
Новое назначение

Прокурором  Егиндыкольского района назначен 
Ахметжанов Азамат Канапьянович.

Ахметжанов А.К. родился 23.09.1984 г. в 
Акмолинской области.
Окончил Казахский гуманитарно-юридический 
университет по специальности «Юриспруденция».
Службу в органах прокуратуры начал в 2005 году, 
в разное время занимал должности помощника, 
старшего помощника прокурора, начальника отдела 
прокуратуры района «Алматы» г.Нур-Султан,  
прокурора Управления прокуратуры, помощника 
прокурора г.Нур-Султан, прокурора, старшего 
прокурора Управления Департамента Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан, прокурора 
Буландынского района.
Стаж службы в органах прокуратуры 15 лет.
Классный чин – советник юстиции.

Жаңа тағайындау

Азамат Қанапьяұлы Ахметжанов 
1984 жылы Ақмола облысында дүниеге келді.
Қазақ гуманитарлық-заң университетін «Заңтану» 
мамандығы бойынша бітірді.
Мансап
Прокуратура органдарындағы қызметін 2005 
жылы бастады, әр кезенде Нұр-Сұлтан қ. 
«Алматы» ауданы прокурорының көмекшісі, аға 
көмекшісі, осы прокуратурасы бөлімінің бастығы, 
Нұр-Сұлтан қ. прокуратура Басқармасының 
прокуроры, прокурорының көмекшісі, 
Қазақстан Республикасы Бас прокуратура 
Департаменті Басқармасының прокуроры, аға 
прокуроры, Бұланды ауданының прокуроры 
лауазымдарын атқарды.
Прокуратура органдарындағы еңбек  өтілі 15 жыл.
Сыныптық шен – әділет кеңесшісі.

Образован новый 
Спиридоновский сельский округ

 09 декабря 2022 года на внеочередной 29 сессии 
Егиндыкольского  районного  маслихата седьмого 
созыва был рассмотрено  внесеное  предложение  
об изменении административно-территориального 
устройства Егиндыкольского района Акмолинской 
области.
Депутаты районного маслихата единогласно 
проголосовали по преобразованию села Спиридоновка 
Егиндыкольского района в Спиридоновский сельский 
округ в границах села Спиридоновка и Абай общей 
площадью 3624 гектара, определив административным 

центром Спиридоновского сельского округа село 
Спиридоновка. 
В селе Абай – территориальной единице 
Спиридоновского сельского округа сегодня проживает 
13 семей, в них 45 человек. Трудоспособное 
население  составляет 36 человек, детей до 18 лет 
– 2, пенсионеров – 2. Трудоспособное население 
самозанятое, основной доход жителей села составляет 
животноводство. 

Соб. инф.

Сұр схемалар бойынша өнімдер, маусымаралық көкөніс және 
отандық қант айналымы – 

Үкіметте өткен аптадағы жағдай талқыланды

2022 жылғы 10 желтоқсанда Премьер-Министрдің 
орынбасары – сауда және интеграция министрі Серік 
Жұманғариннің төрағалығымен әлеуметтік маңызы 
бар азық-түлік өнімдері бойынша баға жағдайына әсер 
етудің негізгі факторлары және бағаны тұрақтандыру 
үшін қабылданып жатқан шаралар қаралды.
Кеңесте делдалдық схемаларды тергеу жөніндегі 
өңірлік комиссиялар жұмысының нәтижелеріне баса 
назар аударылды. Өткен аптада электрондық шот-
фактураларды талдау қорытындысы бойынша Сауда 
комитеті тауық жұмыртқаларын делдалдар арқылы 
өткізу фактілерін заңнамада белгіленгеннен асатын 
үстемеақымен анықтады. Атап айтқанда, Қарағанды 
облысында «Агрофирма Курма» ЖШС бірінші 
санаттағы жұмыртқаларды Қарағанды, Жамбыл, 
Ұлытау облыстарының кәсіпорындарына өткізген, 
ал олар 21-ден 45%- ға дейінгі сауда үстемесімен 
өнімді қайта сатқан. Сауда үстемесі 45% болатын 
жұмыртқаны сатып алушылар қатарында Қарағанды 
нан комбинаты бар. Барлық материалдар тиісті 
шаралар қабылдау үшін өңірлердің әкімдіктеріне 
берілді.
Желтоқсан айының басынан бастап Бәсекелестікті 
қорғау және дамыту агенттігі жұмыртқа өндірушілерге 
бәсекелестікке қарсы келісілген іс-қимыл белгілері 
бойынша 14 хабарлама жіберді.  Бүгінгі таңда 
Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан 
облыстарының, Астана қаласының құс фабрикалары 
бағаны 7-10%-ға төмендету жолымен 7 хабарламаны 
орындады. 
Монополиялық жоғары бағалар мен баға келісімін 
белгілеу белгілері бойынша Қостанай, Алматы, 
Жамбыл, Түркістан облыстарында, Шымкент 
қаласында құс фабрикаларына қатысты 7 тергеу 
басталды.
Кеңесте Сауда және интеграция министрлігі 
жасаған бағаларды тежеу жөніндегі жұмыстың 
тиімділігі бөлігінде әкімдіктер рейтингінің аралық 
қорытындылары айтылды. Әкімдіктердің жұмысы 
бірнеше көрсеткіш бойынша бағаланады, оның ішінде, 
азық-түлік инфляциясы, әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік бағасының апталық және жалпы жылдық өсуі, 
«айналым схемасы» бойынша нысаналы индикаторға 
қол жеткізу, жәрмеңкелер өткізу, қант зауыттарын 
қаржыландыру, сауда үстемесінің асып кету 
фактілерін анықтау бойынша жұмыс. Бұл рейтингте 
Ақмола және 
Ұлытау өңірлері соңғы орындарда.
«Тауардың делдалдар арқылы жоғары үстемемен сұр 
схемалар бойынша өтуі – бұл мемлекеттік бақылаудың 
жоғалуының нәтижесі, бұл қазіргі шындық, бүгінгі 
бағаның қалай қалыптасып отырғаны, жер-жерде 
жауапты адамдардың азық-түлік бағасын тұрақтандыру 
жұмыстарын бірінші орынға қоймауы. Сауда комитеті 
әлеуметтік маңызы бар тауарлардың барлық тобы 

бойынша ЭШФ талдау бойынша жұмысты жалғастыруы 
тиіс. Сауда үстемесін бұзу тәжірибесін тоқтату керек, 
ол үшін барлық өңірлік комиссиялар Сауда комитетінің 
үйлестіруімен жұмыс алгоритмдерін қайта қарап, 
аптасына кемінде 2 рет отырыстарда бағаның күрт 
көтерілу себептерін талдап, анықтауы қажет», — деді 
Серік Жұманғарин.
Негізгі азық-түлік өнімдерінің бағасын тұрақтандыру 
жөніндегі әрбір кеңесте отандық қант зауыттарына 
айналымдық қаржыландыруды бөлу процесіне 
және алдағы маусымаралық кезеңде көкөніс 
бағасын тұрақтандыру бойынша жүргізіліп жатқан 
жұмыстарға ерекше назар аударылады. Өздеріңіз 
білетіндей, ӘМАТ-қа баға индексінің негізгі өсуі Ресей 
Федерациясына қатысты санкциялар енгізу, 2022 
жылғы наурызда РФ-дан қант пен астық экспортына 
тыйым салу кезеңінде болды. Қосымша факторлар 
рубльдің жоғары бағамы және маусымаралық кезең 
болды, бұл көкөніс бағасының өсуіне әкелді. Қазіргі 
уақытта  Атырау, Жамбыл, Павлодар, БҚО, Қарағанды, 
СҚО, Ақмола облыстары жалпы сомасы 7,664 млрд 
теңгеге қант зауыттарымен қарыз шарттарына  
қол қойды. Жетісу, ШҚО, Қостанай, Маңғыстау, 
Қызылорда облыстары, Алматы қол қою сатысында.
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Жеңіс Өсербай 
картопты мысалға келтіре отырып, тұрақтандыру 
қорлары жұмысының жаңа тәсілдерінің бірінші кезеңін 
іске асыру тетігін түсіндірді. Есептеулерге сәйкес, 
елдің картопқа деген жалпы жылдық қажеттілігі 
1,183 млн тоннаны құрайды. Бұл тамыр дақылының 
бағасы негізінен сәуір-маусым айларында, ескі дақыл 
аяқталып, жаңасы әлі болмаған кезде өседі, Мысалы, 
осы кезеңде ішкі нарықтың қажеттілігін жабу үшін 
шамамен 244 мың тонна картоп керек. Әкімдіктердің 
деректеріне сәйкес, өңірлерде осы кезеңге шамамен 
100 мың тонна картоп, оның ішінде форвардтық 
шарттар шеңберінде 68,3 мың тоннаға, «айналым 
схемалары» бойынша 32 мың тоннаға келісімшарт 
жасалды. Қажеттіліктің қалған көлемі дәстүрлі жеткізу 
арналары, яғни бизнеспен келісімшарт жасау (сауда 
желілері, көтерме жеткізушілер арқылы) есебінен 
қамтамасыз етіледі. 2023 жылдың мамыр-маусым 
айларында ішкі нарықтың қажеттілігі Түркістан 
облысының ерте шыққан картобына келісімшарт жасау 
және оңтүстік елдерден импорттық жеткізілімдер 
жасау есебінен қамтамасыз етілетін болады.
Осыған ұқсас схемалар маусымаралық кезеңде 
бағасы ең көп көтерілетін жеміс-көкөніс өнімдерінің 
барлық әлеуметтік түрлеріне қатысты іске 
асырылатын болады. Әр өңірдің импортқа және 
ерте шыққан көкөніске деген нақты қажеттіліктері 
нақтыланады.

primeminister.kz
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интервью

Бизнес – идеи – в жизнь

За 2022 год  год по Егиндыкольскому району  15 
человек стали обладателями государственных 
грантов  на общую сумму 18 144 000 тенге. Кто 
может претендовать на получение гранта, 
какова сумма предоставляемого гранта, какая 
ответственность предусмотрена за нецелевое 
использование грантовых средств? На эти 
вопросы ответил руководитель Центра 
занятости Егиндыкольского района Берик 
Хамитов.

