
Новое назначение

Руководителем Управления  государственных 
доходов по  Егиндыкольскому району  назначен 
Койшыбаев Серик Окешович.
Родился 2 января 1961 года в с. Кен-Уткуль  
Зерендинского района Кокчетавской области.
По образованию – ученый агроном, финансист, юрист. 
Окончил в 1984 году  совхоз-техникум Кокчетавской 
Госсельхозопытной станции,  1988 год - Кокчетавский 
филиал Целиноградского сельскохозяйственного 
института, 1995 год - Акмолинский финансово-
экономический техникум, 2002 год - Академия 

Егіндікөл ауданы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасының 
басшысы болып Койшыбаев Серик 
Окешович тағайындалды. Қойшыбаев 
Серік Өкешұлы (қазақша нұсқасы)
1961 жылы 2- қаңтарда Көкшетау 
облысы Зеренді ауданы Кен-
Уткүл ауылында дүниеге келген.
Білімі бойынша-ғалым агроном, 
қаржыгер, заңгер. 1984 жылы 
Көкшетау мемлекеттік Ауыл 
шаруашылығы тәжірибе станциясының 
совхоз-техникумын, 1988 жылы 
Целиноград ауыл шаруашылығы 
институтының Көкшетау 
филиалын, 1995 жылы         Ақмола 
қаржы - экономикалық техникумын, 2002 жылы     

Жаңа тағайындау

«Әділет»Жоғары құқық мектебінің 
Заңтану академиясын бітірген.
Мемлекеттік қызметтегі жұмыс өтілі 
25 жылдан асады. Еңбек жолын 1991 
жылы Көкшетау қаласы бойынша 
салық инспекциясының шағын 
және бірлескен кәсіпорындарының 
табыстарына салық салу бөлімінің 
аға маманы болып бастады. Салық 
органдарында - салық инспекторынан 
бастап аудандық басқарма басшысына 
дейін және Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Мемлекеттік 
кірістер комитетінің бас сарапшысына 
дейін әртүрлі лауазымдарда жұмыс 
істеді.

юриспруденции Высшей школы права «Әділет». 
Стаж работы на госслужбе составляет более 25 
лет. Трудовую деятельность в налоговых органах 
начал в 1991 году старшим специалистом  отдела 
налогообложения доходов малых и совместных 
предприятий налоговой инспекции по г.Кокшетау.   
Работал в различных должностях в налоговых 
органах - от налогового инспектора до руководителя 
районного управления и главного  эксперта 
Комитета государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан г.Нур-Султан.

Әлихан Смайылов пен Роман Скляр 
Екібастұздағы жағдайды талқылады

4 желтоқсан, жексенбі, Екібастұз қаласында жүрген ҚР 
Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр 
телефон арқылы Үкімет басшысы Әлихан Смайыловқа 
қалалық жылу желілеріндегі апаттың зардаптарын жою 
барысы туралы баяндады.
Вице-Премьер 4 желтоқсандағы таңертеңгі жағдай 
бойынша 5А, 5Б және 6 шағын аудандарда 11 тұрғын 
үйге жылу беру бойынша жұмыс жалғасып жатқанын 
мәлімдеді. Дайындық деңгейі жоғары, сондықтан 
кешке дейін олардың желілері (жертөлелер) жылуға 
қосылады деп күтілуде. Сонымен қатар бұл үйлерде 
жылу радиаторлары мен жеткізу желілері ауыстырылып 
жатыр. Кешке пәтерлерде жылу беріле бастайды.
Сонымен қатар Премьер-Министрдің бірінші 
орынбасары жылу берілген үйлердің ішкі инженерлік 
коммуникациялары – кәріз құбырларын, сумен 
жабдықтау жүйелерін және т. б. ауыстыру қажет екенін 
және бұл жұмыстың Үкіметтің бақылауында екенін 
айтты.
«Жылу толығымен берілмейінше, жөндеу жұмыстарына 
тартылған бірде-бір ұйым бұл үйлерден кетпейді. 
Қазіргі уақытта барлығы 484 адам жұмылдырылған. 
Біз өз жұмысымыздың форматын толығымен өзгерттік, 
ол тәулік бойы жүргізіледі», — деді Роман Скляр.
Премьер-Министр барлық жұмыстарды тезірек аяқтап, 
тұрғындарды жылумен қамтамасыз ету қажеттігін атап өтті.
«Жұмысты жалғастырыңыз. Қалған үйлердің 
барлығына жылуды тезірек қосу керек, адамдар 
бір апта бойы жылусыз отыр. Ешкім мемлекеттің 
көмегі мен назарынсыз қалмайды», — деді Әлихан 
Смайылов.

Алихан Смаилов и Роман Скляр 
обсудили ситуацию в г.Экибастузе

В воскресенье, 4 декабря, первый заместитель Премьер-
Министра РК Роман Скляр, находящийся в Экибастузе, 
по телефону доложил главе Правительства Алихану 
Смаилову о ходе ликвидации последствий аварии на 
городских теплосетях.
Вице-премьер сообщил, что на утро 4 декабря работа 
продолжается по 11 жилым домам в микрорайонах 5А, 
5Б и 6. Степень готовности по ним высокая, поэтому 
до вечера ожидается подключение их тепловых узлов 
(подвалов). Параллельно в данных домах проводится 
замена радиаторов отопления и подводящих сетей. 
Ожидается, что вечером начнется теплоподача по 
квартирам.
Он также добавил, что в целом на контроле остаются 
уже подключенные дома, где есть необходимость в 
замене внутренних инженерных коммуникаций – труб 
канализации, водоснабжения и т.д.
«Ни одна крупная задействованная организация не 
уйдет из этих домов, пока полностью работу не закончит. 
Всего в настоящее время привлечены 484 человека. Мы 
полностью нашу работу переформатировали, она ведется 
круглосуточно», — сказал Роман Скляр.
Премьер-Министр подчеркнул необходимость как можно 
быстрее закончить все работы и обеспечить жителей 
теплом.
«Продолжайте работу. Нужно как можно быстрее 
подключить тепло ко всем оставшимся домам, поскольку 
люди уже неделю живут без отопления. Никто не должен 
остаться без помощи и внимания государства», — сказал 
Алихан Смаилов.
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Азық-түлік бағасы мәселелері жөніндегі кеңесте тұрақтандыру 
қорларының жұмыс тәсілдерінің үш кезеңі ұсынылды

Сенбі, 3 желтоқсанда, ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – сауда және интеграция министрі 
Серік Жұманғарин әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларының бағасын тұрақтандыру мәселелері 
жөнінде кеңес өткізді.
Кеңеске қатысушылар 2022 жылғы желтоқсанда және 
2023 жылғы көктемде бағаның күрт өсуіне жол бермеу 
аясында қабылданып жатқан жедел және жүйелі 
шаралардың барлық спектрін қарастырды. Жедел 
шараларда делдалдарды анықтау және баға тізбегін 
талдау жөніндегі өңірлік комиссиялардың жұмысына 
үлкен рөл беріледі. Бұл комиссиялардың жұмысы әлі 
де нәтиже бермеді.
«Негізгі азық-түлік өнімдерін сатудың делдалдық 
схемаларын тергеу жөніндегі өңірлік комиссиялардың 
жұмысы жүйесіз, қараша айында барлығы 25 отырыс 
өткізілді. Атап айтқанда, Түркістан, Қызылорда, 
Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Алматы облыстарында 
және Астанада өткен айда бірде-бір отырыс өтпеді. 
Тиісінше, олардың жұмысы нәтижелі емес. Өткен 
аптада Алматы облысында ӘМАТ санатындағы 6 өнім 
бойынша (күріш, сүзбе, тұз, тауық еті, майлылығы 
2,5% айран, 1-санаттағы жұмыртқа) баға 0,7%-ға, 
Астанада 0,5%-ға (1-сорттағы ұн, 1-сұрыпты ұннан 
жасалған нан, сәбіз, пияз, қант). Сауда комитеті Орал 
құс фабрикасынан жұмыртқа сатып алып, оны сауда 
үстемесінен асырып сату фактілерін анықтады. Мұндай 
фактілер басқа аймақтарда да анықталып отыр», — 
Сауда комитеті төрағасының міндетін атқарушы Айдар 
Әбілдабеков. 
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Жеңіс Өсербай 
тұрақтандыру қорлары жұмысында қолдануға 
болатын үш кезеңнен тұратын жаңа тәсілдерді 
ұсынды. Статистикаға сәйкес, биылғы азық-түлік 
инфляциясына қант (2022 жылдың 11 айында 71,9%) 
және жеміс-көкөніс өнімдерінің (2022 жылдың мамыр-
шілде айлары) бағасының күрт өсуі әсер етті. Жаңа 
тәсілдер, соның ішінде маусымаралық кезеңде 

