Жол картасын
іске асыру

Работает общественная приёмная
Егиндыкольского районного филиала
партии «AMANAT»
Общественные
приемные
партии
«AMANAT»
направлены на постоянную работу с населением,
разъяснение прав, оказание помощи в решении
множества вопросов.
За первое полугодие текущего года общественная
приемная
Егиндыкольского
филиала
партии
рассмотрела 165 обращений. Прием граждан в
общественной приемной филиала партии проводится
в соответствии с утвержденным регламентом и
графиком.
Общий анализ показал, что из 165 поступивших
и зарегистрированных обращений 97 решены
положительно, на остальные 68 даны разъяснения.
Тематика рассматриваемых вопросов: занятость
населения, оплата труда, обеспечение жильем,
выделение
земельных
участков,
ЖКХ
и
инфраструктура населенных пунктов, оформление
юридических
документов,
здравоохранение,
обеспечение
детским
питанием,
образование,
социальное обеспечение.
В
общественной
приёмной
Егиндыкольского
районного филиала партии «AMANAT» проводится
системная работа по совершенствованию работы
с
обращениями
граждан,
принимаются
меры
по
повышению
информационной
открытости
деятельности исполнительных органов местного
управления, обеспечению оперативной обратной связи
с населением.
На сайте Facebook Егиндыкольского районного
филиала партии размещаются сообщения по значимым
темам и вопросам развития региона, а так же
общественные приёмы районных депутатов маслихата
Егиндыкольского района и освещение работы партии
«AMANAT».
Для записи на прием обращаться на телефон
горячей линии: 8 (716 42) 2-19-10.

«Алтын астық» аудандық газетіне
2022 жылға жазылу жалғасуда
Біздің газетке жазылуды кез-келген «Қазпошта»
АҚ бөлімшесінде рәсімдеуге болады. Басылымға
жазылудың
жартыжылға
бағасы
-1592
теңге.
Газеттің шығу мерзімі - аптасына бір рет, дүйсенбі
күндері. Газеттің электрондық нұсқасына жазылуды
редакцияның бухгалтериясында рәсімдеуге болады.
Сіз газеттің шығарылымын PDF форматында өзіңіздің
электрондық поштаңыздың мекен-жайына газетті
баспаханаға тапсыру кезінде ала-аласыз. Газеттің
электрондық
нұсқасына
жазылымның
бағасы
-1000 теңге. Газеттің жартыжылдық жазылымын
редакциядан алу (Победа көшесі,7) -1300 теңге.
Жазылымның бұл нұсқасын Сіз редакцияның
бухгалтериясында рәсімдей аласыз.
Егер де сіз біздің газетке жазылып, ол сізге келмесе
немесе барлық нөмірлері бірдей келмесе, осы
факт туралы «Алтын астық» редакциясына: 2-1369 телефоны бойынша хабарласуыңызды өтінеміз.
Газет мемлекеттік және орыс тілдерінде жарық
көреді. Сіз біздің газеттен өзіңізге қызықты әрі
пайдалы мәліметтер аласыз, аудан жаңалықтарын
білетін
боласыз,өзіңіздің
және
әріптестеріңіздің
фотосуреті мен материалдарын көре аласыз!
Біздің газет Егіндікөл ауданының тыныс- тіршілігіне
немқұрайлы қарамайтын барлық жандар үшін үлкен
сүйіспеншілікпен шығарылады.

