Елiмiздiњ ж‰регi, тəуелсiздiк тiрегi - асќаќ Астана
Аудан əкімі Ерғазы Қошанбековтың Астана күнімен құттықтауы

С

Құрметті аудан тұрғындары! Баршаңызды
ажарлы Астана күнімен құттықтаймын!
Еңселі елордамыздың Алатау баурайынан Арқа төріне көшкеніне де, міне, 19 жыл.
Астана - еліміздің айнасы. Шет елдерден
еліміздің түкпір-түкпірінен келген қонақтар
қала келбетіне қарап тамсанады, ой түйеді.
Сөз жоқ, Астана Елбасы Н.Назарбаевтың
ұлылыққа татитын ісінің бірегейі. Биылғы
егемен ел үшін мəні мен мəртебесі бөлек
"ЭКСПО-2017" халықаралық көрмесі Астана

атауын, Қазақстан атауын жер-жаһанға таратты. Күллі əлем көз тіккен осынау көрменің
арқасында еліміздің мəртебесі асқақтап, абыройы арта түсті. Астана еліміздің жүрегі,
тəуелсіздігіміздің тірегі.
Бас қаламыздың бұдан əрі көркейіп, жанжақты кемел қалаға айналуына баршамыз
тілектестік білдіреміз. Ежелгі қазақ жерінің
төрі іспетті асқақ Астанамыз шаттық
шуағын шаша берсін! Мерейлі мерекеңмен,
Астана!

арќан

Газет 1933 жылѓы мамырдан шыѓады
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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси
апталыќ газеті

e-mail: Igiman01@mail.ru

Тыныштыќ саќшыларыныњ
тµл мерекесi
Осыдан ширек ғасыр бұрын маусымның 23-інде Қазақстан
Республикасы Жоғарғы Кеңесінің «Қазақстан Республикасы Ішкі
істер органдары туралы» Заңы қабылданған болатын. 2007
жылдың 5 маусымында Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өз Жарлығымен осы датаны Полиция күні деп бекіткен-ді.
Тəуелсіз Қазақстан полициясының 25 жылдығы еліміздің барлық
өңірлеріндегідей біздің ауданда да салтанатты түрде атап
өтілді.

Аудан əкімдігінің мəжіліс залында өткен жиынға аудандық ішкі істер
бөлімінің құрамы мен ардагерлер шақырылып, тыныштық сақшыларына
құрмет көрсетілді. Жиналғандар алдымен қоғамдық тəртіпті сақтау жолында мерт болған əріптестерін бір минут үнсіздікпен еске алды. Полиция қызметкерлерін аудандық мəслихаттың хатшысы Қадыр Абдрахманов құттықтап, кəсіби мереке иелерін марапаттады. Қадыр Сəкенұлы ел
тыныштығын қорғау жолындағы қажырлы еңбектері үшін бір топ полиция
қызметкерлеріне аудан əкімінің, аудандық мəслихаттың алғыс хаттарын
табыс етті. Аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы Ербол Ахметқалиев
өзінің құттықтау сөзіне аудандық полицияның қалыптасу жолын арқау етті.
Осы саланың ардагерлері мен қызмет үздіктері сол күні «Қазақстан Полициясына 25 жыл» мерекелік медаліне, облыстық ішкі істер департаменті
бастығының, аудандық ішкі істер бөлімі басшылығының Құрмет грамоталарына ие болды.
Ел қорғаны деген абыройлы атаққа сай қызмет атқарып жүрген ішкі
істер бөлімі құрамын аудандық ішкі істер қызметі ардагерлері ұйымының
төрағасы Кенжехан Иманмолдин, аудандық мекеме-ұйым басшылары
жəне қала, ауылдық округ əкімдері құттықтап, жекелеген қызметкерлерге
мерекелік сый ұсынды. Аудандық мəдениет үйі дайындаған мерекелік
концерт аясында қиын да жауапты мамандықты еншілеген полиция
қызметкерлерінің құрметіне тақырыптық əндер шырқалды.

2013 жылы Елбасы "Қазақстан
Республикасындағы кəсіптік
жəне өзге де мерекелер туралы"
Қазақстан Республикасының
Заңына толықтыру енгізген
болатын. Өзгеріс «23 маусымды мемлекеттік қызметші күні»
деп атау туралы Президент
Жарлығы болатын. Содан
бері жыл сайын аталмыш күн
мəртебелі міндетті арқалаған
мемлекеттік қызметшілер күні
ретінде аталып өтіледі. Өткен
аптада аудан əкімдігінің үлкен
мəжіліс залында осынау мереке
өзіндік сəн-салтанатымен өтті.
Жалпы ауданымызда 140-қа жуық
мемлекеттік қызметкер жұмыс
жасап Мемлекет басшысы алдыға
қойған міндеттерді ойдағыдай
жүзеге асырып келеді. Өздеріне
артылған сенім үдесінен шыға
білген аға буынның жемісті
жолын кейінгі жастар лайықты
жалғап келеді.
Мінсіз
қызметін
үлгі
етуге
тұрарлық тұлғалар ауданымызда
баршылық. Салтанатта аудан əкімі
аппаратының басшысы Бауыржан
Абибеков осылай деп əріптестеріне
деген құттықтау лебізін білдірді.
Бұдан кейін бірқатар мемлекеттік
қызметшілер Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері
жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы бойынша департамент басшысы С.Нұрғисаевтың грамотасымен жəне аудан əкімінің Алғыс
хатын иеленіп əріптестері алдында мерейлері тасыды. Сондай-ақ

Астана
күніне арналған материалдар газетіміздің
6-7 беттерінде
топтастырылған

«К‰ншуаќ» есiгiн ашты
Жуырда Аманбөктер ауылында балалар мен жасөспірімдерге арналған «Күншуақ»
спорттық-сауықтыру
лагері
өз есігін айқара ашты. Кезінде
640 оқушыға арнап салынған 3
қабатты мектеп уақыт өте келе
бала санының азаюына байланысты бастапқы нысаналы
мақсатына толық пайдаланылмай келген болатын. Күрделі
жөндеу жұмыстары жүргізілген
оқу ғимараты осылайша жалпы
саны 100 балаға арналған демалыс нысанына айналып шыға
келді.

Жуырда
лагерь
салтанатты
түрде ашылып, шараға Алматы
облыстық білім басқармасының басшысы Л.Базарқұлова, аудан əкімі
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Мемлекеттiк ќызметшiлер
мерейi тасыды

мерекеге орай ұйымдастырылған
Алматы облысының мемлекеттік
қызметшілері арасындағы велошеруде ІІ орынды иеленген аудандық
дене
шынықтыру
жəне
спорт
бөлімінің
басшысы
А.Құдабаев
облыстық дене шынықтыру жəне
спорт басқармасының басшысы
Т.Чарапиевтің
дипломымен
марапатталды. Аудандық кəсіподақ
ұйымының төрайымы Г.Мұханова да
өздері тарапынан біраз жанға сый-

сияпат ұсынды. Құттықтаулар лебізін
Черкасск ауылдық округі ардагерлер кеңесінің төрағасы Т.Битембиев
жалғаса, жаңадан тағайындалған
Көктерек ауылдық округ əкімшілігінің
жетекші маманы Н.Оспанова салтанатты түрде ант берді. Жиынды
түйіндеген аудандық мəдениет үйінің
қызметкерлері салған əсем əуен
шара ажарын аша түсті.
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!

Газетiсiњ аймаѓыњныњ с‰йiктi

Жыл сайын жазылам да
"Сарқаныма",
Күтемін əрбір санын мен асыға.
Жаңалықтың жаршысындай
жетеді ол,
Толтырып əр парағын ақпаратқа.

Е.Қошанбеков жəне мекеме-ұжым
басшылары, мектеп директорлары қатысты. Алғашқы болып сөз
алған облыстың бас ұстазы Лязат
Тілеубайқызы Жетісу өңірінде 32ші болып балдырғандарға өз есігін
ашып отырған аталмыш лагердің

өскелең ұрпаққа берер тəлімі мен
тəрбиесі ерекше боларына сенім
білдірді. Аудан басшысы Ерғазы
Қошанбекұлы балдырғандарды айтулы шарамен құттықтап ізгі лебізін
білдірді.
►(Жалғасы 2-бетте).

Мəліметтер жинайсың
шартараптан,
Хабардармыз сен арқылы
жаңалықтан.
Əр үйдің босағасына
барып тұршы,
Хабаршы көгершіндей
хат таратқан.
Газетісің аймағыңның сүйікті,

Жазасың сен əр саланы, əр істі.
Жылдан жылға оқырманың
көбейіп,
Басылымың бола берсін жемісті!
Келешегің жарқын болсын
қазағым!
Тыныштықпен ата берсін
əр таңым.
Елдің, жердің, тілдің жайын
жырлайтын,
Бізбен бірге бола берші
"Сарқаным".
"Сарқан" газетінің
оқырмандарының атынан
Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

АУДАН ТЫНЫСЫ

«К‰ншуаќ» есiгiн ашты

(Жалғасы. Басы 1-бетте).
Бұдан соң дəстүрге сай лента қиылып,
шашу шашылып, меймандар ішке аяқ басты. 8,10,12,14 орындық жатын бөлмелерді,
жуынуға, демалуға лайықталып жарақтандырылған бөлмелерді, асхананы аралап лагердің ішкі жабдықталуымен танысты. Жас жеткіншектер өз күштерімен
концерт қойып бос уақыттарының тиімді
өтіп жатқандықтарын көрсетті. Жалпы
үстіміздегі жылдың 25 маусым-28 шілде
аралығында аталмыш лагерде 5 күндік 5
ауысым ұйымдастырылып, онда 500 баланы демалдыру көзделуде. Шара соңында
аудан ұстаздарының қатысуымен жиын
ұйымдастырылды. Алқалы басқосуда
аудан əкімі Е.Қошанбеков лагердегі
қауіпсіздік шараларына баса назар
аударудың, төтенше жағдайлардың алдын алудың айрықша маңыздылығын
атап өтсе, облыстық білім басқармасының

басшысы Л.Базарқұлова Ұлттық бірыңғай
тестілеу бойынша өңірдегі жалпы жағдай
турасында, мұғалімдердің білімі мен
біліктілігін көтеру бағытында қолға алынып жатқан жүйелі жұмыстар жайлы жанжақты айтып беріп жиынды қорытты.
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Оқырман
есіне
Аманбөктер орталау мектебінің
ғимаратына күрделі жөндеу
жұмыстарын жүргізіп, оны
лагерге
сай
лайықтау
ісінің
сонау
2011
жылы
басталғандығын сала кеткіміз
келеді. Бастапқыда қазына
қаржысынан 279 млн. теңге
бөлінген
нысан
жұмысын
«ZeReЮс» ЖШС-гі өз мойнына алған болатын. Соңы
сиырқұймышақтанып
алты
жылға созылған құрылысқа биыл
қосымша 52 млн. теңге бөлініп,
жұмысты
басқа
мердігер
«СенімҚұрылысСервис» ЖШСгі жүйелеген болатын.

Жалпы ағымдағы жылдың жазғы кезеңіндегі шəкірттеріміздің демалысы туралы аудандық
білім бөлімінен сұрап білген болатынбыз. Аталмыш бөлім бізге мынадай мəліметтер ұсынды.
2017 жылдың жазғы кезеңінде 1-10 сынып аралығындағы 6965 оқушының іс-шараның барлық
түрімен 9884 баласын қамту жоспарлануда. Оның ішінде 2919 бала түрлі іс-шараға бірнеше
рет қамтылады. Барлық іс-шараның қамту пайызы 141,9% құрады. Оның ішінде: қаладан
тыс лагерьлерге – 720 бала, мектеп жанындағы лагерьлерге – 2296, мектеп жанындағы
тамақтандырылмайтын профильдік лагерьлерге – 2752, барлығы 5768 бала қамтылды, ол
82,8 % құрады. Мектеп жанындағы спорт үйірмесіне – 750, мектеп жанындағы көгалдандыру
тобына – 405, мектеп жанындағы орман шаруашылығына – 20, туристік жорықтар мен
экскурсияларға – 2941, барлығы 4116 бала қамтылды, ол 59,1 % құрады.
Жетім, жартылай жетім, ата-анасының қамқорынсыз қалған, мүгедек, аз қамтылған,
көпбалалы отбасы балалары, оқу үздіктері мен əр түрлі саладағы жеңімпаздар, аудандық
ішкі істер бөлімі мен мектепішілік бақылауға алынған балалар, сəтсіз отбасы жəне басқа да
категорияларға жататын 3012 балаларды 100 % қамту жоспарлануда.
Жазғы демалысты ұйымдастыруға жалпыға бірдей міндетті білім беру қорынан қаладан
тыс лагерьге 5 375 000 теңге жəне мектеп жанындағы лагерьлерге 2 579 500 теңге, барлығы
7 954 500 теңге қаражат қарастырылған. Сонымен қатар демеушілік көздерден, кəсіподақ
ұйымы мен ата-аналар тарапынан 21 648 500 теңге көлемінде қаржы көзін табу жоспарлануда. «Парыз» «Сарқан ауданының еріктілері» жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен
жəне демеушілігімен 528 000 теңге қаражатқа 23-25 маусым күндері аралығында «Жоңғар
Алатауы» Мемлекеттік Ұлттық табиғи паркінің экологиялық туристік бағыты бойынша «Үлкен
Басқан» демалыс орнында жетім, ата-ананың қамқорынсыз қалған, аз қамтылған, көпбалалы
отбасынан 33 бала 3 күндік демалысқа барып қайтты. Бұдан бөлек еліміздің түкпір-түкпіріне,
алыс-жақын шетелдерге демалысқа жіберілген оқушылардың да қарасы көптігін айта кеткенім
жөн.

П.ЖЕҢІСХАН.

1 шілдеден бастап зейнетақы өседі

Дом пробации
Прокуратурой Сарканского района во
исполнение пункта 8 «Плана нации – 100
конкретных шагов» создана рабочая группа
«Дом пробации», в состав которой вошли
представители с каждого уполномоченного органа заинтересованного в оказании
социально-правовой помощи подучетным
лицам. 27.06.2017 г. в данном направлении
рабочей группой с привлечением средств
массовой информации проведено совещание. Аналогичная работа прокуратурой
района проводилась и 19.06.2017 г. Всего в
проведенных рабочей группой совещаниях
принято участие 35 подучетных лиц, состоящих на учете в службе пробации Сарканского района.
Проведенным мероприятием подучетным лицам более подробно разъяснены суть
и цели рабочей группы, а именно в оказании
полного комплекса социально-правовой помощи по принципу «Одного окна».
Соб корр.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы зейнетақыны қайта есептеді.
1 шілдеден бастап 2,1 миллионнан астам зейнеткер ұлғайтылған зейнетақы алады.
Қазақстандықтардың ынтымақты зейнетақы төлемдері жыл басында 9%-ға арттырылғанын
ескере отырып, 11%-ға көбейетін болады. Базалық зейнетақы жыл басында 7%- ға
арттырылғанын ескере отырып, 13%- ға өседі. Бұл тапсырысты Мемлекет басшысы 2017
жылғы қаңтар айында Қазақстан халқына Жолдауында берді.
Жолдауға сəйкес 2017-2018 жылдары зейнетақы мөлшері кезең-кезеңмен өседі. 2016
жылмен салыстырғанда 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап зейнетақы мөлшері 20% - ға дейін
көтеріледі. Мəселен, ең төменгі зейнетақы мөлшері (базалық зейнетақыны ескере отырып)
2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап 40 950 теңге болса, 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап 45
711 теңгеге дейін көтеріледі. Салыстырма түрде 2016 жылы ең төменгі зейнетақы мөлшері
37789 теңгені құрады. Базалық зейнетақы төлемдері биылғы жылдың 1 шілдесінен бастап
14 466 теңгені құрайды, ал зейнетақының орташа мөлшері (базалық зейнетақыны ескере
отырып) 66 676 теңгеге дейін артады. Зейнетақы төлемдері барлық есепте тұрған зейнеткерлерге қайта есептеледі. Бұл ретте, қосымша құжаттарды ұсыну талап етілмейді.
Сондай-ақ, ана мен баланы қолдау бойынша мемлекеттік саясат шеңберінде 1 шілдеден
бастап бала тууына байланысты біржолғы жəрдемақы мөлшері 20%-ға ұлғаяды. Бірінші,
екінші жəне үшінші балаға жəрдемақы сомасы 38 АЕК немесе 86 222 теңгені, төртінші жəне
одан кейінгі балаларға – 63 АЕК немесе 142 947 теңгені құрайды.
Сондай-ақ, жұмыс берушілерге Қазақстанда 1 шілдеден бастап міндетті əлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылатыны туралы ескертеміз. Азаматтарға арналған
үкімет МƏМС шеңберінде аударым жəне жарналарды қабылдауға ағымдағы шот ашылған.
Аудару үшін деректемелер:
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.

Сарқан қаласының жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу
үшін тұрғындар өкілдерінің айқындалған тізімі
№ 1-ші учаскесінің өкілдері
1.
Нурби Ғазизқызы Абдыкаликова
2.
Бақыт Советбековна Байғанышева
3.
Куляйхан Лебаевна Тайлыбава
4.
Бийбисара Тулегеновна Джакупова
5.
Гульжан Толеутаевна Бабылханова
6.
Шолпан Омирсериковна Жаркенова
7.
Сауле Тулегеновна Жилысова
8.
Сауле Досбаевна Садуакасова
9.
Гулим Абиловна Сансызбаева
10.
Сержан Айтақын
11.
Жазира Кадыржановна Елюбаева
12.
Анар Джамбуловна Молдагалиева
13.
Аманжол Шаих-улы
14.
Алмагүл Махатаевна Түркебаева
15.
Айжан Алибекқызы Шарапиева
16.
Андрей Александрович Грибко
17.
Рахат Абильмажинович Рахметов
18.
Людмила Васильевна Стеблякова
№ 2 -ші учаскесінің өкілдері
1.
Турумкан Чабденқызы Тертюбаева
2.
Гульбарам Курмангалиева
3.
Гульмира Джамбуловна Абижанова
4.
Несіпхан Кахаровна Байтелова
5.
Талап Рысханович Рысханов
6.
Данияр Жолдыбаулы Дарихатов
7.
Талғат Рахатаевич Абдулин
8.
Анна Марковна Исабекова
9.
Думан Алимбетұлы Нөкербаев
10.
Алийжан Алимжанович Какимжанов

11.
Айдос Жарылкасынович Байсалбаев
12.
Ирина Вячеславовна Фомина
13.
Жаксылық Джумартович Игманов
14.
Гульнар Рахымжан
15.
Сабитжан Испанович Сагиев
16.
Ерлан Нурсаинович Бейсембеков
17.
Бибигуль Игликовна Калмакбаева
№ 3 -ші учаскесінің өкілдері
1.
Жолдыбай Дарихатұлы Молдабеков
2.
Гульжан Есимхановна Кисабекова
3.
Ықлас Болатбекович Құттыбеков
4.
Руслан Оралханович Смаилов
5.
Кульгина Заманбекова
6.
Дидар Аскербековна Исабаева
7.
Гулнар Миркатовна Мухаметкалиева
8.
Лаура Турганбаевна Кулумбетова
9.
Айсулу Тлектесовна Сейполдина
10.
Мадина Асхатқызы Курманбаева
11.
Берлибек Бисекеевич Салимбеков
12.
Максат Сагынтаевич Аубакиров
13.
Аскар Садвакасович Садыков
14.
Валентина Макеевна Койбагарова
15.
Ажар Мадикешовна Серикбаева
16.
Заманхан Манапович Аширбеков
№ 4 -ші учаскесінің өкілдері
1.
Шухрат Махмутович Абдуллин
2.
Аманжол Баймуханбетович Ахметов
3.
Қуаныш Сериккалиұлы Алдакенов
4.
Кульшарбан Мурзабаевна Калиева
5.
Партия Женисхан

6.
Малик Токтасынович Аязбаев
7.
Мадина Кехановна Шалтабаева
8.
Қайсар Мухаметшарипович Мамбетбаев
9.
Қанат Серкебаевич Стамбеков
10.
Эльмира Елубаевна Имангалиева
11.
Сарқыт Дарихатовна Молдабекова
12.
Ануар Бердыбекұлы Салимбеков
13.
Жомарт Куситканович Мынбаев
№ 5 -ші учаскесінің өкілдері
1.
Шынар Асылбековна Ахметова
2.
Рахат Абулхановна Бекишова
3.
Жігер Есболович Басшыгулов
4.
Жұлдыз Исаева
5.
Гульжан Булатхановна Ербаева
6.
Сəуле Жалаубековна Керимбекова
7.
Маржан Амирхановна Тажинова
8.
Гульвира Тұрсынбаевна Таева
9.
Лилия Ивановна Танцуш
10.
Даурен Шаймуратулы Шаймуратов
11.
Сергей Николаевич Висельский
12.
Валентина Даниловна Севостьянова
13.
Газиз Хамитович Серикбаев
14.
Ерик Кабдыгалымович Толымбекбаев
15.
Асхат Сакенович Чарапиев
16.
Нина Ильинична Задорожная
17.
Дамир Абдижамилович Каипов
№ 6 -шы учаскесінің өкілдері
1.
Амангельды Кусаинович Камбаев
2.
Майра Сагынбековна Карабаева
3.
Тлеулес Толендинович Досаноманов
Сарқан қаласының жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін жоғарыда
сайланған өкілдерінің өкілеттілігі 2019 жылға
дейін болып белгіленсін.

