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Ол кезде пікір алуандығы деген 
жоққа тән. Баспасөзде не жазылды, 
соны шындықпен қабылдауымыз 
керек. Айтайын дегенім, санадағы 
сірескен мұзды бұзудың  қиындығы 
хақында.

Сол жылғы сәуірде кезекті еңбек 
демалысымды алып, бірер аптаны 
Алматыда дос-жарандармен өткізіп, 
ауылға белгілі  ақын Светқали 
Нұржанмен бірге оралдым. Лепсіде 
көп аялдамай ақын досқа жер 
көрсету мақсатымен Аягөз өңіріне 
сапар шектік. Осы сапардағы бір 
оқиға әлі күнге жадымда жаңғырып 
тұрады.

Аягөзден Көгілдір жайлауы-
на бара жатып жолай Сергиополь 
кеңшарына соққанбыз. Кеңсенің 
алды келімді-кетімді адамдарға 
толы екен. Есік алдында көпшілікпен 
тіл қатысып, жөн сұрастық. Журна-
лист екенімді  білген соң арадағы 
әңгіме ауқымы да кеңи түсті. Кезінде 
сол ауылдың қаратаяқ белсендісі 
болғаны маңғазсынған кескінінен 
айтпай-ақ аңғарылып тұратын 
алпыстан асыңқыраған ағамыз 
сауаттылығын танытып, ешкімге 
дес бермей білгенін ақтарды. Айта-
ры белгілі – Қазақстанның кетеуін 
кетірген кешегі басшы.  

-Апыр-ай, Колбин дер кезінде 
келіп жанымыз қалғаны... Қонаев 
дегенің қылқұрт екен ғой,-дей бер-
ген пікірлесіміздің сөзін өктем дауыс 
үзді:

-Тоқтат! Әйтпесе...
Қарасам сапарласым Светқали 

ақынның көзі шатынап, жұдырығы 
түйіліп барады екен. Дос ашуын 
«баспасөзде жарияланғанның бәріне 
имандай сенетіндердің бірі ғой» деп 
ара ағайынға айналып жүріп әзер 
сейілттік. 

-Сіздер аққа құдай жақ екенін 
білмейсіздер ме? Күйе күйелейді, 
бірақ күйдіре алмайды. Қара да 
тұрыңыз, уақыты келгенде ар алдын-
да ұялатын боласыз әлі! – деп ол 
сабасына түсті де, әлдеқандай боп 
тұрған ақсақалға қарап өз пікірін ше-
гелеп жатты. 

Сол-ақ екен әңгіме ауаны өзгерді, 
Светқалиды қостап пікір қосқандар 
көбейді. «Қонаев болмаса» деп бас-
тап алып, ел-жердің елеулі, еңселі 
белестері тізбектелді. Тек манағы 
серкесымақты иландыра алмадық. 

Тәңіртаудай тұлға еді...
Жиырмасыншы ғасырдың бел ортасынан бас-тап қырық жылдан астам үкімет басында 

жүріп, оның жиырма бес жылында Қазақстанға бірегей де білікті бірінші басшы болған Дінмұхамед 
Ахметұлы Қонаев есімі анықтауышсыз-ақ әлемге аян. 

1987 жыл Республиканың бұрынғы бірінші басшысын қаралаудан басталды. Мәскеу бастап беріп, 
Қазақстанымыз жаппай қоштап жатқан негізгі тақырып Республика тізгінін ширек ғасыр ұстаған 
Дінмұхамед Қонаевтың басқан ізінен кір іздеу. «Правда» мен «Известия» мақалаларына еліміздің тек 
көлеңкелі тұстары арқау болды: айнала түгел былық, аяқ бассаң әділетсіздікке кезігесің, миллиард 
пұт астық – көпірме сөз... Осының бәріне бірінші басшы кінәлі. Тіпті Қонаевтың аңшылығы айып-
талып, фотоайғақ беріліп жатты. Жоғарының нұсқауы бойынша сол біржақты материалдардың 
барлығының республикалық басылымдарда жарияланғаны айдан анық. 

●12 қаңтар - Д.А.Қонаевтың туған күні

Қолымда қазір Светқали Нұржанның 
үш томдығы бар, оған:

«Затын сатып жұртының, 
атын сатып ұлтының, 

Тонын киіп кірпінің –
 қанын жалап ұртының.

Бірде қасқыр, 
ал бірде кейпіне еніп түлкінің,

Толтыра алмай жыртығын – 
бітей алмай құлқынын.

Ырылдасып кейде итше 
жүргендерге қараймын,

Қараймын да жалмажан 
өз жарамды жалаймын»,- 

дегізген осындай қайдағы бір 
қиямқұрыстармен арадағы текетірес 
болар деп шамалаймын. 

1992 жылғы тамыз айы, 
Бөрлітөбеде газет редакторымын. 
Кешкілік аудан әкімінің бірінші 
орынбасары хабарласып, Қонаев 
ақсақалдың келетінін, қадірменді 
мейманды қарсы алатындар 
құрамында екенімді хабарла-
ды. Ертеңгілік айтылған жерден 
табылдық. Ауданның сол кездегі әкімі 
Амангелді Бекбосынов бас болып 
шекарадан қарсы алудың, Балқаш 
жағалауында қонақасы берудің қамы 
жасалды. 

Жүрегін жүдетіп, жанын 
жаралаған 86-ның сергелдеңінен енді 
ғана сергіген кезі еді қартымыздың. 
Ұзақ жыл ел тұтқасын ұстаған абыз 
ақсақалдың қолын алғанда басқа 
жігіттер де мен сияқты толқыған 
шығар, ал араға 6 сағат салып 
шығарып салғанымызда бәрімізді 
бірдей алып құшағына қысқаны 
есімде.

Сол күні кермиық көл де 
әдеттегіден тыс өрекпіп жатты. 
Ақжал толқын Димекеңнің табаны ти-

ген жағалауды сүйді, ал туған жерге 
адал перзенті бала кезден жанына 
жақын айдынға құлаш ұруға асықты. 
Тек дәрігерінің шектеуіне амалсыз 
мойынсұнды.

-Димаш аға, мына коттеджде 
демалыңыз, жағалаудағы мына киіз 
үй жантайып жатып, көл кереметін 
тамашалауға ыңғайлы,-дейміз біз. 

-Жантаю қайда қашар дейсіңдер, 
одан да көкейлеріңде менен 
білсем, естісем деген сауалдарды 
ортаға салыңдар, жағалауда жүріп 
кеңесейік, пікірлесейік.

Сол күні кемеңгер тұлға сая-
саттан басқа барлық әңгімеге ара-
ласты. Дастархан тізгінін де өз 
қолына алды, әңгімені өзі бастап, 
өзі өрбітіп, еркін сұхбаттасуға жол 
ашты. Өткені туралы айтты, береке-
бірлік болса ел ертеңі нұрлы деді, 
мақтанбады, аспады, таспады, 
қазақтың көркем кестелі бай тілімен 
ұйытып тастады. Сөз реті келгенде 
желтоқсаннан кейінгі бірер жылдағы 
жаппай қаралаудың өзі Сізге деген 
қарапайым елдің көзқарасын өзгерте 
алмады деген рәуіште пікір білдірдім. 
Сонда Димаш аға:

-Қарағым, бұл ашық май-
дан ғой, нысанасы да белгілі, ал 
біз құрбандығы бүкіл халық бола 
жаздаған Хрущев тұсындағы 
қыспақты да көргенбіз,-деді де ел-
жер тағдыры сынға түскен зымыстан 
заманнан сыр ағытты. 

Сол күні Ұлыстың Ұлылығымен 
үндестім, алаштың Ар-Иманымен 
амандастым, қазақтың Қасиетті де 
Қайсар рухымен кеңестім, Тәңір тау-
дай тұлғасымен тілдестім. 

Ж. МАҚАТҰЛЫ.

Жуырда Сарқан аудандық әкімдігінің кіші мәжіліс залын-
да  Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенат депутаты 

Төлеубек Мұқашев Сарқан ауданы  сайлаушылары өкілдерімен кезде-
су өткізді. Кездесуге облыстық, аудандық мәслихат депутаттары (14 
депутат), аудандық мекеме – ұйым басшылары, аудандық Қоғамдық 
Кеңес мүшелері, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Қадыл 
Жанасбеков қатысты. Кездесуді аудан әкімі Марат Разбеков ашып, 
жүргізді. Сенат депутаты Төлеубек Төлеуұлы «Педагог мәртебесі ту-
ралы» Заңын жиналғандарға жан-жақты түсіндірді, бұдан соң осы Заң 
төңірегіндегі  ой-пікірлер  ортаға салынды.

Алғашқы сөз тізгінін алған   Алматы облыстық мәслихатының де-
путаты Жамал Құлахметова ұстаздардың Заң жобасын талқылаудағы 
барлық ұсыныстары аталған Заңда толық көрініс тапқандығына 
ризашылығын білдірсе, аудандық білім бөлімінің басшысы Панар Иман-
газиева ұстаздардың 16 сағаттық апталық жүктемесінің 2021 жылы ғана 
енгізілетіндігін айтып, Заңда мұғалімдердің зейнетке шығудағы еңбек өтілі 
ескерілмегендігіне тоқталды.

Келесі кезекте атаулы әлеуметтік көмектің өзгерістері сөз болып, бұл 
бағыттағы шешімін табуға тиісті іс-шараларды аудандық жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Нұржан Адилова ай-
тып өтті. Қазіргі таңда АӘК-нің ережелері нақтыланбағаны қолбайлау бо-
лып отыр. Атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың балаларына 
арнайы әлеуметтік пакет беруде оңтайлы шешім қажет. Осы тақырыпта 
жұмыспен қамту орталығының директоры Дидар Сағынғали атқарылып 
жатқан жұмыстарды өз сөзіне арқау етті. Сонымен қатар кездесуде мал 
ұрлығы бойынша қатаңдатылған шаралардың дұрыстығын аудандық поли-
ция бөлімі басшысының міндетін атқарушы Мұрат Қалиасқаров мәлімдеді. 

Аудан тұрғындарының өміріне елеулі өзгерістер әкелетін, ел дамуына 
оң серпін беретін мұндай нақты қадамдар қалың қауымның үмітін үкілей 
түседі. 

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихат депутаты. 

Ел дамуына оң серпін 
беретін нақты қадам 

●Депутат ел ішінде

Жаңа жылдан әркім жақ-
сылық күтіп, үлкен үміт 
жетегінде жүретіндігі ай-
дан анық. Ал сәби көңілдер 
үшін аталмыш мерекенің жөні 
тіптен басқа. Жуырда Алма-
лы ауылындағы «Аққұдық» 
кафесінде бүлдіршіндер үшін 
ұйымдастырылған көңілді кеш-
ке қатысқан біз осыны сезіндік. 

- Былтыр да балалар құрметіне 
жасыл шырша жанында арнайы кеш 
ұйымдастырғанбыз,-дейді Алмалы 
ауылының тумасы, шараның басты 
демеушісі Майра Тұрыскелдина. 
– Сан түрлі ойыншықтар, тәттілер 
таратылып, кішкентайлардың есін-
де айрықша қалған сияқты. Биыл 
ата-аналар, балалар тарапынан 
тағы да жаңа жылдық мереке 

ұйымдастырылса деген өтініштер 
түскенде періштелердің тілектерін 
жерге тастай алмадық. Баланың 
бал-бұл жанған жүзінен, көркем 
кейіптерінен асқан қуаныш бар ма! 

Еліміздің мәдени астанасы - Ал-
маты қаласындағы іргелі жоғары 
оқу орындарында жарты ғасырға 
жуық ұстаздық еткен педагогика 
ғылымдарының докторы, профес-
сор Майра Темірханқызының осы-
нау бастамасы осылайша жақсы 
дәстүрге ұласқан. Туған жеріне за-
манауи әлеуметтік нысан салып, 
тұрғындар игілігіне ұсынған Майра 
апайларының қолынан 60 мүмкіндігі 
шектеулі және көп балалы отбасы-
нан шыққан балдырғандар тәттіге 
толы сыйлықтар алды. Жаңа жылдық 
кешке сай жиналғандар шырша 

айнала би билеп, Аяз ата (Ержан 
Шаймерден) мен Ақшақарға (Ұлзира 
Тұрсынәлі) өз өнерлерін паш етуге 
ұмтылды. Әсіресе биші қыз Сезім 
Дастанқызының әсем қимылдары 

«Аққұдық» шаттық сыйлады 

көпшілік қошаметіне ие болды. 
Кеш барысында жасөспірімдердің 
көңіл-күйін музыкант Сәрсенбек 
Стамбеков әсем әуендермен 
әрлесе, ұйымдастырушы Гауһар 

Мейрембаеваның да ерен еңбегін 
атап өткен жөн. 

П.ЖЕҢІСХАН.

Кеңес кезінде менің есімімнің алдына ауылдық кеңестегілер  «д» әрпін 
тіркеп, аты-жөнім бұрмаланып жазылып жүрді. Іштей қорланатынмын.