Егіндікөл ауданы бойынша «Өзгерістер жолы:
әркімге лайықты өмір!» атты AMANAT партиясының
сайлауалды бағдарламасын орындау жөнінде Жол
картасын іске асыру .
Осы бағдарламаны іске асыру шеңберінде Егіндікөл
ауданы әкімінің орынбасары Қ.Шынтеміровпен бірге
Егіндікөл аудандық мәслихатының хатшысы Б. Әбілов
Егіндікөл топтық су құбырының жұмысын тексерді.
Бүгінгі күні «Корпорация Алем Құрылыс» ЖШС
мердігерлік ұйымымен Егіндікөл ауылындағы су
қысымды мұнара мен ғимараттарға жалпы сомасы 70,4
млн.теңгеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде.
Сыйымдылығы 250 м.3 екі резервуарды жөндеу
жалғасуда , резервуарларды мұнарамен қосатын
құбырларды ауыстыру, ысырмалар ауыстырылды,
мұнараға және тарату желілеріне су беретін 6 сорғы
орнатылды. Операторлар ғимаратын жөндеу, жоғары
вольтты электр желілерін ауыстыру жұмыстары аяқталу
сатысында тұр.
Депутаттық корпус барлық қажетті тетіктерді іске
қосып, «Жол картасының» әрбір көрсеткіші бойынша
индикаторларды іске асыруды тұрақты және жүйелі
бақылауға алды.
Бүгін «Құтты мекен» партиялық жобасын жүзеге асыру
аясында мен Егіндікөл аудандық мәслихатының
«АМАNАТ» партиясы депутаттық фракциясының
жетекшісі ретінде, партияның аудандық филиалының
партиялық
бақылау
комиссиясының
төрағасы,
аудандық мәслихаттың хатшысы Б.Қ. Әбілов, аудан
әкімінің орынбасары Қ. А. Шынтеміровпен бірге
Егіндікөл ауылындағы № 2 жалпы білім беретін
мектепке барып қайттық. Нысанда Егіндікөл ауданы
бойынша
«АМАNАТ»
партиясының
сайлауалды
бағдарламасын іске асыру аясында күрделі жөндеу
жоспарланған. Мердігер «ГрадСтрой Сервис» ЖШС
анықталды. 2022 жылдың 7 маусымында 283,225,9
мың теңге сомасына № 66 шартқа қол қойылды.
Жұмыстар басталды. Қазіргі уақытта кабинеттер,
1 қабат дәліздері бойынша еденді керу, 1 қабат
дәліздеріндегі кафель плиткаларын және баспалдақ
марштарын ауыстыру жұмыстары жүргізілуде. Бұдан
әрі қабырғаларды тегістеу және сырлау, кабинеттердегі
линолеум мен есіктерді ауыстыру бойынша жұмыстар
жүргізіледі, электрмен жабдықтау және өрт сөндіру
жүйелері ауыстырылады, жылыту жүйелері жөнделеді,
ғимараттың қасбеті, сумен жабдықтау, кәріз жүйелері
жөнделеді. Аталған мектеп оқушылар саны 370,
педагогикалық ұжым саны 32. Ауданның тірек мектебі
болып табылады.
Сегодня в рамках реализации партийного проекта
«Құтты мекен» я, как руководитель Депутатской
фракции партии «АМАНАТ» Егиндыкольского районного
маслихата, совместно с председателем Комиссии
партийного контроля районного филиала партии,
секретарем районного маслихата Абиловым Б.К.,
заместителем акима района Шинтемировым К.А.,
посетили общеобразовательную школу № 2 в селе
Егиндыколь. На объекте запланирован капитальный

Б.Әбілов енді конституциялық реформаға сәйкес,
әрбір қазақстандық жаңа, әділетті Қазақстанды құруға
белсенді қатысуы тиіс екенін атап өтті. Мысалы,
аудан жұртшылығы да саналы болуы және жөндеу
жұмыстарының сапалы орындалуын қадағалауы тиіс.
***
Реализация Дорожной карты по исполнению
Предвыборной
программы
партии
AMANAT «Путь перемен: Достойную жизнь
каждому!»
по
Егиндыкольскому
району.
В рамках реализации данной программы, совместно
с заместителем акима Егиндыкольского района
К. Шынтемировым, секретарем
Егиндыкольского
районного маслихата Б. Абиловым проинспектировали
работу Егиндыкольского группового водопровода.
На сегодняшний день подрядной организацией
ТОО «Корпорация Алем Құрылыс» ведутся работы
по капитальному ремонту водонапорной башни и
сооружений в селе Егиндыколь на общую сумму 70,4
млн. тенге.
Продолжается ремонт двух резервуаров емкостью 250
м.3 , замена труб соединяющих резервуары с башней,
заменены задвижки, установлены 6 насосов подающие
воду на башню и распределительные сети. На стадии
завершения ремонт здания операторов, замена
высоковольтных электрических сетей.
Депутатский корпус, задействовав все необходимые
механизмы, взял на постоянный и системный контроль
реализацию индикаторов по каждому показателю
«Дорожной карты».
Б.
Абилов
отметил,
что
теперь,
согласно
конституционной реформе, каждый казахстанец
должен принимать самое активное участие в
создании нового, справедливого Казахстана. К
примеру, общественность района должна также
проявлять сознательность и следить за качественным
выполнением ремонтных работ.

