
ЕҢБЕК АДАМЫНА – ЛАЙЫҚТЫ ӨМІР!
№ 15 сайлау округі бойынша Ақмола облыстық 

мәслихат депутаттығына үміткер
Нұрлан Есіркепұлы Тәжиннің 
сайлауалды бағдарламасы

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА - ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
Предвыборная платформа

Тажина Нурлана Есиркеповича
кандидата в депутаты Акмолинского областного

маслихата по избирательному округу №15
Тажин Нурлан Есиркепулы  родился в 1963 году 7 ноября в 

с. Амангельды Коргалжынского района Акмолинской области. 
Отец - Тажин Есиркеп (покойный), 1930 года рождения, педагог, 
писатель, автор книг «Сұңқар қияға самғайды», «Қызғалдақтар 
гүлденгенде», журналист, Член Союза журналистов СССР.  Мать 
- Омарова Мукен Карибжановна (покойная), 1935 года рождения, 
педагог, работала заведующей  детского сада.

Образование  -  высшее,  Целиноградский государственный 
педагогический институт им. С.Сейфуллина, учитель русского 
языка и литературы.

Окончил среднюю школу в 1978 году. До поступления в ВУЗ 
в 1978-1979 гг. работал чабаном в комсомольско-молодежной 
бригаде, а затем-рабочим стройучастка.

1982-1983 гг.- учитель русского языка и литературы в 
Амангельдинской СШ. 1983-1985 гг.- служба в рядах Советской 
Армии. 1985-1987 гг.- проходил службу в органах внутренних 
дел. 1988 г.- учитель русского языка и литературы в СШ им. 
В.В. Куйбышева. 1988-1990 гг.-переведен учителем физкультуры 
в Абайскую СШ. 1990-1991 гг.- журналист редакции районных 
газет «Шамшырақ нұры» и «Свет маяка». 1991-1992 гг.- директор 

Абайской СШ. 1992 г- переведен инспектором РайОО. 1992-1995 гг.- директор Дружбинской 
средней школы. 1995-1998 гг. - назначен заведующим Коргалжынского районного 
отдела образования. 1998 г.- избран председателем Коргалжынского районного Совета 
профсоюза работников образования. 2006 г.- директор Коргалжынской школы-гимназии, по 
совместительству - депутат районного маслихата с 2003-2007 гг., с 2007-2012, с 2012-2016, с 
2016-2021 годы. 

Председатель координационного Совета профсоюзов Коргалжынского района.

ЕСЛИ ВЫ ИЗБЕРЕТЕ МЕНЯ ДЕПУТАТОМ ОБЛАСТНОГО МАСЛИХАТА, 
ТО Я ВСЕ СВОИ ЗНАНИЯ И ОПЫТ НАПРАВЛЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
• Всецело  поддерживая общегосударственную программу «Ауыл – ел бесігі», «Село - колыбель 

страны», буду прилагать все усилия для улучшения социального благосостояния сельчан. 
• Особое внимание и приоритетной задачей своей деятельности я ставлю решение 

проблемы бесперебойного обеспечения питьевой водой населенных пунктов Егиндыкольского и 
Коргалжынского районов. Буду обращаться в отраслевое министерство и Правительство для 
финансирования ремонта и обновления системы водоснабжения.

• Так как я являюсь учителем, на постоянной основе обязуюсь держать на контроле 
материально-техническое снабжение сельских учебных заведений.

• Одной из основных проблем на селе является организация досуга молодежи. В этой связи 
считаю необходимым возобновление деятельности сельских клубов и Домов культуры.

• Буду обращать внимание на качественное медицинское обслуживание сельчан.
• В целях защиты прав трудящихся буду требовать заключения индивидуальных и 

коллективных трудовых договоров между работниками и работодателями. 
• Повышение роли профессиональных союзов, оздоровление работников. 

 (Публикация оплачена  территориальной избирательной 

комиссией за счет средств республиканского бюджета )

Тәжин Нұрлан Есіркепұлы - 1963 жылы 7 қараша күні Ақмола 
облысының Қорғалжын ауданы, Өркендеу ауылында дүниеге келген. 
Әкесі – Тәжин Есіркеп, 1930-1986 жылдары өмір сүрген. Педагог, жазушы, 
«Сұңқар қияға самғайды», «Қызғалдақтар гүлденгенде» кітаптарының 
авторы,журналист, КСРО журналистер одағының мүшесі. Анасы – 
Омарова Мукен Карибжановна, 1935-1999 жылдары өмір сүрген. Педагог, 
балабақша басшысы болып жұмыс атқарған.