Тәуелсіздік таңы атысымен осы бағыттағы оң өзгерісті асыға күттік. 
Ұмытпасам 1996 жылдың мамырында ататекті қазақшалау туралы 
Елбасының Жарлығы шықты. Ертеңінде-ақ аудандық ішкі істер бөліміндегі 
паспорт үстеліне келдім.  Сол күні ататегім дұрысталды.  Балаларымның 
туу туралы куәліктері біртіндеп қазақшаланды. Дүниеге келген Тәуелсіз 
Қазақ елі перзенттерінің тектері қазақша нұсқамен құжатқа түсті. Сол 
қатарда есімдері көркем, тектері бұрмаланбаған менің немерелерім де бар. 

Өзімізден бастайық. Ататекті дұрыстаудың қиындығы да, залалы да 
жоқ. Түптің түбінде азан шақырып қойылған ататегіміздің бұрмаланғаны 
біздің қазақтығымызға сын. 

Ойтүрткі

Қазақтығымызға сын
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Өткен жыл ауданымыз үшін 
жаңа жетістіктер мен әлеуметтік 
жаңару жолында алға қарай қадам 
жасаған жыл болды. Мемлекет 
басшысының Жолдауынан туындай-
тын міндеттерді орындауда бірқатар 
оң өзгерістерге қол жеткіздік. Шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамыту, 
жаңа жұмыс орындарын ашу бой-
ынша жүргізілген  жұмыстардың 
нәтижесінде аудан экономикасы 
тұрақты дамып, аудан бюджетінің 
кірістер бөлігі көбейді.

Аудан бойынша жалпы ішкі 
өнімнің көлемі 63 млрд. 330 млн.700 
мың теңгені құрап (2018 – 40 
млрд.808 млн.тенге), жан басы-
на шаққанда 1 млн. 764 мың 086 
теңгеден  айналды. (2018 жылы- 1 
млн.094 мың. тенге).

Ағымдағы жылдың 11 айын-
да өнеркәсіпте 5 млрд. 622 млн. 
200 мың теңгенің өнімі өндіріліп, 
былтырғы жылмен салыстырғанда 
159,5 пайызды құрайды (2018 ж. 11 
ай – 3525,8 млн.теңге). Нақты көлем 
индексі 105.9 пайызға жетеді. 

Ауыл шаруашылығы. 
Биылғы жылы аграрлық сек-

торда 35 млрд. 706 млн. 300 мың 
теңгенің өнімін өндіру жоспарланса, 
11 айда 41 млрд. 968 млн. 400 мың 
теңгенің өнімі өндірілді. (Өсім – 132,1 
пайыз.) (2018ж-31763,2 млн.теңге). 
Нақты көлем индексі 104,3 пайызды 
құрайды (жылдық болжам 39 млрд. 
819 млн. теңге).

Аудан бойынша 98 241 гектар 
жерге егін себілді. 

Бүгінгі күнге дәнді дақылдардың 
54 212 гектарынан 137 494 тонна 
астық жиналып, орташа өнімділігі 
гектарына 25,4 центнерден айнал-
ды (2018ж –120909 тонна 24,8 ц/га). 
Майлы дақылдардың 31 885 гекта-
ры жиналып (100%), 63 399 тонна 
алынды, орташа өнімділігі гектары-
на 19,9 центнер (2018ж–34265тн., 
19,4ц/га), қант қызылшасы 2 850 
гектар толық жиналды, бүгінгі күнге 
барлығы 97 740 тонна, оның ішінде 
заводқа өткені 68 305 тонна, орташа 
өнімділігі гектарына 343 центнерді 
құрайды. 

Ауданда 51 632 бас ірі қара (2018 
ж.11 ай -49984 бас), 128 000 бас қой-
ешкі (2018 ж.11 ай -127079 бас), 2750 
бас шошқа (2018 ж.11 ай -2728 бас), 
15 998 бас жылқы (2018 ж.11 ай - 
15903 бас), 350 бас түйе  (2018 ж.11 
ай 392 бас), 127 294 құстар (2018 ж. 

10 ай 127293 мың бас) өсірілуде. 
Тірі салмақтағы 13 711 тонна мал 

мен құс еті, 35 968 тонна сүт, 10 млн. 
309 мың дана тауық жұмыртқасы 
өндірілді.

Мүйізді ірі қара етінің әлеуетін 
арттыру мақсатында, 10 мал 
бордақылау аланыңда 1900 мал 
бордақыланып, 1 - айналымында 
925 бас сатылды, 2 - айналымда 975 
бас мал бордақылануда.

Сонымен қатар, биылғы жылы 
аудан бойынша 1 млрд.  915 млн. 
580 мың теңгеге 85 дана әр түрлі 
ауыл шаруашылық техникасы сатып 
алынды. 

Инвестиция.
Негізгі капиталға 7 млрд. 797 

млн. теңге инвестиция тартылды, 
былтырғы жылмен салыстырғанда 
167,1 пайызды құрап отыр (2018ж-
4667,0 мың теңге). Кәсіпорындардың 
жеке қаржысы 1 млрд. 954 млн. 
теңгені құрайды. (былтырғы жылмен 
салыстырғанда 173,4 % өскен.)

Құрылыс.
Есепті кезеңде құрылыс сала-

сында 6000 шаршы метр тұрғын үй 
іске қосылып, 2018 жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 155,4 пай-
ызды құрады. (2018ж- 5900 шаршы 
метр).

Жыл басынан 9 млрд. 274 млн. 
900 мың теңгеге құрылыс жұмыстары 
орындалды, былтырғы жылдың 
сәйкес кезеңіне 241,1 пайыз. 

Шағын және орта кәсіпкерлік. 
Шағын кәсіпкерлік саласындағы 

2649 субъектіде 9310 адам жұмыс 
жасайды, өндірілген өнімнің көлемі 
14 млрд. 772 млн. 900 мың теңге 
(2018ж. –  11 ай -4184,0 млн.теңге) 
өсу қарқыны – 353,1 %, салықтық ау-
дарымдар былтырғы жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 171,7% 
немесе 503 млн. 700 мың теңгені 
құрайды (2018ж.- 293,4 млн.теңге). 
Жергілікті бюджетке шағын және 
орта бизнестен түсетін салықтық 
түсімдердегі үлесі 56,7 пайызды 
құрады. (былтырғы жылы 25,0 % 
құраған).

Бөлшек тауар айналымының 
2019 жылға жоспары 6 млрд. 
400 млн. 100 мың теңге, 11 айда 
орындалғаны 5 млрд. 531 млн. 700 
мың теңге. (2018 ж.-6293,3 млн.
теңге). Нақты көлем индексі (ИФО) 
100,4 пайызды құрайды.

Салықтар және бюджет. 
Есептік кезеңде мемлекеттік 

бюджетке 1 млрд. 681 млн. теңге 
салықтар және басқа да міндетті 
төлемдер түсті немесе былтырғы 
жылмен салыстырғанда 138,5 пай-
ызды құрайды. Жылдық жоспар 
100 пайызға орындалды (жоспар 1 
млрд. 373 млн. 700 мың теңге). Оның 
ішінде жергілікті бюджетке түскені 1 
млрд. 183 млн. 300 мың теңге, 2018 
жылдың сәйкес кезеңіне 114,4 пай-
ыз, жоспарланған 1 млрд. 160 млн. 
400 мың теңге 11 айда 88,0 пайызға 
орындалды. Республикалық бюджет-
ке түскені 497 млн. 700 мың теңге 
немесе өсу қарқыны 277,7 пайызды 
құрап, жоспарланған 213 млн. 300 
мың теңге 165,7 пайызға орындалды.

Бюджеттің кірісі 2019 жылдың 
11 айында 6 млрд. 500 млн. 700 
мың теңгені құрады. Оның ішінде өз 
кірісіміз 558 млн. 300 мың теңгеге 
жеткізілді. Бюджеттің шығысы 6 
млрд. 460 млн. 500 мың теңге неме-
се 98,6% орындалды.

Әлеуметтік сала. 
Аудан бойынша халық саны 36 

мың адам (2018 ж-37,0 мың адам). 
Оның ішіндегі 20628 экономикалық 
белсенді адам, жұмыспен 
қамтылғаны – 19534 адам, өзін-
өзі жұмыспен қамтыған 5775 адам, 
жұмыссыз ретінде тіркелгені – 1094 
адам (2018 ж-1048). Аудан көлемінде 
жұмыссыздық деңгейі 5,4%-тен 
5,3%-ке жеткізіледі. 

Нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек»  мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде 1855 
адам өтінді. 

2019 жылға бекітілген кешенді 
жоспарға сәйкес жұмыспен қамтудың 
белсенді шараларымен 1743 адам-
ды қамту жоспарланса,  2544 адам 
жұмыспен қамту шараларымен 
қамтылды немесе жоспар 145,9 
пайызға орындалды, ол келесідей: 

Бағдарламаның бірінші бағыты 
қысқа мерзімді кәсіптік оқуға 395 
адамды оқыту жоспарланса, 352 
адамға жолдама берілді.

Екінші бағыты бойынша «Бизнес 
Бастау» бағдарламасы бойынша 
кәсіпкерлік негіздеріне 90 адамды 
оқыту жоспарланса,      253 адамға  
жолдама берілді.

«Жас кәсіпкер» бағдарламасы 
бойынша 114 адам оқыды.

Жаңа бизнес-идеяларды іске 
асыруға арналған мемлекеттік грант-

Сарқан ауданының әкімі М.Разбековтың 2020 жылы 
халыққа есеп беру  баяндамасының тезисі

тар 100 айлық есептік көрсеткішке 
дейінгі мөлшерде 50 адамға  12 млн. 
625 мың теңге мемлекеттік гранттар 
берілді.

Жастарға, аз қамтылған, 
көп балалы отбасыларға және 
мүгедектерге 200 айлық есептік 
көрсеткішке дейінгі мөлшерде      146 
адамға  73 млн. 730 мың теңге 
мемлекеттік гранттар берілді. 

Шағын несие өз ісін ашуға және 
жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлердің 
қызметін кеңейту үшін 74 адамға 
274,0 млн. теңге берілді. 

Үшінші бағыты бойынша бос 
жұмыс орнына жоспар бойынша  803 
адамды орналастыру жоспарлан-
са,1134 адам орналастырылды. 

Жастар практикасына 60 адамға 
жолдама беру жоспарланса, 86 
адамға жолдама берілді. 

Әлеуметтік жұмыс орнына 35 
адамға жолдама беру жоспарланса,  
40 адамға жолдама берілді.

Қоғамдық жұмысқа 250 адамға 
жолдама беру жоспарланса, 295 
адамға жолдама берілді. 

Жолдар. Аудандағы жал-
пы пайдаланымдағы автомо-
биль жолдарының ұзындығы 998 
шақырымды құрайды, соның ішінде 
57 шақырым (5,7%) – республикалық 
маңызы бар жолдар, 532 шақырым 
(53,3%) – облыстық маңызы бар 
жолдар, аудандық жолдар және елді 
мекендердің көше жолдары – 409 
шақырым (41 %) құрайды.

Аудандық маңызы бар ав-
томобиль жолдарды келесідей 
топтастыруға болады: жақсы күйдегі 
жолдар – 12%, қанағаттанарлық – 
34%, жағдайы төмен жолдар – 54%. 

Облыстық маңызы бар жолдар-
ды жөндеуге және оны күтіп ұстауға 
2018 жылы 350 млн. теңге,аудандық 
маңызы бар жолдарға 146 млн.
теңге бөлініп, жөндеу жұмыстары 
жүргізілді. 

Білім беру.  Аудан бойынша 30 
мектепте 7521 оқушы білім алуда, 
1152 мұғалім еңбек етеді.   

Аудан бойынша 10 бала бақша, 
оның 4 жекеменшік мемлекеттік 
балабақша, 18 шағын орталық 
жұмыс істейді, онда 1640 бала 
тәрбиеленуде. 3 тен 6 дейінгі 
жастағы балаларды мектепке дейінгі 
қамту деңгейі 100 пайыз.

Спорт және дене шынықтыру. 
Сарқан ауданында 28 шағын және 
орта футбол алаңдары, 31 спорттық 

зал, 6 Street Workоut алаңдары бар. 
Аудан бойынша 351 спорттық 

секцияларына 11175 адам қатысады. 
Ұлттық спорт түрлерімен 941 адам 
шұғылданса, спорт мектебінде 1115 
оқушы жаттығады. Аудан спорт-
шылары Әлем, халықаралық,   
республикалық және облыстық жа-
рыстарда 450 медаль, оның ішінде: 
174 алтын, 129 күміс және 1147 қола 
медаль жеңіп алынды.

Қылмыстылық. 
Есепті мерзім ішінде аудандық 

ішкі істер бөлімімен аудан көлемінде 
«Құқықтық тәртіп», «Қауіпсіз жол»  
тағы басқа жедел алдын-алу іс-
шаралары жүзеге асырылды. 