- Кто может претендовать на получение 
гранта?

- Гранты предоставляются: 
1) молодым предпринимателям, которыми 
являются лица до двадцати девяти лет, 
зарегистрированные в качестве индивидуального 
предпринимателя менее чем за три года до 
подачи заявления на выдачу гранта, или 
являющиеся плательщиками единого совокупного 
платежа;
2) социально уязвимым группам населения, 
к которым относятся получатели адресной 
социальной помощи, пособия по многодетности 
и (или) его (ее) супруг (супруга), социального 
пособия по случаю потери кормильца, 
переселенцы, кандасы, лица с инвалидностью, 
не имеющие противопоказания к труду, лица, 
воспитывающие ребенка с инвалидностью 
(детей с инвалидностью) и (или) его (ее) супруг 
(супруга), молодежь. 

- Какова сумма предоставляемого гранта?

- Гранты предоставляются для реализации 
новых-бизнес идей, на безвозмездной 
и безвозвратной основе в размере до 
400-кратного месячного расчетного показателя.
При этом применяется размер месячного 
расчетного показателя, установленной законом 
о республиканском бюджете соответствующего 
финансового года.

- Какая ответственнность за нецелевое 
использование  денежных средств 
выделенных на грант?

 -  Получатель гранта при отсутствии подтверждения 
использования грантовых средств по целевому 
назначению или неиспользовании средств гранта 
подает заявку посредством Портала на полный 
добровольный возврат средств в течение 3 
месяцев со дня заключения Договора.
Получатель гранта в случае неиспользования 
грантовых средств в полном объеме 
осуществляет частичный возврат средств путем 
подачи соответствующего заявления в «Личном 
кабинете» на Портале.

- Скажите,пожалуйста, на какие цели можно 
использовать грантовые средства?

- Гранты предоставляются однократно и выдаются 
по целевому назначению для следующих 
целей: приобретения необходимого инвентаря, 
орудий труда, технологического оборудования, 

животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, 
семян, рассады, оплату аренды помещений на 
реализацию новых-бизнес идей на территории 
объектов коммерческой недвижимости, а также 
торговых объектов, в том числе находящихся на 
праве аренды, использования, доверительного 
управления.

- Куда нужно обратиться для получения гранта 
и какие необходимы документы?

- Консультацию по государственным грантам 
можно получить обратившись в центр занятости 
или на портале enbek.kz
Кандидатом на получение гранта подается 
электронное заявление на портале enbek.kz.
Для подачи заявления на получение гранта, 
после регистрации на Портале, кандидат на 
получение гранта проходит в автоматическом 
режиме проверку на соответствие условиям, и на 
наличие электронного сертификата о завершении 
обучения основам предпринимательства по 
проекту «Бастау Бизнес», срок которого на 
момент обращения не превышает трех лет, при 
соответствии к указанным требованиям кандидат 
на получение гранта скачивает на Портале 
шаблон бизнес-проект согласно приложению, 
заполняет его и прикрепляет в личном кабинете 
на Портале.

- Каким нормативно правовым актом 
регулируется организация и финансирование 
государственного гранта?

- В соответствии с Закона Республики Казахстан 
«О занятости населения» и Национальным 
проектом по развитию предпринимательства на 
2021-2025 годы, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 12 
октября 2021 года №728

- Кто является оператором финансирования 
государственных грантов?
- Оператором финансирования государственного 
гранта является Центр занятости населения 
акимата Егиндыкольского района

-  Не могли бы Вы рассказать о работе 
комиссии по рассмотрению проектов 
претендентами на государственный грант?

- Заявление и бизнес-проект кандидатов на 
получение гранта выносится на рассмотрение 
комиссии, созданной местным исполнительным 
органом по вопросам занятости населения.  
Заседание комиссии проводится в течение 10 
рабочих дней после дня завершения приема 
заявлений на Портале.
Уведомление о месте, дате и времени проведения 
заседания комиссии отображается в личном 
кабинете кандидата на получение гранта.
Решение комиссии принимается, если за 
него проголосовало более половины членов 
комиссии, присутствовавших на заседании.
При равенстве голосов решающим является 
голос председателя комиссии.
Допускается видеофиксация заседания комиссии.
На заседании комиссии кандидат на получение 
гранта презентует проект новых-бизнес идей.
Комиссия в оценочном листе согласно 
приложению 6 к настоящим Правилам, указывает 
решение с причинами предоставления (не 
предоставления) гранта.
В решении комиссии указывается информация о 
готовности бизнес-идей к внедрению.
Решение комиссии оформляется протоколом 
заседания комиссии, с указанием списка 
получателей грантов в соответствии с оценочным 
листом и подписывается присутствующими 
членами комиссии.

- Сколько предпринимателей благодаря 
получению государственного гранта открыли 
свое дело в нынешнем году, в каких сферах 
работают? Сколько создано ими рабочих 
мест?
-   За    2022   год по Егиндыкольскому району 
через центр занятости населения акимата 
Егиндыкольского района в рамках реализации 
«Национального проекта по развитию 
предпринимательства на 2021-2025 годы» 
обладателями государственного гранта стали 
15 человек, из них 9 - молодежь до 29 лет и 
6 - из социально уязвимых слоев населения 
(многодетные, инвалиды и.т.д.) на общую сумму 
18144,6 тыс. тенге.
Сфера направления развития бизнеса: сельское 
хозяйство, разведение КРС и МРС, птицеводство- 
разведение кур,уток, гусей, выращивание овощей 
в теплице, пчеловодство, выпечка хлебобулочных 
изделий, открытие куры-гриль, швейное отелье, 
фото-видео услуги, оказание бухгалтерских услуг, 
маникюрный салон, PSP клуб, открытие бани, 
переработка вторсырья из пластиковых отходов.
Так как бизнес только развивается,  создание 
новых рабочих мест не предусмотрено.

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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Сау болыңыздар!

Менингит деген не?

Менингит – бұл ми мен жұлын 
қабығының қабынуы.Менингитті 
вирус немесе бактерия туғызады.
Вирустық менингит менингиттің 
ең кең таралған және онша ауыр 
емес түріне жатады. Бактериялық    
менингит сирек кездеседі, бірақ 
емдеуді дер кезінде бастамаған 
жағдайда өте қауіпті болуы мүмкін.
Менингококтық менингитке әкелетін 
менингококтың (бактериялардың) 
негізгі 5 серогруппасы ажыратылады: 
A,C,W, Y және B.
Жұқтыру қауіптері
1.Сүйіскенде
2.Темекі тартқанда
3.Адамдар көп жиналатын орындарға 
барғанда
4.Ортақ ас құралдарын және ыдыс-
аяқты пайдаланғанда
5.Жөтелгенде және түшкіргенде
6.Жатақхана мен казармада тұрғанда
Жоғарыда аталған факторларға тап болған 
адамдардың симптомсыз тасымалдаушы болып қала 
беру және басқа адамдар үшін жұқпа көзіне айналу 
ықтималы жоғары.
Басқа жас топтарына қарағанда, жасөспірімдер мен 
жас адамдар менингококтық менингит қоздыратын 
бактериялардың тасымалдаушысы болатын жағдайлар 
ең көп кездеседі. 
Инфекция әр түрлі жастағы адамдарға жұғады, бірақ 
оған көбіне-көп 5 жасқа толмаған балалар, сондай-
ақ жасөспірімдер, жастар (студенттер), әскерге 

шақырылушылар және шетелге саяхаттайтын адамдар 
шалдығады.
Симптомдар
Менингококк инфекциясының жалпы симптомдарына 
дене температурасының көтерілуі, бас ауруы, мойын 
бұлшықеттерінің қатуы, сананың бұлыңғырлануы және 
қызылкүрең бөртпенің пайда болуы жатуы мүмкін.
Менингококк инфекциясының алғаш байқалатын ерте 
белгілері тұмауға ұқсас, бірақ В типті менингококк 
басқа түрлерге қарағанда тезірек дамиды және 24-48 
сағат ішінде адам өліміне әкелуі мүмкін. Менингиттің 
алғашқы байқалатын симптомдарын басқа аурулардан 
қалай ажыратуға болатынын білу аса маңызды. 

Судың адам денсаулығына әсерін бағалау 
қаншалықты қажет?

