сырттай өтетін I іріктеу кезеңі – 1920 наурыз күндері, 
байқаудың негізгі кезеңі – 2627 наурыз күндері. 

Байқаудың өткізілу  тәртібі:
1. Байқаудың іріктеу кезеңіне қатысу үшін төменде 

аталған құжаттар аудандық білім бөліміне жеткізілуі тиіс:
1) Өтінім;
2) Мектеп директорының байқаудың I кезеңінде 

қатысушыға берілген ұсынымы;
3) Қатысушының педагогикалық портфолиосы;
4) Байқауға қатысушының кәсіптік және жеке қасиеттерін 

тікелей басшы растаған мінездемесі;
5) Жұмыс орны растаған кадрларды есепке алу жөніндегі 

парағы;
6) Жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
7) Байқауға қатысушының педагогикалық қызметі туралы 

талдамалық (аналитикалық) есебі;
8) Электронды тасымалдағыштағы сабақтар (компакт

дискілер);
9) «Менқазіргі заманның педагогімін» тақырыбында 

эссе (500 сөзден аспайтын,  форматы doc, кегель 14, шрифт 
Times New Roman).    

10) Мектептің ұйымдастыру комитеті отырысының 
хаттамасынан үзінді;

2. Мұғалімнің электронды портфолиосы болуы қажет. 
Құжаттар қағаз түрінде және электрондық нұсқалары мен 
бейнематериалдарды компакт дискі түрінде қабылданады. 
Байқауға ұсынылған құжаттар қайтарылмайды.

3. Құжаттардың ішінде  мектептің конкурстық комиссиясы 
отырысының  хаттамасынан үзінді, ұсыныс мемлекеттік және 
орыс тілдерінде ұсынылады. Педагогикалық қызметтің 
материалдары оқыту тілінде  ұсынылады.

4. Байқауға қатысушылардың кәсіби қызметтегі 
жетістіктері  төмендегі критерийлер бойынша бағаланады:

«Үздік педагог» конкурсына құжаттарды 
қабылдау басталды

1) педагогтың кәсіби құзыреттілігі (біліктілікті арттыру, 
инновациялық білім беру технологияларын,оның ішінде 
ақпараттықкоммуникациялық технологияларды пайдалану, 
кәсіби конкурстарға қатысу, зерттеу жұмыстарының 
нәтижелері (әзірлемелер, жариялымдар, жариялаған  
әдістемелік құралдар, қатысушының «Менқазіргі заманның 
педагогімін» атты эссе) туралы мәлімет;

2) педагогтің өңірлердегі, республикадағы білім беруді 
дамытуға қосқан үлесі (мемлекеттік білім беру жобаларын 
педагогикалық практикаға енгізу жұмыстары, қызметтің 
бағыты бойынша оқуәдістемелік кешендер, авторлық 
бағдарламалар әзірлемелері);

3) оқушылар мен тәрбиеленушілер жетістіктерінің оң 
серпінінде көрсетілген педагогикалық қызметтің нәтижелігі 
(оқушылардың оқу жетістіктерін мониторингілеу, қорытынды 
аттестаттау, оқушылар мен тәрбиеленушілердің пәндік 
олимпиадалардағы, конкурстағы, ғылымипрактикалық 
конференциялардағы, спорт жарыстарындағы, музыкалық 
конкурстардағы жетістіктері);

4) педагогтің кәсіби шеберлігін және жеке тұлғасын 
бағалау (әкімшіліктің, әріптестердің, ғылыми, педагогикалық 
өкілдердің, шығармашылық қоғамның пікірлері, әдістемелік 
өнімдерге рецензия, алғыс хат, мақтау қағаздар, дипломдар). 

6.Байқаудың мазмұны
1. Сырттай іріктеу кезеңі: 2020 жылдың 1920 наурыз  

күндері аралығында  төмендегі рәсімде өткізіледі:
1) Қатысушының жоғарыда аталған құжаттарына 

сараптама жасалынады;
2) «Менқазіргі заманның педагогімін» тақырыбында эссе
Байқаудың ІІ негізгі кезеңі:
1)Пән бойынша тест тапсырмалары.
2)  Шығармашылық жұмыстарын қорғау.
3) Оқушылармен өткізілетін ашық сабақ.
7. Байқауды қорытындылау
7.1. Байқау кезеңдерінің қорытындысы бойынша 

жеңімпазы анықталады.
7.3. Байқаудың жеңімпаздары (бас жүлде, 1,2 және 3 

орын ) аудандық білім бөлімінің  Құрмет грамотасымен 
марапатталады.