Ќазаќстан тыныштыќ
тынысы
2017 жылдың 19 маусым күні "Сұлтан"
бастауыш партия ұйымына қарасты Сарқан
гуманитарлық колледжінде "Ардагерлерді
ардақтайық" партиялық жобасы аясында
"Парыз" үкіметтік емес ұйымымен бірлесіп
республикалық акциясы - "Қазақстан
тыныштық тынысы" тақырыбында жастармен кездесу өтті. Шараның басты мақсаты
- жас өскін буын үшін Қазақстан елдігі,
тəуелсіздігі жəне дамуы негізгі мақсат
болуы тиіс екендігін түсіндіру. Жас буын
өкілдерінің аға буын тəжірибесін қолдана
отырып, жетістікке неғұрлым тиімді əрі
жылдам жетулеріне жол ашу. Жастармен
кездесуге ауданның өсіп-өркендеуінде
өзіндік қолтаңбалары бар ардагерлер
шақырылған.

АРДАГЕРЛЕРДІ
АРДАҚТАЙЫҚ
Өзектілігі
Партияның
саяси
доктринасында
«Əлеуметтік саясат əрбір
азаматтың əлеуетін жүзеге
асыруға теңдей мүмкіндіктер
жасауға бағытталуы тиіс.
Азаматтардың
барлығы
өмірдің жоғары үлгі-қалыптарына сай
келетін
əлеуметтік
қызметтерге
тең
қол жеткізе алатын болуы керек. Бұған
мемлекеттің, жұмыс берушілер мен
азаматтардың ынтымақшыл жауапкершілігі
арқасында қол жеткізілуі қажет. Атаулы
əлеуметтік көмек халықтың əлсіз топтарына ғана көрсетілуі керек. Мемлекеттік
қолдау
ең
алдымен
азаматтарды
толыққанды əлеуметтік жəне экономикалық
өмірге белсенді араластыруға бағытталуы
керек» – деп көрсетілген. Мақсаты:
Ұрпақтар сабақтастығы мен диалог алаңын
қамтамасыз ету, қоғамда ынтымақ, патриотизм, қарт адамдарға жəне дəстүрге деген
құрметті күшейту. Міндеттер: 1. Мақсатты
топқа мемлекеттік қызметтің көрсетілуіне
партиялық бақылауды қамтамасыз ету. 2.
Аға ұрпаққа медициналық жəне тұрмыстық
қызмет көрсетудің мобильдік түрлерінің дамуына ықпал ету. 3. Аға ұрпақты əлеуметтік
қолдауға бағытталған əлеуметтік маңызды
бастамалар мен бағдарламаларды анықтау,
дəріптеу жəне жүзеге асыруға ықпал ету.
4. Аға ұрпақтың əлеуметтік бейімделуіне
жағдай жасау. 5. Қарттарға көмектесетін
еріктілер қозғалысына қолдау көрсету. 6.
Əлеуметтік қолдау мəселелері бойынша
аға ұрпақ азаматтарын ақпараттандыру. 7.
Қоғамда аға ұрпаққа құрметпен қарауды,
Ұлы Отан соғысына қатысушылардың
жауынгерлік
жəне
еңбек
ерліктерін
мақтаныш тұту сезімдерін қалыптастыру.
Б.ЖАНТАСОВ,
"Нұр Отан" партиясы аудандық
филиалының есеп жəне статистика
секторының меңгерушісі.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

Проведение учетов диких
животных в особо
охраняемых природных
территориях

Животный мир – один из основных компонентов окружающей природной среды,
важная составная часть природных богаств.
Сохранения биоразнообразия животного
мира невозможно без учета их численности.
Учет диких животных проводится в целях
контроля за количественными изменениями
состояния животного мира. Учетные работы приурочиваются к определенным срокам.
Выбор методики количественного учета копытных зависит не только от особенностей
экологии животных, но и от условий среды
обитания – наличия устойчивого снежного
покрова, преобладающего типа растительности, особенности рельефа. Ежегодно на особо охраняемых природных территориях проводится учет численности диких животных.
Все виды учета проводятся следующими
способами:
1) маршрутный - используется для учета
всех видов животных; 2) на пробных площадках - применяется для учета всех видов животных; 3) окладной - способ применяется
для учета копытных, хищных и грызунов;
4) прогоном - учитываются копытные, хищные, грызуны и куриные; 5) в местах зимнего скопления - используется для учета
копытных и куриных; 6) по голосам самцов
в период гона и на токах - учитываются копытные, куриные, хищные; 7) визуально в
горах - применяется для учета копытных,
хищных, грызунов, куриных; 8) в местах,
привлекающих большое количество животных (солонцы, водопои) -способ применяется для учета копытных, рябков, саджи;
9) по фекальным кучкам - применим для
крупных хищников и копытных животных; 10)
по жилищам и гнездам - применяется для
учета хищных, грызунов, водоплавающих
и куриных; 11) по выводкам - используется
при учете водоплавающих и куриных; 12) по
интенсивности пролета - учитываются водоплавающие; 13) в местах скопления линных
птиц - способ применяется для учета водоплавающих; 14) по гнездовым участкам - служит для определения численности хищных,
куриных; 15) подсчет возрастного состава популяции - используется для учета копытных
и куриных; 16) при помощи мечения и кольцевания - применим практически для всех
видов животных; 17) авиаучет - используется
для учета копытных, хищных, водоплавающих; 18) с автомашины (мотоцикла) - применяется для учета копытных, грызунов,
хищных.
На территории Жонгар-Алатауского национального природного парка обитают
большое количество разнообразие диких
животных и птиц. Большинство из них встречается на моем обходе в урочище Бисемас.
По результатам проведенных зимних маршрутных учетов по численности диких животных показывает, что фактически колебания
численности на моем обходе, меняется незначительно, так как своевременно проводятся биотехнические мероприятия (заготовка сена, кормовых веников, закладка соли
и.т.д.).
Е. КУСАИНОВ,
государственный инспектор
Сарканского филиала Жонгар
Алатауского ГНПП.

ХАТ-ХАБАРЛАР

Растительный и животный мир
В 2010 году 30 апреля в Алматинской области был создан Жонгар- Алатауский государственный национальный природный парк, способствующий
экологическому воспитанию населения и развитию туристического кластера. Общая площадь парка составляет 356022 га. Парк расположен на территории трех: Аксуского, Сарканского и Алакольского районов. Администрация находится в городе Саркан.
Территория Сарканского филиала характеризируется наличием густой
гидрографической сети и располагается в бассейнах рек: Саркан, Баскан,
Теректи с притоками Расположение данной территории внутри Евроазиатского континента обусловило черты резко выраженного материкового климата с высокой континентальностью, короткая но довольно холодная зима
и жаркое продолжительное лето.
В связи с этим растительный и животный мир очень даже разнообразен. Здесь можно особо выделить наши охраняемые территории, которые
богаты ценными видами растений таких как: мятлик, ежа сборная, пырей
ползучий, клевер ползучий и др. Так же мы горды обилием лекарственных
трав (около 50 видов): боярышник, живокость, валериана, чистотел и др., а
обилие медоносов (более 40 видов) привлекающие множество разнообразных насекомых. Имеются ядовитые растения (около 20 видов) наиболее
известный аконит джунгарский. Таков растительный мир наших территорий
разнообразен, интригующий и этим привлекателен. Периодически растительность Сарканского филиала и охраняемых территории страдает от
следующих стихийных бедствий как – селевые потоки, снежные лавины и
пожары которые несут огромный урон как растительному так и животному
миру наших владений.
Животный мир – своеобразная сказка как для приезжих туристов так и
для местного населения и это является нашей гордостью. На территории
Сарканского филиала обитают краснокнижные животные такие как – Туркестанская рысь, Тяньшаньский бурый медведь, манул и др. Достопримечательностью наших земель является гордость всей страны – снежный барс.
Ежедневно можно наблюдать огромное количество различных животных. Из всего этого следует сделать следующий вывод что мы должны сохранить первозданность природы и чистоту для будущего поколения, которые будут гордиться невинностью окружающей среды.
Т.КУСАЙНОВ,
директор Сарканского филиала РГУ «Жонгар-Алатауского ГНПП».

Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық – заманмен бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға
төтеп беріп, қайда мол қаражат, пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдің
бірі. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң
қабылданғаннан бері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісəрекеттер дəйектілікпен жүзеге асырылуда. Осы бағыттағы
шаралар мен көкейтесті мəселелерді шешуде заңдылықты
жетілдіру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Жалпы
алғанда, қабылданған кешенді шаралар нəтижесінде сыбайлас жемқорлық көріністерінің азаюы байқалады. Сыбайлас
жемқорлықтың жиі бой көрсететін, ең қауіпті түрі-парақорлық.
Бірінші кезекте пара берудің себептерін, пара алудың
жағдайларын түп-тамырын жою үшін қоғам болып белсенділік
танытуымыз қажет. Яғни пара беру де, пара алу да пайдалы
болмайтындай, үлкен қылмыс ретінде саналатындай жағдай,
қоғамдық сана қалыптасуы қажет. Сол мақсатта жуырда
Аманбөктер ауылдық округінде мемлекеттік қызметкерлер,
мектеп мұғалімдері, мекеме басшыларының қатысуымен «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!» атты дөңгелек үстел өткізілді.
Шара барысында дөңгелек үстелге қатысушылар сыбайлас
жемқорлық туралы өз ойларын сауалнама толтыру арқылы
бөлісті. Екі топқа бөлініп, сыбайлас жемқорлыққа байланысты сұрақ-жауап алынды. Мемлекеттік қызмет пен сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы арнайы бейнероликтер
көрсетіліп, насихатталды.
«Жемқорлыққа қарсы күрес жан-жақты, үздіксіз, ашық
əрі əділетті түрде жүргізілуі тиіс. Біз сонда ғана алға қойған
биік мақсаттарға қол жеткізе аламыз»,- деген Елбасының сөзі
сараланды. Сондықтан қоғамды жегідей жеп жатқан қауіпті
індетпен көп болып күресуіміз қажет екені айтылды. Сонымен
қатар, қоғамдық орындарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрестің алдын алу мақсатында «Назар аудар, Есіңде сақта!
Пара беру-бас бостандығыңнан айырады жəне болашағыңнан
айырады» тақырыбында плакат ілінді.
Ш.НҰРХАНОВА,
Аманбөктер ауылдық округі əкімі аппаратының
бас маманы.

Астана, Алматы жəне Шымкент қалаларының тұрғындарының мамандандырылған халыққа
қызмет көрсету орталығында дайын жүргізуші куəлігін алу үшін күтуі қажет емес. Бұл үшін жаңа
жүргізуші куəлігін ресімдеу кезінде клиент өтініш толтырып, онда дайын құжатты алу ыңғайлы
болатын бөлімнің нөмірі мен мекен жайын көрсетуі тиіс.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ өндіріс қызметін
үйлестіру жөніндегі басқарушы директоры Шоқан Əбділмановтың айтуынша, пилоттық жоба
қызмет алушылардың уақытын үнемдеуге жəне мамандандырылған ХҚКО-лардағы кезекті
азайтуға мүмкіндік береді. «Астана, Алматы жəне Шымкент – жаңа жүргізуші куəлігін алу үшін
азаматтардың көптеген саны жүгінетін үлкен қалалар екенін білеміз. Бүгінгі күннен бастап олар
дайын құжатты алу үшін кезек күтпейтін болады. Олар оны мамандандырылған ХҚКО-да берілген
қолхатты көрсетіп, өздеріне ыңғайлы кез-келген ХҚКО-да ала алады», – деді ол.
Ш.Əбділманов қазіргі уақытта Қазақстанда 12 мамандандырылған ХҚКО- Астана, Алматы,
Қарағанды, Тараз, Ақтау, Павлодарда, Петропавл, Қызылорда, Талдықорған, Қостанай, Ақтөбе
жəне Шымкент қалаларында, сондай-ақ екі мамандандырылған ХҚКО секторы Алматыда жəне
Оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам ауданында жұмыс істейтінін де айтып өтті. Жылдың басынан бастап 137 мыңнан астам жүргізуші куəлігі берілді.
«Азаматтарға арналған» үкімет мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Алматы облысы
бойынша филиалы – «ХҚКО» департаментінің Сарқан аудандық бөлімі.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес Қазақстанда мемлекеттік саясаттың ең бір басым
бағыттарына айналған. Елбасының тапсырмасымен елімізде сыбайлас жемқорлыққа
қарсы бірізді, жүйелі саясат жүргізілуде, Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы бекітілді, əкімшілік жүйені реформалау бойынша шаралар əрдайым жетілдіріп отырылуда. Елбасының 2014 жылғы 6
тамыздағы Жарлығымен міндеті тек сыбайлас жемқорлықтың салдарын анықтау жəне
кінəлілерді жазалау ғана емес, бəрінен бұрын сыбайлас жемқорлықтың себептері мен
шарттарын жою болып табылатын жаңа мемлекеттік орган – Қазақстан Республикасының
мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі құрылды.
Д.СЕРИКБАЕВ,
«ХҚКО» Сарқан аудандық бөлімі құжаттарды қабылдау жөніндегі маман.

Терроризмге қарсы шараларды
ұйымдастыру – бүгінгі күннің талабы
3)
Террористік
іс-əрекетті
жүзеге
асыруға
жəрдемдесетін
себептер
мен
жағдайларды анықтау жəне жою мақсатында
жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік
органдары өз құзыреті шегінде терроризм
актілерін алдын алу мен жолын кесудің,
тəртіптік жəне өзге де шараларын əзірлеу мен
іске асыру, ведомствалық жүйелердің қажетті
даярлығында террористік қылмыстардың жасалуына қарсы əрекет етудің сақтандырушы
шараларының жасалуы мен бұл шараларды қолдау, ақша қаражатын, ақпартты, көлік
жəне байланыс құралдары, медициналық
жабдықтарды, дəрі-дəрмектерді беру жəне
медициналық қызметті көрсету, материалдықтехникалық қамтамасыз ету арқылы терроризмге қарсы іс-қимылға қатысады.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік
органдары мен ұйымдарының лауазымды
адамдары терроризмге қарсы іс-қимылды
жүзеге асыратын мемлекеттік органдарға
жəрдемдесуге жəне қажетті көмек көрсетуге
міндетті.
Қазақстан азаматтары дайындалып жатқан
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Баршамызға ортақ іс

Дайын жүргізуші куəлігін кез-келген
ХҚКО-да алуға болады

Мемлекеттік саясаттың басым бағыты

Еліміздің терроризмге қарсы іс-қимылды
жүзеге асыратын мемлекеттік органдары
терроризмге қарсы іс-қимыл саласында шет
мемлекеттердің органдарымен, халықаралық
құқық қорғау ұйымдарымен заңдарға жəне
халықаралық шарттарға сəйкес Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарға
сəйкес Қазақстан Республикасы немесе шет
мемлекеттер аумағында жедел-іздестіру шараларын жүргізеді.
Қазақстан терроризм актісін кімнің қай
жерде жасағанына қарамастан, террористік
іс-əрекетке қатысты адамдарды басқа
мемлекеттердің
құзіретті
органдарының
сұратуы бойынша өз аумағынан қуғындайды.
Қазақстан Республикасының «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» Заңына
сəйкес (одан əрі – Заң), Қазақстан Республикасында терроризмге қарсы іс-қимыл:
1)
Террористік іс-əрекетті анықтау,
оның алдын алу, жолын кесу, терроризм профилактикасы, терроризм зардаптарын барынша азайту (немесе) жою;
2)
Жеке адамды, қоғамды жəне
мемлекетті терроризмнен қорғау;

3 шілде 2017 жыл

Объявление
Уважаемые жители Сарканского района! Общественное объединение инвалидов «Мейірлі» Сарканского района на
благотварительной основе принимает и
выдает вещи бывшего употребление в
хорошем состоянии для малоимущих и
инвалидов.
Все вопросы и предложения можете
задавать в рабочее время по адресу: г.
Саркан ул Байтурсынова 17, 1-этаж,
телефоны: 2-13-40, 87771577486.

немесе жасалған терроризм актісі туралы
мəліметтерді терроризмге қарсы іс-қимылды
жүзеге асыратын мемлекеттік органдарға дереу хабарлауға міндетті.
Дайындалып жатқан немесе жасалған терроризм актілері туралы ақпаратты мемлекеттік
органдарға беру азаматтық борышты орындау болып бағаланады. Терроризм актісін
болғызбауға немесе жолын кесуге көмектескен
ақпарат үшін терроризмге қарсы іс-қимыл
саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі
уəкілетті мемлекеттік орган сыйақы белгілейді
жəне төлейді.
Қазақстан Республикасының аумағында:
1) Терроризмді насихаттауға;
2) Террористік ұйымдардың, сондай-ақ
заңсыз əскерилендірілген құрылымдардың
құрылуына, тіркелуіне жəне жұмыс істеуіне
тыйым салынады.
Террористік іс-əрекетке қатысушы адамдар Қазақстан Республикасының Қылмыстық
кодексінде көзделген қылмыстық жауапты болады.
Яғни, 2015 жылдың 1 қаңтарында еңгізілген
жаңа Қылмыстық кодексі бойынша терроризм
актісі бойынша кінəлі адама қатаң қылмыстық
жазаға кесіледі.
Сонымен
қатар,
Қазақстан
Республикасының Қылмыстық Кодексінде терроризм
актісі туралы көрнеу жалған ақпарат таратқаны
үшін де жауапкершілік көзделген. Қылмыстық

Мүлкімізді қорғаймыз
Сарқан
аудандық
прокуратурасымен 2017 жылы аудандағы криминогендік
жағдайға өткізілген талдаудың нəтижесінде
үй жануарларын ұрлау қылмыстарының
едəуір өсуі анықталды.
Сол себепті, аудан прокуратурасы
малдарыңыздың ұрлығын алдын алу
жəне жол бермеу мақсатында төмендегі
ережелердің
сақталуын
қамтамасыз
етуді
ұсынады:
ауылшаруашылық
малдарын
бірдейлендіруден
өткізу
(таңба, бирка салу); - малдарды ұстау
жерлердің (шаруашылық құрылыстардың,
қашалардың) қоршауларын бекіту, оларды сенімді құлыптау құралдарымен
жабдықтау; - белгілі болған ет тауарларын
қабылдау жəне малдарды өткізу орындары туралы құқық қорғау органдарына,
оның ішінде Сарқан ауданының прокуратурасына дереу хабарлау (байланыс телефондары: 8 (72839) 2-14-82; - мал жоғалу
дерегі анықталған кезде ауылдық округтың
учаскелік полиция инспекторына, ол
болмаған кезде Сарқан аудандық ішкі істер
бөлімінің кезекші бөліміне (байланыс телефоны: 8 (72839) 2-10-02 тез арада хабарлау қажет; - жедел тергеу тобының келуіне
дейін заттай дəлелдемелердің жəне
қылмыстың басқа іздерінің сақталуына
тиісті шара қолдану; - малдарды жайылымда бағу кезінде қараусыз қалдырмау;
- малды бағуды заңмен білгіленген
тəртіппен салық органдарында тіркелген
тұлғаларға, материалдық жауапкершілік
нысаны белгіленген тұлғалармен шарт
жасау негізінде, халықтың арасында сенім
білдіретін жəне тұрақты тіркелу жері бар
азаматтарға тапсыруды.
Мүліктеріңіздің сақталуы сіздердің
қолдарыңызда екендігін естен шығармаңыздар!!!
С.КЕҢЕСОВ,
Сарқан аудандық
прокуратурасының аға прокуроры.