көкөніс бағасының күрт өсуін болдырмауға және 
келесі маусымға дайындық кезінде негізгі азық-түлік 
өндірушілеріне қолжетімді қаржыландыруды бөлуге 
бағытталған.
Бірінші кезең – жеміс-көкөніс өнімдерін сатып алу 
(биылғы 25 қарашадан бастап), 2023 жылғы күзгі 
егінді қаржыландыру (2023 жылғы 1 ақпанға дейін), ал 
кейіннен жыл сайын осы қаржы жылының 1 қыркүйегіне 
дейін – келесі жылғы күзгі егінді қаржыландыру.
Екінші кезең – қарақұмық жармасы, күріш, күнбағыс 
майын өңдеушілер арқылы шикізатты форвардтық 
сатып алу (2023 жылғы 1 наурыздан бастап), қант 
өндірушілерге айналым қаражатын бөлу (биылғы 
қазаннан бастап қолданыста).
Үшінші кезең – ұн, сиыр еті, құс еті, макарон, нан, 
сүт және сүт өнімдері, жұмыртқа (2023 жылдың 1 
маусымынан бастап механизмдер пысықталуда). 
Барлық үш кезеңде өндірушілер тарапынан қарсы 
міндеттемелер өндірілетін өнімге бағаны белгілеу 
болады.
«Демалыс күнгі жәрмеңкелерді қайта жандандырып, 
адамдарға үстеме және делдалдарсыз қажетті 
тауарларды сатып алу үшін жағдай жасау қажет. Мен 
өңірлерге делдалдық схемалар мен баға белгілеу 
тізбектерін зерттеу үшін аптасына кемінде үш рет 
өңірлік комиссия отырыстарын өткізуді тапсырған едім. 
Нәтижесінде қазір Сауда комитеті олардың қызметін 
тексеріп отыр. Барлық заң бұзушылықтар бірден 
байқалады, көтерме және бөлшек сауда бағаларын 
салыстыру жеткілікті. Өңірлік комиссиялар өздерінің 
негізгі функцияларын орындамайды, дәл осы кезде 
жедел және уақытылы жұмыс жасау қажет. Өз кезегінде 
Ауыл шаруашылығы министрлігі тұрақтандыру 
қорларының жұмысын қайта форматтау жөніндегі 
жұмысты жалғастыруы қажет», — деп түйіндеді Серік 
Жұманғарин.
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Ақмола облысында «Қыс 2022» 

республикалық  командалық-штабтық 
оқу-жаттығу өтуде

2022 жылғы 24-25 қараша аралығында Ақмола 
облысында «Қыс 2022» республикалық 
командалық-штабтық оқу-жаттығуы жаттығуы 
аясында тактикалық арнайы оқу-жаттығулар 
басталды,- деп хабарлайды ішкі саясат 
басқармасы.
Оқу-жаттығу азаматтық қорғаудың мемлекеттік 
жүйесінің және халықтың қысқы кезең жағдайында 
төтенше жағдайларды жоюға әзірлігі мен 
қабілетінің деңгейін арттыру, азаматтық қорғау 
қызметтері мен құралымдарының қысқы 
кезеңдегі ТЖ-ға ден қоюға әзірлігін тексеру 
мақсатында жүргізіледі.
Облыстық Төтенше жағдайлар департаментінің 
ақпараты бойынша мұндай оқу-жаттығулар жыл 
сайын республиканың барлық облыстарында 
өтеді. Оқу-жаттығу жұмыстарын пысықтау 
мақсатында облыстың барлық қалалары мен 
аудандарында жедел штабтар құрылды.
Жаттығуға азаматтық қорғаудың мемлекеттік 
жүйесінің басқару органдары, облыстық, 
қалалық және аудандық шұғыл ден қою 
жасақтары, авариялық-құтқару қызметтерінің 
құрамалары, ҚР ҰҰ 5510 әскери бөлімі және 
халықтың тіршілігін қамтамасыз етудің барлық 
объектілері тартылды.

Республиканские командно-штабные 
учения» Қыс 2022 « проходят в 

Акмолинской области

В период с 24 по 25 ноября 2020 года в 
Акмолинской области в рамках Республиканского 
командно-штабного учения «Қыс 2022»  прошли  
тактические специальные учения, передает 
управление внутренней политики.
Учения  проводится в целях повышения уровня 
готовности и способности Государственной 
системы гражданской защиты и населения 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
условиях зимнего периода, проверки готовности 
служб и формирований гражданской защиты 
к реагированию на ЧС зимнего периода. 
По информации областного Департамента по 
чрезвычайным ситуациям подобные учения 
ежегодно проходят во всех областях республики. 
В целях отработки учебных вводных во всех 
городах и районах области созданы оперативные 
штабы. 
На тренировку привлечены органы управления 
государственной системы гражданской защиты, 
областные, городские и районные отряды 
экстренного реагирования, формирования 
аварийно-спасательных служб, воинская часть 
5510 НГ РК и все объекты жизнеобеспечения 
населения. 

Республиканское командно-штабное учение 
«Қыс-2022»

24-25 ноября по всей 
Республике прошло 
р е с п у б л и к а н с к о е 
к о м а н д н о - ш т а б н о е 
учение «Қыс-2022»  
на тему «Подготовка 
органов управления и 
сил государственной 
системы гражданской 
защиты к действиям 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в условиях 
зимнего периода». В 
рамках учения «Қыс-
2022» по республике в 
течении двух дней были 
проведены командно-
штабные тренировки 
по отработке действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС, практические действия с аварийно-
спасательными службами и формированиями 
гражданской защиты. 
Зачем, почему и для чего проводят учения? 
Роль учений высока настолько, что в процессе 
и подготовки таких тренировок  растет степень 
социальной безопасности целой страны. Безопасность 
подразумевает проверку эффективности и полноты 
разрабатываемых и воплощаемых мероприятий по 
предотвращению ЧС, защите граждан, и повышению 
устойчивости функционирования объекта в ЧС. 

В  Егиндыкольского районе  
приняли активное участие 
ряд организаций, которые 
оперативно провели тренировку 
в районном центре. 
Аким района Мухамедин 
Е.К. оценил готовность 
государственных служб 
к реагированию на ЧС в 
зимний период, проведя 
мониторинговую беседу со 
службами на центральной 
площади села Егиндыколь. 
Согласно требованиям Закона 
подготовку и проведение штабных 
тренировок осуществляет 
руководитель учения, его 
заместители  и должностные 
лица штаба руководства. 
Ранее отмечено, что 
привлекаются все оперативные 

группы от центральных органов: областные, районные 
службы гражданской защиты. В данные организации 
входят: службы радиационной и химической защиты, 
звено санитарно-эпидемиологической разведки 
и ряд других социально-значимых объектов. 
Благодаря проведениям данного мероприятия  у 
населению прививается порядок реагирования на 
единый сигнал оповещения «Внимание всем!». 

 
Динара Комарова

Тілге құрмет – елге құрмет

Ел тәуелсіздігінің ең басты белгісі – оның ана тілі. 
Тіл бар жерде  ұлт бар. Ұлттың ұлт болып қалуы, 
оның болашағы, мемлекеттің әрі қарай өркендеуі 
бірінші кезекте оның ана тіліне байланысты. Тіл 
тағдыры - ел тағдыры. Тіл ұлттың ұйтқысы. Тіліміз 
– бірлігіміздің тірегі, халқымыздың ұлттық байлығы. 
Ана тілін ұлықтап, оның мәртебесін арттырып отырған 
халықтың егемендігі баянды, тұғыры биік болады.
Тәуелсіз қазақ елінің мемлекеттік тілі – қазақ тілі. 
Қазақ тілі – халқымыздың баға жетпес байлығымыз, 
ұрпақтан - ұрпаққа жеткен асыл мұрамыз. Ол өте бай, 
көркем тіл. Ана тілдің қасиеті туралы қанша айтсақ та 
таусылмайды. Туған тілге деген махаббат ешқашан 
өшпейді.  
Қандай адам болмасын, ой-өрісінің, білімінің, мәдениеті 
мен рухани дүниесінің қаншалықты екені оның жазған 
жазуынан, сөйлеген сөзінен де байқалады. «Кісіге 
қарап сөз алма, сөзіне қарап кісіні ал»,- деп ұлы Абай 
тегін айтпаған. Ана тілінің мол байлығын игерген, 

құдіретіне түсінген, күшіне тағзым етіп, бас иген адам 
өзіне де, өзгеге де талап қоя алады, сөзді қалай болса 
¬солай қолдануға жол бермейді. Сөз мәдениеті мен өз 
мәдениетін қатар ұстап, екеуін бірге әлпештеп, қамқор 
болса, ана тіліне деген сүйіспеншілігі арта түсері 
даусыз.
Тілге деген құрмет – халыққа деген құрмет. Демек әрбір 
қазақстандық мемлекеттік тілді құрмет тұтып, білуі тиіс. 
Тіл мәртебесі – ел мерейі. Тілсіз халықтың, елдің өмір 
сүруі мүмкін емес. Әлем таныған ел болу үшін ана 
тіліміздің жұлдызын биіктетуіміз керек. Туған тіліміздің 
абыройын асқақтату – әрбір азаматтың парызы. 
Себебі, біздің болмысымыз, салт-дәстүріміз, дініміз, 
мәдениетіміз осы тілімізде жатыр. Тәуелсіз елдің жас 
ұрпағын парасатты, білімді, іскер, қабілетті, ұлтжанды 
етіп қалыптастыруда мемлекеттік тіліміздің атқаратын 
қызметі өте жоғары. Тіл – ата-бабаларымыздан 
қалған аманат. Ата-баба мұрасын жалғастыру, оның 
мәртебесін көтеру мына баршамыздың міндетіміз, 
борышымыз. 
Ана тілі – бұл әкенің тілі, туған халықтың тілі. Ана 
тілі – әрбір адам үшін қасиетті, қастерлі, ұлы. Сол 
ана тілдің тілдер қатарынан жоғалмауы, оның әрі 
қарай дамуы, мәртебесінің артуы елдің әр азаматына 
байланысты.  Біздің борышымыз, азаматтық міндетіміз 
өз тілімізді көздің қарашығындай сақтау, ұлықтау, 
бағалау, мәртебесін арттыру. Сондықтан өз ана тілімізді 
ұлықтап, оның мәртебесін арттыруға өз үлесімізді 
қосайық.

