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Бала шаќтан - болашаќќа

Т

Аќ халаттылар
ардаќталды
Жуырда дəрігерлер қауымы өздерінің кəсіби мерекелерін атап өтті.
Осыған орай өткен аптада орталық «Жастар» саябағында ақ халаттыларды ардақтап мерейлерін өсірген салтанатты шара болып өтті. Салтанат
шымылдығын аудан əкімі Ерғазы Қошанбеков құттықтау сөз сөйлеп ашып,
халыққа қалтқысыз қызмет етіп, анттарына адалдық танытып жүрген бір
топ денсаулық саласының өкілдеріне алғыс хаттар табыстап, сый-сияпат
көрсетті. Ауданымыздың өсіп-өркендеуіне өзіндік үлестерін қосып жүрген
жандарды аудандық мəслихат хатшысы Қадыр Абдрахманов, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Қадыл Жанасбеков, аудандық орталық аурухана бастауыш ардагерлер ұйымының төрайымы Роза Алиева құттықтап,
ізгі тілектерін ортаға салды. Шара соңында мəдениет үйі қызметкерлерінің
күшімен концерт қойылып, мереке ажары айшықтала түсті.
Өз тілшіміз.

ағы бір жыл мектеп бітіруші
түлектерді үл-кен өмірге аттандырып салды. Қол бұлғап 11
жыл бойы тəлім мен тəрбие берген
аяулы ұстаздар, алтын ұя-мектеп
артта қалды. Аяқталған оқу жылы
ауданымызға білім саласындағы
қомақты еншісін бөліп берді.
Халықаралық,
Республикалық,
облыстық білім, өнер, мəдениет
бəйгесінде кемел келешегіміздің
тірегі-шəкірттеріміз
ауыз
толтырып айтарлық, таңданыспен,
тамсаныспен байқарлық толағай
табыстарды иеленді. Жеңісті,
жемісті жетістіктер қайнарында
оқушы-мұғалім-ата-ана үштігінің
орасан зор еңбегі жатқандығы
сөзсіз.
Маусымның 15-і күні М.Тынышбаев
атындағы
орталық
алаңда өткен салтанатта сап
түзеген білімнің дүлдүлдері мен
бұлбұлдарына қараған əрбір жан
осындай ой түйгені анық. Білім
нұрымен жүзін жарқыратып, адымды, лайықты алшаң басқан «Ал-

аудан əкімі Ерғазы Қошанбеков
түлектерді
құттықтап
шынайы
ықыласын білдірді. Осынау күннің
əлемді елең еткізген ЭКСПО-2017
халықаралық көрмесімен тұстас өтіп
жатқандығын жақсылыққа балаған
Ерғазы Қошанбекұлы болашаққа
қанат қаққалы тұрған білімнің

тын белгі» жəне «Үздік аттестат»
иегерлері бұл күні мектеп, мұғалім,
ата-ана мерейін тасытып, атын
асқақтатты.
Жүргізушілер
«Сəт
сапар, жас түлек» атты жиынды
ашық деп жариялағаннан соң асқақ
Əнұранымыз əуеледі. Бұдан соң

тастүлектеріне зор сенім артылып отырғандығын орынды атап
өтті. Аудан басшысы келесі кезекте
жиыны 37 түлекке «Алтын белгі»
жəне «Үздік аттестат» атақтарын
табыстап, иегерлерінің мəртебесін
көтерді. Бітірушілер сапынан сөзді

Сауабы еселеніп жазылатын айлардың сұлтаны Рамазанның бітуіне
де санаулы күн қалды. Мұсылмандардың ұлы мейрамы қатарында аталатын ораза айтының орны ерекше. Бұл күні мұсылмандар құрбан шалып,
əр үйде дастархан жайып, бір-біріне айтқа құтты болсын айтып, үйді-үйді
аралайды. Ораза ұстауға медет берген Алла тағалаға сансыз шүкірлік айтамыз. Ұлық мереке - ораза айты қабыл болсын, мұсылман қауым!
Жамағат назарына Сарқан ауданы бойынша айт намызы 25-маусым күні
таңғы сағат 6:00-де басталатындығын еске саламыз.
Серікбек АСҚАР,
Сарқан ауданының бас имамы.

Ќазаќстан – зайырлы мемлекет

Сарқан гуманитарлық колледжінің мəжіліс залында Алматы облысы ішкі саясат басқармасының
ұйымдастыруымен «Қазақстан – зайырлы мемлекет» атты конференция
өтті. Конференцияға Сарқан, Ақсу
аудандары əкімдіктерінің бөлім басшылары, ауыл əкімдері, аудандық
мəслихат депутаттары,ақсақалдар
алқасының құрамы қатысты.
Облыстық
ішкі
саясат
басқармасы басшысының орынбасары Жаныс Сапарғалиев күн
тəртібіндегі мəселені жиналғандарға
түсіндіре отырып, осы тақырыпты
терең зерттеп жүрген белгілі ғалым,
тарих
ғылымдарының
докторы
Əзімбай Ғалиға сөз берді.
Зайырлы мемлекеттер діннің
үстемдігіне де, дінді мансұқтауға
да заң бойынша жол бермейді.
Дегенмен,
зайырлы
мемлекет
пен атеистік мемлекеттің арасын
ажырата алмайтын жағдай ТМД

елдерінде, қазақстандық қоғамда
да жиі кездеседі. Əлі де болса дінді
жау көрмесе де, идеология саласында бəсекелес көреді. Жас -тар
көбірек мешітке барса, болмаса
ерекше киінсе осыдан бір зайырлы мемлекетке қауіп-қатерді жасырын іздеушілер бар. Жаңарған діни
сананы елдің басын біріктіретін,
мəдениетінің, дəстүрінің тірегіне
айналдырудың орнына дін мен мемлекет, дін мен мəдениет арасына
бөгет салуға, елді жікке бөлуге тырысу байқалады.
«Діни сенім бостандығы жəне
діни бірлестіктер туралы» Қазақстан
Республикасының заңының 4-бабында «Діни бірлестіктер мемлекеттен бөлінген», - делінген. Ал Конституция заңының бірінші бабында
Қазақстан «зайырлы» мемлекет деп
жарияланған. Осы заң аясындағы
мемлекетіміздің болмысы мен сипатын көршілес мемлекеттермен салы-

стыра отырып көпшіліктің көкейіне
жеткізген
лектордың
маңызды
əңгімесі тыңдаушыларды баурап
алды.
Тарихшы
ғалымнан
кейін
сөз алған «Нұр Отан» партиясы
аудандық филиалы төрағасының
бірінші орынбасары Мұрат Түсіпов
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында
көтерілген маңызды мəселелер мен
көкейкесті тақырыптардан туындайтын тапсырмалардың ауданда
жүзеге асырылу барысына тоқталып,
зайырлы мемлекетті, Мəңгілік елді
қалыптастырудағы алдағы ауқымды
міндеттерді санамалап берді.
Жиын соңында конференция
спикері
Əзімбай
Бейсетбайұлы
қатысушылар тарапынан қойылған
сұрақтарға жауап берді.
Ж.МАҚАТҰЛЫ.

П.ЖЕҢІСХАН.

Т‰сіндіру
ж±мыстары
ж‰ргізілді

Жамағатқа құлаққағыс

Ы.Алтынсарин
атындағы
орта
мектептің түлегі Абылай Құсайынов
пен Н.Островский атындағы мектеплицейінің түлегі Арай Сəкен алып
құрбыларына деген құттықтауларын
жеткізсе, ата-аналар атынан Ақын
Сара атындағы орта мектептің түлегі
Жомарт Мұсаевтың анасы Қарлығаш
Биболова
мінбеге
көтеріліп,
ыстық
лебізін білдірді. Ия,
алаулап
батқан
жаздың жайдары, тамаша күні түлектер
балалықтың соңғы
əнін шырқап, қайта
қайырылмас
бал
дəуреннің соңғы биін
биледі. Алтын түстес
«Алтын
белгі»
символын
көкке
ұшырған
түлектер
осылайша
бала
шақтан болашаққа
аяқ басты. Күміс
қоңырау сыңғырымен 11 жыл бойы
бой мен ойды тербеткен түлектер
түрлі-түсті шарлармен бірге көк
аспанға тəтті мұң мен қимастық
сезімді ұзатып салғандай болды.

Қазақстан қоғамында соңғы кездері кеңінен насихатталып, талқыланып
жатқан өзекті мəселенің бірі - міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру.
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы кеңінен жарнамаланып, түрлі жиын,
кездесулерде жан-жақты айтылғанмен бұл тұрғыда тұрғындарға түсіндірер
мəселе əлі де жеткілікті. Елімізді өркениетті елдер қатарына қосатын негізгі
көрсеткіштердің бірі - денсаулық саласындағы бұл соны жаңалық өткен аптада «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалында болған жиынның басты
тақырыбы болды. Жиынға денсаулық, білім, мəдениет, əлеуметтік саланың
өкілдері, жастар қатысты. Жиында аудандық орталық аурухананың
педиатор-дəрігері К.Ахметова, «Нұр Отан» партиясы аудандық филиал
төрағасының бірінші орынбасары М.Түсіпов үстіміздегі жылдың шілде айынан бастап енгізілгелі отырған жаңашылдық туралы сөз сөйлеп, түскен
сауалдарға жауап берді.
Өз тілшіміз.

"Сарқан" газеті - əрбір үйге!
Құрметті оқырмандар! Аудан тынысын арқау ететін төл
газетіңізге жазылу "Қазпоштаның" аудандық бөлімшесінде
жалғасуда. Əр айдың 20-сына дейін жазылсаңыз, келер айдан
бастап "Сарқанмен" қайта қауышатын боласыз.
Жеке жазылушылар үшін газет индексі -63202.
3 айға - 755,43 теңге, 6 айға - 1510,86 теңге.

Аудан тынысын жаздырып алуға асығыңыздар!

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

РЕСМИ

Ардагерлер алғысын алды

12-13 маусым күндері Черкасск ауылдық округіне қарасты
Қарғалы ауылында «Жасыл ел» жастар еңбек жасақшыларының,
жастар ісі əдіскер нұсқаушысының ұйымдастыруымен «Ардагерлерге тағзым», «Қарттарым асыл қазынам», «Ардагерлерді
ардақтайық» атты акциялары өткізілді. Акция аясында Ұлы Отан
соғысы мен тыл ардагерлері Алексей Галкин, Николай Козлов
аталарымыздың жəне Чернобыль апатына қатысқан ардагер Сейтқазы Кадыров ағамыздың
үйіндегі жұмыстарға қолқабыс жасалды. Атап айтқанда жігерлі жастар ардагерлердің үй
шаруашылық жұмыстарына көмектесіп, соның ішінде үй маңайындағы шөптерді шауып,
қысқа дайындаған көмірін кіргізіп, қысқы қоқыстарды тазартып ретке келтірді. Қазіргі кезде
біздің мемлекетімізде қарттарға үлкен мəн беріп, көңіл аударып, жан-жақты үкімет тарапынан қамқорлық жасалуда. Қазақстанның өсіп-өркендеуіне, еліміздің бейбітшілік тыныш өмір
кешуіне өз үлестерін қосқан осы ардақты да аяулы қарттарымыздың арқасы деп есептейміз.
Олардың өмір жолдары бүгінгі ұрпаққа табылмас қазына. Ардагерлер қашанда құрметке
лайық. Ардагерлердің алғысын алғанға не жетсін!
І.МУСАБАЛАНОВА,
Черкасск ауылдық округінің жастар ісі жөніндегі əдіскер нұсқаушысы, БПҰ мүшесі.

Ризашылыѓым шексiз
Елбасының жүргізіп отырған сара саясаты азаматтардың «Нұр Отан» партиясына деген сенімін арттырды. Тұрғындардың
түйткілді мəселелерін шешуде жеделділік
танытып, оң шешім қабылдайтын аталмыш партия нағыз халықтық партияға айналып үлгерді. Осы орайда ұзақ жылдар
жұмыссыз жүрген менің жұмысқа орналасуыма ықпал еткен «Нұр Отан» партиясының
аудандық филиалының есеп жəне статистика секторының меңгерушісі Б.Жантасовқа
ризашылығымды жеткізгім келеді. Көп балалы жанның біраз уақыт тұрақты табыссыз жүруі қиыншылық тудырғандығы бар.
Қарапайым жандардың мүддесін қорғап,
түрлі əлеуметтік мəселелерінің уақытылы
шешілуіне атсалысқан партия қызметкеріне
алғысым шексіз.
Г.СТАМБЕКОВА,
М.Төлебаев ауылының тұрғыны.

Жұмысың жемісті болсын!
Мүмкіндігі шектеулі жанға қарап, оның
жағдайын жасаудың əрдайым өзіндік
қиындығы болады. Мемлекеттің арнайы
көмегі осы тұста біраз жүгімізді жеңілдетеді.
Бірақ мен біраз жылдар жолдасым І топ
мүгедегі, Чернобыль апатына қатысқан
Сейітқазы Қадыровтың күтіміне байланысты құжаттарды рəсімдей алмай келген едім. Жуырда «Нұр Отан» партиясы
аудандық
филиалының
қызметкерлері
үйімізге келіп мəн-жайға қаныққан болатын. Тиісті құжаттарды жинап, түгендеп
аудандық жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
бағдарламалар бөліміне өткізіп берген «Нұр
Отан» партиясы аудандық филиалының
қызметкері Бауыржан Жантасовқа шынайы
ризашылығымды білдіріп, ел үшін еткен
еңбегің əрдайым жемісті болсын деген ізгі
ниетімді білдіремін.
Н.ҚАДЫРОВА,
Черкасск ауылының тұрғыны.
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Қызмет сапалылығы қашанда назарда

Өткен
аптада
ауданымызда Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің Алматы
облысы бойынша департамент қызметкері Жандос
Нұрмаханов болып қайтты.
Тұрғындар
құжаттармен
жиі бас сұғатын мекемеХалыққа қызмет көрсету
орталығында
Жандос
Баймаханұлы азаматтарды
мемлекеттік қызмет көрсету
аясында туындайтын сұрақтар бойынша қабылдады. Қабылдауда болған аудан тұрғындары
Е.Мадияров, Н.Омарова, Б.Елубеков жəне басқалар жылжымайтын мүлік, төлқұжат жəне жеке
куəлік, электронды цифрлық қолтаңбаға қатысты өздерін толғандырған сауалдарға жауап алды.
Өз тілшіміз.

Рухани дамуымыздың темірқазығы

«ЖАСЫЛ ЕЛ» шаќырады

Елбасының
бағдарламалық
мақаласы
—
халықтың, Мəңгілік елдің ұлы мəселесі. Сондықтан
бұл мақала санасы сергек, болашақты ойлайтын
азаматтардың барлығына өте түсінікті деп ойлаймын. Онда халыққа барлық мəселелер өте нақты
түрде айтылған. Елбасы өз мақаласында бүгінге
дейін елімізде саяси реформа, экономикалық даму
мен өркендеу мəселесі айтылғанын, ендігі уақытта
солардың негізгі ұстыны — рух мəселесін көтеру
керектігін айтады. Дүниеде көптеген ұлттар осындай
ұстынның жоқтығынан, əркімнің жетегінде кетудің
кесірінен, болмаса адами, пенделік адасудан келіп жердің бетінде жойылып, тек аттары
қалғанын тарихтан білеміз. Не болмаса, олардың бөлшек-бөлшек болып бөлінгенін де білеміз.
Бұл бағдарлама біздің халқымызға керек рухани дамуымыздың бағдарламасы. Сондықтан Елбасы айтқандай, рухани мəселелер бəрінен ең бірінші орында тұруға тиіс. Халықтың рухының
бүтіндігі, халықтың жоғын тауып беру — бұл мəңгілік мəселе. Міне, осы мəселелерге Елбасы
нақты тоқталып, өз мақаласында негізгі проблемаларды жəне оларды қалай өзгерту керектігін
айтып берді.
Б.ЖАНТАСОВ,
«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалының есеп жəне статистика секторының
меңгерушісі.

Бос жұмыс орындары
жəрмеңкесі

Солтүстік-Шығыс
өңірлеріне
тұрақты
жұмыспен қамту мақсатында қоныстандыру
үшін ағымдағы жылдың 26 маусымында болатын бос жұмыс орындары жəрмеңкесі
ұйымдастырылады. Жəрмеңкеге мекемелер,
кəсіпорындар, шаруа қожалықтар жəне жеке
кəсіпкерлердің өкілдері, жұмыссыз азаматтар
шақырылады.
Жəрмеңке 2017 жылдың 26 маусымында Сарқан ауданы əкімдігінің халықты
жұмыспен қамту орталығында сағат 11:00де болады. Біздің мекен-жайымыз: Сарқан
қаласы, Тəуелсіздік көшесі 117 үй, байланыс телефондары: 22265, 22326, 22226.
М.ҚОЖАХМЕТОВ,
директор.

ҚР Президентінің «100 нақты қадам» Ұлт жоспарына сəйкес, 2017-ші жылдың наурыз айынан бастап «Б» корпусының мемлекеттік қызметкерлеріне аттестациялау жүргізілді. Аудан
көлемінде Е-1 санаты бойынша 2, Е-2 санаты бойынша 2, Е-3 санаты бойынша 1, Е-4 санаты
бойынша 7, Е-5 санаты бойынша 1, Е-R-1 санаты бойынша 24, Е-R-2 санаты бойынша 1, Е-R-3
санаты бойынша 5, Е-R-4 санаты бойынша 14, E-G-1 санаты бойынша 1, E-G-3 санаты бойынша 27, E-G-4 санаты бойынша 9, барлығы 94 мемлекеттік қызметшілер аттестациялаудан өтті.
Аттестацияның мақсаты кəсіби біліктілікті тексеру мен қызметкерлердің əлеуметін анықтау
болып табылады. Аттестациялаудың қорытындысына сəйкес, аудан бойынша 8 мемлекеттік
қызметші лауазымынан жоғарлатуға ұсынылса, 86 мемлекеттік қызметші лауазымына сай
келеді деп ұсынылды.
М.НҮСІПБЕКОВА,
персоналды басқарудың бірыңғай қызметі (кадр қызметі) бас маманы.

спубликасы Ұлттық Банкiнiң қаражатынан ақы
төленетiн лауазымды атқаратын жəне мемлекеттiң
мiндеттерi мен функцияларын iске асыру мақсатында
лауазымдық өкiлеттiктерді жүзеге асыратын Қазақстан
Республикасының азаматы. Мемлекеттік қызметшінің
өзі жоғары моралдік жауапкершілік, кəсіптік білім, оны
тəжірибеде қолдана білу, əділдік, адалдық, белсенді
өмірлік позиция, патриоттық сезім сияқты қасиеттерге
ие болып, мемлекеттік қызметшінің моралдік бейнесі
болуы тиіс.
Тəртіптік теріс қылық жасағаны, оның ішінде
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
қызметшілерінің ар-намыс Кодексін бұзғаны үшін,
«Мемлекеттік қызмет туралы» ҚР Заңының 28-бабына
сəйкес, мемлекеттік қызметшіге мынадай жазалаулар:
ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс, қызметке сəйкес еместiгi туралы ескерту, атқаратын қызметiнен босату қолданылуы
мүмкiн.
«Сарқан ауданының қаржы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі.

«Қайтыс болуды тіркеу» жəне «Жерлеуге арналған біржолғы
төлемдерді тағайындау» композиттік қызметтері
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы «Қайтыс болуды тіркеу» жəне «Жерлеуге арналған
бір жолғы төлемдерді тағайындау» композиттік қызметтерін
ресімдеу рəсімін жеңілдете отырып, «біртерезе» қағидаты
бойынша жаңа қызметтерді енгізді. Яғни, қайтыс болған
адамды тіркету үшін өтініш берген тұлға бір уақытта
қайтыс болуды тіркеуге жəне жерлеуге арналған бір жолғы
төлемдерді тағайындауға өтініш бере алады.
Ол үшін қызмет алушы Мемлекеттік корпорацияның
фронт–офисіне жүгінуі тиіс. Фронт-офис операторы
өтініш беру күнін көрсетусіз біруақытта «Қайтыс болуды
тіркеу» жəне «Жерлеуге арналған бір жолғы төлемдерді
тағайындау» үшін екі өтініш қабылдайды.
Қайтыс болуды тіркеу жəне жерлеуге арналған бір
жолғы төлемдерді тағайындау үшін қайтыс болған адаммен туыстық байланысын растайтын құжаттар жəне қайтыс
болған адамның жеке куəлігі қажет.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі бір жұмыс

16-29 жас аралығындағы жұмыссыз
жастарды жұмысқа аламыз. Қолына кетпен, күрек ұстап, туған өлкемді желегі
майысқан жерге айналдырамын деп ниет
еткен жастарға 45 мың теңгеге дейін жалақы
төленетін болады. Ниет еткен жастардың
аудандық жастар ресурстық орталығына
келіп құжаттарын тапсыруларына болады!
Керекті құжаттар: 1.Жеке куəліктің
көшірмесі - 3 дана 2. Зейнетақы келісімшарты
- 3 дана 3. Казпочтадан 20 сандық есепшот ашу қажет - 3 дана 4. Халыққа қызмет
көрсету орталығынан анықтама (транзитный
оборот) - 3 дана.
Мекен-жайымыз: Сарқан қаласы,
М.Тынышбаев көшесі №7, Балалар
шығармашылық үйі, 1 қабат, 8 кабинет,
аудандық жастар орталығы. Байланыс тел.: 8 (72839) 2-11-86, 87754997577,
87475419007.

Аудан бойынша «Б» корпусының мемлекеттік
қызметшілерінің аттестаттау нəтижесінің қорытындысы

Мемлекеттік қызметшінің оң имиджін арттыру
Қазіргі уақытта мемлекеттік қызмет беделін арттыру қажеттігіне қатысты мəселелерге мемлекет басым назар аударуда. Бедел, яғни имидж (ағылшын
тілінің image сөзінен) – тұлғалардың белгілі бір тобына
эмоционалды-психологиялық ықпал етуге бейімделген
мақсатты қалыптастырылатын бейне, образ (тұлға,
ұйым, құбылыс бейнесі).
Мемлекеттік қызметшінің оң беделін қалыптастыру
– күрделі əрі көп уақытты алатын үрдіс. Мемлекеттік
қызметшінің оң беделін қалыптастыру үрдісінің өзі
атқарушы биліктің беделдік саясатымен де тығыз
қарым-қатынаста. Мемлекеттік қызметшінің оң беделіне
қойылатын негізгі ережелер Қазақстан Республикасының
мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс Кодексінде
белгіленген.
«Мемлекеттік
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес, мемлекеттiк қызметшi
– мемлекеттiк органда Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгiленген тəртiппен республикалық
немесе жергiлiктi бюджеттерден не Қазақстан Ре-
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күні ішінде беріледі, орындалған құжат əрі қарай жерлеуге
арналған бір жолғы төлемді тағайындау туралы анықтаманы
рəсімдеуге жолданады.
Бұл ретте, егер қайтыс болған адам осы елді мекенде зейнетақы немесе жəрдемақы алушы болып табылса,
онда Е-макет операторы базада өтінішті қалыптастырады.
Ол үшін жерлеуді жүзеге асыратын адамның жеке басын
куəландыратын құжаты, қайтыс болу туралы анықтама немесе куəлік жəне есепшот нөмірі қажет.
Жерлеуге арналған жəрдемақы сомасы қызмет
алушының банктік шотына жерлеуге арналған жəрдемақыны
тағайындау туралы өтініш тіркелген күннен бастап 5-ші
жұмыс күні түседі. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
«Азаматтарға арналған» үкімет мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Алматы облысы бойынша филиалы
– «ХҚКО» департаментінің Сарқан аудандық бөлімі.

●Қала əкімдігінің назарына

Даудыњ басы –
жайылымныњ тарлыѓы
Қазақ халқында атам заманнан «жер дауы» мен «жесір дауы»
болған. Қазіргі заманда «жер дауы» аттан түспей тұр, ал «жесір
дауында» ешкімнің шаруасы жоқ. Осы екі дауға Сарқан ауданында
мал дауы қосылып тұр.
Сарқан қаласының А.Байтұрсынов көшесі бойында осыдан
4-5 жыл бұрын табынға 130 бас сауын сиыр шығатын. Қазіргі кезде елу басқа жетер-жетпес жағдайға жетті. Оның себебі табыншы
шақ келмейді. Табыншылардың сылтауы: табынды айдайтын жер
жоқ, жердің барлығы жеке меншікке беріліп қойған. Олар жерін
қорғап, бақташыларды балағаттап, неше түрлі жүйкелеріне тиетін
сөздерді айтатын көрінеді. Ал оларды арашалайтын ешкім жоқ.
Сондықтан олар мал бағудан қашқақтайды. Малы бағылмаған соң
елдер малдан құтылуға тырысады. Құтылып та болды.
Алдыңғы жылы бақташы табынды қазан айының бесінен бастап бақпай кетті. Ел-жұрт малын алты ай үйлерінде ұстауға
мəжбүр болды.
Ал биыл мал шыққанына үш-төрт ай болмай жатып екі-үш рет
айғай-шу болып, табын бағылмай қалды. Күні бүгінге дейін, яғни 14
маусымға дейін бақташылармен келісім-шарт жасалмаған. Олармен тиісті түсіндіру жұмыстары жүргізілмеген. Осыны пайдаланған
бақташылар ойына келгенін істеп, мал иелерін мазақ етуде.
Қалалық əкімшіліктегілер «малшы жоқ, малшылар қит етсе мал
бақпаймын дейді» дегенді сылтау етіп, дəрменсіздік көрсетуде.
Халықпен де, бақташылармен де тіл табысуға қабілеттері
жетпейді. Қаланың əкімшілігіндегі шенеуніктер Қазақстан бойынша жер дауымен құрылған жер комиссиясының, Елбасының
ауылдық, аудандық, облыстық жерлерде тұрғын халықтың малы
үшін ауылдан 15 шақырымға дейін жер жайылымдыққа бөлініп,
жақын жердегі жер телімінің иелеріне басқа жерден жер берілсін
деген бұйрығын, ұсынысын білмейтін болып шықты. Осындай
бассыздықтан біз қашан құтылар екенбіз?
А.ƏБІЛҒАПАРҰЛЫ,
зейнеткер.

