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Баспасөз – 2023

қадірлі 
оқырман!

 «сыр медиа» ЖШс басы
лым дарына 2023 жылдың 
бірінші жартыжыл дығына жазы
лу әлі де жалғасуда. 

Ел жаңалығын білгіңіз келсе, 
сүйікті газетіңізден қол үзбеңіз.

Сүйікті баСылымыңызға  
жазылуға аСығыңыз!

Индекс Басылым атауы Жазылу 
мерзімі

Бағасы 

65460 Сыр бойы (жеке жазылушылар 
үшін)

6 ай 3500 тг

15460 Сыр бойы (мекеме үшін) 6 ай 4500 тг
65461 Кызылординские вести (жеке 

жазылушылар үшін)
6 ай 3500 тг

15461 Кызылординские вести (мекеме 
үшін)

6 ай 4500 тг

65425 Ақмешіт жастары (мекеме мен 
жеке жазылушылар үшін)

6 ай 2000 тг

65463 Ақмешіт апталығы (жеке 
жазылушылар үшін)

6 ай 2500 тг

15463 Ақмешіт апталығы (мекеме 
үшін)

6 ай 3500 тг

65019 Жалағаш жаршысы (жеке 
жазылушылар үшін)

6 ай 2500 тг

15019 Жалағаш жаршысы (мекеме 
үшін)

6 ай 3500 тг

65878 Халық (мекеме мен жеке 
жазылушылар үшін)

6 ай  3000 тг

Аймақ жаңалықтары
Сессия

Ауыл тынысы

Иә, ғасырға жуық тарихы бар 
«Қызылорданың Қостанайы» атанған киелі 
мекенде ауқымды жұмыстардың атқарыл
мауы мүмкін емес. Негізгі сала ауыл 
ша руа шылығының өзінде, оның ішінде 
Сыр салысын өндіруде алдыңғы шептен 
көрінетін ауданның биылғы жетістігі ауыз 
толтырып айтарлықтай. Әсіресе елді ме
кендерді дамыту, қордаланған мәсе ле
лердің оң шешімін табуға жұмыс істеу 
күн тәртібінен түспей, бірқатары жолға 
қойылды. Әрине берекесі мен бірлігі 
жарасқан шежірелі ауданда игі бастамалар 
мен жарқын жобалардың көп теп қолға 
алынуы заңдылық.

Газетіміздің өткен санында алдағы 
уақытта атқарылатын ауқымды жұмыс
тарды мақаламызға арқау еткен едік. 
Енді бүгінгі әңгімеміз Ақсу ауылының 
дамуы бағытында болмақ. Осы жылға 
жоспарланған жүйелі істердің ішінде 
ақсулықтарды қуантатын жаңалықтар 
легі көпақ. Тоқсан сайын елді мекендерді 
аралап, жергілікті халықпен кездескен 
аудан әкімі Асқарбек Есжанов биыл да 
қолға алынатын жарқын жобалардан  
хабардар еткен болатын. Әркез 
қордаланған мәселелерді тілге тиек ететін 
ауыл тұрғындары аудан әкімінің ауылға 
жыл соңындағы сапарында ешқандай уәж 
айтпады. Өйткені биылдың өзінде аталған 
ауылда қыруар шаруаның шеті көрініп 

тұр. Қайта қолға алынатын жобаларды 
естіп қуанған ақсулықтар өңір әкімінің 
жұмыс жоспарына риза екенін жа сырмады. 
Сонымен ақсулықтарды биыл қандай 
жаңалық күтіп тұр? Атал ған елді мекенде 
нендей шаруалар атқарылмақ? Осы 
сауалдарды тарқатып көрейік...

Алдымен жол жайына келсек... Иә, 
барды бар деп айту керек, ауданда 
тындырымды тірлік көп екеніне көз 
жеткіздік. Негізі «Ауыл – ел бесігі» жо
басы жұмысын бастағалы ауылдық елді 
мекендер көркейіпкөгалданып, әлеуеті 
артып, бірнеше нысандар бой көтерді, жол 
сапасына мән беріліп, ауыз су жүйелері 
жаңартылды. Бұдан бөлек биыл «Нұрлы 
жол» бағдарламасы аясында жалпы құны 
1 млрд 133,5 млн теңгені құрайтын 3 елді 
мекеннің, яғни Жаңадария, Ақсу, Аққыр 
ауылдарының кіреберіс жолдарына және 
«Ауыл – Ел бесігі» жобасы аясында 673,5 
млн теңгеге 4 елді мекеннің 8 ішкі көшесіне 
жөндеу жұмыстары жүргізілетін болды. Ал 
биыл Ақсу ауылының ажарын арттыратын 
ауқымды істердің қатарында жол жайы да 
бар. Осыған дейін бірнеше әкімнің тұсында 
айтылған ауылға кіреберіс жолдың 
мәселесіне Асқарбек Темірбекұлы нүкте 
қойды. Яғни биыл Ақсу мен аудан орта
лығын жалғайтын жол күрделі жөндеуден 
өтеді.

Былтыр ауданда жүзеге асқан үлкен 
әлеуметтік жобалардың бірі Жалағаш 
кентін газдандыру жұмыстары болатын. 
Енді алдағы екіүш жылда ауданға қарасты 
елді мекендерде жарқын жобалар қолға 
алынып, жүйелі жұмыстар жасалмақ. 
Әсіресе табиғи газға қосылатын ауыл 
тұрғындарының қуанышында шек жоқ. 
Қажеттілігіне, мәселенің өзектілігіне 
қарай барлық ауылдық округте көшелер 
жөнделіп, жарықтандыру, абаттан дыру 
жұ мыстары кезеңкезеңімен атқа ры  
лады. Қазіргі таңда Ақсу елді меке нін 
газдандыруға байланысты жоба қолдау 
тауып, 2023 жылдың бюджетіне қаржы
лан дыруға енгізілді. Елді мекенде алдағы 
уақытта жүзеге асатын жұмыстар мұнымен 
шектелмейді. Ақсуда 150 орындық 
мәдениет үйінің іргетасы қала нады. Одан 
бөлек толық электр желісі жаңартылғалы 
тұр.

Жоғарыда биыл кіреберіс жолдың 
күрделі жөндеуден өтетінін айттық. Бірақ 
Ақсуда жол құрылысы мұнымен шек тел
мейді. Осы жылы тағы мұнда ішкі 3 көшеге 
асфальт төселеді. Тіпті аудан басшысы 
бұған дейін ауыл әкіміне халықпен 
ақылдасып, тағы 2 көшені ұсы нуын сұрады. 

Айта кету керек, өткен жылы Ақсу 
елді мекенін газдандыру жұмыстарына 
және елді мекеннің ішкі көшелерін жөндеу 
жұмыстарына аудандық бюджеттен жо

басметалық құжатын әзірлеуге қаржы 
бөлінген. ЖСҚ әзір болған соң әрі қарай 
тиісті мемлекеттік органдармен жұмыс 
жүргізілді. Сондайақ ауылға аяқ су 
жеткізетін «Ақсу» каналының 3,2 шақы 
рымын шаруашылықтардың демеу
шілігімен қазып, тоспа жүйелерін жөндеу 
және ауылға 150 орындық жаңа ауылдық 
клуб ғимаратын салу үшін жер телімін 
бөлу, жоба сметалық құжатын дайындау 
сияқты жұмыстар жемісін берді. 

Жалпы ауданда жыл көлемінде 
қолға алынған жобалардың саны отызға 
жуықтаса, оның ішінде ауыз су, жол 
құрылысы, әлеуметтік нысандар, көпірлерді 
жөндеу, газдандыру, жарықтандыру, 
абаттандыру жұмыстары қамтылған. 
Ауыз су желілері бойынша 4 жоба, жол 
құрылысына қатысты 9 жоба, газдандыру 
бойынша 4 жоба, жарықтандыру бойынша 
4 жоба, абаттандыруға қатысты 4 жоба 
жүзеге асуда. Не десек те, атқарылған 
жұмыс көп, атқарылар шаруа да аз 
емес. Бір жылды артқа тастаған еліміз 
үшін есіктен енген жаңа жыл мол табыс 
пен жарқын жетістіктерді ала келсін. Ал 
ауданымыздың дамуы жаңа жылда жаңа 
қарқын алады деп сенеміз. Бұған негіз де 
жоқ емес.

Н.АЛМАСҚЫЗЫ

Жол жөнделіп, көгілдір отын кіреді
Өткен жылды тарихтың 

еншісіне қалдырып, жаңа 
жылға қадам басқанымызға 
да бірнеше күн өте шықты. 
Жаңа жыл – адам баласы үшін 
өткеніңді көз алдыңа әкеліп, 
барлық іс-әрекетіңе, жүзеге 
асқан жұмыстарыңа есеп беретін 
уақыт. Жылды қорытындылап, 
өткеніңе шолу жасағаннан кейін 
жаңа жылға жаңа қадам басамыз. 
Алдағы жылда атқаратын 
шаруаларды тізбектеп, жоспар 
құрып, дамуға бетбұрасың. 
Барыс жылын табысты аяқтаған 
Жалағаш ауданы жаңа жылда 
жаңа жетістіктерге жету жолын 
саралап үлгерді. Биыл да 
жалағаштықтарды игі істер күтіп 
тұр.

Жыл сайын шамамен 2 млрд м3 су 
жоғалады, бұл республикадағы жалпы су 
шығынының жартысын құрайды. Мәселені 
шешу мақсатында өңір басшысы суару 
жүйелерін қалпына келтіру және жаңғырту 
жобаларын іске асыруды қамтамасыз ету, 
су бөлу процестерін автоматтандыру және 
цифрландыру керектегін ұсынды. 

Өңірдегі өзекті мәселенің бірі – Арал 
теңізі. Соңғы 12 жылда 8,5 млрд м3 
тартылған теңіздің жағдайы алаңдатар
лықтай. Аймақ басшысы министрге 
маңызды мәселені айта отырып, вегета
циялық кезеңде дарияның жоғары саға
сындағы елдермен келіссөздер жүр гізіп, 
мәселені шешу жолдарын талқы лады.

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрі Дархан Қыдырәлімен кездесу 
барысында Қызылорда облысының қоғам
дықсаяси ахуалы туралы өзекті мәселелер 
мен жастар саясаты саласындағы жаңа 

бастамаларды талқылады. Министрдің 
ұсынысына сәйкес өңірде Дін басқармасы 
қайта құрылатын болды. Сонымен бірге 
ашық азаматтық қоғам және бұқаралық 
ақпарат құралдарымен өзара байланыс 
орнатудың жаңа тәсілдері талқыға түсті.  

Аймақ басшысының ҚР Әділет министрі 
Азамат Есқараевпен кездесуінде облыс 
әкімдігі тарапынан қабылданып жатқан 
қаулықарарлар мен нормативтікқұқықтық 
актілердің заңнамалық сипаттамалары сөз 
болды. Облыстағы норма шығармашылық 
қызметті жетілдіру мәселелері бойынша 
ұсыныстар айтылды. 

Облыс әкімі ҚР Ұлттық экономика 
ми нистрі Әлібек Қуантыровпен де кез
десіп, елді мекендерді дамыту мақса
тында қаржыландыруға ұсынылатын жо
ба ларды пысықтады. Аймақта аталған 
министрлікпен биыл жалпы құны 5 млрд 
теңгені құрайтын 17 жобаны жүзеге асыру 

жоспарда бар. Республикалық бюджетті 
нақтылау барысында тағы да 72 жоба 
ұсынылмақ. Атап айтқанда, «Ауыл – Ел 
бесігі» бағдарламасы аясында жалпы құны 
7,6 млрд теңгені құрайтын 41 жоба, «Облыс 
орталықтарын дамыту» бағдарламасы 
шеңберінде жалпы құны 17,1 млрд теңгеге 
23 жоба, «Шағын қалаларды дамыту» 
бағдарламасы бойынша 6,5 млрд теңгені 
құрайтын 8 жоба бойынша өтінім берілген. 

Барлық жобалар елді мекендердің өзекті 
мәселелерін шешуге және тұрғындарға 
аса қажетті инфрақұрылымдық желілерді 
салуға бағытталған. Министрмен кездесу 
барысында Қызылорда облысының бюд
жетін көтеру, экономиканы әртарап тан
дыру, кіріс көлемін арттыру бағытында 
атқарылып жатқан жұмыстар талқыланып, 
нақты ұсыныстар айтылды.