7.4. Аудандық байқаудың бас жүлдегері облыстық «Үздік 
педагог» байқауына қатысуға жолдама алады.

Өтінішті және конкурсқа қатысу үшін құжаттарды 
қабылдау 1011  наурыз аралығында  сағат 13.00ден 14.30ға 
дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00ден 18.00ге дейін білім 
бөлімінде 2 қабат 8 кабинетте жүргізіледі.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз, кезек күту тәртібімен 
көрсетіледі. 

Тұрар Рысқұлов ауданы әкімдігінің 
білім бөлімі Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің 
2016 жылғы 22 қаңтардағы №67 
бұйрығын орындау мақсатында «Орта 
білім беретін үздік ұйым» грантын 
беру тәртібін және оның мөлшерін 
белгілей отырып, оны беруге арналған 
конкурстың аудандық кезеңін өткі зе
тінін хабарлайды. Конкурстың аудан
дық кезеңі 2020 жылдың 27 сәуір күні 
сағат 11.00де аудандық білім бөлімін де 
өткізіледі.

Конкурстық комиссия  Конкурсқа 
қатысушыларды іріктеуді төмендегідей 
өлшемдер бойынша жүзеге асырады:

1) оқытудың ақпараттықкоммуни
ка циялық технологияларын енгізу;

2) саналы білім беруді қамтамасыз 
ету;

3) білім беру процесін кадрлармен 
қамтамасыз ету (5 жылда 1 рет 
педагогтардың біліктілік арттыру 
кур сынан өтуі, ақпараттық коммуни
кациялық технологияларды қолдану 
және деңгейлік бағдарламалар бойын
ша біліктілік арттыру курсынан өткен 
педагогтардың үлесі, жаратылыстану
математикалық бағыттағы пәндерді 
ағылшын тілінде оқытатын педагогтар
дың үлесі, ағымды жылы білім беру 
ұйымына жұмыс істеуге келген жас 
мамандар үлесінің серпіні, жоғары 

және бірінші санаттағы педагогтардың 
үлесі, оқушылардың кәсіби бағдарын 
диагностикалау қабілетін қамтамасыз 
ету),

4) материалдықтехникалық қам та
масыз ету, білім беру ұйымын жарақ
тандыру және жабдықтау (қаржы лан
дырудың тиімділігі, қаражатты бөлудің 
ұтымдылығы  және тепе – теңдігі);

5) білім алушылардың денсаулы
ғын сақтау үшін жағдай жасау, оқу 
тәрбие процесіне қатысушылардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 
еңбегін қорғауға жағдай жасау;

6) педагогтар мен жеке өзін  өзі 
көтеруі үшін жағдай жасау;

7) инклюзифтік білім алуға жағдай 
жасау (білім беру ұйымына бекітілген 
шағын ауданда тұратын жалпы бала 
санынан инклюзифтік білім берумен 
қамтылған, ерекше қажеттілікті талап 
ететін бала үлесі);

8) соңғы үш жыл ішіндегі оқушы
лардың оқу рейтінгтік жоғары көрсет
кіштері, орта білім беретін оқу бағ
дар ламаларын табысты меңгерген 
оқу шылар үлесінің серпіні);

9) білім беру санасын басқару 
(оқушылар мен ата аналар қажеттілігінің 
білім беру мониторингісінің нәтижесі 
негізінде басқарушылық шешімдер 
қабылдау, білім беру ұйымының 
қамқоршылық кеңесі қызметінің 

нәтижелілігі);
10) білім сапасын ішкі және 

сыртқы бағалаудың нәтижелері (оқу 
жетістіктерін сыртқы бағалау, ұлттық 
бірыңғай тестілеу және халықаралық 
зерттеулер рәсімдерінің нәтижесі, 
о қ у ш ы л а р д ы ң  ф у н к ц и о н а л д ы қ 
сауаттылығын, математикалық, жара
тылыстануғылыми және оқу сауат
тылығын дамыту және қалыптас тыру 
критерийлері, облыстық, респуб
ликалық және халықаралық олим
пиадалар мен оқушылардың ғылыми 
жарыстарының жүлдегер оқушы лары
ның үлесі);

11) халықаралық ынтымақ тас
тықты жүзеге асыру (халықаралық 
ұйым дармен жасалған шарттар саны, 
халықаралық жобаларға қатысқан 
оқушылар мен педагогтар үлесі).