кодекстің 273 бабында дайындалып жатқан
терроризм актісі туралы көрінеу жалған
хабарлау - алты жылға дейінгі мерзімге
бас бостандығынан айыруға жазаланады.
Өткен жылдары осындай қылмыстық құқық
бұзушылық жасаған үшін кінəлі адамға
тиісті айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде
айыппұл салуға жазасы қарастырылған болатын.
Осы Кодекстiң 262, 263, 264, 265 жəне
268-баптарында қылмыстық топқа қатысуын
өз еркiмен тоқтатқан жəне қылмыстық топ
жасап жатқан немесе жасаған қылмыстарды
ашуға немесе олардың жолын кесуге
белсендi түрде ықпал еткен адам, егер оның
əрекеттерiнде өзге қылмыс құрамы болмаса,
қылмыстық жауаптылықтан босатылады.
Елбасы Қазақстан халқына Жолдауында əр уақытта құқық қорғау органдарына өңірде құқықтық тəртіпті, тұрақты
қоғамдық-саяси
жағдайды қамтамасыз
ету жолымен жайлы жəне қауіпсіз өмір
жағдайларын қалыптастыруға бағытталған
басты мақсатты белгіледі. Осы бағытта
жұмыстарды əлсіретпей, дұрыс ұйымдастыру
тапсырылған.
Осы бағытта аудан прокуратурасы басқа
да құқық қорғау жəне арнайы органдарымен
бірігіп, тиісті жұмыстарды жүргізуде.
С.КЕНЕСОВ,
Сарқан аудандық прокуратурасының
аға прокуроры.

Сарќан
Аудандық мəслихаттың шешімі
e-mail: Igiman01@mail.ru

РЕСМИ
Жоба

Сарқан аудандық мəслихатының 2017 жылғы 14 наурыздағы «Сарқан аудандық
мəслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін
бағалаудың əдістемесін бекіту туралы» № 17-83 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан
Республикасы Заңының 33-бабының 5-тармағына, «Мемлекеттік əкімшілік қызметшілердің қызметін
бағалаудың кейбір мəселелері туралы» 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 110 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Төрағасының
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14637 тіркелген) сəйкес,
Сарқан аудандық мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Сарқан аудандық мəслихатының 2017 жылғы 14 наурыздағы «Сарқан аудандық мəслихаты
аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесін бекіту
туралы» № 17-83 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4172 тіркелген, 2017
жылдың 21 сəуірінде «Сарқан» аудандық газетінде жарияланған) шешімімен бекітілген Сарқан аудандық
мəслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың
əдістемесіне келесі өзгерістер енгізілсін: 17-тармағындағы «Көтермелеу баллдары ағымдағы жұмыстың
орташа көлемінен асатын қызмет көрсеткіштері, сондай-ақ мазмұндық жəне/немесе ұйымдастырушылық
жағынан күрделі болып табылатын қызмет түрлері үшін қойылады» сөздері «көтермелеу балдары осы
Əдістеменің 2-қосымшасында көрсетілген қызмет түрлері үшін қойылады» сөздерімен ауыстырылсын;
18-тармағындағы «ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет көрсеткіштері жəне күрделі
болып табылатын қызмет түрлері мемлекеттік органдармен өз ерекшеліктеріне сүйеніп өз бетімен
белгіленеді жəне атқарылған жұмыстың көлемі мен күрделілігінің қосу тəртібімен бес деңгейлік шəкіл
бойынша орналастырылады» сөздері «көтермеленетін қызмет түрлері «+1»-ден «+5»-ке дейінгі бес
деңгейлік шəкіл бойынша бөлінген» сөздермен «əр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен түрі үшін
«Б» корпусының қызметшісі тікелей басшысымен бекітілген шəкілге сəйкес «+1»ден «+5» балға дейін
иеленеді» сөздері «əр көтермеленетін қызмет түрі үшін «Б» корпусының қызметшісіне тікелей басшысымен осы Əдістеменің 2-қосымшасына сəйкес балдар беріледі» сөздермен ауыстырылсын;
23-тармағында «Əдістеменің 2-қосымшасына» сөздер «Əдістеменің
3-қосымшасына» сөздермен
ауысытырлсын; 28- тармағында «Əдістеменің 3-қосымшасына» сөздер «Əдістеменің 4-қосымшасына»
сөздермен ауысытырлсын; 34-тармағындағы 3) тармақшасында «осы Əдістеменің 4-қосымшасына»
сөздері «осы Əдістеменің 5-қосымшасына» сөздермен ауыстырылсын.
2. Сарқан аудандық мəслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың əдістемесі осы шешімнің қосымшасына сəйкес 2-қосымшасымен толықтырылсын.
3. Сарқан аудандық мəслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың əдістемесіне 2, 3 жəне 4-қосымшалары осы шешімнің қосымшасына сəйкес 3, 4
жəне 5-тармақшалары болып жаңа редакцияда баяндалсын.
4. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан аудандық мəслихаты аппаратының басшысы Разбеков Бейсенбай Мерекебаевичке жүктелсін.
5. Осы шешім əділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді жəне алғашқы
ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мəслихат сессиясының төрағасы
Аудандық мəслихаттың
хатшысы
________________
______________Қ. Абдрахманов

Сарқан аудандық мəслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың əдістемесіне 2-қосымша
Сарқан аудандық мəслихаты аппаратының «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік
қызметшілерінің көтермеленетін қызмет түрлеріне балл шəкілі
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Решение районного маслихата

4
Проект

О внесении изменений и дополнении в решение Сарканского районного маслихата от
14 марта 2017 года № 17-83 «Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата Сарканского районного
маслихата»

В соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О
государсттвеной службе Республики Казахстан», приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 29 декабря 2016 года № 110
«О некоторых вопросах оценки деятельности административных государственных служащих» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 14637), Сарканский
районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в Методику оценки деятельности административных государственных служащих корпуса
«Б» аппарата Сарканского районного маслихата утвержденного решением Сарканского районного маслихата от 14 марта 2017 года № 17-98 «Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата Сарканского районного маслихата» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4172, опубликован 21
апреля 2017 года в газете «Саркан») следующие изменения: в пункте 17 слова «Поощрительные баллы
выставляются за показатели деятельности, превышающие средние объемы текущей работы, а также
виды деятельности, являющиеся сложными в содержательном и/или организационном плане» заменить словами «Поощрительные баллы выставляются за виды деятельности, указанные в приложении 2
к настоящей Методике». в пункте 18 слова «Поощряемые показатели и виды деятельности определяются государственными органами исходя из своей специфики и распределяются по пятиуровневой шкале
в порядке возрастания объема и сложности осуществляемой работы» заменить словами «Поощряемые
виды деятельности распределены по пятиуровневой шкале от «+1» до «+5» баллов», слова «За каждый
поощряемый показатель или вид деятельности служащему корпуса «Б» непосредственным руководителем присваиваются в соответствии с утвержденной шкалой от «+1» до «+5» баллов» словами «За каждый поощряемый вид деятельности служащему корпуса «Б» непосредственным руководителем присваиваются баллы согласно приложению 2 к настоящей Методике». в пункте 23 слова «приложению 2 к
настоящеей Методике» заменить словами «приложению 3 к настоящеей Методике»; в пункте 28 слова
«приложению 3 к настоящеей Методике» заменить словами «приложению 4 к настоящеей Методике»; в
подпункте 3) путкта 34 слова «приложению 4 к настоящеей Методике» заменить словами «приложению
5 к настоящеей Методике».
2. В Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата Сарканского районного маслихата дополнить приложение 2 согласно приложению к настоящему
решению.
3. В Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б»
аппарата Сарканского районного маслихата приложения 2, 3 и 4 изложить в новой редакции как приложения 3, 4 и 5 согласно приложению к настоящему решению.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата Сарканского районного маслихата Разбекова Бейсенбая Мерекебаевича.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и
вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Председатель сессии районного маслихата
Секретарь районного маслихата
_______________
______________К. Абдрахманов
Приложение 2 к Методике оценкидеятельности административны государственных служащих
корпуса «Б» аппарата Сарканского районного
маслихата
Шкала баллов за поощряемые виды деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата Сарканского районного маслихата

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

РЕСМИ

Алматы облыстық мəслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың əдістемесіне
3-қосымша
Нысан
Бағалау парағы
_____________________тоқсан_____жыл
(бағаланатын кезең)
Бағаланатын қызметшінің (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда):_______________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ______________________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы: ______________________________
Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы:
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Приложение 3 к Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата Алматинского областного маслихата
Форма
Оценочный лист
____________________квартал ____ года
(оцениваемый период)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) оцениваемого служащего: _______________________
Должность оцениваемого служащего: ______________________________________________
Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего:____________________
Оценка исполнения должностных обязанностей:

Алматы облыстық мəслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың əдістемесіне
4-қосымша
Нысан

Бағалау парағы
__________________________жыл
(бағаланатын жыл)
Бағаланатын қызметшінің (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда):_______________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ______________________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы: ______________________________

Алматы облыстық мəслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың əдістемесіне 5-қосымша
Нысан
Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
______________________________________________________________
(мемлекеттік органның атауы)
______________________________________________________________
(бағалау түрі: тоқсандық /жылдық жəне бағаланатын кезең тоқсан жəне (немесе) жыл)
Бағалау нəтижелері

Приложение 4 к Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата Алматинского областного маслихата
Оценочный лист
____________________ ____ года
(оцениваемый год)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) оцениваемого служащего: _______________________
Должность оцениваемого служащего: ______________________________________________
Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего:____________________

Приложение 5 к Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата Алматинского областного маслихата
Форма
Протокол заседания Комиссии по оценке
________________________________________________________________
(наименование государственного органа)
_________________________________________________________________
(вид оценки: квартальная/годовая и оцениваемый период (квартал и (или) год)
Результаты оценки

Комиссия қорытындысы:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Тексерген:
Комиссия хатшысы: ___________________________ Күні: _____________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)
Комиссия төрағасы: ____________________________ Күні: ____________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)
Комиссия мүшесі: _____________________________ Күні: _____________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Заключение Комиссии:
__________________________________________________________
Проверено:
Секретарь Комиссии: ________________________ Дата: ___________
(фамилия, инициалы, подпись)
Председатель Комиссии: _____________________ Дата: ___________
(фамилия, инициалы, подпись)
Член Комиссии: ____________________________ Дата: ___________
(фамилия, инициалы, подпись)

Сарќан e-mail:

Igiman01@mail.ru

ТУҒАН КҮНІҢМЕН, АСТАНА!
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Мəњгiлiк ел ќ±т ќонып, баќ дарыѓан

Жомарт ИГІМАН

Кенде емеспін пікірлестен,
достарым,
Үндес жанға сыр сандығын
ашқаным.
Намысты елміз арын жастан
сақтаған,
Қазақ елім, өзіңменен мақтанам.

1.Туған елім қашан да көгі нұрлы
Күлімде күн, сəуле шаш,

жадыра таң,
Шырайыңнан шабыт ап, көңіл ашам.
Жаймашуақ жан-жағым
жайнап тұрса,
Шұғылалы өлең-жыр жамыратам.

7.Көгім ашық, көңілімде
қырау жоқ
Тыңда əлем!
Салмағымды көр, екше,
Қазақ елім еңселі һəм ерекше.
Өсе білдік жылдамдықпен
ғарыштық,
Көтерілдік берекелі белеске.

Таза пейіл күтемін төңіректен,
Жақсылықты көрмейді кері кеткен.
Ізгілікті іздеуге бойкүйезбіз,
Мазалап жүр осы ой мені көптен.
Жан жуый ма тұнжырап, түнергенге,
Не жетеді гүл жайнап, нұр емгенге.
Төзімімді тірек қып алға асығам,
Тығырыққа кей сəтте тірелгенде.

Қазақиям!
Келді өркендер кезегің,
Қиялыммен қияндарды кеземін.
Найзағайдай жарқылдады
намысты ер,
Жер – жаһанға танытам деп өз елін.

Көрсем деумен заманның

гүлдегенін,
Ойды ортаға саламын, сыр бөлемін.
Қашық болсын кесапат атаулылар,
Ашық болсын қабағың, іргелі елім.

Тағдырлы елім,
Қасиетті халқым бар,
Алға қарай қадам басып, аршындар.
Тыңда тағы мұз құрсанған
тау – шыңдар,
Тіл қатамын даусым да бар,
даңқым бар!

Түскиіз-тау, пүліш-қыр, белес-кілем,
Айна көлім тасқындап өрекпіген.
Айналамнан сұлулық сезінуге,
Көңіл көзі баршаға керек білем.
Мият тұтам қазақтың төрлегенін,
Мүлт кетпесе қиядан көздегенім.
Жаратқанның назары елге түссе,
Құр қалдырмай шаруақор
пенделерін.
Туған елім, қашан да көгі нұрлы,
Келер күнге нығайттың сенімімді.
Күннен туған кеңпейіл қазағыма,
Қабағыңды аш, бер дүние пейіліңді!

2.Күн сайын тың жаңалық
тосты мені
Елімнің нартəуекел көшіне ерем,
Кең байтақ төрт құбыламсайран бағым.
Қоштағам көңілімнің хошыменен,
Ақмола Астанаға айналғанын.
Өтпелі кезең жылжып,
жалғасты өлең,
Халқымның маңдайына
сын бұйырды.
-Өліара кездегі көш оңбас, - деген,
Өсектің көмейіне құм құйылды.
Өткенді қазбаламан қозғап өкпе,
Өрісті болғаны анық көшім менің.
Жылыстап жылдар өтті – аз ба,
көп пе...
Көрді жұрт Ақорданың жетілгенін.

Дербестік салмағы ауыр
қорғасындай,
Осында таңғажайып таңдамасы.
Айбарлы азаттығым айнасындай,
Көсілген ерке Есілдің сол жағасы.
Осында өнем деген, өсем деген,
Осында жайсаңдарым, жақсыларым.
Қыран құс ұшар басын мекендеген,
Бəйтерек – аспандаған
бақ шынарым.

Жалықпай жүздесуден, жолығудан,
Құшағын жақсы адамдар
жаяды ұдай.
Жағасы қысы-жазы толы думан,
Жатпайды жетімсіреп баяғыдай.

Кеңіді Астанамның қан тамыры.
Жұлдызды шаһарым сен осы елдегі,
Нар жүгі Елбасының көтергені.
Атыңды кең жаһанға жая алмасам,
Ақын боп жаралғаным бекер ме еді.

Қабырғалы халқым бүгін танылған,
Бағзы кезгі жел – құз дерттен
арылған.
Атом – ажал өңешіне құм құйып,
Бас тартқанбыз ядролық қарудан.

Сіңіріп айдан ақ нұр, Күннен жылу,
Жан сырын жағалауға ақтара ма.
Мақсаты еркін елді гүлдендіру,
Еркелеп ағады Есіл Астанаға.

Өркенді өзгеріспен өсем мен де,
Өтті рас дауылдар да, нөсерлер де.
Бабамның басты арманы
орындалды,
Ұрпағы Ақ Орданы көтергенде.

Қоңсыларым көз қадайды таңданып,
Жарқын күнге талпынудан
талмадық.
Бекіттік де Отанымның іргесін,
Тəуелсіздік шежіресін қамдадық.

Ордаңнан талапты жас жиған білім,
Осында қылықты қыз, иманды ұлың.
Астанам, азанменен оянасың,
Қауымға алты мешіт құйған нұрын.

Астанаммен рухтандым, жаңардым,
Келешекке кірпіш болып қаландым.
Шаттық күйі шартарапқа жол шекті,
Құт қойнауын кезіп Ұлы даламның.

Астанам, болмысыңда үлкен ұғым,
Өзіңде Тоныкөгім, Күлтегінім.
Əлемге жиырма жылда əйгілендің,
Рухани орталығы Түркі елінің.

Көгім ашық,
Көңілімде қырау жоқ,
Жақсылыққа жаршы болсам,
жырау боп.
Ертеңіне қадам басқан тартынбай,
Ел – жұртымның пейілінде
қылау жоқ.

5.Төрдегі киелім сен
біле білсең

Толқынды толқын қуып, туады үміт,
Шаттанған, шабыттанған елім
қандай?
Жанарым ғаламатқа суарылып,
Қарадым нұр қалаға мейір қанбай.

Шешілмей мен несіне тартынамын,
Арқаның ажары боп жарқырадың.
Төрдегі киелім сен біле білсең.
Беу менің, қасиетті бойтұмарым!

Осы ғой бақыт құсы, дəулет құсы,
Өз қолым өз аузыма жеткені анық.
Қалады ел есінде сəулетшісі,
Қаланы жобалаған асқар алып.

Көсілмей мен несіне іркілемін,
Есілдей еркіндеймін, сілкінемін.
Астанам, өзіңді аңсап келген жанға,
Жайылған дастархандай гүл-кілемің.

Ұсынды тəуелсіздік биік тұғыр,
Айбарлы хан мен биім,
бек-төрем де.
Жаратқан тұрған кезде иіп бүгін,
Береке-бірлік керек өскен елге!

Сұлулық сайысында жарысқандай,
Көшелер көріктенді қалыс қалмай.
Аспанмен таласады ғимаратың,
Қалайша тұра аламын
шабыттанбай.

Төрдегі, беу Астанам, киелім сен,
Азаттық, дербестіктің жыры едің сен.
Ақ Ордам бағзы кездей еңселендің,
Ежелден тілегім сен, тірегім сен.

Бүгінгі көлік түрін жатсынбайын,
Алатау қалды артымда ере түсіп.
Лау мініп, жалдамай-ақ
аттың майын,
Қазбауыр бұлтты жарып
келем ұшып.

3.Жанарым ғаламатқа
суарылды
Шырайлы шаһар мынау
шырағы мың,
Күндеген жат пиғылдар
тұз жаласын.
Осыдан қырық жылдай, сірə, бұрын,
Шарлағам сұрғылт өңді
«Тың қаласын».
Аңдадым көк пен жердей айырманы,
Өзгеше бүгін мəнер, өрнектері.
Өткеннің өктемдігі жадымда əлі,
Ақмола атын қимай сенделткені.
Болмады келешекті ойланбаса,
Басымнан көбеймесем
көшер ме бұлт?
Елімнің кіндігіне айналмаса,
Бұл өңір кетер еді бөтенденіп.

Жырлаудан сені қалай жалығайын,
Жат қазір қазағыма сары уайым.
Теміржол, автожол ма, əуежол ма,
Сапарға шығам десең бəрі дайын.
Көрікті ой жүзеге асып көңілдегі,
Жетелер алға қарай сенім мені.
Құрылыс құлаш жайды,
бас қаламның,
Желі де өрекпімей жеңілгені.

Күн сайын тың жаңалық тосты мені,
Жақындап армандаған алыс көгім,
Қандай ел тəуекелге бас тігеді,
Болмаса арқалы елім,
намысты ерім.

Көл қалды, белес қалды
сағымданып,
Арада аз ғана уақыт ауысқанша.
Сағыныш, құштарлықтан
арылмадық,
Арқамен арда мінез қауышқанша.

Құт қонған Астанамсың бақ дарыған,
Шығатын шетелдіктің талғамынан.
Табаным тиген сəтте тағлым алғам,
Қаланың бас қақпасы-вокзалынан.