Облыста білім саласын дамытуға 
бағытталған арнайы бағдарлама қабыл

данатын болды. Бұл туралы бүгін облыс 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев пен ҚР Оқуағарту 
министрі Ғани Бейсамбаевтың кездесуі 
барысында шешім қабылданды. Аталған 
бағдарлама білім сапасын арттыру, оқу
тәрбие процесін жетілдіру, білім нысан
дарының инфрақұрылымын дамыту,  бала 
саны көп мектептер жанындағы қосымша 
құрылыстар мен апатты жағ дайдағы 
білім ошақтарының және бейімделген 
ғимараттардың мәселелерін шешуге ба
ғытталады. Облыстағы білім беру сала
сын жетілдіруге бағытталған бұл ұсы
ныстар министрлік тарапынан қолдау 
табатын болды. Сонымен қатар Мемлекет 
басшысының қолдауымен облыста алдағы              
3 жылда Ұлттық жоба аясында 21 жайлы 
мектептің құрылысы жүргізіледі. 

“ЖЖ” ақпарат

Кеше облыс әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев Астана 
қаласына жұмыс сапары 
барысында бірқатар 
министрлермен кездесіп, 
өңір үшін маңызды 
жобаларды талқылады. 
Алдымен аймақ басшысы 
ҚР Экология және табиғи 
ресурстар министрі 
Зульфия Сүлейменовамен 
кездесті. Бүгінде Сыр елінің 
шаруалары республика 
бойынша  күрішке деген 
қажеттіліктің 90 пайызын 
өтеп келеді. Нұрлыбек 
Машбекұлы шаруаларды 
алаңдатып отырған 
мәселе суару желілерінің 
қанағаттанарлықсыз 
жағдайын көтерді. 

МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕР 
МИНИСТРЛЕРМЕН ТАЛҚЫЛАНДЫ

Бүгінге дейін аудан бойынша 12 бөлім жұмыс 
жасаса, енді олар атауы өзгерген және біріккен 8 бөлімге 
қысқарды. Жалағаш ауданының қоғамдық даму, ауыл 
шаруашылығы мен жер қатынастары, мәдениет және 
спорт, экономика және қаржы бөлімдері жаңа атаумен 
өз қызметтерін жалғастырады.

Сессия соңында қорытынды сөз сөйлеген аудан 
әкімі Асқарбек Темірбекұлы жылдың басында бекітілген 
бюджет 8,5 млрд теңге болғанын, қазіргі таңда 
министрліктерге қосымша жаңа жобалар ұсынылғанын, 
жыл соңына дейін бюджеттің еселенетінін жеткізіп, 
алдағы атқарылар еңселі жобаларды бірге жүзеге 
асыруға шақырды.

Басқосуда мұнан өзге округтік сайлау 
комиссияларының мүшелерін сайлау, «Жалағаш 
аудандық сайлау комиссиясын сайлау туралы» 
аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 9 қаңтардағы 
№361 шешіміне өзгеріс енгізу, аудан әкімдігінің дербес 
құрамына келісім беру, «Аудандық жер комиссиясының 
құрамы және комиссия туралы ережені бекіту туралы» 
аудандық мәслихатының 2018 жылғы 21 қарашадағы 
№324 шешіміне өзгеріс енгізу, «Жалағаш аудандық 
мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесін 
бекіту мен аудандық мәслихаттың 2022 жылғы 4 
ақпандағы №1421 «Жалағаш аудандық мәслихат 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің штаттық саны мен 
құрылымын бекіту туралы мәселелер қаралды.

Ерлан СОЗАҚБАЕВ

Кеше аудандық мәслихаттың 
кезектен тыс 32 сессиясы өтті. Аудан 
әкімі Асқарбек Есжанов, аудан әкімінің 
орынбасары мен аппарат басшысы, 
дербес бөлімдер мен мекеме 
басшылары қатысқан жиында күн 
тәртібіндегі 8 мәселе қаралып, негізгі 
мәселелердің бірі Жалағаш ауданының 
басқару схемасы бекітілді. 

Жыл соңына дейін 
бюджет еселенеді
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Жалпы еліміздің өркендеуі білім 
беру ісінің ілгерілеуіне тікелей байла
нысты. Ауда нымыздың білім саласы 
жыл  дар бойы облыс бойынша жоғары 
көрсеткішке ие болып келеді. Биыл 
да мектеп бітіруші түлектер жаңа 
ережеге сай ұлттық тест тапсыруды 
бастады. Жуырда ғана білім бөлімі 
мәлім еткендей, облыс бойынша 8048 
түлектің 7044і ҰБТ тапсыруға өтінім 
беріп, 10 қаңтардан 10 ақпанға дейін 
ұлт тық бірыңғай тестілеу жұмыстары 
жүргізілуде. 

Қаңтардағы ҰБТға жоғары оқу 
орындарына шартты түрде қабыл
дан ған студенттер, шығарма шылық 
дайын дықты талап ететін БББТдан 
басқа білім беру бағдарламалары то
бына ауысуға ниет білдірген ЖОО 
білім алушылары, ақылы негізде «Пе
да го гикалық ғылымдар» білім беру 
сала сына ауысуға ниет білдірушілер, 
сондайақ қалауы бойынша ЖОО 
ақылы негізде оқуға қабылданғысы ке
летін мектеп түлектері қатыса алады. 
Тіркелу кезінде тест тапсырушылар 
емтихан орнын, күнін және уақытын 
өздері таңдайды екен.

Айта кету керек, 2023 жылы ҰБТ
да тестілеу форматы өзгеріссіз қалған. 
Қазақстан тарихы бойынша тестілеуге 
қатысушылар 20 тапсырманы, 
оқу сауаттылығы бойынша 15, 

математикалық сауаттылық бойынша 
15 және екібейіндік пән бойынша 35 
тапсырманы орындайды. Барлығы – 
120 сұрақ. 

Ең жоғары балл – 140. Тестілеудің 
жалпы уақыты – 4 сағат, яғни 240 
минут. Сондайақ ерекше білім 
беру қажеттіліктері бар балалар 
үшін қосымша 40 минуттық уақыт 
сақталады. Сонымен қатар бір 
ерекшелік жауап нұсқаларының азаюы 
болып отыр. Бір дұрыс жауабы бар 
тест тапсырмаларында нұсқалар 
саны бестен төртке дейін, бір немесе 
бірнеше дұрыс жауаптары бар тест 
тапсырмаларында үш дұрыс жауаптан 
көп емес, яғни сегізден алтыға дейін 
азайтылды. 

Қаңтардағы ҰБТдан бастап 
«Информатика мұғалімдерін даярлау», 
«Ақпараттық технологиялар», «Ақпа
раттық қауіпсіздік» білім беру бағдар
ламаларының топтарына түсуге ниет 
білдірушілер ҰБТны «Математика
Информатика» комбина циясы бойын
ша тапсыратын болды. Ең бас тысы, 
тестілеу кезінде калькулятор, Менде
леев және тұздар ерігіштігі кесте
лері барлық талапкер үшін ком
пьютер экрандарында қолжетімді 
бо лады. Бұның өзі сын сағатта сы
нып қалмай, уақытты үнемдеп, тез 
есеп теу тәсілдерін білетін түлектерге 
мүмкіндік болмақ. Сондайақ ҰБТ қаты
сушыларына өздерімен қалам, су және 
шоколад алып келуге рұқсат етіледі.

Айта кету керек, алдыңғы жылы 
ауданда 321 түлек мектеп бітіріп, оның 

296сы ұлттық сынамаға қатысқан. 
Орташа балл 82ні құрады. Оның 
ішінде 273 бітіруші түлек жоғары оқу 
орындарына түсіп, өз мамандығы 
бойынша білім алуда. 39 «алтын белгі» 
иегері, 18 «үздік аттестат» иегері де 
өткен жылы анықталған болатын. Ал 
былтыр аудан бойынша жеті мыңнан 
астам білім алушы, оның ішінде 358і 
түлек болса, «алтын белгіге» 24, «үздік 
аттестатқа» 31 оқушы үміткер болды. 
Оның 312сі ҰБТға қатысты. Орташа 
балл – 81,2. Ал 239 түлек мемлекеттік 
грант иегері атанды. Әрине бұл бір 
аудан үшін төмен көрсеткіш емес. 

Айта кетейік, ұлттық бірыңғай 
тестілеуге қатысқандар ішінде ең көп 
үміткері бар Т.Жүргенов атындағы 
№123 мектеплицейі мен ӘлФараби 
атындағы №201 мектеплицейі болса, 
ең аз түлек Жаңадария ауылындағы 
№203 орта мектептен екен.

Ал биыл жаңа оқу жылында 7 128 
оқушыны мектептері құшақ жая қарсы 
алса, соның ішінде 682 бүлдіршін 
1 сыныпқа қабылданды. Аудан 
мектептері биылғы жаңа оқу жылына 
да жоспарға сәйкес үлкен дайындықпен 
кірісті. Атап айтсақ, аудан бойынша 20 
мектеп, 1 кешкі мектеп, 37 мектепке 
дейінгі ұйым, яғни 10 мемлекеттік, 21 
жеке балабақша, 6 шағын орталық, 3 
қосымша білім беру ұйымы, 2 арнаулы 
білім беру ұйымы жас ұрпақтың 
санасына білім сіңіріп, бойына тәрбие 
дарыту бағытында жұмыс істеп келеді. 
Мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен 
3 жастан 6 жасқа дейінгі  балалар 

100 пайыз  қамтылған. Қазіргі  таңда 
16 жастағы балалардың қамтылуы 
– 68,2 пайыз. Алдағы  міндет – 1 
жастан 3  жасқа  дейінгі  балалардың  
балабақшамен қамтылуын арт тыру. 
Балабақшалардағы 297 педа  гог тың 
52,5 пайызының білікті лі гі мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытуға сәй   кес 
келеді. Атап өтуіміз қажет,  2021  жы лы  
бұл көрсеткіш 40 пайызды құра ған. 

Бүгінгі заман басқалардан білекпен 
емес, біліммен озатын заман. Иә, 
расымен заман бұрынғыдай емес, 
білім саласындағы оқу үрдісі де, 
білім беру критерийлері де, барлығы 
өзгерді. Қазір жанжақты, жаңашыл, 
үнемі ізденіс үстінде болсаң, еңбегіңнің 
жемісін көресің. Шүкір, біздің аудан 
білікті ұстаз, білімді шәкірттерден 
кенде емес. Ұстаздар қауымы барынша 
балаларды ынталандыруға, әрбір 
сабағын жаңаша, қызықты идеямен 
өткізуге талпынады. Өйткені оқушыны 
жалықтырып алмауды ойлайды. 
Түрлі білім додаларында жеңіске 
жетіп жүрген оқушылар да бар. Олар 
жетістікке жеткен сайын ауданымыздың 
мерейі асып, ұстаздардың қызметіне 
деген ынтасы, жауапкершілігі арта 
түседі. Осы оқу жылында аудан 
бойынша ҰБТ тапсыруға ниет білдірген 
түлектер саны 350ден асады. 
Олардың барлығы қазіргі таңда қызу 
дайындық үстінде. Биыл да түлектер 
ұлттық сынамадан сүрінбей өтіп, аудан 
мерейін асқақтатады деп сенеміз. 

Н.АЛМАСҚЫЗЫ

Жүйелі жұмыстың нәтижесі де жоғары
Заман дамыған сайын 

адамзаттың ақыл-ойы 
да кемелдене түсті. 
Қазір білектің күшімен 
таңғалдыруың мүмкін, бірақ 
білімсіз болсаң, ешқандай 
қадам жасай алмайсың. 
Білім мен білік озған 
кезеңде тек өзгеден озық 
ақыл, парасатыңмен ғана 
мақсатыңа жетесің. Өйткені 
расымен адам баласы 
өзгеден ақыл, білімімен 
ғана ерекшеленеді. Білім – 
өрлеудің баспалдағы. Білім 
бар жерде өсу де бар, өрлеу 
де бар. Сондықтан болар, 
елдегі аталған салаға 
бағытталған қолдау жыл 
сайын көбеймесе, азаймай 
тұр. Мұны болашағымыз 
үшін жасалған игі жұмыстар 
деуге әбден болады.

Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаев ауылдарды дамытуға 
ерекше назар аударып отыр. Ауыл 
шаруашылығын нығайтып, жетілдіруді 
бірінші кезекке қойды және сол мақсатта 
мемлекет қазынасынан тиісті қаржы 
да бөлінбек. Бір сөзбен айтқанда, 
ауылдарды өркендету үшін мемлекет 
тарапынан жанжақты қолдау да, көмек 
те болады. Тек сол жолда азаматтар 
аянбай еңбек етуі тиіс. Ендеше алдағы 
уақытта елді мекендердің ажары 
айшықтала түсетіні мәлім. 

Биылдың өзінде ауданға қарасты 
көп ауылда игілікті жұмыс басталғалы 
тұр. Солардың бірі – Есет батыр 
ауылы. Аламесек ауылдық округі – 
аудандағы тарихи тамыры терең ауыл. 
Тіпті өткен ғасырдың отызқырықыншы 
жылдары Аламесек аудан орталығы 
болыпты. Онда орталық базар мен 
бірнеше әлеуметтік қызмет көрсету 
орындары және МТС жұмыс істегені 
тарихтан белгілі. Қазіргі Аламесек 
те көп ауылдардың ішінен халқының 
санымен, ауыл шаруашылығы өндірісінің 
қарқындылығымен ерекшеленеді. Егін 
шаруашылығын өркендетіп отырған 
бірнеше іргелі шаруа қожалықтары бар. 
Мал шаруашылығы да кеңінен қанат 
жайып келеді. Олардың алдағы мақсаты 
– аудан тұрғындарын етсүт өнімдерімен 
қамтамасыз ету. Бір айта кетерлігі, жерге 
дән тастап, маңдай терінің өтеміне қарай 
несібесін теріп отырған шаруашылық 
төрағалары тек қарамағындағы 

жұмысшыларға айлық жалақысын және 
науқанның қорытындысы сайын сыйақы 
берумен ғана шектеліп отырған жоқ. 
Олар ауылдағы әлеуметтік мәселелерді 
де үнемі назардан тыс қалдырмай, 
қаржылай көмек беріп, қолдау көрсетіп 
келеді. 

Өткен жылы ауылда бірнеше жарқын 
жоба жүзеге асып, ауыл тұрғындарын 
қуанышқа бөледі. Атап айтсақ, «Нағи» 
шаруа қожалығының төрғасы Серік 
Дүйсенғазиев және «Ибраев» шаруа 
қожалығының төрағасы Бақыт Ибарев 
демеушілікпен балаларға арналған 
заманауи ойын алаңын салып берді. Бұл 
былтырғы «Балалар жылы» аясында 
бүлдіршіндерге жасалған кәделі тарту 
болды. Сонымен бірге «Нағи» шаруа 
қожалығы ауыл орталығындағы Өмірбай 
шешен көшесін абаттандыруды өз 
жауапкершілігіне алып, жұмысын бастап 
кеткен. Ал «Қарабура ата1» шаруа 
қожалығының төрағасы Дастан Ержанов 
ауылға кіреберіс көшенің бойына электр 
жарығын орнатып берсе, «Жаңарық» 
шаруашылығының төрағасы Ғалымжан 
Қайырманов осы көшенің бір қапталын 
абаттандырып, саябақ ашуға ықыласты. 
«Көктөбе» шаруа қожалығының 
төрағасы Әбдірасулла Әбдәлиев ауыл 
орталығынан жеке қаржысына тарихи
өлкетану мұражайын салуды жоспарлап 
отыр. Бұл – ауылдық округ үшін ауыз 
толтырып айтатын игі іс. Өйткені 
тарихымызды, мәдени мұраларымызды, 
ұлттық құндылықтарымызды танып, 

түгендеу жас ұрпақтың келешегіне жарық 
түсіреді, жалпы халықтық тәрбиеде 
де маңызды рөл атқарады. Бұйыртса, 
мұражайдың құрылысы биыл көктемде 
басталмақ. Ел ішінде атқарылып жатқан 
жұмыстар жайында баяндаған ауыл 
әкімі Дәулеткерей Тәжібаев көркейту
көгалдандыру жұмыстары жылда үздіксіз 
жүргізілетінін және оған ауыл жастары да 
өз үлесін қосатынын айтады.

Мемлекетіміз үшін халықтың 
денсаулығы мен өмірі аса маңызды. 
Сондықтан ауылдық елді мекендердің 
барлығында медициналық қызмет 
көрсетудің сапасы артып, жұмысы 
жүйеленуі тиіс. Бұл тұрғыда аталған 
ауылда биыл игі жұмыс басталғалы 
тұр. Айта кетейік, Аламесек ауылдық 
округіндегі емхана ғимараты әбден 
ескірген. Басы ауырып, балтыры сыздап, 
дәрігердің алдына баратын ауыл халқы 
дәлізі мен егуемдеу бөлмелері тар 
емхананың жаңаруын күтіп жүргеніне 
көп уақыт болды. Расында тозығы 
жеткен ғимараттың ішінде үйлесімді 
қызмет көрсетіліп, жүйелі жұмыс 
жүрмейтіні белгілі. Өйткені біз қазір 
өркениетке бағыт бұрған ел ретінде 
цифрлы жүйеге көштік. Соның ішінде 
медицина саласы түгелдей сандық 
жүйеге өткен. Сондықтан тұрғындардың 
да, медицина қызметкерлерінің де 
жоғарыдағы талабы орынды. Өткен 
жылдың соңында ауылдарды аралап, 
халықпен кездескен аудан әкімі Асқарбек 
Есжанов, Есет батыр ауылына жасаған 

сапарында тұрғындарға жақсы жаңалық 
жеткізіп, қуантып қойды. Биыл ауылда 
жаңа емхананың құрылысы басталатын 
болды. Бұл жаңалық тұрғындарды ғана 
емес, тар жерде тығылысып отырған 
ауыл дәрігерлерін де бір серпілтті. 
Сонымен бірге ЖалағашЕсет батыр
Жаңадария ауданаралық автожол 
құрылысы биыл жалғасын табады.

Су – өмірдің өзегі. Елімізде халықты 
ең бірінші кезекте сапалы таза ауыз 
сумен қамту жұмыстары арнайы 
мемлекеттік бағдарламалар аясында 
жүзеге асып келе жатқанын білеміз. 
Аталған ауылда осы жылы ауыз су жүйесі 
кеңейтіледі. Тарқатып айтсақ, жылдан
жылға кеңейіп келе жатқан ауылдың 
сыртқы аймақтарына жаңадан қоныс 
теуіп, орналасып жатқан тұрғындар үшін 
ауыз су құбыры жүргізіледі. Қазірде көп 
ауылдарда электр желілері ескірген. 
Жауыншашын болып, жел тұрса, 
жарық жалп ете қалады. Ал қазіргі 
заманда халықтың тұрмыстіршілігі 
тікелей электр қуатына тәуелді. Бірақ 
өз кезеңімен көп ауылдарда бұл мәселе 
шешімін тауып келеді. Дегенмен жарықты 
жаңартуды қажет ететін ауылдар бар. 
Биыл Аламесек ауылдық округінің 
электр желілері жаңартылады. Жұмыс 
өз деңгейінде атқарылса, бір мәселенің 
түйіні тарқатылғалы тұр. Сондайақ ауыл 
ішіндегі бірнеше көшеге күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізіледі. 

Қуат АХЕТОВ

Жарқын жобалар ауыл ажарын айшықтады
Ауыл түлесе, елдің жағдайы 

жақсарады. Ауыл – қаланың 
асыраушысы. Бұл сөз өткен 
ғасырда айтылса да, әлі маңызын 
жойған жоқ. Өйткені қазір 
қалалық жерлерді азық-түлік, 
ауыл шаруашылығы өнімдерімен 
үздіксіз қамтамасыз етіп отырған 
– ауылдар. Ауылдардың бүгінгі 
жағдайын осыдан жиырма жыл 
бұрынғы кезеңмен салыстыруға 
мүлдем болмайды. Қиын кезде 
елі көшіп, жері тозған ауылдық 
аймақтар қазір қайта түледі. Танабы 
қусырылып қалған егіс көлемі 
ұлғайды, босап қалған өріс те малға 
толды. Кеткеннің кемтігі толып, 
ауылдарға сырттан көшіп келіп, 
қоныстанып жатқандар көбеюде. 
«Елге ел қосылса, құт» дегенді 
бабалар бекер айтпаса керек. 

ЕСКЕ АЛУ

Атқан күн әр адамға ұясына еңкейгенше 
қайырлы ғой. Алайда біздің әулет үшін 2022 
жылдың 14 желтоқсаны қайғылы күн болып 
көкейімізде қалып қойды. Дәл осы күні бір әулеттің 
ұйытқысы, шаңырағымыздың тірегі, ақылшысы, 
ардақты әке, немерелерінің сүйікті атасы, тыл 
ардагері Уәли Табарікұлы 87 жасқа қараған 
шағында өмірден озды.

Уәли Табарікұлы 1936 жылы 3 наурызда 
Қалжан ахун елді мекені жанындағы Тобыр 
деген жерде дүниеге келген. Жастайынан 
асыраушысынан ерте айырылып, соғыстың 
қасіретін және басқа да заман тақсіретін бастан 
өткізді. 19571960 жылдары әскер қатарында 
болып, Отан алдындағы борышын абыроймен 
өтеді. Содан 1961 жылдан зейнеткерлікке 
шыққанға дейін аудандық автобаза мекемесінде жүргізуші болды, АТП 
жанынан ашылған курста көлік жүргізушілерге дәріс берді және басқа да 
жұмыстарды абыроймен атқарды. Елге еткен еңбегі бағаланып, «Құрмет» 
грамоталары, мақтау қағаздарымен марапатталды. 

Отбасында жұбайы Қанымкүл екеуі 9 бала тәрбиелеп өсіріп, немерешөбере 
сүйді. Ұрпағы қадірлеп «Дәде» дейтін. Дәдеміз еңбекқор еді, қандай жұмыс 
болса да білек сыбана кірісіп, тындырымды атқарды. Өзінің жауапкершілігінің 
және біліктілігінің арқасында ауданымыздың ауыл шаруашылығының дамуына 
зор үлес қосты. Балаларына, артындағы өзінен тараған ұрпағына да сол өзі 
жүріп өткен адал да әділ жолды үнемі үлгіөнеге етті. 

Әкеміз біздің асқар тауқорғанымыз, ақылшымыз еді. Амал не, Алланың 
бұйрығы пенденің дегеніне жүрмейді екен. Сағаты соққанда Алланың құзырына 
кете барды. Бірақ амалдың ең үлкені – сабыр. Шүкір, әкеміз мәнді, мағыналы 
ғұмыр кешті. Ұлқызының да қызығын көрді. Енді тек әкеміздің рухына құран 
бағыштап, сағынғанда еске аламыз. 

Жаның жұмақта, рухың тыныш болсын, жан Әке! Өзіңді еске алып, оқытып 
жатқан дұғатілегімізді Алла қабыл етсін!

Марқұмның қырық күндік асы Жалағаш кенті Дәуімбай елдімекені, Шоқан 
Уалиханов көшесі №46 үйде 2023 жылдың 22 қаңтарында сағат 12:00де 
берілетінін барша ағайынтуыс, құдажекжат, жоражолдас, көршікөлемге 
хабарлаймыз. 

Еске алушылар бауырлары, ұл-қыздары және немерелері

Жасыратыны жоқ, еліміз бойынша көбіне құрылыс 
саласында кемшіліктер мен олқылықтар көп кетеді. Ол 
– жауапсыздықтан, салғырттықтан туындайтын мәселе. 
Ең бастысы, мұндай жұмыстардың төңірегінде сыбайлас 
жемқорлық жиі көрініс береді. Соның салдарынан елдің 
игілігі үшін жасалып жатқан қаншама құрылыс аяқталмай, 
тоқтап қалады немесе сапасы сын көтермейтін дәрежеде 
халыққа пайдалануға беріледі. Бұл қазірде қоғамда түрлі 
пікір туғызып, еліміз бойынша бас ауыртатын ең өзекті 
мәселеге айналып отыр. Сондықтан Мемлекет басшысының 
өзі мемлекет қазынасынан бөлінген қаржыға істеліп жатқан 
жұмыстарды қатаң бақылауға алып, қадағалап отыруды 
тапсырды. Әрине қоғамдық өмірдің әр саласында орын 
алатын заң бұзушылықтарды, орны ойсырап тұрған кем
кетікті, жіберілген олқылықтарды арнайы тексеретін құзіретті 
орындар бар. Әйтсе де халық аманатын арқалаған партия 
бұл ретте де өз міндетін қапысыз орындап келе жатыр. 