Пəтер иелерінің назарына!

Құрметті пəтер иелері! Пəтерлеріңіздің орталық жылу
қазандығына қосылуына байланысты, сыртқа шығып, қала көркіне
кері əсерін тигізіп отырған мұржаларыңызды алып, балкондардың
сыртқы келбетін ретке келтірулеріңізді сұраймыз.
Аталған жұмыстарды тез арада жасауларыныз қажет. 10
күндік мерзім ішінде мұржалар алынып, балкондардың сыртқы
келбеті ретке келтірілмеген жағдайда қолданыстағы заңнамалар
шеңберінде тиісті шаралар қолданылатынын ескертеміз.
Сарқан қаласы əкімінің аппараты.

ХАТ-ХАБАРЛАР
Сарќан
Музей тынысы
e-mail: Igiman01@mail.ru

Мамыр айында Мұқан Төлебаевтың мемориалды музейінде көптеген іс-шаралар
өткізілді.
Ата-баба тарихын жинап, сақтап, кейінгі
ұрпаққа жеткізу біздің мақсатымыз. 1977
жылы музейлердің Мəскеу қаласында өткен
Халықаралық кеңесінің, бас Ассамблеясында
сөз болып, сол жиында Халықаралық музей
күні – деп 18 мамыр күнін атау туралы шешім
қабылданды. 1978 жылдан бері жыл сайын
атап өтілетін осы шара дəстүрлі мерекелік
іс-шараға айналып, 150-ден астам мемлекеттерде мерекеленіп келеді. Бүгінде төл
тарихтың терең түкпіріндегі жиналған бағалы
құндылықтар жарыққа шығып, зерттеліпзерделеніп музейлерден орын алып, халық
игілігіне айналуда.
18 мамыр күні Мұқан Төлебаевтың мемориалды музейінде Халықаралық музей
күніне орай ауқымды іс-шаралар өтті.
Соның аясында «Өткеннің қазынасы –
болашаққа» атты музыкалық аспаптар тарихынан сыр шертетін көрме ұйымдастырылды.

МƏМС шеңберіндегі
арнайы шот ашылды
Осы жылдың 1 шілдесінен бастап
Қазақстанда міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесі енгізіледі. Барлық жұмыс
берушілер, жеке кəсіпкерлер, адвокаттар
мен жеке нотариустер өздері үшін жəне өз
қызметкерлері үшін аударымдар мен жарналарды Міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру қорына аударатын болады.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы жеке сəйкестендіру
нөмірлері базасында аударымдар мен жарналарды есептеу жəне оларды Міндетті
əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына
аударатын операторы болып белгіленді.
Жұмыс берушілерге ыңғайлы болу үшін
төлеушілерге міндетті аударымдар мен
жарналар бойынша төлем тапсырмаларын қалыптастыруға көмектесін «Міндетті
əлеуметтік аударымдар мен зейнетақы жарналарын
есептеу»
автоматтандырылған
арнайы жүйесі əзірленді. Оны https://gov4c.
kz/programmnye-produkty сілтемесі бойынша өтіп, тегін орнатуға болады. Сондайақ ұйымдар, кəсіпорындар жəне басқа да
төлеушілер 1 шілдеден бастап міндетті
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі
бойынша аударымдар мен жарналарды
келесі деректемелер бойынша тұрақты
түрде аударулары тиіс ағымдағы шоттың
ашылғанын хабарлаймыз:
Бенефициар: «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
Бенефициар
банкі:
«Азаматтарға
арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы; БСК: GCVPKZ2A,
ЖСК:
KZ92009MEDS368609103,
БСН:
160440007161.
Сонымен қатар міндетті əлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесі бойынша аударымдар мен жарналарды аудару
кезінде төлемдерді тағайындаудың келесі
кодтарын (ТТК) пайдалану қарастырылған:
121- Міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыруға аударымдар;
122-Міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыруға жарналар;
123 - Міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыруға
аударымдың
уақытылы
аударылмағаны үшін өсімақы;
124- Міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыруға
жарналардың
уақытылы
аударылмағаны үшін өсімақы;
«Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Сарқан аудандық бөлімшесі.

Қазақстанда зейнетақы жинақтарының
сақталуын қамтамасыз ету бойынша бірегей
мемлекеттік кепілдік моделі жұмыс істейді.
Осы моделге сəйкес «Қазақстан Республикасында
зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы» ҚР Заңының 5-бабы негізінде
зейнетақы төлемдерін алу құқығы туындаған
шақта инфляция деңгейін ескере отырып,
нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) мен міндетті кəсіптік зейнетақы
жарналарының (МКЗЖ) жеке зейнетақы шотында жатқан зейнетақы жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемі есептеледі.
Мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін: - зейнеткерлік жасқа жеткен
тұлғалар; - мүгедектігі мерзімсіз болып
белгіленген I жəне II топтағы мүгедектер; Қазақстан Республикасының шегінен тыс
жерлерге тұрақты тұруға кеткен шетелдіктер
мен азаматтығы жоқ адамдар алуға құқылы.
Айырма төлемін алуға құқығы бар адам
қайтыс болған жағдайда, бұл төлем ҚР
Азаматтық кодексінде белгіленген тəртіпте
мұрагерге төленеді.
Мемлекеттік кепілдік бойынша айырма
сомасын есептеу жəне төлеуді «Азаматтарға
арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының
(КЕАҚ) филиалы (бұрынғы Зейнетақы

Көрменің мақсаты қалың қауымға музыка
тарихы жəне оның тарих баспалдақтарында
қалай дамығаны жайлы түсініру болып табылды. Аталған көрмеде əлем жəне қазақ композиторлары, композитор Мұқан Төлебаев пен
Еркеғали Рахмадиевтің шығармашылығынан
сыр шертетін жəдігерлер жəне əртүрлі
музыкалық аспаптар орын алды. Көрмеге
келген қонақтар халық қазынасына айналған
ұлттық музыка мұрасымен танысып, зор
алғыстарын білдірді.
Музейлер күніне арналған бағдарлама
«Музейдегі түн» атты шарамен жалғасын тапты. Кешкі сағат 20.00-ден түнгі 3.00-ге дейін музей есіктері көрермендерге ашық болды. Музей залдарында квест ойындар өткізіліп, тегін
экскурсиялар жүргізілді.
Мерекелік кеште келген қонақтарға түрлі
би билеп, əн айтылып, «Қызықты би», «Көңілді
тапқырлар алаңы» ойындары оқушылардың
арасында ұйымдастырылды.
Елбасы Н.Ə.Назарбаев бір сөзінде: «Мəдениет деген ұғым аясында адам онсыз
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өмір сүре алмайтын аса нəзік құбылыстар
тоғысқан», – деген еді. Міне, біздің мұражайлар – елдің тарихын, мəдениетін жəне өркениетін айғақтауда маңызды рөл
атқаратын тəрбиелік орын. Мəдениет, ең
алдымен, жəдігерлік. Оны ұрпақтан ұрпаққа
жеткізуші – зиялы қауым.
Арада екі күн өте музейде мəдениет күніне
байланысты «Ұлттық киімдер – мəдениет нышаны» атты тақырыптық экскурсия өткізілді.
Аталған шара көпұлтты Қазақстандағы əр
ұлттың киімдерінің байлығы мен əркелкілігін
насихаттауды мақсат етті. Экскурсия кезінде
музей қонақтары қазақ, орыс, корей, неміс,
украин, татар секілді түрлі ұлттардың үйлену
тойында, мерей тойларында жəне күнделікті
өмірде
киілетін
киімдерімен
танысып,
өздерінің ризашылықтарын білдірді.
Сонымен қатар осы айда Ұлы Отан
соғысына арналған көрме, ұлттар ынтымақтастығына арналған танымдық шаралар
өткізіліп, мемлекеттік қызметкерлер туралы
экспозициялық комплекс ашылды.
Н.АХМЕТХАНОВ,
музей экскурсия жүргізушісі.

Парктер шеруi - 2017
«Парктер шеруі» - табиғатты
қорғауға,
ұлттық
парктер
мен
қорықтардың
беделін
арттыруға
бағытталған үлкен маңызы бар
халықаралық экологиялық іс-шара.
Мемлекеттік ұлттық табиғи парктер,
табиғи қорықтар мен резерваттарды қолдау, қорғау, халықтың ерекше қорғалатын табиғи аумақтар
мəселесіне көңіл аударып, іс жүзінде
көмек көрсетіп, отандастарымыздың
санасына өзіміздің табиғи жəне
мəдени
мұраларымызға
деген
мақтанышты ояту, табиғатымызды
қадірлеу, қорғау.
Осы іс-шараның мақсаты ерекше
қорғалатын табиғи аумақтың басты мəселесіне, халықтың, жұртшылықтың, бұқаралық ақпарат
құралдарының, кəсіпкерлер мен мемлекеттік билік органдарының назарын аудару. Əрбір жанның
жүрегінде табиғатқа деген сүйіспеншілікті ояту! «Парктер шеруі - 2017» табиғатты қорғау акциясы барысында Сарқан филиалының директоры Т.Құсайыновтың ұйымдастыруымен филиалдың
инженерлік техникалық құрамы жəне штаттан тыс жұмысшылары бірігіп «Ағаштар күніне» орай
Сарқан филиалының орталық кеңсесіне кірер жолдың бойына шырша ағаштарын, Сарқан орман
тұқым бағына керетін жолдың аллеясына қарағай ағаштарың қондырдық.
Аманбөктер ИБ орманшысы М. Рахимов жəне мемлекеттік инспекторлар, ауыл тұрғындары,
мектеп оқушылары Аманбөктер ауылындағы орта мектеп, ауыл əкімшілігі орналасқан кеңсе
маңайына қарағай ағаштарын қондырды. Кіші Басқан шатқалында орналасқан орманшы үйінің
маңайына қарағай, ақ қайың жəне т.б. ағаш көшеттері қондырылды. «Парктер шеруі» табиғатты
қорғау акциясының жабылу салтанатты бағдарламасы «Жоңғар - Алатауы» МҰТП РММ орталық
кеңсесінің акт залында концерттік бағдарламамен аяқталды. Акцияға атсалысып қатысқан мекеме басшылары жəне оқушылар бағалы сыйлықтар, мақтау қағаздарымен марапатталды.
А.ОРАЗБАЕВ,
Сарқан филиалының экологиялық ағарту маманы.

Орманды өрттен қорғау баршаның міндеті
Орманды қорғау - орман шаруашылығының ең маңызды
шараларының бірі. Соның ішінде өрттен сақтау, орман өрттерінің
алдын-алу, орманды заңсыз кесуді болдырмау негізгі міндет болып табылады. Орман өрттерінің көбі орман қорына жапсарлас
орналасқан шаруа қожалықтарының жəне ауыл шаруашылығы
ұйымдарының жайылымдық, шабындықтарда аңыздық жəне өзге
де өсімдік қалдықтарын жағу салдарынан болады. Бұл жағдай
тегіс жерлерде ғана емес, таулы аймақтарда да қайталанады.
Сондай-ақ орман өрттері демалушылар мен малшылардың,
жергілікті тұрғындардың өрт қауіпсіздігін сақтамауынан да туады.
Қар кете бастаған кезден өрт қауіпті маусым басталады.
Ең өрт қаупі жоғары мезгіл - көктем. Орман өрттерінің қауіпі
наурыз, сəуір, мамыр айларына келеді. Күз мезгілдерінде
орманның тұтанып кету қаупі өршиді. Сондықтан, көктем мен күз
мезгілдерінде өрттің алдын-алу шараларын күшейту, дайындық
жұмыстарын уақтылы жасау қамтамасыз етілгені дұрыс.
Орманды өрттен қорғау мақсатында барлық сала өкілдері
бірігіп (мемлекеттік өрттен қорғау қызметі, аудандық жəне
ауылдық əкімдіктер, мемлекеттік орман күзеті, полиция жəне т.б.)
ауқымды жұмыс істегені жөн. Өрттің шығуына себепкер болған
кінəлі адамдар мемлекеттік мекемелер тарапынан жауапқа тартылып, əкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылуы
тиіс. Орман Кодексінің, өрттен қорғау ережесінің қатаң сақталуын
қолға алу керек.
Ч.КАИРБЕКОВ,
«Жоңғар- Алатауы» МҰТП РММ Сарқан филиалы Басқан
И.Б орманшы.

О проведения конкурса по
социальной ответственности бизнеса "Парыз"

На номинацию "Лучшее социально ответственное предприятие".
В данной номинации рассматривается
деятельность претендентов, реализующих
социальные программы, направленные на
поддержку собственного персонала, социальную адаптацию людей с ограниченными
возможностями и улучшение благосостояния общества в целом (организация оплаты труда и социальных выплат, системы
профессиональной подготовки и переподготовки кадров, трудоустройство наибольшего количества людей с ограниченными
возможностями и так далее);
Для участия в конкурсе претенденты
направляют местным исполнительным
органам материалы в двух экземплярах,
которые включают в себя: 1) заполненную
заявку согласно приложению к настоящим
правилам; 2) отчет претендента, представляющий собой самооценку уровня его деятельности и конкретных результатов по корпоративной социальной ответственности.
В отчет претендента должны быть
включены: история юридического или физического лица; организационная структура; иная дополнительная информация; 3)
приложение к отчету (копия коллективного договора и иные документы); 4) анкету,
заполненную по форме, установленной
Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, и
размещенную в интернет-ресурсе.
Претенденты оформляют и представляют материалы на бумажном и электронном носителе местным исполнительным
органам.
К участию в конкурсе допускаются
претенденты, которые: 1) осуществляют
деятельность не менее трех лет; 2) не находятся в стадии ликвидации, не признаны
банкротом; 3) не имеют не устраненных
нарушений трудового законодательства
Республики Казахстан, в том числе просроченную задолженность по заработной
плате и другим выплатам работникам; 4)
не имеют коллективно-трудовых споров с
работниками; 5) осуществляют социальную и благотворительную деятельность на
территории Республики Казахстан, которая
не должна быть направлена на поддержку
политических, профсоюзных и религиозных организаций; 6) в заявке на участие в
конкурсе указали достоверные сведения,
а также в полном объеме представили документы.
При выявлении несоответствия требованиям, предъявляемым к претендентам,
направляется письменное уведомление об
отклонении заявки на участие в конкурсе.

Ќ±стар – бiздiњ досымыз

«Жоңғар – Алатауы»
МҰТП Сарқан филиалының
экологиялық ағарту маманы А.Оразбаев Басқан ИБ
орманшысы Ч. Қайырбеков
жəне Екіаша ауылының
«Балдырған»
балалар
бақшасының əдіскер маманы А.Абдульдинованың
ұйымдастыруымен Екіаша
ауылындағы «Балдырған»
бала бақшасында «1 сəуір –
халықаралық құстар күніне»
арналған «Құстар біздің досымыз» атты іс – шара өткізілді.
Бұл іс – шараның мақсаты - балаларға жалпы құстардың пайдасы туралы, олар жөнінде мағұлмат беру. Негізінде оларға қамқор болуға, құстарды
аялауға бейімдеу. Көктемгі құстармен таныстыру, жыл сайын көктемде
құстардың, оралуын, олардың азайып кеткенін хабардар ету, құстар туралы
ой – өрістерін, түсініктерін дамыту. Табиғатымызды сүюге баулу. Осындай
іс – шара Сарқан филиалының ИТҚ-мы жыл сайын балалар бақшасында,
ауыл мектептерінде ұйымдастырып, құстарға ұяларын орнатады.
Жыл құстары келді деп,
Бүлдіршіндер мəз болды.
Қос қанаты желпілдеп,
Көлге үйрек, қаз қонды,- дегендей «Балдырған» бала бақшасының
тəрбиешілері: Зейнулаева А., Болысбаева А., Джакебаева Г. əртүрлі үй
құстарының киімінің киіп, қойылымдар қойды, əн шырқалып, жұмбақтар жасырып, мақал – мəтелдер оқылды.
Ч. ҚАЙЫРБЕКОВ,
"Жоңғар Алатауы" МҰТП Сарқан филиалының
Басқан ИБ орманшысы.

Зейнетақы жинақтарының сақталуына
мемлекет кепілдік береді
төлемдері жөніндегі мемлекеттік орталық)
жүзеге асырады. Зейнетақы жинақтары бойынша бір жолғы төлемді алу үшін осы ұйымға
жүгініп, тиісті өтінішті толтыру қажет.
Айырманы
төлеу
туралы
өтініш
қабылданған күннен бастап екі жұмыс күні
ішінде БЖЗҚ-ға жеке зейнетақы шотының
болуы жəне МЗЖ мен МКЗЖ есебінен
қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының
сомалары туралы мəліметтерді ұсыну жөнінде
хабарлама жіберіледі.
Өз кезегінде БЖЗҚ хабарлама келіп түскен
күннен бастап екі жұмыс күні ішінде сұралған
мəліметтерді электрондық форматта ұсынады.
«Азаматтарға
арналған
үкімет»
Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ БЖЗҚ-дан
мəліметтерді алған кезден бастап бір жұмыс
күні ішінде БЖЗҚ-дан алынған зейнетақы
жинақтарының сомалары туралы мəліметтерді
тиісті кезеңге арналған инфляцияның деңгейін
ескере отырып, зейнетақы жарналарының
(МЗЖ, МКЗЖ) сомасымен салыстырып
тексереді.
Егер БЖЗҚ-дағы зейнетақы жинақтарының
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сомасы:
- инфляция деңгейін ескере отырып, нақты
енгізілген МЗЖ, МКЗЖ сомасынан артық немесе оған тең болғанда – айырма төлемі жүзеге
асырылмайды жəне уəкілетті орган айырма төлемін тағайындаудан бас тарту туралы
шешім шығарады;
- инфляция деңгейін ескере отырып, нақты
енгізілген МЗЖ, МКЗЖ сомасынан төмен
болған жағдайда – «Азаматтарға арналған
үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ бір
жұмыс күні ішінде айырма төлемі сомасын
есептейді. Республикалық бюджет есебінен
айырма төлемі алушының банк шотына аударылады.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің деректері бойынша (Статистикалық бюллетень, «Секвестрленбейтін республикалық
бюджет
бағдарламалары»)
мемлекеттің
зейнетақы жарналарының сақталуы бойынша
кепілдікті міндеттемелері 2016 жылы – 11 615
млн. теңге, 2017 жылдың қаңтар-наурыз айлары үшін – 2 589,0 млн. теңгені құрады.
Толық ақпаратты «Азаматтарға арналған

Үкімет»
Мемлекеттік
корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының
1414 тегін қысқа нөміріне қоңырау шалу
арқылы алуға болады.
БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ»
ЖЗҚ»
АҚ
негізінде
құрылды.
БЖЗҚ
құрылтайшысы жəне акционері – Қазақстан
Республикасы
Қаржы
министрлігінің
«Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру
комитеті»
ММ
арқылы
Қазақстан
Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы
активтерін
сенімгерлікпен
басқаруды
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін
арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі
Қазақстан Республикасының Президенті
басшылық ететін Ұлттық қорды басқару
кеңесіне берілді.
Зейнетақы заңнамасына сəйкес БЖЗҚ
міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті
кəсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті
зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы
төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен
төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы
жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат
береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).
«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы.

ЌОЃАМ
Сарќан
Жаңа қылмыстық кодекс пен Қылмыстық іс жүргізу кодексінің
e-mail: Igiman01@mail.ru

тəртібінде процесстік келісім мен процесс прокуроры

Міне, Қазақстан Республикасының жаңа
қылмыстық
жəне
қылмыстық-процесстік
Кодекстерінің қолданысқа енгеніне 2 жылдан
астам уақыт өтті.
Осы қабылданған Қылмыстық-процестік
кодекстің (бұдан əрі –ҚПК) жаңалықтарының
бірі-процестік келісім екендігі белгілі. Алайда,
қазіргі таңда Кодекстің осы бөлігі біраз жанға
мəлімсіз болып қалуда, себебі Сарқан ауданы бойынша қылмыстық жауапкершілікке
тартылудағылардың көбісі, осы процесстік
келісімнің
тиімділігін
білмегендіктен
қолданбайды. ҚПК-тің 7 бабының 37-тармағына
сəйкес
процестік келісім – қылмыстық
процестің кез келген сатысында прокурор мен
күдікті, айыпталушы немесе сотталушы немесе сотталған адам арасында осы Кодексте
көзделген тəртіппен жəне негіздер бойынша
жасалатын келісім.
Процестік келісім тəртібі ҚПК-нің 13 тарауында қарастырылған. Атап айтқанда, процестік
келісім екі түрде жасалуы мүмкін. Яғни, кінəні
мойындау жəне ынтымақтастық туралы келісім.
Ынтымақтастық туралы келісімге тоқталатын

болсақ, бұл келісім -қылмыстық топ жасаған
қылмыстарды, өзге де адамдар жасаған аса
ауыр қылмыстарды, сондай-ақ экстремистік
жəне террористік қылмыстарды ашуға жəне
тергеп-тексеруге мүмкіндік туғызатын санаттар
бойынша жасалады.
ҚР ҚПК-нің 618-бабына сəйкес, күдіктінің,
айыпталушының,
сотталушының
жəне
сотталған адамның қылмыстық процесті
жүргізетін
органға
немесе
прокурорға
осы Кодекстің 612-бабы бірінші бөлігінің
2) тармағына жəне 619-бабына сəйкес
ынтымақтастық туралы процестік келісім жасасу туралы өтінішхатпен жүгінуге құқығы бар.
Жоғарыда аталған адамдарға осындай
процестік келісімді тиісінше облыстың прокуроры немесе оған теңестірілген прокурор,
олардың орынбасарлары, ал сотталған адаммен – Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры не оның орынбасары бекітеді. Аталған
келісім жасасу туралы өтінішхат сотқа дейінгі
тергеп-тексеру басталған кезден бастап жəне
үкімді орындау сатысын қоса алғанға дейін
мəлімделуі мүмкін. Өндірісінде қылмыстық іс

Перзентханаларда көрсетілген 260 мың
мемлекеттік қызмет

Пилоттық жоба іске қосылған сəттен бастап «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы Қазақстанның перзентханалары мен перинаталдық орталықтарында баланың
туылуы бойынша 260 мыңнан аса мемлекеттік қызметтерді көрсеткен. Олардың ішінде шамамен 122 мың қызмет - бала тууды тіркеу бойынша, шамамен 50 мыңы - бала туу жəне оның күтімі
бойынша жəрдемақы тағайындау, 21 мыңнан астамы - əлеуметтік тəуекелдер жағдайларына,
атап айтқанда баланың бір жасқа дейінгі күтімі бойынша əлеуметтік төлемдерді тағайындау,
сондай-ақ 67 мыңнан астам жаңа туылған нəрестелер балабақшаға кезекке қойылды.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Басқарма төрағасының
орынбасары Ғалым Нұрғазиевтің айтуынша, қазіргі уақытта пилоттық жобаға 206 перзентхана
мен перинаталды орталықтар қамтылған, ол жерлерде қызметтерді мемлекеттік корпорацияның
309 жұмыскері көрсетеді. «Пилоттық жоба дегеніміз перзентханада ХҚКО инспекторларының
бірден 4 қызметті көрсетуге өтініштерді қабылдауын білдіреді – ол бала тууды тіркеу, бала
туу жəне оның күтімі бойынша жəрдемақы тағайындау, бір жасқа дейінгі бала күтімі бойынша əлеуметтік төлемдерді тағайындау жəне балабақшаға кезекке қою. Бұл жас аналар үшін
өте ыңғайлы, себебі барлық қажетті құжаттарды ресімдеуге ХҚКО-ға бару үшін жаңа туылған
нəрестені кіммен қалдыруды ойланудың қажеті жоқ» - деді ол.
Нұрғазиев ҚР Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігімен бірлесіп жұмыс істеудің
нəтижесінде ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап бала тууға байланысты жəрдемақыны
бір облыс шегінде, тіркелген жеріне қарамастан ресімдеуге болатынын да атап өтті. Мысалы,
əйелдің тұрғылықты тіркелімі Семейде, ал баланы Риддерде босанса, онда ол барлық қажетті
құжаттарды Риддердегі перинаталдық орталықта ресімдей алады.
Осы 4 қызметті ресімдеу үшін қазақстандықтар ата-аналарының жеке басын куəландыратын
құжатты, неке қию туралы куəлік пен оның көшірмесін (ҚР аумағында 2008 жылдан кейін некені
тіркеген тұлғалар куəліктің көшірмесін ұсынбайды), баланың туылуы туралы медициналық
куəлікті (перзентханада беріледі), туу туралы куəлікті немесе барлық балаларға туу туралы акт
жазбаларынан көшірме үзіндіні, банк шотының нөмірі туралы құжатты ұсынуы тиіс.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы баспасөз қызметі.