А. Магауов,
Целиноград 

ауданаралық әділет басқармасы 
басшысының м.а.  
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Детство без жесткости и насилия

Вместе мы изменим мир
На базе КГУ «Общеобразовательная школа 
села Коржинколь»   отдела    образования 
Егиндыкольского района было  проведено 
объемное мероприятие в рамках республиканской 
информационной кампании «Детство без 
жестокости и насилия», которая  прошла в период 
с 08 по 20 ноября 2022 года в организациях 
образования Егиндыкольского района. 
Освещение данного мероприятия в целях 
информации в полном обьеме было размещено 
на  школьном сайте в Instagram и   facebook. С 
9 - го  по 10 ноября  в школе был организован 
и  проведен  конкурс на лучшее эссе  среди 
учащихся 8-9 классов на тему: «Как построить мир 
без насилия». 11 – го ноября в  фойе школы была 
организована заместителем директора школы по 
воспитательной работе Еленой  Валентиновной 
Клименко выставка  на тему: «Вместе мы изменим 
мир», «Жизнь без насилия», «Детство, свободное  
от жестокости», «Защитим детей и детство», 
Скажем «НЕТ» равнодушию к детскому насилию», где 
освещалась и была дана полная информация детям  
понятия «жестокости и насилия» и понятие «агрессия». 
Агрессию можно определить как целенаправленное 
деструктивное поведение, противоречащее нормам 
и правилам сосуществования людей в обществе, 
наносящее вред объектам нападения (одушевленным 
и неодушевленным), причиняющее физический ущерб 
людям или вызывающее у них психологический 
дискомфорт. Жестокость - это свойство личности, 
заключающееся в безразличии к страданиям людей 
или же в стремлении к их причинению. Насилие 
- это нарушение чужого поведения. С 14-го по 15 
ноября были проведены рейдовые мероприятия: 
«Нет насилию в семье», «Подросток», «Улица» с 
привлечением родительской общественности. С 14 го 
по 16 ноября были проведены классные часы  о правах  
и обязанностях учащихся на тему: «Дети без обид и 

унижений» во всех классах школы. Одной из важных  
задач было ознакомить детей со своими правами. 
Выступая на всех классных часах директор школы Галия 
Елюбаевна Искакова  прочитала лекцию, где полностью  
ознакомила учащихся с правами ребенка. 
Защита ребенка  основывается на Конвенции ООН 
по правам гарантии и содействию физическому, 
умственному, психологическому, социальному и 
поведенческому развитию детей. Одним словом, 
Конвенция признает, что дети не просто будущие 
взрослые, а что они нуждаются в действующих 
структурах, которые бы оказывали им поддержку 
и помощь, и в то же время, что они люди, которые 
могут иметь и выражать свое мнение, принимать 
участие и влиять на процесс принятия решений. Дети, 
как и взрослые, имеют основополагающие права 
на уважение их физической неприкосновенности и 
человеческого достоинства, а также на равную защиту 

со стороны законов   Республики Казахстан, 
Всеобщей декларации о правах человека 
в Международных пактах о гражданских и 
политических, экономических, социальных и  
культурных правах и Конституции 
Республики Казахстан.
А также 18 ноября в рамках  республиканской 
информационной кампании «Детство без 
жестокости и насилия» был проведен тренинг 
на тему: «Мои права». Цель тренинга – 
формирование у участников представлений о 
правах  ребенка, укрепление внутригруппового 
общения. В ходе тренинга участники выполнили 
упражнения: «Цель добра» и «Угадай 
человека». Во время тренинга учащихся 
познакомились  с теми правами, которые  они 
могут отстаиваться самостоятельно, это право 
не подвергаться унижающему  достоинство 
обращению, на личную неприкосновенность. 
В заключение итоговой информации о 

проведении кампании на официальных сайтах школы 
было сказано,что все мероприятия, проходившие  в 
школе в рамках республиканской кампании «Детство без 
жестокости и насилия», должны работать на результаты. 
Так можно обеспечить более высокое качество услуг 
по охране и реабилитации детей, которые в итоге 
будут иметь больше возможностей в жизни. Все 
мероприятий по плану  должны работать, чтобы дети 
могли быть защищенными, получить образование и 
организовать свой досуг,  быть готовыми к взрослой 
жизни, расти в семье, быть здоровыми,  достигнуть
экономического благосостояния.

А.Кузембаев,
педагог-психолог КГУ 

«Общеобразовательная школа села Коржинколь»

Ғабиден Мұстафиннің туғанына 120 жыл

Ғабиден Мұстафин 1902 жылы 29 қарашада Қарағанды 
облысының Бұқар жырау ауданында туған. «Мен 
дүниеге келген кезде қазақ өлгенін, туғанын қағазға 
жазбайтын. Әке-шешемнің жыл қайырып айтуы 
бойынша 1902 жылы тусам керек», деген жазушы өзінің 
өмір белестері туралы айтқанында.
Жас кезінде ауылдағы молдалардан хат таныған, 
1916 жылы Спасск зауытында табельщик болып 
істейтін Мауқымның Жүсібі дегеннен бір жыл орысша 
оқыды. Екінші жылы сол зауыттағы бес жылдық орыс-
қазақ мектебінің төртінші бөліміне түскен. Алайда осы 
мектепті бітірген соң жазушының әрі қарай білім алуға 
мұршасы болмаған.
Ғабиден Мұстафиннің Қызылордадан шығатын 
«Еңбекші қазақ» газетінің бетінде тұңғыш рет жарық 
көрген еңбегі – «Таң келеді». Басты кейіпкері – шаруа.

1927-1928 жылдары «Жыл құсы» журналында 
Ғабең «Сәрсен мен Боқаш» деп аталатын алғашқы 
әңгімесін жариялады.
1929 жылы «Ер Шойын» әңгімелер жинағын баспадан 
шығарды. Содан кейін Сәкен Сейфуллиннен 
басқа әдебиетшілер Ғабиден Мұстафинге әдебиет 
майданында қағажу көрсете бастайды. Газет-
журналдар Мұстафиннің еңбектерін жариялаудан бас 
тартқан. Қаламгер естеліктерінде «Жазғаным өтпей 
қойған соң 1930 жылы май айының ішінде Қарағандыға 
жұмысқа кеттім» деген. 
Қарағандыда үш жыл жұмысшы болып істегеннен кейін 
1933 жылдың басында жергілікті ұйымдар Ғабиден 
Мұстафинді «Қарағанды пролетариаты» газетіне 
жауапты хатшы етіп тағайындаған. Бірақ жазушы ол 
жерде көп жұмыс істемеді. Новосибирь қаласында 
«Қызыл ту» деген жаңа газет шығатын болып, сол 
жылдың мамырында өз қалауымен сол жаққа ауысады. 
1938 жылдың аяғына дейін сол жерде жұмыс істеген.
1938 жылы «Өмір мен өлім» деген атпен Қарағанды 
тақырыбында роман жазуға кірісті.
Мұстафиннің қаламынан туған «Өмір мен өлім» 
(1940 жыл), «Шығанақ» (1944 жыл),  «Миллионер» 
(1948 жыл), «Қарағанды» (1952 жыл) романдары 

жиырмасыншы ғасырдың аса елеулі шындығын 
бейнелейді. Автор «Шығанақты» басы-аяғы 4-5 
ай ішінде жазса, «Миллионерге» үш-төрт ай, 
«Қарағандыны» жазуға жылға жуық уақыт жұмсаған. 
Ал «Дауылдан кейін» романына екі жыл уақыт бөлген. 
Бұл романы туралы қаламгер «Қапы кеткенім аз 
болар, жеріме жетіп тоқтаған сияқтымын» дейді.
Ғабиден Мұстафин шығармашылықпен қатар қоғамдық-
саяси өмірге белсене араласты. Қазақстан коммунистік 
партиясы Орталық комитетінің мүшесі, алтыншы 
сайланған КСРО Жоғары кеңесінің депутаты, 4-5, 
8-10 Қазақ КСП Жоғары кеңесінің депутаты болды. Екі 
рет Ленин орденімен, ІІ дәрежелі Отан соғысы және 
Қызыл ту орденімен марапатталған.