Адам денсаулығы оның тұрғылықты жері мен жұмыс 
орнының айналасында қалыптасқан экологиялық 
жағдайға тікелей байланысты. Су ресурстары әсіресе 
теріс техногендік әсерге ұшырайды. Бақыланбайтын 
лас сулар, суды пайдалану режимінің бұзылуы және 
өзендер мен су қоймаларының ағынды сулармен 
стихиялық ластануы халықтың қауіпті инфекциялармен 
жаппай жұқтыруына және әртүрлі аурулардың пайда 
болуына әкеледі.
Ауыз суды бактериологиялық зерттеу оны пайдалану 
адамдар үшін қаншалықты қауіпсіз екенін көрсетеді. 
Біріншіден, зерттелетін үлгілерде ықтимал қауіпті 
бактериялардың болуына жол бермейді. Биологиялық 
ластаушы деп вирустар мен бактериялардан бастап 
микробалдырларға дейінгі әртүрлі микроорганизмдер 
болып табылады. Биологиялық ластаушы заттар адам 
денсаулығына теріс әсер етуі мүмкін және оның әртүрлі 
ауруын тудыруы мүмкін. 

Суды санитариялық-бактериологиялық 
зерттеуде жүргізілетін дәлдік пен нақтылық 
сынамаларды алудың дұрыстығына тікелей 
байланысты. Бұл процедураны жүргізу тиісті 
нұсқаулықтармен реттеледі. Ең дәл нәтиже 
алу үшін сынамаларды алу кезінде:
•су үлгілерін алу үшін ең қолайлы орынды 
таңдаңыз;
•санитарлық ережелерге сәйкес 
іріктеу жүргізу, стерильді ыдыс-аяқ пен        
құралдарды пайдалану;
•үлгілерді зертханаға тиісті жағдайларда 
тасымалдау.
Суды микробиологиялық талдау келесідей 
жүзеге асырылады: алынған су әртүрлі 
микроорганизмдердің тіршілік әрекеті үшін 
өте қолайлы ортаға орналастырылады 
және белгілі бір температура мен қысымды 
тұрақты ұстайды. Мұндай жағдайларда 

суда болатын микроорганизмдер колонияда тез 
дами бастайды және болашақта түрлердің қүрамына 
байланысты зерттеледі.
«Ұлттық сараптама орталығының» Егіндікөл 
аудандық филиалы  бойынша зертханалық қызмет 
жасауға -  ауыз су, бөтелкедегі су, ағын су, сондай-
ақ ұңғымалардан және ашық су қоймаларынан су 
сынамаларын зерттеу бойынша қызмет көрсетеді. 
Нормативтік құжаттарға сәйкес су сынамаларын жедел 
алу кезінде судың кешенді сараптамасы жүргізіледі. 
Сәкестік пен сәйкессіздік нәтижелері хаттама түрінде 
алынады.

А.Сеилова,
ҚР ДСМ СЭБК  «Ұлттық сараптама орталығы»

ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы
Егіндікөл аудандық бөлімінің басшысы                                                                                             

ТАҒАМДЫҚ УЛАНУ

Тағамдық улану – асқазан-ішек жолына тамақпен 
бірге улы заттардың түсуіне ағзаның күшті 
реакциясы болып табылады. Бұндай дертке 
адамдардардың барлығы дерлік тап болады, бірақ 
көбінесе одан балалар зардап шегеді. Мұның 
себебі баланың ағзасы әлі толық жетілмегендіктен, 
тамақ өнімдерінің құрамында болуы мүмкін 
уыттар мен улы заттармен тиімді күресуге 
қабілетсіз.
Балаларда уланудың екі түрін бөледі:
Инфекциялық улану. Оны микробтар және олармен 
бөлінетін уыттар тудырады (мұнда ішек уытты 
инфекциясын және ботулизмді – тағамдық уланудан 
туындаған екі кең таралған ауруларды ажыратуға 
болады).
Инфекциялық емес улану. Ол өсімдік тектес және 
жануарлардан алынған улы өнімдерді тамаққа 
қолданған кезде пайда болады. Көп жағдайда 
балалар қараусыз қалып, өздеріне таныс емес 
жидектің, жапырақтардың дәмін көреді, оған жол 
беруге болмайды. Сондай-ақ, патология улы 
саңырауқұлақтарды қолдану кезінде дамуы мүмкін.
СЕБЕПТЕРІ
Улану бастапқыдан уытты өнімдерден (улы 
саңырауқұлақтар немесе жидектер) немесе қандай 
да бір себептермен микробтар немесе уыттар түскен 
кәдімгі тамақтан туындайды. Тағамдық уланудың тағы 
бір атауы – уытты инфекция (бұл жағдайда құрамында 
ішек ауруларының қоздырғышы – сальмонелла, 
ішек таяқшасы және т.б. қоздырғышы бар тамақ 
өнімдері туралы айтылады). Бұл микроағзалар, 
интоксикациядан басқа, тиісті ауруды, мысалы, 
сальмонеллезді тудыруы мүмкін. Ішек инфекциясы 
тағамдық уланудан екінші жағдайда уланудың жалпы 
белгілері нәжістің бұзылуларынан басымдылығымен 
ерекшеленеді.
Төмендегі өнімдерде уланудың ықтимал қаупі бар:
1)сүт өнімдері (негізінен сүзбе және балмұздақ);
2)жұмыртқа;
3)балық өнімдері және теңіз өнімдері;;
4)ет;
5)крем қосылған кондитерлік өнімдер;;
6)дайын салаттар;
7)фаст фуд;
8)консервіленген өнімдер, әсіресе үйде жасалған, 
және ең алдымен саңырауқұлақтар.
Әрине, бұл балаға балмұздақ немесе тәттілерді, 
олар міндетті түрде улануға әкеледі деп тыйым 
салуды білдірмейді. Дегенмен, баланы сапалы 
аспен тамақтандыру, оның фаст-фудқа байланысты 
қалауларын құптай бермеу және салауатты 
үй тамағына үйрету маңызды. Сонымен бірге, 
балаға тамақты дұрыс сақтауды үйрету қажет.
БЕЛГІЛЕРІ 
Балалардың улануы күрт туындайды, және оның 
симптомдары тез күшейе түседі. Бірінші кішкентай 
пациент жүрек айнуына шағымданады. Содан 
кейін улану баланың құсуына әкеледі, осыдан 
соң дененің температурасы жоғарылауы мүмкін.
Егер улану күшті болмаса, бала өзін қалыпты 
сезінеді, бірақ біраз уақыттан кейін оның 
жағдайы нашарлауы мүмкін. Оның себебі, әдетте 
сырқаттану симптомдары бірнеше кезеңмен 
өтіп, баланың денсаулығын біртіндеп әлсіретеді. 
Улану кезінде балада қысқа мерзімді іш өту ғана 
болуы сирек емес. Алайда, отбасының бірнеше 
мүшесі уланған кезде, баланың уыттану белгілері 
айқынырақ көрінеді.Балалардың улануының ең жиі 
кездесетін симптомдары төмендегілерді қамтиды:
-Жүрек айну
-Қатты құсу
-Асқазанның бұзылуы
-Диарея (күніне бірнеше ретке дейін)
-Температураның көтерілуі
-Нәжісте ұйысқан қан, шырыш немесе жасыл түсті 
қосындылардың пайда болуы
Егер сіз балада уланудың белгілерін байқасаңыз, 
олар күшейгенше күтуге болмайды, өйткені ол күшті 
сусыздануға әкелуі мүмкін. Шұғыл түрде дәрігерге 
хабарласыңыз, әйтпесе баланың денсаулығына 
елеулі зиян келтірілуі мүмкін.

Н.Колесник,
ҚР ДСМ СЭБК  «Ұлттық сараптама орталығы»

ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы
Егіндікөл аудандық бөлімінің 

бактериологиялық және паразитологиялық 
зертханасының маманы 

Сообщение

В соответствии с п.3 ст.28 Конституционного 
закона РК «О выборах в РК» ТОО «Егіндікөл 
info» сообщает о размерах оплаты, условиях 
и порядке предоставления газетной площади 
в газете «Алтын астық» в период выборной 
кампании в депутаты Сената Парламента РК.
Стоимость одного квадратного сантиметра 
газетной площади составляет 150 тенге, формат 
газеты А3, периодичность выхода – один раз в 
неделю.

Хабарлама

«ҚР-дағы сайлау туралы» ҚР Конституциялық 
заңының 28-бабының 3-тармағына сәйкес 
«Егіндікөл info» ЖШС ҚР Парламенті 
Сенатының депутаттығына сайлау науқаны 
кезінде «Алтын астық» газетінде газет алаңын 
ұсыну мөлшері, шарттары мен тәртібі туралы 
хабарлайды.
Газет алаңының бір шаршы сантиметрінің құны 150 
теңгені құрайды, газет форматы А3, шығу жиілігі – 
аптасына бір рет.
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Жыр – жүректің дүрсілі

Отаным- бақыт мекенім,
Өзіңді мақтан етемін.
Өзіңді қорғап әрдайым
Мәңгілік бас иіп өтемін.

Жанабай Жанерке,
4-сынып оқушысы

Отбасым – ғажап мекенім,
Отбасым – шаттық мекенім.
Отбасым – мәңгі жүрегім,
Үзілмес мәңгі тірегім.