Онлайн арќылы психологиялыќ кењес
Психология «жан» туралы ғылым. Адам жаны деген көзге көрінбегенмен, өте нəзік,
сезімтал, тез жараланғыш болып келеді. Жанның ұялайтын жері – жүрек. «Жүректі адам» деген батырлығымен көзге түскен адам емес, баласы ер жетсе де қолына көтеріп, өз қолымен
тамақтандырып, қиыншылығын бірге көтеріп жүрген ата – аналар. Нағыз өмірдің қиыншылығын
баласымен бірге көріп, көз жанарын жасымен сүртіп жүрген аналарымыз қаншама. Баласы ер
жетіп, өз қол-аяғымен жүріп, еңбек еткенін армандап кететін аналарға əрқашанда қолдау керек.
Аудандық жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі 18 жасқа дейінгі мүмкіндігі
шектеулі балалардың ата-аналарына писхологиялық көмек жəне кеңес беру үшін Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігі жіберген нұсқаулықты
басшылыққа ала отырып ата-аналарға тегін кеңес алуларына барынша қолдау көрсетілуде.
Онлайн арқылы психологиялық қызмет түріне 2017 жылдың басынан маусым айына дейін
5 адам тапсырыс беріп кеңес алды.Онлайн психологиялық қызметіне жүгінгілеріңіз келсе
аудандық жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөліміне (бірінші қабат 15 кабинетке) келулеріңізге болады.
А.ҚҰРМАШ,
мүмкіндігі шектеулі балаларға үйде əлеуметтік көмек көрсету
бөлімшесінің психологы.

Алкоголь и сигарета
могут привести к пожару
Причинами возникновения пожара в жилых
и общественных зданиях чаще всего бывают
от неисправности электросети и электроприборов, утечке газа, шалости детей с огнем и т.д.,
все это можно объединить в беспечность и небрежность в обращении с огнем. Очень часто
эта беспечность связана со злоупотреблением
алкоголя.
Курение в постели в состояние алкогольного опьянения одна из основных причин возникновения пожара. Пожары, происходящие
по вине людей находящихся в алкогольном
опьянении, наносят большой материальный
ущерб и нередко сами виновники становятся
жертвами огня.
Температура тлеющих окурков достаточна
для воспламенения некоторых горючих материалов. Вызвав тление горючего материала,
сам окурок через некоторое время гаснет. Но
образованный им очаг тления при благоприятных условиях может превратиться в пожар.
Для того, чтобы избежать трагедии соблюдайте элементарные правила пожарной
безопасности: 1. Ни в коем случае не курите
в состоянии алкогольного опьянения 2. Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 3. Курите только в специально
отведенных для этого местах. 4. Не бросайте
спички и окурки куда попало. Обязательно убедитесь, что спичка и окурок не только не горят,
но и не тлеют. 5. Пепельницы должны быть
выполнены из негорючего материала. При наполнении пепельницы не ленитесь очищать ее
от мусора, так как малейшая искра может воспламенить его. 6. Храните спички, зажигалки,
сигареты в недоступном от детей и пожилых
людей месте.
Помните, что легче предотвратить пожар,
чем потом сожалеть о его последствиях!
Е. ИСАГАЛИЕВ,
инженер ОЧС Сарканского района,
лейтенант гражданской защиты.

жатқан тергеуші, анықтаушы, жазаны орындайтын мекеменің немесе органның басшысы ынтымақтастық туралы процестік
келісім жасасу туралы өтінішхатты алған кезде оны бір тəулік ішінде, ал, сотталушының
ынтымақтастық туралы процестік келісім жасасу туралы өтінішхатын сот ол келіп түскен
кезден бастап үш тəулік ішінде прокурорға
жібереді.
Егер ынтымақтастық туралы процестік
келісімнің нысанасына қатысты қылмыстарға
жүргізілген
тергеп-тексерудің
нəтижелері
бойынша
күдіктінің,
айыпталушының,
сотталушының, сотталған адамның ықпал
етуімен аса ауыр қылмыстар, қылмыстық топ
құрамында қылмыстар, сондай-ақ экстремистік
жəне террористік қылмыстар жасаған адамдар
əшкереленсе жəне кінəлі адамдарға қатысты
айыптау үкімі шығарылса, онда прокурор
ынтымақтастық туралы процестік келісімнің талаптарын орындауға шаралар қолданады.
Прокурор ынтымақтастық туралы келісім
жасасқан жəне оның шарттарын орындаған
сотталған адамға қатысты осы Кодекстің 476
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– 478-баптарына сəйкес өтінішхатпен сотқа
жүгінеді.
Сонымен қатар, аталған Қылмыстықпроцестік кодексте тағы бір жаңа институт
–процесс прокурорымен толықтырылды. Процесс прокуроры осыған дейін қолданыста
болған Қылмыстық іс жүргізу кодексінде болған
емес.
Процесс прокуроры – бұл да жеке
тұлғаның
құқығын
толыққанды
қорғау
мақсатын көздейтін шара. Процесс прокуроры құқық қорғау органдарының жауап алу
жəне тергеу бөлімдерінің бастықтарымен
қатар қылмыстық істі тергеудің заңдылығы мен
тегеурінділігін, сонымен қатар қылмыстық жəне
қылмыстық-процестік кодекс өлшемдерінің
сот талқылауында мемлекеттік айыптаушы
ретінде дұрыс қолданылуын қамтамасыз ету
мақсатында тартылып отыр. Прокуратура басшысы нақты қылмыстық iс бойынша ҚР ҚПКнің 193 бабына сəйкес қадағалауды жүзеге
асыратын прокурорды (процесс прокуроры)
айқындауға құқылы.
Қылмыстық-процестік кодексіне енгізілген
жаңа ұғымдарды халықтың білуі өте маңызды.
С.КЕНЕСОВ,
Сарқан аудандық прокуратурасының
аға прокуроры.

Үйде күтім көрсету жағдайындағы
арнаулы əлеуметтік қызмет
«Халықты əлеуметтік қорғау саласында үйде қызмет көрсету жағдайында арнаулы
əлеуметтік қызмет көрсету» (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму
министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы №165 бұйрығымен бекітілген) стандартына сəйкес
əлеуметтік-тұрмыстық,əлеуметтік–медициналық,əл-психологиялық,əл-экономикалық,əлқұқықтық қызмет түрлері көрсетіледі.
Үйде арнаулы əлеуметтік қызмет түрі төмендегі азаматтарға көрсетіледі:
1) «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Кодексіне (бұдан əрі – Кодекс) сəйкес өздерінің ата-аналарын, жұбайын (зайыбын) асырап-бағуға жəне оларға қамқорлық жасауға міндетті еңбек етуге қабілетті кəмелетке
толған балалары, жұбайы (зайыбы) жоқ немесе объективті себептер бойынша (бірінші, екінші
топтағы мүгедектігінің, онкологиялық, психикалық ауруларының болуына, бас бостандығынан
айыру орындарында отыруына, наркологиялық диспансерде есепте тұруына немесе елден тыс
жерге тұрақты тұруға кетуіне немесе басқа елді мекенде тұруына, қосымша жұбайы (зайыбы)
үшін – егде жаста болуына байланысты) оларды тұрақты көмекпен жəне күтіммен қамтамасыз
ете алмайтын еңбек етуге қабілетті кəмелетке толған балалары, жұбайы (зайыбы) бар, өзіне
қызмет көрсетуге мүмкіндігі жоқ жəне денсаулық жағдайына байланысты үйде күтім көрсету
жағдайында арнаулы əлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж мүгедектерге;
2) «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы
21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген зейнеткерлік жасқа жеткен жəне Кодекске сəйкес өздерінің ата-аналарын, жұбайын (зайыбын) асырап-бағуға жəне
оларға қамқорлық жасауға міндетті еңбек етуге қабілетті кəмелетке толған балалары, жұбайы
(зайыбы) жоқ немесе объективті себептер бойынша (бірінші, екінші топтағы мүгедектігінің,
онкологиялық, психикалық ауруларының болуына, бас бостандығынан айыру орындарында отыруына, наркологиялық диспансерде есепте тұруына немесе елден тыс жерге тұрақты
тұруға кетуіне немесе басқа елді мекенде тұруына, қосымша жұбайы (зайыбы) үшін – егде жаста болуына байланысты) оларды тұрақты көмекпен жəне күтіммен қамтамасыз ете алмайтын
еңбек етуге қабілетті кəмелетке толған балалары, жұбайы (зайыбы) бар, өзіне қызмет көрсетуге
мүмкіндігі жоқ жəне денсаулық жағдайына байланысты үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы əлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж қарт адамдарға тəуліктің күндізгі уақытында əлеуметтік
қызмет көрсетуге арналған.
Арнаулы əлеуметтік қызметтердің кепілді көлемін ұсыну үшін өмірлік қиын жағдайда жүрген
адам тұрғылықты жері бойынша ауданның жергілікті атқарушы органына мынадай құжаттарды
беру жолымен жүгінеді: 1) қызмет алушының жазбаша өтініші, осы стандартқа 1-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша жазбаша өтініші немесе медициналық ұйымның қолдаухаты; 2) қызмет
алушының жеке сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – ЖСН) бар жеке басын куəландыратын
құжаттың көшірмесі; 3) тұрғылықты тұратын жерi бойынша тiркелгенiн растайтын құжат (мекенжай анықтамасы не село/ауыл əкiмдерінiң анықтамасы); 4) мүгедектік туралы анықтаманың
көшірмелері (қарттар үшін талап етілмейді); 5) мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасынан
үзінді көшірме (қарттар үшін талап етілмейді); 6) зейнеткерлік жастағы адамдар үшін –
зейнетақы куəлігінің көшірмесі; 7) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері
жəне оларға теңестірілген адамдар үшін – Ұлы Отан соғысының қатысушысы мен мүгедегі
жəне оларға теңестірілген адам мəртебесін растайтын куəліктің көшірмесі; 8) осы стандартқа
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық карта;
2017 жылдың басынан 122 жалғызбасты қарттарға қызмет көрсетілді,оның ішінде 8 адам
1- 2 топ мүгедектері. Аудан бойынша штат кестесіне сəйкес 4 ауылдық округте 9 əлеуметтік
қызметкер, қала бойынша 9 əлеуметтік қызметкер жұмыс атқарады.Қызмет алушылар ішінде
29 тыл ардагерлері бар.
К.МУХАТАЕВА,
жалғызбасты қарттар мен мүгедектерге үйде əлеуметтік көмек көрсету
бөлімшесінің меңгерушісі.

Зањды бiлiп ж‰рейiк
Құрметті аудан тұрғындары 2014 жылдың 17сəуірінде ҚР парламентті қабылдаған
заңнамалық актілер тізімінде №194-V-КРЗ «жол жүрісі туралы» заң қабылданған. Бұл заң ҚР
жол жүрісі жұмыс істеуінің жəне оның қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқық негіздері мен шарттарын белгілейді. Біз Мемлекеттік авто инспекциясы Сарқан ауданаралық тіркеу жəне емтихан
қабылдау мекемесі осы заңнамалық актілермен 2014 жылдың 10 қазаннан бастап қолданысқа
енгізіп жұмыс істеп жатырмыз. Осы заңның ішіндегі жүргізуші куəлігін алуға ниеттенген əрбір
адамға керекті №74-ші бапты ұсынып отырмыз.
Көлік құралдарын басқару құқығын алу шарттары
1. Осы бапта белгіленген жасқа толған жəне көлік құралдарын басқаруға қарсы айғақтардың
жоқ екендігі туралы медициналық қорытындысы бар адамдарға тиісті даярлықтан кейін көлік
құралдарын басқару құқығын алу үшін емтихан тапсыруға рұқсат беріледі.
2. Көлік құралдарын басқару құқығы: «А1» кіші санатындағы көлік құралдарын- 16 жасқа
толған адамдарға; «А», «В» санаттарындағы жəне «В1», «С1» кіші санаттарындағы көлік
құралдарын – 18 жасқа толған адамдарға; «С» санатындағы жəне «D1» кіші санатындағы көлік
құралдарын – 21 жасқа толған, кемінде үш жыл жүргізуші жұмыс өтілі, оның ішінде кемінде
бір жыл «С1» санатына жатқызылатын көлік құралдарын басқару өтілі бар адамдарға; «D»,
«Tm» жəне «Tb» санаттарындағы көлік құралдарын жүргізу – 25 жасқа толған, кемінде бес
жыл басқару өтілі бар адамдарға; «ВЕ», «СЕ», «DE» санаттарындағы көлік құралдарының
құрамдарын – кемінде он екі ай бойы тиісінше «В»,»С» немесе «D», санаттарындағы көлік
құралдарын басқаруға құқығы бар адамдарға; «С1Е», «D1E» кіші санаттардағы көлік
құралдарының құрамдарын – кемінде он екі ай бойы тиісінше «С», «D» санаттарындағы не
«С1», «D1» кіші сынаттарындағы көлік құралдарын басқаруға құқығы бар адамдарға беріледі.
3. «В», «С» сынаттарындағы, сондай-ақ «С1» кіші санатындағы көлік құралдарын басқару
құқығын алу үшін емтихан тапсыруға 17 жасқа толған жəне əскери комиссариаттардың жолдамасы бойынша көлік құралдары жүргізушілерін тиісті даярлаудан өткен адамдарға рұқсат
беріледі. Аталған адамдарға ұлттық жүргізуші куəліктері олар 18 жасқа толғанда беріледі.
4. Əскери қызметшілерге тиісті даярлықтан кеиін «D» санатындағы жəне «D1»кіші
санатындағы көлік құралдарын басқару құқығын алу үшін емтихан тапсыруға 19 жасқа
толғаннан кейін рұқсат етіледі.
Аталған адамдар 21 жасқа толғанға дейін оларға емтихан тапсыру нəтижелері бойынша берілген ұлттық жүргізуші куəліктері Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне,
басқада əскерлер мен əскери құрылымдарына ғана тиесілі «D» санатындағы жəне «D1»кіші
санатындағы көлік құралдарын басқару құқығын растайды.
В. КИМ,
ауданаралық тіркеу жəне емтихан қабылдау тобының аға
мемлекеттік инспекторы, полиция капитаны.

Пресс-релиз
4 мая 2017 года приговором Уйгурского
районного суда Алматинской области за получение взятки в размере 150 тыс.тенге осужден
руководитель ГУ «Отдел культуры и развития
языков Уйгурского района» Жумабек А.С.
Ей назначена наказание в виде штрафа,
размером 60-ти кратной сумме полученной
взятки или 9 млн.тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
24 мая 2017 года приговором Панфиловского районного суда Алматинской области за
систематическое вымогательство взяток со
своих подчиненных осужден командир взвода
дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы Панфиловского района майор полиции Ибраев С.К.
Незаконные вознаграждения он получал
через посредников - полицейских взвода Маликова и Тохмадиярова. Общая сумма взяток
составила 145 000 тенге.
Ибраеву назначено наказание в виде
штрафа, размером 69-ти кратной общей сумме полученной взятки или 10,5 млн.тенге,
с пожизненным лишением права занимать
должности на государственной службе.
Тохмадияров и Маликов осуждены за посредничество во взяточничестве к штрафу 2,9
млн.тенге, с пожизненным лишением права
занимать должности на госслужбе в солидарном порядке.
Департамент НБПК по Алматинской
области.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru
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спорттық ойындар ұдайы түрде өткізіліп тұрды.
Əсіресе спорттық шараларға деген көзқарас,
салауатты өмір салтын ұстануға деген ұмтылыс
ерекше. Бұған түрлі деңгейлерде өткізілген
додалардағы жарқын жетістіктеріміз куə.
Ағымдағы жылдың 5 айында өткізілген
«Тұзақ»,
«Дабыл»,
«Қамал»,
«Табиғат»,
«Қауіпсіз жол» жəне де тағы басқа шұғыл
шараларының барлығы түрлі салалардағы

-Ербол
Айтқалиұлы,
ең
алдымен оқырмандарымызға жалпы бөлімнің
материалдық-техникалық
жабдықталуы,
тікелей қызметтеріңіз-қылмыспен күрес, оның
алдын алу туралы айтып өтсеңіз?
- Жоғарғы тараптан білдірілген сеніммен 2014
жылдан бері осынау лауазымда қызмет атқарып
аталмыш бөлімге басшылық жасап келемін. Жалпы аттестаттаудан өтіп іріктелген 97 қызметкер
аудан азаматтарының құқықтарының сақталуы
жолында жұмыс жасауда. Қарамағымыздағы
26 автокөлік жұмысымыздың жүйелі жүруіне
өзіндік
ықпал
етеді.
Сақшыларымыздың
қызметтік, жауынгерлік жəне психологиялық
дайындықтарын үнемі жетілдіру мақсатында
2014 жылы бөлім ауласында атыс тирі, жаттығу

құқық
бұзушылықтардың
алдын
алуға
бағытталған. Тиісті жоспарлар құрып, сол бойынша жеке құраммен оқу жаттығуларын өткізу,
жаттығу кезіндегі орын алған ақауларды артынша талқылап, болдырмау жолдарын пысықтау
үнемі басшылық назарында.
Басшылықпен өтетін аппараттық кеңес
жəне жедел кеңестер жеке құрам арасында

залы салынса қазіргі уақытта аталған залға
қосымша үлкен бөлме қосылып жатыр. Онда
қызметкерлеріміздің қоян-қолтық ұрыс жəне
күрес дайындықтары жетілдірілетін болады.

Ќоѓам тыныштыѓы - сенiмдi ќолда

Біздің қызмет үшін осынау дүниелердің маңызды
екендігі айтпаса да түсінікті жайт.
Жалпы
биылғы жылдың алты айында барлығы 191
қылмыс (былтыр осы мерзім ішінде 248 құқық
бұзушылық) тіркелді. Оның ішінде ауыр, орта
дəрежелі қылмыстың, ұрлықтың (мал, ұялы телефон) жекелеген түрлерінен көрсеткіштің өткен
жылғымен салыстырғанда біршама азайғанын
атап өтуге болады. Бұл құрғақ сандардың артында қыруар еңбек жатқандығын ерекше
айтқым келеді. Осы орайда аудан тұрғындардың
алаңсыз еңбек етіп, тыныш тынығуы, өздерін
əрдайым қауіпсіздікте сезінуі үшін уақытпен
санаспай қызметтік міндеттерін мінсіз атқарып
жүрген бірқатар тəртіп сақшыларын атап өткім
келеді. Олар: Елтай Самбеталинов, Талғат
Əбішев, Мұрат Қалиасқаров, Əсет Қалиасқаров,
Қайыржан Сағымбаев сынды жəне т.б тұлғалар
өзгеге үлгі етуге тұрарлық.
Ал кез келген құқық бұзушылықтың алдын
алу мəселесі қашанда өзекті. Əрбір атқарылып
жатқан жұмыс, қолға алынған шара барлығы
осыған бағытталатындығы сөзсіз.
Сіздердің
қызметтеріңіз
адамнан
əрдайым
қырағылықты,
жылдамдықты,
жоғары кəсібилікті, білік пен білімді, жалпы психологиялық, физикалық дайындықты
қажет етеді. Басшылық тарапынан тəртіп
сақшыларының осынау
көрсеткіштерін
көтеру бағытында нендей істер атқарылып
жатыр.
-Бөлімнің ішкі өмірі қашанда қайнап жатады.
Күн сайын құбылған қоғам бізге тосын дүниелер
дайындап, жаңа талаптар қояды. Заман талабынан шыға білу, соған сай қам-қарекет жасау арқылы əрбір азаматтың конституциялық
құқықтарын қамтамасыз ету маңызды.
Бізде тұрақты түрде Үкіметтің жаңа шыққан
заңдары мен жаңа енгізілген толықтыруларын
оқуға
бағытталған
əлеуметтік-құқықтық
сабақ жүргізіледі. Қызметкерлердің жоғары
жауынгерлік
жəне
кəсіби
дайындығын
қамтамасыз ету мақсатында жоспар құрылып
соған сай жеке құрамның арасында арнайы

2017 жыл егемен еліміздің қоғамдық-саяси өмірінде елеулі оқиғалар, мерейлі мерекелерге толы болуымен тарих қойнауына енетін болады. Қазақстан атауын
төрт мұхиттан асырып тəуелсіз елімізді жан-жақты жарнамалауға таптырмас
мүмкіндік берген ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесі өз алдына ауқымды əңгіме. Күні
кеше қуатты əскеріміздің айбынын айғақтап, қарулы күштеріміздің 25 жылдығын
атап өтсек егемендігіміздің ерекше белгілері, тəуелсіздік тұмары – мемлекеттік
рəміздерімізге де ширек ғасыр толды. Кеңес Одағының құрамынан өз еншісін алып
жеке алдына отау құрған Қазақстан үшін тоқсаныншы жылдардың толғағы мен
толғауы төтенше болғандығы сөзсіз. Жедел түрде жеке ел, егемен атанып соған
сай қам-қарекеттер жасалды. Кезек күттірмес келелі мəселелердің бірі əрі бірегейі
күштік құрылымдарды құру болатын. Сол жылдары Елбасының Жарлығымен
Қазақстан полициясы құрылған болатын. Биыл тəртіп сақшылары өздерінің 25
жылдық мерейтойларын атап өтпекші. Президент Н.Назарбаевтың 2007 жылғы
пəрменімен 23 маусымды «Қазақстан полициясы күні» деп атау туралы Жарлығы
шыққалы атаулы күнді еліміздің барша аталмыш құрылым өкілдері өздерінің
төл мерекелері деп есептейді. Мереке қарсаңында аудандық ішкі істер бөлімінің
бастығы, полиция подполковнигі Ербол Ахметқалиевпен жолығып бөлімнің бүгінгі
тыныс-тіршілігі туралы сұраған болатынбыз.
жəне жауынгерлік оқып үйрену сабақтары
өткізіледі. Əр жетінің жұмасында жеке құрам
арасында лекциялар оқылып, қызметкерлерге
еліміздегі ішкі саясат пен геосаяси жүйедегі болып жатқан жағдайлар туралы айтылып, талдаулар жасалынады. Құқық қорғау саласындағы
соны жаңалықтар, жарқын жетістіктермен қамту,
патриотизмді ұштау мақсатында баспасөз материалдарына шолу ұйымдастырылады.
Ағымдағы жылы тоқсан сайын ОІІД
қызметкерлері АІІБ-нің қызметкерлерінен Макаров тапаншасының материалдық бөлігіне
қатысты жəне атыс практикалық дайындығын
жетілдіру мақсатында жеке құраммен үш рет
ал жедел тергеу тобымен екі рет арнайы тексеру жаттығуын өткізді. Бұдан бөлек бөлім
ішінде əскери дайындықты, атыс құралдарын
шынайы жағдайда қолдану əдістерін шыңдау
мақсатында сабақтар тұрақты өткізіліп, Макаров
тапаншасынан 16 рет, АКС-74у қаруынан 2 рет
ату жаттығуы жүргізіліп сынақтар қабылданды.
2017 жылдың 5 ай ішінде бұқаралық спортты жандандыруға жəне салауаттық өмір салтын

Нахождение несовершеннолетнего в развлекательных
заведениях в ночное время
Нахождение несовершеннолетнего в развлекательном заведении в ночное время может
обернуться проблемами как для него самого и
его родителей, таки и для сотрудников и собственников развлекательного заведения.
Что относится к развлекательным
учреждениям? Примечание к статье 442 Кодекса об административных правонарушениях
Республики Казахстан к развлекательным заведениям отнесены игорные заведения, ночные
клубы, кафе-бары, рестораны, интернет-кафе,
компьютерные, бильярдные, боулинг – клубы
и кинотеатры, объекты театрально-зрелищного
назначения и иные здания, помещения, сооружения, в которых оказываются услуги развлекательно - досугового, театрально - зрелищного,
спортивного, культурно - досугового назначения.
В какое время детям запрещено находиться в развлекательных заведениях?
Пункт 4 статьи 36 Закона Республики Казахстан
"О правах ребенка в Республике Казахстан" запрещает нахождение ребенка, а равно допуск
его без сопровождения законных представителей в развлекательные заведения в ночное
время (с 22 до 6 часов утра). Ребенком статья
1 Закона "О правах ребенка" считает лицо, не
достигшее 18-летнего возврата (совершенно-

летия). Ответственность за допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных
заведениях В соответствии со статьей 132 допущение нахождения несовершеннолетних в
развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей в ночное время (с
22 до 6 часов утра) влечет административную
ответственность в виде штрафа.
Кто привлекается к ответственности? К административной ответственности
могут быть привлечены как физические лица родители ребенка, работники развлекательных
учреждений (менеджеры, управляющие, старшие смены), так и индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся собственниками развлекательных заведений.
Размер ответственности Размеры
штрафов зависят от статуса нарушителя (физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо - субъект малого,
среднего или крупного предпринимательства), а
также от того, привлекался ли правонарушитель
ранее за подобное нарушение и составляют от
30 до 200 месячных расчетных показателей.
Н.АВРАМЕНКО,
УИП ГЮП МПС Сарканского РОВД,
лейтенант полиции.

Мал ұрлығы
Бүгінгі күні ауыл тұрғындары үшін мал ұрлығы нағыз індетке айналуда. Олардың күнкөріс
көзіне айналған ақ адал малын қылмыскерлерден қалай қорғап қалуға болады? Сараптама
көрсеткендей, ұрлық сарайлар мен аулалардан, мал бағатын фермалардан, сондай-ақ, басым
бөлігі қараусыз жүрген жайылымдардан жасалған. Бұл мал ұрлығы қылмысына ықпал еткен
бірнеше себептер бар. Біріншіден, қойларды, ірі-қара мен жылқыларды асырап ұстауға арналған
бекітіліп жабылатын құрылғылармен жабдықталмаған. Бұл қылмыскерлердің қораларға қандай да
бір кедергісіз кіріп, қылмыстық ойын оңай жүзеге асыруына жағдай туғызған. Сонымен қатар, кейбір
шаруа қожалықтарының басшылары нысандардың техникалық нығайтылымына көңіл бөлмей
отыр. Соның салдарынан мал ашық қораларда ұсталады жəне тиісті деңгейде күзетілмейді. Көп
жағдайда, күзетшілер жастары ұлғайған, жағдай қиындаған сəттерде жылдам қимылдауға қабілетсіз
келеді. Екіншіден, мал бағудың тиісті деңгейде ұйымдастырылмауы, яғни бақташылармен келісім
шарттардың жасалмауы, ауылдық округтер əкімдерінің тарапынан бұл мəселенің бақылауға алынбауы, сонымен қатар, халықтың өз қолындағы малына салғырт қарауы ұрлықтың өршуіне себеп
болып табылады.
Б.БАЙМОЛДИНОВ,
Сарқан АІІБ-нің КПБ-нің жедел уəкілі, полиция капитаны.