Қазірде «Amanat» партиясы аудандық филиалының 
жанынан құрылған партиялық бақылау комиссиясының 
құрамында үкіметтік емес ұйым мүшелері, әр саланың 
ардагерлері, БАҚ өкілдері, партия жақтастары және 
аудандық мәслихат депутаттары бар. Партия атауы өзгерген 
соң жұмысы да жаңаша сипат алып, бұрынғыдан жандана 
түсті. Өйткені Президент айтқан «Жаңа Қазақстанды» 
құру үшін нақты жоспарлар, жаңашыл идеялар, өміршең 
бағдарламалар және кедергісіз бағытбағдар қажет, 
бұның барлығы өз кезеңімен жүзеге асып келеді. Соның 
нәтижесінде партия мүшелерінің белсенділігі де арта түсті. 
Қазірде партиялық бақылау комиссиясының құрамы күшейді 
және соған сәйкес жұмыс ауқымы да кеңейді. Нәтиежесі де 
жоқ емес.

Мәселен, өткен жылдың басында бекітілген жоспар 
бойынша ауыз толтырып айтар жұмыстар атқарылды. 
Атап айтсақ, партияның сайлауалды бағдарламаларының 
орындалуын бақылау мақсатында партия филиалы жанынан 
арнайы маниторинг топтар құрылып, Жалағаш кентіндегі 
құрылысы жүріп жатқан ауыз су мұнарасының маңайына және 
Мөрәлі Шәменов ауылындағы күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізіліп жатқан мәдениет үйі ғимаратына партиялық 
бекеттер орналастырды. Аталған жұмысшы топ тұрақты 
түрде мониторинг жұмыстарын жүргізіп келеді. 

Сонымен бірге өткен жылы партиялық бақылау 
комиссиясы сауда орындарындағы бағаның тұрақтылығы, 
жылу маусымының әзірлігіне, жанармайдың бағасына және 
құрылыс жұмыстарына мониторинг жасады. Осы тұста аз 
аялдап айта кетейік, аудан орталығында орналасқан ірілі
ұсақты дүкендердегі баға тұрақсыздығы тұрғындардың 
наразылығын тудырған еді. Көбі партия филиалына бағаны 
реттеу жөнінде өтініш те жасады. Бұл орайда әрине, нарықтағы 
бағаны бақылауда ұстайтын арнайы құзырлы орын бар. Десе 
де «Amanat» партиясына халықтың сенімі бар. Сондықтан 
партиялық бақылаудың нәтижесінде бағаны ретсіз көтерген 
кәсіп иелеріне ескерту жасалып, шара көрілгені айдан анық. 
Әлі де баға партияның бақылауында.

Партиялық бақылау комиссиясының отырысы 2022 
жылы 8 мәрте өтіп, күн тәртібінде 15 мәселе қаралды және 
сол бойынша мемлекеттік атқарушы мекемелерге 50 ұсыныс 
берілді. Партиялық бақылау комиссиясының отырысында 
ауылдық округ әкімдері сайлауалды бағдарламаларының 
орындалуы бойынша арнайы хабарламалар жасады. 
Демек, ауылдар мен елді мекендердегі атқарылып жатқан 
жұмыстардың барлығы да тікелей партияның назарында тұр 
деген сөз. Сонымен бірге аталған арнайы топ өткен жылы 
әлеуметтік нысандардың мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін 
бейімделуіне жағдай жасау мақсатында аудан бойынша 34 
мекеменің стандарттық талапқа сәйкес келуіне ықпал етті. 
Яғни сала мамандары мен белсенді партия мүшелерінен 
құрылған арнайы топ мүмкіндігі шектеулі жандардың 
мекемелерге, кез келген қызмет көрсету орындарына 
қоларбамен кедергісіз кіріпшығуын да үнемі бақылауда 
ұстайды. Атап айтсақ, олар бақылау барысында мемлекеттік 
мекемелердегі пандустар және басқа мүгедектерге арналған 
қажеттіліктердің мемлекеттік стандарттарға келтіру бойынша 
өз ұсыныстарын айтып, тиісті заңға сәйкес түсіндірме 
жұмыстарын жүргізді. Осы жерде тағы да тоқтала кеткеніміз 
жөн. Өйткені қай қоғамда да халықтың ерекше тобы 
мемлекеттен жанжақты қолдау, көмек көріп, қамқорлығын 
сезінуі тиіс. Әсіресе бүгінгі күні мүмкіндігі шектеулі жандарға 
деген мемлекеттің және қоғамның көзқарасы оң болуы керек. 
Жасыратыны жоқ, кейбір мекемелерде пандустар стандартқа 
сәйкес жасалмаған. Сол баяғы немқұрайлық, жауапсыздық. 
Соның салдарынан мүмкіндігі шектеулі жандар зардап 
шегеді. Бұл тұрғыдан партия жанынан құрылған арнайы топ 
көп жұмыс атқарғанын атап өткеніміз жөн. 

Партиялық бақылау комиссиясының арнайы ұсынысы 
негізінде Аламесек ауылдық округіндегі мектеп ғимаратының 
күрделі жөндеу жұмыстары кезінде балаларға арналған 
жуыну бөлмесі стандарттық талапқа келтірілді. Одан бөлек 
кент ішіндегі және ауылдарда жүргізіліп жатқан жол жөндеу 
жұмыстарының жұмысын партиялық бақылау комиссиясы 
үнемі өз назарында ұстайды. Өйткені жаңадан салынып 
жатқан нысандар, жөнделіп немесе жаңадан асфальт төселіп 
жатқан автомобиль жолдары халыққа қызмет көрсетеді. 
Қазір сапасыз жасалған жұмысты халықтың өзі де бақылап, 
байқап отыр. Егер жауапкершілікті сезінбейтін мердігер 
мекемелер болса, олар партиялық бақылаудың немесе 
құзырлы орындарға емес, халықтың алдында жауап береді. 
Өйткені  «Amanat» та, халық та – Құдайдың аты.

Өткен аптада «Amanat» партиясының аудандық 
филиалында партиялық бақылау комиссиясының отырысы 
өтті. Жиында партияның бағдарламалық құжаттарына 
сәйкес және аталған комиссияның мүшелерінің ұсыныстары 
бойынша 2023 жылдың басында атқаратын жұмыс жоспары 
жасалып, бекітілді. 

Қуат АХЕТОВ

Кез келген жұмыстың сапасы болуы үшін оған 
қатаң талап қойылуы тиіс. Ал талап өз үдесінен 
шығу үшін жіті бақылау қажет. Осы орайда аудан 
бойынша жүргізіліп жатқан игі жұмыстардың 
басы-қасынан табылатын «Amanat» партиясы 
Жалағаш ауданы филиалының жүйелі жұмысын 
айта кеткеніміз жөн.

Халық игілігі бәрінен маңызды
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құжат

Утверждены постановлением  
   акимата Жалагашского района    
   от  «____»_________2023 года

   № ________

Правила компенсации собственниками квартир, нежилых 
помещений затрат, связанных с капитальным ремонтом 
многоквартирного жилого дома в Жалагашском районе

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила компенсации собственниками квартир, нежилых 

помещений затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирного 
жилого дома в Жалагашском районе (далее  Правила) разработаны в 
соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 103 Закона Республики 
Казахстан «О жилищных отношениях» (далее – Закон) и с иными 
нормативными правовыми актами определяют порядок  компенсации 
собственниками квартир, нежилых помещений затрат, связанных с 
капитальным ремонтом многоквартирного жилого дома в Жалагашском 
районе.

2. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:
1) объект кондоминиума  единый имущественный комплекс, состоящий 

из квартир, нежилых помещений, находящихся в индивидуальной 
(раздельной) собственности, и общего имущества, которое не может 
находиться в индивидуальной (раздельной) собственности и принадлежит 
собственникам квартир, нежилых помещений на праве общей долевой 
собственности, включая единый неделимый земельный участок под 
многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок;

2) управление объектом кондоминиума – комплекс мероприятий, 
направленных на создание безопасных и комфортных условий проживания 
(пребывания) собственников квартир, нежилых помещений, надлежащее 
содержание общего имущества объекта кондоминиума, решение вопросов 
пользования общим имуществом объекта кондоминиума и предоставление 
коммунальных услуг;

3) общее имущество объекта кондоминиума  части объекта 
кондоминиума (фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, 
лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, 
технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и 
оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под 
многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок, 
элементы благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме 
квартир, нежилых помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) 
собственности;

4) текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума  
комплекс своевременных технических мероприятий и работ по замене 
или восстановлению составных частей и инженерного оборудования 
многоквартирного жилого дома, установленных нормативной и технической 
документацией, проводимых с целью предотвращения их преждевременного 
износа и устранения неисправности;

5) капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума 
 комплекс мероприятий и работ по замене изношенных конструкций, 
деталей и инженерного оборудования многоквартирного жилого дома на 
новые или более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 
показатели ремонтируемых объектов, проводимых с целью восстановления 
многоквартирного жилого дома;

6) содержание общего имущества объекта кондоминиума  комплекс 
работ или услуг по технической эксплуатации, санитарному содержанию и 
текущему ремонту общего имущества объекта кондоминиума;

7) управляющий многоквартирным жилым домом – гражданин 
Республики Казахстан, не являющийся собственником квартиры, нежилого 
помещения в управляемом многоквартирном жилом доме, соответствующий 
квалификационным требованиям, утвержденным уполномоченным органом;

8) совет многоквартирного жилого дома (далее – совет дома) – орган 
управления объектом кондоминиума, избираемый из числа собственников 
квартир, нежилых помещений;

9) целевой взнос – деньги, вносимые собственниками квартир, нежилых 
помещений для оплаты мероприятия, не предусмотренного сметой расходов 
на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества 
объекта кондоминиума на один календарный год;

10) субъект сервисной деятельности – физическое или юридическое 
лицо, оказывающее услуги по содержанию общего имущества объекта 
кондоминиума на основании заключенного договора;

11) общедомовые инженерные системы – системы холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, дымоудаления, пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, грузовых и пассажирских лифтов 
(подъемников), мусороудаления, кондиционирования, вентиляции, 
терморегуляции и вакуумирования, находящиеся в многоквартирном 
жилом доме за пределами или внутри квартиры, нежилого помещения и 
обслуживающие две (два) и более квартиры, нежилого помещения;

12) жилищная помощь – выплата из местного бюджета, 
предоставляемая малообеспеченным семьям (гражданам) для компенсации 
разницы между расходами на содержание единственного жилища либо его 
части, находящегося в собственности или полученного из государственного 
жилищного фонда, или арендованного местным исполнительным органом 
в частном жилищном фонде, и предельно допустимым уровнем расходов 
малообеспеченных семей (граждан) на эти цели, установленным местными 
представительными органами, в порядке, определенном настоящим 
Законом;

3. Настоящие Правила не распространяются на работы, связанные с 
ремонтом  кровли, фасада многоквартирного жилого дома (МЖД).

4. Собственники квартир, нежилых помещений участвуют в расходах 
на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества 
объекта кондоминиума и несут обязанности, предусмотренные Законом.

5. Собственники квартир, нежилых помещений обязаны принимать 
меры по содержанию общего имущества объекта кондоминиума и 
обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего 
и капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.

6. Заказчик (застройщик) многоквартирного жилого дома, являющийся 
собственником квартир, нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества объекта кондоминиума, обязан оплатить расходы на 
управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества 
объекта кондоминиума в порядке, определенном настоящим Законом.

Глава 2. Порядок  организации  мероприятий  по  капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома с условием возмещения 
собственниками квартир, нежилых помещений затрат, связанных с 
капитальным ремонтом

7. Коммунальное государственное учреждение «Жалагашский районный 
отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог» (далее – Отдел) по заявлениям собственников 
квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома определяет 
перечень многоквартирных жилых домов, требующих ремонта.

8. После утверждения перечня многоквартирных жилых домов, 
требующих ремонта, акимат Жалагашского района организует следующие 
мероприятия:

1) организация и проведение собрания собственников квартир,  
нежилых помещений многоквартирных жилых домов для принятия 
решения о согласии или несогласии на проведение капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома с условием возмещения собственниками 
квартир, нежилых помещений затрат, связанных с  капитальным ремонтом;

2) информирование собственников квартир и нежилых помещений 
(при их наличии) многоквартирных жилых домов о планируемых работах и 
предполагаемых сроках их проведения;

9. Собрание правомочно принимать решение при наличии более двух 
третей от общего числа собственников квартир, нежилых помещений. 
Решение принимается при согласии более двух третей от общего числа 
собственников квартир, нежилых помещений.