6. Тағдырымды сомдап
жатқан ұстамын

4. Ерке өзен төсі-айдын,
төскейі-гүл
Жер бағы – өзен, суы, ежелден ел,
Батыры, ақынымен танылады.
Жігітке өнер де өнер, өлең де өнер,
«Есіл тасып барады....» халық əні.
Асығы алшы түспей, бағы жанбай,
Мүддесі қалың елдің олқы жатты.
Сан ғасыр бодандықтан
арыла алмай,
Тасыды қайран Есіл, толқып ақты.
Ал бүгін ерекше Есіл еркіндеді,
Өз қолы өз аузына жеткені бұл.
Қызығар келген-кеткен көркін көріп,
Ерке өзен төсі-айдын, төскейі-гүл.
Көпірден жұлдыздайын көлік ақса,
Азаттық күйін тыңдап балбырады.
Құрылыс қанат жайды, көңілі асқақ,
Есілдің арғы жағы, бергі жағы.

Сұлудың Есіл өзен алқасындай,
Бастайды ғажайыпқа жол тосылмай.
Көріп пе ең үйлесімді үлгілерді,
«Думандай», «Бəйтеректей»,
«Хан Шатырдай».
Астанам-ару қалам танымалы,
Өзіңе көрген адам табынады.
Міне, енді «ЭКСПО»-ны қызықтауға,
Шетелдік алыс-жақын ағылады.
Бұл жерден жаңалықтар таралғанда,
Қуанбай қалың елі қала алған ба?
Таңдайын қақтыратын талай елдің,
Көрмені көре алмаған жан арманда.
Өнертапқыш өнімі жұртым үшін,
Еліммен өмір бойы бір тынысым.
Əлемді елеңдетпес қалай ғана,
Мəдени – рухани сілкінісім.
Мейманға құшақ ашып дархан ұлы,
Шырайлы, шұғылалы Арқа күні.
"ЭКСПО" көтерді де еңсемізді,

Уақыттың сезінді елім тынысын,
Бағым жанып, тасқындады ырысым.
Өсіп-өніп, өркендейтін тұстамын,
Тағдырымды сомдап жатқан
ұстамын.
Елтаңбамда елдік мұрат көрініп,
Шаңырағым шаттықтан тұр керіліп.
- Дархан халқым, тəуелсіздік
таңы атты,деп тіл қатар тұлпарларым қанатты.

Бағдар айқын,
Өркендеймін, өсемін.
Көш бастаған ерлерім бар, көшелім.
Ұлыс болып, ырыс қонып алға бас,
Қазақиям – менің құтты мекенім!

8.Көк байрағым
көгімде желбіресін!
Еліне арнап тынысын, тірлігін де,
Арманымен халқының туды бірге.
Маңдайалды перзенті қазағымның,
Жол бастады болашақ Нұрлы күнге.
Бағалайық асыл деп қолда барды,
Астанамнан əлемге жол таралды.
Тұңғыш дербес елімнің
Көшбасшысы,
Тарихымда мəңгілік тұлғаланды.
Келешектің – Мəңгі елдің
жолын қамдап,
Алға қадам басқанбыз тəңір қолдап.
Мойындайды дүн-дүние Елбасыны,
Маңдайына халқымның
жазылған бақ.
Түні тыныш, арайлы таңы жарқын,
Қалай бізді күллі əлем танымасын.
Төрткүл дүние пікірі ұштасуда,
Нұрсұлтаны бар елдің бағы басым.

Аспан түстес Туым неткен шырайлы,
Қыран өзін қияларда сынайды.
Күн күледі шұғыласын шашқанда,
Түйір бұлт жоқ арайланған аспанда.

Куə оған қалың жұрт, куə дала,
Көш бастады ол қолына шырақ ала.
Даңғыл жолын дамудың
меңзеп берген,
Ерім бар деп сенеді ел Нұр-ағама.

Көк байрақты қолға берік ұстадым,
Өршіл Гимн – «Менің Қазақстаным».
Рухым биік, жастарым бар
жалынды,
Ұштасуда ұлтыма тəн бар үлгі.

Кеңге жайып келемін қанатымды,
Алып жүрмін өмірден аласымды.
Көш түзелді, алдымыз арман елі,
Тұңғышыңмен мақтансаң
жарасымды.

Лағыл жырым тарту болсын, ағайын,
Иірімі мол сөзден сарай салайын.
Қиял құсы құйқылжысын көгімде,
Ақын қылып жаратқаның тегін бе?!

Абылайдай алашқа белгілі есім,
Нұр-ағам бұл көтерген ел мүддесін.
Жеңісіміз көп болғай, қалың қауым,
Көк байрағым көгімде желбіресін!

Сарќан e-mail:

Igiman01@mail.ru

ТУҒАН КҮНІҢМЕН, АСТАНА!

Астана туралы ќызыќты деректер

Астана күні 1998 жылдан
бері тойланып келеді. 2008
жылға дейін елорданың туған
күні маусымның 10-ы күні
аталып өтті. Сол жылы заңға
өзгеріс енгізіліп, аталған мейрам шілденің 6-сына ауыстырылды. Себебі 1994 жылы
6-шы шілдеде елорданы Алматыдан Астанаға ауыстыру
туралы Қазақстанның Жоғары
кеңесінің қаулысы шыққан болатын. Алайда артынан осы
қаулының негізінде ел тарихында елеулі өзгерістер басталды. Оған бүгінгі елордамыз – Астана қаласы куə.
1. Астанада алғашқы жылдары қазақ мен орыс ұлтының
үлесі басым болды. Қазақтар
қала халқының 41,8 пайызын, ал орыстар 40,5 пайызын
алып тұрды. Бүгінде аталған
көрсеткіш түбегейлі өзгерді.
Қазақтардың саны 75,5 пайызға
артты.
Демек,
елорданы
оңтүстіктен солтүстікке ауыстыру бастамасының оң нəтиже
бергенін байқауға болады.
2. 1998 жылға дейін əлем
бойынша бір-ақ қаланың атауы «астана» дегенді білдірген.
Ол – Оңтүстік Кореяның Сеул
қаласы («сеул» кəріс тілінен
«астана» деп аударылады).
Оған Қазақстанның Астанасы да
қосылды.
3. 2012 жылы Астана ТМД
мен Түркі əлемінің астанасы болып жарияланды.
4. «Астана Опера» театры
Орталық Азияда ең үлкен театр
болып саналады.
5. Астанадағы Есіл өзені
шын мəнінде су қоймасы болып
жасалған. Себебі бас кезінде
оның ені 1-2 метр, ал тереңдігі
жарты метр болды. Содан оны
кеңейту жұмыстары жүргізіліп,
қолдан су қоймасы жасалды.
Осылайша, жағажайлар пайда
болып, кемелер жүре бастады.
6. Астанадағы ең қысқа
көше – Біржан сал көшесі. Оның
ұзындығы 358,7 метрді құрайды.
7. «Хан Шатыр» кешені əлем
бойынша ең үлкен шатыр болып
саналады.
8. Астанадағы ең биік ғимараттардың бірі – Изумруд-
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«Нұр
Əлем»
павильонындағы
8-қабаттан Астананың болашақ бейнесін
көруге болады
"ЭКСПО"
көрмесіне
келушілер
Астананың жарқын болашағын елестете алады.
«Нұр Əлем» ұлттық
павильонының 8-қабаты қала тұрғындары мен қонақтарына осындай мүмкіндік
ұсынып
отыр.
Қала
меймандары
елорданың кемел келешегіне қатысты жоспарымен танысып, шыны көпірмен жүріп
өтті. ЭКСПО қалашығындағы басты павильонымыз көпшіліктің көңілінен шығып
жатқаны белгілі. Бірінші қатарды есепке
алмағанда «Нұр Əлем» ұлттық павильонын аралау сфераның үстіңгі бөлігінен,
яғни 8-қабаттан басталады. Бұл - көрме
қонақтарына төменгі қабаттарды да
тамашалауға қолайлы бағдар. Меймандар
лифтпен көтеріле сала, елордамызды алақандағыдай
көре алады. «Болашақ Астана» деп аталатын бұл көрме
бас шаһарымыздың 2050-жылға дейінгі даму стратегиясын қамтиды. Қонақтар үлкен мониторлар арқылы
келешекте жүзеге асырылатын келелі жоспарлармен
танысты.
Мирлан Алтынбек, тілші: - Қытайдағы белгілі əйнек
көпірдің баламасы бұл жерде де бар. Ұзындығы шамамен 30 метр болатын конструкция 7 тонна салмаққа
шыдас берсе де, биіктіктен қорықпайтындар үшін бұл
үлкен сынақ. Əйнек көпірдің авторлары америкалық
архитекторлар Эдриан Смит пен Гордон Гилл. «Астанатопия», «Ақылды қала», «Сəулет», «Мобильділік»
жəне «Жасыл аймақ» идеялары Елорданың 3 Д үлгісі
арқылы көрсетілген. Алдағы 30 жылда жүзеге асатын
жобалар қонақтарға қала болашағын тек елес емес,
көзбен көруге де мүмкіндік береді. Ал табан астындағы
монитордағы ақпарат ғарыш тəрелкесі пішіндес үлкен
айнадан көрінеді. Сонымен қатар, жоғарғы қабатта
сфера шатырына орнатылған арнайы панельдер бар.

Күннен қуат алатын бұл технология нысанның біраз
бөлігін жарықтандырып тұр.
Джон Ли, саяхатшы (Оңтүстік Корея): - Бұл
өте керемет. 2012-жылы біз де халықаралық көрме
өткізген едік. Бірақ бұл жерде ерекше экспонаттар мен
озық технологиялар ұсынылып отыр. Мен келгеніме
өкінбеймін. Бір ғана қабаттың өзінен тəнті болып
тұрмын. Келтірілген мағлұматтар мен жоспарлар бұл
қалада іске асатынына толық сенемін.
Мейір Ескендіров, көрмеге келуші: - Астанамызға
келдік.
Еліміздің
мақтанышы,
Елбасымыздың
мақтанышы. Соның ішінде, бұл 100 жылда жасалған
еңбекке тең. Міне, Корея деген ел. Дамып кеткен,
алдыға кетіп бара жатқан ел. Ол кісілерді біз таң
қалдыра алсақ, ол біраз жетістік деп ойлаймын. Швейцариядан, Италиядан қонақтарымыз келіп жатыр.
Еске салайық, «Нұр Əлем» павильонының бұған
дейін таныстырылған қабаттары су, кинетика, биомасса, жел, күн жəне ғарыш энергияларын туралы
тақырыпты қамтыған.

ный кварталдың мұнарасы. 49
қабатты ғимараттың биіктігі 210
метрді құрайды. Алайда салынып жатқан «Абу Даби Плаза»
Қазақстанда ғана емес, жалпы
Орталық Азия аймағында ең биік
ғимарат болады деп жоспарланып отыр. Оның биіктігі 383 (!)
метр болмақ.
9. Астанадағы «Думан» ойынсауық орталығының океанариумы Гиннестің рекордтар кітабына
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енді. Себебі ол теңізден ең
алыс жерде орналасқан. Жақын
теңізге дейін 3 мың киллометр
бар. Океанариумда үш миллион
литр су бар. Ал оны теңіз суына
айналдыру үшін 120 тонна теңіз
тұзы жеткізілді.
10. Астанадағы ең ұзақ от
шашу 2013 жылы қала күніне
орай соғылды. Сол кезде 100
залп жасалып, салюттың уақыты
15 минутқа созылды.

Самые посещаемые
объекты EXPO-2017

Названы самые посещаемые объекты EXPO-2017 в Астане, передает
Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр выставки. Как сообщается, с 19
по 25 июня EXPO-2017 посетило 168 675 человек, или в среднем 24 096
человек в день. С 10 по 27 июня, согласно данным медиацентра, выставку
посетило 425 377 человек.
Самыми посещаемыми объектами являются: Национальный павильон
«Нур-Алем», коммерческие павильоны, детская лаборатория «Шелл»,
Цирк дю Солей, два тематических павильона, амфитеатр, зона творческой
энергии, корпоративный павильон и детский парк.
Среди страновых павильонов пятерку лидеров возглавляет Россия,
Узбекистан, Индия, Азербайджан и Плаза Африки.
Сообщается, что по линии безопасности произошло 178 инцидентов,
львиную долю которых составляют поиски потерявшихся детей. Также произошло 146 обращений за медицинской помощью. В основном это были
перегревы и переутомления, а также обострения хронических заболеваний.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru
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Вниманию жителей района!

Өртке күзет-жалпыға міндет
Біздің Жетісу өңірінде соңғы жылдары, жаз айлары өте
ыстық, қапырық болып тұр. Ауа райының бұл құбылысы
ауыл шаруашылығы үшін кейде қолайлы, кейде қолайсыз
жағдай туғызады. Əсіресе шілде, тамыз, қыркүйек, қазан
айларындағы ыстық табиғат жаратылысының қурап, жаппай өрт қаупіне əкеліп соғуына мүмкіндік туғызады.
Өрт! Осы ауыр да зілді сөздің артында қаншама қапқара із, қайғы-қасірет жатыр десеңізші. Атамыз қазақ жауына «үйің өртенсін» -деп қарғыс тілеген.
Себебі өрт тек адамзат үшін емес, жан-жануарларға, аң
мен құстарға да өсіп-өнуіне де орасан зор зиян келтірген.
Орманда мекен ететін аң мен құстың өсіп жетілмеген
ұрпақтардың жартысына жуығы өрт кезінде жойылады. Бұл
аз десеңіз орманда демалыстағы немесе өрттен құтқару
кезінде адам шығынының кездесетіні белгілі.
Өрттің шығу себебі неден? Əсем табиғат аясында, орман ішінде, өзен су бойларында жұпарлы ауа жұтып, көңілді
дем алуға əркім құмар-ақ! Демалыс кезінде от жағып, қазан
көтеріп,кəуап қақтау кімге де болса көңіл көтеруге əсер
ететін жəйт. Айта кететін бір жəйт осы орманда дем алатын азаматтардың көбісі орман заңдылығына бағынғысы
келмейді, кейбір заңдылықты білмейді. Кез келген жерге,
ас пісіріп қалай болса солай шашып, көп қоқыс қалдырады.
Өкінішке орай, осындай əрекетке баратын білікті ел
билігінде жүрген азаматтар екені қатты қынжылтады.
ҚР Үкметінің 2010 жылғы 30 сəуірдегі «Алматы
облысының жекелеген мемлекеттік мекемесінің кейбір
мəселелері туралы» №370 қаулысына сəкес «ЖоңғарАлатауы МҰТП» құрылды. Осы ұлтық парктің құрылуына
негіз болған жер шарында өсетін барлық алма сортының
түп атасы «Сиверс» алма ағашы өсетіні қазіргі күнге бəріне
мəлім. Міне, осы табиғат сыйлаған орасан байлықты
қадірлеп, сақтау үшін облыс, аудан тұрғындары өртке сақ
болайық! Ата-бабамыздың бізге жеткен мұрамызды көздің
қарашығындай сақтайық!
Р.НУРГОЖАНОВ,
«Жоңғар-Алатауы» МҰТП РММ Сарқан
филиалының орманды қорғау жəне сақтау инженері.

Орманды жанама пайдалану
Орманды жанама пайдалану дегеніміз – күнделікті өмірде
кездесетін орман өнімін қоректену үшін жəне де басқа қажеттіліктерді
өтеуге арналған іс-шара. «Жоңғар-Алатауы» МҰТП республикалық
мемлекеттік мекемесінің шектеулі шаруашылық жүргізу аумағында
орманды жанама пайдаланудың келесі түрлері рұқсат етілген: шөп
шабу; мал жаю; омарта орналастыру; жабайы жемістерді жинау; дəрі
– дəрмек жасайтын пайдалы шөптерді жинау жəне т.б түрлері.
Орманды жанама пайдалану Қазақстан Республикасының
Орман кодексінің ережелеріне сай жүргізілуі керек, яғни орман
қорларының ұдайы өндірісіне шығын келтірмеу, орманды алқапқа
зиян-кесірін тигізбеуі қажет. Парк басқармасы орманды жанама пайдалану үшін тұлғалардың өтінішіне сай пайдалану түрлеріне сəйкес
қысқа мерзімге, яғни 1 жылға дейін рұқсат беретін құжат – орман
билеті толтырылады. «Алматы облыстық мəслихатының аппараты»
мемлекеттік мекемесінің 2016 жылғы 01 шілдеде шығарылған № 5
– 34 шешімі бойынша орманды жанама пайдалану үшін төленетін
төлем ақы мөлшері анықталған.
Мысалы, жайылымдарда мал жаю үшін: ірі қара 1 басқа – 135;
жас төл 1 бас – 68; жылқы 1 бас - 180; қой – 34 теңге төленуі
қарастылған.
Қазақстан Республикасы үкіметінің 2011 жылғы 14 қарашада
шыққан қаулысы бойынша мемлекеттік орман қоры жерінен (жайлымдардан) мал басына келесідей мөлшерде жер тағайындалады.
Таулы аймақтарда: ірі қара 1 басқа – 0,75-1,5 га; жас төл 1 бас
– 0,75-1,5 га; жылқы 1 бас – 1,0 га; қой 1 бас – 0,75-1,5 га. Егер де
орман пайдаланушы мемлекеттік орман қоры жеріндегі шабындық
жерлерге жəне жайлымдық жерлерге зиян келтірсе немесе заңсыз
мал бақса, дəрілік шөптер мен техникалық шикізаттарды заңсыз
дайындаса Қазақстан Республикасының Əкімшілік Құқық Бұзушылық
Кодексінің 370 бабының 4 – тармағы бойынша жеке тұлғаларға 20
АЕК есебінде, яғни 45380 тг мөлшерінде айыппұл тартады. Сонымен
қатар Қазақстан Республикасының үкіметінің 2007 жылы 31 мамырда шыққан № 441 қаулысына сəйкес келтірілген залал құнын өтеу
қарастырылған.
Орманда жанама пайдалану мерзімінде карантиндік жəне
ветеринарлық талаптардың орындалуы қатаң бақылауға алынады.
Қ. АБДИЛЬДАЕВ,
«Жоңғар-Алатауы» МҰТП Сарқан филиалының табиғатты
пайдалану инженері.

Əкімшілік құқық бұзушылық фактісін
мойындаған жағдайда айыппұл
төлеудің оңайлатылған тəртібі
Əкімшілік құқық бұзушылықты жасау фактісін мойындаған
жəне айыппұлды төлеумен келіскен жағдайда айыппұл
төлеудің оңайлатылған тəртібі көзделген (ƏҚБтК 710-1 бабымен толықтырылған).
Сонымен, əкімшілік құқық бұзушылық анықталған
жағдайда, құқық бұзушылық жасаған тұлғаға, салық органына келу туралы хабардар ету жəне (немесе) хабарлама тапсырыстық хатпен, жеделхатпен немесе электрондық
тəсілмен жіберілуі тиіс. Осы құжаттарда олардың берілген күні,
жаза қолданған лауазымды тұлғаның лауазымы, тегі, аты-жөні
туралы мəліметтерді, əкімшілік жауаптылыққа тартылған тұлға,
ƏҚБтК-нің осы құқық бұзушылық үшін жауаптылық көздейтін
бабы, əкімшілік құқық бұзушылықтың жасалу уақыты мен орны,
əкімшілік айыппұлдың сомасы, айыппұлды төлеу үшін деректемелер туралы мəліметтерді қамтиды. Осындай хабардар ету
жəне (немесе) хабарлама алғаннан кейін, құқық бұзушылықты
жасау фактісін мойындаған жағдайда салық төлеуші он жұмыс
күні ішінде айыппұлды төлеуі міндетті. Құқықбұзушылық
фактісімен келіспеген немесе айыппұл белгіленген мерзімде
төленбеген жағдайда əкімшілік құқық бұзушылық өндірісі Кодексте белгіленген жалпы негізде жүргізіледі. Көрсетілген
жаңалықтардан бөлек салықтық тексеру нəтижесімен
шығарылған əкімшілік шара қолдану қаулысына шағым беру
немесе наразылық келтіру мерзімдері ұзартылып қаулыны
табыс еткен немесе алған сəттен бастап отыз жұмыс күнге
дейінгі мерзімді қамтығандығын атап өту қажет. Елеулі өзгеріс
ретінде міндетті зейнетақы мен əлеуметтік аударымдар бойынша қарыздар құқық бұзушылық анықталған күніне 1 айлық
есептік көрсеткіштен аспаса ƏҚБтК-нің 88 бабының 3 бөлігінде
жəне 88-1 бабының 2 бөлігінде көрсетілген құқық бұзушылық
құрамын құрамайтындығын атап өтуге болады. Мұнан əрі,
01.01.2013 жылдан бастап ƏҚБтК-нің 205 бабының 2, 2-1,-4
жəне 5 бөлімдері осы баптық бірінші бөліміне біріктіріліп оған
шара ретінде ескерту қарастырылған. Бұл жерде мерзімдердің
бұзылу ұзақтығы 90 күнге дейін жəне 90 күннен аса деп бөлінбей
мерзімдің бұзылу ұзақтығына қарамастан ƏҚБтК-нің 205
бабының 1 бөлімімен дəрежеленеді. Бірақ бір жылдың ішінде
осы əрекеттер қайталанған жағдайда құқықбұзушының əрекеті
ƏҚБтК-нің 205 бабының 2 бөлімімен шара қолданылады.
М.ЕСЕНБАЕВ,
Сарқан АІІБ-ң ЖПҚ-ң УИП-і полиция аға лейтенанты.