Бүгінгі күні аудан аумағында 
13 штаттық бірліктен тұратын 10 
учаскелік полиция пункті жұмыс 
істейді. 

2019 жылдың қаңтар-қараша 
айларында 415 қылмыс тіркелді, 
оның ішінде 32 ауыр. 2018 жылдың 
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
қылмыстылық көрсеткіші 101,2% 
(2018ж.- 360).

Мал ұрлығы 32 факт тіркелді, 
қылмыстың ашылуы 76,0 пайыз.
(2018ж - 38 факт, қылмыстың ашы-
луы 77,1пайыз). Бүгінгі күнге 72 үш 
жақты меморандум жасалынды.

Денсаулық сақтау. 
Аудан бойынша барлық емдеу 

мекемелерінде 64 дәрігер, 365 орта 
буын медицина қызметкері жұмыс 
атқаруда. 

2019 жылдың 1 желтоқсанына 
туберкулезге шалдығушылық  
2018 жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 3 жағдайға азайған 
(2018ж.- 22 адам, 2019 ж.- 19 адам), 
сарып ауруына шалдығушылық 1 
жағдайға азайған (2018 ж-3, 2019 
ж-2), өткір ішекті жұқпалы ауы-
рулар тобы 4 жағдайға (2018ж-5, 
2019ж-1) азайды, ал сары ауруға 
шалдығушылық тіркелген жоқ 
(2018ж.-0, 2019ж.-0).

Жоғарыда баяндалғандай 
алдымызға қойылып отырған 
міндеттер жылдан-жылға ар-
тып келеді. Сондықтан еліміздің 
тәуелсіздігін нығайту жолын-
да халықтың және сіздер мен 
біздердің істеп жатқан шаруамыздың 
барлығы мемлекетіміздің нығаюы, 
тәуелсіздіктің мықтылығы, халықтың 
әл-ауқатының артуы үшін жасалуда. 
Осы жолда бәріміз елдің бізге деген 
сенімін ақтап, мақсаттарға жетеміз 

СНЮС  (түтінсіз темекі)
Өздеріңізге мәлім, соңғы кезде есірткі заттары қатарына қосылатын 

снюс  туралы республика бойынша дабыл қағылуда. Бұл - құрамында 
никотин мөлшері көп, канцерогендері төмен болуымен сипатталатын 
түтінсіз темекі. Сатылымда бар. Аталған өнімнен сақтану керектігін оның 
аса зиянды екенін тексеріп, қорытынды шығарған мамандар ескертеді.
Ғалымдардың зерттеу еңбектеріне қарағанда, снюс 1637 жылдан ба-
стап Швециядан аян екен. Темекінің бір түрі.  Үлкен-кішіге бірдей қауіпті 
зат. Әуестенген адамның мінез-құлқын өзгертеді. Денсаулығына зиян 
келтіреді. Жазылмас дертке шалдықтырады. Сондықтан әсіресе ата-
аналар қауымы балаларына сақ болса игі. Дүкеннен, сол сияқты Интер-
нет арқылы алдыратын снюс өнімдері жасөспірімдер арасында кеңінен 
таралып келеді. 

ТҮТІНСІЗ ТЕМЕКІНІ ҚОЛДАНУДЫҢ САЛДАРЫ: 1. Снюсті тұтынған 
кезде ең бірінші ауыз қуысының шырышты қабығы зақымданады, бастағы 
ауырлық, апатия, күрт сілекей бөлу және бас айналу түріндегі жағымсыз 
әсерлер пайда болады. 2. Ауыз қуысының, ұйқы безінің, өңеш пен 
өкпенің онкологиялық ауруларының дамуына әкелуі мүмкін. 3. Түтінсіз 
темекіні ұзақ уақыт пайдалану парадонтозға, тістің бұзылуына, ауыздан 
жағымсыз иістің пайда болуына, тахикардияға, гипертония, бедеулікке 
әкеледі. 4. Темекінің осы түрін пайдаланушыларда жоғары агрессивтілік 
және қозу немесе керісінше, апатия және эмоциялық дисфункция 
байқалады 5. Снюс когнитивті процестердің нашарлауына, жадының 
және назар аударудың бұзылуына әкеледі; 6. Сондай-ақ түтінсіз темекі 
ағзаның жұқпалы ауруларға төзімділігін әлсіретеді. 7. Никотиннің артық 
дозалануы өлімге әкелуі мүмкін.

ЕГЕР СІЗГЕ БІРЕУ СНЮС ҰСЫНҒАН ЖАҒДАЙДА: Таныс немесе 
бөгде адам темекінің осы немесе басқа түрін ұсынса ешқандай жағдайда 
оның дәмін татып көруге келіспеңіз. Жанжалға түспей, сыпайы бас 
тартыңыз; Егер сізге шайнайтын кәмпиттер ұсынса, олардың шығу тегі 
мен қауіпсіздігіне сенімді болмасаңыз, жеуге асықпаңыз;  Достарды және 
таныстарды осы затты пайдаланудың зияны туралы ескертуге және оны 
пайдаланбауға сендіруге тырысыңыз.

  Есіңізде болсын, аурудың салдарымен күресуге қарағанда, қайғының 
алдын алу оңайырақ. Өз денсаулығыңызды сақтаңыз!  Қатердің алдын 
алу -  қоғам міндеті десек, жаманнан жиренейік!

Г.САДВАҚАС,
Сарқан аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапа-

сы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының бас маманы.

Хабарлама
2020 жылы 17 қаңтар күні сағат 15.00-де аудан 

әкімдігінің кіші мәжіліс залында аудандық Қоғамдық 
кеңестің кезекті отырысы өтеді.

Күн тәртібінде:
1.Сарқан ауданының 2019 жылы әлеуметтік-

экономикалық дамуы және 2020 жылы алға қойылған 
міндеттері туралы. 

Баяндамашы: Марат Мелісұлы Разбеков - Сарқан 
ауданының әкімі;

2.2019 жылы Сарқан аудандық мәслихатының 
атқарған жұмыстары туралы есебі.

Баяндамашы: Қадыр Сәкенұлы Абдрахманов - Сарқан 
аудандық мәслихат хатшысы;

3.Сарқан аудандық Қоғамдық кеңесінің 2019 жылы 
атқарған жұмыстары туралы есебі.

Баяндамашы: Садвақас Батқалұлы Садықов- Сарқан 
аудандық Қоғамдық кеңесінің төрағасы.

Уведомление
17 января 2020 года в 15.00 часов в малом зале рай-

онного акимата состоится очередное заседание районно-
го Общественного совета.

На повестке дня:
1.О социально-экономическом развитии Сарканского 

района в 2019 году и задачах, поставленных на 2020 год. 
Докладчик: Разбеков Марат Мелисович-аким Саркан-

ского района;
2.Отчет о проделанной работе Сарканского районно-

го маслихата за 2019 год.
Докладчик: Абдрахманов Кадыр Сакенович-секретарь 

Сарканского районного маслихата;
3.Отчет Общественного совета Сарканского района о 

проделанной работе за 2019 год.
Докладчик: Садыков Садвакас Баткалович - предсе-

датель Общественного совета Сарканского района.

"Рүстем" тойханасы - ел игілігіне
Жаңа жыл жағымды жаңалықпен бастал-

ды. Амангелді ауылдық округінде жеке кәсіпкер 
Бақтыбала Уәлиқызы ауыл халқына арнап 
«Рүстем» тойханасын ел игілігіне ұсынды. 

-Амангелді ауылдық округіне қарасты 
үш ауылда бірде-бір тойхана жоқ,-дейді 
Бақтыбала Уәлиқызы. -Округ тұрғындары той 
жасап, ас беру үшін автобус жалдап Сарқан 
қаласына баратын, не болмаса қыстың қақаған 
суығында, жаздың шіліңгір ыстығында палатка 
құрып сонда өткізетін. Осындай жағдайларды 
көре тұрып бос тұрған ғимаратты халық игілігі 
үшін пайдалануға бел будым. Сол ойдың 
жетегімен ауылдың орталығындағы әбден 
ескірген ғимаратты ретке келтіріп тойхана 
ашып отырмын. 

Тойхананың ашылу рәсіміне Амангелді 
ауылдық округінің әкімі Ерлан Абилбеков 
қатысып, жаңа ұжымның жұмыстарына сәттілік 
тіледі.

Жеке кәсіпкер 200 адамға арналған 
тойхананың арқасында 10 ауыл тұрғынын 
тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Сонымен 
қатар Бақтыбала Уәлиқызы аз қамтылған, 
көпбалалы отбасының балаларын тегін ыстық 
тамақпен қамтымақ.

Кіндік қаны тамған ауылының гүлденуі 
жолында тер төккен азаматтарға жергілікті 
тұрғындар ризашылығын білдіріп, ақ тілектерін 
жолдады.

А.ОМАРОВ,
аудандық мәслихаттың депутаты.
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2020 жылдың 
I тоқсанына 

кедейлік шегін 
есептеу 
туралы

Қазақстан Республи-
касының 2001 жылғы 17 
шілдедегі «Мемлекеттік 
атаулы әлеуметтік көмек 
туралы» №246 Заңы 
2 бабы 1-2 тармағына 
сәйкеc:

Алматы облысы 
бойынша  2020 жылдың 
I тоқсанына кедейлік 
шегінің мөлшері 21 505 
теңге, бұл ең төменгі 
күнкөріс деңгейі – 
30721 теңгенің 70 пай-
ызын құрайды.

Аудандық 
жұмыспен қамту 
және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі.                                                

C 5 января 2020 года прием заявлений 
на получение АСП нового формата во всех 
регионах Казахстана будет осуществлять-
ся в алфавитном порядке. Такая мера 
позволит обеспечить более комфортное 
обслуживание и урегулировать поток зая-
вителей. АСП будет назначаться с месяца 
обращения вне зависимости от дня подачи 
заявления.

Как отметили в Управлении координа-
ции занятости и социальных программ Ал-
матинской области, к примеру, если доку-
менты были сданы 20 января, то и выплата 
будет осуществлена в полном объеме за 
весь месяц. 

Информация о распределении рабочих 
дней в январе по алфавитному порядку Вы 
можете получить на сайте «Отдел занято-
сти и социльных программ» sarkan_sobes, 
Центр занятости населения акимата Сар-
канского района sarkanсr@mail.ru.

Необходимо подать заявление и предо-
ставить удостоверение личности для иден-
тификации.

 Также для назначения АСП необходи-
мо иметь постоянную либо временную ре-
гистрацию по месту жительства не менее 6 
месяцев по месту проживания. 

Адреса и номера телефонов сельских 
округов и центра занятости

Сарканский р-н – г. Саркан, ул. Тауел-
сиздик 117, операционный зал, 10-е, 9-е,  
окно, специалист Жумакан С. Тел: 8-708-
423-69-93 раб: 2-22-65; 

Сарканский р-н – с.Черкасск, ул. Кой-
шибеков № 90 а, 3-й кабинет, специалист 
Аскербек Т. тел: сот 8-747-803-55-06 раб: 
2-93-63; 

Сарканский р-н – с. Шатырбай, ул. 
Нугманов № 35, 4-й кабинет, специалист 
Садыкова А. тел: сот 8-705-435-86-35 раб: 
2-96-99; 

Сарканский р-н – с. Койлык, ул. Богем-
бай батыр    № 13а, 8-й кабинет, специалист 
Саркытбек К. тел: сот 8-705-435-86-35 раб: 
2-61-40; 

Сарканский р-н – с. Карабогет, ул. 
Абайдильданов    № 28,      2-й кабинет, 
специалист Дюсенбаев А. тел: сот 8-747-
873-73-08 раб: 2-29-60; 

Сарканский р-н – с.Алмалы, ул. Абая   
№ 6,     6-й кабинет, специалист Жаркынкы-
зы Н. тел: сот 8-747-372-15-64 раб: 3-24-05; 

Сарканский р-н – с. Аманбоктер, ул. 
Смагулов    № 2, 3-й кабинет, специалист 
Кыдырбаев А. тел: сот 8-771-492-95-67 раб: 
5-41-08; 

Сарканский р-н – с. Екиаша, ул. Аман-
жолов  № 79 а, 2-й кабинет, специалист 
Абибекова Р. тел: сот 8-771-269-87-89 раб: 
5-42-10; 

Сарканский р-н – с. Лепсы, ул. Толе-
баев  №1, 6-й кабинет, специалист Ануар-
бекова К. тел: сот 8-702-112-967-12 раб: 
2-14-92; 

Сарканский р-н – с. Коктерек, ул. Арын  
№17, 3-й кабинет, специалист Туякова К. 
тел: сот 8-777-370-68-29 раб: 2-22-85; 

Сарканский р-н – с. Карашыган, ул. 
Толебаев  № 9 а, 2-й кабинет, специалист 
Ануарбекова А. тел: сот 8-771-269-87-89 
раб: 2-20-58; 

Сарканский р-н – с. Бакалы, ул. Арын  
№ 9 а, 3-й кабинет, специалист Терликбае-
ва Ж. тел: сот 8-777-221-07-87 раб: 2-94-12; 

Сарканский р-н – с. Пограничник, ул. 
Сатбаев  № 11, 4-й кабинет, специалист Ка-
набекова А. тел: сот 8-771-745-02-19 раб: 
3-41-23; 

Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы
Қазіргі уақытта, Қазақстан Республикасының Парламент Сенатында  «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 
заң жобасы қаралуда.