Білімі жоғары – 1979ж. С.Сейфуллин атындағы Целиноград мемлекеттік 
педагогикалық институты, орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. 

1978 жылы орта мектепті аяқтады.  1978-1979 жж. ЖОО түсер алдында 
комсомол-жастар бригадасында шопан, кейін құрылыс учаскесінде 
жұмысшы болды.  

1982-1983 жж – Амангелді орта мектебінде орыс тілі мен әдебиетінің 
мұғалімі.  1983-1985 жж – Кеңес Армиясы қатарында борышын өтеді.  
1985-1987 жж – ішкі істер органдарында қызмет атқарған.

1988 ж – Куйбышев атындағы орта мектебінде орыс тілі мен әдебиетінің 
мұғалімі.  1988-1990 жж – Абай орта мектебіне денешынықтыру мұғалімі 
болып ауыстырылды.  1990-1991 жж – Аудандық «Шамшырақ нұры», 
«Свет маяка» газеттерінің редакция журналисі.  1991-1992 жж – Абай орта 
мектебінің директоры.  1992 ж – Аудандық білім бөлімінің инспекторы.  
1992-1995 жж – Дружба орта мектебінің директоры.  1995-1998 жж – Қорғалжын аудандық 
білім бөлімінің басшысы.  1998 ж – Қорғалжын ауданының білім қызметкерлері Кәсіподақ 
кеңесінің төрағасы болып сайланып, бүгінгі күнге дейін қызметін қоса атқаруда.  2006 ж – 
осы күнге дейін Қорғалжын мектеп-гимназиясының директоры.

Сонымен қоса, аудандық мәслихатының төрт мәрте депутаты.

ЕГЕР ДЕ МЕН АҚМОЛА ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТЫ БОЛЫП САЙЛАНСАМ,
 ЖҰМЫСЫМДЫ КЕЛЕСІ МӘСЕЛЕЛЕРГЕ БАҒЫТТАЙМЫН:

• «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасын негізге алып, ауылды жер тұрғындарының әлеуметтік 
әл-ахуалын жақсарту мәселесін күн тәртібіне қою.

• Егіндікөл, Қорғалжын аудандары тұрғындарының  көпжылдық шешімін таппай отырған 
проблемасы – ауызсумен үздіксіз қамтамасыз ету, тозығы жеткен су құбырларын ауыстыруға 
Салалық Министрлік пен Үкімет тарапынан қаражат бөлінуін басты назарда ұстау.

• Кәсіби мамандығым мұғалім болғандықтан, ауылды жерде орналасқан білім беру 
мекемелерінің қала мектептерімен теңестіру ісін жүйелі түрде орындау. 

• Ауылды жерде мәдени ошақтардың жұмысын жандандыру, , қалпына келтіру.
• Ауыл тұрғындарын сапалы медициналық көмекпен қамтамасыз ету мәселесін басты 

назарға алу.
• Ауылшаруашылық қызметкерлерінің жұмыс берушімен жеке және ұжымдық келісімшарт 

жасалуын бақылауға алу.
• Кәсіптікодақтардың беделін көтеру, еңбек адамдарын сауықтандыру жұмысын ұдайы 

назарда ұстау.

(Сайлауалды материалды жариялау ақысы аумақтық сайлау
 комиссиясымен республикалық бюджет есебінен төленді)

Общая посевная площадь в 2023 году составит более 23 млн га — МСХ РК

На заседании Правительства под председательством 
Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотрены 
вопросы подготовки к весенне-полевым работам. С докладами 
выступили министры сельского хозяйства Ербол Карашукеев, 
энергетики — Болат Акчулаков, акимы Жамбылской области 
Нуржан Нуржигитов, Жетысуской — Бейбит Исабаев, а также 
первый заместитель акима Акмолинской области Малгаждар 
Таткеев.
Как   доложил министр сельского хозяйства Е. Карашукеев, 
общая посевная площадь текущего года составит 23,4 млн га, 
что на 68,6 тыс. га больше показателя 2022 года. Намечается 
увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых 
культур на 117 тыс. га, кормовых культур на 36,5 тыс. га и 
сахарной свеклы на 6,7 тыс. га. По словам главы Минсельхоза, 
для качественного проведения весенне-полевых работ в 
оптимальные сроки сельхозтоваропроизводители будут 
обеспечены необходимыми ресурсами.
«Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях 
имеются в наличии 160 тыс. тракторов, более 5 тыс. единиц 
высокопроизводительных посевных комплексов, 78 тыс. 
сеялок, 226 тыс. почвообрабатывающих орудий. Наличие 
в республике более 5 тыс. единиц современных посевных 
комплексов, одновременно выполняющих несколько 
технологических операций, позволяет осуществить посев 
70% площадей зерновых культур с точным соблюдением 
агротехнологий. Готовность указанной техники составляет 
порядка 93%, к началу массового проведения посевных 
работ, готовность будет обеспечена на 100%», — пояснил Е. 