Цифровое качество звука и изображения для казахстанцев

Сегодня без телерадиоканалов представить нашу жизнь практически невозможно. И каждый день перед работниками этой
сферы стоит задача по улучшению качества
трансляций, созданию уникального контента,
который найдет своего зрителя. Одним из
главных игроков рынка телерадиовещания
в Казахстане является АО «Казтелерадио».
Акционерное общество «Казтелерадио»
- это национальный оператор Республики Казахстан в области телерадиовещания, в его
задачи, входит реализация госпрограммы
по переходу РК на современные форматы
цифрового спутникового и эфирного телевизионного вещания. Деятельность компании
регулируется Министерством информации и
коммуникации РК.
Основной задачей «Казтелерадио» является обеспечение равноправного доступа
всего населения республики к возможности
качественного приема отечественных телерадиоканалов. Это цель отвечает стратегии
снижения информационного неравенства
между городским и сельским населением
страны.
В 2006 году в Женеве состоялась Региональная конференция радиосвязи, на которой была принята Международная конвенция по переходу с аналогового на цифровое

эфирное телевещание. Соглашение подписали представители 104 государств, в том числе
и Казахстана. Реализация проекта по переходу Республики Казахстан на новые цифровые
технологии и снижению информационного неравенства поручена национальному оператору
— АО «Казтелерадио.
В июле 2012 года в рамках телемоста, посвященного Дню индустриализации, в медиацентре Астаны с участием Главы государства
Нурсултана Назарбаева состоялась церемония запуска цифровой эфирной (наземной)
сети телевещания. Президент назвал внедрение цифрового вещания одним из пунктов
форсированной индустриализации. Первыми
возможность бесплатного просмотра наземных
отечественных телеканалов в цифровом качестве получили жители Астаны, Алматы, Караганды, Жезказгана и Жанаозена и ближайших
населенных пунктов. В результате цифровое
эфирное телевидение стало доступным в для
23% населения страны.
На сегодняшний день уже построено 356
цифровых РТС, которые оснащены современным телерадиовещательным оборудованием.
И это позволяет обеспечить 77,5% населения
республики Казахстан возможностью приема
казахстанских телеканалов в цифровом качестве.
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Реализация проекта предоставила возможность бесплатного приема до 30 казахстанских телеканалов на уровне всех областных центров, городов Астана, Алматы
и до 15 телеканалов на уровне районных и
сельских РТС. Услуги доступны полностью в
Мангистауской, Алматинской, Жамбылской и
Южно-Казахстанской областях. К завершению
проекта в 2018 году будет эксплуатироваться
827 радиотелевизионных станций (РТС), что
позволит обеспечить возможность приема отечественных телеканалов в цифровом качестве
для 95% населения страны.
До начала работ по строительству сети
ЦЭТВ, в 2011 году был запущен проект спутникового телевидения OTAU TV. И только благодаря OTAU TV в труднодоступных населенных
пунктах, где не было и нет иных видов вещания
отечественных каналов, уже сейчас смотрят
более 60 отечественных телерадиоканалов и
70 зарубежных телеканалов. За шесть лет количество абонентов OTAU TV выросло до 1,2
миллиона семей.
В 2016 году, с марта по октябрь компанией был реализован большой проект – перевод спутникового телевидения OTAU TV с зарубежного космического аппарата Intelsat-904
на казахстанский спутник Kazsat-3. Переход на
казахстанский спутник KazSat-3 позволил зри-

телям смотреть дополнительные SD каналы,
а также просмотра HD каналов (каналов высокой четкости), которые уже доступны пользователям Бесплатного и Полного пакетов. В
этом году в формате высокой четкости были
запущены главные отечественные телеканалы «Хабар» и «Қазақстан», Kazsport. Зрители
OTAU TV могут смотреть в формате высокой
четкости в бесплатном пакете международную выставку «EXPO-2017» которая проводится в г.Астана.
К сожалению, популярностью на территории нашей области пользуются также зарубежные спутниковые операторы (ЗСО),
деятельность которых на территории РК является незаконной. Проблема в том, что деятельность ЗСО не лицензирована в Казахстане, и это влечет за собой отток средств из
страны, которые оплачиваются казахстанскими пользователями за их услуги, отсутсвие в
сетке вещания казахстанских телеканалов,
тоже является нарушением отчесетвенного
законодательства.
На сегодняшний день OTAU TV предлагает своим зрителям не менее интересный
контент из 130 телерадиоканалов, среди которых 60 отечественных, и 70 зарубежных.
Мы первые в Казахстане запустили для своих абонентов телеканал семейства Discovery
на казахском языке – Discovery Shocase в HD
и SD форматах.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

ШАМШЫРАҚ

Летняя языковая школа
«Эрудит»

Шуаѓын шашќан
Тасарық орта мектебінде 10-21-маусым аралығында, мектеп жанындағы «Шуақ»
жазғы лагерінің 1-ауысымына 20 бала ата-ана тарапынан қамтамасыз етіліп,түрлі ісшаралар жоспарланып, ұйымдастырылды. Мектеп дəрігері Ш.Райханова күнделікті
балалардың тамақтануы, ауыз суы, бөлме тазалығын тексеріп отырды.
«Шуақ» жазғы лагерінің ашылу салтанаты болып, онда оқушылар өз өнерлерін
ортаға салып, лагерьдің өзіндік тəртібі мен ережелерімен танысты. А.Т.Ерденбекованың
«Қандай көркем, менің өлкем» тақырыбында жас суретшілердің сурет көрмесі
ұйымдастырылды. Іс-шараның мақсаты талапты, дарынды балалардың сурет салуға деген ынтасы мен махаббатын ояту. Дене шынықтыру пəнінің мұғалімі А.Отарбай «Көңілді
жарыс» тақырыбында спорттық жарыс өткізіп, екі командаға бөлінген «Толағай» мен
«Сұңқар» өз белсенділіктерін көрсетіп, жеңіске «Сұңқар» командасы жетті.
Бастауыш пəнінің мұғалімі Г.Ж.Дарханова жəне музыка пəнінің мұғалімі
Ə.С.Досмухамбетовтың бірігуімен «Əнші балапан» байқауы өтті. Байқауға барлық
оқушылар үлкен жауапкершілікпен қатысып, өз өнерлерін салды. Балалар 1күн ауыл
табиғатына саяхат жасап,таза ауада демалып, қызықты ойындар ойнады. Мектеп
кітапханашысы М.Е.Есимбекованың «Кітап сенің досың», ағылшын пəнінің мұғалімі
Т.С.Қасымованың «Ағылшынша сөйлейік»,өзін-өзі пəнінің мұғалімі А.А.Рахатованың
«Еңбекқорлық пен жалқаулық», АƏД пəнінің мұғалімі М.К.Сегизбаевтың «Ұрпаққа Ұлан
болған ұлы ерлік» топтық сайыстары өте шеберлікпен өткізілді. «Заңды білу- заман
талабы» тақырыбы аясында ауылдық учаскелік инспектормен кездесу өткізілді.Əр
күні түрлі қызықты тренингтерімен мектеп психологы А.Т.Ермухамбетова оқушыларды
белсенділікке,ұтымды жауаптарға,шеберлікке баулып отырды.
Бастауыш сынып мұғалімдері «ЭКСПО-2017 Мəңгілік Ел бастауы» тақырыбымен
көрме ұйымдастырды. Лагерь соңы сазды бағдарламамен ұласып,белсене қатысқан
оқушыларды мақтап, мақтау қағаздары ұсынылды.
К.БАЯХМЕТОВА,
лагерь жетекшісі.

Бала тəрбиесiндегi ата-ананыњ рµлi

Бала тəрбиесі-қиын да күрделі процесс.Балалар балабақшада, мектепте жəне басқа да оқу
орындарында тəрбиеленеді.Алайда баланың ең алғашқы тəрбиешісі - ата-ана.Ата-ана өзінің
сөзімен де,ісімен де балаға үлгі бола білу керек.
Ата-ана баланы жарық дүниеге əкелгеннен кейін қоршаған ортаны танып-білуге, ортаға
бейімделуіне көмектеседі.Сондықтан баланың жеке тұлға болып қалыптасуында ата-ананың рөлі
ерекше.Баланың қандай болуы ата-анаға байланысты.«Ұяда не көрсең,ұшқанда соны ілерсің»
деп бекер айтылмаған.Отбасының балаға берген тəрбиесі қалай болса, бала солай қалыптасады.
Ата-ана бала тəрбиелеуде салғырттық танытпаған жөн. Баланың жан дүниесіне үңіліп, баласын
не қызықтырады, достары қандай екенін білгені дұрыс. Яғни баланың не ойлайтынын білу керек.
Көп жағдайда жұмысбасты ата-аналар балаларымен сөйлесуге де уақыт таппай жатады. Бала
ата-анасынан көңіліндегі сұрақтарына жауап іздеп, сұрақ қоя бастаса, «балам, жұмыстан шаршап келдім,уақытым жоқ» деп немқұрайлылық танытады. Бұл, əрине, дұрыс емес. Бала өзінің
сұрақтарына жауап таппағаннан кейін оқуға, білімге деген ынтасы нашарлайды. Ата-ана баламен
сөйлесуге əрдайым уақыт таба білу керек.
Ата-ана мен мектеп өзара тығыз байланыста болса, балаларға бірдей талап қойса ғана жанжақты дамыған,саналы азамат болып қалыптасары сөзсіз.

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей
образования, ориентированных на личность и
ее саморазвитие в конкретных педагогических
системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. Летние каникулы составляют
значительную часть годового объема свободного времени школьников, но далеко не все
родители могут предоставить своему ребенку
полноценный, правильно организованный отдых. Такую возможность могут давать летние
пришкольные лагеря с дневным пребыванием
детей, где дети имеют возможность не только
отдыхать, но и продолжить процесс образования в неформальной обстановке и развивать
свой творческий потенциал под руководством
опытных педагогов и в соответствии с продуманной организованной системой планирования лагерной смены. В последние годы стали
популярными организуемые для школьников
во время каникул школы-лагеря по различным
предметам.
В рамках реализации 79 шага Плана Нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех» - развитие трехъязычного
образования в каникулярный период в школегимназии имени Абая была организована работа Летней языковой школы для групп с изучением русского и английского языков.
Основной целью летней языковой школы
является создание лингвистической образовательной среды для выравнивания языковой
подготовки учащихся 5-10 классов во время
летних школьных каникул.
Работа языкового лагеря была построена
с учетом потребностей учащихся и с целью
обучения с увлечением. Руководили процессом работы летней языковой школы учителя
русского языка Исаева Р.С., Максименко Н.С.,
Борамбаева А.Н. и учителя английского языка
Жонделбаева М.А., Əлжанова Ж.Т, Есимбекова Д.
В течение всего пребывания в лагере вместе отдыхали и учились несколько десятков
человек и делали это не потому, что у нас обя-

К‰ншуаќпен демалыс
кµњiлдi

лысын тиімді ұйымдастыру мақсатында
Ақын
Сара атындағы орта мектептің
жанындағы жазғы «Күншуақ» лагері 5
маусымнан ашылып өз жұмысын бастады.
Балалардың
жазғы
тынығу
лагерлері əр түрлі болғанмен олардың
мақсаты мен міндеттері бірдей: балаларды тынықтыру, қызықтыру, денсаулығын
нығайту, білімін кеңейту, тəрбиелеу. Осы
мақсат, міндеттерді орындау үшін түрлі
жұмыстар ұйымдастырылып атқарылды.
Мектеп
тəрбиешілері М.Дюсембекова,Н.
Адильханова,С.Серикболова,М.Тойшыбаева əн-күй
жетекшісі
Ə.Абылханов
балалардың демалысын тиімді, қызықты
өтуіне атсалысты. «Күншуақ» лагеріне кел-
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зательное образование, а потому, что получали от этого удовольствие. В центре учебновоспитательной работы лагеря находился
ребенок и его стремление к реализации собственных возможностей и компетенций.
В процессе посещения языковой школы,
учащиеся знакомились со страноведческим
материалом, познавали культуру и поэзию России, Англии и Казахстана, участвовали в экскурсиях по виртуальному музею, занимались
проектной деятельностью, участвовали в конкурсе народных танцев. Проводились конкурсные мероприятия. Ребята демонстрировали
творческие работы, презентации, рисунки, участвовали в интеллектуальных конкурсах, викторинах, работали в творческих мастерских.
В конце смены проводилось заключительное
мероприятие «Закрытие языковой школы».
Все мероприятия, проводимые по плану, соответствовали возрастным особенностям школьников, создавали психологическую атмосферу, расширяли кругозор учащихся о культуре
разных стран. Общение ребят на русском и
английском языках позволяет углубить знания
по предмету, привить любознательность, интерес к познанию окружающего мира, развить
коммуникативные умения, а практическое
владение языками способствует дальнейшему
укреплению знаний по русскому и английскому
языкам.
Большую помощь и поддержку в организации языковой школы оказали директор школы
Есенгулова Н.Б. и заместители директора по
воспитательной работе Бекежанова Г.Н., Урумбазарова Д.М.
Работа лагеря завершена, но впереди летние каникулы! Наши ученики готовы не тратить
впустую время, а, помимо отдыха, уделять
внимание изучению языков, так как это одно из
приоритетных направлений современного образовательного процесса.
Н.МАКСИМЕНКО,
учитель русского языка и литературы
школы-гимназии имени Абая.

Ќарайласќанныњ ќазаны
ортаймайды
Телегей теңіз өмірде сан қилы өмірлермен, сан түрлі адамдар кездеседі. Қарбаласқан
тіршіліктің,күнделікті күйбеңінде адам кімнің-кім екенін біле бермейді. Бұралаң өмір жолы
құлатса да, қоңыр қалпымыз бəріне шыдамдылық танытып өмірде аман-есен жүргенімізге
қуанайық, шүкір қылайық!
Адам адамға жақсылық жасау үшін жаралған, жалпы жақсылыққа ұмтылып, оны істеуге ниет
қылсақ сіздің жақсы адам болғанымыз. Жақсының жақсылығын айт нұры тасысын. Қасиетті
рамазан айында мүгедектерге қайырымдылық көмек қолын созып, игілікті істер атқарған,
жаны жайсаң пейілі кең «Дидар» сауда орталығының басшысы Ғали Бақытжанұлына, «Жібек
жолы» дүкенінің иесі Талғат мырзаға,«Турка» диріменінің басшысы Шолақ Аладинге,«Султан»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен Алмас Атановқа, «Сарқан сүт-май» зауытының директоры Сабыржан Толеужанұлы Кулбековке шексіз алғыс айтамыз.
«Сендер аман болыңдар жақсы адамдар» деп ақын жырлағандай осындай аға- бауырларымыз, барлықтарыңызда аман болыңыздар, бар болыңыздар.
Ораза айт қабыл болсын! Ұстаған оразаларыңыз, жасаған дұға –тілектеріңіз, құлшылық
–ғибадаттарыңыз, əрбір қайырлы амалдарыңыз қабыл болғай! Ала Тағала отбастарыңызға
амандақ, жұмыстарыңызға береке –бірлік нəсіп еткей!
С.КАСЫМХАНОВ,
Сарқан ауданының «Мейірлі»
мүгедектер қоғамдық
бірлестігінің төрағасы.

Гульмира ДОСУМБЕКОВА,
«Тасарық орта мектебі» мектепке дейінгі шағын орталығымен кмм-нің тəрбиешісі.

Жаз - оқушылар үшін жылдың тамаша мезгілі, ерекше ықыласпен күтілетін
уақыт. Жаз мезгіліндегі уақыт балалардың
негізгі сабақтан, үйреншікті тіршілік
қарекетінен босап, өзін қызығушылығымен
айналысуына мүмкіндік береді. Жыл бойы
уақытының көбі партада отырып оқыпжазуға кеткен оқушы, демалысын асыға
күтеді. Бұл – табиғи нəрсе.
Оқушының жазғы демаласын жүйелі,
тұрақты ұйымдастыру əр ата-ана үшін
қиынға соғады. Оның себебі ата-ананың
уақыты да, мүмкіншілігі де жетпей жатады.
Ата-ана үшін ең тиімді жолдың бірі -ол
көптеген жылдар бойы ұйымдастырылып
келе жатқан мектеп жанындағы лагерь.
Жазғы демалыс күндері балалар дема-
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ген əрбір оқушыны алдымен жақсылыққа,
адамгершілікке,
ұйымшылдыққа
тəрбиелей отырып, оқушылардың жазғы
демалыс уақытын тиімді əрі мағыналы
өткізуге жағдайлар
жасалды. «Біз
бақытты балдырған», «Асфальтқа сурет салу-ЭКСПО-2017», «Мен кішкентай
шебермін», «Мақтанышым –егеменді
Қазақстан», "Ертегілер еліне саяхат",
«Жақсылық жасай білейік» жəне т.б.
тақырыптарда
жұмыстар жүргізілді,
зияткерлік –танымдық ойындар,əн –би
кеші,қала ішінде серуендер,участкелік
инспектормен кездесу ұйымдастырылды.
Ойындар арасында мектеп медбикесі
А.Дунчебаева жеке бас тазалығына
байланысты əңгімелер жүргізді, мектеп
психологы
А.Мұратбекқызы
оқушыларды сергітіп тест, əңгімелесу
жəне ойын арқылы балаларды бақылады,
кітапханашы
М.Каймолдина
«Кітап
қалашығына»саяхат
ұйымдастырып
атсалысты.Дене шынықтыру мұғалімі
Ж.Қолбасаров спорттық іс – шаралар
жүргізді,күнделікті
таңғы
жаттығулар
үйрете отырып салауатты өмір салтын
қалыптастырды. Сонымен
қатар «Ас
адамның арқауы» демекші аспазшы
М.Саркытбекова оқушыларды екі уақыт
ыстық тамақпен қамтамасыз етіп отырды. Мектеп жанынан ашылған лагерьдің
əр күнін бірлесе отырып тимді өткізуге
тырыстық. Лагердің соңғы күні оқушылар
концерттік бағдарлама ұйымдастырып,əр
оқушы өзінің жетістіктері үшін мадақтама
қағазбен мараппатталды.
Б.МИЗАМБЕКОВА,
Ақын Сара атындағы орта
мектебінің «Күншуақ» лагерінің
жетекшісі.

Жеңіс есімдері
20 маусым күні
Бақалы
ауылында
«Нұр
Отан»
партиясының
«Ардагерлерді
а рд а қ та й ы қ »
партиялық
жобасы
бойынша
«Жеңіс
есімдері» атты акция
аясында Бақалы ауылдық округінің жастар
ісі жөніндегі əдіскер нұсқаушысы жастарды
ұйымдастырып тыл еңбек ардагерлерінің
хал жағдайларын, тұрмыстық қажеттіліктерін
біліп, кейінгі өскелең жас ұрпаққа айтар
ақылын тыңдау үшін үйлеріне барып кездесіп
қайтты. Ардагер аталарымыз жастарға
жастық шақтарының қиын-қыстау кезеңде
өткенін, бастан кешкен уақиғаларын айтып қауқылдасып риза болып қалды. Қазіргі
жастардың бақытты өмір сүріп жатқаны,
болашақтарының жарқын болуына өз
үлестерін қосқанын айтты. Жастарға жақсы
тілектерін айтып, баталарын берді.
Ақмарал ДАНАБЕКОВА,
Бақалы БПҰ-ның мүшесі, жастар ісі
жөніндегі əдіскер нұсқаушы.

