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ЖАЗЫЛЫМ-2023

Жамбыл аудандық «Șūğyla-Raduga» 
газетіне 2023 жылға жазылу жүріп 
жатыр. Индексі 68991. «Қазпошта» 

байланыс бөлімшесінде газетке 
жазылу құны: 1 жылға – 4318,68 теңге, 

6 айға – 2159,34 теңге.
«Șūğyla-Raduga» газетіне редакциядан 
да жазылуға мүмкіндік бар. Жазылу 
құны: 1 жылға – 2500 теңге, 6 айға 

– 1250 теңге. Редакция арқылы 
жазылушылар газеттің әрбір санын 

газет редакциясынан өздері келіп алып 
тұратын болады.

ҚАБЫЛДАУ

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ТАЛАП-
ТІЛЕГІН ТЫҢДАДЫ

ОБЛЫСТЫҚ ЖҰМЫСШЫ ТОП – АУДАНЫМЫЗДА

Жамбыл облысының 2025 
жылға дейінгі даму жоспарының 
с т р а т е г и я л ы қ  б а ғ ы тт а ғы 
мақсат тары мен міндет терін 
түсіндіру бойынша құрылған 
о б л ы с т ы қ  ж ұ м ы с ш ы  т о п 
мүшелері дүйсенбі күні аудан 
әкімдігінің мәжіліс залын да 
аудан активімен жиын өткізді. 

Дүйсенбі күні аудан әкімі Ерлан 
Қыдыралыұлы өңір тұрғындарын 
жеке сұрақтарымен қабылдап, 
талап-тілектерін тыңдады.

Қабылдауға келген Жасөркен ауылының 
тұрғыны, зейнеткер Қалдыбек Шаюсупов 
елді мекен маңынан бау-бақша өсіру үшін, 
ал, Қаракемер ауылының тұрғыны Жанболат 
Қапалбаев ауыл аумағынан цех ашу үшін жер 
телімдерін сұрады.

Тұрғындарды мұқият тыңдаған өңір 
басшысы ҚР Жер кодексінің талаптарына 
сәйкес жер алуға болатынын айтып, тиісті бөлім 
басшыларына ауыл аумағынан жер қарастыруды 
тапсырды.

Ақжігіт ЖЕТПІСБАЙ

АУДАН ӘКІМДІГІНДЕ

САУАТТЫ ЖАРНАМА – ТІЛ ТАЗАЛЫҒЫНЫҢ КӨРІНІСІ
Хабарламашының айтуынша, жергілікті тұрғындарға 1 аудандық, 

4 ауылдық мәдениет үйі, 15 ауылдық клуб, 1 орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесі, 1 аудандық балалар мен жасөспірімдер, 27 
ауылдық кітапхана, 1 аудандық тарихи-өлкетану музейі, 1 «Зерде» 
бейнемобиль қызмет көрсетеді. Ал, 50 мәдениет нысанында 14 
әкімшілік, 134 шығармашылық, 134 техникалық қызметкер жұмыс 
істейді. 

К е ш е  а у д а н  ә к і м і  Е р л а н 
Қыдыралыұлының төрағалығымен 
аудан әкімдігінің кезекті мәжілісі 
өтті. Күн тәртібіндегі негізгі мәселе 

– аудан әкімдігі мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 
атқарған жұмысы, ҚР «Тіл туралы» Заңының орындалуы және 
ономастикалық ахуал туралы аудан әкімдігі мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімінің басшысы Жансая Оспанова хабарлама жасады.  2

ЖАҢА НЫСАН

«КORZINKA» КӨТЕРМЕ МАРКЕТІ АШЫЛДЫ

Соңғы жылдары аудан орталығы Аса 
ауылында әлеуметтік және сауда 
нысандары көптеп бой көтеруде. 
Заман талабына сай салынған 
ғимараттар халық қажетін өтеумен 
бірге мекеннің ажарын ашып, сәнін 
келтіруде. 

Жуырда кәсіпкер Бақыт Доспанбетов пен ұлы 
Досжан Жамбылов Аса ауылы, Абай көшесінің 
бойынан ұзындығы – 50, ені 35 метрді құрайтын 
қос қабатты ғимараттың құрылысын аяқтаған 
болатын. Соңғы үлгідегі қажетті заттармен 
жабдықталған, жылу мен ыстық су кіргізілген, 
жарық әрі кең нысанды «Korzinka» көтерме 
маркеті жалға алып, жұмысын бастап кетті.

Сенбі күні арнайы ашылуы болған сауда 
нысаны бүгінде тұрғындарға арзандатылған 
бағада азық-түлік пен қолданыстағы тауарларды 
ұсынуда.

Ақжігіт ЖЕТПІСБАЙ

ӨҢІРІМІЗДЕ 6811 ЖҰМЫС ОРНЫ ҚҰРЫЛАДЫ

Жергілікті  кәсіпкерлер мен 
шаруалар шақырылған жиында 
жұмысшы топтың хатшысы – облыс 
әкімдігі экономика және бюджеттік 
жоспарлау басқармасы басшысының 

орынбасары Надира Жолдасбекова 
қатысушыларға алдағы үш жылға 
арналған өңірдің даму жоспары 
жамбылдықтардың әл-ауқатын 
арттыруға, табысын көбейтуге, 
тұрмысын жақсартуға, тұрғындарды 
жұмыспен қамтуға бағытталғанын 
айтты.

Ильяс ҚАЛЫБЕКОВ
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Облыс әкімі Нұржан Нұржігітов Испания 
Корольдігінің Қазақстан Респуб-
ликасындағы елшісі Хорхе Урбиола 
Лопес де Монтенегромен кездесті.

Нұржан Нұржігітов қонаққа облыстың негізгі 
даму бағыттары туралы айтып, өңірдің ауыл 
шаруашылығы, өнеркәсіп, баламалы энергетика 
салаларындағы зор әлеуетін атап өтті.

Та р а п т а р  с ауд а - э ко н ом и ка л ы қ  ж ә н е 
инвестициялық ынтымақтастықты, «жасыл» 
экономиканы дамыту, бірлескен жобаларды іске 
асыру мүмкіндіктері мен жоспарларды талқылады.

Өз кезегінде Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро 
Қазақстанның сенімді серіктес екенін жеткізіп, 
екіжақты және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті 
мәселелер бойынша стратегиялық әріптестікті одан 
әрі нығайтуға және кеңейтуге мүдделілік білдірді.

Ке зд е с у  қ о р ы т ы н д ы с ы м е н  т а р а п т а р 
алдағы уақытта да түрлі салаларда жемісті 
ынтымақтастықты жалғастыру, тәжірибе алмасу 
жөнінде келісімге келді. 

Облыс әкімінің баспасөз қызметі.

БАРЫС-КЕЛІС

ИСПАНИЯМЕН БАЙЛАНЫС 
НЫҒАЙЫП КЕЛЕДІ

Марапаттау рәсіміне арнайы қатысқан аудан 
әкімі Ерлан Қыдыралыұлы 20 қарашада өткізілген 
саяси науқанда жамбылдықтардың белсенділігі 
жоғары болғанын, жергілікті жұртшылықтың 
басым бөлігі жауапкершілік танытқанын атап 
өтті. Өңір басшысы жауапты науқанға дайындық 
және оны өткізу жұмыстарына елеулі үлес 
қосқан аудандық сайлау комиссиясының мүшесі 
Рая Түлкібаева мен «Amanat» партиясының 
белсенді мүшесі Сағи Мұздыбайға Қазақстан 
Республикасы Президентінің Алғыс хатын 
табыстады. Сонымен қатар аудан әкімінің 
орынбасары Олжас Баққараевқа, аудандық 
сайлау комиссиясының төрағасы Бауыржан 
Көшербаевқа, орынбасары Қуат Ошақбайға, 
комиссиясы хатшысы Арнұр Отыншиевке, 
Жамбыл ауылдық округінің әкімі Бақыт 
Садырбаевқа, аудан әкімі аппараты ұйымдастыру-
инспекторлық бөлімшесінің басшысы Бақытжан 
Құтжанға облыс әкімінің Алғыс хатын табыс етті.