ремонт в рамках реализации
Предвыборной
программы партии «АМАNАТ» по Егиндыкольскому
району. Определен подрядчик - ТОО «ГрадСтрой
Сервис». Заключен договор № 66 от 07.06.2022
года на сумму 283,225,9 тыс. тенге. Работы начаты.
На данный момент производится стяжка пола по
кабинетам, коридорам 1 этажа, замена кафельной
плитки в коридорах 1 этажа и лестничных маршей.
Далее будет проведены работы по выравниванию и
покраске стен, замене линолеума и дверей в кабинетах,
произведена замена системы электроснабжения и
пожаротушения, ремонт системы отопления, ремонт
фасада здания, системы водоснабжения, канализации.
Отмечу так же, что данная школа является опорной
школой района с численностью учащихся 370,
численностью педагогического коллектива 32 человека.
О.Топоркова,
Егіндікөл аудандық «Аманат« партиясы
филииалының атқарушы хатшысы
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№ 27
Егіндікөл аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының Бауманское ауылы
әкімдігіне кандидаттарды тіркеу туралы
хабарламасы
Егіндікөл аудандық аумақтық сайлау
комиссиясы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының
113-5-бабына сәйкес келіп түскен құжаттарды қарап
шешті:
1.Бауманское ауылы әкімдігіне кандидаттар болып
тіркелсін:
- Елубаева Жұлдыз Төлеуханқызы - 27.03.1983 жылы
туған, «Егіндікөл ауданы әкімінің аппараты» ММ
құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы,
Егіндікөл ауылында тұрады, өзін-өзі ұсыну тәртібімен
ұсынылған.
- Калиева Айсұлу Сағынғалиқызы - 11.12.1983 жылы
туған, «Егіндікөл аудандық мәслихатының аппараты»
ММ бас маманы, Егіндікөл ауылында тұрады, өзін-өзі
ұсыну тәртібімен ұсынылған.
- Құлахметов Ануар Жылқайдарұлы - 23.04.1995 жылы
туған, «Егіндікөл ауылы әкімінің аппараты» ММ бас
маманы, Егіндікөл ауылында тұрады, өзін-өзі ұсыну
тәртібімен ұсынылған.
Егіндікөл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Сообщение Егиндыкольской районной
территориальной избирательной комиссии
о регистрации кандидатов
в акимы села Бауманское
Рассмотрев поступившие в соответствии со статьей
113-5 Конституционного закона Республики Казахстан
«О выборах в Республике Казахстан» документы
Егиндыкольская
районная
территориальная
избирательная комиссия решила:
1.Зарегистрировать кандидатами в акимы села
Бауманское:
- Илюбаева Жулдыс Тюлюхановна - 27.03.1983 года
рождения, ГУ «Аппарат акима Егиндыкольского
района» руководитель отдела документационного
обеспечения, проживает в
селе Егиндыколь,
выдвинута
в
порядке
самовыдвижения.
- Калиева Айсулу Сагынгалиевна - 11.12.1983 года
рождения, ГУ «Аппарат Егиндыкольского районного
маслихата» главный специалист, проживает в селе
Егиндыколь, выдвинута в порядке самовыдвижения.
- Кулахметов Ануар Жилкайдарович - 23.04.1995 года
рождения, ГУ «Аппарат акима села Егиндыколь»
главный специалист, проживает в селе Егиндыколь,
выдвинут в порядке самовыдвижения.
Егиндыкольская районная территориальная
избирательная комиссия
Оплачено за счет средств территориальной избирательной
комиссии Егиндыкольского района.

Әлем таныған Нұр-Сұлтан!

Продолжается подписка на районную газету
«Алтын астық» на 2022 год
Подписку на нашу газету вы можете оформить в любом
отделении АО «Казпочта». Cтоимость полугодовой подписки
– 1592 тенге. Периодичность выхода газеты – один раз в
неделю по понедельникам. Подписка на электронную версию
газеты Вы можете оформить в бухгалтерии редакции. Вы
будете получать выпуски газеты в формате PDF на свой адрес
электронной почты в момент сдачи газеты в типографию.
Стоимость полугодовой подписки на электронную версию
газеты –1000 тенге.
Подписка полугодовая с получением газеты в редакции (ул.
Победы,7) – 1300 тенге. Оформить этот вариант подписки Вы

можете в бухгалтерии редакции.
Если Вы подписались на нашу газету, и она к Вам не пришла
или пришли не все номера, то просим сообщить об этом
факте в редакцию «Алтын астық» по телефону: 2-13-69.
Газета издается на государственном и русском языках.
В нашей газете вы найдете для себя много интересного
и полезного, будете в курсе новостей в районе, увидите
материалы и фото себя и своих коллег!
Газета с любовью издается для всех, кто неравнодушен к
жизни в нашем Егиндыкольском районе.