РЕСМИ
арќан
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ССот
Правила управления бесхозяйными опасными
шешімімен коммуналдық меншікке түсті
e-mail: Igiman01@mail.ru
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деп танылған иесіз қауіпті қалдықтарды
басқару қағидалары

отходами, признанными решением суда
поступившими в коммунальную собственность

1. Жалпы ережелер
1. Осы Сот шешімімен коммуналдық меншікке түсті деп танылған иесіз қалдықтарды басқару қағидалары (бұдан
əрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 17-бабының 38-8)
тармақшасына сəйкес əзірленді жəне сот шешiмiмен республикалық меншiкке түстi деп танылған иесiз қалдықтарды
(бұдан əрі – қалдықтар) басқару тəртiбiн айқындайды.
2. Қалдықтарды коммуналдық меншікке беру сот шешімінің негізінде жүзеге асырылады.
3. Қалдықтарды коммуналдық меншікке беру үшін облыстың (республикалық маңызы бар қала, астана) жергілікті
атқарушы органымен немесе қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) немесе оның аумақтық бөлімшесі комиссия (бұдан əрі – комиссия) құрады, оның құрамына уəкілетті органның немесе
оның аумақтық бөлімшелерінің, жергілікті атқарушы органның, уəкілетті органның ведомстволық бағынысты ұйымының
өкілдері (бұдан əрі – ұйым) кіреді.
Комиссия осы Қағидалардың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша иесіз қауіпті қалдықтарды коммуналдық
меншікке беру туралы акт жасайды.
4. Иесіз қалдықтарды басқаруды ведомстволық бағынысты ұйым жүзеге асырады.
5. Иесіз қалдықтарды басқару – бұл қалдықтарды бағалау, есепке алу, одан əрі пайдалану, сату, кəдеге жарату жəне
жою бойынша қызмет.
2. Сот шешімімен коммуналдық меншікке түсті деп танылған иесіз қауіпті қалдықтарды басқару тəртібі
1-параграф. Қалдықтарды есепке алу жəне бағалау
6. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы қолданыстағы заңнамасына сəйкес ұйым дербес
немесе қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға жəне қызметтерді көрсетуге лицензиясы бар жеке
жəне (немесе) заңды тұлғаларды тарта отырып:
1) қалдықтардың қасиеттерін зерделеу;
2) олардың деңгейін анықтау;
3) Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы № 169-п
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4775 тіркелген) Қалдықтар
сыныптауышының негізінде, Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 30 сəуірдегі
№ 128-п бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4720 тіркелген) нысан
бойынша қауіпті қалдықтар паспортын жасай отырып, кодын анықтау жұмыстарын жүргізеді.
Сонымен қатар ұйым Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы қолданыстағы заңнамасына
сəйкес бағалау қызметі саласындағы жұмыстарды орындауға жəне қызметтерді көрсетуге лицензиясы бар жеке жəне
(немесе) заңды тұлғаларды тарта отырып, қалдықтардың құнын анықтау жұмыстарын жүргізеді.
Ұйым жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін өндіріс жəне тұтыну қалдықтарының мемлекеттік
кадастрында есепке алу үшін уəкілетті органға қалдықтардың көлемi, түрлерi, орналасқан жерi, жай-күйi жəне оларды
басқару жөнiндегi қабылданып жатқан шаралар туралы ақпаратты электрондық жəне қағаз тасымалдағыштарда есепті
жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша береді.
7. Халықтың қалдықтарға қолжетімдігін болдырмаудың алдын алуды, оларды оқшаулауды, олардың топырақ
жамылғысына, су ресурстары мен атмосфералық ауаға теріс əсерiн азайту жөнiндегі шараларды ұйым қамтамасыз
етеді.
8. Егер Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы қолданыстағы заңнамасына сəйкес қалдықтардың
қорытынды құны нөлге тең деп анықталса, онда мұндай қалдықтарға осы Қағидаларда қарастырылған тəртіппен оларды
ақысыз негізде өткізу бойынша нормалар қолданылады.
2-параграф. Қалдықтарды одан əрі пайдалану жəне сату тəртібі
9. Қалдықтарды ұйым заңды жəне жеке тұлғаларға Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы
қолданыстағы заңнамасына сəйкес анықталатын бағалау құнынан төмен емес баға бойынша конкурс өткізу арқылы
сатады.
10. Конкурсты дайындауды жəне өткізуді ұйым жүзеге асырады. Уəкілетті орган ұйымның, уəкілетті органның,
мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдерін қоса отырып конкурстық комиссияның құрамын қалыптастырады.
11. Конкурстың шарттарын уəкілетті орган анықтайды.
12. Ұйым еркін нысандағы жазбаша өтініш негізінде конкурсқа əлеуетті қатысушыларға конкурсқа қойылатын
қалдықтар объекті бойынша құжаттар пакетінің көшірмелерін ақысыз ұсынады.
Құжаттар пакетін ұйым қалыптастырады жəне ол конкурстық ұсыныс əзірлеу үшін өтініш берушіге қажетті мынадай
ақпараттан тұрады:
1) қалдық туралы тарихи анықтама;
2) қалдықтардың сандық-сапалық сипаттамасы туралы ақпарат;
3) қалдықтардың қауіпті қасиеттері туралы ақпарат;
4) қоршаған ортаға əсері туралы ақпарат.
13. Конкурс қатысушылардың аясы шектелмеген тобы арасында жəне ашық тəсілмен өткізіледі. Ашық конкурс
өткізу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасының барлық аумақтарында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында мемлекеттік жəне орыс тілдерінде жарияланады.
Конкурсты өткізу мерзімін ұйым конкурс жарияланып отырған қалдықтар объектісінің ерекшелігіне қарай,
бірақ конкурсқа қатысуға конкурстық ұсыныстарды қабылдау аяқталғанға дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей
анықтайды. Хабарландырулар уəкілетті органның жəне ұйымның интернет-ресурсында бір мезгілде орналастырылады.
14. Конкурс өткізу туралы хабарландыру мыналарды қамтиды:
1) конкурсты ұйымдастырушының атауы жəне қалдықтарды сату жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімді қабылдау
орнының мекенжайы;
2) өткізу уақыты мен орны;
3) қалдықтарды сату жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінім беру мерзімі;
4) конкурстың негізгі шарттары;
5) конкурсқа шығарылатын қалдықтар объектісінің орналасқан жері мен қысқаша сипаттамасы;
6) ақы төлеу үшін деректемелерді көрсете отырып, конкурсқа қатысу құқығы үшін қалдықтар объектісін бағалау
құнының бір пайызын құрайтын жарнаның мөлшері.
15. Қалдықтарды сату жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімдерді (бұдан əрі – өтінім) қабылдауды ұйым мерзімді баспа басылымдарында конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күнінен бастап жүзеге асырады жəне конкурсқа
қатысуға өтінімдерді қарау күніне үш күнтізбелік күн қалғанда аяқтайды.
16. Əлеуетті қатысушылар өтінімдерін осы Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша беттері
нөмірленіп, тігілген түрде ұсынады, соңғы бетіне олардың қолдары қойылып, мөр басылып куəландырылады.
Конкурсқа əлеуетті қатысушы қажет болған жағдайда конкурс шарттарының талаптарына сəйкес жұмысты орындау
немесе қызмет көрсету үшін қосалқы мердігерлерді (бірге орындаушы) тартады, бірақ қызмет, жұмыс көлемінің үштен
екі бөлігінен артық болмауы тиіс.
17. Конкурсқа қатысушы өтінімдерді қараудың белгіленген мерзіміне үш жұмыс күні қалғанға дейін ұйымға жазбаша
түрде хабарлай отырып, өз өтінімін кері қайтара алады.
18. Қарау қорытындысы бойынша комиссия өтінімдерді қабылдау немесе бас тарту туралы шешім қабылдайды.
Өтінімдерді қарау күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде ұйым өтінім берушіге конкурсқа қатысуға жіберілгені туралы
жазбаша хабарлама немесе дəлелді бас тарту жолдайды.
19. Ұйым мынадай жағдайларда өтінім қабылдаудан бас тартады:
1) осы Қағидалардың талаптарын бұза отырып өтінім беру;
2) өтінім беруші өтінімінде жалған немесе дұрыс емес мəліметтер беруі;
3) өтінімде өтінім берушінің қалдықтарды қауіпсіз кəдеге жарату (қайта өңдеу) үшін қажетті техникалық,
ұйымдастырушылық, басқарушылық жəне қаржы мүмкіндіктері (Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы
29 желтоқсандағы № 622 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5446
тіркелген) нысан бойынша салық, міндетті зейнетақы жарнасы, міндетті кəсіби зейнетақы жарналары мен əлеуметтік
салымдар бойынша берешектiң (бар) жоқ екендiгi туралы анықтама, қаржы мүмкіндіктерін растайтын құжат) бар екені
немесе оларға ие болатыны туралы құжат жүзінде растаманың болмауы.
20. Конкурсқа қатысуға дайындық бойынша шығынды қоса алғанда, конкурсқа қатысушылардың жұмсаған
шығындары қайтаруға не өтелуге жатпайды. Ұйым конкурстың қорытындысы жарияланған күнінен бастап он жұмыс күні
ішінде жеңімпаз деп танылмаған конкурсқа қатысушыларға жарналарын қайтарады.
21. Конкурсқа жіберілген өтінім беруші конкурстық ұсыныс жасайды, оны ұйымға конверттерді ашу рəсіміне бір
сағатқа дейінгі уақыттан кешіктірмей ұсынады. Ұйымға келіп түскен жəне конкурсқа жіберілген конкурстық ұсыныстар
конкурсқа қатысушыларға кері қайтарылмайды.
22. Конкурсқа қатысу үшін конкурстық ұсыныстар мыналарды қамтиды:
1) өтінім берушінің конкурс өткізу тəртібіне жəне өтінім берушінің міндеттеріне қатысты осы Қағидалардың шарттарымен танысқандығы туралы растауы;
2) жарғы көшірмесі (заңды тұлғалар үшін);
3) əлеуетті қатысушының бірінші басшысын тағайындау (сайлау) туралы құжаттың көшірмесі;
4) жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлердің тізбесі, қосалқы мердігерлерге берілген жұмыстардың
көлемі мен түрлері (жұмысқа тартылған жағдайда);
5) конкурсқа қатысу құқығына төленген жарна төлемін растайтын құжат (ақысыз өткізген жағдайда ұсынылмайды);
6) əлеуетті қатысушының қолы қойылған баға ұсынысы;
7) конкурс шарттарын орындауға бағытталуы тиіс бағдарлама (жобаны іске асыру мерзімдері, технологияны
қолдану, қаржы мүмкіндіктері, экологиялық заңнамалар талаптарына сəйкестігі).
23. Əлеуетті қатысушы конкурстық ұсынысты беттері нөмірленген, тігілген түрде ұсынады жəне соңғы парағына
оның қолы қойылып, мөр басылып куəландырылады.
24. Конкурстық ұсыныстар əлеуетті қатысушыға грамматикалық немесе арифметикалық қателерді түзету қажет
болған жағдайды есепке алмағанда, тармақтардың арасында ешқандай да бір артық жазусыз, өшірусіз немесе қоса
жазуларсыз ұсынылады.
25. Əлеуетті қатысушы конкурстық ұсынысын конвертке мөр соғып бекітеді. Конвертте əлеуетті қатысушының атауы
жəне заңды мекенжайы көрсетіледі.
26. Конкурстық ұсыныстарды конкурстық комиссия конвертті ашқан күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде
бағалайды.
Конкурстық комиссияның шешімі хаттама түрінде ресімделеді. Хаттамаға конкурстың комиссия мүшелері қол қояды.
27. Конкурстық комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады жəне ол қатысып отырған конкурстық
комиссия мүшелерінің жалпы санының басым көпшілігі дауыс берген кезде қабылданды деп саналады. Дауыстар тең
болған жағдайда конкурстық комиссияның төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп есептелінеді.
Конкурстық комиссияның кез келген мүшесі конкурстық комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда өз пікірін
білдіріп, оны жазбаша баяндайды жəне ол конкурс қорытындысының хаттамасына тіркелінеді.
28. Конкурс жеңімпазын конкурстық комиссия мынадай негізгі критерийлер жиынтығы негізінде анықтайды:
1) бағдарламаның іс-шаралары конкурс шарттарын орындауды қамтамасыз етуге тиісті (жобаны іске асыру
мерзімдері, технологияларды пайдалану, қаржы мүмкіндіктері, экологиялық заңнамалар талаптарына сəйкестігі);
2) баға ұсынысы.
29. Конкурстың нəтижелері сол конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған баспа басылымдарында жарияланады, сондай-ақ уəкілетті органның жəне ұйымның интернет-ресурсында шұғыл түрде орналастырылады.
30. Конкурсқа бір ғана өтінім беруші қатысқан жағдайда, конкурс өткізілген жоқ деп танылады.
31. Конкурс өткізілген жоқ деп танылған кезде конкурстық комиссия объектіні конкурстан алып тастайды немесе
конкурс өткізуді қайта белгілейді. Тек бір ғана өтінім берушінің қатысуына байланысты конкурс қайта өткізілген жоқ деп
танылған кезде, ұйым конкурстық комиссияның ұсынысы бойынша мұндай өтінім берушімен келіссөздер жəне уəкілетті
органға тиімді шарттар негізінде ұйым үшін тиімділігі конкурстық ұсыныста олар ұсынғаннан кем болмайтын жағдайда
келісі мшарт жасайды.
32. Конкурс талаптарына сəйкес келетін бірде бір жоба ұсынылмаған жағдайда да конкурс өткізілген жоқ деп танылады.
33. Конкурс жеңімпазымен шарттары уəкілетті органмен келісілетін қалдықтарды сату туралы келісім шарт (бұдан
əрі – Келісім шарт) жасалады.
Келісім шарт қалдықтармен жұмыс істеу кезінде Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарын сақтау жəне жалпы жұмыс жүргізу бойынша, сондай-ақ конкурс жеңімпазының ұйым бекіткен үлгісімен орындаған
жұмыстары туралы есеп беруі бойынша міндеттемелерді қарастырады.
Есеп ұйымға тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы күніне дейін ұсынылады.
Келісім шарт талаптары сақталмаған жағдайда ұйым оны Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында
белгіленген тəртіппен бұзады жəне конкурс өткізуді қайта жариялайды.
34. Конкурс екі рет өткізілген жоқ деп танылған жағдайда ұйым осы Қағидаларда қарастырылған тəртіппен
қалдықтарға ақысыз негізде конкурс жариялайды жəне өткізеді.
35. Қалдықтарды сатудан тапқан ұйымның қаражаты мемлекет кірісіне жіберіледі.
3-параграф. Қалдықтарды кəдеге жарату жəне жою
36. Осы негіздеме бойынша қалдықтарды ақысыз негізде іске асыру бойынша конкурс өткізілген жоқ деп танылған
кезде қалдықтар талап етілмеген деп саналады.
Ұйым талап етілмеген қалдықтарды кəдеге жарату жəне жоюды Қазақстан Республикасының экологиялық
заңнамасына сəйкес коммуналдық бюджет қаражатының есебінен жүзеге асырады.
37. Сот шешімімен коммуналдық меншікке түсті деп танылған иесіз қалдықтардың объектілері орналасқан
аумақтарды қалпына келтіру істері, олар сатылғаннан, кəдеге жаратылғаннан жəне жойылғаннан кейін Қазақстан
Республикасының жер заңнамасындағы талаптарыға сəйкес жүргізіледі.
2. Қорытынды ережелер
38. Коммуналдық меншiкке түскен қалдықтармен жұмыс iстеу процесінде Қазақстан Республикасының экологиялық
заңнамасында көзделген талаптар сақталады.