МАРАПАТ

БЕЛСЕНДІ АЗАМАТТАРҒА 
ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛДІ

Кеше аудан әкімдігінің мәжіліс 
залында Қазақстан Республикасы 
Президентінің кезектен тыс сайлауына 
белсенді атсалысқан азаматтардың 
бірқатары марапатталды.

Ильяс ҚАЛЫБЕКҰЛЫ

Нұрасыл СҰЛТАНБАЕВ
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Сондай-ақ жоспар негізгі 3 бөлімнен 
тұратынын, бұл бағдарламалық құжатта жеке 
қаражат есебінен іске асырылатын инвестициялық 
жобалар көрсетілгенін, 2025 жылға дейін әр 
ауданда, әр ауылда әлеуметтік нысандар салу 
көзделгенін, бюджеттік қаражат есебінен іске 
асырылатын жобалар белгіленгенін, ауқымды 
даму жоспары арқылы 2025 жылға дейін облыс 
бойынша 84000 жұмыс орны құрылады деп 
жоспарланғанын, оның ішінде өңірімізде 6811 
жұмыс орны қалыптастырылатынын сөз етті. 
Басым бағыттар, яғни ауылды жерлерді, сондай-
ақ ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлікті дамыту 
стратегиялық мәнге ие екенін алға тартты.

Басқосуда облыс әкімдігінің бірқатар 
басқарма басшылары мен өзге де жауапты 
тұлғалар күн тәртібіндегі мәселе бойынша 
хабарлама жасап, мән-жайды егжей-тегжейлі 
түсіндірді. Негізгі басымдық тұрақты жұмыс 
орындарын ашу, жұмыссыз жүрген азаматтар 
мен жастарды тұрақты жұмыс орнымен 
қамту, жағдайын жақсарту екендігін қадап 

ӨҢІРІМІЗДЕ 6811 ЖҰМЫС ОРНЫ ҚҰРЫЛАДЫ
Соңы. Басы 1-бетте

айтты. Мемлекеттік қолдаулар қолжетімді 
болатынына, оның ішінде грант, субсидия, 
кепілдіксіз жеңілдетілген несие алуға 
қолайлы жағдай жасалатынына, мемлекет 
тарапынан көрсетілетін жеңілдіктер елді 
мекендердегі аулаларға, әсіресе тұрмыс 
жағдайы төмен отбасыларға жету керектігіне 
баса мән берді. Даму жоспарының орындалу 
барысы жіт і  бақылауда болатынын, 
ауылдық округ әкімдері ай сайын аудан 
әкімдеріне атқарылған жұмыстар туралы 
есеп беретініне, аудан әкімдері мен тиісті 
салалық басқарма басшылары және облыс 
әкімінің орынбасарларының есебі тоқсан 
сайын тыңдалатынына назар аударды.

Алқалы жиынды қорытындылаған аудан 
әкімінің орынбасары Нұрлан Несіпбеков 
жұмысшы топ мүшелеріне өңірдің даму 
жоспарын жан-жақты әрі тарқата түсіндіргені 
үшін ризашылығын білдірді.

ҚЫС-2022

29 ноября 2022 года состоялось заседание 
Жамбылской районной избирательной комиссии. 
В соответствии со статьями 14, 45, 46, пунктами 
5, 6 статьи 111-1, статьей 112 Конституционного 
закона Республики Казахстан от 28 сентября 
1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и 
постановлением заседания Бюро Политического 
совета Жамбылского районного филиала партии 
«AMANAT» от 29 ноября 2022 года №021 pq  
Жамбылская районная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Передать вакантный мандат депутата 
Жамбылского районного маслихата Токсаба Жандар 
Жамбылулы, включенному в партийный список 
партии «AMANAT». 

2. Зарегистрировать Токсаба Жандар Жамбылулы 
депутатом Жамбылского районного маслихата 
седьмого созыва.

3. Вручить зарегистрированному депутату 
Жамбылского районного маслихата седьмого созыва 
соответствующее удостоверение и нагрудной знак 
установленного образца. 

2022 жылдың 29 қарашасында Жамбыл 
аудандық сайлау комиссиясының отырысы 
өтіп, «Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының 14, 45, 
46, және 111-1-бабының 6-тармағына, 112-бабына 
және «AMANAT» партиясы Жамбыл аудандық 
филиалының Саяси кеңесі Бюросы отырысының 
2022 жылғы 29 қарашадағы №021pq қаулысына 
сәйкес Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы 
ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Жамбыл аудандық мәслихаты депутатының 
босаған мандаты «AMANAT» партиясының 
партиялық тiзiміне енгiзiлген Жандар Жамбылұлы 
Тоқсабаға берілсін. 

2. Жандар Жамбылұлы Тоқсаба жетінші 
шақырылған Жамбыл аудандық мәслихатының 
депутаты болып тіркелсін.

3. Жетінші шақырылған Жамбыл аудандық 
мәслихатының депутатына белгіленген үлгідегі 
тиісті куәлік және омырауға тағатын белгі 
тапсырылсын.

ЖАМБЫЛ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ ХАБАРЫ

СООБЩЕНИЕ ЖАМБЫЛСКОЙ 
РАЙОННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ

Жетінші шақырылған Жамбыл аудандық 
мәслихатының кезектен тыс жиырма алтыншы 
сессиясы 2022 жылдың 5 желтоқсанында аудан 
әкімдігінің кіші мәжіліс залында сағат 11.00-де 
төмендегідей күн тәртібімен өтеді:

1. «2022-2024 жылдарға арналған аудандық 
бюджет туралы» Жамбыл аудандық мәслихатының 
2021 жылғы 27 желтоқсандағы №13-2 шешіміне 
өзгерістер енгізу туралы.

2. Әртүрлі мәселелер. 

Аудандық мәслихат аппараты.

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ 
ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

Жәнібек АСАНОВ

Әне-міне қылышын сүйретіп қыс 
та келіп қалды. «Жаман айтпай 
жақсы жоқ» демекші, мінезі ауыр бұл 
маусымды қалыпты өткеріп, болуы 
ықтимал төтенше жағдайлардың 
алдын алу және жоюмен күрес жыл 
сайын күн тәртібінен түспей келеді.

ОҚУ-ЖАТТЫҒУ 
ЖИЫНЫ ӨТТІ

Күні кеше өткен «Қыс-2021» республикалық 
командалық-штабтық оқу-жаттығуының мақсаты 
да – төтенше жағдайлардың алдын алу, оларды 
жою, азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің 
іс-қимылдарын одан әрі жетілдіру, оған қарасты 
қызметтердің қысқы кезеңге дайындығын тексеру. 