Қазақстанның заманға
лайық жаңа астанасын
салу идеясы Қазақстан
Респу блик асының
Тұңғыш
Президенті
– Елбасы Нұрсұлтан
Н а з а р б а е в қ а
тиесілі.
Елорданы
Алматыдан
Ақмолаға
ауыстыру
туралы
шешімді
Қазақстан
Республикасы Жоғарғы
Кеңесі 1994 жылы 6
шілдеде
қабылдады.
Ел астанасын ресми
көшіру 1997 жылғы 10
желтоқсанда
жүзеге
асты. Президенттің 1998
жылғы 6 мамырдағы
Ж а р л ы ғ ы м е н
Ақмоланың
атауы
Астана болып өзгертілді.
Жаңа
астананың
халықаралық
тұсаукесері
1998
жылғы 10 маусымда өтті. 1999 жылы Астана ЮНЕСКО
шешімімен «әлем қаласы» атағын алды. Қазақстанның
бас қаласы – 2000 жылдан бастап Астаналар мен ірі
қалалардың
халықаралық
ассамблеясының
мүшесі.
Осы аталмыш мерекеге орай,
6 шілде Елорда күніне байланысты Ақмола облысы
«Жастар
ресурстық
орталығының»
ұйымдастыруымен
«Әлем
таныған
Нұр-Сұлтан»
атты
фотоконкурс
өткізілді.
Мақсаты: Қаланың кереметтілігі мен әдемі жерлерін
көрсетіп, өз идеясымен түсірілген суреттерін көрсетуге
тиіс болған.
Осы байқауға қатысқан Егіндікөл ауданынан Мерғалиева Гүлназ
Рамазанқызы 1 орын иегері атанса, 2 орынды Сағнаев Сабыр
жеңіп алды. Қос жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз!!!
Аманжол Сұрағанов,
Ішкі саясат мәдениет, тілдерді дамыту және спорт
бөлімінің СММ менеджері
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Алтын астық
ЖОБА

ПРОЕКТ

«Егіндікөл ауданында әлеуметтік
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту
туралы» Егіндікөл аудандық мәслихатының 2016 жылғы
16 қыркүйектегі № 6С 7/3 шешіміне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы

О внесении изменений и дополнений
в решение Егиндыкольского районного маслихата
от 16 сентября 2016 года № 6С 7/3 «Об утверждении Правил
оказания социальной помощи, установления размеров
и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан
Егиндыкольского района»

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның
мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының
тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 қаулысына сәйкес Егіндікөл аудандық
мәслихаты ШЕШТІ:
1.«Егіндікөл ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің
және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың
қағидаларын бекіту туралы» Егіндікөл аудандық мәслихатының 2016 жылғы 16
қыркүйектегі № 6С 7/3 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 5553 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
5-тармақ осы шешімге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын;
осы шешімге қосымшаға сәйкес 6-тармақтың 1-тармақшасымен толықтырылсын.
2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен
соң қолданысқа енгізіледі.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном
управлении
и
самоуправлении
в Республике Казахстан», постановлением
Правительства
Республики
Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об
утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления
размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан»,
Егиндыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести и дополнить в решение маслихата Егиндыкольского района «Об
утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и
определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Егиндыкольского
района» от 16 сентября 2016 года № 6С 7/3 (зарегистрировано в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5553) следующее
изменение и дополнение:
пункт 5 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
дополнить подпункт 1 пункта 6 согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.

Лауазымы		

Аты-жөні

ЖОБА
«Мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары
бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібін
және мөлшерін айқындау туралы» Егіндікөл аудандық мәслихатының
2016 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С10-9
шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Должность

		

ФИО
ПРОЕКТ

О внесении изменений в решение Егиндыкольского
районного маслихата от 24 декабря 2016 года
№ 6С10-9 «Об определении порядка и размера возмещения затрат
на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа
инвалидов по индивидуальному учебному плану»

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы», «Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау
туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына, «Кемтар балаларды әлеуметтік
және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 16-бабына сәйкес Егіндікөл аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1.«Мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша
үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібін және мөлшерін айқындау
туралы» Егіндікөл аудандық мәслихатының 2016 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С109 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5716 тіркелген)
шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
Барлық мәтін бойынша «мүгедектер», «мүгедек балалар» сөздері тиісінше
«мүгедектігі бар адамдар», «мүгедектігі бар балалар» сөздерімен ауыстырылсын.
2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.