1. Общие положения.
1. Настоящие Правила управления бесхозяйными опасными отходами, признанными решением суда поступившими в
коммунальную собственность (далее – Правила), разработаны в соответствии с подпунктом 38-8) статьи 17 Экологического
кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года и определяют порядок управления бесхозяйными отходами, признанными решением суда поступившими в коммунальную собственность (далее – отходы).
2. Передача отходов в коммунальную собственность осуществляется на основании судебного решения.
3. Для передачи отходов в коммунальную собственность местным исполнительным органом района (города), создается комиссия (далее – комиссия), в состав которой входят представители местного исполнительного органа, территориального подразделения, подведомственной организации местного исполнительного органа (далее – организация).
Комиссия составляет акт о передаче бесхозяйных отходов в коммунальную собственность, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
4. Управление бесхозяйными отходами осуществляется местным исполнительным органом.
5. Управление бесхозяйными отходами – это деятельность по оценке, учету, дальнейшему использованию, реализации, утилизации и удалению отходов.
2. Порядок управления бесхозяйными опасными отходами, признанными решением суда поступившими в
коммунальную собственность.
Параграф 1. Учет и оценка отходов.
6. Организация самостоятельно или с привлечением физических и (или) юридических лиц, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о государственных закупках проводит работы по:
1) изучению свойств отходов;
2) определению уровня их опасности;
3) определению кодировки с составлением паспорта опасных отходов по форме, утвержденной приказом Министра
охраны окружающей среды Республики Казахстан от 30 апреля 2007 года № 128-п (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4720), на основании Классификатора отходов, утвержденного
приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 31 мая 2007 года № 169-п (зарегистрированный в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4775).
Также организация с привлечением физических и (или) юридических лиц, имеющих лицензию на выполнение работ и
оказание услуг в области оценочной деятельности, проводит работы по определению стоимости отходов в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.
Организация ежегодно до 1 февраля, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган информацию об объемах, видах, месторасположении, состоянии отходов и мерах, предпринимаемых по управлению ими, по состоянию на 1 января, следующего за отчетным годом, в электронном и бумажном носителях для учета их в государственном
кадастре отходов производства и потребления.
7. Меры по предотвращению доступа населения к отходам, их локализации, сокращению негативного влияния на
почвенный покров, водные ресурсы и атмосферный воздух обеспечиваются организацией.
8. Если в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности итоговая стоимость отходов определена нулевой, то к таким отходам применяются нормы по их реализации на безвозмездной
основе в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Параграф 2. Дальнейшее использование и реализация отходов
9. Отходы реализуются организацией физическим и юридическим лицам путем проведения конкурса по цене не ниже
оценочной стоимости, определяемой в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.
10. Подготовка и проведение конкурса осуществляются организацией. Состав конкурсной комиссии формируется
уполномоченным органом с включением представителей организации, уполномоченного органа, заинтересованных государственных органов.
11. Условия конкурса определяет местный исполнительный орган.
12. Организация безвозмездно предоставляет потенциальным участникам конкурса копии пакета документов по выставляемому на конкурс объекту отходов на основании письменного заявления в произвольной форме.
Пакет документов формируется организацией и содержит следующую информацию, необходимую заявителю для разработки конкурсного предложения:
1) историческую справку об отходе;
2) информацию о количественно-качественных характеристиках отходов;
3) информацию об свойствах отходов;
4) сведения о воздействии на окружающую среду.
13. Конкурс проводится открытым способом и среди неограниченного круга участников. Объявление о проведении
открытого конкурса публикуется на государственном и русском языках в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан.
Сроки проведения конкурса определяются организацией в зависимости от специфики объекта отходов, в отношении
которого объявляется конкурс, но не позднее, чем за тридцать календарных дней до окончания приема конкурсных предложений на участие в конкурсе. Одновременно объявления размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа и
организации.
14. Объявление о проведении конкурса содержит:
1) наименование организатора конкурса и адрес приема заявки на участие в конкурсе по реализации отходов;
2) время и место проведения;
3) срок подачи заявок на участие в конкурсе по реализации отходов;
4) основные условия конкурса;
5) месторасположение и краткое описание объекта отходов, выставляемого на конкурс;
6) размер взноса за право участия в конкурсе, который составляет один процент от оценочной стоимости объекта отходов, с указанием реквизитов для его оплаты.
15. Прием заявок на участие в конкурсе по реализации отходов (далее – заявка) осуществляется организацией со дня
публикации в периодическом печатном издании объявления о проведении конкурса и заканчивается за три календарных
дня до даты рассмотрения заявок.
16. Заявки представляются потенциальными участниками по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, в
прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница заверяется их подписью и печатью.
Потенциальный участник конкурса в случае необходимости привлекает субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ либо оказания услуг в соответствии с требованиями условий конкурса, но не более двух третей объема
работ, услуг.
17. Участник конкурса может отозвать свою заявку за три рабочих дня до установленного срока рассмотрения заявок,
письменно сообщив об этом организации.
18. По итогам рассмотрения комиссия принимает решение о допуске или отказе заявок.
В течение трех рабочих дней с даты рассмотрения заявок, организация направляет заявителю письменное уведомление о допуске для участия в конкурсе либо мотивированный отказ.
19. Организация отказывает в принятии заявок в следующих случаях:
1) подачи заявки с нарушением требований настоящих Правил;
2) представления заявителем в заявке недостоверных или неверных сведений;
3) отсутствия в заявке документального подтверждения о том, что заявитель обладает или будет обладать техническими, организационными, управленческими и финансовыми возможностями (сведения об отсутствии (наличии) налоговой
задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным
взносам и социальным отчислениям по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29
декабря 2008 года № 622 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №
5446), документ, подтверждающий финансовые возможности), необходимыми для безопасной утилизации (переработки)
отходов.
20. Затраты, понесенные участниками конкурса, включая затраты по подготовке к участию в конкурсе, возврату либо
компенсации не подлежат. Организация возвращает взносы за участие в конкурсе участникам, которые не были признаны
победителями, в течение десяти рабочих дней со дня объявления итогов конкурса.
21. Заявитель, допущенный к участию в конкурсе, составляет конкурсное предложение, которое предоставляется организации не позднее, чем за час до процедуры вскрытия конвертов. Конкурсные предложения, поступившие в организацию
и допущенные к конкурсу, не подлежат возврату участникам конкурса.
22. Конкурсное предложение для участия в конкурсе содержит:
1) подтверждение заявителя об ознакомлении с условиями настоящих Правил, касающихся порядка проведения конкурса и обязанностей заявителя;
2) копию устава (для юридических лиц);
3) копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального участника;
4) перечень субподрядчиков по выполнению работ, объем и виды, передаваемых на субподряд работ (в случае привлечения);
5) документ, подтверждающий оплату взноса за право участия в конкурсе (не предоставляется в случае безвозмездной
реализации);
6) ценовое предложение, подписанное потенциальным участником;
7) программу, которая должна быть направлена на выполнение условий конкурса (сроки реализации проекта, применение технологий, финансовые возможности, соответствие требованиям экологического законодательства).
23. Конкурсное предложение представляется потенциальным участником в прошитом виде, с пронумерованными
страницами и последняя страница заверяется его подписью и печатью.
24. Конкурсное предложение предоставляется без вставок между строчками, подтирок или приписок, за исключением
тех случаев, когда потенциальному участнику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.
25. Потенциальный участник запечатывает конкурсное предложение в конверт. На конверте указывается наименование и юридический адрес потенциального участника.
26. Оценка конкурсных предложений проводится конкурсной комиссией в течение пятнадцати рабочих дней со дня
вскрытия конвертов. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола. Протокол подписывается членами конкурсной комиссии.
27. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если на него подано
большинство голосов от общего количества присутствующих членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов,
принятым считается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
Любой член конкурсной комиссии, в случае несогласия с решением конкурсной комиссии, выражает свое мнение,
которое излагается в письменном виде и прикладывается к протоколу итогов конкурса.
28. Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией на основе совокупности следующих основных критериев: 1) мероприятия программы должны обеспечивать выполнение условий конкурса (сроки реализации проекта, применение технологий, финансовые возможности, соответствие требованиям экологического законодательства); 2) ценовое
предложение.
29. Результаты конкурса публикуются в том же периодическом печатном издании, что и объявление о проведении
конкурса, а также незамедлительно размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа и организации.
30. В случае участия в конкурсе только одного заявителя, конкурс признается несостоявшимся.
31. При признании конкурса несостоявшимся, конкурсная комиссия снимает объект с конкурса или назначает повторный конкурс. При признании повторного конкурса несостоявшимся, ввиду наличия только одного заявителя, организация,
по рекомендации конкурсной комиссии, заключает с таким заявителем контракт на основе переговоров и условий, приемлемых для местного исполнительного органа, чем было предложено им в конкурсном предложении.
32. Конкурс признается несостоявшимся также в случае, если на конкурс не было представлено ни одного проекта,
соответствующего требованиям конкурса
33. С победителем конкурса заключается Контракт о реализации опасных отходов (далее – Контракт), условия которого согласуются местным исполнительным органом. Контракт предусматривает обязательства по соблюдению требований
экологического законодательства Республики Казахстан при обращении с отходами и в целом безопасному ведению работ,
а также по представлению победителем конкурса отчета о выполненных работах по форме, утвержденной организацией.
Отчет представляется в организацию ежеквартально до десятого числа следующего месяца, за отчетным кварталом.
В случае несоблюдения условий Контракта, организация расторгает его в порядке установленном гражданским законодательством Республики Казахстан и повторно объявляет конкурс.
34. В случае признания конкурса дважды несостоявшимся, организация проводит конкурс с реализацией отходов на
безвозмездной основе в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
35. Средства, вырученные организацией от реализации отходов, направляются в доход местного бюджета. Параграф
3. Утилизация и удаление отходов
36. При признании конкурса по реализации отходов на безвозмездной основе несостоявшимся, отходы считаются
невостребованными.
Организация осуществляет безопасную утилизацию и удаление невостребованных отходов в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан за счет средств местного бюджета.
37. Рекультивация территорий, на которых были размещены объекты бесхозяйных опасных отходов, признанными решением суда поступившими в республиканскую собственность, после их реализации, утилизации, удаления производится
в соответствии с требованиями земельного законодательства Республики Казахстан.
3. Заключительные положения
38. В процессе обращения с отходами, поступившими в коммунальную собственность, соблюдаются требования,
предусмотренные экологическим законодательством Республики Казахстан.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

Хабарландыру * Объявления

Продам автовесы.
Автовесы (көлік таразы) сатамын.
Тел: 8 702 5633679

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.
Продается
действующий
магазин
"Мөлдір" по ул. Горького №45. Кухонный
гарнитур недорого в хорошем состоянии,
стол деревяный низкий, стол деревяный
высокий 6 м, пылесос, детская коляска и
детский стол в хорошем состоянии, недорого. Сот: 8 777 2038914.
Кез келген талғамдағы алтын, күміс
əшекей бұйымдарды арзан бағамен сатамын. «Жетісу» сауда үйі, №17 бутик.
Орталықта орналасқан екі қабатты 5
бөлмелі үй жерімен сатылады. Үйдің моншасы, гаражы, орталық канализацияға
қосылған, суы бар. Сауда-саттыққа
қолайлы жерде "Достық" мейрамханасына таяу орналасқан. Сарқан қаласы,
Кабанбай батыр 83/3, Тел: 87011236200,
«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.
Поменяю не 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.
Сарқан қаласы, Тəуелсіздік көшесі
102-ші үйдегі 23-ші пəтер сатылады. 3
бөлмелі пəтер ІІ қабатта орналасқан. Пəтерге
эвроремонт жүргізілген, барлық жағдайы
жасалған, орталық жылу жүйесіне қосылған.
Хабарласыңыз: тел: 2-04-89, 87029063052.
Сарқан қаласы, Бұғыбай батыр көшесі
№2 мекен жайында орналасқан жалпы
көлемі 62,6 шаршы метр «Наурыз» дүкені
дүкен ретінде, офис ретінде немесе басқа
қажеттілікке жалға беріледі. Ғимарат
орталықтандырылған
жылу
жүйесіне
қосылған. Тел: 2-13-49 (үйге кешкі мезгілде)
жəне 2-12-60, ұялы тел: 87014805636.
Сдается действующий магазин «Наурыз», общей площадью 62,6 кв.метров,
в городе Саркан, ул.Бугыбай батыра №2
в арендупод магазин, под офис или под
любую другую деятельность. Отопление
централизованное. Обращаться по тел:
2-13-49 (дом. вечером) или 2-12-60, сот:
87014805636.
Трактормен калымға шығамыз. Жер
жыртуға, фуражер-тележкамен шөп тасуға,
тағы басқадай жұмыстарға шығамыз.
Хабарласыңыз:
тел:
87472590796,
87024378004.
Продам 4-х комнатный кирпичный
дом. В доме есть вода, душевая кабина, баня, хозпостройки, огород. Цена 2,5
млн. тенге. Ул. Тауелсиздик №252. Тел:
87011515199, 87477982128.
Очень срочно продается дом по
ул. Шолохова №26/2. Обращаться по
сот.87072134840, 87479889709, 8 777
8515834.
Срочно продается 3-х комнатная квартира в центре города, имеется балкон,
подвал, окна пластиковые, дверь железная, отопление центральное, счетчик
для воды, цена договорная. Обращаться ул. Кабанбай батыра №77, кв.32, сот.
87023439987.

Жарамсыз деп танылсын...

04.02.2011 жылы Əділет министрлігінен
Куанбаев Серик Калимолдановичтің
атына берілген 025822926 жеке куəлік
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

ШАРАЙНА

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 3 шілде

Сəрсенбі-Среда 5 шілде

ҚАЗАҚСТАН
06.00, 03.10 ҚР ƏНҰРАНЫ 06.05 Концерт 07.00
«Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ АҚПАРАТ 10.00
М/ф «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.15
«Мəңгілік аспан астында» деректі фильм 10.45
«Апта» 11.00, 21.45 Т/х «СҰҢҚАР» 12.40, 01.34
«Астана-халықаралық қаржы орталығы» Арнайы жоба. 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
«ЭХРО –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, 01.55 «ТҮНГІ
СТУДИЯДА
Н.ҚОЯНБАЕВ» 01.05 «Менің
Қазақстаным!» 02.25 «Көңіл толқыны»

ҚАЗАҚСТАН
06.00, 03.10 ҚР ƏНҰРАНЫ 06.05 Концерт 07.00
«Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ АҚПАРАТ 10.00
М/ф «МАРИНН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОТАРЫ» 10.10
«Мəңгілік аспан астында» Деректі фильм 10.40
«Елбасының ерекше қолтаңбасы» арнайы
жоба 10.50, 18.15 «Қызық екен...» 11.35, 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, 00.55 «АСТАНА ҚАЛАЙ САЛЫНДЫ» деректі фильм 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 «Ақсауыт» Əскерипатриоттық бағдарлама 02.10 «Көңіл толқыны»

ХАБАР
07.02, 01.40 «Өмір сабақтары» 07.30, 01.10
«ауырмайтын жол ізде» 08.00 «Жаңа күн» 10.15
Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15 Т/х «БƏСЕКЕ-2» 11.40,
15.10, 18.50, 20.45 «EXPO life» 11.45 «Мечты сбываются» 12.00, 00.05 «Заң бойынша»
деректі драмасы 12.30 «Магия кухни» 13.00 Т/с
«ТАКАЯ РАБОТА» 14.00 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БОЛЬНИЦА» 14.45 Д/ф «ЭПОХА ПЕРЕМЕН»
15.15 «Біздің назарда» 15.30 «Көңіл толқыны»
16.00 Т/х «ПƏЛЕНШЕЕВТЕР» 16.30 «Тағдыр
тартысы» деректі драмасы 17.00 «Народный
контроль» 17.15 «Əлем дəрігері» д/ф 17.45
«Қайсар жандар» 18.00 Т/х «ЖҰЛДЫЗДАР
ТОҒЫСҚАНДА» 18.55 Негізінде 19.00, 00.35,
02.10 Қорытынды жаңалықтар 20.20 «Бетпебет» 20.50 «История родной столицы» Новелла 20.50 По сути 21.00 Итоги дня 21.35 Д/ф
«Миссия миротворца» 22.20 Т/с «Вишневый
сезон» 23.15 Т/х «Күлаш»

ХАБАР
07.02, 15.30 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн»
10.15 Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15 Т/х «БƏСЕКЕ»
11.55, 15.10, 18.50, 20.45 «EXPO life» 12.00,
23.50 «Заң бойынша» деректі драмасы 12.30
«Сиқырлы ас үй» 13.00 ФИЛЬМ «ПУТЬ ЛИДЕРА.
ОГНЕННАЯ РЕКА» 14.45 Д/ф «Эпоха перемен».
«Дэн Сяопин» 15.15 «Білу маңызды» 16.30
«Тағдыр тартысы» д/д 17.00 «Важно знать»
17.15 Сериал «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА»
18.00 Т/х «ЖҰЛДЫЗДАР ТОҒЫСҚАНДА» 18.55
Негізінде
19.00, 00.20, 02.00 ҚОРЫТЫНДЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР 19.35 «Арнайы хабар» 20.00
«Давайте говорить!» 20.50 «История родной
столицы» 20.55 По сути 21.00 Итоги дня 21.35
Д/ф«Жаңғыру жолы» 22.00 Кино «ƏЕ АҒА»
01.00 «Ауырмайтын жол ізде» 01.30 «Өмір
сабақтары» деректі драмасы

ЕВРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар 06.10, 02.50 «ВЕРОНИКА
МАРС» 07.00 «Доброе утро» 10.00 «Поле чудес» 11.00, 02.40 «Басты патруль» 11.10, 05.15
«Той заказ» 11.45, 13.25, 00.50 «П@утина»
12.30 «Тамаша сити» 14.05 «Давай поженимся» 15.05 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ»
18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18.45 «Пусть
говорят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45
Сериал «ДВА ИВАНА» 01.40 Т/х «Джодха жəне
Акбар» 03.35 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 04.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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» 15.25 Концерт «Дариға
дəурен» 17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости
17.35 Ем болсын 17.50 Д/ф «Көлсай» 18.10
Телесериал «Жүрегім сізге аманат»
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 4 шілде
ҚАЗАҚСТАН
06.00, 03.10 Əнұран 06.05 Концерт 07.00
«Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ АҚПАРАТ 10.00
«МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.25
«Мəңгілік аспан астында» Деректі фильм 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, 19.35 Т/х «БƏСЕКЕ» 11.55,
15.10, 18.50, 20.45 «EXPO life» 12.00, 23.20 «Заң
бойынша» деректі драмасы 12.30 «Сиқырлы ас
үй» 13.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 14.00, 17.15
Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 14.45 Д/ф
«ЭПОХА ПЕРЕМЕН» 15.15 «Біздің назарда»
15.30 «Біздің үй» 16.30 «Тағдыр тартысы» 17.00
«Народный контроль» 18.00 Т/х «ЖҰЛДЫЗДАР
ТОҒЫСҚАНДА» 18.55 «Жаһандық саясат»
19.00, 23.50, 01.25 Қорытынды жаңалықтар
20.00 «Давайте говорить!» 20.50 «История
родной столицы» Новелла 20.55 Большая политика 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ
СЕЗОН» 22.30 Т/х «КҮЛАШ»
ЕВРАЗИЯ
06.00, 02.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 06.45 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 07.30 «Доброе утро»
10.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 11.00, 02.40
«Басты патруль» 11.10, 05.15 «Той заказ»
11.45, 13.25, 00.50 «П@утина» 12.30 «Пендеміз
ғой» 02.45 Т/х «Алаулаған сезім» 14.05 «Давай
поженимся» 15.05 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ
СМОГУ» 18.00 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР 18.45
«Пусть говорят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.45 Сериал «ДАША» 01.40 Т/х «Джодха жəне
Акбар» 04.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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 Телесериал «Жүрегім сізге аманат»
12.40 Полиция қызметі 13.00 Болмыс 13.45
Тілсақшы 14.00 Док/сериал «Бізді қоршаған
əлем» 15.00 Концерт «Сіздей болғым келеді»
17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Ем
болсын 17.45 Д/ф «Бірлік пен келісім мекені»
18.10 Телесериал «Жүрегім сізге аманат»
20.00 Жаңалықтар 20.35 Тұжырым 21.00 Прокурор уақыты 21.30Новости 22.10 Болмыс 23.00
Жаңалықтар 23.30 Новости

ЕВРАЗИЯ
06.00, 02.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 06.45 Басты
жаңалықтар 07.30 «Доброе утро» 10.00 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 11.00, 02.40 «Басты патруль»
11.10, 05.15 «ТОЙ ЗАКАЗ» 11.45, 13.25, 00.50
«П@утина» 12.30 «Пендеміз ғой» 14.05 «Давай поженимся» 15.05 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я
ВСЕ СМОГУ» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45
«Пусть говорят» 20.00 «Главные новости» 20.45
Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 01.40 Т/х «Джодха жəне Акбар» 03.35 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 04.25
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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 Прокурор уақыты 11.10
Телесериал «Жүрегім сізге аманат» 13.00 Болмыс 14.00 Мейман 14.50 Құдайбергеновтардың
концерті
17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости
17.35 Ем болсын 17.45 Д/ф « Көшбасшы күші»
18.10 Телесериал «Жүрегім сізге аманат» 20.00
Жаңалықтар 20.35 Тұжырым 21.00 Денсаулық
21.30 Жаңалықтар 22.10 Болмыс 23.00
Жаңалықтар 23.30 Новости

Бейсенбі-Четверг 6 шілде

ҚАЗАҚСТАН
06.00, 03.10 ҚР ƏНҰРАНЫ 06.05
Концерт
07.00 «Таңшолпан» 10.00, 14.55, 23.20 «ЖАЙНАЙ БЕР, ЕІСЕЛІ ЕЛОРДА!» 10.05 М/ф 10.20
«Мəңгілік аспан астында» деректі фильм 10.50,
12.55, 16.40, 18.10 «АСТАНАҒА АРНАУ» 10.55
«БАЛАЛЫҚ ШАҒЫМНЫҢ АСПАНЫ» драмасы
13.00 ЕХРО АҚПАРАТ 13.15, 16.45 АСТАНА
КҮНІНЕ АРНАЛҒАН ШЫҒАРЫЛЫМ. Тікелей
эфир 14.10 «Ғажайып Астана» музыкалық
бағдарлама 15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 17.50, 00.55
«АСТАНА-РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» деректі фильм
18.15 «ЕЛБАСЫ ЖОЛЫ: ОТ-ӨЗЕН» 20.00, 00.00
Басты ақпарат 20.35 «Айтуға оңай...» 23.25,
01.20 «ТҮНГІ СТУДИЯДА Н. ҚОЯНБАЕВ» 00.00
«КЕЛБЕТ» 01.50 «Көңіл толқыны»
ХАБАР
07.02 «Біздің үй» 07.30 «Арманға жетелей бер,
Астана!» 08.30 «Мəңгілік ел» атты мерекелік
концерті 09.45 Кино. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 11.15 Мюзикл. «Арман жолы» 12.15
ФИЛЬМ. «ПУТЬ ЛИДЕРА. ЖЕЛЕЗНАЯ ГОРА»
14.00 Д/ф «Эпоха перемен» 14.30 «Ұлытау ұлы»
Қ.Болмановтың концерті 17.30 д/ф «Миссия миротворца» 18.15 Т/х «ТАК СЛОЖИЛОСЬ ЗВЕЗДЫ» 19.00, 02.05 Қорытынды жаңалықтар 19.35
«Асқақтаған Астана!» 20.20 «История родной
столицы» Новелла 21.00 Итоги дня 21.35 Кино
«АЛМАС ҚЫЛЫШ» 00.05 Концерт 02.45 «Ауырмайтын жол ізде»
ЕВРАЗИЯ
06.00, 02.40 «ВЕРОНИКА МАРС» 06.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР» 08.15, 155.00, 00.50 «П@утина» 10.00 Д/ф «ПЕРВЫЙ» 10.25 КИНО «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12.35 «ШАҢЫРАҚТЫҢ
ШЫРАҚШЫЛАРЫ» 15.45, 18.25 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 20.00
«Главные новости» 20.45 Сериал «Я БУДУ
ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 01.40 Т/х «Джодха жəне
Акбар» 04.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 05.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі. 07.25
Концерт «Астанаға арнау» 09.00 Жаңалықтар
09.35 Ем болсын 09.45 Новости 10.20 Тұжырым
10.50 Денсаулық 11.10 Телесериал «Жүрегім
сізге аманат» 13.00 Болмыс 14.00 Қазақ əні
14.30 Д.ф."Этот странный мир" 15.00 Концерт
«Əндер мен жыдар» 17.00 Д/ф «Философия
гостеприимства» 17.35 Ем болсын 17.50 Д/ф
« Сила лидера» 18.10 Телесериал «Жүрегім
сізге аманат» 20.00 Арнайы репортаж 20.30 Д/ф
«Уақыт төріндегі қала» 21.00 Д/ф «Моя Астана»
21.30 Спец. репортаж 22.10 Болмыс 23.00 Арнайы репортаж 23.30 Спец. репортаж