Біздің газетке жазылуды кез-келген «Қазпошта» АҚ 
бөлімшесінде рәсімдеуге болады. Басылымға жазылудың 
біржылдық бағасы - 3183 теңге, жартыжылға-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 

«Алтын астық» аудандық газетіне 2022 жылға жазылу жалғасуда

ГУ«Аппарат акима Узынкольского сельского 
округа Егиндыкольского района», 

Егиндыкольский район село Узынколь, улица 
Школьная дом 31 тел: 8 (71642) 2-53-63 оказывает 

следующие услуги

 Информация об оказываемых государственных 
услугах:
Согласно Реестра государственных 
услуг аппаратом акима Узынкольского 
сельского округа оказывается 5 услуг, в том 
числе:
1.Выдача решения на изменение целевого назначения 
земельного участка;
2.Предоставление земельного участка для строительства 
объекта в черте населенного пункта (в два этапа);
3.Приобретение прав на земельные участки, которые 
находятся в государственной собственности, не 
требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов) 
(в два этапа)
4.Продажа земельного участка в частную 
собственность единовременно либо в рассрочку
5.Постановка на очередь на получение земельного 
участка
Стандарты государственных услуг утверждены:
- в сфере земельных отношений -  Приказом Министра 
сельского хозяйства
Республики Казахстан от 1 октября 2020 года № 301 
«Об утверждении Правил по оказанию государственных 
услуг в сфере земельных отношений» приложение 4 
«Выдача решения на изменение целевого назначения 
земельного участка», приложение 9 «Предоставление 
земельного участка для строительства объекта в 
черте населенного пункта»- 1,2 этап, приложение 
10 «Приобретение прав на земельные участки, 
которые находятся в государственной собственности, 
не требующее проведения торгов (конкурсов, 
аукционов)»- 1,2 этап, приложение 14 «Продажа 
в частную собственность земельного участка, 
ранее предоставленного в землепользование», 
приложение 15 «Постановка на очередь 
на получение земельного участка»

электрондық нұсқасына жазылымның бағасы 
-1000 теңге. Газеттің жартыжылдық жазылымын 
редакциядан алу (Победа көшесі,7) -1300 теңге.
Жазылымның бұл нұсқасын Сіз редакцияның
бухгалтериясында рәсімдей аласыз.
Егерде сіз біздің газетке жазылып, ол сізге келмесе немесе 
барлық нөмірлері бірдей келмесе, осы факт туралы 
«Алтын астық» редакциясына: 2-13-69 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.
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Человек труда

Наши земляки – наша гордость 

О  хорошем человеке можно говорить бесконечно. 
Такие люди  заслуживают не только теплых слов в 
свой адрес, но и любого поощрения.  Ведь таких людей 
в селе  немного:  отзывчивых, интересных, преданных 
своему делу, трудолюбивых, активных, несмотря на 
свой возраст, с улыбкой смотрящих в будущее и не 
требующих от жизни каких-то особых привилегий. 
 «Порядочность – в простоте.  Честность – в простоте.  
Достоинство – в простоте», – как-то довелось 
прочитать у известного классика.  Действительно, 
именно простые труженики – люди, которые живут 
тихо,  но отсутствие которых становится заметно 
уже через пару часов, – могут стать замечательным  
примером  для  подрастающего  поколения.
Итак, знакомьтесь:  герои  нашего  сегодняшнего 
материала –лучшая трудовая династия механизаторов - 
водителей  семья Шаимовых:  Амамбай Абилхамитович, 
сыновья Ерлан и Жаслан.  Амамбай  Абилхамитович  
после школы окончил училище, со специальностью 
тракторист-машинист пришел на работу в хозяйство. 
«Как-то еще со школьных времен понял, что нравится 
мне работать с техникой.  И вот уже скоро будет сорок лет, 
как тружусь на этом рабочем месте» - вспоминает глава 
семьи. Приехали в  зерносовхоз «Армавирский»  в 1985 
году  и сразу пошел работать механизатором.  Круглый 
год, в посевные и уборки.  Женат,  с супругой они прожили 
уже более тридцати лет, вырастили двух сыновей,  он 
хороший отец и семьянин.  
Еще в детском возрасте Ерлану давал порулить 
«стальным конем»  его отец. Вот тогда – то он и 
поставил перед собой цель пойти по его стопам – 
работать на земле. Повзрослевший   сын Ерлан, 
отслуживший  армию, с 2003 года работает в 
селе  механизатором   по стопам отца, трудился и 
набирался опыта у своих старших наставников. И до 
сих пор он остался верен своей профессии  сельского 
механизатора.   Женат, растит четверых  детей, 
хороший семьянин. 
Младший сын Жаслан после 9 класса  пошел в 
Кургальджинский военный лицей «Сункар», и после 
его окончания тоже  работает в селе,  и   до сих пор  
механизатором,  растит   сына  Амира, который тоже, 
наверное, пойдет по стопам отца и деда, он  уже  с 

четырехлетнего возраста   катается с ними по полям.
Дружно всей семьей занимаются еще и 
крестьянским хозяйством: сеют и убирают пшеницу, 
косят сено.  Также  держат  животноводческое   
хозяйство:  коров,  лошадей, баранов.   
Амамбай  Абилхамитович    со своей супругой, с 
которой, к слову, он рука об руку идет по жизни уже 
более тридцати  пяти  лет,   надеется  дожить  до 
золотой свадьбы. Что и говорить, несколько десятков 
лет совместного проживания – немало. Особенно если 
речь идет не только о совместном ведении хозяйства, 
а о проживании  в общем доме. Совместный отдых, 
разговоры по душам, рядом  дарят улыбку их пять  
внуков,  им интересно друг с другом даже сейчас. 
На вопрос о секрете счастливого брака глава семьи 
отвечает опять-таки скромно:  «Всякое бывало. Без ссор 
ведь не обходится.  Лучше подождать, когда вспышка 
гнева пройдет, и только потом решать проблемы. 

Не стоит по пустякам сердиться!»   
В таком крепком родственном 
коллективе всегда можно найти 
поддержку, научиться бесценному 
опыту.   Самое главное, чтобы было 
желание, стремление.  Стыдно 
будет  подвести своих родных.
«С ранней весны и до «белых 
мух» наступает напряженный 
период» – рассказывают  сыновья.   
Механизатору приходится работать 
в сложных погодных условиях. 
В жару кабина нагревается, 
становится невыносимо душно, а 
останавливаться нельзя, каждый 
час на счету…  Ни для кого не 
секрет,  вырастить хороший хлеб 
трудно, а убрать его быстро, без 
потерь, отдавая профессии  все 
силы, молодость, здоровье, еще 
сложнее. Сегодня, они  уже  знают 
настоящую цену хлебу. 
 Расул Гамзатов сказал:  «Человек 
выращивает хлеб,  а  хлеб  растит  человека. 
Воспитывает и проверяет его на зрелость и мужество».
Механизаторы — те самые люди, кто бережно 
возделывает землю,  до последней крупицы собирает 
с нее урожай. Труженики полей,  кормильцы, 
и отношение  в обществе к ним должно быть 

соответствующим…
Действительно, люди, проверенные суровыми 
«полевыми» буднями, немножечко другие. Они не 
хвастливы, они доброжелательны, они трудолюбивы: 
работать привыкли на износ и вопреки всем трудностям.  
Они активны: даже в предпенсионном возрасте  с 
удовольствием трудятся.  «А силы еще есть у меня. 
Как здоровье будет позволять, так и буду работать. Что 
дома-то сидеть?!» – удивляется в этой связи Амамбай.
 - Настоящий профессионал своего дела, который все 
работы выполняет качественно, на совесть. И что важно 
- на него всегда можно положиться, - так характеризуют  
Амамбая земляки. Известны ему и  все тяготы, и радости 
труда механизатора.  Для многих молодых работников 
он стал мастером, помогающим  разобраться 
в профессиональных нюансах, раскрывающим 
секреты, маленькие хитрости, всевозможные тонкости 
избранного ремесла. Как признаются в хозяйстве, 

несмотря на постоянную занятость,   всегда много 
времени уделял молодым специалистам. Дядя 
Амамбай  очень рад пополнению хлеборобской 
гвардии новыми мастерами. Что и говорить, 
старые механизаторы – народ, конечно, 
надежный, но им все-таки нужно готовить 
достойную замену. Ведь техника в село приходит  
современная. На ней работать комфортнее и 
удобнее, но и одновременно сложнее, так как 
практически вся она компьютеризована. В этой 
связи мой сегодняшний собеседник отмечает: 
«Сейчас все проще и вместе с тем сложнее. 
Уже не достаточно «отточенных» движений 
механизатора. Теперь в поле нужны толковые 
специалисты – так называемые люди с мозгами. 
Но за твое старание и усилия тебе в настоящее 
время  дают:  хорошую жизнь, благодарность, 
хорошую зарплату. Конечно, ее нужно заработать, 
и порой это непросто, но если у человека есть 
желание, если он прилагает какие-то усилия, если 
есть стремление, то результат обязательно будет. 
Можно еще подобрать много-много слов, 
характеризующих людей, которые проработали 

много лет в сельской местности.  В целом это 
такие люди, как наш сегодняшний собеседник, – 
настоящие, чего многим из нас порой так не хватает…
                                            

    Е. Хаматханова, 
библиотекарь с.Спиридоновка

Подписку на нашу газету вы можете оформить 
в любом отделении АО «Казпочта». Cтоимость 
годовой подписки на издание составляет 3183 
тенге, полугодовой – 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 

Продолжается подписка на районную газету
«Алтын астық» на 2022 год

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.
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Тәрбиеші болу-бақыт

Көрнекті тұлға Ахмет Байтұрсынұлы: «Балам дейтін 
ел болмаса, елім дейтін бала қайдан болсын» деген 
екен. Балабақша тәрбиешілері қай кезеңде болсын 
ертеңгі елім деп еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге тер 
төгуде. Бұл жолда үлкен ізденіс, парасат қажет. 
Ендеше, тәрбиешінің әр күні ізденіспен, ертеңгі 
азаматты қалыптастыру жауапкершілігімен ұштасып 
жатады. Тәуелсіз елдің жас ұрпағын лайықты түрде 
тәрбиелеу – біздерге артылған аса жоғары міндет. Осы 
міндетті орындау үшін әрбір тәрбиеші жанын салады. 
Ендеше, олардың әрқайсысының еңбегі қашанда 
құрметке лайық деп білемін. Осы орайда «Балбөбек» 
бөбекжайының тәрбиешісі Сарманова Сапаргул 
Елубайқызы өзінің ерен еңбегімен әріптестерінің және 
ата-аналардың арасында құрметке бөленіп жүрген 
жандардың бірі. 
Педагог К.Гельвеций: «Тәрбиеші – балаларға ересек 
әлемге есік ашатын сиқыршы. Тәрбиешінің білімі мен 
біліктілігіне тәрбиеленушілерінің болашағы тәуелді», 
деген екен бір сөзінде. Осы қанатты сөздерді өзіне 
ұстаным еткен тәрбиеші Сапаргул Елубайқызы 
елдің ертеңгі азаматтарын тәрбиелеуде жас ұрпаққа 
қазыналы да бай ана тілі – қазақ тілін сіңіруде. Тіл 
арқылы бала бойына ұлттық құндылықтарды, дәстүр 
мен салтты, ұлтымызға тән ізгіліктермен тәрбиелеуге 
күш салуда. 
Тәрбиеші болу – әр балаға екінші ана болуға парапар 