В
соответствии
с
Законами
Республики
Казахстан
«О
местном
государственном управлении и самоуправлении
в Республике Казахстан»,
«О социальной защите лиц с инвалидностью в Республике Казахстан»,
со статьей 16 Закона Республики Казахстан
«О социальной и медикопедагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями»
Егиндыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1.В решение Егиндыкольского районного маслихата «Об определении порядка и
размера возмещения затрат на обучение
на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов
по индивидуальному учебному плану» от 24 декабря 2016 года № 6С10-9
(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов № 5716, следующие изменения:
По всему тексту слова: «инвалидов», «детей инвалидов» заменить соответственно
словами «лиц с инвалидностью», «детей с инвалидностью».
2.Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.

ХАБАРЛАНДЫРУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Егіндікөл ауданының сәулет құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі» ММ барша жұртшылықты, соның
ішінде мүдделі қауымды – «Даму және құрылыс салу схемасын әзірлеу (Бас жоспардың
оңайлатылған нұсқасы) Егіндікөл ауданы Полтавское ауылы» атты жұмысы бойынша
қоғамдық талқылаулардың және жоба мәліметтерін қарастыру шаралары өткізілетінін
мәлімдейді.
ВАК эпидемиологиялық жағдайды бағалау матрицасына байланысты Ақмола
облысының аумағында КВИ таратпау мақсатында сақтық шараларын сақтау үшін
қоғамдық талқылауға қатысқысы келгендердің саны шектелуі мүмкін. Осыған орай,
қатысқысы келетіндер «Алакөл селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік
мекемесіне алдын ала 8(71642) 23399 және 8(71642) 23310 телефон арқылы
хабарласуларыңызды сұраймыз.
Қоғамдық тыңдаулар уақыты: 2022 ж. 02 тамыз , 11 сағ. 00 мин.
Мекенжайы: Полтавское ауылы, Центральная көшесі 16А, «Алакөл ауылдық округі
әкімнің аппараты» ғимаратында.
Жоба әзірлеушісі – «Казгипроград» 1 Жобалау институты ЖШС.
Сымт: 8 (727)250-65-17; е-mail: kazgiprograd_1@mail.ru

ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егиндыкольского района» доводит
до общего сведения, включая заинтересованную общественность, о предстоящем
проведении общественного обсуждения материалов работы – «Разработка схемы
развития и застройки (упрощённый вариант генерального плана) села Полтавское,
Егиндыкольского района».
В связи с матрицой оценки эпидемиологической ситуации МВК в целях
нераспространения КВИ на территории Акмолинской области и соблюдения мер
предосторожности, количество желающих участников возможно будет ограничено.
Желающих участников просим заблаговременно обратиться в ГУ «Аппарат Акима
Алакольского сельского округа» по телефонам 8(71642) 23399 и 8(71642) 23310.
Общественные слушания состоятся 02 августа 2022 г. по адресу с. Полтавское, ул.
Центральная, 16А, в здании «Аппарат акима Алакольского сельского округа» в 11 00
часов.
Разработчик проекта - ТОО Проектный институт «Казгипроград»1.
Тел: 8 (727)250-65-17; е-mail: kazgiprograd_1@mail.ru

Статус и доход педагогов
на особом контроле
Опыт Казахстана последних лет показал, как материальный
стимул поднимает престижность педагогической профессии.
Повышение зарплаты учителям помогает восполнить
недостаток специалистов в сфере образования. Внимание
государства к развитию образования — самые перспективные
вложения в будущее страны. В течение трех предыдущих
лет правительство Казахстана систематически повышало
зарплату педагогов: на 25% с января 2020-2021 годов и на
25% с начала 2022 года. Помимо общего повышения, на
30–50% увеличены доплаты за наличие квалификационной
категории. При полной учебной нагрузке зарплата учителя
в 2021 году составила: педагог-мастер — 373 тыс. тенге;
педагог-эксперт — 312 тыс. тенге; педагог-модератор —
272 тыс. тенге; молодой учитель (без категории) — 213 тыс.
тенге. Кроме того, увеличена оплата за проверку тетрадей
и классное руководство. Появилась новая категория доплат
за наставничество. Такая оплата труда педагогов вполне
сопоставима со среднемесячной зарплатой по стране,
которая в конце 2021 года составляла 249 349 тенге. Таким
образом, с 2020 года зарплата педагогов увеличилась в три
раза. Разработаны специальная программа по привлечению
педагогов в регионы, в которых наблюдается значительный
кадровый
дефицит.
Заинтересовывают
педагогов
повышением коэффициента зарплаты в сельской местности
на 25%, предоставлением жилья или компенсацией