Құжаттар мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентіне сәйкес қабыл да
нады. 

Өтініш және конкурсқа қатысу 
үшін құжаттарды қабылдау 0220 сәуір 
аралығында сағат 13.00ден 14.30 ға 
дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00
ден 18.00ге дейін білім бөлімінде  
жүргізіледі.

Р. дАУРЕНБЕКовА,
аудандық білім бөлімі 

әдістемелік кабинетінің 
меңгерушісі.

Білім беру ұйымдары басшыларының 
назарына!

Мы живем в Италии  Милан, Я 
поделюсь с вами и объясню вам: «Как 
жизнь в Милане?» В эти трудные 
дни и как, на ваш взгляд, вы должны 
учиться на ошибках и их последствиях, 
которые мы переживаем здесь. В 
настоящее время мы находимся на 
карантине. Мы не выходим на улицы, 
полиция находится в постоянном 
движении и арестовывает кого
либо за пределами его дома. Все 
закрыто! ... бизнес, торговые центры, 
магазины, все улицы без движения. 
Ощущение конца света !! Италия, 
страна живой жизни, превращается 
из одного мгновения в другое, как 
будто это темная страна войны. 
Это факт, что я никогда не думал, 
что когданибудь буду жить! Люди 
растеряны, грустны, обеспокоены и 
беспомощны, и часто не понимают, 
как им навязали эту реальность и 
когда закончится весь этот кошмар.
Большая ошибка состояла в том, 

что в начале первого всплеска люди 
продолжали вести свою жизнь как 
обычно и выходили на улицы для 
работы, развлечений и ощущали себя 
как обычно,так что встреч с друзьями 
и банкетов предостаточно заразится. 
Все были неправы, и вы тоже! Прошу 
вас, будьте осторожны, это не смех и 
не шутка. Защитите своих близких, 
своих родителей, бабушку и дедушку! 
Болезнь опасна для них. Около 200 
человек умирают здесь каждый день 
не потому, что медицина в Милане 
не очень хорошая (одна из лучших 
в мире), а потому, что там нет места 
для всех! Врачи выбирают,кто 
умрет! Это только изза глупости 
граждан в начале, которые решили 
продолжать свою жизнь как обычно, 
независимо от новой ситуации! 
Пожалуйста,учитесь на ошибках,мы 
маленькая страна, которая может 
закончиться большой трагедией.
Слушай хорошо сейчас.Не выходите 

в людные места.Старайтесь не 
есть  в  общественных местах .
Оставайтесь дома дольше в это время! 
Слушайте руководящие принципы 
Министерства здравоохранения (не 
играйте!). Разговаривайте примерно 
в метре от каждого человека, не 
подходите близко, не обнимайтесь 
и  н е  п р и н и м а й т е .  П о л у ч и т ь 
дополнительное и профилактическое 
лечение и учиться на чужих ошибках. 
Мы рекомендуем принимать витамин 
С  дл я  у кр еп л ен и я  и мму н н о й 
системы. Помощь профессионалам 
в предотвращении распространения 
эпидемии...  В Италии вся страна 
изолирована, то есть 60 миллионов 
человек находятся на карантине !! Это 
было бы предотвращено, если бы люди 
услышали инструкции с самого начала. 
Береги себя и свою любимую жизнь. 
Поделитесь сообщением со всеми 
людьми.