насихаттау мақсатында жеке құрам арасында Алматы облысы ІІД тарапынан жəне аудан
көлемінде спорттық ұйымдармен тізе қосып

Ерлігі оның өлмейді
(Аян Ерболғанұлының рухына)
Қатер төнсе биік құздан құламай,
Көкжиекте қалықтайтын қырандай.
Қорған болар ағаларым бар менің,
Қазақ үшін жаратылған ұландар.
Аз болғандай ұрылардың мазағы,
Қосылды оған террористің азабы.
Азаттықты сақтау үшін мерт болған,
Полицейді құрметтейік қазағым.
Мына қатал заманымда күйбелең,
Оқпен, сөзбен полицейді күйреген.
Жан ұшыра тыныштықты сақтаған,
Елі үшін тағдыры оның күйреген.
Ел ішінде қатер барын көргесін,
Полицейлер оққа тосқан кеудесін.
Кетсе дағы лезде жоқ боп, көз жұмып,
Бəрі білер ерлігі оның өлмесін.
Анель ҚҰРМАНБЕК,
К.Қазыбаев атындағы орта
мектептің 9-сынып оқушысы.

əскери-қызметтік тəртіпті бұзбауға, заңдылықты
сақтауға бағытталған іс-шаралар. Бұның
барлығы
қызметкерлеріміздің
кəсібилігін
күшейтуге, жоғарғы басшылық тарапынан
білдіріліп отырған зор сенімге лайық болу
мақсатында жасалып жатыр.
-Негізгі қызметтік міндетпен қатар түрлі
қоғамдық жұмыстарды қатар алып жүру,
сол негізде сақшыларымыздың жекелеген
қасиеттерін тəрбиелеу туралы не дейсіз?
- Ия, тəрбие жұмыстары қашанда негізгі
қызметпен салаласа, сабақтаса жүретіндігі
белгілі. Аудандық ішкі істер бөліміндегі тəрбие
жəне кадр жұмыстары дұрыс жолға қойылған.
Бұл бағытта Офицерлер жəне Полицейлер жиналысының, Тəлімгерлер кеңесінің
төрағасы, АІІБ бастығының орынбасары, полиция подполковнигі Б.Бейсебаев, Əйелдер
кеңесінің төрайымы Е.Бортникова, АІІБ ардагерлер кеңесінің төрағасы К.Иманмолдин сынды
тəлімгерлеріміз қазіргі таңда осы арна бойынша еңбек етуде. Кадрлық сабақтастық, алдыңғы
ағаларымыздың жарқын істерін жаңа келген
жас буынға үлгі ету, екі буынның арасындағы
тəжірибе алмасу, бір-біріне құрмет мəселесі
туралы көп айтуға болады. Сондай-ақ антына адалдық танытып қызмет барысында қаза
болған əріптестерімізді де əрдайым еске алып
олардың артында қалған жұбайларына, балаларына қолдан келгенше қарайласуға тырысамыз.
Бұл да тəрбие жүйесіндегі бөлшектенбес дүние.
Қоғамның саяси-əлеуметтік дамуы мен
экономикасының
өрлеуіне қылмыс атаулы
қашанда кері əсерін тигізеді. Бұл тұрғыда полиция
қызметкерлерінің алдында зор жауапкершілік,
үлкен міндеттер тұр. Бүгінгі таңда аудандық
ішкі істер бөлімі қызметкерлерінің арасындағы
моральдық орта мығым деп сеніммен айта аламын. Алдағы уақытта қылмысқа қарсы күрес,
қоғам тыныштығын сақтау ісіне бір кісідей ат салысамыз деген ойдамыз.
-Əңгімеңізге рахмет.
П.ЖЕҢІСХАН.

Бізге - 25 жыл
Осыдан 25 жыл бұрын
«Қазақстан
Республикасы ішкі істер органдары» туралы Заңы
қабылданған болатын.
Тиісінше бұл Қазақстан
п ол и ц и я с ы н ы ң
істері мен қызметін
анықтайтын
бірінші
актісі болып табылады.
Ал 2007 жылы Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың
жарлығымен 23 маусым "Полиция күні" деп ресми түрде
бекітілді.
Қазақстан полициясы күні — Тəуелсіздік
жылдарында аталған маңызды қызметті жолға
қоюдың басы-қасында болған ардагерлерге жəне
қазірде осы салада тер төгіп жүргендер барша
азаматтарға алғыс білдіретін күн. Бұған қоса 23
маусым бейбіт заманда еліміздің тыныштығы мен
тұрақтылығы үшін өз өмірлерін пида еткендерге құрмет көрсету күні болып саналады. Тəртіп
сақшыларының жұмысы уақытқа бағынбайды. Ел
тыныштығын күні-түні күзетіп, қоғамдық тəртіпті
қадағалайды. Төнген қауіпті ауыздықтауда жанын
қияды.
С. КУРМАНГАЛИЕВА,
АІІБ Ақпараттық-аналитикалық
тобының инспекторы,
полиция аға лейтенанты.

«Т±рмыс» алдын алу шарасы
Алматы ОІІД-нің 2017 жылғы маусым айындағы нұсқауын орындау мақсатында аудан
көлемінде маусым айының 12 мен 16-сы күндері аралығында Сарқан АІІБ-нің жергілікті полиция қызметі қызметкерлерімен «Тұрмыс» жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Осы
шаралардың барысында Сарқан АІІБ-нің бастығының бұйрығы шығарылып, арнайы жоспар
құрылып бөлімше қызметкерлерінің əрқайсына талаптар қойылады. Аталмыш шаралардың
барысында АІІБ-нің профилактикалық есепте тұрған тұлғалар мекен-жайлары бойынша
тексеріліп, олармен профилактикалық жұмыстар жүргізіледі.
Сол сияқты олар тарапынан құқық бұзушылықтар анықталған жағдайда ҚР ƏҚБтК 73, 440,
127, 434, 669 баптарымен хаттамалар толтырылып, тиісті шаралар қолданылады.
Р.УСТЕМБЕКОВ,
Сарқан АІІБ ЖПҚ УПИ-ры, полиция подполковнигі.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

● Жас қалам

Мамандыѓым журналист

Жомарт ИГІМАН
Балалық қиял талпынып алысқа ұшқалы,
Ұзын-қысқалы қасқа жол бағыт нұсқады.
Туған үйімнен арманым алға асықтырып,
Есімде алып шыққаны.
Журналист мамандығының біліп дерегін,
Ащы-тұщысын татуға үміткер едім.
Ұзын-қысқалы қасқа жол бағыт нұсқады,
Тоқтаусыз жүріп келемін.
Шың-құзға шығып, қиялым асқарға мінген,
Қолтықтан демеп шабытым
аспандадым мен.
Іздендім тынбай тереңдеп дүниетанымым,
Бөлістім тапқандарыммен.
Мазасыз əлем жан-жағым,
жанталас əр күн,
Тірліктің жүгін төзіммен арқаға таңдым.
Тапқаным көп пе, дəм-тұзын
татқаным көп пе,
Ойымды ортаға салдым.
Бабамнан қалған байыптап асыл мұраны,
Сан жылдар жиған-тергеннің
басын құрадым.
Жазғандарымды ұсындым,
ойлы оқырманға,
Болса деп татымды дəмі...

Жол ‰стiнде
Кеңіп бара жатқан жоқ өріс күнде,
Тірлік сөлін аз ба, əлде, көп іштім бе.
Өмір деген даңғыл жол білген жанға,
Көппен бірге келемін жол үстінде.
Пенде біткен жазмыштан қаша алмас та,
Өмір сүрдік əйкəпір атанбасқа.
Төңірекке тарылып қарағам жоқ,
"Жол болсын" деп тұрамын сапарласқа.
Бəз-баяғы оралмас бұлаң қалпым,
Қыр-сырына түздің мен сыналғам шын.
Жуа емес жолыма гүл біткені,
Көңілімнің кеңдігі шығар бəлкім.
Мінгестім де кездескен көш көлікке,
Əуре-сарсаң көп көрдім, кептеліс те.
Апаттардан аманмын, опаттардан,
Өкініш жоқ сондықтан өткен іске.
Бойға қуат, жігер мен от бергесін,
Белгілі ғой беймағлұм босқа өлмесің.
Қалдырдым ба, жоқ па, əлде, соқпағымды,
Жолым мынау мезгілсіз шектелмесін.

28 МАУСЫМ - БАСПАСӨЗ КҮНІ

23 маусым 2017 жыл

Газет осылай беттелiп шыѓады

Журналистің жүрмейтін жері, баспайтын тауы жоқ: оны қаһарлы қыс, қарлы
боранда түзде жүрген малшының қасынан
да, кең жазира даладан да, егін орған
комбайнердің жанынан да, ыстық цех пен
терең шахтадан да, космосқа жол салған
сайыпқыран батырлардың арасынан да
кездестіреміз. Қай жерде еңбек адамы
болса, сол жерде – журналист. Ол – еңбек
адамының досы, сырласы. Журналист
үнемі алға қарап, алысты көздеп, кешеден бүгінді, бүгіннен ертеңді ілгері сапқа
қойып, тыным таппай, дамыл көрмей
жүреді.
Аудан өмірінен, əрі жер-жаһанның əр
түкпірінен хабар-ошарды қалың оқырманға
уақытылы
жеткізетін
күнделікті
ақпарат
құралдарын журналистер шығарады деген ұғым
қалыптасқанымен, жер-жерден жинақталған
ақпарат, мақалаларды теру, беттеу, белгілі бір
формаға келтіріп, безендіру мен көркемдеудегі,
бір сөзбен айтқанда осы қолдарыңызға тиіп
отырған газетке айналдырудағы негізгі жұмыс
əр басылымның техникалық қызметкерлерінің
үлесіне тиеді. Газет шығару қиын да күрделі
процесс.
Журналистің дайындаған мақаласы алдымен компьютерде теріледі. Бұл дегеніңіз газеттің
əріпіне еңбек жұмсалады деген сөз. Бұл күнде
редакциямызда компьютерді бес саусақтай
меңгеріп, алдына келген бет-бет мақалаларды
табанда теріп үлгеретін Альмира Алипова мен
Еркегүл Билешбай саусақтарының көз ілеспес
шапшаңдығы қараған жанды сүйсінтеді. Олар
компьютерде жұмыс істегенде бейне бір музыка аспабында ойнап отырған жандай көрінеді.
Əр мақаланың терілуі – бұл газет шығару
ісінің бастамасы ғана. Ішкі мазмұн мен сыртқы
бейненің сабақтасып, ұштасып отыруын
да қадағалау керек. Осындайда оператордизайнер Альмира Алипова мен директордың
орынбасары Партия Жеңісхан алдары-

на жан салмайды. Олардың суреттерді, əр
мақаланы орналастыру, олардың тақырыбын
қандай əріптермен теру, беттегі сызықтар
мен
өрнектерді
орны-орнына
қоюдағы
шығармашылық ізденістері қолдарыңызға тиген газеттің əр бетінен айқын көрініп тұрады.
Мұнымен газет шығару ісі аяқталмайды.
Қолыңызға
тиген
газеттің
қатесіз
болуы
корректордың
қырағылығына
əрі
сауаттылығына байланысты. Ертеректе корректор ағаларымыз «бетті сыпырып оқымай,
сүзе оқыңдар, əр əріпке көзді тіреп оқыңдар»
дейтін. Корректорлардың түзетуінен соң жауапты хатшы Жақсылық Игіманов жəне кезекші
редакторлар əр бетті сан мəрте қайтара оқып,
қате жібермеуге күш салады.
Газет мұнымен де дайын бола қоймайды.
Мақаларлар теріліп, қатеден арылып, бас
редактордың қадағалауына өтіп, бір қарап

Ќалам əлеуетi - əлеумет игiлiгiне
Ерте жастан кітапқа деген құмарлық халқымыздың бай
əдеби мұрасымен еркін сусындауға мүмкіндік берді. Оны
өз кезегінде өмірлік қажеттілігіме көп жерде жарата білдім.
Білімнің қайнарынан қанып ішу өз қатарластарыңның арасында
жүзіңнің жарық болуына жəрдемдесетінін сезіндім. Бала шақтан
болашаққа аяқ басар тұста жаныма жақын қазақ тілі мен əдебиеті
пəнін (мұғалімдікті) таңдадым. Бірақ университетте төрт жыл
іштей оқу барысында соңғы 3-4 курс кезінде (əсіресе тəжірибелік
кезеңдерде) мұғалімдік қол емес екендігін аңғара бастадым.
Қолыма дипломымды ұстап ауылға оралғанымда санамда
«енді кім болам?» деген сауал тұрды. Бағымды сынап көрмекке
аудандық баспасөздің табалдырығын аттадым. Бұған бел бууға
кезінде жоғарғы оқу орнының (І.Жансүгіров атындағы ЖМУ)
базасындағы университет газетіне бірді-екілі дүниелерімнің
шығуы да себепкер болғандығы сөзсіз. Имене есік ашқан бізді
аудандық газеттің тізгінін ұстаған белгілі қаламгер, ақын ЖоПартия ЖЕҢІСХАН,
март Игіман жылы қабылдап, жазған дүниелерімді қарап сынақ
бас редактордың
мерзімімен қызметке алған еді. Сынаптай сырғыған сағым уақыт
орынбасары.
содан бері еңбек кітапшама тоғыз жылды қосып беріпті. Алғашқы
тапсырма, алғашқы кейіпкерлерім тасқа басылған таңбадай санамда мəңгі сақталып қалды.
Кейін журналист мамандығын тəмамдап екінші жоғарғы білімімді алдым. Тілші тірлігіне
бейімделу барысында байқағаным алдыңғы қазақ тілі мен əдебиеті мамандығының журналист кəсібін кемелдендіріп, толықтырып тұратындығы. Бұл менің артықшылығым болмаса
кемшілігімның қатарынан емес. Он жылға жуық осылайша қалам əлеуетін əлеумет игілігіне
пайдаланып келемін. Елбасы ұстанған сара саясатты жергілікті жұртшылыққа жеткізуде, аудан тынысын аймақ баспасөзінде айшықтауда əріптестеріммен тізе қосып бірге келеміз. Ел
игілігіне орай жасалып жатқан жүйелі жұмыстар, қоғамдағы өзекті мəселелер қашанда тілшінің
басты нысанындағы дүниелер. Жағымды жаңалықтарды жариялау, толғақты түйіндерді
тарқатуға ықпал ету қоғамның барометрі сынды журналист қауымның ең ізгі мұраты. Осы
асқақ мақсат мені де алға жетелеп келеді.

Жањалыќтар жаршысы
Өзім журналист əрі қаламгердің отбасында дүниеге келгеннен кейін мамандық таңдау
мəселесімен бас қатырған жоқпын. Алдыңғы аға буын салып кеткен сүрлеумен жүріп келемін.
Əр салаға түрен салып көрдім де өзіме қолайлысы осы журналистика деп шештім. Бұл
мамандықтың жақсы тұсы қоғамда болып жатқан жаңалықтардан хабардар боласың əрі өзің
оған тікелей атсалысасың. Өзге салаларда, сот саласында біраз жыл жұмыс жасағаннан кейін
салыстырып көрсем баспасөз бен екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Сондықтан да
өзімді жаңалықтар жаршысы баспасөзде жұмыс жасайын деп шештім.
Аудан жаңалықтарын, өркенді өзгерістерді бірінші болып қарапайым жұртшылыққа
ұсынатын баспасөзде жұмыс жасау зор бақыт дер едім. Он шақты жылдан аса бұқаралық
ақпарат құралдарында жұмыс атқарып келемін. Атқарған ісіңнің халыққа пайдасы тиіп, лайықты
Жақсылық ИГМАНОВ, бағасын алып жатса бұдан артық мəртебе жоқ шығар. Бұл менің мамандығым. Құрметпен
жауапты хатшы.
қараймын, əрі мақтан тұтамын...

Адам мен ќоѓамды дəнекерлеушi
Мектепті бітіре салысымен медицина саласы бойынша не
болмаса ұстаздық саласына оқуға түсемін деп қалаға бардым.
Құжаттарымды тапсырып тұрып ойламаған жерден журналистиканың
ауласына кіріп кеттім. Алланың жазуымен Ілияс Жансүгіров атындағы
Жетісу мемлекеттік университеті, журналистика факультетінің
студенті атандым. Бұл мамандықтың қоғамдағы рөлі аса зор. Адам
мен қоғамды дəнекерлеуші. Журналистика – күш, ашық пікір, шынайы мінез, тұңғиық ой, талғампаз көзқарас. Аса дарынды қаламгер
Шерхан Мұртаза «Журналистің арқалағаны – алтын, жегені – жантақ»
деп босқа айтпаған ғой. Мен əрқашан газет-журналдарды ақтарып,
қызықты ақпараттармен танысып, өзімді сол кісілердің арасынан
көргім келетін. Сөйтіп жүріп ең алғаш рет мақаламды 2 курста жаздым.
Көп ұзамай «Қос бұрым һəм өкініш» тақырыбымен мақалам облыстық Мадина АЙТОВА,
тілші.
«Жетісу» газетіне басылып шықты. Кейіннен облыстық басылымға əр
түрлі тақырыпта жазылған мақалаларым бірінен соң бірі жарыққа шыға бастады. Бұл мен
үшін үлкен тəжірибе болды. Көзді ашып-жұмғанша төрт жыл зырғып өтіп кетті. Арманым
орындалды. Қазіргі таңда аудандық «Сарқан» газетінде тілшімін. Қазақ деген ұлы халқыма
опалы перзент бола алсам екен. Менің ендігі басты мақсатым қаламы қарымды журналист
аға-апаларымыздың жолын қуып, елімнің өркендеуіне өз үлесімді қосатын маман болу. Журналист мамандығы мен үшін қызықты мамандық. Сондықтан тілшілікті тірлігіме тірек еткім
келеді. Арманымыз адастырмасын.
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шыққаннан кейін «басуға болады» дегеннен
кейін ғана баспаханаға жөнелтіледі. Баспахана процесінде де өзінің арнайы кезеңдері кезек күтіп тұрады. Алдымен газет беттері жекежеке пленкаға түседі. Дайын пленканы арнайы
маман Аслан Шатырбаев фольга беттеріне
монтаждап, арнайы жарықтың астында бірер
минутқа дейін қояды. Одан кейін дайын фольганы газетке арналған қышқыл сұйықтықпен
өз ісінің маманы Мақсат Төлеуғали жуады.
Газеттің фольгасының беті тазаланып сүртіледі,
кейін газет басатын машинкаға қондырылады.
Машинкаға бояулары құйылып, газет басу
үрдісі жалғасын табады. Бұл процестің дұрыс
жүруін баспахананың директоры Ербол Кененбаев өз қадағалауында ұстайды. Сол жерден
дайын өнім болып басылып шыққан газет таң
азаннан өзінің оқырмандарына жол тартады.

¤лењiм – µнерiм
О құдірет, сен маған шабыт бердің,
Терең ілім-білімге бағыт бердің.
Өлең бердің, сарқылмас өнер бердің,
Сəуле құйып санама жарық бердің.
Өлең менің жанымның бөлшегіндей,
Келісті келешегім, ертеңімдей.
Көкірегімді қақ жарып шыққан сөздің,
Жұмбақ, тосын, тылсым бір өлшеміндей.
Асыл сөзге жасымнан байланғанмын,
Сезбей қаппын досыма айналғанын.
Қару етіп білімім, білігімді,
Өту үшін өткелден қайралғанмын.
Анель ҚҰРМАНБЕК,
К.Қазыбаев атындағы орта мектептің
9-сынып оқушысы.

Ре д а к ц и я н ы ң
есеп-қисап
бөлімінде
қаржылық есептің шығыскірісі сараланып, жылдық
жоспар жасалып, алдағы
міндеттері белгіленеді.
Газеттің беттері алдымен корректордың сүзгітаразысынан өтеді.
Суретте:
«Сарқан
газеті» ЖШС-нің
бас
есепшісі
Айгерім
АМАНГЕЛЬДИНА мен корректор Виктория МЕДЯНИК.

Баспасµздiњ баѓасы
Ең алғаш еңбек жолымды Талдықорған қаласындағы
«Офсет» баспаханасының компьютер бөлімінен бастап,
сол жерде Гүлшат апайдан кітап, журнал, газет беттерін
жасауды үйрендім. Кейін «Алатау» газетінің бөлініп берген
беттерінің дизайнын жасадым. Жолдасым екеуіміз бір салада қызмет атқарғандықтан 2012 жылы тамыз айында жұмыс
бабымен Сарқан қаласына ауысып келдік. Жолдасым Сарқан
баспаханасының директоры. Біріміз газетті əрлесек, енді
біріміз басылу сапасына ерекше назар аударамыз. Баспа саласы біздің отбасымызға жақын.
Альмира АЛИПОВА,
Баспасөз барша жұртшылық үшін қажеттілігімен оператор.
ерекшеленеді. Мұнда ел мүддесін көздеген сараптамалық,
танымдық, тарихи материалдар көптеп жарияланады. Мен
оператор болып қызмет атқара жүріп елімнің, жерімнің тарихына терең бойлауға
мүмкіндік таптым, өткеніміз бен бүгінімізді сабақтастыратын мақалалар танымымды
тереңдетті. Əрбір мақаланы бетке орналастыру үстінде оның оқырмандарға берерін де
зерделейміз. Баспасөздің бағасының расында да шегі жоқ деуге болады.
Бетті дайындаған
Мадина ТІЛЕУҒАЗЫҚЫЗЫ.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru
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Жауапкершiлiк ж‰гi салмаќты

Қазақстандық мемлекеттік қызметшілердің
өз
кəсіби
мерекесі
бар,
оны
біздің
мемлекетіміздің басшысы өз Жарлығымен
бекітті. Бұл шешім, сөз жоқ, тұтастай
мемлекеттік қызметтің, сондай-ақ, əрбір
мемлекеттік қызметшінің де имиджін көтеруге
бағытталған жəне біздің еліміз үшін басқару мен
мемлекеттік билік органдарының мəнділігінің
тағы бір дəлелі болып табылады.
Мемлекеттік қызметші болу — бұл
үлкен жауапкершілік. Ұлт Көшбасшысымен
белгіленген «100 нақты қадамды» жүзеге асыру Қазақстан Республикасының мемлекеттік
қызметін реформалауды жаңа деңгейге
көтереді. 100 қадамның 15-і мемлекеттік
аппараттың кəсібилігін түбегейлі арттыруға
бағытталған.
Ұлт жоспары мемлекеттік қызметшілерге
жауапкершіліктің жаңа деңгейін артып отыр.
Яғни мемлекеттік аппаратта еңбек ететін
əрбір адам президенттік «100 қадамды»
орындаудағы нақты өзінің үлесі үшін жəне
оған сеніп тапсырылған жұмыс учаскесінде
олардың орындалуына жеке жауап беруге дайын болуы тиіс.
Бүгін мемлекеттік басқару органдарының,
əрбір мемлекеттік қызметшінің алдында
елімізді əлемнің 30 бəсекелестікке қабілетті
мемлекеттерінің қатарына кіруін қамтамасыз
ету міндеті тұр. Бұл міндетті орындау үшін біз
кəсіби мемлекеттік қызмет қалыптастыруымыз
қажет. Президенттің алға қойған міндеттерін
орындауды отансүйгіштік жəне азаматтық борышымыз деп санауға тиіспіз.
Мемлекеттік қызметші үнемі өзінің жоғары
мəртебесіне сай болып, байыпты жəне кəсіби

тұрғыда қалыптасуы тиіс, жылдар өте келе
«кəсіби тоқырау» дегенге тартылмай, өз
қызметін жақсарту жолдарын ұдайы іздестіруі
қажет. Ол, жұмыста табандылық, мақсатқа
жетуде жігерлілік, шешімдер қабылдауда
парасаттылық білдіріп, тəртіптілік жəне
мүлтіксіз адамгершілік қасиеттеріне ие болуы тиіс. Бұл ретте мемлекеттік қызметші сыпайы, тіл тапқыш болуы тиіс, өйткені қызмет
барысында ол азаматтармен жəне жұмыста
əріптестерімен үнемі қарым-қатынаста болады.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске
дайын болып, қандай лауазымда да қандай
жағдай болғандығына қарамастан өз елінің
азаматтарының, халқының сенімін жоғалтуға
болмайды деген тұжырымдамыз.
Біздің
қазынашылық
басқармасында
барлық мемлекеттік қызметшілер өз ісіне
жауаптылықпен қарап, жоғары орындаушылық,
өзіне жəне əріптестеріне талап қоя білетін,
оның ішінде 20 жылдан астам жемісті еңбек
етіп келе жатқан Г.Тлеуберлина, жас мамандар
Б.Малдыбаева, Н.Шатырбаева, Г.Сембаева,
Д.Болуспаев бар.
Барлық мемлекеттік қызметшілерді
кəсіби
мерекемен
құттықтаймын!
Қазақстан Республикасының халқына
қызмет ету жолында мықты денсаулық,
сарқылмас сенімділік, қажымас қайрат,
таусылмас жігер жəне отбасы игіліктерін
тілеймін!
Г.ОРЫНОВА,
Сарқан аудандық қазынашылық
басқармасының басшысы.