10. В случае принятия на собрании отрицательного решения, работы, 
связанные с капитальным ремонтом многоквартирного жилого дома не 
будут проводиться.

Глава 3. Порядок проведения мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома с условием 
возмещениясобственниками квартир, нежилых помещений 
возмещения затрат,  связанных с  капитальным ремонтом 

11. В случае принятия положительного решения собрания 
администратор бюджетной программы организует проверку технического 
состояния каждого многоквартирного жилого дома для определения состава 
и объема работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома в 
соответствии с требованиями строительных норм.

Обследование технического состояния дома выполняется с целью 
установления степени естественного износа.

12. По итогам обследования технического состояния дома 
администратор бюджетной программы организует работы по подготовке 
проектносметной документации (далее  ПСД) на капитальный ремонт с 
последующим получением экспертного заключения по соответствующим 
проектам за счет средств местного бюджета.

13. Обследование и проектирование выполняются  
специализированными организациями, имеющими соответствующие 
лицензии.

14. После получения положительного заключения экспертизы и  
утверждения проекта капитального ремонта многоквартирного жилого 
дома, администратор бюджетной программы составляет и представляет 
бюджетную заявку в соответствии с порядком, определенным центральным 
уполномоченным органом по бюджетному планированию.

15. Работы по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома 
организуются администратором бюджетной программы.

16. Приемка работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого 
дома осуществляется заказчиком, подрядной организацией, совместно 
с органом управления объектом кондоминиума с привлечением лиц, 
осуществляющих технический, авторский надзор.

Глава 4. Заключительные положения

17. Акимат Жалагашского района, при наличии средств местного 
бюджета, может осуществлять организацию и финансирование 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов с ПСД при условии 
обеспечения возвратности средств собственниками квартир, нежилых 
помещений.

Возвращенные собственниками квартир, нежилых помещений суммы 
используются на ремонт других многоквартирных жилых домов.

ПСД разрабатывается за счет средств  местного бюджета.
Между Отделом, подрядной организацией, органом управления 

объектом кондоминиума и собственниками квартир, нежилых 
помещений заключается договор на проведение капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома.

Для реализации механизма проведения капитального ремонта на 
возвратной основе его участники выполняют следующие действия.

Акимат Жалагашского района:
1) по заявкам собственников квартир, нежилых помещений формирует 

перечень домов, подлежащих ремонту;
2) организует проведение технического обследования общего 

имущества объекта кондоминиума с выдачей соответствующих актов;
3) обеспечивает контроль за ходом проведения работ по капитальному 

ремонту и возврат средств за выполненные работы от собственников 
квартир, нежилых помещений;

4) обеспечивает соблюдение собственниками квартир, нежилых 
помещений срока возврата средств от 8 до 15 лет (в зависимости от 
видов работ по капитальному ремонту) в соответствии с договорами, 
заключенными с органами управления и собственниками помещений 
нежилых, квартир;

5) формирует приемочную комиссию из числа ответственных лиц;
6) обеспечивает выплату жилищной помощи малообеспеченным 

семьям (гражданам).
7) заключает договора на выполнение капитального ремонта 

с подрядной организацией, органом управления кондоминиума и 
собственниками квартир, нежилых помещений;

8) организует взыскание задолженности в судебном порядке с 
собственников квартир, нежилых помещенийучастников договора;

9) обеспечивает разработку ПСД и сметы затрат на проведение 
капитального ремонта и их согласование с собственниками квартир, 
нежилых помещений;

10) при необходимости подает исковое заявление о взыскании 
задолженности с собственников помещений (квартир), отказавшихся от 
исполнения решения собрания и не участвующих в договоре.

При этом составляются графики возврата средств, которые позволяют 
прогнозировать использование средств для дальнейшего ремонта.

Подрядная организация:
1) выполняет капитальный ремонт в соответствии с договором;
2) заключает договора на выполнение капитального ремонта с 

Отделом, органом управления кондоминиума и собственниками квартир, 
нежилых помещений;

3) заключает договора с субподрядными организациями при 
необходимости;

4) принимает меры по устранению недостатков, допущенных в ходе 
проведения ремонтных работ;

5) принимает меры по устранению недостатков, выявленных в период 
гарантийного срока.

Орган управления объектом кондоминиума:
1) обеспечивает открытие в банках второго уровня текущих и 

сберегательных счетов на объект кондоминиума;
2) организует согласование ПСД, сметы расходов, ведомостей 

дефектов, разработанных специализированной уполномоченной 
организацией;

3) обеспечивает подписание договора на проведение капитального 
ремонта;

4) подает исковое заявление о взыскании задолженности с 
собственников помещений (квартир), отказавшихся от исполнения решения 
собрания и не участвующих в договоре.

Собрание собственников квартир, нежилых помещений:
1) принимает решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества объекта кондоминиума;
2) согласование выбора подрядной организации, субподрядной 

организации (при необходимости ее привлечения);
3) согласовывает ПСД на проведение капитального ремонта;
4) утверждает сумму расходов на проведение капитального ремонта;
5) осуществляет выбор ответственных лиц из числа собственников 

помещений (квартир) для участия в приемке выполненных работ.
Дополнительным механизмом финансирования капитального ремонта 

многоквартирного жилого дома станет привлечение взносов собственников 
квартир, нежилых помещений на накопительных счетах объединения 
собственников имущества и простого товарищества в одном из банков 
второго уровня.

Расходование денег, накопленных на сберегательном счете, 
осуществляется только по решению собрания.

Жалағаш ауданы әкімдігінің
2023 жылғы «___»________

№___ қаулысымен бекітілген

Жалағаш ауданында көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері, тұрғын 
емес үй жайлары меншік иелерінің көппәтерлі тұрғын үйді күрделі 

жөндеуге байланысты шығындарды өтеу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Жалағаш ауданында көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері, тұрғын 
емес үйжайлары меншік иелерінің  көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге 
байланысты шығындарды өтеу Қағидалары (бұдан әрі  Қағидалар) «Тұрғын 
үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 103бабының 
2тармағының 11) тармақшасына сәйкес (бұдан әрі  Заң) әзірленді және 
өзге де нормативтік құқықтық актілермен Жалағаш ауданында көппәтерлі 
тұрғын үйдің пәтерлері, тұрғын емес үйжайлары меншік иелерінің  
көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге байланысты шығындарды өтеу 
тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда келесі негізгі ұғымдар қолданылады:
1) кондоминиум объектісі – дара (бөлек) меншіктегі пәтерлерден, 

тұрғын емес үйжайлардан және дара (бөлек) меншікте болмайтын және 
пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың меншік иелеріне көппәтерлі тұрғын 
үй тұрған біртұтас бөлінбейтін жер учаскесін және (немесе) үй жанындағы 
жер учаскесін қоса алғанда, ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі ортақ 
мүліктен тұратын бір тұтас мүліктік кешен;

2) кондоминиум объектісін басқару – пәтерлер, тұрғын емес үйжайлар 
меншік иелерінің қауіпсіз және жайлы тұруына (болуына) жағдайлар жасауға, 
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін тиісінше күтіпұстауға, кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкін пайдалану мәселелерін шешуге және коммуналдық 
көрсетілетін қызметтерді ұсынуға бағытталған ісшаралар кешені;

3) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі – дара (бөлек) меншіктегі 
пәтерлерден, тұрғын емес үйжайлардан басқа, кондоминиум объектісінің 
бөліктері (қасбеттер, кіреберістер, вестибюльдер, холдар, дәліздер, 
баспалдақ марштары мен баспалдақ алаңдары, лифтілер, шатырлар, 
шатырастылар, техникалық қабаттар, жертөлелер, үйге ортақ инженерлік 
жүйелермен жабдықтар, абоненттік пошта жәшіктері, көппәтерлі тұрғын үй 
тұрған жер учаскесі және (немесе) үй жанындағы жер учаскесі, абаттандыру 
элементтері және ортақ пайдаланылатын басқа да мүлік);

4) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін ағымдағы жөндеу –мерзімінен 
бұрын тозуын болғызбау және ақауларын жою мақсатында жүргізілетін, 
көппәтерлі тұрғын үйдің нормативтік және техникалық құжаттамада 
белгіленген құрама бөліктері мен инженерлік жабдықтарын ауыстыру 
немесе қалпына келтіру жөніндегі уақтылы техникалық ісшаралармен 
жұмыстар кешені;

5) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу – көппәтерлі 
тұрғын үйдің ресурсын қалпына келтіру мақсатында жүргізілетін, көппәтерлі 
тұрғын үйдің тозған конструкцияларын, бөлшектерін және инженерлік 
жабдықтарын жаңа немесе анағұрлым мықты және үнемді, жөнделетін 
объектілердің пайдалану көрсеткіштерін жақсартатын түрлеріне ауыстыру 
жөніндегі ісшаралар мен жұмыстар кешені;

6) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіпұстау – кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкін техникалық пайдалану, санитариялық күтіпұстау 
және ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер 
кешені;

7) көппәтерлі тұрғын үйді басқарушы – басқаратын көппәтерлі тұрғын 
үйдегі пәтердің, тұрғын емес үйжайдың меншік иесі болып табылмайтын, 
уәкілетті орган бекіткен біліктілік талаптарына сайкелетін Қазақстан 
Республикасының азаматы;

8) көппәтерлі тұрғын үй кеңесі (бұдан әрі – үй кеңесі) – пәтерлердің, 
тұрғын емес үйжайлардың меншік иелері қатарынан сайланатын 
кондоминиум объектісін басқару органы;

9) нысаналы жарна – бір күнтізбелік жылға арналған кондоминиум 
объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп
ұстауға арналған шығыстар сметасында көзделмеген ісшараға ақы төлеу 
үшін пәтерлер, тұрғын емес үйжайлар меншік иелері енгізетін ақша;

10) сервистік қызмет субъектісі – жасалған шарт негізінде кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкін күтіпұстау жөніндегі қызметтерді көрсететін жеке 
немесе заңды тұлға;

11) үйге ортақ инженерлік жүйелер – көппәтерлі тұрғын үйде пәтердің, 
тұрғын емес үйжайдың шегінен тыс жердегі немесе ішіндегі және екі және 
одан көп пәтерге, тұрғын емес үйжайға қызмет көрсететін суық және 
ыстық сумен жабдықтау, су бұру, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, 
электрмен жабдықтау, түтін жою, өрт дабылы, ішкі өртке қарсы су құбыры, 
жүк және жолаушы лифтілері (көтергіштер), қоқыс әкету, ауабаптау, 
желдету, жылуды реттеу және вакуумдау жүйелері;

12) тұрғын үй көмегі – аз қамтылған отбасыларға (азаматтарға) 
меншіктегі немесе мемлекеттік тұрғын үй қорынан алынған немесе 
жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалға алған жалғыз 
тұрғынжайды не оның бір бөлігін күтіпұстауға арналған шығыстармен осы 
Заңда айқындалған тәртіппен жергілікті өкілді органдар осы мақсаттарға 
белгілеген аз қамтылған отбасылар (азаматтар) шығыстарының шекті жол 
берілетін деңгейі арасындағы айырманы өтеу үшін жергілікті бюджеттен 
берілетін төлем.      

3. Осы Қағидалар көппәтерлі тұрғын үйдің шатырын, қасбетін жөндеуге 
байланысты жұмыстарға қолданылмайды.

4. Пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың меншік иелері кондоминиум 
объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп
ұстауға арналған шығыстарға қатысады және Заңда көзделген міндеттерді 
атқарады.

5. Пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың меншік иелері кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкіне ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізуді қоса 
алғанда, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіпұстау және оның 
қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қолдануға 
міндетті.

6. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі құрамына кірмейтін 
пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың меншік иесі болып табылатын 
көппәтерлі тұрғын үйдің тапсырыс берушісі (құрылыс салушысы) осы 
Заңда айқындалған тәртіппен кондоминиум объектісін басқаруға және 
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіпұстауға арналған шығыстарды 
төлеуге міндетті.