Мыңжасар Айару,
4-сынып оқушысы

Әке деген ұлы есім ардақты,
Менің әкем аяулы жан 
салмақты.
Қамқор болып, аялап 
құлындарын,
Қиындықтың жеңеді ол бәрін. 
Менің әкем – мақтанышым, 
жанашыр,
Менің әкем – болар маған 
қорған шын.
Мақтан етіп, есіміңді мен бүгін,
Сыйлар едім әлемнің бар 
гүлін!

Жангазыева Аружан,
2-сынып оқушысы

Әжем менің ақ әжем,
Ешкімде жоқ әжем.
Әңгіме айтып береді,
Маған да сол керегі.
Әжемді жақсы көремін,
Өлең айтып беремін.
Үлкен болып өскенде,
Бәрін алып беремін.
Тәттілерін сақтайды,
Жансиіме берем деп.
Мен тілеймін әрқашан,
Әжем аман болсын деп.

Зейнолла Жансұлу
4-сынып оқушысы

Аташым менің тірегім.
Көп еді- ау сенің тілегің.
Атыңды сенің  ардақтап,
Жүремін әр кез мақтанып.
Көп жүріп кейде ойланам,
Атам жайлы толғанам.
Аташым болса қасымда.
Қуаныштан шаттанам.

Зейнолла Дінмұхаммед
2-сынып оқушысы

Көк туымыз желбіреп,          
Тұрсын биік әрқашан. 
 Шайдай ашық көгілдір,        
 Аспанда күн нұр шашқан. 
 
Жайнай бер қазақ даласы,      
Жайнай бер қазақ баласы.  
Биік шыңға үміткер,       
Қазақстанның қаласы. 

 Беркін Гульзара
2-сынып оқушысы

Елдің басын Нұрағамыз бастаған, 
Қазақ елі тұнып тұрған дастан-ән.
Дүние жүзіне әйгіленіп отырған 
Мен өзімнің Астанаммен 
мақтанам!

Серикпаева Даяна
2-сынып оқушысы

Әкем менің ардақты.      
Алтыннан да салмақты  
Қиын - қиын жолдардан.     
Қорықпаймын ол барда.                                   
Әке деген ардақты ат.  
Өтемін оны ардақтап!

Зұлқарбай Алишер
2-сынып оқушысы

Қазақстан егемен ел тарихында,    
Жайнап тұр Астана қаласында. 
Бәйтерек, Ханшатыр ғимараты,    
Жайқалып  тұр елімізде, 
орталықта. 
 
Көгілдір көк аспан,       
Көкжиекпен  ұштасқан.      
Мөлдіреген сол аспан,         
Байтақ елім-Қазақстан! 

 Саттар Тоғжан
2-сынып оқушысы

Жайнай бер қазақ даласы,      
Жайнай бер қазақ баласы.  
Биік шыңға үміткер,       
Қазақстанның қаласы.

Құдайбергенова Кәусар
2-сынып оқушысы

2022 жылдың 9 айында балаларға 
324 млрд теңгеге медициналық 

қызмет көрсетілді

МӘМС жүйесін енгізу балалар денсаулығы 
профилактикасына және оларды емдеуге көбірек 
қаражат бөлуге мүмкіндік берді. Бір бала үшін 
жұмсалатын денсаулық сақтау жүйесінің шығындары 
22 %-ға өсті. Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорында балаларға медициналық көмекке 
қанша қаражат жұмсалғаны туралы есеп берілді.
Өздеріңіз білетіндей, 2022 жыл Балалар жылы 
болып жарияланды. Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры қазақстандық балалар МӘМС 
жүйесінде автоматты түрде сақтандырылғанын еске 
салды. Олар үшін жарналарды ЖСН алған сәттен 
бастап кәмелетке толғанға дейін мемлекет төлейді. 
Бұл балаларға ТМККК аясында ғана емес, міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетіне кіретін 
медициналық көмекті де алуға мүмкіндік береді.  
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорында 
хабарлағандай, емханаларға тіркелген балалар саны 
жыл сайын артып келеді. 2020 жылы         туғаннан 
бастап 17 жасқа дейінгі 6 млн 290 мыңға жуық, 
2021 жылы 6 млн 467 мыңнан астам, ал 2022 
жылдың 9 айының қорытындысы бойынша 6 млн 
568 мыңнан астам бала тіркелген. 
«Өткен жылы балаларға ТМККК және МӘМС 
аясында жалпы 350 млрд теңгеге медициналық 
көмек көрсетілді. Биыл 33 %-ға өсім күтілуде. 2022 
жылдың 9 айында 324 млрд теңгеге медициналық 
қызметтер көрсетілді», – деп Қорда атап өтті.
Шығыстардың негізгі үлесін амбулаториялық-
емханалық көмек (53%) құрайды. Ағымдағы 
жылдың 9 айында оған 232 млрд теңге жұмсалды.
Осы кезеңде балалар тәулік бойғы стационарларда 
300 мың жағдайда 70 млрд теңгеге жуық, күндізгі 
стационарларда 39 мың жағдайда 3 млрд теңгеге 
жуық қаражатқа емделді. Бұдан басқа, ауылдық 
стационарларда 15 млрд теңгеден астам сомаға 
120 мыңға жуық бала ем алды. 2022 жылдың 9 
айының қорытындысы бойынша балаларға жоғары 
технологиялық медициналық көмек көрсетуге 768 
жағдай бойынша шамамен 3,4 млрд теңге бөлінді.
МӘМС жүйесі енгізілгелі медициналық оңалту 
сынды маңызды бағыт қарқынды дамып келеді.  
Балалар көрсеткіштері бойынша оңалтуға тегін 
жіберіледі. Аталған кезеңде тәулік бойғы және 
күндізгі стационарлар жағдайында 70 мыңға жуық 
бала 12,6 млрд теңгеден астам қаражатқа емделді.
Сондай-ақ аурулардың алдын алуға көп 
көңіл бөлінеді. Аталған кезеңде балаларды 
профилактикалық тексеруге шамамен 30 млрд 
теңге бағытталды. 9 айдың қорытындысы бойынша 
мектеп медицинасы қызметтері үшін 20 млрд 
теңге төленді. 9 айдың қорытындысы бойынша 
күндізгі стационар жағдайында бағдарламалық 
гемодиализ қызметтері 13 млрд теңгеден астам 
сомаға көрсетілді. Балаларды амбулаториялық дәрі 
дәрмекпен қамтамасыз етуге 5 млрд теңге бөлінді.
«МӘМС жүйесі халықтың әлеуметтік осал 
топтарына тегін стоматологиялық көмек көрсетуге 
мүмкіндік беретіні белгілі. Талдау көрсеткендей, 
МӘМС бойынша стоматологиялық көмектің негізгі 
тұтынушылары балалар болып табылады. 2022 
жылдың 9 айында 25,1 млрд теңгеге 8,8 млн-ға 
жуық стоматологиялық қызмет көрсетілді», – деп 
мәлімдеді Қор өкілдері.
Жалпы алғанда, 1 балаға арналған шығыстар 2021 
жылғы 54,1 мың теңгеден 2022 жылы 65,8 мың 
теңгеге дейін ұлғайды.
Егер сізде медициналық қызмет көрсету бойынша 
сұрақтар туындаса, оларды өз емханаңыздағы 
«Пациенттерді қолдау» қызметіне хабарласып, 
қоя аласыз. Егер ол жерде мардымды жауап ала 
алмасаңыз, Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорының өзіңізге ыңғайлы байланыс арнасы 
арқылы өтініш жібере аласыз: fms.kz ресми сайты, 
1406 байланыс орталығы, Qoldau 24/7 мобильді 
қосымшасы және Telegram-дағы SaqtandyryBot.
Дәл осы құралдар сақтандыру мәртебесін тексеруге 
мүмкіндік береді. Сондай-ақ, жүргізілген төлемдер 
туралы ҚР электрондық үкіметінің egov.kz сайтында, 
«Денсаулық сақтау» бөлімінде, «Медициналық 
қызметтер туралы және МӘМС-те аударылған 
сомалар туралы ақпарат» мемлекеттік қызметі 
арқылы білуге болады.

Әлия Жүсіпова, 
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
КЕАҚ Ақмола облысы бойынша филиалының 

директоры

Жапалақтап қар жауар, 
Жердің бетін оранып. 
Секілді көп көбелек, 
Қонарға жер таппаған. 

4-сынып оқушысы 
Бисимбаев Ескендір

Жаңа жыл да кеп қалды, 
Әсем әнге бастады. 
Аяз ата, ақша қар, 
Сыйлық әкеп, тамсандым. 