М. УМИРБАЕВА,
Сарқан аудандық жолаушылар
көлігі жəне автомобиль жолдары
бөлімінің бас маманы.
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Задачи, поставленные Президентом перед
судейским корпусом на VII съезде судей
Республики

Вопросы морального облика судей становятся актуальными. Беспристрастность,
компетентность и независимость судей при
отправлении правосудия способствуют высокой роли суда по поддержанию законности и
правопорядка, а также защите прав и свобод
человека и гражданина, обеспечению реализации их прав на справедливое и своевременное рассмотрение судебных дел.
Честность и неподкупность судей являются основой в их деятельности. Высокие
стандарты поведения судей способствуют
укреплению общественного доверия к су-

Мемлекеттiк
ќызметкердiњ
оњ имиджiн
ќалыптастыру
Мемлекеттік қызметкердің жағымды
имиджін қалыптастыру жəне нығайту барысында мемлекеттік қызметтегі əрбір
адам өз қызметінің барлық жауапкершілігін
толықтай сезініп, қызмет амалдарын жетік
меңгеріп, өз ісінің білікті маманы болуы
қажет.
Мемлекеттік қызмет атқару қоғам
мен
мемлекет
тарапынан
ерекше
сенім білдіру болып табылады жəне
мемлекеттік қызметшілердің моральдықəдептілік бейнесіне жоғары талаптар
қояды. Сондықтан, оған деген үлкен
жауапкершілікті
əрбір
мемлекеттік
қызметші сезіне білу керек. Елбасының
Жарлығымен Мемлекеттiк қызметшiлердiң
моральдық-адамгершiлік бейнесiне жəне
iскерлiк қасиеттеріне қойылатын талаптарды жоғарылату мақсатында мемлекеттік
қызметшілердің
жаңа
Əдеп
кодексі
қабылданды. Ендігі кезекте мемлекеттік
қызметшілер тек қызметкер ғана емес,
халық арасында беделді жəне үлгі тұтатын
тұлғаларға айналуы тиіс. Мемлекеттiк
қызметшiлер – Қазақстан Республикасы
Президентiнiң саясатын қолдауға, өзiнiң
iс-əрекетiмен мемлекеттiк билiктiң беделiн
нығайтуға, Қазақстан Республикасы Конституциясын басшылыққа алуға, қоғам
мен мемлекеттiң игiлiгiне қызмет етуге,
жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын,
бостандықтары мен заңды мүдделерiн
сақтау мен қорғауды қамтамасыз етуге,
өтiнiштер
бойынша
белгiленген
мерзiмде қажеттi шаралар қолдануға,
адал, əдiл, қарапайым да сыпайы болуға,
Қазақстан халқының бiрлiгi мен елдегi
ұлтаралық келiсiмдi нығайтуға ықпал етуге, мемлекеттiк тiлге жəне басқа тiлдерге,
Қазақстан халқының салттары мен
дəстүрлерiне құрметпен қарауға міндетті.
Мемлекеттік қызметкер болу – зор құрмет,
сондықтан да кəсібилікпен бірге жоғарғы
адамгершілік қасиеттерге ие болған абзал.
Мемлекеттік қызметкер болуға үміткер
адамдар халық алдында жауапкершілікті
сезіне білуі үшін мемлекеттік қызметтің
беделін
көтеру
керек.
Елбасы
Н.Назарбаев: «мемлекеттік қызметші —
жоғары моральды жауапкершілік, кəсіби
білімін тəжірибеде қолдана алу, адалдық,
таза ниеттілік, белсенді өмірлік ұстаным
сияқты негізгі қасиеттерге ие болуы шарт.
Сондай-ақ, мемлекеттік қызметтегі əр
адам өз жұмысының маңыздылығын сезіне
отырып өз елінің патриоты болуы тиіс”
деп атап өткендей біз əрқайсымыз осы
аталған берік қағиданы ұстанып, еліміздің
өркендеуі жолында аянбай қызмет жасауымыз керек.
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дебным органам и имеют первостепенное
значение для поддержания независимости судебных органов. Судьи Республики
Казахстан, осознавая свою высокую ответственность перед народом Казахстана,
принимают настоящий Этический кодекс
судьи добровольно. Принятием кодекса
судейское сообщество выполнило реализацию Плана Нации.
С 1 января 2017 года предусматривается запуск в судах пилотного проекта
«Внедрение обязательной медиации по
некоторым категориям споров» :споры в
интересах ребенка; трудовые и наследственные споры; споры, возникающие
между соседями; о взыскании сумм с государственных учреждений, связанных с
неисполнением обязательств по оплате
поставленных услуг, работ по договорам о
государственных закупках. Реализация данного проекта уже осуществляется в районных
и приравненных к ним судах, рассматривающих гражданские дела; в специализированных межрайонных судах по делам несовершеннолетних, а также в специализированных
межрайонных экономических судах.
Е.БАЙБОЛОВ,
председатель районного суда.

Мерекемен
ќ±ттыќтаймыз!
23 маусым - Мемлекеттік қызметшілер күні кəсіби мерекесімен
Шатырбай
ауылдық
округінің
Мұратбек Қабылбекұлы Қожабеков
жетекшілік
ететін
əкімшілік
аппараттың бас маманы Нурсаланова Айгерім, бас маман Бабыкова
Айгүл, бас маман- есепші Нұражиева
Қарлығашты
шын
жүректен
құттықтаймыз!

Мемлекеттiк ќызмет – абыройлы мiндет
Апта басында 23 маусым Мемлекеттік қызметшілер күні кəсіби мерекесіне орай
«Мемлекеттік қызмет – абыройлы міндет» тақырыбында жас мемлекеттік қызметшілер арасында дөңгелек үстел өтті. Іс-шараға аудандық жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы, жер қатынастары бөлімдері, жастар ресурстық
орталығының қызметкерлері қатысты. Дөңгелек үстел барысында аудандық сəулет жəне қала
құрылысы бөлімінің бас маманы Д.Нөкербаев, аудандық құрылыс бөлімінің бас маманы А.
Жаксылыкова, аудандық жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы М.Умирбаева баяндама жасады. Дөңгелек үстелге қатысушылар мемлекеттік қызметтің
қоғамдағы рөлін талқылап, оның даму үрдісін, беделі мен əлеуетін арттыру бағытындағы
ойларымен бөлісті. Əрбір мемлекеттік қызметкер қызметін адал əрі абыройлы атқару үшін
өзіне жүктелген жауапкершілік пен міндетті жан-жақты атқаруы керек деген пікірлер айтылды.
Мемлекеттік жүйені дамытудағы басым бағыттардың бірі - елімізде мемлекеттік қызметшінің
оң беделін қалыптастыру жəне нығайтумен байланысты.
Дөңгелек үстел жиынынан түйгеніміз мемлекеттік қызметшіге артылатын жүк ауыр. Ол ең
алдымен, ұлт мəртебесін көтеретін, ел абыройын асқақтатын тұлға болғаны бəрінен маңызды.
Г. МУХАМЕТКАЛИЕВА,
Сарқан аудандық құрылыс бөлімінің бас маманы.

Елбасымыз
Нұрсұлтан
Назарбаевтың
белгілеп
берген
міндеттерін
орындау
жолында халық игілігі үшін атқарып
жатқан
еңбектеріңізге
жеміс,
отбасыларыңызға шаттық пен
қуаныш тілейміз!
Құрметпен: Шатырбай орта
мектебі,
Мəдениет
үйі,
Пошта
бөлімшесі,
Медициналық
пункт
мекемелері
ұжымының
қызметкерлері.

●Прокуратура доводит до сведения

Уважаемые жители Алматинской области!
Управление Комитета по правовой
статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК по Алматинской
области доводит до сведения: Приказом
Генерального Прокурора РК №23 от 9 марта 2017 года «О внесении изменений в приказ Генерального Прокурора Республики
Казахстан от 27 июля 2015 года №95 «Об
утверждении стандартов государственных
услуг», утвержден стандарт государственной услуги «Выдача справки о наличии
либо отсутствии судимости». Прием документов и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются через некоммерческое акционерное
общество «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация) и веб-портал
«электронного правительства»
www.
egov.kz (далее –портал).
Срок оказания государственной услуги: - с момента сдачи пакета документов в
Государственную корпорацию, а также при
обращении на портал – 10 (десять) минут;
- в случае необходимости проведения дополнительной проверки – 5 (пять) рабочих
дней; - в случае выезда за рубеж – 5 (пять)

рабочих дней;
При обращении в Государственную
корпорацию день приема документов не
входит в срок оказания государственной
услуги. В случае обращения за получением
услуги на бумажном носителе при выезде
за рубеж, результат оказания государственной услуги оформляется в электронном
формате, распечатывается, заверяется печатью и подписью уполномоченного лица
услугодателя. Государственная
услуга
оказывается бесплатно физическим лицам. Перечень документов, необходимых
для оказания государственной услуги при
обращении услугополучателя либо его
уполномоченного представителя по нотариально заверенной доверенности: в Государственную корпорацию: - заявление о
выдаче справки о наличии либо отсутствии
судимости по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту; - документ,
удостоверяющий личность (требуется
для идентификации личности); - доверенность, удостоверенная н о т а р и а л ь н о
-при представлении интересов услугополучателя государственной услуги третьим
лицом; на портал: - электронный запрос,

подписанный
ЭЦП
услугополучателя или удостоверенный одноразовым
паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала.
Вместе с тем, сообщаем, что граждане,
ранее привлеченные к уголовной ответственности, а также, судимость которых
в установленном порядке погашена или
снята, будут получать справки с отметкой
«Судимости не имеет».
Указанные в справке сведения не
подлежат использованию при принятии
процессуальных решений по уголовным
делам, при производстве специальных
проверок в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных
функций, и лиц приравненных к ним, а
также в отношении лиц, подпадающих под
ограничения, связанные с привлечением
их к уголовной ответственности, предусмотренные законодательными актами.
А. БЕКСУЛТАНОВА,
старший прокурор УКПСиСУ ГП РК
по Сарканскому району,
юрист 1-го класса.

Сарќан

К¤КЕЙКЕСТІ
ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ПОЛИКЛИНИКУ

e-mail: Igiman01@mail.ru

В Сарканском районе
проводится кампания по
прикреплению к своей
поликлинике и уточнения статуса граждан в
ОСМС. Ваше прикрепление к поликлинике очень
важно для участия в
системе обязательного
социального медицинского
страхования (ОСМС).
Ваша поликлиника –
это «входные ворота» в ОСМС!

Прикрепление граждан к организации первичной медико-санитарной помощи (далее –
ПМСП) осуществляется по месту постоянного
или временного проживания, работы, учебы,
с учетом права свободного выбора врача,
медицинской организации в пределах одной
административно-территориальной единицы,
При выборе поликлиники для медицинского обслуживания не стоит забывать о территориальной близости ее расположения к вашему
дому.
Как оформить и проверить
прикрепленность к поликлинике?

Итак, Вы выбрали поликлинику, как
к ней прикрепиться? Это сделать очень
просто. Вы можете пойти в поликлинику
сами, обратиться в регистратуру, написать заявление в произвольной форме на
имя главного врача поликлиники и предоставить удостоверение личности (паспорт,
свидетельство о рождении, иной документ, выданный в соответствие с законодательством
РК). Ваше прикрепление будет осуществлено в
день поступления заявления. Ваши данные заносятся в информационную систему «Регистр
прикрепленного населения».
Второй способ прикрепления к поликлинике удобен для пользователей Интернета. Следует подать запрос через портал «электронное
правительство» (еgov.kz) в форме электронного документа с указанием данных гражданина.
В поликлинике ответственный работник получает электронный запрос из соответствующих
информационных систем и оформляет Ваш талон о прикреплении также в электронном виде.
Информацию о прикреплении можно
узнать через портал «еgov» в разделе «Выбери поликлинику».
Ваше прикрепление к поликлинике очень
важно для участия в системе обязательно-

САРҚАН АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
Сарқан қаласы
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Аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін
кенттері мен ауылдары əкімдерінің сайлауын тағайындау туралы
Сарқан аудандық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасының Президентінің 2013 жылғы 24 сəуірдегі
«Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына
кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерінің сайлауын өткізудің кейбір мəселелері туралы» №555 Жарлығына
сəйкес ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1.Сарқан ауданы бойынша Аманбөктер, Бақалы, Екіаша ауылдық округтері əкімдерін сайлау 2017 жылғы
10 тамызға тағайындалсын.
2.Аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері
мен ауылдары əкімдерінің сайлауын əзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары
қосымшаға сəйкес бекітілсін.
3.Осы шешім жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.
Аудандық сайлау комиссиясының төрағасы
О.ТЕРТЮБАЕВ

Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орталығы: Сарқан қаласы, Тəуелсіздік көшесі № 117, аудандық жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
бағдарламалар бөлімі, тел. 8(72839) 21491, факс: 8(72839) 22894.
Комиссия төрағасы – Тертюбаев Оралбек Шабденович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Маткаримов Нурахмет Жанахметович.
Комиссия хатшысы – Аскарова Айгуль Оразгалиевна.
Комиссия мүшелері – Нургалиева Шолпан Каналовна, Каташева Молдир Жоломановна, Кабдолданова
Салтанат Сакеновна, Жұмəсіл Дастан Маратұлы.

Сарқан аудандық сайлау комиссиясының 2017 жылғы 21 маусымдағы №1
қаулысымен бекітілді
2017 жылғы 10 тамызға тағайындалған Сарқан аудандық маңызы бар қалалары,
ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары
əкімдерінің сайлауын əзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың Күнтізбелік
жоспары

1. Тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік тұрғындарының назарына жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары
арқылы сайлау күні туралы хабарды жеткізу.
Аумақтық сайлау комиссиясы.
(п.11)
2. Бұқаралық ақпарат құралдарында тиісті аумақтық сайлау комиссиясының құрамын жариялау.
Аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін 10 күннен кешіктірмей.
(пп.1), 7) п.9)
3. Əкімдікке кандидаттарды балама негізде аумақтық сайлау комиссиясына тиісті əкімнің ұсынымы мен
кандидаттардың тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында əкімдікке кандидаттар ретінде дауысқа түсуге
келісетіні туралы өтініштерді беруі арқылы ұсыну.
Аудан əкімі.
Сайлау күнінен 30 күн бұрын – 2017 жылғы 3 шілдеде басталады жəне сайлау күніне 25 күн қалғанда
аяқталады. (п.п. 13, 14, 15)
4. Таңдаушылардың тізімдерін жасау жəне оларды дауыс беруге арналған пунктте ілу.
Аумақтық сайлау комиссиясы тиісті мəслихат хатшысының ұсынуы бойынша.
Дауыс беру күніне 7 күн қалғанда . (пп. 1, 7) п.п. 9, 48)
5. Əкімдікке кандидаттың Қазақстан Республикасы Конституциясының 33-бабы 3-тармағында жəне
Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына
кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерінің сайлауын өткізу ережесінде қойылатын талаптарға сəйкестігін
анықтау, тиісті хаттама жасау.
Аумақтық сайлау комиссиясы. Үш күннің ішінде. (п.п. 12, 17, 19)
6. Тұрғылықты жері бойынша салық органдарына 2017 жылғы бірінші шілдеге табысы мен мүлкі туралы
декларация тапсыру.
Кандидат жəне оның зайыбы (жұбайы). Кандидат тіркелгенге дейін. (п. 18)
7. Кандидаттарды тіркеу жəне тиісті куəлік тапсыру
Аумақтық сайлау комиссиясы
Барлық қажетті құжаттар алынғаннан кейін басталады жəне дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда
аяқталады. (п.п. 20, 24)
8. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге тəсілмен кандидаттардың тіркелгені туралы хабарлау.
Аумақтық сайлау комиссиясы.
Кандидаттар тіркелгеннен кейін 7-ші күннен кешіктірмей
(пп 1) п. 22)
9. Кандидат пен оның зайыбы (жұбайы) жариялаған табысы жəне мүлкі туралы мəліметтердің дұрыстығын
тексеру.
Салық қызметі органдары. Кандидат пен оның зайыбы (жұбайы) декларацияны тапсырған күннен бастап
7 күннің ішінде.
(п. 19)
10. Кандидаттардың сенім білдірілген адамдарын тіркеу жəне оларға тиісті куəліктер беру.
Аумақтық сайлау комиссиясы. Сенім білдірілген адамдардың тізімдерін тіркеу үшін берген сəттен бастап.
(пп. 2) п. 9, п.п. 33, 34)
11. Кандидаттарға таңдаушылармен кездесулері үшін шарт негізінде үй-жайлар беру.
Кандидаттардың бөлінген үй-жайда таңдаушылармен кездесу кестесін жасау жəне оны
бұқаралық
ақпарат құралдарында жариялау. Жергілікті атқарушы органдар жəне жергілікті өзін-өзі басқару органдары.
Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде.
(пп. 1, 7) п. 9)
12. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу.
Əкімдікке кандидаттар, олардың сенім білдірілген адамдары.
Кандидаттарды тіркеу аяқталған күннен басталады жəне сайлау күнiнiң алдындағы күнi – 2017 жылғы 8
тамызда жергілiктi уақыт бойынша 24 сағатта аяқталады. (п. 28)
13. Аумақтық сайлау комиссияларында сайлау қорларын тіркеу.
Əкімдікке кандидаттар, олардың сенім білдірілген адамдары. Кандидаттың тиісті аумақтық сайлау комиссияларына өтініш жасаған сəтінен бастап бір күнтізбелік күннің ішінде. (пп.1, 7) п. 9)
14. Сайлау қорларының арнайы уақытша шоттарын ашу.
Аумақтық сайлау комиссиясы. Кандидат тіркелгеннен кейін. (пп. 1, 7) п. 9)
15. Дауыс беруге арналған пунктті ашу, тиісті хаттама жасау.
Аумақтық сайлау комиссиясы. Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда.
(п. 52)
16. Əкімнің сайлауын өткізу. Əкімді сайлау жөніндегі дауыстарды санау жəне дауыс беру нəтижелерін
жария ету, əкімді сайлау нəтижелері туралы хаттама жасау.
Аумақтық сайлау комиссиясы. Бір күннің ішінде - 2017 жылғы 2 тамызда. (п.п. 47-54)
17. Сайланған əкімді тіркеу. Шешімді жоғары тұрған əкімге жəне тиісті мəслихатқа ұсыну.
Аумақтық сайлау комиссиясы. Сайлау өткізілген күннен бастап бес күндік мерзімнен кешіктірмей.
(п. 57)
18. Кандидаттың сайлау қоры қаражатын пайдаланғаны туралы аумақтық сайлау комиссиясына есеп
беруі.
Əкімдікке кандидаттар. Сайлау қорытындылары анықталғаннан кейін 5 күннен кешіктірмей
(п. 44)
19. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау қорытындылары жəне сайланған əкімді тіркеу
туралы хабар жариялау.
Аумақтық сайлау комиссиясы. Сайлау өткізілген күннен бастап 7 күннен кешіктірмей.
(пп. 1, 7) п. 9,
п. 59)
Ескертпе:
Күнтізбелік
жоспардың
мəтінінде
Қазақстан
Республикасының
"Қазақстан
Республикасындағы сайлау туралы" Конституциялық заңының жəне Қазақстан
Республикасы
Президентінің 2013 жылғы 24 сəуірдегі № 555 Жарлығымен Қазақстан Республикасының аудандық маңызы
бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерін
қызметке сайлау, өкілеттігін тоқтату жəне қызметтен босату қағидалары нормаларына сілтемелер
жасалды.

го социального медицинского страхования
(ОСМС). Ведь именно через поликлинику открывается доступ в систему здравоохранения,
и в частности для будущих застрахованных
граждан - к пакету медицинских услуг в рамках
пакета страховой медицины.
В ходе прикрепительной кампании каждый
житель страны должен проверить не только
факт своей принадлежности к первичной медицинской организации, но и заявить о своей
категории. Кто Вы – наемный работник, индивидуальный предприниматель, самозанятый
гражданин, не имеющий официальных доходов или нигде не зарегистрированный безработный?
Все это важно выяснить сейчас, чтобы
завтра не возникли трудности с получением
статуса застрахованного и получением необходимой медицинской помощи.
Всю информацию об условиях участия в
системе обязательного социального медицинского страхования, размерах взносов и схеме
оплаты Вы можете получить в своей поликлинике, обратившись в регистратуру или к
медицинскому работнику на вашем участке.
Получите консультацию о медицинском страховании в поликлинике!

23 маусым 2017 жыл
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Когда Ваш социальный статус
не определен Что нужно сделать?

Вам необходимо позаботиться о своем статусе! I.Если Вы считаете себя безработным, и
желаете встать на учет в качестве безработного, то Вам необходимо обратиться в Центр
занятости населения, в ЦОН или к Акиму сельского округа по месту жительства. II. Если Вы
заняты в неформальном секторе экономики
(частный извоз, строительный бизнес, услуги,
торговля и т.д ), то Вам необходимо зарегистрироваться в качестве ИП, Вам необходимо
обратиться в налоговый орган по месту жительства, либо зарегистрироваться как непродуктивный самозанятый или Вам необходимо
обратиться Центр занятости населения, в ЦОН
или к Акиму Вашего сельского округа по месту
жительства.
Ваш социальный статус должен быть определен, для определения дальнейшего взноса
и отчислений в системе ОСМС и далее - для
получения медицинской помощи!
По всем интересующим вопросам об
обязательном медицинском страховании
звоните по телефону: Call – центр по консультированию населения по вопросам
ОСМС по Алматинской области : 88000 808
828.Единый контакт - центр 1431. Информацию об ОСМС можно получить: fsmskz@
gmail.com www.facebook.com/fondosms/.

РЕШЕНИЕ САРКАНСКОЙ РАЙОННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ
город Саркан

№1

«21» июня 2017 жыл

О назначении выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел,
не входящих в состав сельского округа
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года №555 «О некоторых
вопросах проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа» Сарканская районная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Выборы акимов Аманбоктерского, Бакалинского, Екашинского сельских округов назначить на 10 августа 2017 года.
2.Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акимов
городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа, согласно приложения.
3.Опубликовать настоящее решение в местных средствах массовой информации.
Председатель районной избирательной комиссии
О.ТЕРТЮБАЕВ

Территориальная избирательная комиссия Сарканского района
Центр: город Саркан, улица Тауелсыздык № 117, отдел занятости и социальных программ, тел. 8(72839)
21491, факс. 8(72839) 22894.
Председатель комиссии – Тертюбаев Оралбек Шабденович.
Заместитель председателя комиссии – Маткаримов Нурахмет Жанахметович.
Секретарь комиссии – Аскарова Айгуль Оразгалиевна.
Члены комиссии – Нургалиева Шолпан Каналовна, Каташева Молдир Жоломановна, Кабдолданова Салтанат Сакеновна, Жумасил Дастан Маратулы.

Утвержден постановлением Сарканской районной избирательной комиссии
от 21 июня 2017 года № 1
Примерный Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел,
не входящих в состав сельского округа Сарканского района назначенных
на 10 августа 2017 года
1. Доведение сообщения о дне выборов до сведения жителей соответствующей административнотерриториальной единицы через местные средства массовой информации.
Территориальная избирательная комиссия. (п.11)
2. Опубликование в средствах массовой информации состава соответствующей территориальной избирательной комиссии.
Территориальная избирательная комиссия. Не позднее чем через 10 дней после назначения выборов
(пп.1), 7) п.9)
3. Выдвижение кандидатов в акимы на альтернативной основе путем подачи в территориальную избирательную комиссию представления соответствующего акима и заявлений кандидатов о согласии баллотироваться кандидатами в акимы на территории соответствующей административно-территориальной единицы.
Аким района
Начинается за 30 дней до дня выборов -3 июля 2017 года и заканчивается за 25 дней до дня выборов.
(п. 13, 14, 15)
4. Составление списков выборщиков и вывешивание его в пункте для голосования. Территориальная избирательная комиссия по представлению секретаря соответствующего маслихата.
За 7 дней до дня голосования . (пп. 1, 7) п.п. 9, 48)
5. Установление соответствия кандидата в акимы предъявляемым к нему требованиям п.3 ст.33 Конституции Республики Казахстан и Правилами проведения выборов акимов городов районного значения, сельских
округов, сел, поселков Республики Казахстан, составление соответствующего протокола.
Территориальная избирательная комиссия.В течение трех дней.
(п.п. 12, 17, 19)
6. Представление в налоговые органы по месту жительства декларации о доходах и об имуществе на
первое июля 2017 года.
Кандидат и его (ее) супруга (супруг). До регистрации кандидата.
(п.18)
7. Регистрация кандидатов и выдача соответствующего удостоверения.
Территориальная избирательная комиссия. Начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается за 15 дней до дня голосования. (п. п. 20, 24)
8. Сообщение через местные средства массовой информации или иным способом о регистрации кандидатов.
Территориальная избирательная комиссия. Не позднее чем на 7 день после регистрации кандидатов
(пп 1) п. 22)
9. Проверка достоверности декларации о доходах и об имуществе, задекларированных кандидатом и его
(ее) супругой (супругом).
Органы налоговой службы. В течение 7 дней со дня получения декларации кандидата и его (ее) супруга
(супруги). (п.19)
10. Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача соответствующих удостоверений.
Территориальная избирательная комиссия. С момента подачи списков доверенных лиц для регистрации.
(пп.2) п.9, п.п. 33,34)
11. Предоставление кандидатам помещений для встреч с выборщиками на договорной основе. Составление графика встреч кандидатов с выборщиками в выделенном помещении и опубликование его в средствах
массовой информации.
Местные исполнительные органы и органы местного самоуправления. Соответствующие территориальные
избирательные комиссии. В период проведения предвыборной агитации.
(пп. 1, 7) п. 9)
12. Проведение предвыборной агитации.
Кандидаты в акимы, их доверенные лица. Начинается со дня окончания регистрации кандидатов и заканчивается в 24 часа по местному времени дня предшествующего дню выборов - 8 августа 2017 года.
(п.28)
13. Регистрация избирательных фондов в территориальных избирательных комиссиях.
Кандидаты в акимы, их доверенные лица. В течение одного календарного дня с момента обращения кандидата в соответствующие территориальные избирательные комиссии (постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 19.08. 2010 г. № 7/8)
(пп. 1, 7) п. 9)
14. Открытие специальных временных счетов избирательных фондов.
Территориальная избирательная комиссия. После регистрации кандидата. (пп. 1, 7) п. 9)
15. Открытие пункта для голосования, составление соответствующего протокола.
Территориальная избирательная комиссия. За один час до начала голосования.
(п. 52)
16. Проведение выборов акима. Подсчет голосов и оглашение результатов голосования по выборам акима,
составление протокола о результатах выборов акима.
Территориальная избирательная комиссия. В течение одного дня 2 августа 2017 года. (п.п. 47 - 54)
17. Регистрация избранного акима. Представление решения вышестоящему акиму и в соответствующий
маслихат.
Территориальная избирательная комиссия. В пятидневный срок со дня проведения. (п. 57)
18. Предоставление в территориальную избирательную комиссию отчета об использовании средств избирательного фонда кандидата.
Кандидаты в акимы. Не позднее 5 дней после установления итогов выборов (п.44)
19. Опубликование в местных средствах массовой информации сообщения об итогах выборов и регистрации избранного акима.
Территориальная избирательная комиссия. Не позднее 7 дней со дня проведения выборов. (пп. 1, 7) п.
9, п. 59)
Примечание: В тексте календарного плана даются ссылки на нормы Конститутционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и Правил избрания на должность, прекращения полномочий и освобождения от должности акимов городов районного значения, сельских округов, сел, поселков
Республики Казахстан Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа, утвержденных Указом
Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 555.