еңбек. Сапаргул Елубайқызын тәрбиеленушілеріне 
екінші анасы деп атйсақта артық болмайды. Анадай 

Труд на селе

Не каждый человек способен работать на селе, ведь 
труд сельских тружеников специфичен и не возможен 
без любви к земле, преданности своей Родине. В 
нашем небольшом селе немало предприимчивых и 
инициативных людей. Своим отношением к земле, 
ответственностью, высоким мастерством они создают 
достойные условия для развития села. Таким нужным 
и нелегким трудом они выращивают хлеб, производят 
мясо, молоко. А результаты их труда мы видим на столах 

наших жителей. На селе самый 
главный тот, кто выращивает хлеб, 
кто пашет бескрайние поля, сеет 
зерно, убирает урожай. 
За многие годы наше село 
может гордиться такими 
механизаторами, как: Лапанцев 
А.Г., Пуков В.Н., Семирозум И.И., 

То к м а г а н б е т о в 
Ж.Ш., Тулегенов 
Г.М. Это люди 
с к р о м н ы е , 
они не любят громко говорить о себе, но 
всегда помогут в нужный момент советом и 
делом. 
В нашем селе трудится многие годы Мурс Т.В. 

Работая в селе дояркой всю свою взрослую жизнь, 
она и в бураны, и в дождь всегда спешит на ферму. 
Половину  жизни в пути провел Белоцкий С.С., который 
после армии вышел работать в село шофером. И 
уже многие десятки лет в пути. Это ждут трактора 
заправки зерна, комбайны в поле ждут вывозки урожая 
с полей, вот и к зиме углем односельчан обеспечить. 
 Сейчас в нашем селе трудится много молодых 

м е х а н и з а т о р о в , 
шоферов. Все они 
д о б р о с о в е с т н о 
выполняют свою 
работу. Многие 
из молодых 
м е х а н и з а т о р о в 
пришли в эту 
профессию глядя 
на своих отцов. 
Благодаря их труду 
наше село процветает. 
Мы, односельчане, 
гордимся ими.
 Наш  Президен 
сказал: «Трудолюбие 
должно стать нашей 
основной ценностью, 
к а ч е с т в о м , 
о п р е д е л я ю щ и м 
характер нации».

И. Хамутовская 
библиотекарь 

Узынкольской сельской библиотеки

мейірім мен қамқорлық таныту, аялы сөздермен ілтипат 
білдіріп, ізгіліктерге бағыттау күнделікті ізгі еңбегі. 
Өйткені, бұл – бала жанын тереңнен сезінетін, өз ісін 
жан-жақты білетін, бүлдіршіндерді жан-тәнімен сүйе 
алатын, оларды бағалай білетін нағыз маман иесі. 
Тәрбиеші - балабақша жүрегі болса, оның беделі 
балабақшаның беделі. Ал, балабақша - мемлекеттің 
басты тірегі деп айтсақта болады. Қазіргі таңда 
тәрбиеші білікті әрі шебер, ұшқыр ойлы, қабілетті, 
өз ісін жетік меңгерген болуы керек. Осындай 
ұшқыр ойлы тәрбиешіміз Сапаргул Елубайқызы 
көптеген аудан аралық, облыстық байқауларға 
қатысып, балабақшаның беделін көтеріп жүр. 
«Мен неге тәрбиеші мамандығын таңдадым? Жауабы 
өте оңай. Себебі мен балаларды жақсы көремін. Әркім 
өмірлік жолын өзі таңдайды. Басты сұрақ: «Менің өз 
таңдауым дұрыс па?» 15 жыл өтседе мен нық жауап 
бере аламын:
Мен тәрбиешімін!
Мен оған мақтанамын.
Балалардың күлкісіне шаттанамын» – деп айтып 
жүрген Сапаргул Елубайқызы сияқты жанашыр 
мейірімді тәрбиешілер көп болсын. 

М. Жакупбекова,
«Балбөбек» бөбекжай тәрбиешісі 

Совершенный учитель

Обычно жизнь человека принято делить на личную 
и общественную, которая проходит в трудовом 
коллективе. Да только как знать, где эта граница, 
когда работа становится домом, а дом продолжением 
работы.
Учителя…Родители доверяют им  самое дорогое, 
что есть у них в жизни - своих детей. И от учителя 
зависит, как ребята будут учиться в школе, какие 
взаимоотношения сложатся со сверстниками, 
насколько учение будет для них радостным и 
полезным.
Учитель - слово, которое в странах Востока пишут 
с большой буквы. Призвание, которое требует от  
человека всех его сил и способностей без остатка. 
Служение, которое не знает каникул и перемен.
Для чего в школе нужны уроки русского языка и 
литературы? Каждый ученик ответит, что знание русского 
языка делает человека грамотным, интеллигентным и 
обязательно пригодится в будущей работе. А знание 
литературы помогает стать душевно богатым человеком, 
учит сопереживать, мыслить и чувствовать. Конечно, и 
другие предметы в школе необходимы, я  ни в коей мере 
не хочу  уменьшить их значение в обучении и развитии 
детей. Просто сегодня речь пойдет об учителе русского 
языка и литературы КГУ «Общеобразовательная 
школа №2 села Егиндыколь отдела образования по 
Егиндыкольскому району управления образования 

Акмолинской области» нашей коллеге – Лукьяновой 
Татьяне Михайловне – талантливом  педагоге, 
прекрасном  человеке и мудром  наставнике. Ее любят 
и уважают как грамотного учителя  в школе, районе.  

Какая она Татьяна Михайловна Лукьянова?  
Общительная, скромная, мудрая, спокойная, 
великодушная…  К её образу можно подобрать огромное 
количество эпитетов. На мой взгляд,  главная её черта 
в том, что она неравнодушный человек и очень добрый. 
Сколько любви, сил, доброты, знаний, упорного труда 
потребовалось, чтобы за годы своей деятельности дать 
прочные, глубокие знания сотням учеников. Она – учитель, 
который находится в вечном поиске, вечном труде.
Это человек,  наделенный замечательными качествами: 
эрудированностью, простотой, доступностью в 
общении, открытостью, бескорыстием, готовностью 
реально прийти на помощь. Татьяна Михайловна 
в педагогике не по должности, а по качеству души 
и призванию.  Заботливо следит за развитием 
каждого ученика, исходя из индивидуальных 
особенностей, воспитывает наблюдательность, умение 
самостоятельно работать. 

Еще Л.Н. Толстой сказал: « Если учитель соединяет 
в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный 
учитель», - эти слова с уверенностью можно отнести к 
Лукьяновой Татьяне Михайловне.

Ирина  Мельник



6 Алтын астық № 45

Арнайы ағымдағы шоттарға әлеуметтік төлемдерді жүзеге асыруға қатысты,
 зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің «Әлеуметтік және еңбек 
саласындағы мемлекеттік қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» бұйрығына сәйкес зейнетақы мен 
жәрдемақыларды тағайындау кезінде қызмет алушы 
екінші деңгейдегі банктерден немесе «Қазпошта» АҚ-да 
банктік шот нөмірі туралы ақпаратты ұсынады, олармен 
«Азаматтарға арналған үкімет» МК» КЕ АҚ» зейнетақы 
және жәрдемақы төлеу бойынша банктік қызметтерді 
ұсыну туралы келісім жасалды. 
Бұл ретте банк операцияларын жүргізуге тиісті 
лицензиясы бар ұйымдар арқылы қолма-қол 
ақшаны төлеу алушының таңдауы бойынша 
жүзеге асырылатынын ескертеміз (себеп: 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 
қыркүйектегі N 1464 қаулысы).
Осыған байланысты, Мемлекеттік корпорация 
қызмет алушыларға әлеуметтік төлемдерді есептеу 
үшін банктік және банктік шотты таңдауға шектеу 
қоюға құқылы емес, яғни алушы қай банкте және қай 
шот ашу керектігін өзі анықтайды. Айта кету керек, 
зейнетақыларды немесе жәрдемақыларды есептеу 
үшін қарастырылған жеке немесе карт-шот төлем 
алушының атында болуы керек.Үшінші тұлғаларға 20 
сандық шот ашқаны туралы хабарлама жіберілмейді.
Бүгінгі таңда «Азаматтарға арналған үкімет» МК» КЕ 
АҚ Ақмола облысы бойынша филиалы «Қазпочта» 
АҚ Астана филиалымен, «Қазақстан Халық Банкі» 

АҚ, «Kaspi Bank», «First Heartland Jysan Bank», 
«ЦентрКредит Банкі» АТФБанк,   Forte bank, Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі, Нұрбанк, Еуразиялық банк, 

Сбербанк, «Теnqгi Bank», «Банк KassaNova» және 
Альфа-Банк филиалдарымен осы бағытта жемісті жұмыс 
істейді.
Әлеуметтік төлемдерді несиелендіру үшін арнайы 
шоттар бойынша нақтылауға тоқталғым келеді. 
Бұл шот мемлекеттік бюджеттен және (немесе) 
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 
төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдер 
сомасынан аударымдар болмауы үшін ашылады.