Карашукеев.
На проведение весенних работ регионам выделено 413 тыс. 
тонн дизтоплива, это на 13 тыс. тонн больше уровня, чем 
в прошлом году. Совместно с Министерством энергетики 
утвержден График закрепления областей за НПЗ и 
фиксированная цена на февраль месяц с НПЗ – 222 тыс. 
тенге/тонна или 184 тенге/литр. 
В этом году отгрузка удешевленного ГСМ началась с февраля 
не только для южных областей, но и заранее для северных 
зерносеющих областей.
По оперативным данным акиматов областей засыпка семян 
осуществлена на 100% от плана. Фермеры сформировали 
семенной фонд в объеме 2,4 млн тонн. На экспертизу 
уже поступило 1,4 млн тонн семян яровых культур. Из 
проверенного объема семян 99,7% признаны кондиционными, 
93,4% соответствуют 1 и 2 классу посевного стандарта. Также 
в регионах сформированы запасы семян на складах. На 
2023 год в местных бюджетах областей на субсидирование 
развития семеноводства предусмотрено 11,4 млрд тг.
«Впервые с января этого года было проработано 
финансирование весенне-полевых работ в объеме 140 
млрд тг. Не дожидаясь выделения указанных средств, 
Аграрная кредитная корпорация за счет имеющихся ресурсов 
начала финансирование с декабря месяца. Так, в декабре 
профинансировано 794 СХТП на сумму 22,6 млрд тг, с 
января 564 СХТП – на сумму 17,1 млрд тг», — сообщил Е. 
Карашукеев.
В свою очередь министр энергетики Болат Акчулаков 

проинформировал, что в 2023 году всего для весенне-
полевых работ выделяется 413 тыс. тонн дизельного 
топлива. Стоимость 222 тыс. тенге  тонна или 184 тенге  литр.
«Под посев текущего года в Акмолинской области засыпано 
около 533 тыс. тонн семян, что обеспечит регион в семенах 
в полном объеме», — заверил заместитель акима нашей 
области М. Таткеев.
По его словам, завершаются работы и по подготовке техники 
к проведению весенне-полевых работ.В посевной кампании 
будет задействовано более 18 тыс. единиц сеялок и посевных 
комплексов. Свыше 70% зернового клина планируется 
засеять, используя современную сельскохозяйственную 
технику. Как далее доложил первый заместитель акима, с 
начала года приобретено 73 единицы сельхозтехники на 
сумму около 4 млрд тг.
Гарантированное дизельное топливо для региона выделено 
в полном объеме, ведется работа по заключению договоров.
Продолжается работа по приобретению минеральных 
удобрений, уже закуплено 18 тыс. тонн.
На кредитование весенне-полевых работ через «Аграрную 
кредитную корпорацию» профинансировано 52 заявки на 
2,2 млрд тг.Кроме того, через АО «НК «Продкорпорация» 
будет проводиться работа по форвардному закупу 
сельскохозяйственной продукции под гарантии «СПК Кокше».
«В целом, принимаются все необходимые меры для 
своевременного проведения весенне-полевых работ на 
должном уровне», — сказал М. Таткеев.

primeminister.kz
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01 марта 2023 года ушел из жизни
 Тюлюнов Владимир Иванович

Тюлюнов Владимир Иванович родился 12 марта 
1954 года в Гомельской области в Беларусской ССР. 
Вместе с мамой приехал в село Бауманское, где в 
1970 году закончил восьмилетнюю школу. В этом же 
году поступил в Атбасарский техникум механизации 
сельского хозяйства, который закончил в 1974 году, 
после окончания работал электромонтером совхоза 
«Бауманский». С 1974 по 1976 год служил в рядах 
Советской Армии в Симферопольской области, 
после прохождения службы работал в том же совхозе 
«Бауманский» старшим электриком, заочно закончил 
Целиноградский сельскохозяйственный институт, и 
работал в родном совхозе старшим диспетчером, 
а затем заместителем директора по оперативным 
и текущим вопросам, продолжая работать в этой 
должности до 2004 года. С 2004 по 2010 год трудился 
в ТОО «Бауманское-07» старшим электромонтером. С 
июня 2010 года по август 2017 года работал акимом 
села Бауманское, уволившись с должности в связи с 
окончанием срока полномочий. 
Вся жизнь Владимира Ивановича – преданность 