Оқу-жаттығу жиынында аудандық төтенше 
жағдайлар және №10 өрт сөндіру бөлімдерінің 
қызметкерлері құрал-жабдықтарын дайындыққа 
келтіріп, сап түзеді. Аудан әкімінің орынбасары 
Нұрлан Несіпбеков аудандық төтенше жағдайлар 
бөлімінің бастығы Расул Сұлтановтың оқу-
жаттығуға дайындық туралы рапортын назарға 
алып, төтенше жағдай кезінде бірлесе әрекет етудің 
маңыздылығына тоқталды. 

Одан кейін құтқарушылар төтенше жағдайларды 
жою бойынша арнайы тактикалық оқу-жаттығулар 
өткізді. Олар №1 орта мектепті жылумен қамтамасыз 
ететін қазандық маңына жиналып, тәжірибелік 
дағдыларын жетілдірді. Жоспар бойынша төтенше 
жағдай қызметкерлері көгілдір отынның иісіне 
уланған қазандық қызметкерін құтқарды. Құтқару 
операциясында алдымен газ құбыры бекітіліп, өрт 
сөндіру қызметкерлері зардап шеккен азаматты 
қазандық ғимаратынан сыртқа алып шықты. 
Науқасқа медицина қызметкерлері алғашқы көмек 
көрсетті.

Жылыту маусымында оқыс оқиғалар орын алған 
жағдайда азаматтық қорғау күштері сақадай сай 
болуы керек. Оқу-жаттығу жиыны осы мақсатқа 
бағытталды.Соңы. Басы 1-бетте

Биыл мәдени-көпшілік іс-шаралар өткізуге 5 
млн 478 мың теңге бөлінді. Осы уақытқа дейін 
1236 түрлі форматтағы іс-шара өткізіліп, оған 62 
мыңға жуық адам қатысты.

Аудан өнерпаздары 7 рет республикалық, 
21 рет облыстық байқауларда жеңімпаз 
атанды. Облыс және аудан әкімінің хаттамалық 
тапсырмасына сәйкес елді мекендердегі 
үйірмелердің жұмыстарына талдау жүргізіліп, 
қосымша 6 домбыра, 2 ән, 4 би үйірме жетекшісі 
қажеттілігі анықталып, нәтижесінде 12 үйірме 
жетекшісі жұмысқа қабылданды. Бүгінде 
аудандық мәдениет үйі мен ауылдық клубтардағы 
90 үйірмеге 914 адам барады. Оның 64-і 
балалармен жұмыс істейді.

Ауд а н д ы қ  о рт а л ы қ т а н д ы р ы л ғ а н 
кітапханалар жүйесіндегі 226329 дана 
кітаптың 150363-і мемлекеттік тілде. Жыл 
басынан бері ақпараттық жүйеге 226109 
дерекқор енгізілді. Бүгінде кітапханалар 
жанынан ашылған 21 цифрландырылған 
ақпараттық орталық тұрғындарға 20-
дан астам қызмет түрін көрсетеді. 

Жыл басында облыс әкімдігінің 
мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы мен аудан әкімі арасында 
Жамбыл облысының 2025 жылға 
дейінгі даму жоспары бекітілген. Даму 
жоспарының «Оқитын ұлт» жобасы 
аясында халықтың кітап оқу белсенділігін 
29,7 пайызға жеткізу көзделген. Қазіргі 
таңда оқырман саны 24766 адамға немесе 
28,8 пайызға орындалды. Ал, тұрғындарды 
мәдениет нысандарымен және көрсетілетін 
қызметтермен қамтамасыз ету мақсатында 2025 
жылға дейін 3 өнер ордасын салу жоспарланған. 

Осы жылы Айшабибі ауылдық мәдениет үйінің 
шатырын ағымды жөндеуге 7 млн 857 мың теңге, 
Ащыбұлақ ауылдық кітапханасының ғимаратын 
ағымды жөндеуге 17 млн 38 мың теңге, Шайдана 
ауылдық кітапханасының ғимаратын ағымды 
жөндеуге 4 млн 978 мың теңге, Шайқорық 
ауылдық кітапханасы ғимаратын ағымды 
жөндеуге 7 млн теңге қаржы қаралып, жұмыстар 
толығымен аяқталды. Ал, Ерназар ауылдық 
клубының ғимаратын ағымды жөндеуге 31 млн 
513 мың теңге, жылыту жүйесін жөндеуге 6 млн 
67 мың теңге бөлінді. Қазіргі уақытта жөндеу 
жұмыстары басталып кетті. Бесағаш ауылдық 
клубы мен Қаракемер, Тоғызтарау ауылдық 
кітапханалары ыңғайластырылған ғимаратта 
орналас қандықтан, жеке ғимарат мәселесін 
қарастыруды қажет етеді. Аудандық мәдениет 

САУАТТЫ ЖАРНАМА –
ТІЛ ТАЗАЛЫҒЫНЫҢ КӨРІНІСІ

нысандарының 24-і – ыңғайластырылған, 11-і 
– көмір пешпен, 1-еуі – электр энергиясымен, 
1-еуі – дизель отынымен, 11-і табиғи газбен 
жылытылады. Биыл 3 млн 534 мың теңгеге 194 
тонна қатты отын сатып алынды. 

Ауданда типтік ғимараттағы 24 мәдениет 
нысанының 17-сі мүмкіндігі  шектеулі 
азаматтарға арналған пандустармен толықтай 
қамтамасыз етілген. 

«AMANAT» партиясының жол картасына 
сәйкес Бесағаш және Бектөбе ауылдарындағы 
т арихи және  мәдени е скертк іштерге 
археологиялық барлау, ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізуге 500 мың теңге қаралып, 
жұмыстар жүргізілуде. 

Аудан аумағында 221 тарихи-мәдени 
ескерткіш бар. Қазіргі таңда 100 ескерткіштің 
жерге орналастыру актісі  әзірленген. 
Қалғандарына кезең-кезеңімен жасалады.

Аудан аумағында мемлекеттік тілді 
дамыту мақсатында қаңтар-қараша айлары 
аралығында 44 іс-шара өткізіліп, 500-
ден астам адам тартылды. Ал, ұлтаралық 

т атулықты нығайту,  т іл  мәдениет ін 
қалыптастыру, мемлекеттік тілді насихаттау 
мақсатында «Тіл жанашыры», «Сөйле» 
клубтары аудан жастарымен және белсенді 
этнос өкілдерімен өз жұмысын тұрақты түрде 
жүргізіп келеді.

Облыстық тілдерді оқыту орталығының 
Жамбыл аудандық бөлімшесінде 23 топта 236 
тыңдаушы оқыту курсынан өтті. 

Облыс әкімдігінің тілдерді дамыту 
басқармасы мен аудан әкімі арасындағы 
келіс імге сәйке с 2022 жылы көрнекі 
ақпараттарда мемлекеттік тілдің пайдалану 
дәрежесін 84 пайызға жеткізу көзделген. Қазіргі 
таңда көрсеткіш 89,1 пайызға орындалды.

– Ауданда ономастикалық атауларды ретке 
келтіру және тарихи атауларды жаңғырту 
жұмыстары да өз деңгейінде атқарылуда. 
Бүгінде идеологиялық мағынасы ескірген 
және қайталанатын атауларды тарихи жер-су, 
дәстүрлі атауларға алмастыру жұмыстары 
жергілікті ономастика комиссиясының жұмыс 
жоспарына және жоғарғы атқарушы органдар 
тарапынан келіп түскен тапсырмалар аясында 
жүргізілуде. 