Алайда, бұл шоттар тек мемлекеттік бюджеттен 
және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорынан төленетін төлемдер 
мен әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін 
ашылатындығын атап өткен жөн.
Арнайы шоттарға келесі төлемдерді аударуға рұқсат 
етілмейді: зейнетақы; базалық зейнетақы төлемі; міндетті 
зейнетақы жарналары, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорынан міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен 
жинақталған зейнетақы қаражаттарынан зейнетақы 
төлемдері; Семей ядролық полигонындағы ядролық 
сынақтардан зардап шеккен азаматтарға біржолғы 
мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу; капиталдандыру 
кезеңі аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасының 
азаматтарына банкроттық салдарынан жойылған заңды 
тұлғалардың қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына 
келтірілген зиянды өтеу төлемдерін төлеу.
Бұл төлемдерді екінші деңгейдегі банктердегі 
және «Қазпочта» АҚ арнайы шоттарына аудару 
кезінде сомалар автоматты түрде Мемлекеттік 
корпорацияның шотына қайтарылады.

А.К. Макенова,
«Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясы»  КЕ АҚ
Ақмола облысы бойынша филиалының Әлеуметтік 

төлемдерді есептеу басқармасының басшысы 

И соблюдая все рекомендации, -
 мы вместе победим салмонеллез!

Будь здоров

Очень важно знать , что нужно и как соблюдать 
правила личной гигены при кишечных растройствах.
Сальмонеллез - острая инфекционная болезнь, 
вызываемая бактериями рода Salmonella, попадающими 
в организм человека с пищевыми продуктами животного 
происхождения, характеризуется разнообразными 
клиническими проявлениями от бессимптомного 
носительства до тяжелых септических форм. Пути 
заражения сальмонеллезом многообразны: наиболее 
частый – пищевой, чаще всего при употребления мяса 
животных и птиц, а также яиц. Микробы попадают в 
продукты при недостаточной кулинарной обработке 
(полусырые бифштексы, яйца сырые и всмятку, яичница 
- глазунья), неправильном хранении и нарушении 
элементарных правил личной гигиены. Источником 

заражения могут быть также и животные, чаще всего 
домашние (крупный рогатый скот, свиньи, кошки, 
собаки), птицы, люди, больные сальмонеллезом 
или здоровые носители инфекции (когда человек 
является источником заражения для окружающих, 
но сам не болеет). Заразиться сальмонеллезом 
можно и через загрязненную воду – при ее питье 
или купании. Однозначно не стоит полностью 
отказываться от употребления в пищу продуктов 
животного происхождения, чтобы обезопасить себя и 
свою семью от заражения бактериями сальмонеллы. 
Нужно лишь соблюдать правила гигиены и правильного 
приготовления пищи. Существует множество способов 
избежать заражения сальмонеллезом и не допустить 
его распространения.

День борьбы со СПИДом: какая ситуация с заболеваемостью 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Он учреждён ООН для того, чтобы повысить 
осведомлённость об эпидемии, информировать людей 
о новых эффективных методах лечения, искоренять 
отвращение и осуждение, с которым сталкиваются 
граждане, живущие с ВИЧ. 
С 21 ноября по 1 декабря объединённой программой 
ООН по ВИЧ объявлена Всемирная кампания борьбы 
со СПИДом под девизом “Время для равенства!”, 
передает BaigeNews.kz. 
           Положительная динамика в столице
Руководитель Центра по профилактике ВИЧ-инфекции 
Астаны Сабит Абдраимов рассказал о доступности 
тестирования и обследований. 
За 10 месяцев 2021 года в столице на ВИЧ 
обследовали 300 000 жителей. В этом году 
показатель достиг 323 052 - рост на 23,4 процента. 
По всемирному стандарту, обследовать необходимо 
не меньше 10 процентов населения. Центр по 
профилактике ВИЧ-инфекции Астаны в два раза 
перевыполнил план. 
“Астана - столица нашего государства, много 
мероприятий проходит, внешняя и внутренняя 
миграция. Поэтому важно тестировать как можно 
больше людей, чтобы обезопасить граждан. В этом 
году выявлено 305 новых случаев инфицирования. 
Нам нельзя бояться выявлять, наоборот, лучше узнать 
о болезни на ранних стадиях. Мы обследовали 323 
052 человека, из них 1 или 2 стадия у 82 процентов. 
Это большой показатель”, - сказал Сабит Абдраимов. 
Он отметил, что за счёт тестирования и выявления 
болезни на ранней стадии смертность от СПИДа 
уменьшилась в два раза. Пять лет назад показатель 
был 2,9 процента, сегодня - 1,7 процента. 
Лекарства инфицированным Центр предоставляет 
бесплатно. Это означает, каждый больной вне 
зависимости от социального положения, материальных 
возможностей получит своевременную помощь и шанс 

на обычную жизнь. 
У детей есть шанс

Выделяют три основных пути передачи ВИЧ-инфекции 
- при незащищённом половом акте, через заражённый 
шприц и от матери к ребёнку. 
«Неотъемлемой частью комплексной помощи при ВИЧ-
инфекции является профилактика передачи вируса 
от матери к ребёнку. Благодаря антиретровирусной 
терапии (АРТ) женщины с ВИЧ-положительным 
статусом могут родить здорового ребенка», - сообщили 
в центре. 
Так, 184 ребёнка, рождённые больными матерями, 
сняты с учёта и считаются абсолютно здоровыми. 
            Госзаказ по борьбе с ВИЧ инфекцией
Руководитель общественного фонда “Шаг в 
будущее” Ажар Турымова сообщила, что в 
рамках государственного социального заказа, они 
работают по двум основным группам - с людьми, 

принимающими инъекционные наркотики, и с 
мужчинами, практикующими секс с мужчинами. 
“В рамках государственного социального заказа 
за семь месяцев по группе лиц, употребляющих 
инъекционные наркотики, охвачено 662 человека. Из них 
протестировано 490, выявлено три случая ВИЧ. Среди 
второй группы охвачено 679 человек, протестировано 
на ВИЧ 568 и выявлено также три случая зарааажения. 
Все факты доведены до центра СПИД”, - сказала Ажар 
Турымова. 
Помимо двух обозначенных, выделена группа 
работниц секс-индустрии, с которыми ведёт отдельный 
проект общественный фонд “Жизнь вопреки”. 
“ВИЧ охватывает всех, нет определённой категории. 
Наш фонд взял на себя работу с работницами секс 
индустрии. Для нашего фонда это пилотный проект. 
На следующий год планируется включить четвёртый 
компонент - работа с людьми, живущими с ВИЧ. В 
Казахстане такого не было, это прецедент, когда на 
местном уровне выделяется финансирование. Если 
четвёртый компонент включат в госзаказ, можно 
смело говорить, что мы переходим с международного 
финансирования полностью на государственное”, - 
заявила Айна Мукушева, руководитель общественного 
фонда “Жизнь вопреки”.

Доверяй, но проверяй
Айна призывает казахстанцев ответственно подходить 
к началу половой жизни. ВИЧ вокруг нас, об этом 
нельзя забывать. Но и осуждать людей, живущих с 
ВИЧ положительным статусом, не имеет смысла, 
потому как никто не защищен на 100 процентов. 
“Это такие же люди, которые живут активную 
социальную жизнь. Стигматизация болезни приводит 
к изоляции людей, которым пришлось нелегко. 
Сейчас важно знать свой ВИЧ статус и полового 
партнера. Крайне важно избегать случайных половых 
связей. Мы ведь боимся COVID и сдаем тесты, 
также нужно поступать и с ВИЧ. Проверять себя и 
партнёра обязательно”, - говорит Айна Мукушева. 

Важно соблюдать следующие правила: 
- мойте руки перед приготовлением пище или 
едой, после прогулки на улице и посещения 
туалета. Приучите к регулярному мытью рук детей;
-регулярно дезинфицируйте ванную комнату и 
туалет с помощью хлорсодержащих средств. Перед 
использованием любого нового средства обязательно 
внимательно читайте инструкцию и протестируйте 
средство на незаметном участке поверхности;
- не покупайте мясные продукты, птицу или яйца, не 
прошедшие ветеринарного контроля;
пользуйтесь отдельной разделочной доской и ножами 
для сырого мяса и птицы.