выбранному делу и служение людям. Он всегда 
был отзывчивым, чутким и неравнодушным 
к чужим проблемам. За годы его трудовой 
деятельности, при его непосредственном участии 
произошли значительные изменения в социальной 
сфере села. Благодаря своему опыту, знаниям, 
целеустремленности, высоким морально – этическим 
принципам Владимир Иванович пользовался у коллег 
и сельчан заслуженным авторитетом и уважением.
Тюлюнов Владимир Иванович за свою трудовую 
деятельность многократно награждался грамотами, 
благодарственными письмами за значительный вклад 
в развитие района и высокие производственные 
показатели. 
Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким, всем, кто знал и любил Владимира 
Ивановича. Светлая память о нем сохранится 
в наших сердцах, а его имя – в истории района.

ГУ «Аппарат акима Егиндыкольского района»

Объявление

ТОО «Сарымсакты» уведомляет вас о переносе  
внеочередного общего собрания участников 
ТОО «Сарымсақты», назначенного на 20 марта  
в 11 часов 00 минут  на 27 апреля 2023 года в 
11.00 часов по адресу с.Полтавское ул.Центра-
льная,12,Егиндыкольского района Акмолинской 
области, в связи с поступлением заявления от 
участников ТОО о переносе  внеочередного 
общего собрания участников ТОО «Сарымсақты», 
а так же включения в протокол дополнительного 
вопроса согласно медиативного соглашения: 
Рассмотрение и выделение Каппарову А.Н. долю 
в уставном капитале в натуре в виде земельных 
участков площадью 342 га, в том числе пашни 
площадью 216 га, в административных границах 
села Буревестник.

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес!

Сыбайлас жемқорлық- заман ағысымен бірге өсіп-
өркендеп, мол қаражат және қоғамдық бәсекелестік 
пайда болған жерлерге тамырын жайып,  бүгінгі күнге 
дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. Бұл кесел 
дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге 
де орасан зор нұсқан келтіріп отыр.  «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы»  Заң талабының 
аясында жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр салада 
жүзеге асырылуда. Сондықтан, кез - келген ортада 
пара беру мен пара алудың жолын кесуде қоғам болып 
белсенділік танытуымыз қажет.  Парақорлық мемлекеттік 
органдардың тиісті қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, 
беделіне нұқсан келтіреді, заңды қағидаларды теріске 
шығарып, азаматтардың конституциялық құқықтары мен 
заңды мүдделерін бұзылуына түрткі береді.  Қазақстан 
Республикасының  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы»   Заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен 
күресті барлық мемлекттік органдар мен онда қызмет 
атқаратын лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс.  Мемлекеттік 
органдардың, ұжымдардың, жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының басшылары өз өкілеттегі шегінде кадр, 
бақылау, заңгерлік және өзге де қызметтерін тарта отырып, 
заң талаптарының орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. 
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» деп халық даналығы 
айтқандай біз мемлекеттік қызметшілер мемлекттік 
саясатты жақтап, оның орындалуына басты себепкерміз.  
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес- бұл үздіксіз процесс. 