Мир всем
Письмо из Италии

25.02.2020 жылғы №15 (7610) «Құлан таңы» газетіне және
06.03.2020 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері

агенттігінің ресми интернет ресурсына жарияланған Т.Рысқұлов ауданы әкімі аппаратының 
бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға

жалпы конкурс хабарландыруына түзету енгізу туралы
Жамбыл облысы әкімдігінің 2020 жылғы 12 наурыздағы «Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 

органдардың штат санының лимитін белгілеу туралы» Жамбыл облысы әкімдігінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы №16 
қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №51 қаулысы бойынша Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімінің       бас 
маманы; санаты ER4, 1 бірлік (№04114) бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға жарияланған жалпы конкурс жарамсыз 
деп танылсын.
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Компьютерде беттегендер: 
п.кАбирАевА

л.әбдрАиымов

Тұрар Рысқұлов ауданы әкімдігінің тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімінің ұйымдастыруымен өткізілген сенбілік өте жоғары 
деңгейде өтті. Оған аудандағы барлық бөлімдер мен мемлекеттік 
мекемелер қатысты. Қолдарына тазарту құралдарын алған 
қызметкерлер өздеріне бөлініп берілген аумаққа санитарлық 
тазарту жұмыстарын өткізіп, бірқатар ауқымды істер атқарды. 
Мәселен, сенбілікке аудан орталығының өзінде 1000ға жуық адам 
қатысты. Жалпы алғанда сенбілікке қатысушылар 37,4 шақырым 
жол жиектері мен 3,82 шақырым арық жүйелерін тазалап шықты. 
Нәтижесінде 24,6 тонна күлқоқыс шығарылды.

СЕНбіліК

аудан аумағы 
абаттандырылды

Т.Рысқұлов ауданы әкімдігі 2020 жылдың 24 
ақпанында «Көктемгі екі айлық көріктендіру, 
көгалдандыру, абаттандыру және санитарлық тазарту 
жұмыстарын өткізу туралы» арнайы қаулы қабылдаған 
болатын. осыған орай, ісшаралар жоспары бекітіліп, 
соған сәйкес өткен сенбіде аудан аумағына тазарту 
жұмыстары жүргізілді.

Сонымен қатар, сенбілік барысында абаттандыру, көгалдандыру 
жұмыстары да жүргізілді. Бұл мақсатта 1000ға жуық тал дарақтары 
егіліп, гүлзарлар қайта қалпына келтірілді. Одан бөлек саябақтар 
мен скверлер тазартылып, көріктендіру жұмыстары талапқа сай 
орындалды. Ағаштар мен электр бағандары әктеліп, жұмысқа 
барлығы 10ға жуық техника жұмылдырылды.

Аудан аумағын көріктендіру, санитарлық тазалау және 
көгалдандыру мақсатында өткізілген сенбіліке аудан әкімі Ерболат 
Садырқұловта қатысты. Аудан басшысы Құлан ауылын аралап, 
сенбілік жұмыстарының барысымен танысты. 

Жалпы сенбілікке аудан әкімдігінің аппараты, қаржы, білім, 
спорт бөлімдері, сондайақ, №1 мектеплицейі белсене қатысты. 
Сонымен қатар, сенбілік жұмыстары ауылдық округтерде де іске 
асырылып, аталмыш шараға ауыл тұрғындары да үлестерін қосты.

Жәнібек БАзЫЛБЕКов.

Қытайдан бастау алған 
коронавирустың қазір бүкіл 
әлемге таралды. Соның сал
дарынан Дүниежүзілік ден сау
лық сақтау ұйымы бұл індетті  
пандемия деп жариялап, әлем 
елдері өз қауіпсіздіктерін кү
шейтіп жатыр. Қазақстанда 
да қауіпсіздік шаралары кү
шейтілді. Соған қарамастан 
елімізде COVID19 коро нави
русын жұқтырғандар тіркелді. 
Ал, бұл жаңалық елді елең 
еткізбей қойған жоқ. Дүрліккен 
х а л ы қ  д ә р і х а н а л а р  м е н 
дүкендерге сабылып, ұзынсонар 
кезекті қолдан жасады. Тиісінше 
баға да құбыла бастады. 