Н. Колесник,
лаборант бактериолог                                                                             
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2022 жылғы 16 қарашадағы № 7С27-3
«Егіндікөл аудандық мәслихатының

2014 жылғы 29 тамыздағы № 5С29-6 «Мүгедектер қатарындағы кемтар 
балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған 
шығындарын өндіріп алу тәртібі мен мөлшерін айқындау туралы» 

шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»
шешімі

Егіндікөл аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Егіндікөл аудандық мәслихатының «Мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту 
жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібі мен мөлшерін 
айқындау туралы» 2014 жылғы 29 тамыздағы № 5С29-6 (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4359 тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру 
енгізілсін:
көрсетілген шешімнің тақырыбы жаңа редакцияда жазылсын:
«Мүгедектігі бар балалар қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша 
үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібі мен мөлшерін айқындау туралы»;
кіріспе жаңа редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-
педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Заңының 16-бабының 4) тармақшасына, Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік 
қорғау туралы» Заңының 11-бабының 1-тармағына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 
6-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына сәйкес»;
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
 «1. Мүгедектігі бар балалар қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде 
оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібі мен мөлшері осы шешімнің қосымшасына 
сәйкес айқындалсын.»;
2- тармақ алынып тасталсын;
осы шешімнің қосымшасына сәйкес қосымшамен толықтырылсын.
2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Егіндікөл аудандық мәслихатының хатшысы                                                         Б. Абилов

(2022  жылғы  28 қарашадағы  Нормативтік кұқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу  тізілімінде  № 
30749  болып тіркелген)

Приложение
к решению Егиндыкольского районного маслихата 

от 16 ноября 2022 года № 7С27-3
Приложение

к решению Егиндыкольского районного маслихата
от 29 августа 2014 года № 5С29-6

Порядок и размер возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными 
возможностями из числа детей с инвалидностью по индивидуальному учебному плану

1. Настоящий порядок и размер возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными 
возможностями из числа детей с инвалидностью 
по    индивидуальному     учебному     плану     разработаны     в    соответствии с подпунктом 
4) статьи 16 Закона Республики Казахстан «О социальной и медико-педагогической 
коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», пунктом 1 статьи 11 Закона 
Республики Казахстан «О социальной защите лиц с инвалидностью в Республике Казахстан», 
подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (далее - Правила возмещения затрат):
1) возмещение затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из 
числа детей с инвалидностью по индивидуальному учебному плану (далее - возмещение 
затрат на обучение) производится государственным учреждением «Отдел занятости и 
социальных программ Егиндыкольского района» на основании справки из учебного заведения, 
подтверждающей факт обучения ребенка с инвалидностью на дому;
2) возмещение затрат на обучение на дому (кроме детей с инвалидностью, находящихся на 
полном государственном обеспечении и детей 
с инвалидностью, в отношении которых родители лишены родительских прав) 
предоставляется одному из родителей или иным законным представителям детей с 
ограниченными возможностями из числа детей с инвалидностью, независимо от дохода семьи;
3) возмещение затрат на обучение производится с месяца обращения 
до окончания срока, установленного в заключении психолого-медико-педагогической 
консультации; 
4) при наступлении обстоятельств, повлекших прекращение возмещения затрат (достижение 
ребенка с инвалидностью восемнадцати лет, окончания срока инвалидности, в период обучения 
ребенка с инвалидностью в государственных учреждениях, смерть ребенка с инвалидностью), 
выплата прекращается с месяца, следующего за тем, в котором наступили соответствующие 
обстоятельства;
5) перечень документов, необходимых для возмещения затрат на обучение предоставляется 
согласно приложению 3 к Правилам возмещения затрат, при этом кандасами для 
идентификации личности вместо документа, удостоверяющего личность, предоставляется 
 кандаса;
6) размер возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями, 
из числа детей с инвалидностью, по индивидуальному учебному плану равен трем 
месячным расчетным показателям на каждого ребенка с инвалидностью ежемесячно;
7) основания для отказа в возмещении затрат на обучение предусмотрены строкой девять 
приложения 3 к Правилам возмещения затрат.

Егіндікөл аудандық мәслихатының 
2022 жылғы 16 қарашадағы 

№ 7С27-3 шешіміне қосымша
Егіндікөл аудандық мәслихатының 

2014 жылғы 29 тамыздағы
№ 5С29-6 шешіміне қосымша

Мүгедектігі бар балалар қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша 
үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібі мен мөлшері

1.Осы мүгедектігі бар балалар қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары 
бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібі мен мөлшері Қазақстан 
Республикасының «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу 
арқылы қолдау туралы» Заңының 16-бабының 4) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау туралы» Заңының 
11-бабының 1-тармағына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабы 1-тармағының 
15) тармақшасына  (бұдан әрі - Шығындарды өтеу қағидалары) сәйкес әзірленді:
1) мүгедектігі бар балалар қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша 
үйде оқытуға жұмсалған шығындарын өндіріп алу (бұдан әрі- оқытуға жұмсалған шығындарды 
өндіріп алу) мүгедектігі бар баланың қатарындағы кемтар балаларды үйде оқу фактісін 
растайтын оқу орынының анықтамасы негізінде «Егіндікөл ауданының жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесімен жүзеге асырылады;
2) үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өндіріп алу (толықтай мемлекет қамтамасыз 
ететін мүгедектігі бар балалардан және оларға қатысты ата-аналары ата-ана құқығынан 
айырылған мүгедектігі бар балалардан басқа) отбасының табысына қарамастан мүгедектігі 
бар балалардың ата-анасының біреуіне немесе өзге де заңды өкілдеріне беріледі;
3) оқытуға жұмсалған шығындарын өндіріп алу психологиялық – медициналық - педагогикалық 
консультацияның қорытындысында белгіленген мерзім аяқталғанға дейін өтініш берген айдан 
бастап жүргізіледі;
4) шығындарды өндіріп алуды тоқтатуға әкеп соққан жағдайлар бар болғанда (мүгедектігі 
бар баланың он сегіз жасқа толуы, мүгедектік мерзімінің аяқталуы, мүгедектігі бар 
баланың мемлекеттік мекемелерде оқып жатқан кезеңі, мүгедектігі бар баланың қайтыс 
болуы) төлемдер тиісті жағдайлар туындағаннан кейінгі айдан бастап тоқтатылады;
5) оқытуға жұмсаған шығындарды өндіріп алу үшін қажетті құжаттар тізбесі шығындарды өтеу 
қағидаларының 3-қосымшасына сәйкес ұсынылады, бұл ретте қандастармен жеке басын 
сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын құжаттың орнына қандас куәлігі ұсынылады;
6) мүгедектігі бар балалар қатарындағы кемтар балаларды үйде оқытуға жұмсалған 
шығындарын өндіріп алу мөлшері жеке оқыту жоспары бойынша әрбір мүгедектігі бар балаға 
ай сайын үш айлық есептік көрсеткішке тең;
7) оқытуға жұмсалған шығындарды өтеуден бас тарту негіздері шығындарды өтеу 
қағидаларының 3-қосымшасының тоғызыншы жолында көзделген.

Решение
Егиндыкольского  районного маслихата от 16 ноября 2022 года № 7С27-3

«О внесении изменений и дополнения в решение Егиндыкольского 
районного маслихата от 29 августа 2014 года № 5С29-6 «Об определении 

порядка и размера возмещения затрат на обучение на дому детей с 
ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному 

учебному плану»

Егиндыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести 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 
29 августа 2014 года № 5С29-6 (зарегистрировано 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов  
№ 4359) следующие изменения и дополнение:
заголовок  указанного решения изложить в новой редакции: 
«Об определении порядка и размера возмещения затрат на обучение на дому детей с 
ограниченными возможностями из числа детей с инвалидностью по индивидуальному 
учебному плану»;
преамбулу изложить в новой редакции:
«В соответствии с подпунктом 4) статьи 16 Закона Республики Казахстан «О социальной и 
медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», 
пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О социальной защите лиц с инвалидностью 
в Республике Казахстан», подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; 
пункт 1  указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Определить порядок и размер возмещения затрат на обучение на дому 
детей с ограниченными возможностями из числа детей с инвалидностью по 
индивидуальному учебному плану согласно приложению к настоящему решению.»;
пункт 2 исключить;
дополнить приложением согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования.

Секретарь Егиндыкольского  районного маслихата                                Б. Абилов
(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 28 
ноября  2022 года № 30749)

Что необходимо знать о счетах для зачисления пенсий, пособий

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения 
и социального развития РК «Об утверждении 
стандартов государственных услуг в социально-
трудовой сфере» при назначении пенсий, пособий 
услугополучатель предоставляет сведения о номере 
банковского счета в банках второго уровня или АО 
«Казпочта», с которыми НАО ГК «Правительство для 
граждан» заключены договора об оказании банковских 
услуг по выплате пенсий и пособий.
В этой связи Государственная корпорация не вправе 
ограничивать услугополучателей в выборе банка 
и банковского счета для зачисления социальных 
выплат, т.е. получатель выплат сам определяет 
в каком банке и какой счет открыть. Необходимо 
обратить внимание, что лицевой или карточный счет, 
предоставленный для зачисления пенсий или пособий, 
обязательно должен быть на имя самого получателя 
выплат. Не допускается предоставление уведомления 
об открытии 20-значного счета на третьих лиц.
На сегодняшний день филиал НАО ГК «Правительство 
для граждан» по Акмолинской области плодотворно 

сотрудничает в этом направлении с Астанинским 
филиалом АО «Казпочта», с филиалами банков 
«Народный Банк Казахстана», «Kaspi Bank», « 
First Heartland Jysan Bank «, Банк ЦентрКредит, 
АТФБанк, Forte bank, Жилстройсбербанк, Нурбанк, 
Евразийский Банк, Сбербанк, «Теnqгi Bank», «Банк 
KassaNova» и Альфа-Банк.
Отдельно хочется остановиться на разъяснении по 
специальному счету для зачисления социальных выплат. 
Данный счет открывается для того, чтобы избежать каких-
либо удержаний из сумм пособий и социальных выплат, 
выплачиваемых из государственного бюджета и (или) 
из Государственного фонда социального страхования. 
Однако, необходимо отметить, что данные счета 
открываются исключительно для зачисления 
пособий и социальных выплат, выплачиваемых из 
государственного бюджета и (или) из Государственного 
фонда социального страхования. Не допускается 
зачисление на специальные счета следующих 
выплат: пенсия; базовая пенсионная выплата; 
пенсионные выплаты из пенсионных накоплений, 

сформированных за счет обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных 
взносов из единого накопительного пенсионного фонда; 
выплата единовременной государственной денежной 
компенсации гражданам, пострадавшим вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном 
ядерном полигоне; выплата гражданам Республики 
Казахстан после завершения периода капитализации 
платежей по возмещению вреда, причиненного жизни 
и здоровью работников юридическими лицами, 
ликвидированными вследствие банкротства. При 
перечислении данных выплат на специальные счета 
в банки второго уровня и АО «Казпочта», суммы 
автоматически возвращаются на счет Госкорпорации.