 Егіндікөл ауданы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасы

Медициналық нысандарға 
зерделеу жұмыстары

Мемлекеттік тіл Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік органдарының, ұйымдарының және 
жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының жұмыс 
және іс қағаздарын 
жүргізу тілі болып 
табылады, орыс тілі 
ресми түрде қазақ тілімен 
тең қолданылады.  
Мемлекеттік емес 
ұйымдардың жұмысында 
мемлекеттік тіл және қажет 
болған жағдайда басқа 
тілдер қолданылады. 
Елді мекендердің, 
көшелердің, алаңдардың, 
сондай-ақ басқа да 
физика-географиялық 
объектілердің дәстүрлі, 
тарихи қалыптасқан 
қазақша атаулары басқа 
тілдерде транслитерация 
ережелеріне сәйкес 
берілуге тиіс.  Мемлекеттік ұйымдардың, олардың 
құрылымдық бөлімшелерінің атаулары мемлекеттік 
тілде және орыс  тілінде беріледі. Бірлескен, 
шетелдік ұйымдардың атаулары мемлекеттік тілде 
және орыс тілінде транслитерация арқылы беріледі.  
Деректемелер мен көрнекі ақпарат тілі  Мемлекеттік 
органдардың  мөрлері мен мөртабандарының 
мәтінінде олардың атаулары мемлекеттік тілде 
жазылады.  Меншік нысанына қарамастан, 
ұйымдардың мөрлерінің, мөртабандарының мәтіні 
мемлекеттік тілде және орыс тілінде жазылады.  
Бланкілер, маңдайшалар, хабарландырулар, 
жарнамалар, прейскуранттар, баға көрсеткіштері, 
басқа да көрнекі ақпарат мемлекеттік тілде 
және орыс тілінде, ал қажет болған жағдайда 
басқа да тілдерде жазылады.  Қазақстанда 
өндірілетін тауарлардың арнайы мәліметтер 
көрсетілген тауарлық жапсырмаларында 
(этикеткаларында), таңбаламаларында, 
нұсқаулықтарында мемлекеттік тілде және 
орыс тілінде қажетті ақпарат болуға тиіс. 
 Көрнекі ақпараттың барлық мәтіні  мынадай 
ретпен: мемлекеттік тілде – сол жағына немесе 
жоғарғы жағына, орыс тілінде оң жағына немесе 
төменгі жағына орналасады, бірдей өлшемдегі 
әріптермен жазылады. Қажеттігіне қарай көрнекі 
ақпараттың мәтіндері қосымша басқа да тілдерге 
аударылуы мүмкін. Бұл жағдайда  қаріп өлшемі 
нормативтік құқықтық актілерде белгіленген 
талаптардан аспауға тиіс. Ауызша ақпарат, 
хабарландыру, жарнама мемлекеттік тілде, орыс 
және қажет  болған жағдайда, басқа да тілдерде 
беріледі. Тілді мемлекеттік қорғау  Қазақстан 
Республикасында мемлекеттік тіл және барлық 
басқа тілдер мемлекеттің қорғауында болады. 

Мемлекеттік органдар бұл тілдердің қолданылуы 
мен дамуына қажетті жағдай жасайды.  Тілдің 

дамуы мемлекеттік 
тілдің басымдығын 
және іс қағаздарын  
жүргізуді қазақ тіліне 
к е з е ң - к е з е ң м е н 
көшіруді көздейтін 
М е м л е к е т т і к 
б а ғ д а р л а м а м е н 
қамтамасыз етіледі.  
Мемлекеттік тілді 
белгілі бір көлемде 
және біліктілік 
т а л а п т а р ы н а 
сәйкес білуі 
қажет кәсіптердің, 
м а м а н д ы қ т а рд ы ң 
және лауазымдардың 
тізбесі Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы 
з а ң д а р ы м е н 
б е л г і л е н е д і .  

Қазақстан Республикасының Үкіметі терминология, 
ономастика жөніндегі тиісті мемлекеттік 
комиссияларды және қажет болған жағдайда 
басқа да құрылымдарды құрады. Тіл туралы 
заңдарды бұзғаны үшін  жауаптылық  Қазақстан 
Республикасының тіл туралы заңдарының 
бұзылуына кінәлі мемлекеттік органдардың, кез 
келген меншік нысанындағы ұйымдардың бірінші 
басшылары, сондай-ақ заңды және  жеке тұлғалар 
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 
жауапты болады.  Лауазымды адамның мемлекеттік 
тілді білмеу желеуімен азаматтардың өтініштерін 
қабылдаудан бас тартуы, сондай-ақ мемлекеттік 
тілде және басқа тілдерде қызмет атқарылатын 
салада олардың қолданылуына кез келген кедергі 
келтіру Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген жауаптылыққа әкеліп соғады.
2023 жылдың ақпан айының 9-10 күндері 
Егіндікөл аудандық ауруханасында «Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан 
Республикасының  Заңына сәйкес көрнекі 
ақпараттарды зерделеу жұмыстары 
жүргізілді. Егіндікөл ауданында 3 дәріхана 
орналасқан. Зерделеу жұмысы барысында 
2 дәріхананың талапқа сай екендігі, ал 
қалған 1 дәріханада талаптарды орындау 
шараларының жүргізіліп жатқандығы анықталды. 
Көрнекі ақпарат және деректемелерді   
орналастыру тәртібі бойынша ақпарат берілді.