Аталған заң жобасындағы түзетулер  ішкі істер органдарында шетелдіктерді уақытша тіркеуді 
алып тастауды көздейді. Сонымен қатар, қолданыстағы заңнамаларында шетелдіктердің келуі 
туралы хабарландыру көзделген. Шетелдіктердің уақытша тұруына келуі, болуы және рұқсатты 
ресімдеу туралы хабардар ету үшін жауапкершілік оларды қабылдаушы жеке немесе заңды 
тұлғаларға жүктеледі.

Қабылдаушы тұлғалармен уақытша келген шетелдіктер бойынша хабарлау механизмі 
Қазақстан Республикасының «Халықтың көші-қон туралы» заңында қарастырылған, хабарлау 
рәсім визалық-көші-қон порталы «www.vmp.gov.kz» арқылы автоматтандырылған және іске 
қосылған, жеке немесе заңды тұлғалардың электрондық цифрлық қолтаңба арқылы жүзеге 
асырылады. Бұл қызмет уақытша тіркеу және шетелдіктердің келуі туралы хабарлауды ішкі 
істер органдарына бармай жасауға мүмкіндік береді.

 Ж.АЯТБЕКОВ,
Сарқан АПБ КҚҚТ аға инспекторы, полиция майоры.                                                                          

О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан
В настоящее время на рассмотрении в Сенате Парламента РК, находится законопроект 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан».

 Поправками предусматривается отмена регистрации иностранцев в органах внутренних 
дел. Вместе с тем, действующим законодательством предусмотрено информирование о при-
бытии иностранцев. Ответственность за информирование о прибытии, пребывании и оформ-
лении разрешения иностранцам на временное проживание возлагается на принимающих их 
физических или юридических лиц.

Механизм уведомления принимающими лицами о временно пребывающих у них иностран-
цах в настоящее время уже предусмотрен законом «О миграции населения», процедура уве-
домления автоматизирована и реализована через визово-миграционный портал «www.vmp.
gov.kz» по средствам элекронно-цифровой подписи физического или юридического лица. Дан-
ная услуга исключает необходимость обращений в органы внутренних дел, для временной 
регистрации и уведомления о прибытии иностранцев. 

Ж.АЯТБЕКОВ, 
ст. инспектор ГМС Сарканского РОП, майор полиции.                                                                                

2003 жылы туылған ер азаматтар-
ды шақыру учаскесіне тіркеуге алу  

және жастарды мерзімді әскери 
қызметке шақыруға дайындау 

туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
31, 37-баптарына, «Әскери қызмет және 
әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабына 
сәйкес, жастарды әскерге шақыруға дайындық 
жұмыстарын жақсарту мақсатында аудан 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 2020 жылғы қаңтар-наурыз айларын-
да 2003 жылы туылған және бұрын тізімге 
алынбаған жасы ұлғайған ер азаматтарды 
шақыру учаскесіне тізімге алу жүргізілсін. 

2. Шақыру учаскесіне тізімге алу жөніндегі 
комиссияның құрамы № 1, 2 қосымшаларға 
сәйкес бекітілсін.

3. Шақыру учаскесіне тіркелетін азамат-
тарды медициналық куәландыратын әскери-
дәрігерлік комиссиясының құрамы № 3, 4 
қосымшаларға сәйкес бекітілсін.

4. Қала және ауылдық округ әкімдері: 
1) 2003 жылы туылған, сондай-ақ жасы 
ұлғайған ер азаматтардың шақыру учаскесіне 
тізімге алынуын қамтамасыз етсін; 2) Ер 
азаматтардың медициналық куәландырудан 
өткізілуін қамтамасыз ету үшін олардың 
шақыру учаскесіне жеткізілуін қадағаласын; 3) 
Ер азаматтарды медициналық куәландырудан 
өткізу үшін аудандық қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімін автокөлікпен, байланыс жүйелерімен 
жабдықтау шаралары қабылдансын, 
техникалық жұмысшылар, қызмет көрсетушілер 
қажеттілікке қарай бөлінсін.

5. Аудандық орталық аурухана (А. Шул-
гаубаев) Лепсі ауылдық округі ауруханасы 
(Ж. Мусина): 1) Медициналық куәландыру 
бойынша Қорғаныс істері жөніндегі бөлімге 
жан-жақты көмек көрсету шараларын жүзеге 
асырсын, осы мақсатқа дәрігерлік пен қажетті 
мөлшерде орта медициналық қызметкерлерді 
тартсын; 2) Аудандық Қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімге 2003 жылғы жастарға амбулаториялық 
аурулардың медициналық карталарын, тубер-
кулез, наркологиялық, психоневрологиялық, 
диспансерлер мен жасөспірімдерді қарау 
кабинеттерінде және жұқпалы аурулар ауруха-
наларында есепте тұрғандардың тізімін берсін; 
3) Кеуде қуысын флюрографиялық тексеру-
ден, эритроциттер мөлшерін, гемоглобинді, 
лейкоциттерді анықтау арқылы қандарын 
тексеруді, иммунитет тапшылығын жүре пай-
да болған синдромға тексеруді, зәрдегі белок 
құрамын анықтауды, электрокардиограммасын 
түсіруді, резустың оң және терістігін анықтауды 
жүзеге асырсын; 4) Тізімге алу басталысы-
мен жасөспірімдердің арасынан анықталған 
науқастарды емдеу үшін бестен кем емес 
төсек сақтасын, 15 ақпанға дейін анықталған 
науқастар емдеу мекемелеріне бекітілсін.

6. Аудандық білім бөлімі (П. Имангазиева): 
1) Тізімге алу кезінде орта білімі жоқ жастар-
ды анықтау үшін мұғалім бөліп, олардың оқуын 
ұйымдастырсын; 2) 2003 жылы туылған жастар 
арасында әскери оқу орындарына түсетін кан-
дидаттарды іріктеп алу жұмысы жүргізілсін;

7. Аудандық полиция бастығынан тізімге 
алынудан жалтарған адамдарды, жауапқа 
тартылғандарды жедел іздестіру үшін аудандық 
полиция бөлімі өкілдерінің іздестіру тобын құру 
сұралсын.

8. Қаулының орындалуын бақылау аудан 
әкімінің орынбасары А.Мухановқа жүктелсін.

Аудан әкімі                        М. Разбеков

Аудан әкімдігінің 
қаулысы

Әкімдердің жұмысы туралы халықтың ұсыныстарын, 
ескертулер мен пікірлерін жинауға арналған арнайы 

жәшіктердің орналасқан орны

Местонахождение специальных ящиков для сбора 
предложений, замечаний и откликов населения  

о работе акимов

Сыбайлас жемқорлықпен күрес
Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі 

басымдықтарының бірі сыбайлас жемқорлықпен күрес бо-
лып табылады. Қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы көзқарастарын қалыптастыру мақсатында басқармада 
тұрақты түрде техникалық сабақтар өткізіледі. Техникалық 
сабақтардың негізгі идеясы қызметкерлермен кездесу-
лер өткізу және оларға жемқорлыққа қарсы заңнаманы, 
сыбайлас жемқорлық туралы ұғымды түсіндіру және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс қимылдар бойынша шара-
ларды жетілдіру, қызметкерлер арасында заңдылық пен 
жемқорлыққа қарсы тәртіп орнату, сыбайлас жемқорлық 
құбылыстарына қарсы әрекет ете білуге тәрбиелеу. 
Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алуға бағытталған және әкімшілік 
реформалар-мемлекеттік басқару жүйесін жеңілдетуден ту-
ындайтын міндеттерге басты назар аударылған. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жұмыстың негізгі бағыты мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасын арттыру болып табылады, өйткені 
бүгінде азаматтардың мемлекеттік органдармен жасайтын 
кез келген қарым-қатынасы, бір жағынан,сыбайластықтан 
құрылған қызмет түрін қабылдаумен байланысты.  

Өткенімізге көз салсақ, Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың көреген саясатының арқасында 
мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, нығая түсуіне 
бағытталған құқықтық заңнамалар мен іс-шаралар 
қабылданып, ел экономикасы мен әлеуметтік жағдайы 
түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасынан өз орнын 
айқындады. Бүкіл әлемге өзінің біртұтастығымен, ажырамас 
бірлігімен танылады. Қоғам дамуының жаңа жолын таңдап 
уақыттан туындаған әртүрлі кеселдерден айығуды міндет 
етіп қойды. Ол жол – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының баста-
уымен алға қойылған сыбайлас жемқорлықпен күрес жолы. 

Е.САРСЕМБАЕВ,
Сарқан АПБ-нің УҰИ-ның бастығы, полиция майоры.                                                                             

Новый формат 
АСП
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САРҚАН АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ 2020 ЖЫЛЫ ХАЛЫҚҚА ЕСЕП БЕРУ КЕЗДЕСУЛЕРІНІҢ  КЕСТЕСІ

ГРАФИК ОТЧЕТНЫХ ВСТРЕЧ АКИМА САРКАНСКОГО РАЙОНА ПЕРЕД  НАСЕЛЕНИЕМ  В 2020 ГОДУ

2020 жылы аудан және қала, ауылдық округ әкімдерінің есеп беру 
кездесулеріне тұрғындардың өтініштері мен ұсыныс-пікірлерін білдіру 

үшін электрондық мекен-жайлары

Электронные адреса для обращений и предложений на  отчетные 
встречи акимов района, города и сельских округов с населением 

в 2020 году
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Сарқан ауданы қалалық, 

ауылдық округтер әкімдерінің 
2020 жылы халыққа есеп беру 

кездесулерінің 
КЕСТЕСІ

ГРАФИК 
отчетных встреч акимов сельских 

округов, поселков и городов 
Сарканского района c населением 

в 2020 году
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Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 
мүмкіндігі шектеулі балаларға  үйде әлеуметтік  көмек көрсету бөлімшесінің 
оңалту бөлмесінде  Сарқан қаласы бойынша есепте тұрған балаларға 
«Жаңа жыл - 2020»  атты мерекелік іс-шара өткізілді. Іс-шара бөлім басшы-
сы Адилова Нұржан Төлеубаевнаның  балаларды құттықтауымен ашылды.

Мерекеде балалармен қызықты ойындар ойнатылып, ән салып, би 
биленді. Шырша мерекесіне аудан бойынша есепте тұрған 70 баланы 
«Абдрахимов» жеке шаруа қожалығының басшысы М.Абдрахимов тәтті 
сыйлықтарымен  қуантса,  «Сарқан ауданының іскер әйелдер кеңесі» 10 
балаға үйлеріне сыйлықтарын таратты. Мүмкіндігі шектеулі балаларға  
үйде әлеуметтік  көмек көрсету бөлімшесінің қызметкерлері және ата-
аналар, балалар   жыл сайынғы демеушіміз «Абдрахимов» жеке шаруа 
қожалығының  басшысы М.Абдрахимовқа және «Сарқан ауданының іскер 
әйелдер кеңесіне» үлкен алғысын білдіріп,  Жаңа жылмен шын жүректен 
құттықтай отырып, отбасыларыңызға денсаулық, шексіз бақыт, ырыс-құт, 
береке-бірлік тілейміз!

   А.ҚҰРМАШ,
мүмкіндігі шектеулі балаларға үйде

әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің   психологы.

В каждой школе должны разработыватся ин-
струкции в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности. Для школ с ночным пребыванием 
детей в инструкции предусмотреть два варианта 
действий: в дневное и в ночное время. Руководите-
ли школ с ночным пребыванием ежедневно в уста-
новленное противопожарной службой время сооб-
щают в пожарную часть, в районе выезда которой 
находится объект, информацию о количестве лю-
дей, находящихся на объекте. Все школы следует 
обеспечить исправными первичными средствами 
пожаротушения, средствами связи для вызова 
противопожарной службы. Привести в исправное 
состояние имеющиеся системы противопожарного 
водоснабжения помещений, зданий и сооружений 
и содержать их в исправном рабочем состоянии. 

Двери на путях эвакуации должны открывать-
ся свободно и по направлению выхода из здания. 
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать людям, находящимся внутри здания 
возможность свободного открывания запоров из-
нутри без ключа. Не допускать загромождения эва-
куационных путей и выходов различными материа-
лами, изделиями и другими предметами, а также 
забивать двери эвакуационных выходов, устраи-
вать на путях эвакуации пороги (за исключением 
порогов в дверных проемах), раздвижные двери, а 
также другие устройства, препятствующие свобод-
ной эвакуации людей. 

В школах с ночным пребыванием детей на слу-
чай отключения электроэнергии, у обслуживающе-
го персонала должны быть электрические фонари. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Количество фонарей не менее одного на каждого работника 
дежурного персонала. 