Сарќан

ШАМШЫРАҚ

e-mail: Igiman01@mail.ru

●Мерей

Ежелгі Рим ақыны Гораций
айтқан екен: «Өмірде үлкен
еңбексіз ештеңеге де қол
жетпейді». Ал, ұлы жазушы
М.Горький бұл ойды былайша бейнелепті: «Дүниедегі
барлық
кереметтерді
табанды,
сүйікті
еңбек
жаратқан». Осы пайымтұжырым 60 жастың асуын
бағындырып отырған Жамал Құлахметоваға қаратып
айтылғандай.
Жоғарыда
меңзегендей бір орында, бір
салада табан тіреп еңбек ету,
бойындағы бар білім-түйсігі мен
қажыр-қайратын сарп ету кез келген
жанның пешенесіне жазыла бермейді.
Сарқан ауданындағы көш бастап жүрген
мектеп директоры санатында Жамал-Банудың
тындырған, атқарған жұмыстары жерлестерінің
көз алдында. Адал еңбектің, абыройлы
еңбектің жемісі болып саналатын марапаттары да жеткілікті. «Ыбырай Алтынсарин»
төсбелгісі, Сарқан ауданының «Құрметті азаматы», «ҚР білім беру ісінің үздігі» атақтарымен
қатар
ҚР
Президенті
Н.Назарбаевтың
Алғыс хаты, ондаған Құрмет грамоталары, ҚР Парламентінің, ел Тəуелсіздігінің, ҚР
мəслихатының, ҚР Конституциясының мерейлі
мерекелеріне орай алған медальдарын да
тізбелеуге болар еді. Еңбегі еленіп, өңірі
алтындалған медальдармен айшықталғанын
аудан тұрғындары жақсы біледі. Сондықтан
да біз бір орында тұрып тамыр жайған саялы
бəйтеректей мерейгердің өмірі мен қызметіне
тоқталғанды жөн санадық.
Құлахметова
Жамал
Ағабдолдақызы
Алматы қаласындағы С.М.Киров атындағы
Қазақ мемлекеттік университетінің тарих
факультетін бітірген. Көкөзек орта мектебінде,
Новопокровка орта мектебінде тарих пəні
мұғалімі, директордың тəрбие ісі жөніндегі
орынбасары қызметтерін атқарып, 1986 жылы
Тасарық орталау мектебіне директорлыққа
тағайындалған. Білімді, қабілетті жас басшы
мектеп жанынан 6 жасар балаларды оқытатын
жаңа мектеп ғимаратының, 40 орындық мектеп асханасының салуына көп еңбектеніп, іске
қосты. 1989 жылы Пограничник орта мектебіне
директорлыққа
ауыстырылды.
Мектептегі
оқу – тəрбие үрдісін жолға қойып, аудандық,

Б

өлекше бап таңдайтын кірпияз қаламның кей мезетте көсіліп
бауыр жазатыны бар. Көкейдегі көрікті ойларды шашыратып алмау
үшін кейіпкеріңнің болмыс-бітімін көңіл таразысынан өткізіп, қағазға
тігісін жатқызып түсіруге асығасың. Осындай үрдіспен Алмалы орта
мектебінің директоры Құлахметова Жамал Ағабдолдақызы туралы
қалам тербедік, өткен-кеткенді ой елегінен өткіздік. Бəрін де қағаз
бетіне түсіргің келеді. Алайда тек атағы мен марапаттарының
өзі бір мақала ауқымына сыймайтын болғандықтан кейіпкеріміз
жайындағы ой-пікірімізді оқырманға ықшамдап, тиянақтап
жеткізуді қолай көрдік.

Ж‰регiне iзгiлiк
±я салѓан

облыстық, республикалық семинарлар өткізді.
2001 жылы аудан əкімшілігінің ұйғаруымен
осы аталған Новопокровка орта мектебіне
директорлық қызметке ауыстырылды. Білікті
басшының ұйымдастыруымен оқу тəрбие
үрдісі жоғары дəрежеде жүргізілуде. Мектеп
жас мамандармен толықтырылуда. Бірнеше
жыл қатарынан Жамал Ағабдолдақызы
басқаратын ұжым аудандық ұстаздардың тамыз мəжілісінде оқу- тəрбие үрдісінің рейтинг
қорытындысы бойынша бірінші орынмен, бас
жүлдемен марапатталуда. Əдістемелік көрмеде
ұстаздардың іс-тəжірибесін жүйелі таратып
отырады. Жылына мектепте білім салалары
бойынша 4-5 аудандық семинар, 1-2 облыстық
семинарлар өтіп тұрады. Жалпы мектептің оқутəрбие үрдісі бойынша озық іс тəжірибелері
«Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е» деген республикалық ғылымиəдістемелік журнал, «Жетісу элитасы» энциклопедиясы арқылы республика мектептеріне
таратылды. Аталған мектептің оқушылары
бірнеше жыл қатарынан Абай, Мұқағали, Ілияс,
Яссауитану оқуларының аудандық, облыстық,
республикалық жүлдегерлері. 2014-2015 оқу
жылында облыстық пəн олимпиадасында 2
оқушы күміс медальмен, 2 оқушы қола медальмен марапатталды. 2 оқушы халықаралық
«Дарын» байқауының жүлдегерлері, бүгінгі
күні Асфендияров атындағы медициналық
академияның студенттері. Үздік аттестатқа
бітірген Тоқтырова Дария бүгінгі күні ҚазҰМУнің студенті, 4 мектеп бітіруші мемлекеттік
грант иегерлері болды. 2015-2016 оқу жылын-

да 2 мектеп бітіруші Тоқтарова Айжан жəне
Сүлейменова Айдана «Алтын белгі» иегері
атанды. 9 мектеп бітіруші мемлекеттік грантпен ЖОО-на түсті. Мектепте жеке тұлғаны
тəрбиелеуде ұйымдастырылған үйірмелердің
де нəтижелері қомақты. Спортта шаңғышылар,
баскетбол, шахмат, тоғызқұмалақ ойыншылары, күрес, джи-джитсу белдесулерінен
республикалық
чемпиондар
қатарына
көтерілсе, 10 сынып оқушысы Бегасыл
Еркебұлан биылғы жылы Грекияда Афины
қаласында өткен дүниежүзілік біріншілікте ІІ
орын алып күміс медальмен марапатталып
қайтты, 1 оқушы спорт шебері, 4 оқушы спорт
шеберлігіне үміткерлер атанды. «Күншуақ»
халықаралық əн – би фестивалінің I, II орын
иегерлері.Осы нəтижелерге жетуге мектеп
басшысының үнемі ізденуі, білімін жетілдіруі
де ықпал етуде. Өзі республика көлемінде,
сондай-ақ Германия мемлекетінде «Мектепті
басқару менеджменті» тақырыбы бойынша
курстан өткен.
Жамал
Ағабдолдақызы
мектептегі
жұмыспен қатар қоғамдық істерді де абыроймен атқарады. Облыстық мəслихат депутаты ретінде ауданда, облыста бюджеттің
дұрыс
бөлінуін,
орынды
жұмсалуын
қадағалап отырады. Депутаттық сауалнама
беріп жүріп Алмалы ауылынан 100 орындық
балабақша, 120 орындық «Өнер» мектебінің
филиалының ашылуына ықпал етті. Сондайақ Ы.Алтынсарин, Ақын Сара атындағы орта
мектептерінің күрделі жөндеуіне атсалысты. Транспорт жəне көлік коммуникациясы
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министрі А.Қ.Жұмағалиевтың қабылдауында
болып Екіаша-Аманбөктер жолының күрделі
жөнделуіне 200 млн. теңге бөлінуіне ықпал етті.
Сарқан қаласындағы орталық Мəдениет үйінің
жəне Бақалы ауылындағы Мəдениет үйінің
күрделі жөндеуіне қаражат бөлінуін облыстық
бюджеттік комиссия отырысында қорғап, бүгінгі
күні жұмыстың басталып кетуіне мұрындық болды. Ауданда ауыз су мəселесінің шешілуіне де
көңіл бөліп отырады. «Нұр Отан» партиясының
«Қазақстан, 2017 мақсаттары. Ұлттық іс-қимыл
жоспары» сайлауалды тұғырнамасын іске асыру бағытындағы «Білім жəне ғылым» бөлімінің
тəлімгері ретінде облыстық білім басқармасы,
Жетісу мемлекеттік университеті, 5 колледж, 2
ПЛ қызметкерлерімен кездесу өткізіп, сауалнамалар жүргізді.Білім саласы бойынша барлық
көкейкесті сұрақтарға үлкен жауапкершілікпен
қарап, шешілуіне ұтымды ұсыныстар енгізеді.
«Нұр Отан» партиясының XVI, XVII съездерінің
делегаты. «Нұр Отан» партиясы облыстық
филиалының Саяси кеңесінің мүшесі.
Облыстық
«Саясаткер
əйелдер»
клубының мүшесі. Аз қамтылған отбасылар
мен мүгедектерге үнемі қамқорлық көрсетіп
жүреді. Мектептердегі инклюзивті оқытуды
дұрыс жолға қою туралы нақты істер атқаруда.
Ұжым, аудан, облыс тұрғындары арасында
беделді. Өзінен тəлім алған шəкірттерінің, балалары мен немерелерінің қуаныштарымен
мерейленіп, əрбір таңын жақсылықпен атырып,
əрбір күнін қанағатпен өткеріп келеді.
– Жамал Ағабдолдақызының іскерлігі
сайлауалды бағдарламасының орындалуына жіті көңіл бөлуінен айқын сезіліп
тұрады, - дейді аудандық мəслихаттың
хатшысы
Қадыр
Абдрахманов.
–
Депутаттың араласуымен аудандағы
толғағы
жеткен
мəселелер
кезеңкезеңімен шешімін тауып келеді.
– Біз, директорлар корпусы, Жамал
Ағабдолдақызын өзіміздің көшбасшымыз
ретінде құрмет тұтудамыз. Көргені көп,
көкейге түйгені мол. Бұл кісі жақсылыққа
жақын, ізгілікпен үндес.
Бұл Н.Островский атындағы мектеп-лицей
директоры Күлшат Мұқашеваның жан сыры.
Іскерлігі мен ізеттілігі, тиянақтылығы мен
қарапайымдылығы бойында əдемі үйлесім
тапқан Жамал Ағабдолдақызының алдағы
берекелі белестеріне сый-құрметпен көтеріліп,
елімен бірге еңсесінің биіктей беруіне ізгі
ниетімізді қосамыз.
Жомарт ИГІМАН.

Аќтµбенiњ Абайы

М±хтар Арын... Б±л кісініњ болашаќќа деген кµзќарасы мен ќиын да ќилы
µмірін елге насихаттау маѓан ерекше шабыт береді.Б±л кісі туралы маќаланыњ
таќырыбын «Аќтµбеніњ Абайы» деп ќоюыныњ µзіндік себебі бар. Ол туралы
µзініњ µмір жолы туралы айтќанда білетін боласыздар.
Мұхтар Арын жер жəннаты – Жетісу өңірінің төл
перзенті. Ол бұрынғы Талдықорған облысы Ақсу
ауданында 1936 жылы дүниеге келген. 30-жылдары өз өлкесінде оқу-ағарту жүйесін ұйымдастырып,
алғашқы басшы болған əкесі Арын 37-нің нəубетіне
ілігеді. «Халық жауы» деген жасанды жала Мұхтар
аға дүниеге келер-келместен асқар таудай əкесінен
айырса, өз соңына «халық жауының баласы» деген
түртпекпен түсіп, көп қиындықтарға кезіктіреді. Анасы Қанипадан он жасында айырылады. Осылайша,
əкеден де, шешеден де ерте көз жазып қалған бала
Мұхтарды əкесінің ағасы Ғали бауырына басып,
тəрбиелеп өсіреді. Оқу, біліммен ғана биік мақсаттарға
қол жеткізуге болатынын түсінген ол ілім-ғылым жолына ерекше ынтамен кіріседі. Осылайша, орта мектепті,
одан кейін жоғары оқу орнын (Алматы педагогикалық
шет тілдер институтын неміс филологиясы бойынша)
үздік бітіріп, қызметке араласады.
1974 жылдан 1981 жылға дейін Мұхтар Ғалиұлы
Абай атындағы Қазақ педагогика институтында проректор қызметін атқарған. 1981 жылдан 1983 жылға дейін
Қазақ ССР Білім беру министрлігінде педагогикалық
жоғары оқу орындары бөлімін басқарды.
Жоғарыда айтып өткендей тақырыпты бұлай
қоюымның себебі бұл кісінің негізгі қызметі Ақтөбе
қаласында болған. Дəлірек айтсам,1983 жылы шілдеде Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе педагогика институтына жіберіліп, өмірінің соңына дейін осы қызметте болған. Ақтөбе жұрты бұл кісіні
екінші Абайға теңеген.
Қазақстанның Еңбек Ері,Мемлекет жəне қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы
Ə.Кекілбаев М.Арын туралы былай деген: «Мұхтар Арын тек жеткіншек буынға емес, бүкіл
əлеуметке ұстаз еді. Ол тіл қозғалысы, тарихи зерде қозғалысы, дəстүрлі тəрбие қозғалысына
бар болмысымен, зеректігімен пейілді қолдады, ол сол соқпақтың ай қасқа айдын жолға айналуына күш салып еді. Мұхтар – керек заманда туып, керекті шаруаға ат қосысып, келелі іс
тындырып кете алған ел ардағы еді».
Мұхтар АРЫН: "Өзіңді-өзің білгің келсе, өз ұлтыңды терең танығың келсе, бес анықты
жақсы білуің керек:
Біріншіден, сол ұлттың тілін жақсы білуің қажет. Жиналған рухани байлықты ұрпақтанұрпаққа тіл жеткізіп беріп отырмаса, əр ұрпақ өзінің рухани өмірін жаңадан бастаған болар еді.
Екіншіден, сол ұлттың дінін терең меңгергенің жөн. Дінде ұлттық рухты құраушы, соған
белгілі бір мазмұн беруші, тəртіпке салушы күш бар.
Үшіншіден, сол ұлттың дəстүрін толық бойыңа сіңіруің тиіс. Ұрпақ пен ұрпақтың бірін бірі
жақсы түсінуі, олардың арасында алшақтықтың болмауы, өзара қарым-қатынастың үзілмей
жұптасуы, əдет-ғұрып, салт-сананың біртұтас болуы осы құбылысқа байланысты.
Төртіншіден, сол ұлттың тарихын бес саусағыңдай білгенің абзал. Өткенді халыққа жеткізіп
беріп отыратын біздегі ең күшті, ең ыңғайлы тəсіл – ұрпақтан ұрпаққа, ауыздан ауызға беріліп
отыратын деректер.
Бесіншіден, сол ұлт мекендеген жердің ой-шұқырын жақсы білуің парыз. Қазақ халқы мекен мəселесіне өте терең, ілтипатпен қараған халық" - деп толғанады.
Біз жастар осындай атақты адамдарды насихаттау арқылы өзімізге рухани байлық жинай
аламыз. Жəне де өзіміз білген нəрсені болашақ ұрпаққа насихаттап өшпес із қалдыра аламыз.
Сондықтан біз жастар келешекте ұрпағымызға осындай аталарының бар болғанын айту үшін
алдымен өзіміз толық білуіміз керек!
Ақжол ЖЕКЕН,
Абай атындағы мектеп-гимназияның 8 б сынып оқушысы.

Балдырѓандар ќуанышы
Міне, жадыраған жаз да келіп,
жазғы
демалыстың
қызығын
лагерге барып еселей түсу балалар үшін қуаныш. Маусым
айының 1-ші жұлдызынан 12-ші
жұлдызы аралығында №1 мектеп – гимназиясының жанындағы
«Күншуақ»
жазғы
сауықтыру
лагерінің І –ші кезеңіне 30 оқушы
тартылып, бастауыш сынып мұғалімдері өз жұмысын бастады.
Жазғы сауықтыру маусымының
жоспарына
сəйкес
балалардың
денсаулығын
нығайту,
денелерін
шынықтыру,
жазғы
демалыстарын
есте қаларлықтай қызықты етіп өткізу
мақсатында «Балалық шақ əлемі»- асфальтта сурет салу, «ЭКСПО -2017»,
«Мəңгілік Ел. Бір ел, бір тағдыр»,
«Ойлы болсаң, озып көр» зияткерлік
ойыны, «Театрдың ғажайып əлемі»,
«Көңілді спорттық ойындар», «Жол
белгілері», «Достық күні» тағы басқа да
тақырыптар бойынша ойын –сауықтар
жəне біршама жұмыстар атқарылды.

Осы аталған іс – шаралардың уақытылы,
əрі көңілді өтуіне лагерь жетекшісі:
М.Ешмаганбетованың
басқаруымен
тəрбиешілер: М.Джайлаубаева,Ж.Баткалова, Г.Москалева, О.Вершинина,
И.Андреева, Т.Сыровятская, музыка
жетекшісі – О.Бирюков, кітапханашыБ.Сагимбетова, мектеп психологы –
А.Муналбаева, медбике – А.Оралбаева,
дене шынықтыру мұғалімі – В.Курышин
белсене атсалысты, əрі қызықты өтуіне
ықпал етті. Сонымен қатар аспазшылар – М.Баширова мен Н.Михайленко
балаларды екі уақыт ыстық та, дəмді
тамақпен қамтамасыз етіп отырды.
Демалыстың соңғы күні лагерьдің
жабылуына орай оқушылар əн айтып,
би билей отырып, өз өнерлерін ортаға
салып, тəрбиешілерге деген жылы
лебіздерін өлең жолдарымен жеткізді.
К.ТУКЫМБЕКОВА,
№ 1 мектеп – гимназиясының
бастауыш сыныптар бойынша
директордың орынбасары.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

КƏСІБІҢ - НƏСІБІҢ

● Жас қалам

Бiз «жаныњда ж‰р жаќсы адам» сµзiнiњ байыбына бара бермеймiз. Шын
мəнiнде Ќазаќстанныњ əрбiр жетiстiгiнiњ артында алуан т‰рлi таѓдырлар т±р...
Жастар µмiрге шынайы кµзбен ќарап, µз таѓдырларына µздерi иелiк ете алатын
азаматтар болу ‰шiн оларѓа ‰лгi ±сынуымыз керек...
Н.НАЗАРБАЕВ.
«Болашаќќа баѓдар: рухани жањѓыру» маќаласынан.
Тəуелсiз елiмiздiњ жастары ќоѓамныњ айнасы. Себебi, жастардыњ атќарѓан
ќызметi арќылы елдiњ болашаѓын болжай аламыз. Егемен елiмiздi алѓа
ќарай с‰йрейтiн де, артќа ќарай шегiндiретiн де жастар десем, ќателеспеймiз.
Сенбесењiз, µзiњiз тексерiп кµрiњiз. Халыќќа пайдасын тигiзiп отырѓан жас
мамандармен тiлдесiп, олардыњ атќарып жатќан iстерiне дəн риза боласыз.
Б‰гiнгi бiздiњ кейiпкерiмiз ерте жасынан ењбекке араласты. Алматыда т‰рлi
сауданыњ басы-ќасында ‰лкендерге кµмектесiп ж‰рiп, сауданыњ ќыр-сырын
‰йрендi. Небəрi 19 жасында кондитерлiк цехты басќарды. Одан бµлек кəсiптiњ
т‰рлi саласымен айналысып кµредi. Ќазiргi тањда оныњ «Ќуаныш» атты д‰кенi,
шаштаразы, кµлiк жуу орталыѓы, фитнес залы бар. Таѓы да шаѓын кафе мен
‰лкен ж‰к кµлiктерiн жуатын орын салыну ‰стiнде. Бiздiњ кейiпкер µз елiнiњ
жанашыры екенiн тек сµзбен емес, iсiмен дəлелдеп ж‰рген Сарќан ќаласыныњ
т±рѓыны Ќуаныш АЛДЕКЕНОВ.

сапарға шығып, Үрімжіден асып, Үнді мұхитына
дейін барады. Зауыт-фабрикалармен келісіп,
тауарларды Қазақстанға əкеліп, елдің батысы,
шығысы, солтүстігіне тауарларды жөтелтіп отырады. Бұл оның өжеттігі мен жауапкершілігінен
туындаған алғашқы кең ісінің жемісі.

ТƏУЕКЕЛ ТҮБІ ЖЕЛҚАЙЫҚ
Сауданың ішінде жүріп уақыттың қалай
зырғып өткенін байқамай қалады. Жеті жыл
анасынан жырақта жүріп, туған өлкесіне оралуды жөн санайды. Адал еңбектің жемісі зая
кетпейтініне оның көзі жетеді. Бизнес саласына бел сыбана кіріскен ол алдына үлкен мақсат
қойып, бос жұмысқа алтын уақытын бөлуді
тоқтатады.
Жас болса да өзінің санасына, ойына сенген ол Сарқанға келгеннен кейін əпкесімен
жинаған қаражатқа ең алдымен дүкен салады.
Құрылысқа жетпеген қаражатты, жұмыстың
қиындығына қарамай түрлі жұмыс істеп табады. Істеймін деген қолға күрек əрдайым табылады ,– дейді Қуаныш Серікқалиұлы.
–Алматыдағы
«Барахолка»
базарыбұзылып
жатқан
кез
болатын.
Істеп
отырған орным жабылып қалды.
Жиған-тергенім сонда кетті. Одан шығып
«Атакент» көрме орталығына бардым.
Ұялы телефон саттым. Телефон менің
салам емес екен, жүргізе алмадым.Содан
Қытайдағы серіктестеріме хабарласып,
құйылмалы балмұздақтың аппаратын алдырттым. «Атакенттің» алдында саттық.
Қытайлардан тағы бір жұмыс істеу туралы ұсыныс түсті. Содан олармен келісіп,
базардан қойма алдық. Осы салаға қарай
тағы тарттым. Дүкен ісін анам мен əпкеме
қалдырдым, – дейді жас кəсіпкер.
Алматы мен Сарқанның арасында жүріп
тағы біраз жыл өтеді. Шыдамдылық көп
адамдарға беріле бермейтін сый екенін түсініп
əр болған сынға шыдамдылық таныттты.Ендігі
кезекте шағын бизнесін үлкейтуді жоспарлай-
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найы көліктер шығардық.Биыл тағы да той
көліктерін алып келуді жоспарлап отырмыз,
– дейді Қуаныш Алдекенов.

АРМАН АДАСТЫРМАЙДЫ
Бала кезінен əкесімен серуендеп жүріп,
өз құрылысым болса екен деп армандайтын
Қуаныштың қуанышы бүгінде еселене түскен.
Адамдарға көмектесіп, қолғанат бола білді.
Қазіргі уақытта кəсібін дөңгелентіп келеді.
Қарамағында 25 адамды жұмыспен қамтып
отыр. Тиыннан ақша құрап үйренгендіктен,
үлкен еңбектің қадірін білетін Қуаныш
ешкімнің еңбегін жемей, лайықты ақысын
төлейтінін, тіпті, арасында сыйақы да беретінін
де
құлағымыз
шалды.
–Жұмысшылар
жұмыстарына адал екенін дəлелдеп жүр, –
дейді жас кəсіпкер.
Бірнеше істі жүргізіп отыру – кезкелгеннің
қолынан келмейтінін білеміз. Десе де, бірнеше
істі дөңгелентіп отырған Қуаныштың бұл дүние
қолынан келетінін көзіміз көрді. – Құрылыс,
сауда, қалаға бару, құжаттарды рəсімдеу
тағысын тағы. Кешке «Қуаныш» деген атты
естігім келмей кететін күндер болады, –
дейді кейіпкер күліп. Сондай кездерде тауға
шығып, жарты сағаттай серігіп келгенді əдетке
айналдырған.
«Бидайдың кеудесін көтергені – дақылы
жоқтығы, жігіттің кеудесін көтергені – ақылы
жоқтығы», – деген сөзді кейіпкер аузынан
естігенде қуанып қалдық. Адам өмірдің əр
сынағына дайын болу керек. Таңертең тəтті
ұйқыңды қимай, тұрғың келмеуі мүмкін.
Бірақ сол кезде «бұның барлығы болашағым
үшін, АНАМ үшін» деп ерінбей еңбек ету керек. Табыстың кілті – еңбекте екені рас. Сол
еңбектің тəтті нанын жеп отырғаны үшін
кейіпкердің Жаратушыға деген шүкіршілігі
шексіз. Қарапайымдылық ешқашан адамды
төмен қаратқан емес. Сол қарапайымдылық
пен тынымсыз еңбектің арқасында биікке
көтерілді. Үлкен жетістікке жетті.