Ауданда 17 ауылдық округ, 42 елді мекен, 
520 көше бар. Оның 294-і тарихи тұлғалардың, 
85-і дәстүрлі, 128-і жер-су атауларымен аталады 
Ал, 10 көшенің мағынасы ескірген, 3 көшенің 
атауы қайталанады.

Ағымдағы жылы облыстық ономастика 
комиссиясының қорытындасымен Пригородное 
елді мекенінің атауы Сұлутөр болып өзгертілді. 
Мағынасы ескірген 9 көшеге қайта атау 
берілді. Жалпақтөбе ауылындағы мәдениет үйі 
композитор Шәмші Қалдаяқовтың есімімен 
аталды.

Ағымдағы жылға пошта индексі және 
QR-коды бар 2802 жаңа үлгідегі аншлагты 

ауыстыруға 4 млн 937 мың теңге бөлініп, 
2310 ауланың аншлагы ауыстырылды. 

Бесағаш ауылдық округіндегі 300 
үйге жаңа үлгідегі аншлагты орнатуға 
499 мың теңге, Айшабибі ауылдық 
округіндегі 200 үйге жаңа үлгідегі 
аншлагты орнатуға 373 мың теңге 
бөлінді .  Алайда округ әкімдігі 
тарапынан бүгінге дейін тиісті 
жұмыстар өз деңгейінде жүргізілмеген.

Ал, ҚР «Тіл туралы» Заңының 
21-бабының, «Жарнама туралы» 

Заңының 6, 11-баптарының талаптарын 
сақтау бойынша 150-ден астам кәсіпкерлік 

субъектілерінің өкілдеріне түсіндіру 
жұмыстары жүргізіліп, мейрамханаларда, 

шаштараздар мен сұлулық салондарында 
керсетілетін қызмет түрлері мен нысандардағы 
қосалқы есіктерге ілінген тақтайшаларда 
жазылатын сөздердің қазақ және орыс тіліндегі 
дұрыс нұсқалары жазылған ақпараттық 
парақшалар таратылды. 

Бүгінге дейін жүргізілген зерделеу 
жұмыстары барысында аудандағы 166 көшедегі 
546 көрнекілік ақпарат құралдарынан 44 
кемшілік анықталған.

Айшабибі, Бесағаш ауылдық округтеріне 
кіреберіс жол бойындағы паспорттардың өңі 
кетіп ескірген, – деді Жансая Жолтайқызы.

Баяндамашыны мұқият тыңдаған Ерлан 
Қыдыралыұлы мәдениет маңызды сала екенін 
айтып, мағынасы ескірген атауды жаңарту, 
көрнекілік ақпарат құралдарын талапқа сай 
орнату, жаңа аншлагтарды ауыстыру жұмысын 
ширату қажет екенін ескертті. 

Мәжілісте қаралған мәселелер бойынша 
тиісті қаулылар қабылданды.
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Бүгінде ауданда қолайлы инвестициялық 
ахуал қалыптасып отыр. Биыл жалпы құны 
4,2 миллиард теңгені құрайтын 17 бюджеттік 
инвестициялық жоба іске асырылуда. Атап 
айтсақ, Айшабибі, Шоқай ауылдарында мектеп 
құрылысы, Бесағаш, Түрксіб, Қаракемер елді 
мекендерінде ауызсу құбыры, Аса ауылында 
кәріз жүйесін қалпына келтіру, 13 елді мекенге 
магистральды газ құбырын тарту, 3 ауылда 
учаскелік полиция пункті ғимаратын салу, 5 
елді мекенде спорт кешендерінің құрылыс 
жұмыстары жүргізілуде. Бұдан бөлек, биыл 
және алдағы жылы іске асырылатын жалпы 
құны 5,6 миллиард теңгені құрайтын 11 жобаның 
құжаттары қаржыландыруға әзір. Ал 2023-2025 
жылдары іске асыруға 15 жобаның жобалық-
сметалық құжаттары әзірленуде. 

Ауданда тұрғын үй кезегіне 1812 адам тұр. 
Өткен жылы «Жұмыспен қамтудың жол картасы» 
бағдарламасы шеңберінде 76 пәтерлі көпқабатты 
тұрғын үй пайдалануға берілді. «Нұрлы жер» 
бағдарламасы аясында көпбалалы аналарға – 5, 
«Бақытты отбасы» бағдарламасымен 4 пәтердің 
сертификаты беріліп отыр.

Бұдан бөлек, 2022-2023 жылдары 80 
пәтерлі 4 үйдің (320 пәтер) құжаттамалары 
қаржыландыруға ұсынылды. Қосымша 2023-
2024 жылдарға 2 тұрғын үй құрылысын жүргізу 
үшін жобалық-сметалық құжаттары әзірленуде 
(160 пәтер). Осы 6 тұрғын үй пайдалануға 
берілген жағдайда кезектілік 33,5 пайызға 
төмендеп, 480 адам баспанамен қамтылатын 
болады. Сондай-ақ, «Асар» жобасымен 9 тұрғын 
үйдің құрылысы басталып, бүгінгі таңда 3 
баспана иелерін тапты. «Дипломмен – ауылға!» 
жобасы шеңберінде 5 маманға тұрғын үй алу 
үшін қаржы берілді. Жер телімін алуға 13876 
адам кезекте тұр. Өткен жылы 7 елді мекеннің 
жаңа тұрғын үй алқабына электр желісі, су, газ 
тартылып, кезектілікке сәйкес барлығы 1053 жер 
телімі берілген болатын. Биыл Аса ауылында 
кезекте тұрған 811 адамға жер телімін беру үшін 
жаңа тұрғын үй алқабына электр желісін жүргізу 
мен тас жолын төсеуге қаржы қарастырылуда. Үш 
елді мекендегі кезекте тұрған азаматтарға тұрғын 
үй құрылысына жер телімін беруге инженерлік-
инфрақұрылым жүргізу үшін жобалық-сметалық 
құжаттары әзірленуде. Сонымен қатар жерді 
аудан әкімдігінің теңгеріміне алу мақсатында 
тиісті жұмыстар ұйымдастырылуда.

Ауд а н д а ғ ы  4 2  е л д і  м е ке н н і ң  3 0 - ы 
орталықтандырылған ауызсу жүйесімен 
қамтылған. Ауызсумен қамтылмаған 12 елді 
мекен қалып отыр. Биыл екі елді мекенде ауызсу 
құбырының құрылыс жұмыстары аяқталады 
(Бесағаш, Түрксіб). Қаракемер ауылында ауызсу 
құбырының құрылыс жұмыстары басталып 
кетті. Төрт шағын ауыл суды тазартудың жеке 
блок модульдік қондырғыларын орнату арқылы 
таза ауызсумен қамтылатын болады (Құмсуат, 
Сеңгірбай, Әулиекөл, Көлқайнар). Нәтижесінде 
жыл қорытындысымен ауызсумен қамтылған 
елді мекендер саны 37-ге, қамтылу деңгейі 88 
пайызға жетпек. 

Алдағы жылы төрт елді мекенді ауызсумен 
қамту көзделген. Бүгінгі таңда бұл мақсатта 
нысандардың жобалық-сметалық құжаттары 
әзірленуде. Жобалық құжаттары толығымен 
аяқталысымен, қаржыландыруға бюджеттік 
өтінім ұсынылады. 2024-2025 жылдары 
«Ақбұлақ» бағдарламасымен 2004 жылы қайта 
жаңғыртудан өткен Өрнек, Ерназар ауылдарының 
ауызсу мұнараларын жаңғырту жоспарланған.