Все токоведущие части, распределительные устройства, 
а также предохранительные устройства разрывного типа, ру-
бильники, и все прочие аппараты и приспособления монти-
ровать только на негорючих основаниях (мрамор, текстолит, 
гетинакс). 

Размещение и эксплуатация систем газоснабжения долж-
ны осуществляться в соответствии с требованиями действую-
щих нормативных документов по безопасности в газовом хо-
зяйстве. 

В зданиях школы должно быть не менее двух эвакуаци-
онных выходов непосредственно наружу. Школы необходимо 
обеспечить сигналом тревоги на случай пожара и первичными 
средствами пожаротушения. 

Порядок действий при пожаре:
При обнаружении пожара или признаков горения (задым-

ление, запах гари, повышение температуры и т.п.) Вы обяза-
ны: Немедленно сообщить об этом по телефону 101, 2-15-65 в 
государственную противопожарную службу (при этом необхо-
димо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию); Отключить электроэнергию; 
Организовать эвакуацию детей, спасение материальных цен-
ностей, приступить к тушению пожара первичными средства-
ми пожаротушения.

Также необходимо проводить игры с детьми, викторины 
направленные на обучение мерам пожарной безопасности в 
быту и на природе. Примерные темы занятий: «Спички детям 
не игрушка», «Мы и огонь», «Огонь друг и враг» и т.д. 

Е. ИСАГАЛИЕВ,
старший инженер  ОЧС Сарканского района, старший 

лейтенант гражданской защиты.                                             

Құрметті аудан тұрғындары,  
қай жерде жүрсеңіздер де өртке 
қарсы ережелерді қатаң сақтап, 
естеріңізден шығармаңыздар, 
сіріңкеден және ашық оттан сақ 
болыңыздар және балаларға 
сіріңке ойыншық емес екендігін 
үйретіңіздер.

Отты тек қана үлкендердің 
қатысуыменен және рұқсатымен 
ғана жағыңыздар. Ол үшін ең алды-
мен от жағатын ашық орын таңдап 
алған жөн және оттың маңайында 
талдардың және де қора-қопсы  
т. б. болмауы жөн. Далада, ор-
манда және де басқа жерлерде 
ешқашанда жанған отты қалдырып 
кетуге болмайды. Кетер алдында 
міндетті түрде отты өшіріп, орнына 

СІРІҢКЕ ОЙЫНШЫҚ ЕМЕС
су құйып кеткен дұрыс 
болады.

Өздеріңіз сіріңкемен 
ойнамаңдар, сәбилерге 
де ойнатпай, ең дұрысы 
сіріңкені олар ала ал-
майтын жерге қойған 
жөн.

Жоғары сынып 
оқушылары! Сіріңке-
мен және отпен ой-
нау – көбінесе арты өртке айна-
лып, қайғылы жағдайда, ал кейбір 
жағдайда кісі өліміне әкеліп соғуы 
мүмкін, осыны естеріңізде қатаң 
сақтап, сәбилерге де түсіндіріп, айта 
жүріңіздер.

Естеріңізде бол-
сын, өрттің алдын алып, 
ол туралы дер кезінде 
ескертсеңіздер сүйікті 
отанымыз Қазақстанға 
едәуір пайдаларыңызды 
тигізесіздер.

Құрметті балалар, 
сіздерге шын жүректен 
тілейтініміз аман-есен 
болыңыздар, шаттықпен 

ата-аналарға қуаныш әкеліп 
жүріңіздер!

Е. ЖАГИПАРОВ,
Сарқан ауданының ТЖБ аға 
инженері,  азаматтық қорғау 

капитаны.                                            

«Nur Otan»  партиясы Сарқан аудандық 
филиалының  қоғамдық 

қабылдау бөлмесінде 2020 
жылдың қаңтар айына 

арналған жеке азаматтарды 
қабылдау  КЕСТЕСІ

Жақсылыққа бастаған 
жаңа жыл 

Жаңа Жыл  халықтың зор 
қуанышпен асыға күтетін мерейлі 
мерекесі. Үлгі ауылына  2019 жыл 
берекелі, табысты жыл болды. Ауы-
лымызда маңызды жобалар жүзеге 
асты. Айта кетсем, Тоқтасыновтар 
әулеті ауылымызға тойхана салып 
берді. 

Жаңа жыл мерекесіне орай 
ауыл жастары бірігіп көше ортасы-
на шырша құрып, ауыл адамдары-
на жақсы мерекелік көңіл сыйлады. 
Шырша маңына кішігірім дастархан 

жайылды. Әр отбасы  бір - бір сыйлықтары мен  келіп, мәре-сәре болып, 
бір-бірін  құттықтап жатты. Кеш қонақтары Аяз Ата мен Ақшақарға балалар 
тақпақтарын  оқып берсе, енді біреулері әндерін айтып, билер де  биленді. 
Аяз ата мен Ақшақар да сыйлықтарын таратып берді. Шара соңында ауыл 
жастарына  би кешін ұйымдастырдық.

Халқымызда " Ескі жыл есірке, Жаңа жыл жарылқа" деген сөз бар. 
Өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үмітіміз де, тілер тілегіміз де жетерлік.
Үлгі ауылының тұрғындарының алға қойған жоспарлары аз емес, әлі талай 
мақсаттарымыз іске асады деген сенімдемін. Әрине, олардың барлығы ауыл 
үлкендері мен жастар біздердің  бірлігіміздің арқасында орындалады.

Жаңа 2020  жыл  Үлгі ауылының жұртына толайым  табысты болсын!  Жаңа 
жылдың берері мол болып, халқымыз игілікке, мемлекетіміз молшылыққа, әр 
шаңырақ бақыт пен шаттыққа кенеле берсін! 

Айкен БИМОЛДАНОВА,
 Үлгі ауылы.

БІЛІМ НЕГІЗІ
 БАСТАУЫШ 

СЫНЫПТА ҚАЛАНАДЫ
«Мектеп – кеме, білім – теңіз» дейміз. 

Жас ұрпақ сапалы білім мен саналы 
тәрбиені негізінен мектептен алады. Жал-
пы, оқушының білімді, саналы азамат бо-
лып қалыптасуы бастауыш сыныптардан 
басталады. Сондықтан да, балаға әріп 
танығаннан бастап, төртінші сыныпты 
бітіргенше бастауыш сынып мұғалімдеріне 
үлкен жауапкершілік жүктеледі.

Ал оқушыға мектеп табалдырығын ат-
тап, партаға отыру жаңа әлемге енгендей 
әсер етеді. Күндер өте ойы, санасы жетіле 
түседі. Балабақшадан келген балалар 
жаңа ортаға тез бейімделіп кетсе, үйден 
бірінші сыныпқа келген бүлдіршіндер 
жалтақтау, жан-жағына тосырқаумен бо-
лады. Біздің міндетіміз – жеткіншектің 
жүрегіне жол тауып, әрқайсысына жіті 
назар аударып, ортамен тез араласып 
кетуіне барынша жағдай жасау. Ал әріп та-
нып, өз бетінше оқып, қолына қалам алған 
соң, мектептегі оқу-әдістемелік жоспарға 
сай білім нәрімен сусындата береміз.

«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» 
демекші, білімді, тәжірибесі мол мұғалімнің 
алдынан дәріс алған оқушы сабағын 
да өте жақсы оқитын болады. Ендеше, 
әріптестеріміз арнаулы және жоғары оқу 
орындарында оқумен шектеліп қалмай, 
білімдерін ұдайы жетілдіріп отыруға тиіс.

Әр баланың мінез-құлқы әртүрлі. 
Сондықтан тәрбиеге де баса мән беру ке-
рек. Оғаш қылық жасаған жеткіншекке да-
уыс көтеріп немесе ренжіп жекуге де жол 
беруге болмайды. Олай еткен жағдайда 
жас өркеннің жүрегін жаралап аламыз. 
Оқушы да мұғалімнің бойынан, сөзінен 
мейірімділік іздейді. Қате ісін ақыл айта 
отырып, түсіндірсең, екінші мәрте теріс 
қадамға бармасы анық.

Мектеп оқушыларына, оның ішінде 
төменгі сыныптарда оқып жүрген 
балаларға ата-аналары тарапынан да 
ұдайы қамқорлық керек-ақ. Біздің үйреткен 
сабағымызды, берген тәлім-тәрбиемізді 
үйге келген соң да қайталап еске салып 
отырудың еш артықшылығы жоқ.

Л.БЕСБАЕВА,
Екіаша орта мектебінің бастауыш

 сынып мұғалімі.

Шаттыққа толы шырша мерекесі  Ауыл шаруашылық 
малдарының  везикулярлы  

стоматит  ауруы                      

Стоматит – ауыздың кілегей қабықтарының қабынуы (ауыз 
уылуы). Стоматиттердің талауранған түрі жиірек, ал күлдіреген, 
жаралы, күлбіреген қабыршықтанған және іріңді түрлері сирегірек 
кездеседі.

Өту барысы бойынша жіті және созылмалы, ал пайда болу 
себептеріне байланысты — басалқы және қосалқы болады. 
Басалқы стоматит қабықтың тітіркенуінен өз бетiмен, ал қосалқы 
– басқа бір аурулардың салдарынан пайда болады.

Себептері. Ауыз қуысының кілегей қабықтары құнарсыз, 
қатты, дөрекі талшықты, тiкeнeктi азықтармен, ipi туралған сабан-
мен, дәмді өсімдіктердің және қылтанақтың қылқандарымен, бөтен 
заттармен, ауыздықпен, тic жарғанда және олар алмасқанда, со-
нымен катар, азу тicтepi дұрыс мүжілмей, шеттері үшкірлегенде, 
торайларда — арсиған азу тістерінің (клык) қажауынан 
зақымдалынады. Кілегей қабықтарының химиялық зақымдалуы 
мал сарғалдақ, сүттіген, қыша, қырыққұлақ және басқа да улы 
шөптерді жегенде пайда болады.

Белгілері. Стоматит қай түрде өтciн азықты шайнау процесі  
бұзылады. Мал азықтың майдасын, жұмсақтарын таңдап алып, 
абайлап, жаймен, арасында дем алып барып шайнайды, кейде 
қатқыл, ipi сабақтарды аузынан сыртқа шығарып тастайды.

Анықтау. Ауыз қуысын ашып қарағанда стоматиттің нақтылы 
зақымдалынған жерін, түрлерін ажырату қиынға түспейді. Бірaқ 
басалқы не қосалқы түрлерін ажырату үшін малдың клиникалық 
күй-жайын да есепке алады.

Eмi. Алдымен аурудың пайда болу ceбебін анықтап, жою 
қажет. Малға жеңіл өңделетін жұмсақ азық (шөп, жемді буда 
бұқтырып) және суды керегінше  берген жөн. Азықтанған соң ауыз 
қуысын Эсмарх кружкасы көмегімен 1% -дық тиіс Na гидрокарбо-
нат, 1:1000 қатынастағы калий перманганат, 1:1000 қатынастағы 
риванол, 1 : 5000 қатынастағы фурациллин, 3% -дың бор қышқылы 
ерітінділерімен 3-4 реттен шаяды. Уытты ойық жараларды (язва) 
йод-глицерин қоспасымен өңдейді. Қабыршақтанған және жаралы 
стоматитте микробтарға қарсы  дәрілер ерітінділерін және глице-
ринмен араласқан йод препараттарын қолданады.

Ескертеміз: Ағымдағы жылдың наурыз айынан бастап, 
Сарқан ауданы бойынша жергілікті ветеринариялық дәрігерлері 
жұқпалы мал ауруларына  қарсы іс –шараларын жүргізеді. 
Жаңадан туылған төлдерді немесе сырттан келген малдарды 
жергілікті ветеринариялық мал дәрігеріне құжаттарын уақытылы 
рәсімдеулеріңізді сұраймыз. Сонымен қатар өлім-жітімге 
ұшыраған немесе сатылған, өз қажеттілігіне сойылған малдар-
ды уақытылы тіркеуге қойып немесе алу қажет. Ветеринариялық 
іс-шараларына сұрақтарыңыз болса келесі телефон номеріне 
хабарласуларыңызды сұраймыз.

Сарқан аудандық ветеринария бөлімі: 2-29-17.
Сарқан аудандық ветеринария станциясы: 2-18-02.
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Жалпы ережелер. 1. Сарқан ауданындағы 
Сарқан қаласы және ауылдық округтерінің жергілікті 
қоғамдастық жиналысының регламенті (бұдан әрі–Ре-
гламент) «Қазақстан Республикасындағы  жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңының 39-3 бабының 3-1 тармағына, «Жергілікті 
қоғамдастық жиналысының үлгі регламентін бекіту 
туралы» 2017 жылғы 07 тамыздағы № 295  Қазақстан 
Республикасының Ұлттық экономика министрінің 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 15630 тіркелген) сәйкес әзірленді.