Табыс кепiлi - табандылыќ
ӨМІР БАСПАЛДАҚТАРЫ
Сарқан ауданы, Көкөзек ауылында 1991
жылдың 19- жұлдызында дүниеге келген.
Тəуелсіздік құрдасы. 1997 жылы Көкөзек ауылынан Сарқан қаласына отбасымен көшіп
келеді. Қара шаңырақ иесі алдында ақыл айтушы əпкелері бар. Асқар тау əкесі дүниеден
өткен соң, ер азаматқа тəн барлық мінезқұлықты ұлының бойына сіңіруге тырысады.
Соның да себебі болар ол ерте жастан еңбекке
араласады. Мектеппен қоштаса салысымен
үш айлық демалыста велосипед құрастырып,
содан алған азын-аулақ тиынды жинастырып,
келесі оқу жылына ақшаны өзі тауып анасына ауыртпалық түсірмеген. 9-сыныпты аяқтап
кейін Алматыдағы Д.Қонаев атындағы колледжге, заң саласына оқуға түседі. Түске дейін
сабақта, түстен кейін əпкелерінің қасында базарда жұмыс істеді. Оқу арасында заң саласы
бойынша өндірістік іс-тəжірибеден өткенде бұл
сала өзінің мамандығы емес екенін түсініп,
2010 жылы Талдықорған қаласына барады.
«Алатау» кондитерлік цехының жұмысы біраз
тоқтап қалғандығын естіп, астындағы көлігін
сатып, небəрі 19 жасында цех жұмысын өз
қолына алады.
Кондитерлік цех бір жылдың ішінде
Талдықорғандағы
басқа
цехтармен
бəсекелес болған шақта қасында бірге
істеген бірінші директорымен түсініспеушілік
туып, адамға сенгіштігінен жиған-тергенінен
айырылып,қайтадан базар жұмысына араласады.
Əпкесімен бірге базардан контейнер алып,
велосипед сатады. Саудамен айналысып
жүріп түрлі адаммен қалай қарым-қатынас
жасауды, тұтынушының көңілінен шығуды, тіл
табуды үйренеді. Сөйтіп жүріп сауданың ішіне
кіріп кəсіппен араласады. Қытайға алғаш рет

● СӨЗ АРАСЫНДА
-Өзіңізге өзіңіз жиі қоятын сұрақ?
-Жоспарлаған жұмыстарымды сəтімен
аяқтасам екен, жəне соны Алладан
тілеймін.
-Сіз үшін байлық деген не?
-Отбасымның, елімнің, жерімнің
амандығы.
-Өмірде адам болып өту оңай ма?
-Қиын.
-Қарыз болып көрдіңіз бе?
-Иə, кəсіпкерлікте онсыз болмайтын
секілді. Бірін алып, бірін жауып жатамыз.
-Арманыңыз қандай?
-Отбасын құрып, анамды қуанту.
-Ең жағымды, ең тəтті дауыс кімдікі
сіз үшін?
-Анамдікі.
-Достықты қалай бағалайсыз. Адал
досыңыз бар ма?
-Достарым бар.
-Сіз үшін не биік, не терең,
не қымбат?
-Анамның амандығы қымбат. Мəңгі
қасымда аман жүрсе екен деймін.
-Болашақтан не күтесіз?
-Жақсылықты.
-Əрбір атқан таңыңыз қандай
сөзбен
басталады?
-Əлхамдулиллах,
бүгін мені оятқаны үшін Аллаға
шүкірлік айтумен басталады.

● Ақыл-кеңес:
– Өз тарапыңыздан жас кəсіпкерлердің «құлағына ілетін төрт алтын қағиданы»
ұсынсаңыз?
– Негізі əр кəсіпкердің тəжірибесіне қарай өз қағидалары қалыптасады. Менің
түсінгенім:Табандылық керек; өзіңе-өзің адал, əділ болуың керек; өзге адаммен қарымқатынас барысында айқындық керек; қай істе болмасын, қандай бизнесте болмасын
серіктестерді бағалай білу керек.
–Өз ісін енді бастап келе жатқан жас кəсіпкерлерге айтар 5 ақыл-кеңесіңіз?
–Бастысы бойыңдағы қорқынышты жеңе білу керек. Ол үшін іс-əрекет қажет, ойың жүзеге
аса бастағанда қорқыныш өзі сейіле бастайды. Жауапкершілікті өзіңе алып үйрену керек.
Жауапкершілікті сезінген жағдайда ғана үлкен іске жолың ашылады. Табысты болу үшін –
білім жинау керек. Білім жинау үшін уақытың мен ақшаңды аямай жұмсай білуің керек. Егер
өзіңе əрдайым əділ болсаң, өзге де саған əділдікпен қарайтын болады. Жəне жаныңа сондай адамдарды жинайтын боласың. Кез-келген кəсіпкер «Қоғамның жақсы болуы үшін мен
қандай үлес қоса аламын?» деген сұраққа жауап бере алатындай деңгейге жетуі тиіс деп
ойлаймын. Ел-жұрт оның қызметіне жүгіне алатындай болуы керек. Келіспейтіндер болатын
шығар, десе де бұл менің пікірім, менің ойым.

ды. Дүкен ашылғаннан біраз жылдан кейін
көлік жуу орталығын, фитнес залын ашады.
–Кішкентай
кезімде
бар
тапқан
ақшамды жинап, əпкеме беріп отырдым.
Əр шығынымды есептейтінмін. Басында
қонақ үй, бильярд залын ашуды ойлап көрдім.
«Вконтакте» əлеуметтік желісінде «Талдыкурганец» деген топқа сауалнама жүргіздік.
Халықтың сұранысы бойынша фитнес залы
бой көтерді. Жаттықтырушымыз – Макс.
Ол үйінің бір бөлмесінде 40-қа жуық адамды жаттықтырып келген. Фитнес залдың
салынғанына оның да қуанышы өте зор.
Алдағы уақытта Сарқанда балалар ойнайтын алаң салғымыз келеді. Жоспарын сызып қойдық. Өткен жаз айында үйлену
тойы кезінде жастардың қыдыруына ар-

–Мектепте оқып жүргенде ұстаздың
тапсырмасымен өз арманымызды қағаз
бетіне түсірдік. Менің сол кезде қағаз бетіне
түсірген арманымды əпкем сақтап қойыпты.
Дүкен салынғаннан кейін маған сол қағазды
көрсеті. Қағаз бетінде көп қабатты үйлер,
ортасында «Қуаныш» дүкені, мейрамханасын
салыппын, – дейді күліп.
Қуаныштың əңгімесін тыңдай отырып, армандай білу керектігін, арманымыздың адастырмайтынын айтқым келеді.
Ер баланы отбасы ұзақ жылдар күткеннен
кейін əжесі Дариға əжей қуанып, елдің
қуанышы болсын деген ниетпен есімін қойған
екен. Əжесінің тілегі жолында қызмет ететінін,
тек еңбектенуден жалықпау керек енін баса
айтты.

Түйін:
Қуаныш өзіне артылған жауапкершіліктің ауыр
жүгін көтере білді. Ештеңеден қорықпады. Абай
атамыз: «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен
ақылың екі жақтап»– дегендей ол өзінің біліміне
жəне жаңашылдыққа жаны құмар əпкелеріне сенді.
Содан бері жеңістер мен жеңілістерден тұратын
өмір ағымында жетістік басым болды. Қол жеткенге масаттанбады, ізденуден жалықпады. Ол – елін
сүйген ПЕРЗЕНТ.

Мадина АЙТОВА.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

Хабарландыру * Объявления

Продам автовесы.
Автовесы (көлік таразы) сатамын.
Тел: 8 702 5633679
Продаю трактор Т-40 1993 г.в., 4WD,
прицеп 4 т., кун, сенокосилка, плуг, лопата, запасной трактор на запчасть и запчасти, документы в порядке, состояние
хорошее. Обращаться сот.87053914172,
87472042729.
Тез
арада
кірпіштен
салынған,
орталыққа жақын 4 бөлмелі Жандосов
көшесі №2/1 үй сатылады. Жаздық ас
үйі, көлік тұрағы, 10 сотық жері, монша, баубақшасы, қора-жайы бар. Су үйдің ішіне
жүргізілген. Сонымен қатар газосварка,
үй жиһаздары, жүріп тұрған 3,5 тонналық
АВИА 31 КСИ маркалы бортовой, термофургон жүк көлігі (дизель) сатылады. 1,2
млн. теңге, бағасы келісімді. Вариант бар.
Хабарласыңыздар
тел.:
87029511395,
87016558313, 87073558313.
Продам благоустроенный дом. Имеется холодная, горячая вода. Душевая
кабина, туалет в доме. Летняя кухня (второй дом), гараж, баня все хоз. постройки.
Сдвоенный участок (14 соток). Обращаться ул. Жамбыла №18, (два квартала выше
РОВД), тел: 2-13-54, сот: 87014616485.
Қабанбай батыр көшесі №109 үйдегі
7 сотық жерді сатамын. Жамбыл көшесі
№18 үйге хабарласыңыз, тел: 2-13-54, сот:
87014616485.
Продам земельный участок 7 соток по
улице Кабанбай батыра №109. Обращаться по улице Жамбыла №18, тел: 2-13-54,
сот: 87014616485.
1978 жылы кірпіштен салынған үй
сатылады, үйдің суы, моншада да су бар,
көлік тұрағы, бастырма (поднавес), қора жайлары бар, мал ұстағанға ыңғайлы, 20 сотық
жерімен. Бау-бақша суғарғанға суы да мол.
Хабарласыңыздар: Ғ.Мүсірепов (Серегина) көшесі №11, байланыс телефондары
87017401711, 87017650028, 87017569581.
Продается
действующий
магазин
"Мөлдір" по ул. Горького №45. А так же кухонный гарнитур, уголок недорого в хорошем состоянии, стол деревяный низкий,
пылесос, детская коляска и детский стол
в хорошем состоянии, недорого. Сот: 8
777 2038914.
Шұғыл түрде əл-Фараби көшесіндегі
№24 үй сатылады. Үйде монша, қоражайы бар. Мал ұстағанға ыңғайлы.
Хабарласыңыздар
тел.87029373025,
87475877350.
Кез келген талғамдағы алтын, күміс
əшекей бұйымдарды арзан бағамен сатамын. «Жетісу» сауда үйі, №17 бутик.
В центре продается 2-х этажная 5-комнатная квартира с земельным участком.
Имеются санузел, центральная канализация, баня, гараж, навес, удобно для коммерций. Кабанбай батыр 83/3, на районе
Достык. Тел: 87011236200, 87011236698.
Требуется мастер в пошивочный цех г.
Сарканде. Тел:87714407938,8(72822) 40510.
.
В кафе «Болашак» требуется повар,
кух.рабочие. Тел: 8 771 4479708
«Жетісу» сауда орталығында қол
жетімді бағамен сауда орындары (бутиктер) жалға беріледі. Тел: 2-13-76, 8708
4428270.
Продаю оптом и в розницу все виды
пряжи производство Турция (Yarnart,
Nako, Alisse, Kastory) и Россия. Обращаться по тел: 87012882900 Алия.
Сарқан қаласы, Д.Нұрпеисова (Тюленина) көшесінде № 8-үй тез арада сатылады, қоршауы жақсы, ауласында қосалқы
құрылыстары бар, монша, жаздық ас үй,
сарайлар, т.б. Үйде су жүйесі жүргізілген,
ғаламтор желісі орнатылған, өте жылы, үй
ішінде дəретхана, жуынатын орын бар, от
жағатын бөлме бөлек, есік алды толығымен
асфальтталған, бау-бақша суғаруға жақсы.
Срочно продается теплый дом по
ул.Д.Нурпеисова (Тюленина) № 8, имеется водопровод, санузел, душевая кабина,
интернет, отдельная топка, хоз постройки,
баня, летняя кухня, ограда хорошая, территория полностью асфальтированная, полив
хороший.Сот. 8 701 695 52 00.
Сарқан қаласы,
Бөгенбай батыр көшесінде орналасқан
«Аққу»
(Юрта) дүкені сатылады, ауласында
жаздық кəуапхана, сырахана бар, кəсібін
дөңгелетуші адамдарға өте тиімді орын.
Срочно продается магазин «Аққу» (Юрта)
по ул.Богенбай батыра, б/н, имеются шашлычник, пивной бар.сот. 8 701 695 52 00.
Сарқан қаласы, Нұрбекова көшесінде
№ 74 үй тез арада сатылады, үйдің ауласы кең, тағы бір үй салатын орын бар, ауласында қосалқы құрылыстары бар, монша,
жаздық ас үй, сарайлар т.б. Үйде су жүйесі
жүргізілген. Срочно продается теплый
дом по ул. Нурбекова № 74, имеется водопровод , хоз постройки, баня, летняя кухня, территория большая. Обращаться по
телефонам; Дом тел. 2-70-16, сот. 8 701
695 52 00.

ШАРАЙНА

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 26 маусым
ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ
АҚПАРАТ 10.00 М/ф «Питер Пэн» 10.45 М/ф «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 11.00 «Апта» 12.05,
21.45 Т/х «СҰҢҚАР» 13.00 ЕХРО АҚПАРАТ 13.15
«Бірге таңдаймыз!» 14.10, 22.35 Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ»
15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН
ҚАРА» 17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50, 00.55 «ЕХРО
– ҒЫЛЫМ МЕКЕНІ» 18.00 «Мəселе» 18.30 «Менің
Қазақстаным!» 20.00, 00.05 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30,
00.35 БАСТЫ ТАҚЫРЫП 20.50 «АЙТУҒА ОҢАЙ...»
23.30, 01.35 «ТҮНГІ СТУДИЯДА Н.ҚОЯНБАЕВ» 01.35
«Менің Қазақстаным!» 02.05 «Көңіл толқыны»
ХАБАР
07.02, 00.55 «Өмір сабақтары» 07.30, 00.25 «Сотқа
жеткізбей» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15 Т/х «БƏСЕКЕ-2» 11.40, 15.10, 17.15, 18.50
«EXPO life» 11.45 «Мечты сбываются» 12.00, 23.20
«Ауырмайтын жол ізде» 12.30 «Магия кухни» 13.00
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
14.00 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БОЛЬНИЦА» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 15.15 «Біздің назарда» 15.30 «Көңіл толқыны» 16.00 «Өмір жолы»
16.30 «Тағдыр тартысы» деректі драмасы 17.00 «Народный контроль» 17.20 Т/х «БƏСЕКЕ» 18.00, 22.30
Т/х «ЗƏУРЕ» 18.55 Негізінде
19.00, 23.50, 01.25
Қорытынды жаңалықтар 19.35 «Тайны и судьбы великих казахов» 20.25 «Бетпе-бет» 20.55 По сути 21.00
Итоги дня 21.35 Т/с «Вишневый сезон»
ЕВРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар 06.10 «ВЕРОНИКА МАРС» 07.00
«Доброе утро» 10.00 «Поле чудес»
11.00, 02.00
«Басты патруль» 11.10 «Той заказ» 11.45, 23.05
«П@утина» 12.30 «Тамаша сити» 13.25, 02.45 Т/х
«Алаулаған сезім» 15.00 «Давай поженимся» 16.00
Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 18.00 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ»
21.50 Т/х «Джодха жəне Акбар» 23.55 Т/с «МАЖОР-2»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы
07. 05 Əн əлемі
07.30
«Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама 09.00 Апта
(қаз) 09.45 Люди и страны мира.
10.00 Апта ( рус)
10.35 Sport taim 11.00 Бай қуатты болайық 11.30 Қазақ
əні 12.00 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем» 13.00 Əн
шырқайық 14.00 Иманашар
14.30 Жауһар 14.55
Д/ф «Археология жұмбақтары» 15.20 Р.Стамғазиевтің
шығармашылық кеші
17.00 Жаңалықтар
17.20
Новости 17.35 Ем болсын 18.00 Шашу 19.00 Тарих тағлымы
19.30 Д/ф «Шексіз уақыт кеңістігінде»
20.00 Жаңалықтар 20.35 Тұжырым 21.00 Тілсақшы
21.20 Əн əлемі 21.30 Новости 22.10 Болмыс 23.00
Жаңалықтар 23.30 Новости

Сейсенбі-Вторник 27 маусым

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт
07.00 «Таңшолпан»
09.30 ТАҢҒЫ
АҚПАРАТ 10.00 М/ф «Питер Пэн»
10.25 «МАРИН

Хабарландыру * Объявления
Мукушев Ерик Кайракбаевичтің атына
берілген жеке куəлік, жүргізуші куəлік, Хонда маркалы көліктің техникалық куəлігі жəне
Халық банкінің карточкасы жоғалды. Тауып
алғандардың мына телефондарға хабарласуын өтінеміз. Сүйіншісі бар. тел: 3-21-59,
87078521663, 87054472649.
Базылханов Ербол Есеркесиновичтің
атына
тіркелген
Тойота
маркалы
автокөліктің 332 ВАВ 05 мемлекеттік тіркеу
нөмірін тауып алған адамдардың мына
телефонға хабарласуын өтінеміз. Сүйіншісі
бар. Тел: 87782506571.
Поменяю на жилое помещение под
офис по ул. Ленина 100 кв.1 на центр,
район базара, возможны варианты. Тел:
87018231792, 87057356015, 87057356011.
Продается 5-ти комнатная квартира
по улице Сатпаева №13 кв. 4. Имеется
хозпостройки, баня, погреб, санузел, ванная, бойлер, горячая, холодная вода, интернет. В этом году по этой улице пройдет
теплотрасса в гуманитарный колледж,
можно провести отопление. Рядом школа, больница. Тел: 2-12-48, 87753529415,
87753188592. Окончательная цена 2 млн.
тенге. Можно в рассрочку.

Жарамсыз деп танылсын...

1993-1994 оқу жылы бұрынғы Талдықорған
облысы, Үйгентас ауданы, Көлбай орта мектебінен
Жакипова Гулим Магдановнаның атына берілген
ОА-ІІ №0138257 нөмірлі аттестат жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.
Ахметкалиева Нуржамалдың атына тіркелген
Сарқан қаласы, Қабанбай батыр көшесі №17 үйдің
жерінің мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

ЕСКЕ АЛУ

Сарқан
қаласында ғұмыр кешкен
ардақтымыз
Дүйсебаева Сəуле
Жұлдызбайқызын
бұл күндері сағынышпен еске аламыз.
Қара жер
құшағына
алғалы,
жалған дүние артында қалғалы 3
-шілдеде бір жыл
толады екен. Марқұмға жаратқаннан жарылқау тілеп артынан
дұғамызды бағыштаймыз.
Жаратқанның дегеніне бағындық,
Шұғылалы нұр жүзіңді сағындық.
Хақ тағалам нəсіп етсін жұмақты,
Бағыштаған дұғамызды қабыл ғып.
Еске алушылар: жұбайы, ұлдары,
келіні, қыздары, күйеубаласы, немересі.

ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ»
10.50 «Қызық екен...»
11.35, 21.45 Т/х «СҰҢҚАР» 12.25 Т/х «ҚАЛАМПЫР»
13.00 ЕХРО АҚПАРАТ
13.15 «Бірге таңдаймыз!»
14.10, 22.35 Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ»
15.00 «ƏЙЕЛ
БАҚЫТЫ».
16.40,19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30
КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50, 01.20 «100 бизнес бастауы»
18.10 «Інжу-маржан» 18.15 «Қызық екен...» 20.00,
00.05 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30, 00.35 Басты тақырып
20.50 «Айтуға оңай...» 23.30, 01.40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА Н.ҚОЯНБАЕВ» 00.55 «Қылмыс пен жаза» 02.10
«Көңіл толқыны»
ХАБАР
07.02, 00.55 «Өмір сабақтары» 07.30, 00.25 «Ауырмайтын жол ізде» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15, 17.20 Т/х «БƏСЕКЕ» 11.55, 15.10, 17.15,
18.50 «EXPO life» 12.00, 23.20 «Заң бойынша» д/д
12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
14.00 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 14.45 Т/х
«КӨРІМДІК» 15.15 «Біздің назарда» 15.30 «Біздің үй»
16.30 «Тағдыр тартысы» 17.00 «Народный контроль»
18.00, 22.30 Т/х «ЗƏУРЕ» 18.55 «Жаһандық саясат»
19.00, 23.50, 01.25 Қорытынды жаңалықтар 19.35 «Давайте говорить!» 20.55 Большая политика 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН»
ЕВРАЗИЯ
06.00
«ВЕРОНИКА МАРС»
06.45 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР» 07.30 «Доброе утро» 10.00 «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» 11.00, 02.00 «Басты патруль» 11.10
«Той заказ» 11.45, 23.05 «П@утина» 12.30 «Пендеміз
ғой» 13.25, 02.45 Т/х «Алаулаған сезім» 15.00 «Давай
поженимся» 16.00 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ»
18.00 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР 18.45 «Пусть говорят»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45 Т/с «ТУРЕЦКИЙ
ТРАНЗИТ» 21.50 Т/х «Джодха жəне Акбар» 23.55 Т/с
«МАЖОР-2»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі. 07.30
«Таңжарық» 09.00 Жаңалықтар
09.35 Ем болсын
09.45 Новости
10.20 Тұжырым
10.50 Əн əлемі
11.00 Тілсақшы 11.20 Тарих тағлымы
11.45 Полиция қызметі 12.00 Шашу 13.00 Болмыс 13.45 Əн
əлемі 14.00 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем» 15.00
Мұхамадиевтердің шығармашылық кеші 16.45 Əлем
халқы мен елі
17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости
17.35 Ем болсын 18.00 Шашу 19.00 Тарих тағылымы
19.30 Д/ф «Философия гостеприимства»
20.00
Жаңалықтар 20.35 Тұжырым 21.00 Прокурор уақыты
21.30 Новости
22.10 Болмыс
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

Сəрсенбі-Среда 28 маусым

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан»
09.30 ТАҢҒЫ
АҚПАРАТ 10.00 М/х «ПИТЕР ПЭН» 10.15 «Мəңгілік
аспан астында» Деректі фильм
10.45, 18.15
«Қызық екен...» 11.30, 21.45 «СҰҢҚАР» 12.25 Т/х
«ҚАЛАМПЫР» 13.00 ЕХРО АҚПАРАТ 13.15 «Бірге
таңдаймыз» 14.10 , 22.35 Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ» 15.00
«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА»
17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50 «КƏСІП ПЕН НƏСІП»
18.10 «Күмбір де күмбір тербетіп» 20.00, 02.35 БАСТЫ
АҚПАРАТ 20.30, 03.05 Басты тақырып 20.50 «АЙТУҒА
ОҢАЙ...»
23.30 «Көңіл толқыны»
23.50 ФУТБОЛ.
ФИФА. КОНФЕДЕРАЦИЯ КУБОГЫ. БІРІНШІ ЖАРТЫЛАЙ ФИНАЛ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР 02.00 «Түнгі студияда
Н.Қоянбаев»
ХАБАР
07.02, 15.30 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с
«ОСКОЛКИ» 11.15, 17.20 Т/х «БƏСЕКЕ 11.55, 15.10,
17.15, 18.50 «EXPO life» 12.00, 23.20 «Заң бойынша»
деректі драмасы 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/С
«ТАКАЯ РАБОТА» 14.00 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 15.15 «Білу маңызды»
16.30 «Тағдыр тартысы» д/д
17.00 «Важно знать»
18.00, 22.30 Т/х «ЗƏУРЕ» 18.55 Негізінде
19.00,
23.50, 01.30 ҚОРЫТЫНДЫ ЖАҢАЛЫҚТАР 19.35 «Давайте говорить!» 20.20 Ток-шой «Взгляд в будущее»
20.55 По сути 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ
СЕЗОН» 00.30 «Ауырмайтын жол ізде» 01.30 «Өмір
сабақтары»
ЕВРАЗИЯ
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 06.45 Басты жаңалықтар
07.30 «Доброе утро» 10.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
11.00, 02.00 «Басты патруль» 11.10 «ТОЙ ЗАКАЗ»
11.45, 02.10 «П@утина» 12.30 «Пендеміз ғой» 13.25,
02.45 Т/х «Алаулаған сезім» 15.00 «Давай поженимся»
16.00 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 «Главные новости» 20.45 Сериал «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ»
21.50 Т/х «Джодха жəне Акбар» 23.50 Т/с «МАЖОР-2»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы
07. 05 Əн əлемі.
07.30
«Таңжарық» 09.00 Жаңалықтар
09.35 Ем болсын
09.45 Новости 10.20 Тұжырым 10.50 Əн əлемі 11.00
Прокурор уақыты
11.20 Тарих тағылымы
12.00
Шашу 13.00 Болмыс 14.00 Аманат 15.00 Əн əлемі
15.15 Ж.Əміреевтің шығармашылық кеші
17.00
Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Ем болсын 18.00
Шашу
19.00 Док/сериал «Незнакомый Назарбаев»
19.30 Шыңғысхан шындығы 20.00 Жаңалықтар 20.35
Тұжырым 21.00 Денсаулық 21.30 Жаңалықтар 22.10
Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Бейсенбі-Четверг 29 маусым