Аудан бойынша 42 елді мекеннің 29-ы 
табиғи газ жүйесімен қамтылған. Магистральды 
газ құбырының құрылысы аяқталып, елді 
мекенге қосу жұмыстары ұйымдастырылуда. 
Нәтижесінде 9 елді мекен газбен қамтылып, 
көрсеткіш 90,5 пайызға жетпек. Қалған үш елді 
мекенді газбен қамту үшін аудан тарапынан 
жобалық-сметалық құжаттары әзірленуде. 

Аудан бойынша автомобиль жолдарының 
ұзындығы 321,6 шақырымды құрайды. Оның 72 
шақырымы – республикалық, 85,7 шақырымы – 
облыстық, 163,9 шақырымы – аудандық маңызы 
бар жол. Биыл 5,2 шақырым жол жөнделді. 2019-
2021 жылдары аудандағы елді мекендерде жалпы 
ұзындығы 147,8 шақырымды құрайтын 178 
ауылішілік көше жолдары жөнделген болатын. 
Биыл 24 елді мекенде жалпы ұзындығы 46,8 
шақырымды құрайтын 46 ауылішілік көше 
жолдары жөнделді. Оның ішінде, «Ауыл – ел 
бесігі» жобасымен екі елді мекеннің жеті 
ауылішілік көшесі бар.

АУДАНДА БЕС ЖЫЛДА 299 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
ЖОБА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛМАҚ

Ерлан ҚЫДЫРАЛЫҰЛЫ, 
Жамбыл ауданының әкімі.

Жамбыл ауданының географиялық орналасуы инвестициялық жобаларды жүзеге 
асыруға қолайлы өңір екені белгілі. Ауданның тыныс-тіршілігі мен әлеуметтік 
жағдайын жақсы білемін. Алғашқы жұмысымды осында бастап, өңір экономикасын 
арттыруға үлесімді қосып келемін. Ауданда мемлекеттік түрлі жобалар мен 
бағдарламалар бүгінде тұрғындарға қолайлы орта қалыптастыруға мүмкіндік 
жасауда. Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа арнаған «Әділетті 
мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» атты Жолдауының басты бағытының 
бір саласы ауыл тұрғындарының жағдайын, өмір сүру сапасын жақсартып, ауыл 
шаруашылығын өндіріспен қатар дамыту болып табылады. 

ЖОЛДАУ ЖҮКТЕГЕН МІНДЕТТЕР

Электр желілері мен трансформаторлардың 
50 пайыздан астамының тозығы жеткен. Өткен 
жылы аудандық бюджет есебінен 6 елді мекеннің 
6 көшесі жарықтандырылды. Сондай-ақ 6 елді 
мекеннің 11 көшесінің бағаналары мен электр 
желілері ауыстырылды. Биыл 6 елді мекеннің 10 
көшесі жарықтандырылып, 5 ауылдың ауылішілік 
бағаналары мен желілері ауыстырылды. Аса, 
Шайқорық, Жұма стансаларында электр 
энергиясының төлемі жоғары болуына 
байланысты теміржол тұйығынан ажыратып 
аудандық электр торабына қосу мақсатында 
жобалық құжаттары әзірленуде. 2023 жылға 
қаржыландыруға ұсынылады.

Өткен жылы өнеркәсіп саласында 21,2 
миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, нақты 
индекс көлемі 103,5 пайызды құрады. Ал, 
өңдеу өнеркәсібінде 19,2 миллиард теңгенің 
өнімі өндірілген. Ағымдағы жылдың 9 айында 
өнеркәсіп өндірісінің көлемі 18,1 миллиард 
теңгені құрап отыр. 

Ауданның даму жоспарында 
өндіріс көлемін 2025 жылға 28 
миллиард теңгеге жеткізу 
межеленген. Жоспарға 
сәйкес «Амангелді газ 
өңдеу зауыты» жауап-
кер шілігі шек теулі 
с е р і к  т е с т і г і 
ө н д і р і с і н 
м е м л е к е т 
тарапынан 
ш и к і з а т 
мәселесі 
шешіл-
г е н 
жағ-

дайда 
қуатын 
жылына 
180 мың 
т о н н а д а н 
2 6 0  м ы ң 
т о н н а ғ а 
арттыру арқылы 
ж ә н е  а л д а ғ ы 
уақытта қосымша іске 
қосылатын «АЕК АСА» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі қуаты жылына 
50 мегават күн электр стансасы, 
«Ерсад-2021»  жауапкершіліг і 
шектеулі серіктестігі  тігінді емес 
материалдардан медициналық бұйымдар 
шығаратын зауытын іске қосты. «ОргСтрой» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі гипстен 
тамақ қоспаларын дайындау цехын, «Қазфосфат» 
жауапкершілігі шектеулі серктестігінің натрид 
гексаметофосфатын өндіретін желісін кеңейту 
көзделуде. «Амангелді газ өңдеу зауыты» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшылығы 
тарапынан зауыттың қуатын 300 мың тоннаға 
дейін ұлғайтуға мүмкіншілігі бар екендігі 
анықталды. Қазір бұл кәсіпорындар жүктемелігі 
65-80 пайыз шамасында жұмыс істеп тұр. 

Қазіргі таңда ауданда 2022-2025 жылдарға 
жалпы құны 5,7 миллиард теңгені құрайтын 13 
ірі жобаның тізбесі қалыптасқан. Жобалар іске 
асқан жағдайда 441 жаңа жұмыс орны ашылып, 
салық базасы 365 миллион теңгеге артады деп 
күтілуде. 

Бүгінгі таңда ауданда 6346 шағын және 
орта кәсіпкерлік нысан бар. Оның ішінде 
тұрақты жұмыс істеп тұрғаны – 5430 субъект. 
Бұл салада 7795 адам жұмыс атқаруда. 16,5 
миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Мемлекет 
тарапынан ұсынылатын қаржы институттарының 
қолдаулары арқылы 68 жоба 2,4 миллиард теңге 
несие алған. Жаңадан 591 жұмыс орны ашылған. 
Сонымен қатар 112,5 миллион теңгеге 5 техника 
алынған. 

Ауданда 2025 жылға дейін жалпы құны 69,2 
миллиард теңгені құрайтын 299 инвестициялық 
жобаны жүзеге асыру жоспарланған, осының 
есебінен 1615 жаңа жұмыс орны құрылмақ. 

Ауыл шаруашылығы бағытында 58 жоба іске 
асырылып, 323 жұмыс орны ашылатын болады. 
Өнеркәсіп саласында 57 жоба іске асырылып, 
701 жұмыс орны құрылады. Осы жобалардың 
ішінде 9 ірі инвест жоба іске асырылады. 2025 
жылға дейін шартты құны 38,4 миллиард теңгені 
құрайтын 184 бюджеттік инвестициялық жобаны 
іске асыру арқылы 591 жұмыс орнын ашу 
көзделген.

Өткен жылы ауыл шаруашылығы саласында 
53,5 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, нақты 
индекс көлемі 100,4 пайызды құрады. Ағымдағы 
жылдың 9 айында ауыл шаруашылығы өнімінің 
жалпы шығарылымы 52 миллиард 217,9 миллион 
теңгеге немесе нақты көлем индексі 102,9 
пайызға жетті. 