А.Макенова,
НАО ГК «Правительство для граждан» 

по Акмолинской области
Руководитель управления учета 

социальных выплат филиала 
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Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны үшін 
жауапкершілік жарнама берушіге  жүктеледі

Жарнама берушілер жіберген  қателіктер бойынша 
шағымдар жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде 

қабылданады
Жарияланған материалдар редакцияның көзқарасына сәйкес 
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дүйсенбі күндері шығарылады.
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Срочное фото на документы,
художественное фото

Печать фотографий с цифровых 
носителей, разработка и печать 
пригласительных, открыток, визиток и 
другой продукции. 
Обращаться в редакцию газеты 

«Егіндікөл» по телефону 2 - 13-69, 8 778 1609183

Ұлттық мұра - өшпес қазына

Қазақ халқы қашан да өзінің 
ерекше салт – дәстүрімен, 
ұлттық болмысымен, 
қарапайым қазақилығымен 

ерекшелене білгендігі сөзсіз. Осы орайда оқушыларды 
ұлттық мұраны аялауға, ұлттық құндылықты 
бағалауға үйрету. Қазақтың қазақи мінез-құлқын, 
салт-дәстүрін саналарына ұялату, туған елге, жерге 

деген сүйіспеншілігін нығайту. Білімді, 
өнерлі, намысшыл, парасатты, еңбекқор 
ұрпақ қалыптастыруды мақсат қылып 
алған Егіндікөл ауылының № 1 жалпы 
орта білім беретін мектебінің қоғамдық 
гуманитарлық пәндер бірлестігі биылғы 
жылғы онкүндікті «Ұлттық мұра - 
өшпес қазына» тақырыбында өткізді. 
Қараша айының    14-жұлдызында 
бастау алған онкүндік бекітілген жоспар 
бойынша өтіп, 25 – қараша күні жабылу 
салтанатымен аяқталды.
Алғашқы күні тәтті кәмпиттерге ізгі тілектер 
жазылған кеспе қағаздармен мектепке 
келген ұстаздар мен оқушыларды 
көңілді қарсы алып, көңілдерін көтеруге 

тырысты. Салтанатты жиын өтіп, ашылу салтанаты 
ұйымдастырылды. Онкүндік барысында  «Қазақ 
халқының патриоттық рухын дәріптейтін Ілияс 
Есенберлин» тақырыбында 1-11 сынып оқушыларына 
адалдық сағаттары жүргізілді. «Кенесары ханның 220 
жылдығы» желісінде сыныптан тыс шара өткізілді.
«Ұлттық валюта» - нарық талабы,  «Қазақтың тыйым 
сөзі -ұлттық тәрбие көзі», «Кекшіл болма, көпшіл 
бол!» тақырыптарында тәрбие сағаттары,  «Кенесары 
ханның 220 жылдығы», «Знатоки фразеологии»,  “We 
learn English”сыныптас тыс шаралары, «1001 мақал, 
101 жұмбақ», «Кім жүйрік?» атты зияткерлік сайыстар 
жүргізілді. 7-сынып оқушыларымен виртуалды 
мұражайға саяхат жасалынды. 
«Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл» 
тақырыбында эссе байқауы болды. 
Ағылшын тілі пәнінен  «Treasure and numbers» және  

«Learning  about  the  flora  of Kazakhstan. (This  relates  
to Biology and Geography)» тақырыптарында Орыс тілі 
мен әдебиеті пәнінен  «Прогноз погоды» және «Одна 
война закончилась другой» тақырыптарында, Қазақстан 
тарихы пәнінен  «Сырым Датұлы бастаған ұлт - азаттық 
қозғалыс» және «Қазақстандағы ұлттық автономиялар» 
тақырыптарында, қазақ әдебиеті пәнінен Баққожа Мұқай 
«Өмірзая» романының композициялық ерекшелігі және 

Дулат Бабатайұлы «О,Ақтан жас, 
Ақтан жас» өлеңі. Авторға хат атты 
ашық сабақтар өткізілді. Сабақтарда 
ұстаздар қауымы жаңашыл әдіс-
тәсілдерді, заманауи технологияларды 
кеңінен қолдана алды. Әр ашық 
сабаққа оқушылар жоғары деңгейдегі 
белсенділікпен қатысып, қызығушылық 
таныта білді. QR код арқылы тапсырма 
беру, үй жұмысын сұрау, Padlet 
тақтасымен жұмыс, интербелсенді 
тақтадан бейнебаяндар көрсету, 
топтық жұмысты қорғау барысында 
жұмыстарын WhatsApp желісі арқылы 
ортаға салып, оны көгілдір экраннан 
қорғау, кері байланысты   WhatsApp 

желісінде сауалнама арқылы алу сынды 
әдіс-тәсілдер көрініс тапты. «Оқуға 
құштар мектеп» жобасын іске асыру 
мақсатында биылғы жылғы мерейтой 
иелерінің көркем шығармалары жазылған 
кітаптардың QR кодынан әзірленген 
баннер де бос уақытта оқушыларға ұнаған 
туындыны оқуға мүмкіндік берді. 
Білім мен тәрбиені қатар ұйымдастыра 
отырып, мәдениет пен өнер жағы да 
ұмыт қалған  жоқ. Қараша айының 
24-жұлдызында аудандық мәдениет 
үйінің төрінде «Екі жұлдыз» ән байқауы 
ұйымдастырылды. Жұп болып, оқушылар 
мен ата-аналары, ұстаздары осы 
байқауға белсене қатысып, сахна көркін 
аша білді. Барлығы 6 жұп қатысып, әділ-
қазылар алқасының шешімі бойынша 
3 жұп номинация иегерлері атанса, 3 
жұп жүлделі 3 орынды қанжығаларына 

байлады. Мұхамедина Інжу мен Абдрахманова Сабира, 
Айтбай Нұртас пен Асанова Мадина, Асылбекова Баян 
мен Мұхамедин Ернұр номинация иегерлері болса, 
Куанышева Нұрбала мен Исламбекқызы Адия 3-орын, 
Нұрдәулетов Қайрат пен Нұрдәулетов Ербол 2-орын, 
Сәрсен Алтынай мен Жанибек Жансая жүлделі 1-орын 
иегерлері атанды. 
Жалпы, онкүндік жоспарға сәйкес өткізілді. Әр 
сабақтың өзіндік бір нәтижесі болып, ұстаздар қауымы 
да оқушылар үшін де пайдалы болды деп ойлаймыз. 
Осындай онкүндіктердің мектеп өмірінде елеулі орын 
алып, өзара тәжірибе алмасуға, ой бөлісуге көптеген 
септігін тигізері сөзсіз. 

А.Балшых,
Қоғамдық-гуманитарлық пәндер

 бірлестігінің жетекшісі 

Предупреждение пожаров 
от печного отопления

ОЧС предупреждает

С наступлением холодов возрастает количество 
пожаров. Причиной этих пожаров является 
нарушение правил пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации печей, дымоходов, 
электронагревательных приборов. Пожар может 
возникнуть в каждом доме, но в первую очередь, 
там, где ежедневно нарушаются правила пожарной 
безопасности. 
Пожары чаще всего происходят от перекала печей, 
появления в кирпичной кладке трещин. Причиной 
появления трещин и перекала стенок дымовых труб 
может быть горение сажи, скопившейся в дымоходах. 
Необходимо регулярно производить очистку 
дымоходов и печей от накопившейся в них сажи (не 
менее одного раз в два месяца).
Печи и другие отопительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопожарные разделки 
от горючих конструкций, а также без прогаров и 
повреждений предтопочный лист размером не менее 
0,5х0,7 (на деревянном или другом полу из горючих 
материалов)
При эксплуатации печного отопления запрещается:
-самовольно устанавливать в жилом доме временные 
печи кустарного производства; металлические печи, 
не отвечающие требованиям пожарной безопасности; 
-хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы; 
-применять горючие и легковоспламеняющиеся 
жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.); 
-топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива; 
-выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи 
деревянных строений; 
-оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 
доверять присмотр несовершеннолетним детям; 
-использовать вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов; 
-перекаливать печи;
-применять для топки дрова, длина которых превышает 
размер топливника;
- сушить и складывать на печах дрова, одежду и другие 
сгораемые предметы и материалы.
Уважаемые жители и гости Егиндыкольского района 
Отдел по Чрезвычайным ситуациям убедительно 
просит Вас соблюдать меры и правила пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительных печей, 
берегите себя и Ваших близких. Как показывает 
статистика по Республике Казахстан наибольшая 
смертность происходит во время использования 
печного отопления из-за беспечности и халатности 
людей при эксплуатации отопительных печей.  Огонь 
не любит беспечных!

Отдел по чрезвычайным ситуациям 
Егиндыкольского района