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 10.00 М/х «МАРИН
ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.15 Д/ф «Мəңгілік аспан
астында» 10.45, 18.15 «Қызық екен...» 11.30, 21.45
Т/х «СҰҢҚАР» 12.25 Т/х «ҚАЛАМПЫР» 13.00 ЕХРО
АҚПАРАТ 13.15 «Бірге таңдаймыз» 14.10, 22.35 Т/х
«ЕРТҰҒЫРЫЛ» 15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16.40, 19.00
Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30 Кешкі ақпарат 17.50, 02.50
«КЕЛБЕТ» 20.00, 02.00 Басты ақпарат 20.30, 00.30
Басты тақырып 20.50 «Айтуға оңай...» 23.30 «Көңіл
толқыны» 23.50 ФУТБОЛ. ФИФА. КОНФЕДЕРАЦИЯ
КУБОГЫ.ЕКІНШІ ЖАРТЫЛАЙ ФИНАЛ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР
ХАБАР
07.02, 15.30 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с
«ОСКОЛКИ»
11.15, 17.205 Т/х «БƏСЕКЕ»
11.55,
15.10, 17.15, 18.50 «EXPO life» 12.30 «Сиқырлы ас үй»
13.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 14.00 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА»
14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 15.15
«Білу маңызды» 16.30 «Тағдыр тартысы» д/д 17.00
«Важно знать» 18.00 Тх «ЗƏУРЕ»
19.00, 23.50,
01.30 Қорытынды жаңалықтар 19.35 «Давайте говорить!» 20.20 «Взгляд в будущее» 20.50 «Открытый
диалог» 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН» 00.30 «Ауырмайтын жол ізде»
01.00 «Өмір
сабақтары»
ЕВРАЗИЯ
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС»
06.45 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР» 07.30 «Доброе утро» 10.00 «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» 11.00, 02.00 «Басты патруль» 11.10
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11.45, 23.05, 02.10 «П@утина» 12.30
«Пендеміз ғой» 13.25, 02.45 Т/х «Алаулаған сезім»
15.00 «Давай поженимся!» 16.00 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ
Я ВСЕ СМОГУ» 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18.45
«Пусть говорят» 20.00 «Главные новости» 20.45 Т/с
«ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» 21.50 Т/х «Джодха жəне Акбар» 23.55 Т/с «МАЖОР»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы
07. 05 Əн əлемі.
07.30
«Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама
09.00
Жаңалықтар 09.35 Ем болсын 09.45 Новости 10.20
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Тұжырым 10.50 Денсаулық 11.10 роликтер 11.15
Шыңғысхан шындығы
12.00 Шашу
13.00 Болмыс 14.00 Қазақ əні 14.30 Д.ф."Этот странный мир"
15.00 Б.Асқарбековтың шығармашылық кеші
17.00
Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Ем болсын 18.00
Шашу
19.00 Док/сериал «Незнакомый Назарбаев»
19.30 Шыңғысхан шындығы 20.00 Жаңалықтар 20.35
Тұжырым 21.00 Арнайы репортаж 21.30 Новости
22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Жұма-Пятница 30 маусым

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан»
09.30 ТАҢҒЫ
АҚПАРАТ
10.00 М/ф «Марин жəне оның достары»
10.30 Д/ф «Мəңгілік аспан астында»
11.00, 18.15
«Қызық екен»
11.45, 22.00 Т/х «СҰҢҚАР»
12.40
«ИМАН АЙНАСЫ» 13.00 ЕХРО ақпарат 13.15 «Бірге
таңдаймыз!» 14.10, 22.50 Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ» 15.00
«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА»
17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50 «Дүниежүзі қазақтьардың
құрылтайы» Арнайы жоба 18.10 «Күмбір де күмбір
тербетіп»
20.00, 00.45 БАСТЫ АҚПАРАТ
20.35
«Сəлем, Қазақстан!» 23.45 «Парасат майданы» 00.20
«Қылмыс пен жаза» 01.20 «Дара жол» 02.25 «Көңіл
толқыны» Сəкен Тұрысбектің концерті
ХАБАР
07.02 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15, 17.20 Т/х «БƏСЕКЕ» 11.55, 17.15 «ЕХРО
life» 12.00, 01.05 Д/д «Заң бойынша» 12.30 «Сиқырлы
ас үй» 13.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 14.00 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 14.45, 19.35 Т/х «КӨРІМДІК»
15.10, 18.50 «ЕХРО life» 15.15 «Біздің назарда» 15.30
«Көңіл толқыны» 16.00 Т/х «ПƏЛЕНШЕЕВТЕР» 16.30
«Bilim» 17.00 «Народный контроль» 18.00, 23.35 Т/х
«КҮЛƏШ» 18.55 «Жаһандық саясат» 19.00, 00.25,
02.35 Жаңалықтар 20.05 Арнайы хабар 20.25 Бюро
расследований 20.55 Большая политика 21.00 Итоги
дня 21.35 Х/ф «ДОМОВОЙ» 01.25 Д/д «Ауырмайтын
жол ізде» 03.05 «Өмір сабақтары»
ЕВРАЗИЯ
06.00 Т/с «Вероника Марс» 06.45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»
07.00, 18.00 Жаңалықтар
07.45 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 11.00, 03.15 «Басты
патруль» 11.10, 05.25 «Той заказ» 11.45, 23.10 «П@
утина» 12.30, 04.45 «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» 13.25, 03.25
Т/х «АЛАУЛАҒАН СЕЗІМ» 15.00 Х/ф «СОСЕДИ ПО
РАЗВОДУ» 17.00 «Час пик» 18.45 «ЖДИ МЕНЯ»
20.00 «Главные новости» 20.45 «Поле чудес» 21.55
Т/х «ДЖОДХА ЖƏНЕ АКБАР»
00.00 Т/с «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы
07.05 Əн əлемі
07.30
«Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама
09.00
Жаңалықтар 09.35 Ем болсын 09.45 Новости 10.20
Тұжырым. 10.50 Əн əлемі
11.00 Арнайы репортаж
11.30 Шыңғысхан шындығы 12.00 Шашу 13.00 Болмыс
13.45 Əн əлемі 14.00 Бай қуатты болайық 14.30 д.ф
"Искусство пространства" 15.00 М. Тұрсынғазинаның
концерті
17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35
Ем болсын 18.00 Шашу 19.00 Док/сериал «Незнакомый Назарбаев» 19.30 Шыңғысхан шындығы 20.00
Жаңалықтар 20.35 Иманашар 21.00 Желі kz 21.30
Новости 22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30
Новости

Сенбі-Суббота 1 шілде

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.10, 02.45 «Көңіл толқыны» 07.55
«Қымызхана» 09.00 «Сенбілік таң» 10.10 «Əзіл əлемі»
11.25 «Ас болсын!» 12.00 «Тəй-тəй» шоу 12.30 М/ф
«Сисси»
14.00 К/ф «ШАРАСЫЗ ЖАН»
15.15 Т/х
«ƏКЕ» 18.15 «ЖАЙДАРМАН» 20.00, 02.15 МƏСЕЛЕ
20.35 Көңілашар 22.10 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 00.40
Т/х «ШЕРЛОК»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.30 «Əсем əуен» 09.00
«Өзін-өзі тану» 09.15 «Продвопрос» 09.30 «Золотая
середина» 10.15 «Я - чемпион» 10.40, 18.25 «ЕХРО
life» 10.45 М/ф «Марти - темір бала» 11.15 М/ф
«Вспыш и чудо-машинки» 12.15 «Хабарлайын» 12.45
«Қызық times» 14.00 Т/х «АҚЫЛДЫҢ КІЛТІ» 14.40,
20.55 «ЕХРО life» 14.45 «Кел, шырқайық!» 16.30
«Биле, Қазақстан!» 18.30 «Ду-думан» 19.00 «Іңкəрімай» Роза Бағланованы еске алу концерті
21.00 «7
күн» 22.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 00.30 Фестиваль искусств
«Астана кештері» 02.15 Т/х «25 шақырым»
ЕВРАЗИЯ
06.00 «Идеальный ремонт» 06.45, 03.55 «Вероника
Марс» 08.25, 14.15,22.55, 05.25 «П@утина» 09.00
«Смак» 09.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ» 11.45 «Фабрика грез» 12.05, 02.50 «112 НЕДЕЛЯ» 12.30 «ЖАҢАЛЫҚТАР» 13.15, 03.10 «ƏЙЕЛ
СЫРЫ...» 15.10 Концерт Наташи Королевой 16.45
Т/с «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 21.00 «Кешкі кездесу»
22.15 «БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 00.00 Х/ф «ДИГГЕРЫ»
02.05 «Теория заговора»
ЖЕТІСУ
07.30 «Таңжарық» 09.00 Жаңалықтар 09.35 Новости
10.10 Мультфильм «Джеронима» 10.40 Желі kz 11.00
Иманашар 11.30 Шыңғысхан шындығы 12.00 Шашу
13.00 Болмыс 13.45 Əн əлемі 14.00 Ақкербез 14.25
Д/ф «Астана жаңа қала» 15.00 Монолог 15.20 К/ф
«Байдың қызына үйленгім келеді» 18.00 Жаңалықтар
18.15 Əн əлемі 18.30 Новости 18.50 Концерт «Ақ
тілек» 20.00 Жаңалықтар 20.25 Sport taim
20.50
Құтқару қызметі 21.10 Монолог 21.30 Новости 22.00
Əн шырқайық 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Жексенбі-Воскресенье 2 шілде

ҚАЗАҚСТАН
06.05, 02.00 Концерт
08.00 «Қымызхана»
09.05
«АҚСАУЫТ» 09.30 «Бүгін жексенбі» 11.15 «ДАРА
ЖОЛ»
12.25 «Көңіл толқыны»
13.00 «Қазақстан
барысы-2017» республикалық турнирі 19.00 «АПТА
KZ» 20.00 «Бірінші студия» 20.50 Концерт «Əндер
мен жылдар» 23.10 Əзіл əлемі» 23.50 Футбол. ФИФА.
Конфедерация кубогі. Финал
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.30 «Əсем əуен» 09.00
«Самопознание» 09.10 «Ас арқау» 09.30 «Бенефисшоу»
10.45 «Тайны и судьбы великих казахов»
11.40, 17.20 «ЕХРО life» 11.45 М/С «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» 14.00 Т/х
«АҚЫЛДЫҢ КІЛТІ» 15.45, 17.55 «ЕХРО life» 15.50
«Ду-думан» 16.50 «Мечты сбываются» 17.25 «Өмір
жолы»
18.00, 22.00 «Қызық times»
19.15 «Кел,
шырқайық!» 21.00 «7 күн» 22.45 Комедия «ТОЛСТЯК
НА РИНГЕ» 00.45 Т/х «25 шақырым» 02.15 Қазақстан
театры
ЕВРАЗИЯ
06.00 «Идеальный ремонт» 06.45, 03.40 Т/с «Вероника Марс» 08.15, 14.45, 20.55, 02.10 «П@утина» 08.50
«Воскресные беседы» 09.05 Т/с «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12.50 «Басты бағдарлама» 13.30 «Кешкі кездесу»
15.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ»
20.00 «АНАЛИТИКА»
22.00 «Тамаша сити» 23.00
«ПОБЕДИТЕЛЬ» 00.50 «Что? Где? Когда?» 02.55
«Тамаша сити»
ЖЕТІСУ
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 Мультфильм «Джеронима» 10.30 Монолог 10.50 Құтқару
қызметі 11.15 Sport taim 11.40 Д/ф «Жалған терроризм» 12.00 Əн шырқайық 13.00 Ел қорғаны 13.30
К/ф «Ямота» 16.00 Д.Құрамысовтың шығармашылық
кеші 17.35 Арнайы репортаж 18.00 Ақкербез 18.30
Денсаулық 19.00 Қазақ əні 19.30 Бай қуатты болайық!
20.00 Əн əлемі 20.10 Полиция қызметі (қаз) 20.30
Апта (қаз) 21.15 Полиция қызметі (рус) 21.30 Апта
(рус) 22.10 Концерт «Жұмыр жердің жұмағы»

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru
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●Қысқаша айтқанда

Орынсыз сµз - мылжыњдыќ

Бұл отырыста орынсыз сөз көп айтылды. Мезі қылды. Ұлтымды ұятқа қалдыратын,
қазақты мазаққа айналдыратын желбуаз сөз.
Айтып отырған өзгелер емес - өзіміз.
Күйінгеннен ашуды ірке алмадым. Аузымнан шуақты сөздің орнына қуатты сөз, қанатты

сөздің орнына қаһарлы сөз шығыпты. Өкіндім,
опындым. Қызына сөйлеппін, тұжыра сөйлеуім
керек еді.
Орынды сөз - мың жылдық,
Орынсыз сөз - мылжыңдық.

Iшiмдегiнiњ бəрi - тiлiмде
Жұмысыма іздеп келетін екеу бар. Бірі күреңітіп келеді, ізілденіп келеді. Қарауытып
келеді, дүмденіп келеді. Ол кеткен соң жаным
кірлеп, көңілім құлазып қалады. Екіншісі - шырайланып келеді, жарқылдап келеді. Жадырап

келеді, аңқылдап келеді. Сол күні төбем көкке
жеткендей болып жүремін.
Ішімдегінің бəрі - тілімде,
Тілімдегінің бəрі - түрімде.
Жомарт ИГІМАН.

Поздравляю!

АКЦИЯ, АКЦИЯ, АКЦИЯ!!!
ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
жаңадан
қосылған
интернет+телевидение
қызметтеріне
WiFi модемдерін тегін
беретінін
хабарлайды. Қосымша мəліметтерді : 21661,
22878, 21006, 22900, 22071 телефондарына хабарласып біле аласыз.

С днем медицинского работника сердечно поздравляю молодого специалиста, талантливого хирурга-травмотолога
Сарканской районной больницы Шульгина Ярослава Владимировича.
Когда-то клятву Гиппократу ты давал,
С тех пор ты многих исцелял,
Лечил, дарил надежду,
Диагноз верный ставил прежде.
Сегодня твой праздник, врач.
Ты в своей практике не ведал неудач,
Так оставайся же всегда таким
Внимательным, сильным, здоровым,
молодым.
П.КОШМАН,
ветеран труда.

КАЗАХТЕЛЕКОМ
сообщает
о
БЕСПЛАТНОЙ выдаче Wi-Fi модемов на новые подключения услуг
интернета+телевидения. Обращаться в
ПСС по номерам: 21661, 22878, 21006,
22900, 22071.
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Сен туѓан к‰н, мерекењмен!
Көкжиде ауылының тұрғыны, мына дүниедегі асыл да ардақтымыз Мұқаев Берік
Құрманғалиұлы маусым айының 26-шы жұлдызында 63-жасқа толады. Өзінен өрбіген
ұрпағына əкелік, аталық бар мейірімін төгіп,
қамқорлық құшағымен аялаған ардақтымыз бүгінгі
күні бал тілді бөбектердің қызығын тамашалап
əулетіміздің ақылманы, саялы бəйтерегі болып
отыр. 63-ке аяқ басып амандығымен баршамызды қуантып отырған туған күн иесіне перзенттік
жүрекжарды тілектерімізді ақтарамыз!
Өзіңе қарап өсіп біз де келеміз,
Алып сенсің біздер ерген кемеміз.
Үлгі болар əр айтқан сөз ой толып,
Сенен ғана бар биікті көреміз.
Өмір-өзен жақсылығын жалғасын,
Тіршілікте сəттіліктер қолдасын,
Жанұямен мақтанамыз қашанда,
Арамызда Сіздей əке болғасын.
Құттықтаушылар: жұбайы Шамалған, ұлы
Дəулет, қыздары Бақытжан, Айжан, күйеу балалары Мақсат, Жұмабек жəне жиендері
Дильназ, Дарын, Алим, Əлия, Алина, Абай, Амина.
Алмалы орта мектебінің директоры Құлахметова Бану Ағабдолдақызын 23 маусым 60 – жасқа толған мерейлі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Өмір жолында еңбексүйгіштік, қоғамдық белсенділікпен ерекшеленіп, нағыз азаматтық қасиеттерге
ие ірі тұлға ретінде Қазақ халқының игілігіне бөленіп, қызметтің ең қызықты да қиын салаларын атқарып отырған абырой-беделіңізді атап өтпей кетуге болмас. Бұл жылдар сіздің
қоғамдық жəне жемісті еңбегіңіздің нағыз кемеліне келген кезең болды. Туған елге деген
сүйіспеншілік арқылы парасатты да рухы биік ізбасарларыңызды тəрбиелеу жолында дарынды ұйымдастырушы қырынан көрініп келесіз.
Өзіңізге жəне отбасыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, ырыс пен ынтымақ, бақыт пен
береке тілейміз! Шығар шыңдарыңыз əрқашанда биік болғай.
Ұжымым деп бəйек болып жүресіз,
Татулыққа, ырзалыққа дəйек болып жүресіз.
Жұмысымыз оңға басса, көтеріліп көңіліңіз,
Бал-бұл жайнап, шаттанып бір күлесіз!
Сіз тұрғанда қамқоршы деп білеміз,
Көшбасшыға алаңдамай ереміз.
Аналық та, даналық та бойында,
Басшымызға өзгелердің қызығарын білеміз.
Туған күнге құтты болсын айтамыз,
Тойды тойлап шат көңілмен қайтамыз.
Жасқа жастың қосылғаны жақсы ғой,
Тілегіміз қабыл болсын айтамыз!
Ізгі тілекпен: Алмалы орта мектебінің ұжымы.

Құрметті аудан тұрғындары!
Бұдан былай Сарқан қаласына келмей-ақ «Қазпошта» АҚ-ның барлық ауылдық
бөлімшелерінен ХҚКО-ның мына қызметтерін ала аласыздар (соттылығы жоқтығы туралы,
мекен-жай анықтамалары, жеке куəлікті ауыстыру жəне т.б.).
Сондай-ақ орталық Қазпошта бөлімшесінде авиабилеттер, темір жол билеттері сатылады.
«Қазпошта» əкімшілігі.

Уважаемые жители района!

Не приезжая в г. Саркан во всех сельских почтовых отделениях АО «Казпочта» Сарканского района предоставляетя все услуги ЦОН-а (справки о несудимости, адресная справка, обмен
удостоверения личности и т.д.).
Также центральной отделения Казпочты продается авиабилеты, жд билеты.
Администрация «Казпочты».

Құрметті аудан тұрғындары!
Бізде жаңа тауарлар! Өз қаламыздан
сапалы жиһаздар алғыңыз келсе «Асемгүл»
дүкеніне келіңіз. "Хоум кредит банкі" жəне
"Еуразиялық банк", "Альфа банк", "Каспий
банк" арқылы НЕСИЕГЕ ЖИҺАЗДАР ала
аласыз. "Хоум кредит" банкі арқылы зейнеткерлерге, ІІ, ІІІ топтағы мүгедектерге
барлық тауарларды несиеге рəсімдейміз.
Сонымен бірге алған тауарларыңызды несиеге рəсімдеу бірден аталмыш дүкенде
жүргізілетінін хабарлаймыз. Бізде жоғары
сапалы, кең көлемді тұрмыстық техникалар (теледидар, кір жуатын машина, компьютер, ноутбук, ұялы телефондар, планшеттер жəне т.б.) бар. Қолма-қол ақшаға
тауарлар алсаңыз жеңілдіктер жəне бөліпбөліп төлеуге болады. Сонымен қатар
құрылыс материалдары да сатылады.
Хабарласыңыздар:
Сарқан
қаласы,
«Асемгүл» сауда үйі Абай к-сі 90А тел.229-04, ұялы: 8 701 306 6663 Айгүл
Қуатовна, 8 702 9107124 Нази.

Прокат платьев
в г.Саркан

Талай жылдан бері өзі туып өскен Алмалы ауылының мектеп ұжымына басшылық етіп, еңбегі еленіп облыс мəслихатына
депутаттыққа сайланған ардақты да аңқылдаған ақкөңіл жан
Құлахметова Бану Ағабдолдақызы 23 маусымда 60 жасқа толып отыр. Бану, өзің сияқты елгезек, ер мінезді қазақтың қаракөз
қыздары көп болсын. Жүрекжарды тілектерімізді қабыл алғайсың.
Алпысқа келіп қапсың қарындасым,
Аман болшы Банужан аңқылдаған,
Қолыңа бақыт құсы дамылдасын.
Күліп-ойнап өмірде жарқылдаған.
Қалған өмірің қызықпен өтсін сенің,
Қате жерін адамның бетке айтып,
Басыңнан бақ-дəулетің арылмасын.
Ешкімнен тайсалмаған, тартынбаған.
Елім дедің қарындас, жерім дедің,
Жүз жаса, дейміз бір ауыздан біздер саған,
Еңбектен бас тартпадың ерінбедің.
Аман-болсын немере, бала-шағаң.
Халықтың қамын ойлап жүрсің əлі,
Бұл тірлікте биіктен көріне бер,
Көрдік талай маңдай тер төгілгенін.
Түспесін ортамызда сенің бағаң.
Ізгі тілекпен: Сатыбалды Магнатұлы, Сара Тоқсанбайқызы. Алмалы ауылы.
Сарқан қаласының тұрғындары, біз үшін мына өмірдегі орын бөлек, қадірі ерек жандар Бахытбек Назеркені 19 маусым күнгі, Маймекова
Сəуле Узбекқызын 27 маусым күнгі туған күндерімен шын
жүректен құттықтаймыз. Көз қуаныш, көңіл жұбанышымыз
Назеркеміз тағы бір белесті бағындырса, асыл жар,
ардақты анамыз Сəуле Узбекқызы адам өміріндегі айтулы мереке зейнет жасына жетіп отыр. Қос қуаныш иелерін
осынау мерекелерімен құттықтай отыра олардың көрер
қызықтарының еселеніп, аман-есен ортамызда жүре
беруіне игі ниетімізді қосамыз.
Балалар бақытымыз барымыз да,
Немере қуат берсін жанымызға.
Жастарыңа жыл сайын жас қосылсын,
Аман боп баршамыздың бағымызға.
Құттықтаушылар: жұбайы Бахытбек, ұл-келіндері
Махамбет-Гүлнұр, Рахат-Жадыра, Алмас-Камила, қызкүйеу баласы Лаура-Нұрлан жəне немерелері.

Уважаемые жители района!

У нас новое поступление! Чтобы приобрести качественную мебель приходите в
магазин «Асемгуль». Через банки "Хоум кредит" , "Евразийский" и "Альфа банк", "Каспий
банк" можете получить МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ.
Через "Хоум кредит" оформляем кредиты
пенсионерам, инвалидам ІІ и ІІІ группы. А
также сообщаем что оформление кредита
на товары производится в данном магазине.
У нас в наличии высококачественные бытовые техники (телевизор, стиральная машина, компьютер, ноутбук, сотовые телефоны,
планшеты). Если возьмете товары наличными то будут скидки и рассрочка. А также
продается строительные материалы. Обращаться по адресу: г. Саркан, торговый
дом «Асемгуль» ул. Абая 90А тел.2-29-04.
сот: 8701 306 6663 Айгуль Куатовна, 8 702
9107124 Нази.

Жања ±рпаќ, Н±рлы жаз-2017
Сарқан аудандық білім бөлімінің бұйрығына
сəйкес
жазғы
сауықтыру
жұмыстарын
ұйымдастыруға
байланысты мектепішілік
бұйрық шығарылып бекітілді.
6 маусымда «Жаңа ұрпақ, Нұрлы жаз-2017»
жазғы сауықтыру лагері салтанатты түрде ашы-

лып, концерттік бағдарлама С.Стамбековтің
көмегімен
ұйымдастырылды.Медбике
А.Төлеген балалардың тазалығын тексеріп,
«Денсаулық-зор байлық» тақырыбында əңгіме
өткізді. Лагерде тəрбиешілер К.Құрманбаева,
М.Молдағажина күнделікті тəрбиелік мəні бар

жəне атаулы күндерге сəйкестендіріп «Өмір
қауіпcіздік ережесін қатаң сақта», «Өрт –тілсіз
жау», «Қазақстанға саяхат», «Мемлекеттік
рəміздер ұлттық
мақтанышым», «Мен өз
елімнің патриотымын», «Мен қандай баламын», «ЭКСПО-2017 - жарқын болашаққа бастама» атты ертеңгіліктерді жоспар бойынша балалар талабына сай етіп қызықты өткізді. Дене
шынықтыру пəні мұғалімі Қ.Омаров «Арқан
тартыс», «Жылдам айналдыр»,«Көңілді сөре»,
«Шеңберден шығу»секілді ұлттық ойындарды
өткізді.Түрлі эстафеталық ойындар, күнделікті
ертеңгілік жаттығулар өткізіп, балаларды салауатты өмір салтына тəрбиелеп отырды.
Психолог И.Хаметсапа əр түрлі тақырыпта
психологиялық тренингтер өткізіп балаларды
тапқырлыққа, ой ұшқырлығына тəрбиеледі.
Ағылшын
пəні мұғалімі Г.Қайырбекова
балалардың шет тіліне деген қызығушылығын
арттыру мақсатында қызықты тапсырмалар
орындатты. Н.Байсалбаева би үйірмесінде
өз біліктілігін
көрсетіп, ұл-қыздарды би
өнерінің қыр-сырына баулыды. Балалар лагерьде болған күндері туралы шығармалар,
пікірлерін жазды. Лагерь барысында өткізілген
іс-шаралар оқушылар көңілінен шықты.
А.КИНАЯТОВА,
Алмалы орта мектебінің лагерь
жетекшісі.
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