4-сынып оқушысы 
Қасым Әлрасұл
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На 324 млрд тенге оказано 

медицинских услуг детям за 9 
месяцев 2022 года

Внедрение системы ОСМС позволило больше средств 
направить на профилактику и лечение детского 
здоровья. Расходы системы здравоохранения на 
одного ребенка выросли на 22%. В Фонде социального 
медицинского страхования отчитались, сколько 
средств направили на оплату медпомощи детям.
Как известно, 2022 год объявлен Годом детей. В Фонде 
социального медицинского страхования напомнили, 
что дети в Казахстане застрахованы в системе 
ОСМС автоматически – с момента получения ИИН 
до достижения совершеннолетия за ребенка взносы 
платит государство. Это позволяет детям получать 
медпомощь не только по ГОБМП, но и входящую 
в пакет обязательного социального медицинского 
страхования. 
Как сообщили в Фонде социального медицинского 
страхования, численность прикрепленного к 
поликлиникам детского населения ежегодно растет. В 
2020 году было прикреплено порядка 6 млн 290 тыс. 
детей в возрасте от 0 до 17 лет, в 2021 году – более 6 
млн 467 тыс. детей, а по итогам 9 месяцев 2022 года 
–  более 6 млн 568 тыс. детей. 
«В прошлом году медицинская помощь детям в рамках 
ГОБМП и ОСМС оказана в целом на 350 млрд тенге. В 
этом году ожидается рост на 33%. За 9 месяцев 2022 
года оказаны медицинские услуги уже на сумму 324 
млрд тенге», – отметили в Фонде.
Основную долю расходов составляет амбулаторно-
поликлиническая помощь (53%) – за 9 месяцев 
текущего года она оказана на 232 млрд тенге.
В круглосуточных стационарах за этот период 
пролечены дети по 300 тыс. случаям госпитализации 
на сумму около 70 млрд тенге, в дневных стационарах 
– по 39 тыс. случаям на сумму около 3 мрлд тенге. 
Кроме того, порядка 120 тыс. случаев пролечены в 
стационарах на селе на сумму более 15 млрд тенге. На 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
детям по итогам 9 месяцев 2022 года направлено 
порядка 3,4 млрд тенге по 768 случаям.
Внедрение системы ОСМС позволило развивать 
такое важное направление как медицинская 
реабилитация. Детей по показаниям направляют на 
восстановительное лечение бесплатно. За указанный 
период около 70 тыс. случаев прохождения детьми 
реабилитации в условиях круглосуточного и дневного 
стационаров профинансировано на более чем 12,6 
млрд тенге.
Важное значение имеет профилактика заболеваний. 
За указанный период на профилактические 
осмотры детей направлено порядка 30 млрд 
тенге. Около 20 млрд тенге оплачено за услуги 
школьной медицины по итогам 9 месяцев. Услуги 
программного гемодиализа в условиях дневного 
стационара по итогам 9 месяцев оказаны на сумму 
свыше 13 млрд тенге. Амбулаторное лекарственное 
обеспечение детей профинансировано 
на 5 млрд тенге. 
«Как известно, система ОСМС позволяет оказывать 
бесплатную стоматологическую помощь социально 
уязвимым категориям населения. Анализ показывает, 
что основными потребителями стоматологической 
помощи по ОСМС являются дети. За 9 месяцев 2022 
года оказано уже около 8,8 млн услуг стоматологии на 
сумму 25,1 млрд тенге», – привели данные в Фонде.
Отмечается, что в целом расходы на 1 ребенка 
увеличились с 54,1 тыс. тенге в 2021 году до 65,8 
тыс. тенге в 2022 году.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в 
своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки 
пациента. Если помочь на месте вам не смогли, то 
можно направить обращение в Фонд социального 
медицинского страхования по удобному каналу 
связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, 
мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в 
Telegram.
Эти же инструменты позволяют проверить статус 
застрахованности. Также проверить свой статус 
в системе медицинского страхования и узнать 
о произведенных платежах можно посредством 
государственной услуги «Информация о медицинских 
услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте 
электронного правительства РК egov.kz в разделе 
«Здравоохранение».

Алия Жусупова,
директор филиала по Акмолинской области НАО
«Фонд социального медицинского страхования» 

Медицинская помощь для детей
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Егіндікөл аудандық мәслихатының

2022 жылғы 25 қарашадағы № 7С28-2
«Егіндікөл аудандық

мәслихатының 2016 жылғы 16 қыркүйектегі № 6С7-3
«Егіндікөл ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін

белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы»
шешімі

Егіндікөл аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1.Егіндікөл аудандық мәслихатының «Егіндікөл ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, 
оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» 2016 жылғы 16 қыркүйектегі № 6С7-3 (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5553 болып тіркелген) шешіміне келесі 
өзгерістер енгізілсін:
Егіндікөл ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж 
азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларында, көрсетілген 
шешіммен бекітілген:
5,6 тармақтар жаңа редакцияда жазылсын:
«5. «Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабында және «Ардагерлер   туралы»   Қазақстан    
Республикасы   Заңының    10-бабының      
2) тармақшасында, 11-бабының 2) тармақшасында, 12-бабының                                   2) 
тармақшасында, 13-бабының 2) тармақшасында, 17-бабында көзделген әлеуметтік қолдау 
шаралары осы Қағидаларда белгіленген тәртіпте көрсетіледі.
 6. Мерекелік күндерге әлеуметтік көмек азаматтардың келесі санаттарына ақшалай төлемдер 
түрінде бір рет көрсетіледі:
1) Жеңіс күні - 9 мамыр: 
Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, бір рет - 1 000 000 (бір миллион) теңге мөлшерінде; 
майдандағы армия бөлiмдерiнің әскери қызметшілеріне қалалардың қорғанысына қатысқаны 
үшін белгiленген жеңiлдiкті шарттармен зейнетақы тағайындау үшiн 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн 
еңбек сіңірген жылдарына есептеліп жазылған, сол қалаларда Ұлы Отан соғысы кезеңінде қызмет 
өткерген әскери қызметшiлерге, сондай-ақ бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар (бұдан 
әрі – КСР Одағы) Одағы iшкi iстер және мемлекеттiк қауiпсiздiк  органдарының  басшы және 
қатардағы құрамының адамдарына - 100 000 (бір жүз мың) теңге мөлшерінде; 
Ұлы Отан соғысы кезеңінде майдандағы армия құрамына кiрген әскери бөлiмдерде, 
штабтарда, мекемелерде штаттық лауазымдар атқарған не сол кезеңдерде майдандағы армия 
бөлiмдерiнің әскери қызметшілеріне қалалардың қорғанысына қатысқаны үшін белгiленген 
жеңiлдiкті шарттармен зейнетақы тағайындау үшiн 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн еңбек сіңірген 
жылдарына есептеліп жазылған, сол қалаларда болған Кеңес Армиясының, Әскери-Теңiз 
Флотының, бұрынғы КСР Одағының iшкi iстер және мемлекеттiк қауiпсiздiк әскерлерi мен 
органдарының еріктi жалдамалы құрамының адамдары - 100 000 (бір жүз мың) теңге мөлшерінде; 
Ұлы Отан соғысы кезеңінде майдандағы армия мен флоттың құрамына кiрген бөлiмдердiң, 
штабтар мен мекемелердiң құрамында полк балалары (тәрбиеленушiлерi) және юнгалар ретiнде 
болған адамдар - 100 000 (бір жүз мың) теңге мөлшерінде;
Екiншi дүниежүзiлiк соғыс жылдарында шет елдердiң аумағында партизан отрядтары, астыртын 
топтар және басқа да фашизмге қарсы құралымдар құрамында фашистiк Германия мен оның 
одақтастарына қарсы ұрыс қимылдарына қатысқан адамдар - 100 000 (бір жүз мың) теңге 
мөлшерінде; 
бұрынғы КСР Одағын қорғау, әскери қызметтің өзге де міндеттерін басқа кезеңдерде атқару 
кезінде жаралануы, контузия алуы, мертігуі салдарынан немесе майданда болуына байланысты, 
сондай-ақ Ауғанстанда немесе ұрыс қимылдары жүргізілген басқа да мемлекеттерде 
әскери қызметін өткеру кезінде ауруға шалдығуы салдарынан мүгедектік белгіленген әскери 
қызметшірлерге - 100 000 (бір жүз мың) теңге мөлшерінде;
қызметтік міндеттерін атқару кезінде жаралануы, контузия алуы, мертігуі салдарынан не майданда 
болуына немесе ұрыс қимылдары жүргізілген мемлекеттерде қызметтік міндеттерін орындауына 
байланысты ауруға шалдығуы салдарынан мүгедектік белгіленген, бұрынғы КСР Одағының 
мемлекеттік қауіпсіздік органдарының және ішкі істер органдарының басшы және қатардағы 
құрамының адамдарына - 100 000 (бір жүз мың) теңге мөлшерінде; 
Ленинград қаласындағы қоршау кезеңінде қаланың кәсiпорындарында, мекемелерi мен 
ұйымдарында жұмыс iстеген және «Ленинградты қорғағаны үшiн» медалiмен немесе «Қоршаудағы 
Ленинград тұрғыны» белгiсiмен наградталған азаматтарға - 60 000 (алпыс мың) теңге мөлшерінде;
Екiншi дүниежүзiлiк соғыс кезеңiнде фашистер мен олардың одақтастары құрған 
концлагерьлердегі, геттолардағы және басқа да мәжбүрлеп ұстау орындарындағы кәмелетке 
толмаған тұтқындарға - 100 000 (бір жүз мың) теңге мөлшерінде;
1944 жылғы 1 қаңтар – 1951 жылғы 31 желтоқсан аралығындағы кезеңде Украина КСР, Беларусь 
КСР, Литва КСР, Латвия КСР, Эстония КСР аумағында болған халықты қорғаушы жойғыш 
батальондардың, взводтар мен отрядтардың жауынгерлері мен командалық құрамы қатарындағы, 
осы батальондарда, взводтарда, отрядтарда қызметтік міндеттерін атқару кезінде жаралануы, 
контузия алуы немесе мертігуі салдарынан мүгедектік белгіленген адамдарға - 60 000 (алпыс мың) 
теңге мөлшерінде;
Ұлы Отан соғысында қаза тапқан (қайтыс болған, хабар-ошарсыз кеткен) жауынгерлердің ата-
аналары және екінші рет некеге тұрмаған жесірлері; екінші рет некеге тұрмаған зайыбы (жұбайы) 
- 60 000 (алпыс мың) теңге мөлшерінде;
Ұлы Отан соғысы кезеңінде жаралануы, контузия алуы, мертігуі немесе ауруға шалдығуы 
салдарынан қайтыс болған мүгедектігі бар адамның немесе жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан 
соғысы кезеңінде жаралануы, контузия алуы, мертігуі немесе ауруға шалдығуы салдарынан 
болған мүгедектігі бар адамдарға теңестірілген қайтыс болған адамның екінші рет некеге тұрмаған 
зайыбы (жұбайы), сондай-ақ жалпы ауруға шалдығуы, жұмыста мертігуі және басқа да себептер 
(құқыққа қарсы келетіндерді қоспағанда) салдарынан болған мүгедектігі бар адам деп танылған, 
қайтыс болған Ұлы Отан соғысы қатысушысының, партизанның, астыртын әрекет етушінің, 
«Ленинградты қорғағаны үшін» медалімен немесе «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгісімен 
наградталған азаматтың екінші рет некеге тұрмаған зайыбы (жұбайы) - 30 000 (отыз мың) теңге 
мөлшерінде;
1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет 
өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз әскери 
қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен марапатталмаған 
адамдар -30 000 (отыз мың) теңге мөлшерінде;
1986 - 1987 жылдары Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың, сондай-ақ азаматтық 
немесе әскери мақсаттағы объектілерден басқа да радиациялық апаттар мен авариялардың 
зардаптарын жоюға қатысқан, сондай-ақ ядролық сынақтар мен жаттығуларға тікелей қатысқан 
адамдар – 10 (он) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
басқа елдердегі майдандағы әскери контингенттерге қызмет көрсеткен және ұрыс қимылдары 
жүргізілген кезеңде жаралануы, контузия алуы, мертігуі не ауруға шалдығуы салдарынан 
мүгедектік белгіленген тиісті санаттардағы жұмысшыларға мен қызметшілерге - 10 (он) айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде;
Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың және азаматтық немесе әскери мақсаттағы 
объектілердегі басқа да радиациялық апаттар мен авариялардың, ядролық сынақтардың 
салдарынан мүгедектік белгіленген адамдар және мүгедектігі ата-анасының бірінің радиациялық 
сәуле алуымен генетикалық байланысты олардың балалары - 10 (он) айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде;
 Ауғанстандағы немесе ұрыс қимылдары жүргiзiлген басқа да мемлекеттердегi ұрыс қимылдары 
кезiнде жаралануы, контузия алуы, мертігуі, ауруға шалдығуы салдарынан қаза тапқан (хабар-
ошарсыз кеткен) немесе қайтыс болған әскери қызметшiлердiң отбасылары -10 (он) айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде;