2. Осы регламентте қолданылатын негізгі ұғымдар: 
1) жергілікті қоғамдастық – шекараларында жергілікті 
өзін-өзі басқару жүзеге асырылатын, оның органда-
ры құрылатын және жұмыс істейтін тиісті әкімшілік-
аумақтық бөлініс аумағында тұратын тұрғындардың 
(жергілікті қоғамдастық мүшелерінің) жиынтығы; 2) 
жергілікті қоғамдастық жиналысы (бұдан әрі – жина-
лыс) – жергілікті қоғамдастық жиыны жіберген жергілікті 
қоғамдастық өкілдерінің Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген шекте және тәртіппен 
жергілікті маңызы бар ағымдағы мәселелерді шешуге 
қатысуы; 3) жергілікті маңызы бар мәселелер – реттелуі 
Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де 
заңнамалық актілеріне сәйкес тиісті әкімшілік-аумақтық 
бөлініс тұрғындарының басым бөлігінің құқықтары 
мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге байланысты 
облыс, аудан, қала, қаладағы аудан, ауылдық округ, 
ауылдық округтің құрамына кірмейтін кент пен ауыл 
қызметінің мәселелері; 4) жергілікті өзін-өзі басқару – 
халық тікелей жүзеге асыратын, сондай-ақ мәслихаттар 
және басқа да жергілікті өзін-өзі басқару органдары 
арқылы жүзеге асырылатын Заңда, өзге де нормативтік 
құқықтық актілерде айқындалған тәртіппен жергілікті 
маңызы бар мәселелерді өзінің жауапкершілігімен 
дербес шешуге бағытталған қызмет; 5) жергілікті 
қоғамдастық жиналысының мүшесі – Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген шек-
те және тәртіппен жергілікті маңызы бар ағымдағы 
мәселелерді шешуге жергілікті қоғамдастық жиыны 
жіберген жергілікті қоғамдастық өкілі.

3. Жиналыс регламентін аудан мәслихаты бекітеді.  
2-тарау. Жергілікті қоғамдастық жиналысына 

шақыруды жүргізу тәртібі
4. Жиналыс жергілікті маңызы бар ағымдағы мына 

мәселелер:    бағдарламалық құжаттардың, жергілікті 
қоғамдастықты дамыту бағдарламаларының жобала-
рын талқылау және қарау;

Сарқан ауданындағы Сарқан қаласы және 
ауылдық округтерінің бюджетінің жобасын және 
бюджеттің атқарылуы туралы есепті келісу;

Сарқан ауданындағы Сарқан қаласы және ауылдық 
округтерінің коммуналдық меншігін (жергілікті өзін-өзі 
басқарудың коммуналдық меншігін) басқару жөніндегі 
шешімдерін келісу; бюджетің атқарылуын мониторинг-
теу мақсатында жиналысқа қатысушылар қатарынан 
жергілікті қоғамдастық комиссиясын құру;

Сарқан ауданындағы Сарқан қаласы және ауылдық 
округтерінің бюджетінің атқарылуына жүргізілген мо-
ниторинг нәтижелері туралы есепті тыңдау және 
талқылау;

Сарқан ауданындағы Сарқан қаласы және ауылдық 
округтерінің коммуналдық мүлкін иеліктен шығаруды 
келісу; жергілікті қоғамдастықтың өзекті мәселелерін, 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қозғайтын нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын 
талқылау;

Сарқан ауданындағы Сарқан қаласы және 
ауылдық округтерінің әкімін сайлауды өткізуге аудан 
мәслихатына одан әрі ұсыну үшін Сарқан ауданындағы 
Сарқан қаласы және ауылдық округтерінің әкімінің 
қызметіне аудан әкімі ұсынған кандидатураларды 
келісу; 

Сарқан ауданындағы Сарқан қаласы және 
ауылдық округтерінің әкімін лауазымынан босату ту-
ралы мәселеге бастамашылық жасау; жергілікті бюд-
жеттен қаржыландырылатын және тиісті аумақтарда 
орналасқан мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың 
басшыларын тағайындау бойынша ұсыныстар 
енгізу; жергілікті қоғамдастықтың басқа да ағымдағы 
мәселелері бойынша өткізіледі.

5. Жиналысты Сарқан ауданындағы Сарқан қаласы 
және ауылдық округтерінің әкiмі дербес не ол жергілікті 
қоғамдастық жиыны (бұдан әрі – жиналыс мүшелері) 
өкілеттік берген, жиналыс мүшелерінің кемінде он 
пайызының бастамасы бойынша, бірақ тоқсанына 
кемінде бір рет шақырылуы мүмкін. Жиналыстың ба-
стамашылары күн тәртібін көрсете отырып, әкімге 
ерікті нысанда жазбаша өтінішпен жүгінеді. Әкім үш 
жұмыс күні ішінде жазбаша өтінішті қарайды және 
шақырылымның орны мен уақытын көрсете отырып, 
жиналысты шақыру туралы шешім қабылдайды.

6. Жиналысқа шақыру уақыты, шақырылым орны 
және талқыланатын мәселелер туралы жиналыстың 
мүшелері жиналыс өткізілгенге дейін күнтізбелік он 
күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы немесе өзге тәсілдермен хабардар етіледі.

Әкім аппараты жиналыстың қарауына енгізілетін 
мәселелер бойынша қажетті материалдарды жаз-
баша түрде немесе электрондық құжат нысанында 
жиналыстың мүшелеріне және әкімге жиналысқа 
шақырғанға дейін күнтізбелік бес күннен кешіктірмей 
ұсынады.

7. Жиналысты шақыру алдында әкім аппараты 
жиналысқа қатысушы мүшелерді тіркеуді өткізеді, 
оның нәтижесін әкім немесе жиналысты шақыру 
басталғаннан бұрын ол уәкілеттік берген адам жа-
риялайды және жиналыстың хаттамасына шақыруды 
өткізу орны мен уақытын көрсете отырып енгізеді.

Жиналысты шақыру оған жиналыс мүшелерінің 
кемiнде жартысы қатысқан кезде өтті деп есептеледі.

8. Жиналысты шақыруды әкім немесе ол уәкілеттік 
берген адам ашады.  Жиналысты шақыруды жүргізу 
үшін ашық дауыс беру арқылы жиналыстың төрағасы 
мен хатшысы сайланады.

9. Жиналыстың күн тәртібін Сарқан ауданындағы 
Сарқан қаласы және ауылдық округтерінің әкімінің 
аппараты жиналыс мүшелері, тиісті аумақтың әкімі 
енгізген ұсыныстар негізінде қалыптастырады. Күн 
тәртібіне өткен жиналыстарды шақыруда қабылданған 
шешімдер барысы және (немесе) орындалуы тура-
лы мәселелер қосылады.  Жиналысты шақырудың 
күн тәртібі оны талқылау кезінде толықтырылуы және 
өзгертілуі мүмкін. Жиналысты шақырудың күн тәртібін 
жиналыс бекітеді. Күн тәртібінің әрбір мәселесі бой-
ынша дауыс беру жеке өткізіледі. Егер оған жина-
лыс мүшелерінің көпшілігі дауыс берсе, мәселе күн 
тәртібіне енгізілді деп есептеледі.

10. Жиналысты шақыруға олардың мәселелері 
онда қаралатын аудан мәслихатының депутаттары, 
аудан  әкімі аппаратының, мемлекеттік мекемелер 
мен кәсіпорындардың, сондай-ақ заңды және жеке 
тұлғалардың өкілдері шақырылуы мүмкін. Сондай-ақ 
жиналысты шақыруға бұқаралық ақпарат құралдары 
мен қоғамдық бірлестіктер өкілдері қатыса алады. Осы 
тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген шақырылған 
адамдар жиналыстың мүшелері болып табылмай-
ды және шешімдерді қабылдау кезінде дауыс беруге 
қатыспайды. 

11. Жиналысты шақыруларда баяндамалар, 
қосымша баяндамалар, жарыссөзде сөйлеу үшін 
және жиналысқа шақыруды өткізу тәртібі бойынша сөз 
сөйлеу регламентін төраға айқындайды. Баяндамашы-
лар мен қосымша баяндамашыларға сұрақтарға жауап 
беру үшін уақыт бөлінеді. Егер сөз сөйлеуші бөлінген 
уақыттан асып кетсе, жиналыс төрағасы оның сөзін 
тоқтатады немесе шақырылымға қатысып отырған жи-
налыс мүшелерінің көпшілігінің келісімімен сөз сөйлеу 
уақытын ұзартады. Жиналыс мүшесі бір мәселе бойын-
ша екі реттен артық сөйлей алмайды. Жарыссөздердегі 
жиналыс мүшелерінің сауалдары, түсіндіру және 
сұрақтарға жауап беру үшін сөйлеулері сөз сөйлеу 
деп есептелмейді. Баяндамашыларға сұрақтар жаз-
баша немесе ауызша түрде қойылады. Жазбаша 
сұрақтар жиналыс төрағасына беріледі және жиналыс 
шақырылымында жарияланады.

Жиналыс төрағасы өз бастамасы бойынша немесе 
жиналыс мүшелерінің дәлелді ұсыныстары бойынша 
үзілістер жариялай алады.

Жиналыстың соңында жиналыстың мүшелеріне 
қысқа мәлімдемелер немесе хабарламалар жасау үшін 
уақыт беріледі, олар бойынша жарыссөз болмайды.

3-тарау. Жергілікті қоғамдастық жиналысының 
шешімдер қабылдау тәртібі

12. Жиналыс өзінің құзіреті шеңберінде 
шақырылымға қатысушы жиналыс мүшелерінің 
көпшілік дауысымен шешім қабылдайды.Дауыстар тең 
болған жағдайда, жиналыстың төрағасы шешуші дауыс 
беру құқығын пайдаланады.

Жиналыстың шешімі хаттамамен ресімделеді, 
онда:1) жиналыстың өткізілген күні мен орны; 2) 
жиналыс мүшелерінің саны және тізімі; 3) өзге де 
қатысушылардың саны және олардың тегі, аты, 
әкесінің аты (ол болған жағдайда) көрсетілген 
тізім; 4) жиналыстың төрағасы мен хатшысының 
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда); 5) күн 
тәртібі, сөйленген сөздердің қысқаша мазмұны және 
қабылданған шешімдер көрсетіледі. Хаттамаға 
жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қояды және екі 
жұмыс күн ішінде қала әкіміне беріледі.

13. Жиналыста қабылданған шешімдерді Сарқан 
қаласының әкімі бес жұмыс күні мерзімінде қарайды. 
Сарқан ауданындағы Сарқан қаласы және ауылдық 
округтерінің әкімі жергілікті қоғамдастық жиналысының 
шешіміне келіспеушілігін білдіруге құқылы, осындай 
келіспеушілік тудырған мәселелер регламентінің 2-та-
рауында көзделген тәртіпте қайта талқылау жолымен 
шешіледі. Сарқан ауданындағы Сарқан қаласы және 
ауылдық округтерінің әкімінің келіспеушілігін тудырған 
мәселелерді шешу мүмкін болмаған жағдайда, мәселені 
жоғары тұрған әкім тиісті аудан мәслихатының отыры-
сында алдын ала талқылаудан соң шешеді.

14. Сарқан ауданындағы Сарқан қаласы және 
ауылдық округтерінің әкімі аппараты қала әкімінің жи-
налыс шешімдерін қарау нәтижелерін бес жұмыс күн 
ішінде жиналыстың мүшелеріне жеткізеді.

15. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару органдары, лауазымды адамдар өкілеттіктері 
шегінде жиналысты шақыруда қабылданған және 
Сарқан ауданындағы Сарқан қаласы және ауылдық 
округтерінің әкімі мақұлдаған шешімдердің орындалу-
ын қамтамасыз етеді. 

16. Жиналысты шақыруда қабылданған 
шешімдерді Сарқан ауданындағы Сарқан қаласы және 
ауылдық округтерінің әкімінің аппараты бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тәсілдермен 
таратады.

4-тарау. Жергілікті қоғамдыстық жиналысы 
шешімдерінің орындалуын бақылау

17. Жиналыста жүйелі түрде жиналыстың 
шешімдерін орындауға жауапты адамдардың ақпарат-
тары тыңдалады.

18. Шешімдерді орындамаған немесе сапа-
сыз орындаған жағдайда, тиісті ақпарат хаттамаға 
енгізіледі, оны жиналыстың төрағасы аудан әкіміне 
немесе жиналыстың шешімін орындауға жауапты ла-
уазымды адамның жоғары тұрған басшыларына жол-
дайды.  Қабылданған шешімдер қайта орындалмаған 
немесе сапасыз орындалған жағдайда, жиналыс аудан 
әкімі немесе тиісті лауазымды адамдардың жоғары 
тұрған басшылары алдында лауазымды адамдардың 
жауаптылығы туралы мәселеге бастамашылық жасай-
ды.