Аса ауылдық округіндегі «Аса Аг ро» 

жауап кершілігі шектеулі серіктестігі тауық еті 
бағытындағы фабрикасының 4, 5, 6-корпусын, 
Көлқайнар ауылдық округіндегі «Аса Даму» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құс 
фабрикасының 4-ші корпусын, Қаратөбе ауылдық 
округіндегі «Алел-Агро» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі құс сою зауытын, Гродиково 
ауылдық округіндегі «АТБ» шаруа қожалығы 
мал бордақылау алаңы мен тауарлы сүт 
фермасын, Өрнек ауылдық округіндегі «Genezis» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің көкөніс 
өңдеу цехы мен жылыжай кешенін, Полатқосшы 
ауылдық округіндегі «Жамбыл ЕТ-МС» мал 
бордақылау алаңын іске асыру арқылы және 
игерілмей жатқан жерді қайта айналымға қосу 
арқылы ауыл шаруашылығы өнімі көлемін 
53,5 миллиардтан 2025 жылы 72,4 миллиардқа 
жеткізу көзделуде. 

Ауданда жалпы жер көлемі 9,12 гектарды 
құрайтын 87 жылыжай бар, бірақ бүгінде оның 
11-і ғана толық қуатында жұмыс істеп тұр. 
Жұмыс жасайтын бір фермерлік, 10 өнеркәсіптік 
(1,9 гектар) жылыжайларда қияр дақылы 
отырғызылып, 165,7 тонна өнім жиналып, 
нарықтық бағамен өткерілуде. Бұдан бөлек, 
ауданда 113 қойма бар. Алдағы жылдары төрт 
жеміс және көкөніс сақтайтын қойма салу 
жоспарлануда. 

«Жамбыл облысы тұрғындарының тұрмыстық 

табысын жақсарту» қанатқақты жобасын одан әрі 
іске асыру Өрнек ауылдық округінде жалғасын 
тауып отыр. Бүгінгі таңда 71 аула 281,2 миллион 
теңге несие алып, әрбір бағыт бойынша жұмыс 
істеуде. 

Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба 
бойынша ағымдағы жылдың 9 айына жұ мыспен 
қамтудың белсенді шараларына 5165 адам 
қатысты. Оның ішінде, тұрақты жұмыспен – 1842, 
уақытша жұмыспен 1256 адам қамтылды. Қысқа 
мерзімді кәсіптік оқытуға – 82, электрондық 
еңбек биржасы бойынша оқы туға 80 адам 
жолданса, грант 166 адамға бері ліп, ал бастау 
бизнес курсымен 1739 адам қамтылды.

Биыл Айшабибі ауылынан 300 орындық 
мектептің құрылысы аяқталып, пайдалануға 
берілді. Шоқай ауылында 150 орындық мектеп 
құрылысы басталды. 2024-2025 жылдары 
қолданыстағы тозығы жеткен 6 бастауыш 
мектептің орнынан жаңа типтік жобадағы орта 
білім беретін мектеп ғимаратын соғу көзделген. 

«Жомарт түлек» жобасы шеңберінде 49 жоба 
іске асырылады деп жоспарлануда. Бүгінде 
31 жоба іске асырылды. «Мейірім» жобасы 
шеңберінде 134 жетім және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаға 2,4 миллион 
теңге көлемінде көмек көрсетілді.

Биыл Қаракемер ауылынан 25 келушіге 
арналған дәрігерлік амбулатория құрылысы 
аяқталып, пайдалануға берілді. «Ауыл – ел 
бесігі» жобасы шеңберінде Қызылқайнар, 

Айшабибі ауылдарындағы дәрігерлік 
амбулатория күрделі жөндеуден 

өткізілді. Мәдениет сала сында 
Айша бибі ауыл дық мәде ниет 

үйі жөндеуден өткізілсе, 
Шайқорық ауылдық 

клубы ның ағымды 
жөндеу жұмыстары 

а я қ т а л д ы . 
Сондай-ақ бір 

елді мекенде 
ковор кинг 

орта лығы 
ашыл ды. 

Биыл 6 
е л д і 

м е -

кеннің 
шағын 

ф у т б о л 
а л а ң ш а -

л а р ы н а 
ж а с а н д ы 

төсем төселді. 
А л ,  е к і  е л д і 

мекенде жаңадан 
ш а ғ ы н  ф у т б о л 

алаңшасы орнатылуда. 
С о н ы м е н  қ а т а р  А с а 

ау ы л ы н д ғ ы  к ө п қ а б ат т ы 
тұрғын үй мен Бесағаш ауылында 

балаларға арналған ойын алаңшасы 
орнатылды. «Ауыл – ел бесігі» жобасы 

шеңберінде 2022-2023 жылдары 5 елді мекенде 
спорт кешенінің құрылысы жүргізіледі. Осы 
спорт кешендері ашылған жағдайда 100-ден аса 
жаңа жұмыс орны құрылмақ.

Аудан халқының 22,8 пайызын жастар 
құрайды. 1462 жас – NEET жастар санатында. 
Бүгінде 76 жас жұмыссыз ретінде тіркелген. 
107 жас бастау бизнес жобасымен білімін 
жетілдірсе, 53 жас шағын несие, 258 жас 
қайтарымсыз грант алды. 100 жас «Жасыл 
ел» жасақтары қатарында еңбек етті . 
Волонтерлермен бүгінге дейін 103 жұмыс 
атқарылды. Қамтылған еріктілер саны – 1595 
жас. Бүгінгі таңда «Жамбыл жастары» және 
«Ақжүрек» жастар клубы жұмыс істеуде, 
2025 жылға дейін тағы 2 волонтерлік клуб 
ашып, волонтерлердің санын 10152-ге жеткізу 
жоспарланған.

Аудандағы жас кәсіпкерлер саны 304-ті 
құрады. Оның ішінде 297 жас жеке кәсіпкер 
болса, 7 жас өзінің шаруа қожалығын ашып, 
жұмысын жүргізуде. «Дипломмен – ауылға!» 
бағдарламасы аясында биыл 22 маманға жалпы 
сомасы 6,7 миллион теңге көлемінде көтерме 
жәрдемақы, 5 маманға жалпы сомасы 22,9 
миллион теңге көлемінде бюджеттік кредит 
берілді.

Қорыта айтқанда, Мемлекет басшысының 
Жолдауында тапсырылған бағыттар мен бағдарды 
басшылыққа ала отырып, жұмысты жалғастыра 
береміз. Мемлекеттік жобалардың тиянақты әрі 
сапалы орындалуына күш саламыз.
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Жуырда Өзбекстан Республикасының 
астанасы Ташкент қаласында қол 
күресінен ұлдар және қыздар арасында 
Азия кубогы сарапқа салынды.

 Байрақты бәсекеде еліміздің намысын қорғаған 
№1 орта мектептің оқушысы Нұрбибі Баймұрат 50 
келіде жеңімпаз атанып, алтыннан алқа тағынды. Бұл 
туралы №12 балалар-жасөспірімдер спорт мектебінің 
директоры Самат Өмірәлиев:

– Жерлесіміз Азия кубогының иегері атанып, 
қуанышымызды еселеді. Оның жоғары жетістікке 
жетуіне жаттықтырушысы Саламат Санатұлының 
қосқан үлесі зор. Нұрбибі алдағы уақытта да еліміздің 
туын көкке көтеріп, жеңісті жорығын жалғайтынына 
сенімдіміз, – деп ағынан жарылды.