Решение 
Егиндыкольского  районного маслихата от 25 ноября 2022 года № 

7С28-2
«О внесении изменений в решение Егиндыкольского районного 

маслихата от 16 сентября 2016 года № 6С7-3 «Об утверждении Правил 
оказания социальной помощи, установления размеров и определения 

перечня отдельных категорий нуждающихся граждан
Егиндыкольского района»

Егиндыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести 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   
№ 6С7-3   (зарегистрировано  в   Реестре государственной   регистрации   нормативных   
правовых   актов  под   № 5553) следующие изменения:
в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня 
отдельных категорий нуждающихся граждан Егиндыкольского района, утвержденных 
указанным решением: 
пункты 5,6 изложить в новой редакции:
«5. Меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 16 Закона Республики Казахстан 
«О социальной защите лиц с инвалидностью в Республике Казахстан», подпунктом 2) статьи 
10, подпунктом 2) статьи 11, подпунктом 2) статьи 12, подпункте 2) статьи 13, статьей 17 Закона 
Республики Казахстан «О ветеранах», оказываются в порядке, определенном настоящими  
Правилами.
6. Социальная помощь к праздничным дням оказывается единовременно 
в виде денежных выплат следующим категориям граждан:
1) День Победы - 9 мая:
ветеранам Великой Отечественной войны, единовременная выплата 
в размере – 1 000 000 (один миллион) тенге;
военнослужащим, а также лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел и государственной безопасности бывшего Союза Советских Социалистических Республик 
(далее – Союза ССР), проходившие 
в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых 
засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии в размере – 100 
000 (сто тысяч) тенге;
лицам вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск и органов 
внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, занимавшим штатные 
должности в воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей армии 
в период Великой Отечественной войны, либо находившиеся в соответствующие периоды 
в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет 
для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей 
действующей армии в размере - 100 000 (сто тысяч) тенге;
лицам, которые в период Великой Отечественной войны находились 
в составе частей, штабов и учреждений, входивших в состав действующей армии и флота, 
в качестве сыновей (воспитанников) полков и юнг в размере - 100 000 (сто тысяч) тенге;
лицам, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее 
союзников в годы Второй мировой войны на территории зарубежных стран в составе 
партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований в размере - 
100 000 (сто тысяч) тенге;
военнослужащим, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, 
полученных при защите бывшего Союза ССР, исполнении иных обязанностей воинской службы 
в другие периоды, или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также 
при прохождении воинской службы в Афганистане или других государствах, в которых велись 
боевые действия в размере - 100 000 (сто тысяч) тенге;
лицам начальствующего и рядового состава органов государственной безопасности бывшего 
Союза ССР и органов внутренних дел, которым инвалидность установлена вследствие 
ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или выполнением служебных 
обязанностей в государствах, в которых велись боевые действия  в размере - 100 000 (сто 
тысяч) тенге;
гражданам, работавшим в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в 
учреждениях и организациях города и награжденные медалью «За оборону Ленинграда» 
или знаком «Житель блокадного Ленинграда» в размере - 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге;
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны в размере - 100 000 
(сто тысяч) тенге;
лицам из числа бойцов и командного состава истребительных батальонов, взводов и 
отрядов защиты народа, действовавших в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 
года на территории Украинской ССР, Белорусской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР, 
Эстонской ССР, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении служебных обязанностей в этих батальонах, взводах, отрядах в 
размере - 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге;
родителям и не вступившим в повторный брак вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших 
без вести) в Великой Отечественной войне, супруге (супругу), не вступившей (вступившему) в 
повторный брак в размере - 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге;
супруге (супругу) умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, или лица, приравненного 
по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период Великой Отечественной войны, а также супруге (супругу) умершего 
участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного 
медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
признававшихся лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья 
и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак в 
размере - 30 000 (тридцать тысяч) тенге;
лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР 
за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой 
Отечественной войны, а также лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести 
месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями 
бывшего Союза ССР 
за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой 
Отечественной войны в размере - 30 000 (тридцать тысяч) тенге;
лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции в 1986-1987 годах, других радиационных 
катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также 
участвовавшим непосредственно в ядерных испытаниях - 10 (десять) месячных расчетных 
показателей;
рабочие и служащие соответствующих категорий, обслуживавшие действовавшие воинские 
контингенты в других странах и которым инвалидность установлена вследствие ранения, 
контузии, увечья либо заболевания, полученных в период ведения боевых действий - 10 
(десять) месячных расчетных показателей;
лицам, которым инвалидность установлена вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или 
военного назначения, ядерных испытаний, и их дети, инвалидность которых генетически связана 
с радиационным облучением одного из родителей - 10 (десять) месячных расчетных показателей;
семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, 
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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:
2-13-69 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

«Алтын астық» аудандық газетіне 
2022 жылға жазылу жалғасуда

Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың, азаматтық немесе әскери мақсаттағы 
объектілердегі басқа да радиациялық апаттар мен авариялардың зардаптарын жою кезінде 
қаза тапқан адамдардың отбасыларына
- 10 (он) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
1988 - 1989 жылдардағы Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың зардаптарын жоюға 
қатысқан, оқшаулау аймағынан эвакуацияланған күні анасының құрсағындағы балаларды қоса 
алғанда, Қазақстан Республикасына эвакуацияланған (өз еркімен көшкен) адамдар - 10 (он) 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
1979 жылғы 1 желтоқсан мен 1989 жылғы желтоқсан аралығында Ауғанстанға және ұрыс 
қимылдары жүріп жатқан басқа да мемлекеттерге жұмысқа жіберілген жұмысшылар мен 
қызметшілерге - 10 (он) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
1992 жылғы қыркүйек – 2001 жылғы ақпан аралығындағы кезеңде Тәжікстан-Ауғанстан 
учаскесінде Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының шекарасын күзетуді күшейту жөніндегі 
мемлекетаралық шарттар мен келісімдерге сәйкес міндеттерді орындаған Қазақстан 
Республикасының әскери қызметшілері - 10 (он) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
1) Қазақстан Республикасының Конституция күні - 30 тамыз:
бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға – 5 (бес) айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде.
2) Тәуелсіздік күні – 16 желтоқсан:
Қазақстанда 1986 жылғы 17-18 желтоқсан оқиғаларына қатысқан «Жаппай саяси қуғын-
сүргін құрбандарын ақтау туралы» Қазақстан Республикасы Заңында белгіленген тәртіппен 
 адамдарға – 100 000  (бір жүз мың) теңге мөлшерінде;
 Саяси қуғын-сүргiндер құрбандарына, мүгедек болып қалған 
және зейнеткер болып табылатын, саяси қуғын-сүргiндер салдарынан зардап шеккен 
адамдарға - 10 (он) айлық есептік көрсеткіш.».
2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Егіндікөл аудандық мәслихатының хатшысы                          Б. Абилов