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 39-3-бабының 3-1-тармағына, «Жергілікті 
қоғамдастық жиналысының үлгі регламентін бекіту ту-
ралы» 2017 жылғы 7 тамыздағы № 295 Қазақстан Ре-
спубликасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 15630 тіркелген) сәйкес, Сарқан 
аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Бекітілсін:
1) Сарқан қаласының жергілікті қоғамдастық 

жиналысының регламенті осы шешімнің 
1-қосымшасына сәйкес;

2) Алмалы ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 
2-қосымшасына сәйкес;

3) Аманбөктер ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 
3-қосымшасына сәйкес;

4) Бақалы ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 
4-қосымшасына сәйкес;

5) Бақалы ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 
5-қосымшасына сәйкес;

6) Екіаша ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 
6-қосымшасына сәйкес;

7) Қарабөгет ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 
7-қосымшасына сәйкес;

8) Қарашыған ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 
8-қосымшасына сәйкес;

9) Қойлық ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 
9-қосымшасына сәйкес;

10) Көктерек ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 
10-қосымшасына сәйкес;

11) Лепсі ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 
11-қосымшасына сәйкес;

12) Черкасск ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 
12-қосымшасына сәйкес;

13) Шатырбай ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 
13-қосымшасына сәйкес;

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан 
аудандық мәслихатының «Экономика саласы, қаржы, 
салық және бюджет, шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамыту, аграрлық мәселелер, экология» тұрақты ко-
миссиясына жүктелсін.

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі және халық саны екі мың адам және одан аз 
ауылдық округтер үшін 2020 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі. 

Сарқан аудандық  мәслихатының 
сессия төрағасы                          
Сарқан аудандық  мәслихатының 
хатшысы                            Қ. Абдрахманов

Сарқан ауданының ауылдық округтерінің жергілікті қоғамдастық 
жиналыстарының регламенттерін бекіту туралы

Аудандық мәслихаттың шешімі

Сарқан аудандық мәслихатының 2020 жылғы «____» ____________ №________шешіміне қосымша

Сарқан ауданындағы Сарқан қаласы және ауылдық округтерінің жергілікті 
қоғамдастық жиналысының регламенті

Глава 1. Общие положения. 1. Настоящий регла-
мент собрания местного сообщества города Саркан и 
сельских округов Сарканского района (далее–Регла-
мент) разработан в соответствии с пунктом 3-1 статьи 
39-3 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном управлении и са-
моуправлении в Республике Казахстан», приказом 
министра национальной экономики Республики Казах-
стан от 07 августа 2017 года № 295 «Об утверждении 
Типового регламента собрания местного сообщества» 
(зарегистрирован в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых).

2. Основные понятия, которые используются 
в настоящем регламенте: 1) местное сообщество 
– совокупность жителей (членов местного сообще-
ства), проживающих на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы, в гра-
ницах которой осуществляется местное самоуправ-
ление, формируются и функционируют его органы; 2) 
собрание местного сообщества (далее – собрание) – 
участие представителей местного сообщества, деле-
гированных сходом местного сообщества, в решении 
текущих вопросов местного значения в пределах и по-
рядке, установленных законодательством Республики 
Казахстан; 3) вопросы местного значения – вопросы 
деятельности области, района, города, района в го-
роде, сельского округа, поселка и села, не входящего 
в состав сельского округа, регулирование которых в 
соответствии с Законом и иными законодательными 
актами Республики Казахстан связано с обеспечени-
ем прав и законных интересов большинства жителей 
соответствующей административно-территориальной 
единицы; 4) местное самоуправление – деятельность, 
осуществляемая населением непосредственно, а 
также через маслихаты и другие органы местного са-
моуправления, направленная на самостоятельное 
решение вопросов местного значения под свою ответ-
ственность, в порядке, определяемом Законом, иными 
нормативными правовыми актами; 5) член собрания 
местного сообщества – представитель местного со-
общества, делегированный сходом местного сообще-
ства, в решении текущих вопросов местного значения 
в пределах и порядке, установленных законодатель-
ством Республики Казахстан.

3. Регламент собрания утверждается маслихатом 
района. 

Глава 2. Порядок проведения созыва собрания 
местного сообщества. 

4. Собрание проводится по текущим вопросам 
местного значения: обсуждение и рассмотрение про-
ектов программных документов, программ развития 
местного сообщества; согласование проекта бюджета 
города Саркан и сельских округов Сарканского райо-
на и отчета об исполнении бюджета; согласование 
решений акима города Саркан и сельских округов 
Сарканского района по управлению коммунальной 
собственностью (коммунальной собственностью 
местного самоуправления); образование комиссии 
местного сообщества из числа участников собрания в 
целях мониторинга исполнения бюджета; заслушива-
ние и обсуждение отчета о результатах проведенного 
мониторинга исполнения бюджета города Саркан и 
сельских округов Сарканского района; согласование 
отчуждения коммунального имущества города Саркан 
и сельских округов Сарканского района; обсуждение 
актуальных вопросов местного сообщества, проектов 
нормативных правовых актов, затрагивающих права и 
свободы граждан; согласование представленных аки-
мом района кандидатур на должность акима города 
Саркан и сельских округов Сарканского района для 
дальнейшего внесения в маслихат района для прове-
дения выборов акима города Саркан; инициирование 
вопроса об освобождении от должности акима горо-
да Саркан;  внесение предложений по назначению 
руководителей государственных учреждений и орга-
низаций, финансируемых из местного бюджета и рас-
положенных на соответствующих территориях; другие 
текущие вопросы местного сообщества.

5. Собрание может созываться акимом города 
Саркан и сельских округов Сарканского района са-
мостоятельно либо по инициативе не менее десяти 
процентов членов собрания, делегированных сходом 
местного сообщества (далее – члены собрания), но не 
реже одного раза в квартал. Инициаторы собрания в 
произвольной форме письменно обращаются акиму 
города Саркан и сельских округов Сарканского райо-
на с указанием повестки дня. Аким в течение трех ра-
бочих дней рассматривает письменное обращение и 
принимает решение о созыве собрания с указанием 
места и времени созыва.

6. О времени, месте созыва собрания и обсуж-
даемых вопросах, члены собрания оповещаются не 
позднее, чем за десять календарных дней до дня его 
проведения через средства массовой информации 
или иными способами. По вопросам, вносимым на 
рассмотрение собрания, аппарат акима не позднее, 
чем за пять календарных дней до созыва собрания 
представляет членам собрания и акиму необходимые 
материалы в письменном виде или в форме электрон-
ного документа.

7. Перед началом созыва собрания аппаратом 
акима проводится регистрация присутствующих чле-
нов собрания, ее результаты оглашаются акимом или 
уполномоченным им лицом перед началом созыва со-
брания и заносятся в протокол собрания с указанием 
места и времени проведения созыва. Созыв собрания 
считается состоявшимся при участии в нем не менее 
половины членов собрания.

8. Созыв собрания открывается акимом или упол-
номоченным им лицом. Для ведения созыва собрания 

Об утверждении Регламентов собраний местных сообществ города Саркан
 и сельских округов Сарканского района

Решение районного маслихата

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 39-3 Зако-
на Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и самоуправ-
лении в Республике Казахстан», приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 7 
августа 2017 года № 295   «Об утверждении Типового 
регламента собрания местного сообщества» (заре-
гистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов № 15630), Сарканский 
районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1) Регламент собрания местного сообщества го-

рода Саркан согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

2) Регламент собрания местного сообщества Ал-
малинского сельского округа согласно приложению 2 
к настоящему решению;

3) Регламент собрания местного сообщества 
Аманбоктерского сельского округа согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;

4) Регламент собрания местного сообщества 
Амангельдинского сельского округа согласно прило-
жению 4 к настоящему решению;

5) Регламент собрания местного сообщества Ба-
калинского сельского округа согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

6) Регламент собрания местного сообщества 
Екиашинского сельского округа согласно приложению 
6 к настоящему решению;

7) Регламент собрания местного сообщества Ка-
рабогетского сельского округа согласно приложению 
7 к настоящему решению;

8)  Регламент собрания местного сообщества Ка-
рашыганского сельского округа согласно приложению 
8 к настоящему решению;

9) Регламент собрания местного сообщества 
Койлыкского сельского округа согласно приложению 
9 к настоящему решению;

10) Регламент собрания местного сообщества 
Коктерекского сельского округа согласно приложению 
10 к настоящему решению;

11) Регламент собрания местного сообщества 
Лепсинского сельского округа согласно приложению 
11 к настоящему решению;

12) Регламент собрания местного сообщества 
Черкасского сельского округа согласно приложению 
12 к настоящему решению;

13)  Регламент собрания местного сообщества 
Шатырбайского сельского округа согласно приложе-
нию 13 к настоящему решению;

2. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию Сарканского рай-
онного маслихата «По вопросам экономики, финан-
сов, налогов и бюджета, развития малого и среднего 
предпринимательства, аграрных вопросов и эколо-
гии».

3. Настоящее решение вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования и для сельских 
округов с численностью населения две тысячи и ме-
нее человек  с 1 января 2020 года.

Председатель сессии                                        
Сарканского районного маслихата
Председатель сессии Сарканского районного                             
маслихата                           К. Абдрахманов

Приложение к решению Сарканского районного маслихата от «___»_________ 2020 года №_________

Регламент собрания местного сообщества города Саркан и сельских округов 
Сарканского района

открытым голосованием избираются председатель и 
секретарь собрания.

9. Повестка дня собрания формируется аппа-
ратом акима города Саркан и сельских округов Сар-
канского района на основе предложений, вносимых 
членами собрания, акимом города Саркан и сельских 
округов Сарканского района. В повестку дня включа-
ются вопросы о ходе и (или) исполнения решений, 
принятых на предыдущих созывах собрании. Повестка 
дня созыва собрания может быть дополнена и измене-
на при ее обсуждении. Повестка дня созыва собрания 
утверждается собранием. Голосование по каждому 
вопросу повестки дня проводится раздельно. Вопрос 
считается внесенным в повестку дня, если за него 
проголосовало большинство присутствующих членов 
собрания.

10. На созыв собрания могут приглашаться депу-
таты маслихата района, представители аппарата аки-
ма района, государственных учреждений и предприя-
тий, а также физических и юридических лиц, вопросы 
которых рассматриваются на созыве собрания. Также 
на созыве собрания могут присутствовать представи-
тели средств массовой информации и общественных 
объединений. Приглашенные лица, указанные в части 
первой настоящего пункта, не являются членами со-
брания и не участвуют в голосовании при принятии 
решений.

11. Регламент выступлений на созывах собрании 
для докладов, содокладов, выступлений в прениях и 
по порядку ведения созыва собрания определяется 
председателем. Докладчикам и содокладчикам отво-
дится время для ответов на вопросы. В случае если 
выступающий превысил отведенное время, пред-
седатель собрания прерывает его выступление или 
с согласия большинства присутствующих на созыве 
членов собрания продлевает время для выступления.

Член собрания может выступить по одному и тому 
же вопросу не более двух раз. Не считаются высту-
плениями в прениях обращения членов собрания, вы-
ступления для дачи пояснений и ответов на вопросы. 
Вопросы докладчикам задаются в письменном или 
устном виде. Письменные вопросы предоставляются 
председателю собрания и оглашаются на созыве со-
брании. Председатель собрания может объявлять 
перерывы по собственной инициативе или по моти-
вированному предложению членов собрания. В конце 
собрания отводится время для выступления членов 
собрания с краткими заявлениями и сообщениями, 
прения по которым не открываются.

Глава 3. Порядок принятия решений собранием 
местного сообщества. 

12. Собрание в рамках своих полномочий при-
нимает решения большинством голосов присутствую-
щих на созыве членов собрания. В случае равенства 
голосов председатель собрания пользуется правом 
решающего голоса.

Решение собрания оформляется протоколом, 
в котором указываются: 1) дата и место проведения 
собрания; 2) количество и список членов собрания; 
3) количество и список иных присутствующих с указа-
нием фамилии, имени, отчества (при его наличии); 4) 
фамилия, имя, отчество (при его наличии) председа-
теля и секретаря собрания; 5) повестка дня, краткое 
содержание выступлений и принятые решения. Про-
токол подписывается председателем и секретарем 
собрания и в течение двух рабочих дней передается 
акиму города.

13. Решения принятые собранием рассматрива-
ются акимом города Саркан и сельских округов Сар-
канского района в срок пяти рабочих дней. Аким го-
рода Саркан и сельских округов Сарканского района 
вправе выразить несогласие с решением собрания 
местного сообщества, которое разрешается путем 
повторного обсуждения вопросов, вызвавших такое 
несогласие в порядке, предусмотренном главой 2-го  
регламента. В случае невозможности разрешения во-
просов, вызвавших несогласие акима города Саркан 
и сельских округов Сарканского района, вопрос раз-
решается вышестоящим акимом после его предвари-
тельного обсуждения на заседании маслихата соот-
ветствующего района.

14. Результаты рассмотрения акимом города Сар-
кан и сельских округов Сарканского района решений 
собрания доводятся аппаратом акима города до чле-
нов собрания в течение пяти рабочих дней.

15. Органы местного государственного управле-
ния и самоуправления, должностные лица в пределах 
полномочий обеспечивают исполнение решений, при-
нятых на созыве собрании и одобренных акимом го-
рода Саркан и сельских округов Сарканского района.