Халықтың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында 
ел Президенті ҚасымЖомарт 
Тоқаев елге төтенше жағдай 
енгізді. Сондайақ, кеше теле
визиялық Үндеу жасап, елді 
сабырға шақырды. Осындай 
күрделі ахуал кезеңінде бар
лық деңгейдегі билік өкілдері 
де тиісті шаралар қабылдап, 
вирустың алдын алу, азықтү
лік пен дәрідәрмек тапшылы
ғын болдырмау жолдарын 

тауар бағасына талдау жасалды

қарастырып жатыр. Аудан 
әкімі Ерболат Садырқұловтың 
аудандық орталық базарға 
барып, ондағы базар бағамына 
баса мән беруі соның айқын 
дәлелі. Азықтүлік бағасын 
жекежеке талдап, тиісті сала 
басшыларына бағаның тұрақты 
болуын қадағалап отыруды 
тапсырды. Сонымен қатар, 
базардағы сауда нүктелерінде 

санитарлық талаптардың қатаң 
сақталуы керектігін де жеткізді. 
Аудан әкімдігінің кәсіпкерлік 
және өнеркәсіп бөлімінің 
басшысы Сақтасын Тастанов 
пен Құлан ауылының әкімі 
Мұрат Иманбаевтар берілген 
тапсырмаларға сәйкес жұмыла 
жұмыс істейтіндіктерін айтып, 
көз көрген кемшіліктерді қойын 
дәптерлеріне түртіп алды. 

Жұмыс Жүйелі болса, табысқа Жеткізеді
Дала төсіндегі қызу еңбек

Өз кезегінде Мұратхан Жүніс әліұлы 
кәсіп кердің аудан, тіпті, облыс аумағына 
жасаған еңбегі ұшантеңіз екенін айта келіп, 
ісіне береке тіледі. 

Бұдан соң Мұратхан Шү кеев  9500 
гектарға жуық егін еккен Александр Линник 
басқа ратын «Луговой жылқы за уыты» 
жауапкершілігі шектеулі серік тестігінің егіс 
алқабына бас сұғып, аталмыш серіктестік 
бас шысымен өзара пікір алмасты.

«Луговой жылқы зауыты» ЖШС күн 
райының қолайлығына байланысты көктемгі 
дала жұ мыс тарын тіпті ерте бастап кеткен 
екен. Серіктестік жалпы жиынтық санын 
есептегенде 405 адамды жұмыспен қамтып 
отыр. «Луговой жылқы зауыты» ЖШС
нің бас агрономы Дар хан Қазбековтың 
айтуынша серіктестік жылдағы үрдіске сай 
жоғары сортты өнім егуде. Көктемгі егіс 
науқаны кезінде серіктестік ұжымы кейбір 
ұсақ шаруа қожалық өкілдері секілді техника 
жағынан қиыншылық көрмейді. Себебі, 
бұл серік тес тікте техниканың көбі жаңа. 
Естеріңізде болса, егін ора тын «Джондир» 
комбайнын ауда ны мызда алғашқылардың 
бірі болып осы серіктестік сатып алған 
болатын. Қазір бұл серік тес тік ұжымы 
аталған марканың трак торы да бар. 

Одан кейін облыс әкі мі нің орынбасары 
аймақ тұр ғын дары ның табысын арттыру 
мақса тында жүзеге асып, пилоттық жоба 
шеңберінде құрылған «Құмарық тау» 
ауылшаруашылығы кооперативінің, 
аудандық тұ қым зертханасының, Луговой 
ауылындағы «Wedo Energy» жеке ша
руашылық серіктестігінің және «Луговой 
ор ман дарды және жануарлар дүниесін 
қор ғау жө ніндегі» қоммуналдық мем
ле кеттік ме ке месінің ат қа рып жатқан 
ж ұ м ы с т а р ы м е н  т а  н ы с т ы .  І с с а п а р 

Аудан басшысы Ерболат 
Салқынбекұлы «Алтын сарай» 
сауда үйі мен сол маңайдағы 
дәріханаларға да барып, онда
ғы нарықты бағамдап көрді. 
Жұртшылықпен жүздесіп, тұр
ғындарды барлық сақтық шара
ларын сақтауға шақырды. 

Мереке ЕРЖАНұЛЫ.

нәтижесінің қорытындысында Мұратхан 
Шүкеевтен сұхбат алған едік. Бізге берген 
сұхбатында облыс әкімінің орынбасары 
былайша сөз өрбітті.