стоимости аренды и оплаты коммунальных услуг. Зарплата
учителя исчисляется в зависимости от учебной нагрузки,
уровня квалификации, стажа и категории. Влияют на нее
выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
доплаты за образовательный уровень, за другие виды
педагогической деятельности. Отдельные доплаты к
окладу предусмотрены в таких случаях: за дополнительную
почасовую нагрузку, за ведение предмета на английском
языке, за проверку тетрадей, письменных и контрольных
работ, за классное руководство и наставничество. Могут
быть начислены доплаты и за другие виды педагогической
работы в особых условиях: при работе с детьми, у которых
есть особые потребности, при необходимости обучения
на дому, учителям в сельской местности или в регионах с
неблагоприятной экологической обстановкой. Тарифные
ставки определяют с начала нового учебного года,
устанавливают на весь учебный период или по полугодиям.
Но возможны изменения ставки в отдельных особых случаях:
При получении педагогом дополнительного образования.
Со дня присвоения почетного звания, ученой степени.
Со дня увеличения стажа работы. Различные нюансы
исчисления зарплаты учителей рассмотрены в методических
рекомендациях на сайте Министерства образования и науки
РК. С 2021 года при трудоустройстве педагогов появились
новшества: – При первом трудоустройстве по педагогической

специальности проводится сертификация для получения
квалификации «педагог». – Выпускники педагогических
вузов могут сразу претендовать на более высокую категорию
— стать педагогом-модератором, у которого больший оклад.
Для этого претенденту следует пройти Национальное
квалификационное тестирование, чтобы подтвердить
необходимый уровень знаний. Обязательным условием
модернизации всей системы образования считается
достойный уровень оплаты труда педагогов. Согласно
Решения Акмолинского областного маслихата от 18 июня
2020 года № 6С-45-6 «Об утверждении порядка и размера
оказания социальной поддержки по оплате коммунальных
услуг и приобретению топлива за счет бюджетных
средств педагогам, осуществляющим профессиональную
деятельность в сельских населенных пунктах Акмолинской
области» – социальная поддержка по оплате коммунальных
услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств
(далее – социальная поддержка) оказывается педагогам,
осуществляющим профессиональную деятельность в
сельских населенных пунктах Акмолинской области.
Социальная поддержка педагогам оказывается один раз в год
за счет бюджетных средств в размере 15 месячных расчетных
показателей.
aqmolanews.kz
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Алтын астық
ОЧС предупреждает

Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл

Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйектe қазіргі
Қостанай облысы, Жангелді ауданы Сарытүбек
ауылында дүниеге келген. Қазақтың ақыны, әдебиет
зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог,
аудармашы және қоғам қайраткері, Қазақ халқының
20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы
жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл
білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы
ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы және
Алаш-Орда өкіметінің мүшесі.
1913-1918 жылы өзінің ең жақын сенімді достары
Ә.Бөкейханов, М.Дулатовпен бірігіп, сондай-ақ қалың
қазақ зиялыларының қолдауына сүйеніп, тұңғыш
жалпыұлттық «Қазақ» газетін шығарып тұрды.
Бұл газеттің беттерінде, «Алаш» конституциялықдемократиялық партиясының негізгі идеялары туралы
мақалалар жазылған. Осы партияның авторы және
жетекшісі ретінде, 1917 жылғы құрылтайда «АлашОрда» автономиясын жариялады.
Өз заманының ағысына қарсы тұра білген қайраткер.

Қазақ халқының рухани көсемі болып, білім алуға және
бұқараны ағартуына шақырған. Қазақтың қазақ бола
білуіне кеудесіндегі жанын да аямаған. Халық үшін,
халықтың мәдени-әлеуметтік болмысын көтеру үшін
қызмет еткен.
Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліппесі мен қазақ тілі
оқулықтарын жазуды 1910 жылдардан бастап қолға
алды. Онымен қоса қазақ графикасын жасауға кірісті.
Ол әуелі қазақтың ұлттық жазуын (графикасын)
жасауды мақсат еткен, бұл үшін араб алфавиті
негізіндегі «Байтұрсынов жазуы» дүниеге келген.
Сол жазумен сауат аштыруды ойлаған, бұл үшін
«Оқу құралы» атты әліппе оқулығын жазған, одан соң
қазақ тілінің граматикалық құрылымын талдап беру
мақсатында «Тіл құралды» жазған.
Абайдың ағартушылық, сыншылдық дәстүрін жаңарта
отырып, Байтұрсынұлы 20 ғасырдың басындағы қазақ
әдебиетін төңкерісшіл-демократтық дәрежеге көтерді.
Сондай-ақ Байтұрсынұлы қазақ тіліне А.С.Пушкин,
М.Ю.Лермонтов, Ф.Вольтер, С.Я.Надсон өлеңдерін
аударды.
Бұл
аудармалар
Байтұрсынұлының
тақырыпты,
идеялық-көркемдік
деңгейі
жоғары
туындылар. Ел тағдырының келешегіне алаңдаулы
ақын көп қырлы ісімен, даналық саясатымен қазақ
жастарының рухани көсемі болды.
А.Байтұрсынұлының құрметіне Қазақстанның көшелері
мен мектептері, тіл білімі институты, Қостанай
қаласындағы университет аталды және көрнекті
қайраткердің құрметіне мұражай үйі мен ескерткіші
ашылды.
1937 жылы 8 тамызда қамауға алынып, екі айдан соң,
яғни 8 желтоқсанда атылды. Қазақ ақынының 150
жылдығы Республика көлемінде аталып өтілуде.
Балшых Ахмарал