2-тарау. Пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік 
иелерімен  күрделі жөндеуге байланысты шығындарды өтеу 
шартымен, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеу жөніндегі іс-
шараларды ұйымдастыру тәртібі

7. «Жалағаш аудандық тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Бөлім) пәтерлердің, тұрғын емес үй
жайлардың меншік иелерінің өтініштері бойынша жөндеуді талап ететін 
көппәтерлі трғын үйлердің тізбесін айқындайды.

8. Жөндеуді талап ететін көппәтерлі тұрғын үйлердің тізбесі бекітілгеннен 
кейін Жалағаш ауданының әкімдігі мынадай ісшараларды ұйымдастырады: 

1) күрделі жөндеуге байланысты шығындарды өтеу шартымен 
көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге келісу немесе келіспеу туралы 
шешім қабылдау үшін пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың (олар 
болған жағдайда) меншік иелерінің жиналысын ұйымдастыру және өткізу;

2) көппәтерлі тұрғын үйлердің пәтерлері, тұрғын емес үйжайларының 
(олар болған жағдайда) меншік иелерін жоспарланған жұмыстар және 
оларды жүргізудің болжамды мерзімдері туралы ақпараттандыру.

9. Жиналыс пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың меншік иелерінің 
жалпы санының үштен екісінен астамы болған кезде шешім қабылдайды. 

Шешім пәтерлер, тұрғын емес үйжайлар меншік иелерінің жалпы санының 
үштен екісінен астамы келіскен кезде қабылданады.

10. Жиналыста теріс шешім қабылданған жағдайда, көппәтерлі тұрғын 
үйді күрделі жөндеуге байланысты жұмыстар жүргізілмейді.

3 - тарау. Пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік 
иелерімен  күрделі жөндеуге байланысты шығындарды өтеу 
шартымен, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеу жөніндегі іс-
шараларды жүргізу тәртібі 

11. Жиналыстың оң шешімі қабылданған жағдайда, бюджеттік 
бағдарлама әкімшісі құрылыс нормаларының талаптарына сәйкес 
көппәтерлі тұрғын үйлерді күрделі жөндеу жұмыстарының құрамы мен 
көлемін анықтау үшін әрбір көппәтерлі тұрғын үйдің техникалық жайкүйін 
тексеруді ұйымдастырады.

Үйдің техникалық жағдайын тексеру табиғи тозу дәрежесін белгілеу 
мақсатында орындалады.

12. Көппәтерлі тұрғын үйдің техникалық жайкүйін тексеру 
қорытындысы бойынша бюджеттік бағдарлама әкімшісі күрделі жөндеуге 
жобалаусметалық құжаттаманы (бұдаң әрі  ЖСҚ) дайындау жұмыстарын 
ұйымдастырады, кейіннен жергілікті бюджет қаражаты есебінен тиісті 
жобалар бойынша сараптама қорытындысын алады.

13. Тексеру және жобалау тиісті лицензиялары бар мамандандырылған 
ұйымдармен  орындалады.

14. Сараптаманың оң қорытындысы алынып, көппәтерлі тұрғын үйді 
күрделі жөндеу жобалары бекітілгеннен кейін бюджеттік бағдарлама әкімшісі 
бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындаған тәртіпке 
сәйкес бюджеттік өтінім жасайды және ұсынады.

15. Көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстары 
бюджеттік бағдарлама әкімшісімен ұйымдастырылады. 

16. Көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарды 
қабылдауды техникалық, авторлық қадағалауды жүзеге асыратын 
тұлғаларды тарта отырып, мердігерлік ұйым, кондоминиум объектісін 
басқару органымен бірлесіп, тапсырыс беруші жүзеге асырады.

 
4 – тарау. Қорытынды ережелер

17. Жалағаш ауданының әкімдігі жергілікті бюджет қаражаты болған 
кезде пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың меншік иелерімен қаражаттың 
қайтарымдылығын қамтамасыз ету шартымен, ЖСҚ бар көппәтерлі тұрғын 
үйлерді күрделі жөндеуді ұйымдастыруды және қаржыландыруды жүзеге 
асыра алады.

Пәтерлердің, тұрғын емес үйжайларының меншік иелері қайтарған 
қаржы басқа көппәтерлі тұрғын үйлерді күрделі жөндеуге пайдаланылады.

Күрделі жөндеу жұмыстарына ЖСҚ  жергілікті бюджет есебінен 
әзірленеді.

Бөлім, мердігер ұйым, кондоминиум объектісін басқару органы мен 
пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың меншік иелері арасында көппәтерлі 
тұрғын үйді күрделі жөндеу жүргізуге шарт жасалады.

Мердігер ұйым көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері мен тұрғын емес үй  
жайларының меншік иелерінің жиналысымен анықталады.

Қайтарымды негізде күрделі жөндеу жүргізу тетігін іске асыру үшін оның 
қатысушылары мынадай ісқимылдарды орындайды.

Жалағаш ауданының әкімдігі:
1) пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың меншік иелерінің өтінімдері 

бойынша жөнделуі тиіс үйлердің тізбесін қалыптастыруды;
2) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне техникалық тексеру жүргізуді 

ұйымдастыруды;
3) күрделі жөндеу жұмыстарының жүргізілу барысын бақылауды және 

пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың меншік иелерінен орындалған 
жұмыстар үшін қаражатты қайтару мониторингін қамтамасыз етуді;

4) пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың меншік иелерімен жасалған 
шарттарға сәйкес пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың меншік 
иелерімен қаражатты қайтарудың 8ден 15 жылға дейінгі (күрделі жөндеу 
жұмыстарының түрлеріне байланысты) мерзімін сақталуын қамтамасыз 
етуді;

5) жауапты тұлғалар  қатарынан қабылдау комиссиясын 
қалыптастыруды;

6) жағдайы төмен отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін төлеуді 
жүзеге асыруды;

7) пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың меншік иелерінен – шартқа 
қатысушылардан берешекті сот тәртібімен өндіріп алуды ұйымдастыруды;

8) қажет болған жағдайда, жиналыстың шешімін орындаудан бас 
тартқан және шартқа қатыспайтын үйжайлардың (пәтерлердің) меншік 
иелерінен берешекті өндіріп алу туралы талап арыз беруді;

9) күрделі жөндеу жүргізуге арналған ЖСҚ мен шығындар сметасын 
әзірлеуді және оны пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың иелерімен 
келісуді қамтамасыз ету.

10) қажеттілік болған жағдайда, жиналыстың шешімін орындаудан бас 
тартқан және шартқа қатыспайтын үйжайлардың (пәтерлердің) меншік 
иелерінен берешекті өндіріп алу туралы талап арыз беруді жүзеге асырады.

Бұл ретте қаражатты қайтару графиктері жасалады, ол қаражатты одан 
әрі жөндеу үшін пайдалануды болжауға мүмкіндік береді.

Мердігер ұйым:
1) Бөлім, кондоминиум объектісін басқару органы және пәтерлердің, 

тұрғын емес үйжайлардың меншік иелерімен күрделі жөндеуді орындауға 
шарттар жасасуды;

2) шартқа сәйкес күрделі жөндеуді орындауды;
3) қажет болған кезде қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар 

жасасуды;
4) жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында жіберілген кемшіліктерді 

жою жөнінде шаралар қабылдауды;
5) кепілді мерзім ішінде анықталған кемшіліктерді жою жөнінде шаралар 

қабылдауды.
Кондоминиум объектісін басқару органы:
1) екінші деңгейлік банкте кондоминиум объектісіне ағымдағы және 

жинақ шоттарын ашуды қамтамасыз етеді;
2) бюджеттік бағдарлама әкімшісі әзірлеген ЖСҚ, шығыстар сметасын, 

ақаулар ведомостарын келісуді ұйымдастырады;
3) күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге жасалған шартқа қол қоюды 

қамтамасыз етеді;
4) жиналыстың шешімін орындаудан бас тартқан және шартқа 

қатыспайтын үйжайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінен берешекті 
өндіріп алу туралы талап арыз беруді жүзеге асырады.

Пәтерлердің, тұрғын емес үйжайлардың меншік иелерінің жиналысы:
1) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізу 

туралы шешім қабылдайды;
2) мердігер ұйымды, қосалқы мердігер ұйымды (оны тарту қажет болған 

кезде) таңдауды келісуді жүзеге асырады;
3) күрделі жөндеу жүргізуге арналған ЖСҚны келіседі;
4) күрделі жөндеу жүргізуге шығыстар сомасын бекітеді;
5) орындалған жұмыстарды қабылдауға қатысу үшін үйжайлардың 

(пәтерлердің) меншік иелері арасынан жауапты тұлғаларды таңдауды 
жүзеге асырады.

Көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуді қаржыландырудың қосымша 
тетігі болып күрделі жөндеу жүргізу процесіне мүліктің меншік иелерінің 
бірлестігі және жәй серіктестіктің екінші деңгейдегі банктердің біріндегі 
жинақтаушы шоттарда жинақталған пәтерлердің, тұрғын емес үй
жайлардың меншік иелерінің жарналарын тарту болып табылады.

Жинақ шотында жинақталған ақшаны жұмсау жиналыстың шешімі 
бойынша ғана жүзеге асырылады.

    

ҚЫЗЫЛОРДА  ОБЛЫСЫ
ЖАЛАҒАШ АУДАНЫНЫҢ  ӘКІМДІГІ

ҚАУЛЫ                       
                                                                                                                             ЖОБА

Жалағаш ауданында көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері, тұрғын емес үй  жайлары меншік иелерінің көппәтерлі тұрғын үйді күрделі 
жөндеуге байланысты шығындарды өтеу қағидаларын бекіту туралы

«Тұрғын үй қатынастары туралы»   Қазақстан  Республикасы Заңының 103бабы 2тармағының 11) тармақшасына және «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31бабы 1тармағының 165) 
тармақшасына сәйкес Жалағаш ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Жалағаш ауданында көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері, тұрғын емес үй жайлары меншік иелерінің көппәтерлі тұрғын үйді 
күрделі жөндеуге байланысты шығындарды өтеу қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау жетекшілік ететін Жалағаш ауданы әкімінің орынбасарына жүктелсін.
3. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

                               Жалағаш ауданының
                                               әкімі                                                                 А. Есжанов

ҚЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АКИМАТ ЖАЛАГАШСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                              
                                                                                                                                                                                                                                ПРОЕКТ

Об утверждении Правил компенсации собственниками квартир, 
нежилых помещений затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирного жилого дома в Жалагашском районе

В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 103 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» и подпунктом 165) пункта 1 статьи 
31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» акимат Жалагашского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила компенсации собственниками квартир, нежилых помещений затрат, связанных с капитальным ремонтом 
многоквартирного жилого дома в Жалагашском районе.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Жалагашского района.     
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

                                                        Аким
                                                 Жалагашского района                                                    А. Есжанов

«Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан 

Республикасының Конституциялық 
Заңының 113-5 – бабының 9 тармағына 

сәйкес Жалағаш  аудандық сайлау 
комиссиясы хабарлайды

Аудандық сайлау комиссиясының 2023 жылғы 16 
қаңтардағы  шешімімен 2023 жылғы 29 қаңтарға тағайындалған 

сайлауда Жаңадария  ауылдық округ әкіміне  кандидаттар 
болып тіркелді.

 1.Ақпанбетов Рауан Сауранбекұлы 1983 жылы туылған, қазақ, 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры  акционерлік қоғамының 
Қызылорда облыстық филиалы,операциялық бөлім маманы, 
Жаңадария ауылында тұрады.«AMANAT» партиясының мүшесі,  өзін
өзі  ұсынған.

 2.Нурмаханов Ербол Жахатович 1979 жылы туылған, қазақ, 
Жалағаш ауданы әкімдігінің «Жалағаш ауданы әкімінің  аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі, бас 
инспектор,  Қаракеткен  ауылында тұрады. «AMANAT» партиясының 
мүшесі, өзінөзі  ұсынған.

3.Тоқсанбаев Бексұлтан Райбекұлы –1992 жылы туылған, қазақ, 
«Еңбек ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ, бас маман, Еңбек 
ауылында тұрады, «AMANAT» партиясының мүшесі, өзінөзі ұсынған.