Жұма-Пятница 7 шілде
ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ
АҚПАРАТ 10.00 М/ф «Марин жəне оның достары» 10.15 Д/ф «Мəңгілік аспан астында» 10.45
«Президент парасаты» 11.05, 18.15 «Қызық
екен» 11.50, 22.00 Т/х «СҰҢҚАР» 12.40 «ИМАН
АЙНАСЫ» 13.00 ЕХРО ақпарат 13.15 «Бірге

3 шілде 2017 жыл

11

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 «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» 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 «Жасай бер, қазақ елі»
концерт

ХАБАР
07.02 Ілия Жақанов «Əнім саған, Астана»
08.30 «Əн жүрегім - Астана» концерті 09.45
Д/ф «Мой город» 10.15 К/ф «АЛМАС ҚЫЛЫШ»
12.45 Д/ф «Путь лидера. Разрывая замкнутый
круг» 14.30 Концерт «Асқақтаған Астана» 15.45
«Болашаққа бағдар» 16.15 Ұлы дала баласы Төреғали Төреəлі «Қазақ қызға үйленем» 18.00
Д/ф «Глава государства» 18.55 «Жаһандық
саясат» 19.00, 00.25, 02.35 Жаңалықтар 19.35
«История родной столицы» 20.30 Бюро расследований 20.50 «ЭКСПО life» 20.55 Большая
политика 21.00 Итоги дня 21.35 Х/ф «ДОРОГА
К МАТЕРИИ» 00.00 Международный турнир по
ММА FIGHT NIGHTS GLOBAL 69. Трансляция из
Улан-Удэ
ЕВРАЗИЯ
06.00, 02.40 Т/с «Вероника Марс» 06.30 «ЖҰМА
УАҒЫЗЫ» 06.45, 18.00 Жаңалықтар 08.15, 00.50
«П@утина» 09.00 «Это касается каждого» 10.00
Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 12.05 «Мереке думан»
14.05 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО»
18.45 «Поле чудес»» 20.00 «Главные новости» 20.45 Т/с «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 01.40 Т/х
«ДЖОДХА ЖƏНЕ АКБАР» 04.10 «Жить здорово» 05.00 «Модный приговор»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07.05 Əн əлемі 07.30
Концерт «Сен жəне мен» 09.00 Арнайы репортаж 09.35 Ем болсын 09.45 Спец. репортаж
10.20 Д/ф «Елорда» 10.55 Əн əлемі 11.10 Телесериал «Жүрегім сізге аманат» 13.00 Болмыс
13.45 Əн əлемі 14.00 Бай қуатты болайық 14.30
д.ф "Искусство пространства" 15.00 Концерт
«Құс жолы» 17.15 Д/ф «Ерен ерлердің мұрасы»
17.35 Ем болсын 17.50 Д/ф «Жаушы» 18.10
Телесериал «Жүрегім сізге аманат» 20.00 д/ф
«Отан одан басталады» 20.35 Д/ф «Наследство
великих мужей» 21.00 Желі kz 21.30 Новости
22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Сенбі-Суббота 8 шілде
ҚАЗАҚСТАН
06.05, 01.40 Концерт 07.10 «Көңіл толқыны»
07.55 «Қымызхана» 09.00 «Сенбілік таң» 10.10
«Астанаға тарту» концерт 11.50 «Ас болсын!»
12.25 «Тəй-тəй» шоу 13.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 14.35 Концерт «Сағындырған əндер-ай»
15.20 Т/х «ШЕКАРА ШЕБІНДЕ» 18.20 «ЖАЙДАРМАН» 20.00 МƏСЕЛЕ 20.35 «Жігіттер» тобының
концерті 22.25
Драма «ЕЛБАСЫ ЖОЛЫ:
ТЕМІРТАУ» 00.05 Т/х «ШЕРЛОК»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.30 «Əсем əуен»
09.00 «Өзін-өзі тану» 09.15 «Продвопрос» 09.30
«Əңгіменің ашығы» 10.15 «Я - чемпион» 10.40,
19.50, 20.55 «ЕХРО life» 10.45 Х/ф «ДОРОГА К
МАТЕРИ» 13.10 «Хабарлайын» 13.40 «Қызық
times» 14.55 К/ф «БАЛАЛЫҚ ШАҒЫМНЫҢ
АСПАНЫ» 17.10 «Өмір-өзен» Ұ. Жолдасовтың
концерті 19.55 «Астанаға тарту» - 2017 21.00 «7
күн» 22.00 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» 00.45 Т/х «25
шақырым» 02.15 «ҚАЗАҚТЫҢ ТЕАТРЫ»
ЕВРАЗИЯ
06.00 «Идеальный ремонт» 06.45, 04.00 «Вероника Марс» 08.25, 14.15,22.55, 05.25 «П@утина» 09.00 «Смак» 09.40 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 11.45 «Фабрика грез» 12.00, 02.55 «112
НЕДЕЛЯ» 12.30 «ЖАҢАЛЫҚТАР» 13.15, 03.15
«ƏЙЕЛ СЫРЫ...» 15.10 «Лучше всех» 16.45 Х/ф
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 21.00 «Кешкі кездесу» 22.15 «БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 00.00 Х/ф
«СПАРТА» 02.10 «Теория заговора»
ЖЕТІСУ
07.25 Эфирдің басталуы 07.30 Ə.Сламханұлының
концерті 09.35 Ем болсын 09.50 Д/ф «Ақ босаға»
10.10 Мультфильм «Джеронима» 10.40 Желі kz
11.10 Телесериал «Жүрегім сізге аманат» 13.00
Болмыс 13.45 Əн əлемі 14.00 Ақкербер 14.25
К/ф «Алданған үміт» 17.35 Ем болсын 17.45 Д/ф
«Тарих тағлымдары» 18.35 Концерт «Арнаймын
саған» 20.05 Өшпес ғұмыр 20.25 Sport taim
20.50 ЖауҺар 21.10 Монолог 21.30 Айтыс

Жексенбі-Воскресенье 9 шілде
ҚАЗАҚСТАН
06.05, 01.35 Концерт 08.00 Т/х «АЙНАЛАЙЫН»
09.05 «АҚСАУЫТ» 09.30 «Бүгін жексенбі» 11.15
«ДАРА ЖОЛ» 12.25 «Сəлем, Қазақстан!» 13.00
Комедия 16 ҚЫЗ» 15.40 Т/х «ШЕКАРА ШЕБІНДЕ»
18.35 Көңіл толқыны» 19.00 «АПТА KZ» 20.00
«Бірінші студия» 20.50 Концерт «Көктемдегі күз»
22.25 Драма «ЕЛБАСЫ ЖОЛЫ: ТЫҒЫРЫҚТАН
ЖОЛ ТАПҚАН» 00.15 Əзіл əлемі»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.30 «Əсем əуен» 09.10
«Самопознание» «Ас арқау» 09.30 «Бенефисшоу» 10.45 «Тайны и судьбы великих казахов»
11.45 м/Ф «Марти - темір бала» 14.00 «Ду-думан»
14.20 «Құс жорлы» Қ. Бекіштің əн кеші 16.55, 17.55
«ЕХРО life» 17.00 «Мечты сбываются» 17.30 «Өмір
жолы» 18.00 «Қызық times» 19.15, 20.55 «Кел,
шырқайық!» 21.00 «7 күн» 22.00 К/ф «16 ҚЫЗ»
23.30 Т/х «25 ШАҚЫРЫМ» 01.45 Қазақстан театры
ЕВРАЗИЯ
06.00 Т/с «Вероника Марс» 07.35 Басты
бағдарлама 08.15, 14.45, 20.55, 04.05 «П@утина»
08.50 «Воскресные беседы» 09.05 Т/с «ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ» 12.50, 02.35 «Əйел сыры» 13.345 «Той
базар» 15.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
20.00 «АНАЛИТИКА» 22.00, 03.20 «Тамаша сити»
23.00 «Голосящий Кивин»
ЖЕТІСУ
09.00 Концерт «По волнам памяти» 10.02 роликтер 10.05 Мультфильм «Джеронима» 10.35 Монолог 10.55 Жауһар 11.15 Sport taim 11.40 Д/ф
«Сем опор Нурсултана Назарбаева» 12.10 Айтыс
14.45 К/ф «Кларисса» 16.35 Г.Нұрасылованың
концерті 18.00 Ақкербез 18.30 Sport taim 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
Г.Дəукенованың шығармашылық кеші

С арќан

e-mail: Igiman01@mail.ru
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Сенбілік! Сенбілік! Сенбілік!

Астана күніне орай ауданның барлық елді мекендерінде "Аудандық сенбілік" акциясын ұйымдастыру жоспарлануда. Ағымдағы жылдың 1-шілдесі сағат 9.00-ден
18.00-ге дейін өткізілетін аудандық сенбілік аясында қоғамдық орындарды абаттандыру, санитарлық тазарту жұмыстарын жүргізу көзделуде. Аталмыш сенбілікке
жергілікті тұрғындардың, мекеме-ұжым қызметкерлерінің, жеке кəсіпкерлердің,
білім беру мекемелерінің, учаскелік полиция қызметкерлерінің жəне басқа да
ұйымдардың 100 пайыз қатысуы қатаң бақылауда болатындығын ескертеміз.
Аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі.

Сарқан ауданы əкімінің ауылдық округ əкімдері
лауазымдарына кандидаттарын келісу жөніндегі
өткізілетін жергілікті қоғамдастық жиналысының
КЕСТЕСІ
(2017 жылғы 26 маусымнан 4 шілде аралығында)

ГРАФИК
проведения консультаций акима Сарканского района с
местным сообществом по рассмотрению кандидатов на
должность акима сельских округов районного значения
(с 26 июня по 4 июля 2017 г.)
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Сен туѓан к‰н, мерекењмен!
Емен ағашы жуан, жапырағы қалың болғанына қарамастан қатты жел тұрса тамырымен
қопарылып құлап қалады. Ал қайың ағашы жіңішке, нəзік болғанымен қатты жел тұрғанда сəл
майысады да, жел басылған соң бойын қайта тіктеп, жапырақтарын күннің нұрына малындырып жайқалып тұрады.
Бүгінгі туылған күн иесі де осы қайын ағашы тəріздес – өмірде
де, қызметте де басына қандай қиын іс түссе де жасымаған,
бағы жанса тасымаған, тіршіліктің қандай ауыртпалықтарын,
қиын кезеңдерін көрсе де мойымай, күресе білген азамат,
мықты қызметкер, аяулы жар, ардақты əке жəне де айнымас адал дос. Ауылымыздың беделді азаматы,əулетіміздің
ардақтысы Догомонов Тілеужан Досанұлын 2-шілдеде болатын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз.Құттықтай
отырып мына бір шумақ өлеңді тарту етпекпіз.
Өмір жыры таусылмасын мəңгілік,
Тұрсын алдан арайланып таң күліп,
Бақыт болсын əрқашанда жолығар,
Шаттығыңыз тау суындай молығар.
Тілеймін бақытты өмір ашық аспан,
Жалғанда тілек бар ма одан асқан.
Аман боп жанұяң мен бауырларың,
Жалғансын ақ таңдарын нұрын шашқан!
Тілек білдірушілер: Догомановтар əулеті.
Абай ауылының тұрғыны, қадірлі нағашымыз Баяхметов
Мұрат Тəңірбергенұлын маусым айында мерейлі жасқа толуымен шын жүректен құттықтаймыз. Осынау күндері ердің
жасы-елуді бағындырып отырған ардақтымызға өрісті өмір,
үнемі көтеріңкі көңіл тілейміз.
Елу жылдық белесіңіз өткерген,
Тұрады ылғи қуанышты сəттерден.
Мерейтоймен құттықтаймыз біз сізді.
Жиеніңбіз қамқорлықты көп көрген.
Көріп жүріп ізгілігін өмірдің,
Өз ортаңда биіктерден көріндің.
Шырайланып қуанышты бір тойлап,
Шыға берші сенімінен еліңнің.
Ізгі тілекпен: туған-туысқандарының атынан жиендері:
Данияр, Мадияр, Дильяра.

Талапкерлер назарына !

«Мəңгілік ел жастары индустрияға!»
«Серпін» əлеуметтік жобасы

ЕСКЕ АЛУ

Асыл жар, ардақты əке, мейірімді ата Мақат Құдабайтегінің дүниеден өткеніне екі
айдың жүзі болды. Ардақтымыздың 6-шы шілде туған күні еді. Амал қанша!? Асылымыздың
бейнесі уақыт өткен сайын жүрегімізге сағыныш отын ұялатып, орнын ойсыратып тұрады.
Сұм ажал өз ортасына, халқына, достарына сыйлы жанды ойламаған жерден алып кетті.
Адамзатқа мəңгілік ғұмыр жоқтығын мойындасақ та өзегіміз
өртеніп ардақтымызды сағына еске аламыз. Артында дұға
қылар, түтінін өшірмес ұрпағы барлығына шүкіршілік қыламыз.
Атамыздың жарқын жүзі, жылы сөздері жүрегімізден еш өшпейді.
Əкенің өзі кетіп, ізі қалды,
Көңілдің жазы кетіп, күзі қалды.
Жан əке, бəрімізде ержетсек те,
Маңдайда алақанның ізі қалды.
Əкені көп ойладың деме неге,
Қайғыға білем көңіл төзерінде.
Балалық борышымның өтелгені,
Жарасам əке аруағын көтеруге.
Төрдегі суретіңіз медет маған,
Арналған өлең-жырым келген қолдан.
Арада өтседағы қанша уақыт,
Сағынышым кетпейді тұла бойдан.
Еске алушылар: жары, балалары, іні-қарындастары,
келіндері, немерелері, шөберелері.
Қатал тағдырдың заңы өзгерген бе? Басымызға салғанына
көнеміз. 18.07.2016 жылы ақ сүт беріп, аялап өсірген аяулы анамыз Қабдірəсілқызы Раушан дүние салғанына 1 жыл болыпты. Анамызсыз өткен 1 жыл 1 ғасырдан да ұзақ болған шығар.
Анамызды сағынышпен еске ала отырып, жатқан жері жайлы,
топырағы торқа болсын деп дұға етеміз. Анамыздың жарқын
бейнесі санамызда мəңгі сақталып қала бермек! Анамыздың
көрмей кеткен жақсылығын жаратқан ұрпақтарына көруді нəсіп
етсін! Анамыздың ақ сүтімен берген тəрбиесін өмірлік бойымызға
сақтап, атына кір келтірмей əр күнімізді өткіземіз!
Өмірде теңдесі жоқ Асыл адам,
Ол менің ақ сүт берген асыл анам.
Тағдырдың салғанына амал барма,
Қасымда жүре алмадың ғасыр аман.
Мəпелеп ақ сүт беріп асыраған,
Анамды еміреніп есіме алам.
Жаратқан ұрпағына нəсіп етсін,
Ауырмай ержетуін өсіп аман.
Сағыныш сізге деген басыларма,
Қуаныш тұрсын енді тосып алда.
Жүз жасқа жеткізсінші деп тілеймін,
Асқар тау əкешімнің жасын Алла.
Анашым... сезесің бе шаршадым,
Қара түнде жамылып ап көрпені,
Еске алумен, жылауменен,
Сені аңсадым!
Өзің едің бұл өмірде тірегім,
Жыласам да,сұрасам да,
Қайта оралмассың, бiлемiн...
Тас жолдарға тарылып, жанарыма жас толып, жүрегім бір уыс болып қысылып, мен анамды сағындым.
Сағынышпен еске алатындар: жұбайы Түгелбай, ұлы Дəурен, қызы Анара,
күйеубаласы Дархан немерелері Альдаир, Али.

Жоғары оқу орындарының грант иегері атану үшін конкурсқа қатысу құжаттары
23-31 шілде аралығында қабылданады.
Қабылдау комиссиясы - Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Желтоқсан
көшесі № 220 Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде
орналасқан.
Колледж грантының иегері атану үшін шілде,тамыз айы аралығында құжаттар
қабылданады.
Қабылдау комиссиясы - Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Тəуелсіздік
көшесі № 173 Талдықорған сервис техника колледжінде орналасқан.
Серпін əлеуметтік жобасы туралы толық ақпарат:
сайт: WWW.BOLASHAK-SERPIN.KZ http://almaobledu-gov.kz
Байланыс телефон : +7 7172 76 91 04 +7 7172 76 90 44 +7 7282 329705 +7
7071602195.

Сирек кездесетін
құс-таз қара
Тазқара - сұнқартəрізділер отряды.
Жыртқыш құстардың ішінде ең ірілерінің бірі.
Салмағы 12,5 кг жəне қанат құлашы 285 смге жетеді. Бүкіл денесі қара қоңыр, басы мен
мойынында қоңыр мамығы бар.
Қазақстанда ұялайтын жерлері ТяньШань жоталары, Алматы облысында Іле,
Күнгей жəне Жоңғар Алатауының аласа
құрғақ бөктерлерінде мекендейтін көшпенді
құс. Қыста ұялайтын жерлерінде өте сирек
кездеседі. Ұясы-қимасы 2 м-ге жəне биіктігі 1
м-ге жететін құрғақ бұталардан жасалған үлкен
құрылыс, ол ағашқа, өте сирек жартастарға
салынады. Жұмырқалауға сəуірдің басында
кіріседі. Ұяда бір күңгірт-ақшыл түсті қоңырқызыл теңбілді жұмыртқа болады. Балапандары ұяны шілде-тамыз айларында тастайды
жəне сол аумақтарда біраз уақыт мекендейді.
Ересектерінің қарауынсыз қалған балапандар кезбе тіршілік етеді. Қоректенуі бойынша
нағыз өлексежегіш. «Жоңғар-Алатауы» МҰТП
республикалық мемлекеттік мекемесінде
барлық саны қырықтан астам. Ерекше қорғауға
алынған, Қазақстан Республикасының Қызыл
кітабына енгізілген.
Ж. МУХАШЕВ,
«Жоңғар-Алатауы» МҰТП
РММ «Жануарлар əлемін қорғау
жəне өсімін молайту» бөлімінің
аңшылықтанушы – биологы.

Əзіл-шыны аралас
Анасы
түрмеде
отырған
баласына
былай хат жазыпты:
«Балам,
сен
кеткелi үй шаруашылығына
жалғыз
өзiм үлгермей жүрмiн, картоп егейін деп едім, бау-бақша да
қопсытылмады, оны қазатын сен
жоқсың» деп хат жазып жiберiптi.
Хатты оқыған баласы анасына:
«Мама, бау-бақшаны қазба, ол
жерге мен ұрлаған алтындарымды тығып қойғанмын, егер милиция
бiлсе, сенi де түрмеге қамайды» деп
жазыпты.
Баласының хатын алған анасы
оған қайтадан: «Балам, сенiң хатың
келместен бір апта бұрын милиция
қызметкерлерi келіп, бір апта бойы
бау-бақшаның барлық жерін түгел
қазып, қопсытып шықты, сосын ашуланып кетiп қалды».
Баласы болса: «Анашым, мен
қолымнан келгенiн iстедiм, ендi картошкамен айналыса бер» деп хат
жазып жіберіпті.
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