«Ауа райына байланысты биыл облыс 
аумағында көк темгі егіс науқаны 57 күнге 
ерте басталды. Көктемгі дала жұмысының 
қандай қарқында жүріп жатқанын бақылау 
үшін арнайы іссапармен Тұрар Рысқұлов 
ауданына ке ліп отырмыз. Жалпы облыс 
бойынша биыл  көктемгі егіс науқаны кезінде 

тірліктерін көзіммен көрдім. Жалпы, 
атқарылып жатқан жұ мысқа көңіл толды. 
Қос ұжымның науқанды уақы тында аяқтауға 
толықтай мүм кіндіктері жетеді. Егер 
барлығы өз уақытымен орындалса, өнім 
жақсы болады деген ойдамыз. Сонымен 
қатар, Құмарық ауылында пилоттық жоба 
іске асып жатыр. Жоба бойынша біз тиісті 
кооперативке қаражатты бөлгенбіз. Техника 
да сатып алынды. Тұқымға, минералдық 
тыңайтқыштарға, химиялық өңдеуге 

479 мың гектар  алқапқа егін бастырылады. 
Оның ішінде 208 мың  гектар жаздық масақты 
да қылдар, 36 мың гектар көкөніс, 14 мың 
гектар баубақша және 213 мың гектарға мал 
азығына дайындалатын дақылдар егілетін 
болады. Ал Тұрар Рысқұлов ауданы 59 мың 
гектар жерге жаздық масақты дақылдар 
егуді жоспарлаған. Қазіргі таңда 18 мың 
гектар жерге егін егілді. Барлық шаруалар 
бүгінгі таңда көктемгі егіс жұмыстарын 
жүргізіп жатыр. Мен «Шәушен» шаруа 
қожалығы мен «Луговой жылқы зауыты» 
ЖШСнің науқан кезінде жасап жатқан 

байланысты  қажетті заттардың барлығы 
да сатып алынды. Құмарыққа  да бардым. 
Кооперативтің жұмысы ойдағыдай іске асып 
жатыр. Ең бастысы, қазір тұқымға көңіл бөлу 
керек. Тұқымның репродукциясы жоғары 
болуы маңызды. Сондайақ, ылғалдың 
жоқтығына байланысты биыл технологияға 
да өзгерістер енгізу қажет. Уақытылы күздік 
бидайды тырмалау керек. Өйткені, осы 
қарекеттің өзі ылғалды сақтауға мүмкіндік 
береді» деді Мұратхан Шүкеев.

         
Марат дихАНБАй.

АнА мен БАлА

Әлеуметтік топтамалар үлестірілді
Шара барысында аудан 

басшысы аналар мен балаларға 
көрсетіліп жатқан көмектердің 
маңыздылығына тоқталып кет
ті. «Ана мен баланың өмірі елі
міз үшін аса маңызды. Әсіресе, 
мен үшін балалардың дұрыс 
тамақтануы бірінші кезекте 
тұрған мәселелердің бірі . 
Сол себепті де мен ауылдық 
округтерді аралау кезінде мек
тептердегі ыстық тамақпен қамту 
жұмыстарына көп көңіл бөлемін. 
Бүгін сіздерге үлестіріліп беріліп 
жатқан әлеуметтік топтама 
мектеп жасына жетпейтін 1 
жастан 6 жасқа дейінгі балаларға 

беріледі. Бұл қорап ішінде бала 
ағзасына қажетті дәрумендерді 
беретін көптеген тағам түрлері 
бар. Аталмыш көмектің түрі 
әр балаға бірбір топтамадан 
берілетін болады» деп, мемлекет 
тарапынан көрсетілетін өзге де 
көмектер жайында сөз етті. 

Өз кезегінде кепілдендіріл
ген әлеуметтік көмектің шапа
ға тына бөленген аналар аудан 
басшыларына алғыстарын 
жаудырды. Солардың бірі көп 
балалы ана – Балжан Шәбенова. 
Құлан ауылының тұрғыны аз 
қамтылған отбасыларға дәл 
осындай назар аударылып жат

қанына ризашылдығын біл ді ріп, 
қуанышымен бөлісті.

Кепілдендірілген әлеумет
тік топтама 1 жастан 6 жасқа 
дейінгі балаларға ай сайын 
берілетін болады. Оның ішінде 
азықтүлік жиынтығы 1ден 3 
жасқа дейін және 3тен 6 жасқа 
дейін балалардың жас санаты
на байланысты берілмек. Ал, 
тұрмыстық химия тауарлары
ның жиынтық тары әрбір тоқсан 
сайын жоспарға сәйкес беріле тін 
болады.

Жәнібек сӘдУАҚАс.