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы әлеуметтік салада
проактивті қызметтерді белсенді түрде енгізуді жалғастырып келеді
Бұл форматтың арқасында клиенттер ХҚКО-ға бармай-ақ, SMS
арқылы бірнеше жәрдемақыны рәсімдей алады. Әлеуметтік
саладағы ең сұранысқа ие мемлекеттік қызметтердің бірі – бала
туу және оның күтімі бойынша төленетін жәрдемақыларды
ресімдеу. Бала өмірге келгеннен кейін оның анасына
жәрдемақы бойынша өтініш беру үшін SMS-хабарлама келеді.
Осылайша, 2022 жылдың кейінгі бес айында бала туу және
бала күтімі бойынша 152 298 мың жәрдемақы белсенді түрде
ресімделді, бұл 2021 жылдағы кезеңмен салыстырғанда
2,2 есе көп (66 894 мың). Айта кетейік, бала туу бойынша
жәрдемақы мөлшері балалар санына байланысты. Бірінші,
екінші және үшінші баланың тууына байланысты жәрдемақы
– 120 840 теңге (2022 жылы 38 АЕК), одан кейінгілеріне –
200 340 теңге (63 АЕК) болады. Жұмыс істемейтін әйелдер
үшін бір жасқа дейінгі бала күтімі бойынша жәрдемақы:
• Бірінші бала күтімі бойынша – 18 317 теңге (5,76 АЕК);
• Екінші бала күтімі бойынша – 21 656 теңге (6,81 АЕК);
• Үшінші бала күтімі бойынша – 24 963 теңге (7,85 АЕК);
• Төртінші және одан да көп бала күтімі бойынша – 28 302
теңге (8,90 АЕК).
Баланың
бір
жасқа
толғанға
дейінгі
(босанғаннан

кейін) күтімі бойынша ай сайынғы әлеуметтік төлем
жұмыс істейтін әйелдерге ғана тағайындалады. Төлем
мөлшері әлеуметтік аударымдар жүргізілген табысқа да
байланысты болады.
Жәрдемақы төмендегідей есептеледі:
1. Егер алушының 2 жыл ішіндегі табысының орташа
айлық мөлшері 120 000 теңге болса, онда төлем 48 000
теңге (120 000x 0,4) мөлшерінде тағайындалады. Осы
сомадан зейнетақы жарнасының 10 пайызы шегеріледі.
2. Егер табыс мөлшері 7 АЕК-ден (2022 жылға 420
000 теңге) асатын болса, онда төлем ең жоғары 168
000 теңге (420 000x 0,4) деңгейде тағайындалады.
Осы сомадан зейнетақы жарнасының 10% шегеріледі.
3. Егер табыс 40 000 теңгені құраған жағдайда,
онда төлем 16 000 теңге (40 000x0,4) мөлшерінде
тағайындалады. Осы сомадан зейнетақы жарнасының
10% шегеріледі. Осы ретте жәрдемақылар ҚР міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
туралы
заңнамасына
сәйкес
жүзеге асырылатын еске саламыз. Бұл қызмет 7 жұмыс
күні ішінде көрсетіледі.