А.Карабекова 
Егіндікөл ауданының ішкі саясат,

мәдениет,тілдерді дамыту және спорт 
бөлімінің бас маманының міндетін атқарушы
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Михайловна

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 

болмауы  мүмкін

Газет « Алтын астық «газетінің 
редакциясында дайындалды, 

терілді, жинақталды. 
Нұр-Сұлтан қаласы,  Жұбанов 

көшесі 24/1 «Дунасарова А. Д.» ЖК 
басылып шықты

Мемлекеттік тілдегі 
материалдарға 

жауапты  
Балшых Ахмарал

Жинақтаушы оператор 
Алиева Анастасия

Тіркеу куәлігі №15838-Г 
17.02.2016 ж. Қазақстан 

Республикасының Ақпарат 
министрлігі берген
Таралымы 505 дана

аптасына 1 рет 
дүйсенбі күндері шығарылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет қағидаларына сәйкес,  жеке 
және заңды тұлғаларға тиесілі  есепте тұрған машиналар 
жылына бір рет «Егіндікөл ауданының ауыл шаруашылығы, жер 
қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі» ММ-де  «Тракторларды 
және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер 
мен механизмдердi, монтаждалған арнаулы жабдығы бар 
тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен 
жүретiн ауылшаруашылық, мелиорациялық және жол-құрылыс 
машиналары мен механизмдерiн, жүрiп өту мүмкiндiгi жоғары 
арнаулы машиналарды жыл сайынғы мемлекеттiк техникалық 
қарап-тексеруден өткiзу қағидаларын бекіту туралы»

Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) көрсетілетін 
қызметті берушіге жүгінген кезде жеке және заңды тұлғалар үшін 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
жеке тұлға (не сенімхат бойынша оның өкілі): 
нысан бойынша өтініш, машинаны тіркеу құжаты 
(техникалық паспорт); электрондық тасымалдағыштағы 
электрондық-цифрлық қолтаңбаның кілті (флеш. 
жинақтауыш);
заңды тұлға (не сенімхат бойынша оның өкілі): нысан 
бойынша өтініш, машинаны тіркеу құжаты (техникалық 
паспорт); осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
қосымшаға сәйкес нысан бойынша машиналарды мемлекеттік 
техникалық байқау актісіне енгізу үшін машиналар туралы 
мәліметтер, электрондық жеткізгіштегі электрондық цифрлық 
қолтаңба кілті (флеш. жад).
2023 жылға көктемгі-дала жұмыстарын жүзеге асыратын 
«Тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен 
жүретiн шассилер мен механизмдердi, монтаждалған арнаулы 
жабдығы бар тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiн, 
өздiгiнен жүретiн ауылшаруашылық, мелиорациялық және жол-
құрылыс машиналары мен механизмдерiн, жүрiп өту мүмкiндiгi 
жоғары арнаулы машиналарды жыл сайынғы мемлекеттiк 
техникалық қарап-тексеруден өткiзу қағидаларын бекіту туралы» 
техникалық байқау кестесі

                Атауы Орын Күні Уақыты
1 «АСКОП» ЖШС, Егіндікөл ауылы жеке және 

заңды тұлғалар
Техниканың орналасқан 
жері бойынша

04.04.2023  10.00 нан 12.00 с.  
 15.00 тен17.00 с.

2 «СХП Шарафутдинов и К» ЖШС, Егіндікөл 
ауылы  жеке және заңды  тұлғалар

Техниканың орналасқан 
жері бойынша

05.04.2023  10.00 нан 12.00 с.  
 15.00 тен 17.00 с.

3  «Қоржынкөл-А» ЖШС, Қоржынкөл ауылы  
жеке және заңды  тұлғалар 

Техниканың орналасқан 
жері бойынша

06.04.2023  15.00 тен 18.00 с.

4.  «Бауманское 07»ЖШС, Бауман  ауылы  жеке 
және заңды  тұлғалар 

Техниканың орналасқан 
жері бойынша

07.04.2023 15.00 тен 18.00 с.

5  «Бауманское 2030»ЖШС, Бауман  ауылы  
жеке және заңды  тұлғалар 

Техниканың орналасқан 
жері бойынша

11.04.2023  15.00 тен 18.00 с.

6  «Ушаково-Агро» ЖШС, Ұзынкөл ауыл округі  
жеке және заңды  тұлғалар 

Техниканың орналасқан 
жері бойынша

12.04.2023  15.00 тен  18.00 с.