Большинство детей в считанные секунды 
могут скопировать повадки и манеру поведения 
любимого киногероя или ведущего какой-
нибудь популярной телепередачи, пропеть 
рекламную рифмовку, рассказать, что именно 
они узнали из средств массовой информации. 
Но, к сожалению, почерпнутые ими знания 
могут включать всякого рода негативную 
информацию. В наши дни для её получения 
детям достаточно только вставить кассету в 
видеомагнитофон, открыть журнал, или просто 
нажать кнопку…

Пагубное воздействие агре ссивных 
тенденций на детей в первую очередь ощущают 
их родители. Порою именно родители нуждаются 
в поддержке, испытывая беспомощность в 
борьбе с идеями насилия, которые свободно 
транслируются через средства массовой 
информации.

Не вызывает сомнения положение о том, что 
процесс социализации детей, начинается не в 
школе и даже не в дошкольном учреждении, 
а в семье, с первых месяцев жизни ребенка. 
В обществе нет такого института, который 
мог бы заменить семью, ее функции. Сила и 
стойкость семейных отношений связана с тем, 
что они постоянны и длительны, повторяются 
в самых разнообразных жизненных ситуациях. 
Отношения ребенка с родителями являются 
первоосновой, фундаментом отношений 
личности к миру в целом.

Проблема приобщения дошкольников к 
социальному миру всегда была и ныне остаётся 
одной из ведущих в процессе формирования 
личности ребёнка. Именно в дошкольном 
возрасте закладываются основы социальной 
зрелости (компетентности) ребенка, определяя 
траектории развития и успешной адаптации в 
меняющемся социуме.

Социализация дошкольника предполагает 
развитие умения адекватно ориентироваться 
в доступном ему социальном окружении, 
осознавать самоценность собственной личности 
и других людей, выражать чувства и отношения к 
миру в соответствии с культурными традициями 
общества.

Семья – главная школа жизни, благополучная 
семья – незаменимая школа жизни. В 
процессе социализации очень важную роль 
играют родители. Зачастую много родителей 
недостаточно уделяют внимание воспитанию 

ребенка. Думаю, это связано с тем, что родители 
очень погружены работой. Чтобы дети не 
мешали работать родителям, взрослые сами 
добровольно дают различные технические 
устройства, такие как: компьютеры, смартфоны, 
телефоны, игровые приставки, гаджеты, 
телевизоры, тем временем не следя, что смотрят 
дети. В нынешнее время даже трехлетний 
ребенок может самостоятельно включать и 
выключать смартфоны и телевизоры. Это 
конечно с одной стороны хорошо, но влияние 
различных волн и излучений могут навредить и 
физическому, так и психологическому. Ребенок 
становится раздражительным, злым, хмурым, 
не разговорчивым, зависимым от соцсетей, 
также могут влиять на физическое здоровье, 
например: проблемы со зрением, слабое 
здоровье, искривленность осанки и т.д. Здесь 
очень важно внимание, поддержка, забота и 
общение родителей к ребенку.

В процессе социализации очень важную 
роль играет детский сад, работники которого 
выполняют не только роль педагога, но 
и психолога. Деятельность воспитателей 
направлена на развитие индивидуальности 
ребенка, организации его психологического 
состояния, а также, преодоление проблем в 
общении.

Пути и средства социализации личности 
дошкольника напрямую зависят от возрастного 
этапа развития и определяются типом ведущей 
деятельности. В зависимости от возраста 
главным в личностном развитии ребенка 
выступает следующее:

– для детей до года самое важное – общение 
внутри семьи. Именно через призму семейных 
отношений и ценностей им воспринимается и 
усваивается базовая информация о внешнем 
мире, формируются шаблоны поведения;

– после года и примерно до 3 лет у детей 
появляется потребность в общении в детском 
коллективе. Именно поэтому важно создать 
условия для возможности полноценных 
межличностных коммуникаций – то есть 
водить ребенка в группы раннего развития, 
на детские площадки, в сад. Там дети учатся 
общаться с себе подобными, учат друг друга 
простым нормам сосуществования в обществе, 
например, тому, что нужно дружить, делиться, 
сопереживать;

– от 3 до 6 лет главным средством познания 

мира для ребенка становится собственная речь: 
он учится задавать вопросы, строить диалог, 
анализировать знания, полученные вербальным 
путем.

Важно помнить, что на любом возрастном 
этапе социализация дошкольника происходит, 
главным образом, через игру. Именно поэто-
му постоянно разрабатываются новые и 
совершенствуются уже существующие методики 
развития, направленные на то, чтобы подать 
информацию в простой, доступной, игровой 
форме – то есть той, которая будет интересна.

От того, как происходит процесс ранней 
социализации во многом зависит дальнейшая 
жизнь человека, поскольку в этот период 
примерно на 70% формируется человеческая 
личность.

Во-первых, это стихийный путь, поскольку 
человеческий индивид с первых шагов 
свою индивидуальную жизнь выстраивает 
в общественно-историческом мире. Важно, 
что ребенок не просто впитывает воздействия 
окружающей среды, а включается в общие с 
другими людьми акты поведения, в которых 
усваивает социальный опыт.

Во-вторых,  овладение  социальным 
опытом реализуется и как целенаправленный 
нормативный специально организованный 
обществом процесс, соответствует социально-
экономической структуре, идеологии, культуре 
и цели воспитания в данном обществе.

Итак, для ребенка, который социализируется, 
соответствующими эталонами изменения 
социальной среды является семья, дошкольное 
учебное заведение, ближайшее окружение. 
При переходе от другой социальной среды 
ребенок переживает кризис вхождения 
в новую социальную общность, процесс 
адаптации, растворение в ней детерминируется 
процессом индивидуализации и завершается 
интегрированием в социальную среду. 
Реализация игровых техник в работе с детьми 
облегчит адаптацию малышей к новым 
социальным условиям, поможет им адекватно 
воспринимать себя и других людей, овладеть 
конструктивные формы поведения и основы 
коммуникабельности в обществах.

Зарина БАКИРОВА,
социальный педагог средней школы 

имени В.Чкалова.

ЗНАНИЯ НЕ ДАЮТСЯ БЕЗ СТАРАНИЯ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Информационный бум охватил все слои общества, 
включая и дошкольников. Жить в современном обществе, 
игнорируя такие явления, как телевидение, газеты, 
журналы, кино, радио, интернет невозможно. Однако 
семейное воспитание зачастую уделяет недостаточно 
внимания тому, что ребенок смотрит по телевизору, 
слушает в наушниках, в какие компьютерные игры 
играет, каких литературных и киногероев обожает. 
Чаще всего в этой сфере ребёнок предоставлен сам себе, 
детское самосознание не сформировано, поэтому дети 
как самые впечатлительные и неискушенные зрители 

подвергаются наибольшему воздействию со стороны 
визуальных средств массовой информации. Ценностные 
установки ребенка еще недостаточно сформированы для 
адекватной оценки происходящего на экране. Нередко, 
явные агрессивные действия главного экранного героя 
оказываются как бы «незначительными» на фоне его 
побед и «признания» окружающих. В результате для 
того, кто сидит у экрана (в нашем случае это – ребёнок-
дошкольник) грань между добром и злом стирается, 
искажается представление об нравственных эталонах, 
общепринятых нормах взаимоотношений.