Қаракеткен ауылдық округі әкімінің аппараты 
Жалағаш ауданы Қаракеткен ауылдық округі Далдабай 
ауылы Д.Жалтынов кешесі №22 мекенжайындағы 
орналасқан «Далдабай ауылдық клубы» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорын басшысы бос 
лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Қызметтік міндеттері:  
Шығармашылық, қаржышаруашылық қызметті 

және клуб мүлкінің сақталуын жүзеге асырады; 
 елді мекендегі тұрғындар арасында мәдени

ағарту жұмыстарын ұйымдастырады; 
 клуб жұмысының жоспарын жасайды, бекітеді 

және оның орындалуын қамтамасыз етеді; 
 көркемөнерпаздар үйірмелері мен бірлестіктердің 

жұмыстарын ұйымдастырады; 
 демалыс кештерін, тақырыптық концерттер, 

кештер және көпшілік шараларды өткізеді; 
 қоғамдық клуб белсенділеріне мәденикөпшілік 

шаралар жүргізуде әдістемелік көмек көрсетеді.
Қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арттыру үшін 

жағдайлар жасайды, көтермелейді, шығармашылық 
бастамаларын ынталандырады; Ұйым 
қызметкерлерінің өндірістік және еңбек тәртіптерін, 
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша 
ережелерді, өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауларын 
бақылайды.

Конкурсқа қатысушыға қойылатын талаптар:
педагогикалық ғылымдар (музыкалық білім) және/

немесе өнер және гуманитарлық ғылымдар және/
немесе әлеуметтік ғылымдар, журналистика және 
ақпарат және/немесе қызмет көрсету (туризм, мәдени
тынығу жұмыстары) бағыттары бойынша жоғары 
(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және 
мамандығы бойынша 3 жылдан кем емес жұмыс өтілі.

Білуге міндетті:
Конституцияны;
Бюджет кодексін;
Еңбек кодексін;
"Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы", 

"Мәдениет туралы", "Мемлекеттік мүлік туралы", 
"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы", 
"Мемлекеттік сатып алулар туралы" Қазақстан 
Республикасының заңдарын.

        
Конкурсқа қатысушылар Қаракеткен ауылдық 

округі әкімінің аппаратына келесі құжаттарды 
тапсырады.

 Конкурсқа қатысу туралы өтініш;
 Мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме;
 Еркін нысанда жазылған өмірбаян;
 Білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
 Еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе 

еңбек шартының көшірмесі не соңғы жұмыс орнынан 

жұмысқа қабылданғаны және еңбек шартының 
тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың көшірмелері;

 «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі 
міндетін атқарушысының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№907 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелді) бекітілген 
нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс 
өтіліміне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша 
ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар туралы 
құжаттардың көшірмелері, сондайақ бұрынғы жұмыс 
орынының басшылығынан ұсынымдар және т.с.) 
беруіне болады.

Құжаттар хабарландыру жарияланған күнтізбелік 
он бес күн ішінде мына мекенжайда қабылданады.
Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Қаракеткен 
ауылы Игілік көшесі №10, тел: 8(72431) 37473.

Конкурстық комиссияның қорытынды әңгімелесуі 
Қаракеткен ауылдық округі әкімі аппаратында 
өткізіледі.

Қаракеткен ауылдық округі әкімі 
аппаратының конкурстық комиссиясы
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Дастарханға шошқаның бүтін 
майы түгіл, дүкендегі шошқа майы 
қосылған шұжықтың (колбаса) өзін 
қойдырмайтын ақсақалдар азайды 
қазір. Шошқа етінің арам екенін 
біздің бабаларымыз бағзыдан 
біліпті. Тіпті бұрынғы мыңды айдаған 
байлар жылқыларын жабайы шошқа 
мекендеген жерге жайғызбапты. 
Шошқаның басып кеткен шөбін 
малына да жегізбепті. 

Қай күні «Тикток» арқылы 
көпшілікке танымал болған Нұрлан 
атты дін өкіліне аталған әлеуметтік 
желіні қолданушылардың бірі «тек 
өсімдік тамырымен қоректенетін 
даладағы жабайы қабанның еті адал 
ма, арам ба» деген сыңайда сұрақ 
қойғанын және оған имамның «дала 
қабанын адал тамақ беріп бақсаң да 
арам болады» деген сыңайда жауабын 
көріп разы болдық. Бірақ, көпшіліктің 
көңілінен шығып, әсіресе, жастарға 
дін тақырыбын жеңіл түсіндіріп жүрген 
қазақы болмысты Нұрлан бауырымыз 
не үшін қабан етінің арам болатынын 
тарқатып айтпады. Әрине, оның 
себебін білім, білігінің аздығынан емес, 
қысқа ғана қызықты бейнетүсірілімдер 
жүктеуге ғана арналған «Тик ток» 
сервисіндегі уақыттың тапшылығынан 
деп түсінгеніміз жөн...

Алдымен, доңыз деген жануардың 
не үшін харамдалғаны туралы мына 
бір қысқаша аңызбен жадымызды бір 
тазартып алайық. Содан соң ғылыми 
тұрғыда тарқатамыз.  Құран Кәрімде: 
«Сендерге: өлексе, аққан қан, доңыз 
еті және Алладан басқаның атымен 
бауыздалған мал арам қылынды» 
деп ескерткенін білеміз. Шошқа бір 
кезде адам болыптымыс. Алла 

Тағала шошқаны жасаған үлкен күнәсі 
үшін ең жаман һәм ең арам хайуанға 
айналдырыпты. Содан бері шошқа 
жуындыны да, нәжісті де іше беретін 
ең лас, тіпті ашықса өз баласын жеп 
қоятын ең қатыгез тіршілік иесіне 
айналыпты. 

Ал, медицина да доңыз етінің 
адам денсаулығына өте қауіпті 
екенін анықтаған. Денесінің тоқсан 
пайызы майдан тұратын доңыздың 
етінің өзінде адам ағзасын улайтын 
заттар көп екен. Майының өзі өте 
зиянды, үнемі шошқа етін тұтынған 
адамдардың артерия тамырлары 
бітеліп, қан қысымы жоғарылап, 
соңында жүрек талмасына ұшырайды 
екен. Сонымен қоса шошқа майының 
құрамында sutoksin деп аталатын 
улы зат бар. Ол лимфа бездерінің 
жұмысын әлсіретіп, түбінде өлімге 
апарып соғуы ықтимал. Сондайақ 
шошқаның денесінде болатын аса көп 
мөлшердегі күкірт қышқылы бұлшық ет 
пен сүйектерді босаңсытып, семіздікке 
ұшыратады екен. Ең қорқыныштысы, 
оның аяғы обыр ауруына әкеп соғатын 
көрінеді. Доңыз етінің құрамындағы 
хистамин (histamine) және имидазол 
(imidazole) деп аталатын заттар осы 
хайуанның етін тұтынатын адамдарда 
түрлі тері ауруларын туындататынын 
да біліп жүруге тиіспіз. Доңыз етінде 
аса көп мөлшерде түрлі құрттар 
болатынын медицина дәлелдеді. Сол 
құрттардан пайда болатын аурудың 

бірі – трихина. Доңыз етімен жұғатын 
трихина адамның ішкі құрылысын 
зақымдап, қанды да ластайды екен. 
Ал, оның соңы қан тамырларының 
бітеліп, ми жарақатына әкеліп соғатын 
көрінеді. Дәрігелер осылай дейді. 

Ертеректе бір әңгіме естідім. 
Қызылқұмда Ершебай деген жер 
атауы бар. Бір ерекшелігі әлгі аймақта 
күшәла деген өсімдік өседі. Бұрын 
күшәләні халық медицинасында 
қолданыпты. Екі мыңыншы жылы 
жаз айында түрік ағайындар ауыл 
балаларын Қызылқұмға алып кетіпті. 
Олардың ақы алып істейтін бар 
жұмысы – құмда өсіп тұрған әлгі 
өсімдіктің сабағының түбіне таяқ 
шаншып кетеді екен. Таяқтың басына 
қызыл шүберек байлайды. Сөйтсек, 
күшәлә жаздың ортасында пісіп, 
сабағы қурап желмен ұшып кететін 
көрінеді. Ал, тамыры күзде толық 
піседі екен. Түріктердің дәрідәрмек 
жасауына оның тамыры ғана керек. 
Күзді күні сабағы ұшып кеткенімен 
түбіне шаншылған ағаш белгі қалады. 
Сол бойынша тамырын қазып алады 
екен де, емдік дәрінің басты шикізаты 
ретінде Түркияға жөнелтеді екен. Бір 
деректерде күшәләні есірткі заты 
ретінде де сипаттайды. 

Хош, сонымен әлгі әңгімеге 
көшейін. Сонау кеңес дәуірінде күзге 
салым Ресейден қанден иттерін ерітіп, 
бес қаруын сайлап аңшы орыстар 
келеді екен. Келген бойда Қызылқұмға 

тартады. Сол жақтағы малшылардың 
үйінің айналасына шатырларын тігіп, 
уақытша қоныстанады. Әлгі айтып 
отырған жабайы шошқа дегенің 
Жаңадарияның бойындағы қалың қопа 
қамыстың арасында ырғын. Доңыз тез 
көбейетін өсімтал хайуан. Сол дала 
шошқасы алажаздай Жаңадарияның 
бойында мекен етіп жүріп, күзге 
қарай қопа қамысты жарып отырып, 
Қызылқұмнан бірақ шығады екен. 
Онда да тіке Ершебайдың құмын 
адаспай тауып барады. Барған бойда 
қорсылдап жүріп құмды қопарып әлгі 
күшәләнің тамырын тауып жейді екен. 
Әбден мөлшеріне келгенде тұрған 
жерлерінде сұлап түсіп, бірнеше 
күн ұйқылыояу мәңгіріп жатады 
екен. Сөйтсе, күзге қарай жабайы 
шошқаның денесіндегі құрттар 
қозады. Тұлайбойы жыбырлап 
мазасызданған қабан мен мегежіндер 
торайларын ертіп қамысты тастап 
құмға кіреді екен. Құмның ішіндегі 
Ершебайда олардың дертінің емі 
бар. Күшәлә тамырындағы улы зат 
құрттарды азайтады және болмашыға 
селт ете қоймайтын жабайы хайуанды 
уақытша тыныштандырып, жандарын 
жай таптырады. Міне, дәл осы сәтті 
күтіп, аңдып жатқан құм ішіндегі 
әлгі аңшылар есеңгіреп жатқан 
доңыздарды опоңай олжалайтын 
көрінеді.     

Ал, енді доңыз туралы мынадай 
қызықты деректер де бар екен. Алайда, 
бұл деректер аталған хайуанның арам 
екендігіне қарамақайшы көзқарас 
қалыптастырмауы тиіс. Доңыз кез
келген ортаға тез бейімделгіш келеді, 
үркіп, үрейлене бермейді екен және 
ең ақылды жануарлардың қатарында 
тұр екен. Олар ақпаратты ұзақ уақыт 
есінде сақтай алатын қабілетімен 
ерекшеленеді. Иіс сезу қабілеті де өте 
жоғары. Сондайақ, доңыз бен адам 
физиологиясы өте ұқсас екен.

Қалай десек те, доңыздың 
еті мұсылман баласы үшін арам 
саналады. Бабаларымыз доңыздың 
етін жемек түгіл, бауыздалмаған, 
қан шықпай арам өлген қолындағы 
төрт түлігін де, еті адал аңқұсты да 
жемеген. Ендеше, сөз басында айтқан 
Нұрлан имамның «жабайы қабан 
болсын, үй қабаны болсын, адал ассу 
ішкен қабан болсын, ол бәрібір харам» 
деп отырғаны жөн.  

Қуат АДИС

Адал мен арам немесе доңыз етінің зияны 
АЛЛА ТАҒАЛА 

МұСЫЛМАНДАР үШІН 
ІСТЕУГЕ, ІШІП-ЖЕУГЕ 
БОЛМАЙТЫН НӘРСЕЛЕРДІ 
ХАРАМ (АРАМ) ҚЫЛДЫ. 
БАБАЛАРЫМЫЗ СОЛ 
АРАМНАН ӨЗДЕРІН ДЕ, 
ӨЗГЕНІ ДЕ, ұРПАҒЫН 
ДА ТИДЫ. АРАМНАН 
ДүНИЕ-МүЛІК, ТӨРТ ТүЛІК 
ЖИНАМАДЫ. ТІПТІ ОЛ 
ЖАЙЫНДА ОЙЛАУДЫҢ 
ӨЗІНЕН ҚОРЫҚТЫ.