7  «Сарымсакты» ЖШС, Алакөл ауыл округі  
жеке және заңды  тұлғалар

Техниканың орналасқан 
жері бойынша

13.04.2023  15.00 тен 18.00 с.

8  «Жулдыз КП» ЖШС, Жалманқұлақ ауыл округі  
жеке және заңды  тұлғалар 

Техниканың орналасқан 
жері бойынша

14.04.2023  15.00 тен 18.00 с.

9 Абай ауылы жеке және заңды  тұлғалар Техниканың орналасқан 
жері бойынша

18.04.2023  15.00 тен 18.00 с.

10 Спиридоновка ауылы жеке және заңды  
тұлғалар 

Техниканың орналасқан 
жері бойынша

19.04.2023  15.00 тен 18.00 с.

В соответствии с правилами государственной услуги 
«Проведение ежегодного государственного технического 
осмотра тракторов и изготовленных на их базе самоходных 
шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со 
смонтированным специальным оборудованием, самоходных 
сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-
строительных машин и механизмов, а также специальных 
машин повышенной проходимости»,  техническому 
осмотру один раз в год подлежат машины, принадлежащие 
физическим  и юридическим лицам и состоящие на учете 
в ГУ «Отдел сельского хозяйства, земельных отношений 
и предпринимательства Егиндыкольского района», 
согласно графика.
Перечень документов, необходимых для 
оказания государственной услуги при обращении 
услугополучателя (либо его представителя) к 
услугодателю, для физических и юридических лиц:
физическое лицо (либо его представитель по 
доверенности): заявление по форме,  регистрационный 

документ на машину (технический паспорт); ключ 
электронно-цифровой подписи на электронном 
носителе( флеш. накопитель);
юридическое лицо (либо его представитель по доверенности): 
заявление по форме, регистрационный документ на машину 
(технический паспорт); сведения о машинах, для внесения 
в акт государственного технического осмотра машин по 
форме, согласно приложению к настоящему Стандарту 
государственной услуги, ключ электронно цифровой 
подписи на электронном носителе (флеш. накопитель).
График технического осмотра тракторов и изготовленных 
на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к 
ним, включая прицепы со смонтированным специальным 
оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, 
мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, 
а также специальных машин повышенной проходимости 
осуществляющих весенне-полевые работы на 2023 
год.

Наименование Место Дата Время
1 ТОО «АСКОП», юр. и физ. лица села 

Егиндыколь.
По месту 
нахождения техники

04.04.2023 С 10.00 до 12.00 ч.  
С 15.00 до 17.00 ч.

2 ТОО «СХП Шарафутдинов и К», юр. и физ. лица 
села Егиндыколь.

По месту 
нахождения техники

05.04.2023 С 10.00 до 12.00 ч.  
С 15.00 до 17.00 ч.

3 ТОО «Қоржынкөл-А», юр. и физ. лица села 
Коржинколь.

По месту 
нахождения техники

06.04.2023 С 15.00 до 18.00 ч.

4. ТОО «Бауманское 07», юр. и физ. лица села 
Бауманское.

По месту 
нахождения техники

07.04.2023 С 15.00 до 18.00 ч.

5 ТОО «Бауманское 2030», юр. и физ. лица села 
Бауманское.

По месту 
нахождения техники

11.04.2023 С 15.00 до 18.00 ч.

6 ТОО «Ушаково-Агро», юр. и физ. лица 
Узынкольского сельского округа.

По месту 
нахождения техники

12.04.2023 С 15.00 до 18.00 ч.

7 ТОО «Сарымсакты», юр. и физ.лица 
Алакольского сельского округа.

По месту 
нахождения техники

13.04.2023 С 15.00 до 18.00 ч.

8 ТОО «Жулдыз КП», юр. и физ. лица 
Жалманкулакского сельского округа.

По месту 
нахождения техники

14.04.2023 С 15.00 до 18.00 ч.

9 юр. и физ. лица села Абай По месту 
нахождения техники

18.04.2023 С 15.00 до 18.00 ч.

10 юр. и физ. лица села Спиридоновка По месту 
нахождения техники

19.04.2023 С 15.00 до 18.00 ч.