Лето - пожароопасный период, в это время количество
пожаров и загораний увеличивается в разы. И во
многих случаях, с усилением ветра, даже небольшие
очаги огня принимают большие размеры и зачастую
приводят к тяжелым последствиям. При ветре и
сухой погоде огонь молниеносно распространяется
на соседние участки, строения, что усложняет работу
подразделений пожарной охраны. Поэтому сухой
мусор нужно не сжигать, а вывозить в специально
отведенные места. Ни в коем случае нельзя оставлять
без присмотра костры.
Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками,
а иногда и жертвами пожара становятся дети. С
наступлением лета дети большую часть времени
проводят на улице, пользуясь отсутствием должного
внимания со стороны родителей, нередко с друзьями
жгут костры и все это вполне может обернуться
крупным пожаром.
Помните об ответственности за свои поступки:
разведение костров, сжигание отходов и травы
запрещено.
Правообладатели
земельных
участков
(собственники
земельных
участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков), расположенных в границах
населенных пунктов, садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объединений обязаны
производить регулярную уборку мусора и покос травы.
Границы уборки территорий определяются границами
земельного участка на основании кадастрового или
межевого плана. В полосах отвода и охранных зонах
дорог, а также на участках железнодорожных путей и
автомобильных дорог не разрешается выбрасывать
горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки
и спички во время движения железнодорожного
подвижного состава и автомобильного транспорта.
Уважаемые граждане! Соблюдайте меры пожарной
безопасности. Будьте особенно внимательны при
обращении с огнем в летний пожароопасный период!
Не бросайте непотушенные сигареты на землю,
сухая трава и скопившийся мусор легко загораются.
Ограничьте доступ детей к источникам огня.
При пожаре звоните «101», «112».

Госкорпорация «Правительство для граждан» продолжает активно внедрять
проактивные услуги в социальной сфере
Данный
формат
позволяет
клиентам
при
помощи
SMS
разом
оформить
несколько
пособий, без посещения ЦОН.
Одной из самых востребованных
госуслуг в социальной сфере
является
оформление
пособий
по рождению ребенку и уходу за
ним. После рождения ребенка,
маме приходит SMS-сообщение
для подачи заявления.
Так, за пять месяцев 2022 года
проактивно было оформлено 152 298 тыс. пособий по рождению
и уходу за ребенком, что в 2,2 раза больше чем за аналогичный
период 2021 года (66 894 тыс). Отметим, что размер пособия по
рождению ребенка зависит от количества детей. На рождение
первого, второго и третьего ребенка пособие составляет – 120
840 тенге (38 МРП в 2022 году), на последующих – 200 340 тенге
(63 МРП). Пособие по уходу за ребенком до одного года для
неработающих женщин составляет:
• По уходу за первым ребенком – 18317 тенге (5,76 МРП);
• По уходу за вторым ребенком– 21656 тенге (6,81 МРП);
• По уходу за третьим ребенком – 24963 тенге (7,85 МРП);
• По уходу за четвертым и более ребенком – 28302 тенге (8,90
МРП).
Ежемесячная социальная выплата по уходу за ребенком

по достижении им одного года
(после родов) назначается только
работающим женщинам. Размер
выплаты также зависит от дохода, с
которого производились социальные
отчисления.
1. Если у получателя среднемесячный
размер дохода за 2 года составил
120 000 тенге, то выплата будет
назначена в размере 48 000 тенге
(120000x 0,4) без вычета 10%
пенсионного взноса.
2. Если размер дохода превышает 7 МРЗП (на 2022 год 420
000 тенге) то выплата будет назначена в максимальном
размере 168 00 тенге (420000x 0,4) без вычета 10%
пенсионного взноса.
3. В случае если доход составил 40 000 тенге, то выплата
будет назначена в размере 16 000 тенге (40 000x0,4) без
вычета 10% пенсионного взноса. При этом следует отметить,
что данная сумма будет доведена до размера ежемесячного
государственного по уходу за ребенком по достижении им
возраста одного года выплачиваемого из республиканского
бюджета в соответствии с Законом РК «Об обязательном
социальном страховании».
Добавим, что услуга оказывается в течение 7 рабочих дней.

С начала купального периода на территории
Егиндыкольского района проводятся различные
мероприятия, направленные на недопущение нарушений
правил поведения на воде. Так, сотрудниками ОЧС
Егиндыкольского района совместно с местными
исполнительными органами Егиндыкольского района
проводятся ежедневные рейдовые мероприятия на
запрещенных для купания водоемах.
Во
время
данных мероприятий ведется
инструктирование местного отдыхающего населения,
а также любителей рыболовной ловли. При проведении
рейдов жителям и гостям района доводится статистика
гибели людей на воде, разъясняются основные правила
поведения на воде с мерами предосторожности и
самосохранения. По окончании бесед отдыхающим
вручаются обучающие памятки и брошюры по
безопасности во время купания и ловли рыб.
Также акимами сел и сельских округов ведется
установка
запрещающих
знаков
«Купаться
запрещено». Однако в некоторых населённых пунктах
существует проблема срыва и порчи данных знаков.
ОЧС Егиндыкольского района
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