Бала Өмірбай берген бата

Жоғарыда айтқанымыздай, Өмірбай бидің 
бала күнінен сөзге шешен болғаны белгілі. Бізге 
жеткен аңыздардың бірінде Өмірбайдың сегіз 
жасында берген батасы жайлы айтылады.

Ақшығанақ ауылындағы бір кісінің баласы 
тұрмай, шетіней берген екен. Әлгі кісі ауыл 
ақсақалдарын жинап, ас береді. Ас ішіліп 
болған соң үй иесі ақсақалдардан бата 
сұрайды. Үлкендер жағы бірбіріне сілтеп, бата 
бере алмаса керек. Сонда табалдырыққа таяу 
тұрған бала Өмірбай: 

– Үлкен кісілер жаңылды,
Жаңылмаса, не қылды?
Төрден іздеген батаңыз,
Босағадан табылды.
Осы берген құдайың,

Алладан болсын қабылды,
Құдай ашсын бағыңды, аумин, – депті. 
Баланың батасынан кейін әлгі кісіні Құдай 

қолдап, перзентті болыпты. Осыдан кейінақ 
Өмірбайдың тасы тауға өрлеп, халық арасында 
таныла бастайды.

Тапталған қозыға шығарылған шешім

Қазіргі Жамбыл облысының Сарысу 
ауданына қарасты аумақта өмір сүрген 
Борбас деген бай әрі парасатты кісі болған 
деседі. Қонысы шалғай болғанымен Сыр 
бойындағы ағайынмен жүздесіпкөрісуді аңсап, 
өз шаруасымен келгенкеткендер арқылы 
жетірудың игі жақсыларынан хабар алып 
тұрады екен.

Бірде Сырдан Борбас байдың жағдайын білу 

мақсатында алтыжеті адам барып қайтады. 
Үлкендерге ілесіп он үш жасар Өмірбай да 
ілесе кеткен екен. Борбастың Жантас, Бектас, 
Алтыбас деген мырзалары болған. Алтыбастың 
сол кезде оқу бітірген білікті азамат атанған кезі 
екен.

Он үш жасар қаршығадай баланың 
қияндағы елден ересектерге еріп келгеніне 
Алтыбас таңданып:

– Түріңе қарасам, ойын баласысың, 
ақсақалдарға еріп келгеніңнің мәнісі не, – дейді.

Сонда он үш жастағы Өмірбай:
– Ер бала он екі жасында балиғатқа 

жетеді. Әкелер мен көкелерге ергеннен нем 
кетеді? Есті болып ешкім де іштен тумайды. 
Игі жақсылардың әңгімелерінен бір сабақ жіп 
ілсем, маған сол да жетеді, – депті.

– Жарайды балам, Қонақтың үлкенкішісі 

Есімі елге мәлім 
Өмірбай шешен

жоқ, мазалай бермеңдер енді, – Алтыбасқа 
әкесі.

Сонда Өмірбай ілешала: 
– Дұрыс қой, көке, маған сұрақ бергені. 
Мүсіркеу түбі – азап, азаптың түбі – 

дозақ, 
ағаларымның маған сұрақ қойғаны – 

мені елегені. 
Мен үшін бұл – ғажап, – дейді.
Екі елдің ақсақалдары шұрқыраса 

табысып, елжұрттың амансаулығын 
сұрай, мәресәре болып, қысыр тайын 
сойып жатқанда, отау үйдің белдеуінде 
байлаулы тұрған түйенің бауырына көрші 
үйдің бір қозысы ойнақтап кіргенде түйе 
тарпып, қозыны өлтіріп қояды.

Борбас тұрымтайдай баланың әлгіндегі 
сөзіне еріксіз назар аударған еді. 

– Бұл бала, сөзіне қарағанда тегі 
болайын деп тұрған наушаау, – деп түйін 
түйген. 

Осы оймен әдейі Өмірбайды шақыртып 
алып:

– Ал наушам, түйем тарпып, көршінің 
қозысын өлтірді. Осы қозының кесімін 
айтшы, – дейді. 

– Жақсы, көке! Наушаңа сенсең, бұл 
кесімді, теріс айтсам тіл бетімді! Тарпыған 
аяғын кессем, түйеңіз шолтақ болады, 
өркешін кессем, молтақ болады, қозысынан 
айырылған адам осы түйенің қырыққан 
жүніне ортақ болады, – дейді жүзі балбұл 
жанып. 

Борбас балғын жастың өжетөрлікпен 
сөз таба сөйлеуіне сүйсініп: 

– Талабыңа ақылың серік болғандай, 
жалғаншының шешімін тәрк қылғандай 
наушам екенсің. Ғұмырың ұзақ болғай, қара 
жүректілерге тұзақ болғай, елжұртыңа 
шырақ болғай. Жүзің жарқын, ашық болсын, 
лебізіңе халқың ғашық болсын. Енші деп 
емес, бір жорға құнан тұсау кесер жоралғы 
болсын, – деп маңдайынан сүйген екен.

Өмірбайдың Байқадамды Кенесары 
тұтқынынан босатуы

Заманында Кенесары хан Байқадам 
батырмен шәлкемшалыс келіп, зынданға 
салдырады. Ел аузында сақталған аңыз 
бойынша Кенесары хан Байқадамды 
«Көтеріліске қарсылық білдірдің әрі әскерге 
адам бермедің» деп жазаламақшы болады. 
Сонда Тама руының биі Өмірбай шешен 
хан ордасына келіп: – Мен – Таманың 
биі Өмірбаймын, сөзге шешен, әділдікке 
баймын. Жақсы адам жалынса, барлық 
күнәсін кешеді, болатты тасқа салсаң, 
кеседі. Кіші жүздің ішінде Жетіру деген 
елміз, батырды босат, болмаса тұрысатын 
жеріңді айт, – депті. 

Қазақта қонағына тиісу былай тұрсын, 
артық ауыз сөз айтпаған. Бұл үрдіс «Қасым 

ханның қасқа жолынан» мирас болған екен. 
Сонда Кенесары аталы жолдан жаңылмай 
келген биді қонақ етеді. Хан Кене қазаққа 
аты мәлім Өмірбайға құрмет көрсетіп, 
жөнжоралғысын жасайды. Дастарханға 
ас келіп, Өмірбай биге бас тартылып 
жатқанда ол табақшыларға «қоя тұр» 
дегендей ишара жасап:

– Кенеке, даңқың алты Алашқа танымал 
қол бастаған батырсың, ел бастаған 
көсемсің. Ата салтымызда ағаның алдына 
түскенді көріп пе едің? Мен ағам Байқадам 
тұрғанда бас ұстамаймын, – деген екен.

Аталы сөзге тоқтаған Кенесары 
Байқадам батырды зынданнан алдырып, 
Өмірбай шешенмен табыстырған көрінеді. 
Сол кезде Байқадам батыр «Әкең 
Қасымды қоқандықтар өлтіргенде қасында 
ешбір қазақ баласы жоқ еді, әкеңнің қаны 
үшін мен Қоқанды үш рет шауып едім. Сол 
еңбегім бүгін қайтты ғой» депті. Байқадам 
батырдың ұтымды әрі тауып айтқан сөзіне 
тоқтаған Кенесары хан батырға құрмет 
көрсетіп, татуласқан көрінеді.

Бұқарбай батырдың Өмірбай биге 
арғымақ сыйлауы

Өмірбай шешен өзімен сыйлас батыр 
інісі Бұқарбайдың ауылына келіп түседі. 
Мұндағылар биді құшақ жая қарсы алып, 
барлық жағдайын жасайды. Бірер аптадан 
соң еліне қайтарда батыр інісі Өмекеңнің 
шаруасын сұрайды.

– Бөтен шаруам жоқ, шырағым! Жас 
болса ұлғайып қалды, көзімнің тірісінде 
өзіңді көріп, дидарласқаным ғой. Мұнан 
кейінгі шаруам аттың майын сұраған. 
Сексен деген жасыңыз құрулы тұрған тор 
екен. Мініптүсер көнтулақтың жоқтығы 
бұл жалғанның қоры екен. Көз кіреуке, 
көңіл пәс, кәрілік деген сор екен. Шынымды 
айтсам, қарға адым жер арман болып тұр. 
Алдым қазылған ор екен, – деп тақпақтай 
жөнеледі.

Атқосшыларының биге мінгізген аты 
ұнамай, ағасынан кешірім сұрап, дереу 
алмастыртады. Сонда Өмекең жұмсақ 
жымиып:

– Уа, батыр інім, оқасы жоқ. Кәрі 
болса, замандасы жауыр болса, тоқым 
сап, амалдасын деген шығар, батыр інісі 
ұсынған соң қалайша оны олқысынып, 
жамандасын, – десе керек. 

Өмекең сол сапарда Бұқарбайдың 
мәрттігі мен мырзалығына, үлкенге деген 
ізеттілігіне риза болып, бір жасап қалады. 
Батыр інісі сыйға тартқан сол сәйгүлік 
Өмекең қашан дүниеден өткенше сенімді 
серігі болған деседі.

Ерлан СОЗАҚБАЕВ

Жалағаш жерінен шыққан от ауызды, орақ тілді бидің бірі – Өмірбай шешен. Ол 1768 жылы Ақшығанақ 
елді мекенінде дүниеге келген. Байқон би: – Жүздібай, балаң ой мен тілге бай болар, үш жүзге даңқы жетер, 
– деген екен. Айтса айтқандай, кезінде Өмірбай бабамыз үш жүзге танымал текті тұлға болған деседі. Ол ел 
басына күн туған шақта да елшілік жасап, ағайын арасындағы дау-жанжалға төрелік айтып, қара қылды қақ 
жарған әділдігімен ағайынның ауызбіршілігін сақтаған. Бүгінде ел аузында «Өмірбай шешен айтыпты» деген 
аңызға бергісіз әңгіме көп. Бүгін соның бірнешеуіне шолу жасаған артық болмас.

Өткен аптаның соңында «Amanat» партиясы аудандық 
филиалының «Жастар» бастауыш партия ұйымы мен 
«Наркескен» спорт клубы және аудандық жастар ресурстық 
орталығының ұйымдастыруымен тағы бір спорттық шара 
өтті. Қоғам қайраткері Темірбек Жүргеновтың 125 жылдығына 
орай ұйымдастырылған дзюдодан аудандық ашық біріншілік 
тартысты болды. Бозкілемде 20112013, 20142016 жылы 
туылған жасөспірімдер өзара мықтыны анықтады.

«Наркескен» спорт клубының директоры Ғалымжан 
Ержанов қоғам қайраткерінің 125 жылдығына орай өтетін 
спорттық шаралар мұнымен шектелмейтінін айтады. Оның 
сөзінше, алдағы уақытта басқа да спорт түрінен түрлі деңгейдегі 
жарыстар жалауын көтереді. 

– Жарыстың мақсаты – біріншіден, қоғам қайраткері Темірбек 
Жүргеновтың 125 жылдығын атап өту. Сондайақ балалар мен 
жасөспірімдерді дзюдо күресіне баулу, оқушылардың спорттық 
шеберлігін арттыру, жасөспірімдер арасында салауатты өмір 
салтын насихаттау болып табылады. Жарыс өте тартысты 
өтуде. Қоғам қайраткері атындағы спорттық шаралар мұнымен 
шектелмейді. Алдағы уақытта да спорттың бірнеше түрінен 
сайыстар ұйымдастыру жоспарда бар, – дейді Ғалымжан 
Дастанұлы. 

Айта кетейік, кешегі сайыста Жалағаш, Қармақшы, Сырдария 
аудандарынан келген 150ден астам жас палуан бозкілемде 
өзара мықтыны анықтады. Жеңімпаздарға диплом, медальдар 
мен арнайы номинация, естелік сыйлықтар табысталды.

Ерлан ӘНУАРұЛЫ

Ауданда тың серпінмен дамып келе жатқан 
саланың бірі – спорт. Соңғы жылдары жалағаштық 
сала саңлақтарының халықаралық, қалаберді 
әлемдік додаларда топ жаруы бұл сөзімізге тұздық 
болары сөзсіз. Әрине бұған ауданда бірнеше спорт 
түрінен түрлі деңгейдегі спорттық сайыстардың 
жиі ұйымдастырылуы себеп екені анық. Ал мұндай 
спорттық шаралардың жиі ұйымдастырылуы жергілікті 
билік тарапынан салаға жоғары деңгейде қолдау 
көрсетіліп жатқанын аңғартады. 

Бозкілемде болашақ 
палуандар бақ сынады