«Шоқай Жеміс» шаруа 
қожалығының иелігіндегі 
« М Т З - 8 0 »  м а р к а л ы 
т р а к т о р д ы ң  ( 1 9 9 1  ж , 
КГИ 025451, мем.нөмірі 
Н753 ALD) және 2-ПТС-
6  т іркемен ің  (1977  ж , 
КГИ 025450, мем.нөмірі 
ALDH055)  техникалық 
т ө л қ ұ ж ат ы  жо ғ а л у ы н а 
байланысты жарамсыз деп 
табылады.

Тараз қаласы, Бейбітшілік 
к ө ш е с і ,  1 6 2  « б »  ү й д е 
орналасқан жаңа дүкен 
жалға беріледі. Аумағы 35 
кв.см. (Жұқпалы аурулар 
ауруханасының алдындағы 
«ТИЕС» азық-түлік дүкені).

Байланыс телефон нөмірі 
87771732088; 87086000217.

Кәсіпорынның атауы: Жам был ауданы әкімдігі 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Орталық-
тандырылған кітапханалар жүйесі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

Орналасқан жері: пошталық индексі 080200. 
Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Аса ауылы, Абай 
көшесі №121, тел.: 8 (72633) 2-23-17, 2-20-10.

Кәсіпорын қызметінің негізгі  бағыты: 
тұрғындарды кітап оқуға тарту үшін олардың 
арасында көрнекті насихат жұмысын жандандыру; 
пайдаланушыларға қызмет көрсетуде жаңалықтар 
енгізу, кітапхана қызметінің ассортименттерін кеңейту; 
кітапханалардағы бай мұраларды халыққа жүйелі, 
кәсіби түрде жеткізу; кітапхана пайдаланушыларының 
қызығушылығын, сұранысын қанағаттандыру 
жолдарының тиімді бағыттарын анықтау; жастар 
арасында халқымыздың тарихын, салт-дәстүрін, тілін, 
дінін насихаттай отырып, имандылыққа тәрбиелеу; 
мәдени-көпшілік шаралар: кештер, дөңгелек 
үстелдер, дайджестер, оқырман конференциялары, 
инсталляциялар, кітап көрмелерін ұйымдастыру.

Лауазымдық міндеттері: тиісті бөлімшенің 
бейіні мен технологиясына сәйкес кітапхана үрдісін 
(жинақтау, кітапхана қорын өңдеу және каталог 
жасау, катологтарды және анықтамалық-кітапханалық 
аппараттардың басқа да элементтерін ұйымдастыру 
және пайдалану, автоматтандырылған мәліметтер 
базасын енгізу және пайдалану, қорларға есеп жүргізу, 
ұйымдастыру және сақтау, оқырмандарға қызмет 
көрсету, бұқаралық жұмыстар, сыртқы рәсімдеу) 
орындайды. Кітапхананың ғылыми-зерттеу және 
әдістемелік жұмыстарына қатысады, кітап қорының 
сақталуына жауапкершілік алады.

Білуі тиіс:  Қазақстан Респуб ликасының 
Конституциясын, Қазақстан Республикасының 
Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының 
«Мәдениет туралы», «Авторлық құқық», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын, 
оқырмандардың библиографиялық сыныптамасының 
кестесін (кітапхананың тиісті үлгілері үшін), ұйымның 
жинақтау, есепке алу, сипаттауын, кітап қорын 
сақтауды және каталогтар жүргізуді, оқырмандармен 
бұқаралық және жеке жұмыс нысаны мен әдісін, 
баспа басылымдарын насихаттауды, отандық 
және жұмыс нысаны мен әдісін, отандық және 
шетелдік кітапханалардың ең үздік тәжірибесін (өз 
қызметінің бағытына байланысты), еңбек туралы 
заңнамалардың негізін, еңбек және өртке қарсы 
қауіпсіздік техникаларын.

Біліктілікке қойылатын талаптар:
1) I санаттағы: «өнер мен мәдениет» немесе «іс-

қағаздар жүргізу және мұрағаттану» мамандықтар 
тобы бойынша техникалық және кәсіби (орта 
арнаулы, орта кәсіби) білім және мамандығы бойынша 
біліктілігі орта деңгейлі II санатты маман лауазымы 
бойынша 2 жылдан кем емес жұмыс өтілі;

2) II санаттағы: «өнер мен мәдениет» немесе «іс-
қағаздар жүргізу және мұрағаттану» мамандықтар 
тобы бойынша техникалық және кәсіби (орта 
арнаулы, орта кәсіби) білім және мамандығы бойынша 
біліктілігі орта деңгейлі санаты жоқ маман лауазымы 
бойынша 2 жылдан кем емес жұмыс өтілі;

3) санаты жоқ: кітапханалық жұмыс өтіліне 
талаптар қойылмай, «өнер мен мәдениет» немесе 
«іс-қағаздар жүргізу және мұрағаттану» мамандықтар 
тобы бойынша техникалық және кәсіби (орта арнаулы, 
орта кәсіби) білім.

Кітапханашы: тиісті мамандық бойынша жоғары 
немесе жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімі болуы, 
жұмыс өтілі (1-3 жыл кәсіби) болуы тиіс. 

Қызметкерлердің лауазымдық жалақысы білім 
деңгейіне және жұмыс өтіліне сәйкес 170000 теңгеден 
180000 теңгеге дейін. 

Конкурс ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы «Азамат-
тық қызметке кіру және азаматтық қызметшінің бос 
лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидаларын 
бекіту туралы» №1017 бұйрығына сәйкес өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар осы 
хабарландыру аудандық «Шұғыла-Радуга» газетіне 
және республикалық enbek.kz интернет-сайтында 
жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: Жамбыл 
ауданы, Аса ауылы, Абай көшесі №121, тел.: 8 (72633) 
2-23-17, 2-20-10.

Мынандай құжаттар ұсынуы тиіс:
1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) кадрларды есепке алу жөніндегі толтырылған 

жеке парақ (нақты тұратын мекенжайы мен байланыс 
телефондары көрсетілген);

4) білімі туралы құжаттардың көшірмесі 
(нотариалды бекітілген);

5) еңбек кітапшасы (ол болған жағдайда) және 
нотариалды бекітілген көшірмесі;

6) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту 
туралы» ҚР Денсаулық сақтау министрі міндетін 
атқарушысының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 
бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркеледі) 
бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы 
анықтама;

7) соттылығы бар немесе жоқ екендігі туралы 
анықтама.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс 
өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша 
ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар туралы 
құжаттардың көшірмелері, сондай-ақ бұрынғы 
жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар) бере 
алады.

Құжаттарды қабылдау аяқталатын күн: 2022 
жылдың 13 желтоқсаны, сағат 18.00-ге дейін.

Конкурс өтетін орны: Жамбыл облысы, Жамбыл 
ауданы, Аса ауылы, Абай көшесі №121, тел.: 8 (72633) 
2-23-17, 2-20-10.

Осы лауазымға орналасқан тұлға үшін көтерме 
шығындар төленбейді, тұрғын үй және өзге де 
жеңілдіктер берілмейді.

Жамбыл облысы Жамбыл ауданы 
әкімдігі мәдениет және тілдерді дамыту 

бөлімінің «Орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі Еңбек ауылдық 
кітапханасының кітапханашысы 
(1 бірлік) лауазымына конкурс 

жариялайды

ЖАРАМСЫЗ 
ДЕП ТАБЫЛАДЫ

ХАБАРЛАНДЫРУ
СПОРТ

НҰРБИБІ – АЗИЯ 
КУБОГЫНЫҢ ИЕГЕРІ
Ақжігіт ЖЕТПІСБАЙ