(2022  жылғы  1 желтоқсандағы  Нормативтік кұқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу  
тізілімінде  № 30904  болып тіркелген)

контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или других 
государствах, в которых велись боевые действия - 10 (десять) месячных расчетных показателей;
семьям лиц, погибшим при ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф и аварий на 
объектах гражданского или военного назначения - 10 (десять) месячных расчетных показателей;
лицам из числа участников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции в 1988-1989 годах, эвакуированных (самостоятельно 
выехавших) из зон отчуждения и отселения в Республику Казахстан, включая детей, которые на 
день эвакуации находились 
во внутриутробном состоянии - 10 (десять) месячных расчетных показателей;
рабочие и служащие, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с 1 декабря 1979 года 
по декабрь 1989 года и другие страны, в которых велись боевые действия - 10 (десять) месячных 
расчетных показателей;
военнослужащим Республики Казахстан, выполнявшим задачи согласно межгосударственными 
договорами и соглашениями по усилению охраны границы Содружества Независимых 
Государств на таджикско-афганском участке в период с сентября 1992 года по февраль 2001 
года - 10 (десять) месячных расчетных показателей; 
1) День Конституции Республики Казахстан- 30 августа:
лицам с инвалидностью первой и второй группы в размере 5 (пять) месячных расчетных 
показателей.
2) День Независимости – 16 декабря:
лицам, принимавшим участие в событиях 17-18 декабря 1986 года 
в Казахстане, реабилитированные в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О 
реабилитации жертв массовых политических репрессий» в размере - 100 000 (сто тысяч) тенге;
жертвам политических репрессий, лицам, пострадавшим 
от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами -10 (десять) 
месячных расчетных показателей.».
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 1 
декабря 2022 года № 30904)

«Егіндікөл ауданы Ұзынкөл ауылдық 
округі әкімінің аппараты» ММ, 

Егіндікөл ауданы Ұзынкөл ауылы, 
Школьная көшесі 31 үй 
тел: 8 (71642) 2-53-63

Көрсетілетін мемлекеттік қызметтер туралы ақпарат:
Мемлекеттік қызметтер Тізіліміне сәйкес Ұзынкөл 
ауылдық округі әкімінің аппаратымен 5 қызмет 
көрсетіледі, оның ішінде:
1.Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім 
беру;
2.Елді мекен шегінде объект салу үшін жер учаскесін 
беру (екі кезеңде);
3.Сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) 
өткізуді талап етпейтін мемлекет меншігіндегі жер 
учаскелеріне құқықтарды сатып алу (екі кезеңде)
4.Жер учаскесін жеке меншікке біржолғы немесе бөліп-
бөліп сату
5.Жер учаскесін алуға кезекке қою
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары 
бекітілді:
- жер қатынастары саласында – Қазақстан 
Республикасының ауыл шаруашылығы министрінің 2020 
жылғы 1 қазандағы №301 бұйрығымен «Жер қатынастары 
саласында мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі 
Қағидаларды бекіту туралы», «жер учаскесінің нысаналы 
мақсатын өзгертуге шешім беру» деген 4 - қосымша, 
«елді мекен шегінде объект салу үшін жер учаскесін 
беру» деген 9-қосымша-1,2 кезең, «Сауда-саттықты 
(конкурстарды, аукциондарды) өткізуді талап етпейтін 
мемлекеттік меншіктегі жер учаскелеріне құқықтар алу» 
- 1,2 кезең деген 10-қосымша, 14-қосымша «бұрын жер 
пайдалануға берілген жер учаскесін жеке меншікке 
сату» 15-қосымша «жер учаскесін алуға кезекке қою».

Привести в порядок систему
 ввоза и вывоза животных предупреждения

Физические и юридические 
лица обязаны проводить 
карантинирование ввезенных, 
приобретенных, вывозимых 
(далее перемещаемых) 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
животных для проведения 
диагностических исследований и 
ветеринарных обработок с целью 
недопущения инфекционных и 
заразных заболеваний общих 
для человека и животных
Порядок карантинирования:
Физические и юридические лица 
в письменной форме перед 
планируемым перемещении 
животных извещают об этом ГУ «Егиндыкольская РТИ 
КВКиН МСХ РК» не позднее тридцати календарных 
дней.
На основе полученной информации Егиндыкольская 
РТИ КВКиН   в течение не более семи рабочих дней 
разрабатывает план  карантинирования животных, 
терподразделения  по согласованию с подразделениями 
МИО  разрабатывают и утверждают  план 
карантинирования  животных. Копия утвержденного 
и согласованного плана карантинирования животных 
направляется физическому и юридическому лицу в 
течение трех рабочих дней с момента утверждения.
В плане указываются продолжительность и условия 
карантинирования, перечень болезней животных, 
подлежащих диагностическим исследованиям, 
ветеринарным обработкам с указанием даты их 
проведения, ответственные лица за выполнение 
ветеринарных мероприятий, включая мероприятия при 
выявлении подозрительных в заболевании животных, 
больных животных.
В период карантинирования животных проводится:
1) ветеринарный осмотр животных, термометрия 
животных;
2) ветеринарные обработки и диагностические 
исследования против болезней животных, информация 
вносится в журнал для регистрации заболеваний 

животных.
Д и а г н о с т и ч е с к и е 
исследования проводятся 
г о с у д а р с т в е н н о й 
ветеринарной лабораторией, 
ветеринарные обработки 
животных проводятся 
г о с у д а р с т в е н н о й 
ветеринарной организацией, 
созданной местным 
исполнительным органом: 
КГП на ПХВ «Ветеринарная 
станция». Проведение 
д и а г н о с т и ч е с к и х 
исследований и 
в е т е р и н а р н ы х 

обработок при карантинировании животных 
осуществляется за счет владельцев животных. 
По результатам карантинирования с учетом результатов 
диагностических исследований  государственным 
ветеринарно-санитарным инспектором  района 
проводится эпизоотологическое обследование 
и в течение трех рабочих дней составляется 
акт эпизоотологического обследования, а 
также  акт снятия карантина.
Согласно п.14 ст.406 КоАП РК Нарушение правил 
карантинирования животных влечет штраф на 
физических лиц в размере пяти, на должностных 
лиц, на субъектов малого предпринимательства или 
некоммерческие организации- в размере двадцати 
пяти, на субъектов среднего предпринимательства 
– в размере пятидесяти, на субъектов крупного 
предпринимательства – в размере ста месячных 
расчетных показателей. 
Контактные данные компетентных государственных 
органов:
1) ГУ «Егиндыкольская районная территориальная 
инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора 
МСХ РК»  тел. 2-11-82,  2-15-13. 

                    Егиндыкольская  РТИ КВКиН МСХ РК

SOS от ветеринарии

Криминальная хроника
Жителю села Бауманское  нанесли ножевое ранение, 
от которого он скончался в больнице. Подозреваемым 
оказался его знакомый, который был  задержан.  
По данным отдела полиции Егиндыкольского 
района , 6 декабря в Егиндыкольский отдел полиции 
поступило телефонное сообщение от 39-летнего 
жителя села Бауманское. Мужчина рассказал, что 
в его доме односельчанин нанес ножевое ранение 
другому жителю населенного пункта. На место 
происшествия прибыли полицейские. Здесь они 
установили личность пострадавшего. Им оказался 
26-летний мужчина, который ранее привлекался 
к уголовной ответственности по ст.296 УК РК 

(Незаконное обращение с наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их аналогами без цели 
сбыта). Его доставили в больницу с проникающим 
колото-резаным ранением брюшной стенки и 
внутрибрюшным кровотечением, где он скончался. 
49-летнего подозреваемого задержали. Оказалось, что 
ранение было нанесено в ходе возникшего конфликта 
во время совместного распития алкогольных напитков. 
По данному факту начато досудебное расследование 
по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего). Назначена судебно-медицинская 
экспертиза. Подозреваемый помещен под стражу.
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Человек труда

Научить ребенка читать, писать, прививать навыки 
работы в коллективе, заложить нравственное 
начало, научить видеть прекрасное, и доброе в 
этом непростом мире. Это нелегкий труд, но Вера 
Васильевна Харченко с ним справляется на «отлично». 
Вера Васильевна, безусловно, талантливый педагог.
Её «методическая копилка» полна интересными 

разработками уроков, внеклассных мероприятий, 
исследовательскими  проектами и различными 
презентациями. Успешно осваивая  современные 
инновационные технологии, Вера Васильевна 
находится в постоянном поиске новых методических 
приемов, способов организации учебной деятельности.
 Под ее руководством  ученики с первого года обучения 
осваивают азы информационной грамотности.
Она  легко находит с ними общий язык, понимает 
детские проблемы и одинаково любит каждого 
ученика: шумного и тихого, послушного и капризного, 
ухоженного и неряшливого. Для нее  главное — 
выявить самые лучшие качества, заложенные  в 
душе ребенка,  чтобы дети получали радость от 
приобретенных знаний,  чтобы после окончания школы   
четко осознавали свое место в жизни.
Вера Васильевна поистине увлеченный человек. 
Её умелые руки и неиссякаемая энергия буквально 
творят чудеса. В кабинете, где занимаются ребята, 
по-домашнему уютно и комфортно, много цветов и  
необычных поделок, выполненных в разных техниках 
руками учеников.
Спортивный дух не покидает Веру Васильевну, она  
с большим удовольствием занимается теннисом, 
участвует в соревнованиях,занимает призовые места.
Успех работы учителя складывается из успехов его 
учеников, а они бывают разные. Один рабочий день 
приносит огромную радость и удовлетворение, другой 
- разочарование. Но это и есть стимул к дальнейшему 
движению, к росту своего педагогического мастерства.