16. Решения, принятые на созыве собрания, рас-
пространяются аппаратом акима города Саркан и 
сельских округов Сарканского района через средства 
массовой информации или иными способами.

Глава 4. Контроль за исполнением решений со-
брания местного сообщества

17. На собрании регулярно заслушиваются ин-
формации лиц ответственных за исполнение решений 
собрания.

18. В случае неисполнения или некачественного 
исполнения решений, соответствующая информация 
вносится в протокол, который председателем собра-
ния направляется акиму района или вышестоящим 
руководителям должностных лиц ответственных за ис-
полнение решений собрания.

В случае повторного неисполнения или некаче-
ственного исполнения принятых решений, собрание 
инициирует вопрос об ответственности должностных 
лиц перед акимом района или вышестоящим руковод-
ством соответствующих должностных лиц.
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 Сен туған күн, мерекеңмен!Ардагерлердің ақжарма алғысы

Жаңа жыл мерекесіне орай Қарауылтөбе ауылының «Күншуақ» шағын орталығына көмек 
қолын созып, балаларды қуантып, шырша сыйлаған ауылымыздың жомарт ер азаматтарын 
жаңа жыл мерекесімен құттықтап, алғысымды айтқым келеді.  Атап айтсам Жолдасбаев 
Еркін, Бекмұратов Жақыпбек, Тлеубаев Құспек, Ахметқалиев Самет сынды  ағаларымыздың 
шаңырақтарына шаттық ұялап, отбастарына береке орнасын! Жаңа жылда жаңа табысқа 
жетіп, үйлерінен баланың күлкісі кетпей, мерейлері асқақтай берсе екен деп тілеймін! Алла 
разы болсын сіздерге!

Т.КЕМЕРБАЕВА,                            
Қарауылтөбе ауылының «Күншуақ» ш\о тәрбиешісі. 

Шатырбай ауылының тумасы, Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны, 
қызметінде беделді, аяулы жар, қимас бауыр, ағайын-туыс, доста-
рына сыйлы Кашкенова Альсия Әбілқызы қаңтар айының басын-
да 50 жасқа толады. Жадыңда қалар жақсы күндерің көп болып, 
даңқың, дәулетің таси берсін деп төмендегі жыр жолдарын тарту 
етіп, осынау қуанышымен құттықтаймыз!

Арайлап ата берсін ақ таң күліп,
Жүреміз сені әркез мақтан қылып.
Аман-есен жүре бер ортамызда,
Ағайын-туыстарды шаттандырып.
Осылай бел-белестен өте бергін,
Бақытқа ұрпағыңды жетелегін.
Қол жетпестей арман көп, сен өмірде,
Аңсаған бар арманға жете бергін.
Ізгі ниетпен: анасы, әпке-жеңгелері, бауыр-жиендері.

SARQAN

SARQAN

Сарқан ауданы, Көкжиде ауылының тұрғыны, қадірлі де 
қымбатты анамыз Мукаева Шамалған Өмірәліқызы  қаңтар 
айының 11-ші жұлдызы  60 жасқа толады. Алты асудың 
асқарын бағындырып отырған ардақтымызға қажымас қайрат, 
зор денсаулық тiлей отырып, айналаңызға шуағыңызды ша-
шып, ұзақ өмір сүріңіз демекпiз! Сізге деген шынайы тілек, 
жақсы лебіз мына жыр жолдарымен жалғанады.

Сіз біздің Күнімізсіз жарқыраған,
Анадан қуат алған жарты ғалам.
Құны мен қасиеті тозбайтұғын
Біз үшін Ана деген алтын адам.
Анажан, өрлей берсін өр кемеңіз,
Ақтауға ақ сүтіңді тер төгеміз.
Мың жасап үрім-бұтақ ортасында,
Мәңгілік үстем болсын мәртебеңіз!
Құттықтаушылар: күйеубаласы Мақсат, қызы 

Бақытжан, жиен немерелері Дильназ, Дарын, Алим, 
Айсезім.

Қарауылтөбе ауылының  келіні, сүйікті жар, аяулы ана, адал 
дос, сырлас құрбыдай болған  Әйгерім Амангелдіқызын мерейлі 
30-жасқа толған туған күнімен шын жүректен  құттықтаймыз! 

Туған күнің жарық көрген шуағың,
Іңгәлаған естілді алғаш жыр әнің.
Өміріңнің ұзақтығын тілейміз.
Аспаныңың шуақтығын тілейміз,
Қуанышыңның тұрақтылығын тілейміз.
Денсаулығыңның қуаттылығын тілейміз,
Өміріңнің сәнділігін тілейміз,
Ата-анаңның,туыстарыңның амандығын тілейміз!
Ізгі ниетпен: Қарауылтөбенің  бір топ сұлу қыздары.

Мы посетители терапевтического отделения благодарим коллектив во главе заведующей 
Карибаеву А.,  сестру хозяйку Темербаеву К., медбрата Биржанова А., санитарку Кенебаеву 
А. и других. Эти работники работают на отлично. 1 января 2020 года спасли жизнь Кусаиновой 
Кульсумжан, у нее произошел инфаркт ночью, это так страшно. Они принесли аппарат кис-
лорода, подключили, работали с ней больше часа пока она не стала нормально дышать.   А 
какая чистота в отделении. Мы благодарны этому коллективу.

В. РЕПКИНА.
г. Саркан.

Мен аудандағы 6000-ға жуық ардагерлер атынан ұлттық парктің басшысы Марат Қамиұлына, 
"Абдрахимов" шаруа қожалығының басшысы Абдрахимов Мират Хаматайұлына, жеке кәсіпкер 
Бейсенбеков Ерлан Нұрсайынұлына, ауылшаруашылығы кәсіподақ ұйымының төрайымы 
Мұқанова Гүлнар Тұрсынқызына, жеке кәсіпкер Атанов Алмас Алдабергенұлына ардагерлерге 
деген сый-құрметтері және демеушілігі үшін ағалық ризашылығымды білдіремін. 

Жоғарыда аталған жомарт жандардың қарттарға қамқорлығы жыл сайын дәстүрге айналып 
барады. Сондықтан осы азаматтардың отбасына амандық, өздері басқарып отырған ұжымына 
келген тышқан жылы еңбектеріне табыс, береке-ырыс әкелсін!

Қ.ЖАНАСБЕКОВ,
аудандық ардагерлер ұйымының төрағасы. 

Біздің, кеуделерін от пен 
оққа төсеген достарымыз, Ауған 
соғысының ардагерлері Шегеба-
ев Аманжолды 10 қаңтар күні 
68 жасқа, Салқымбаев Бақыт 
Оразғалиұлын 12 қаңтар күні 53 
жасқа толатын туған күндерімен 
құттықтаймыз. Келіп жеткен туған 
күн өздеріңе тек құтты, қайырлы бо-
лып, амандығын ала келсін. Дәйім 
жүз жадыратар жақсылықтар, кеуде 
күмбірлетер қуаныштар көп болғай. 

Қайғы келсе жеңілмейтін,
Бақыт келсе, семірмейтін,
Туған елін қадірлейтін,
Жігіттердің даңқы артсын!

Құттықтаушылар: Ауған локальдық соғыс ардагерлері және мүгедектері ұйымы.

Хабарландыру  *  Объявления

Продается 2-х комнатная кварти-
ра с ремонтом и отоплением в горо-
де Саркан по улице Кабанбай батыра 
№ 79 кв.12.

Продается 4-х комнатный дом с 
мебелью в центре, имеется вода (го-
рячая, холодная), хоз.строения, баня, 
огород, цена договорная 6 млн.тенге 
недалеко от мельницы ТОО «ТурКа». 
Обращаться по адресу Бугыбай ба-
тыра №4 кв.1, сот. 8708 1875480.

Продам комбайн «Нива Эффект» 
2004 г.в. А также двигатель от "ЗИЛ 
130". Обращаться 8702 1849828.  

Акжолов Асхат Нугмановичтің атына тіркелген Сарқан қаласы, Наурызбай 
батыр көшесі № 18 үйдің № 1148672 (кад. № 03-267-004-393) 0, 0864 га көлемді 
жердің мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Сарқан ауданы  Мұқан Төлебаев ауылының тұрғыны, ұлағатты 
ұстаз, инабатты келін, қадірлі ана  Қабылова Жанар Қабдешқызын 
15 қаңтар 50 жасқа толған мерейтойымен  құттықтаймыз.  
Шаңырағыңа құт-береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше 
төгіле түссін, отбасыңа – амандық, денiңе – саулық, ұзақ ғұмыр 
тiлеймiз, арманың – асқақ, шығар биігің асқаралы болсын!

Әрдайым құшағың – гүлге, қадамың нұрға тола берсін! Бақытты 
өмір сүруіңе шын жүректен тiлектеспiз!

Өмір саған жылы сөзін арнасын,
Қайғы-мұңға жүректе орын болмасын.
Жанарыңнан күн күлімдеп әрқашан,
Ай мен жұлдыз кеудеңе кеп орнасын.
Құттықтаушылар: Жұмағалиевтар әулеті. 

Жаныңда жүр жақсы адам

Благодарим коллектив отделения

Сарқан қаласы Амангелді көшесі 
№1 мектеп-гимназия жанындағы үй 
жалға беріледі. Хабарласыңыздар: 8 
702 7429460.

Сдается в аренду дом по 
ул.Амангелди возле школы-
гимназии №1. Обращаться по тел: 8 
702 7429460

● А р - о ж д а н 
алдындағы адалдық 
өз қадір-қасиетіңе, 
ізгі іс-әрекетіңе бай-
ланысты. 

●Ш ы н ш ы л д ы қ 
адалдықпен ағалас. 

●Өрге жүзген өнегелі ісімен, 
Таңда адал дос өз теңіңнің ішінен. 
●Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру 

арқылы жетеді. 
●Мінез-құлық міні – рухани кеселге жа-

тады. 
●Өзгенің пікірін иемденіп кету – 

Әбу Насыр әл-Фарабидің нақыл сөздері 
надандық һәм ниеті қара адамға лайық іс. 

●Бейқамдық сәтсіздікке бастайды. 
●Жүргендер көп достық атын малданып, 
Қалмағайсың сен де бірде алданып. 
●Өз бойында жоқ қасиеттерге құмар кісі 

көлгір келеді. 
●Білімді болу деген – жаңалық ашуға 

қабілетті болу.  
●Білім қуған жанның ойы күнделікті 

күйбеңнен көп алыста жатады. 
●Шын білім – ақиқат, анық білім. 
●Ғылым адам санасына болмысы бөлек, 

ерекше ұтқыр ұғымдарды орнықтыру 
арқылы ғана терең ұялайды. 

●Ғылыммен айналыссам деген адамның 
ақыл-ойы – айқын, ерік-жігері – зор, тілек-
мақсаты – ақиқат пен адалдыққа қызмет 
етуге талап жолында болуы шарт. 

●Жай ләззат іздеу, кәсіпқұмарлыққа 
ұқсас әрекет ондай болмасқа керек. 

● Мінез – жанның айнасы. 
●Адамның басына қонған бақыттың 

тұрақты болуы жақсы мінез-құлыққа байла-
нысты. 

●Мінез бен ақыл жарасса – адамгершілік 
ұтады.  

●Сұлу саз жан сергітеді. 
●Тән ауырса – жан да ауырады. 

●Шын беріліп қызықтаған нәрсе ғана 
жүрекке жетеді. 

●Ақыл-парасат – адамның ойлауына, 
пайымдауына, ғылым мен өнердің қыр-
сырын ұғуына, жақсы қылық пен жаман 
қылықтың ара жігін ашуына көмектесетін 
күш.  

●Тәрбиелеу дегеніміз – адамның бойына 
білімге негізделген этикалық құндылықтар 
мен өнер қуатын дарыту. 

●Адамға тән бір жақсы қасиет – өзін 
қоршаған әлемнің әсемдік сырларына үңілу, 
содан рухани нәр алу, өзінің нәзік сезімін об-
раздар арқылы паш ете алу. 

Продается квартира г.Саркан 
ул.Абая №2, квартира 2 возле цен-
тральной больницы, рядом школа 
Ленина, детский сад «Кулыншак» с 
центральным отоплением горячая и 
холодная вода, евроремонт, частично 
меблирована. Также продается мяг-
кая мебель тахта, платяной шкаф, ку-
хонный шкаф (произ.Украина). Тел:                                                                                                                                      
87006852062.

Сдается в аренду мини-пекарня, 
есть наработанные точки и пекари. 
Панфилова 21. Тел: 87006852062.

Қойлық ауылында орталықта 
орналасқан 2 қабатты үй сатыла-
ды. Үйдің жаздық ас үйі, моншасы, 
қора-қопсысы, бау-бақшасы бар, 
су кіргізілген. Бағасы келісімді. 
Хабарласыңыздар: Қойлық ауы-
лы, Жансүгіров көшесі №5, 8 701 
827 7723, 2-25-57. 

Жарамсыз деп танылсын...