Ұлттық ономастика — 
мемлекеттік идеологияның 

жарқын бейнесі

Туған өлкеміздегі жер-су, елді мекен атауларының 
отаршылдық-тоталитарлық дәуірлерде қандай 
өзгерістерге түскені бізге тарихтан белгілі. Біз, 
бүгін, осы жер-су (топонимикалық) атауларының 
шығу тарихына тереңірек үңілсек, онда үлкен сыр 
жатқанын білеміз. Ендеше, ескі атауларды қалпына 
келтіру тарихи әділеттілікті орнату деген сөз. Міне, 
сондықтан да, Оңтүстікте ономастика мәселесіне 
үлкен мән беріледі. Біздің облыста байырғы жер-
су атауларын қайтару жұмысына аса маңызды 
әлеуметтік мәселе деп қарайды. Тәуелсіздігімізге 
тәубе дей отырып, облыс аумағындағы 
отаршылдық пен тоталитарлық дәуірлерден қалған 
атаулардан біртіндеп арылып келеміз. Республика 
бойынша бүгінгі таңда бір мыңнан астам елді 
мекеннің атауы өзгертілсе, соның 404-і біздің 
облысқа тиесілі. Бұндай көрсеткішке зиялы қауым 
мен түрлі қоғамдық бірлестіктердің және жергілікті 
ономастика комиссиялары тарапынан ұзақ 
жылдар бойы тынымсыз жүргізілген жүйелі жұмыс 
нәтижесінде қол жеткіздік. Ономастика саласының 
барлық жетістіктері мен кемшіліктерін әйгілейтін 
құжат – ол Қазақстанның және облыстардың 
әкімшілік-аумақтық карталары. Бұрын Кеңес Одағы 
тұсында Қазақстанның әкімшілік-аумақтық картасы 
Ресейдің картасына ұқсайтын, себебі жер-су, 
елді мекен атауларының басым бөлігі өзге тілде 
болатын. Еліміздің картасы да өзге тілде жасалатын. 
Енді Қазақстанның картасын қазақ тілінде 
жасайтын уақыт келді. Ол үшін, байырғы жер-су 
атауларымызды қайтару бүгінгі күннің басты міндеті! 
Еліміз егемендік алғалы Қазақстанның картасы да 
едәуір өзгеріп, қазақшаланып келеді. Дегенмен, 
еліміздің солтүстік, шығыс, орталық облыстарында 
орысша атаулар әлі де сіресіп тұрғаны картадан 
байқалады. Соның ішінде, Петропавл мен 
Павлодар қалаларының атаулары сол күйінде 
өзгермей келе жатқаны біздің де жанымызға аяздай 
батады. Бұл атауларды ауыстыру жөнінде жергілікті 
билік орындарына Елбасы тарапынан тапсырма 
берілгенінен де хабардармыз. Бұл енді намыстың 
ісі болып тұр! Алайда осы атауды ауыстыруға кейбір 
басшылардың батылдығы мен рухы жетіңкіремей 
жүр немесе намысы мен рухы бір арнаға тоғыспай 
тұрған сияқты. Петропавл қаласын – Қызылжар 
қаласы деп өзгертуге әркім шама-шарқынша 
қолдау көрсеткені жөн. Бәріміз қолдап-қуаттап, 
жабыла кірісіп Қызылжар атауын қайтара алсақ, 
онда қазақтың бір ұлттық мүддесі орындалар еді. 
Тәуелсіздік алғанымызға 31 жылдан асқанымен, 
мұндай мыңдаған атаулардан әлі де арыла алған 
жоқпыз. Өткен ғасырдағы отаршылдық заманды, 
одан кейінгі кешегі кеңестік кезеңді еске салатын 
республикамыздағы бірнеше қала мен ондаған 
ауданның және жүздеген елді мекеннің атаулары 
орыс тілінде екендігі өкінішті-ақ. ономастика 
жұмыстарына байланысты заңнамалардағы 
олқылықтардан бірқатар мәселелерді нормативтік 
құқықтық тұрғыдан шешу жағы күрделі күйінде 
қалып келеді. Сондықтан, осындай күрмеуі қиын 
проблемаларды арнайы жаңа заң қабылдау арқылы 
іске асыруға болады. Тоқсан сөздің тобықтай 
түйіні, топонимика саласында жүргізіліп отырған 
тілдік саясат тәуелсіздікті нығайту, мемлекеттік 
сәйкестікті қалыптастырудағы басымдықтардың 
бірі болғандықтан, ономастикадағы 
қордаланып қалған проблемаларды шешу 
үшін елімізге “Ономастика туралы” арнайы  
заң қажеттігі күн өткен сайын айқын сезілуде.

А.Карабекова 
Егіндікөл ауданының ішкі саясат,

мәдениет,тілдерді дамыту және спорт бөлімінің 
бас маманының міндетін атқарушы
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