Ирина Мельник

Сеятель разумного, доброго, вечного...
Внимание!

Уважаемые владельцы собак и кошек!

Обращаем ваше внимание, что в законодательстве 
Республики Казахстан и Акмолинской области в 
настоящее время отношения в области обращения 

с животными в населённых пунктах Акмолинской 
области регламентируется:
—  Законом РК от 30.12.2021 г. № 97-VII ЗРК. «Об 
ответственном обращении с животными»
— Решением Акмолинского областного маслихата 
от 30.09.2015 г № 5С-41-8 «Правила содержания и 
выгула собак и кошек, отлова и уничтожения бродячих 
собак и кошек в городах и других населенных пунктах 
Акмолинской области» 
— приказом Министра экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан от 18 мая 2022 года 
№ 162 «Об утверждении типовых правил отлова, 
временного содержания и умерщвления животных»
  Закон РК  «Об ответственном обращении с 

животными»  регулирует общественные отношения 
в области ответственного обращения с животными 

в целях их защиты, обеспечения безопасности, 
укрепления нравственности и соблюдения принципов 
гуманности общества при обращении с животными.
Общие требования к содержанию животных 
перечислены в статье 21 Закона № 97-VII
К обязанностям владельцев животных относятся, 
в том числе обеспечение надлежащего ухода за 
животными, обеспечение своевременного оказания 
ветеринарной помощи, включая осуществление 
обязательных профилактических мероприятий 
(вакцинация от опасных болезней общих для человека 
и животных), а также принятие мер по предотвращению 
появления нежелательного потомства у животных.
В случае отказа от права собственности на животное и 
невозможности его дальнейшего содержания владелец 
животного обязан передать его новому владельцу или 
в приют для животных, либо осуществить отчуждение 
животного иным законным способом.
Отказ от исполнения указанной обязанности в 
соответствии с п. 4  ст. 4 ЗРК№ 97-VII приравнивается к 
жестокому обращению с животными. 
Законом не установлено предельное количество 
домашних животных, разрешенных к содержанию. 
Однако, предельное количество домашних животных, 
разрешенных к содержанию определяется исходя 
из возможности владельца обеспечить всем 
животным условия, соответствующие ветеринарным 
нормам и правилам, а также с учётом соблюдения 
зоогигиенических и санитарно-эпидемиологических 
требований.
Для урегулирования численности бродячих собак и 
кошек на территории Егиндыкольского района созданы 
служба отлова и приют для временного содержания 
бродячих животных.
По всем интересующим вопросам обращаться в  
ИП «Рамазан» сот.тел. 87778694939; 87778694939  
Дауен Меруерт Елубайқызы, Депу Аскербек
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Ынтымақтастық пен табысқа толы кеш
Бала тәрбиесі - ата-ана үшін 
күрделі де жауапты міндет.  
Ұстаз бен ата-ана арасындағы 
байланыс бала тәрбиесі мен 
оқу үрдісінде маңызды рөл 
атқаратындығы сөзсіз. Тәрбие 
болған жерде білім, өнеге сөзсіз 
қалыптасады. Ал тәрбие қайдан 
келеді? Ең бірінші – отбасынан, 
қазақ «ұяда не көрсең, ұшқанда 
соны ілесің» деп бекер айтпаған. 
Ал, баланың саналы да білімді 
болып қалыптасуының басты 
кепілі мектеп пен ата-аналар 
арасындағы  ынтымақтастық 
қарым-қатынаста. Өйткені 
адамзат бесігін  тербеткен 
баланың бас ұстазы ата–ана. 
Бала әкеден  ақыл, анадан 
мейірім алып өседі. Жас шыбық иілгіш болса, жас 
адам да сондай жақсыға да, жаманға да бірдей бейім 
болатыны баршамызға мәлім «Ұлды тәрбиелеп 
отырып, жер иесін тәрбиелейміз, қызды тәрбиелей 
отырып, ұлтты тәрбиелейміз» деп тұжырымдаған. 
Сондықан екінші үйі мектеп, екінші анасы бола білген 
ұстаздар қауымы да әр баланың білімді де тәрбиелі 
болуын, болашақта үлкен өмірде өз орындарын таба 
білулері үшін үлкен сара жол салатандығы белгілі. 
Осы орайда 8-желтоқсан күні Егіндікөл ауылының 
№1 жалпы орта білім беретін мектебінің директоры 
Балтабаева Динара Құттыбайқызының жетекшілігімен 
мектеп ұжымы ата – аналар үшін қолайлы жағдай 
жасап,  сағат 16.30-19.00 аралығында педагогикалық 
консилиум ұйымдастырды. 
Әрбір оқушының жеке тұлғалық дамуына қолайлы 
жағдайларды ұйымдастыру мақсатында өткізілген 
ашық есік күні өте жоғары деңгейде өтті. Кеш 
бойы әр ата ана барлық пән мұғалімінен өзінің 
баласының білім деңгейінің қаншалықте екендігін, 
мектеп қабырғасындағы өзін ұстауы, мінез құлқы, 
ынтасы мен талабы жайлы толық ақпарат ала білді.
Ауыр жұмыс күннен шаршап келген ата аналарды 
жылы шыраймен қарсы алып, баласының мектептегі 
өмірі мен шығармашылығымен таныстырып, оларға 
мінездемелер берген ұстаздар қауымына ата аналар 
шексіз алғыстарын білдіріп кетті. Алдына келген әр 
ата анаға толыққанды жауап беріп, баланың білімі мен 

тәрбиесіне байланысты 
ақыл кеңестерін айтты.
Сұхбат, кері байланыстан 
кейін ата аналарды мектеп 
асханасында ыстық шәй мен 
тәтті тоқашта күтіп тұрды. 
Көптен бері ойларында 
жүрген сұрақтарына 
толық және нақты жауап 
ала алған ата аналар 
қауымы қыстың қақаған 
аязына қарамай келіп, 
бала өміріне немқұрайлы 
қ а р а м а й т ы н д ы ғ ы н 
к ө р с е т к е н д е й .
Тәрбие үрдісінің бір 
тарауы aта-аналармен 
жұмыс десек, отбасынан 
басталатын тәрбие мектеп 

өмірінен жалғасын табады. Қазақтың отбасында өмірге 
келген әр бала ержеткенше  негізінен әке мен ананың 
тәрбиесінде болады. Бүгінгі мақсат-әрбір балаға 
түбегейлі біліммен мәдениеттің негіздерін білу және 
олардың жан – жақты дамуына ата-ана, мектептің 
жағдай жасауы болып табылады. Сол себепті ата-
аналар мектеппен тығыз байланыста болу керек. Бала, 
ата – ана және мектеп осы үш бірлік бірлесе жұмыс 
атқарғанда ғана табысты нәтижеге қол жеткізе аламыз.
Кеш соңында жүздерінен қуаныш ұялап, өз баласы 
жайлы біраз ақпарат алған ата аналарды көріп ата ана  
мен мектептің бірлескен ортақ мақсаты-жас ұрпақтың 
бойында адамгершіліктің алау сезімін маздатып, 
жан-жақты дамыған, мейірбан, қамқор, белсенді, ата 
даңқын жалғайтын, қыран құстай самғайтын рухы асқақ 
азамат тәрбиелеу екендігіне тағы да көзіміз жетті.
Баласының ертеңі үшін маңызды игі шарадан қалыс 
қалмай, белсене қатысқан ата аналарға біз де өз 
кезегімізде алғыс айтамыз. Ата ана мен мектеп ұжымы 
бірігіп, жұмыла түссе бала болашағы да жарқын болары 
айдан анық. Осындай ынтымақтастық пен табысқа 
толы кешті ұйымдастырған мектеп ұжымына да әлі де 
ата аналардан көптеген Ризашылық пен жылылыққа 
толы хаттар мен ізгі лебіздер келіп жатыр. Мектеп 
ұжымына шығармашылық табыс, еңбекте жеміс 
тілейміз!

Мектеп әкімшіліг


