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Бұл сапарда аудандық 
мәслихаттың хатшысы Қадыр Аб-
драхманов, аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Қадыл Жанасбе-
ков, "Нұр Отан" партиясы аудандық 
филиалы төрағасының орынбасары 
Аслан Күбентаев аудан басшысы-
мен бірге  аға буынды   Ұлы Жеңістің 
75 жылдығымен құттықтап, арнайы 
дайындалған сый-сияпаттарын та-
быс етті. Ардагерлер   Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, 
Алматы облысының әкімі Амандық 
Баталовтың құттықтау хаттарын 
алып, елеп-ескеріп қолдау көрсеткен 
билік өкілдерінің қамқорлығына 
марқайып қалды. 

Марат Мелісұлы Пограничник ау-
ылында тұратын Геннадий Ульянов,  
Қарғалы ауылының тұрғыны Алек-
сей Галкин, Қойлық ауылындағы 

Майдангерлердің отбасында болды
●Аудан әкімдігінде

97 жастағы майдангер Берлібек 
Ысқақов сынды аталарымыздың 
шаңырағында болып, ақ дастар-
хан басында жылы жарқын әңгіме 
құрып, сый-сияпатын табыс етті.  
Майдангерлер  сұрапыл соғыста 
болған оқиғаларды тағы бір мәрте 

ой сарасынан өткізді,   майдан да-
ласында қаза болған қаруластарын 
еске алып, келешек ұрпаққа бейбіт, 
тыныштық заман тілеп ақ баталарын 
ақтарды. 

Өз тілшіміз.

Ұлы Жеңістің 75 жылдығына орай аудан 
әкімі Марат Разбеков төтенше жағдайларға 
байланысты үйлерінен ұзап шыға алмай 
отырған  Ұлы Отан соғысының және тыл 
ардагерлерінің хал-жағдайларымен кеңінен 
танысты. 

ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕР!
«САРҚАН ГУМАНИТАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» Сіздерді МЕМЛЕКЕТТІК ТАПСЫРЫС бой-

ынша оқуға шақырады! Колледж 50 жылдық тарихы бар мәдениет және білім саласының  
қызметкерлерін дайындайтын білім мекемесі.

2020-2021 оқу жылына колледж келесі мамандықтар бойынша 9 сыныптан кейін күндізгі 
бөлімге қабылдау туралы хабарлайды:

9-сынып негізінде:
1. МАМАНДЫҒЫ: 0403000 – «ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҚ 

КӨРКЕМДІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ» (салалар бойынша Педагог-мәдени демалыс қызметін 
ұйымдастырушы), біліктіліктері:

• 0403013-1 Би ұжымының жетекшісі;
• 0403013-2 Халық аспаптар оркестрінің (ансамблінің) жетекшісі;
• 0403013-3 Сәндік қолданбалы өнер шеберлігі ұжымының жетекшісі;
2. МАМАНДЫҒЫ: 0105000 – «БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ», біліктілігі: 
• 010503-3 – Шетел  шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі
3. МАМАНДЫҒЫ:  0101000 – «МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ», 
біліктілігі: • 010101-3 Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі

Құжаттарды қабылдау 20 маусым мен 20 шілде аралығында.
Мамандығы «БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ», 
«МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ» Құжаттарды қабылдау 20 маусым 25 тамыз 

аралығында. 
СЫРТТАЙ ОҚУ БӨЛІМІ (АҚЫЛЫ ОҚУ НЕГІЗІНДЕ) 11 СЫНЫПТАН КЕЙІН
1. МАМАНДЫҒЫ: 0403000 – «ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҚ 

КӨРКЕМДІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ» (салалар бойынша)
• 0403013-1 Би ұжымының жетекшісі;
• 0403013-2 Халық аспаптар оркестрінің (ансамблінің) жетекшісі;
• 0403013-3 Сәндік қолданбалы өнер шеберлігі ұжымының жетекшісі;
2. МАМАНДЫҒЫ: 0401000 – «КІТАПХАНА ІСІ», біліктілігі:
• 040101-3 Кітапханашы
3. МАМАНДЫҒЫ: 0101000 «МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ»,
біліктілігі: 010101 3 - Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі
Біз кепілдік береміз: 
«Ай сайынғы шәкіртақы (20949 тг), үздік студенттерге (24091 тг) уақытылы төленеді; 
Жатақхана беріледі; 
Қызықты студенттік өмір,  сайыстар мен олимпиадаларға қатысу әрбір студенттің 

көзқарасымен.
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік 

қорғау (шәкіртақы - 27233 тг, тамақтануға ақы төлеу - күніне 1203 тг, киім формасы). 
+ 7-72839-22117,       +7 702 851 2193, +7708 254 21 50.

Батыл бол, сен еліміздің болашағысың!

Сарқан аудандық мәслихатының 
хатшысы Қадыр Абдрахманов 
ағымдағы жылдың 12 мамырында 
аудандық мәслихаттың тұрақты 
комиссияларының ақпан айындағы 
отырысында тыңдалған округ-
тердегі бау-бақшаларды сумен 
қамтамасыз ету бойынша «Сарқан-
ирригация» мекемесіне берілген  
тапсырмалардың орындалуын 
қадағалау мақсатында Амангелді, 
Қарабөгет, Қойлық ауылдық округ-
терін аралады. Сапар барысын-
да Қадыр Сәкенұлы аталған ауыл 
округтерінің әкімдерімен, жергілікті 
қауымдастық төрағаларымен 
кездесті.  

ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ ТЕКСЕРІЛДІ
Осы басқосуларда "Сарқанирригация" 

мекемесінің директоры Заманхан Әшірбеков әр 
нысан бойынша атқарылған жұмыстар жөнінде 
хабарлама берді.

Әсіресе, Көкөзек ауылының Еспі ішкі 
тоғанының 150 метр аумағы  тазаланып, ауыл 
тұрғындарының  күшімен бөгет қойылады. 
Қарабөгет ауылына баратын Р-2 каналының 
500 метр аумағының  зираттарға жақындап,  
қауіп туғызуына орай  нығайту жұмыстары жа-
салынып, тазалануда. Сонымен қатар осы 
ауылдың   гидротехникалық құрылымдары 
қалпына келтірілді.  Бақалы, Ағарту ауылдары-
на  су жеткізетін  каналдар тазаланып, Қойлық 
ауылына баратын Р-1 каналдың аяқ жағындағы 
гидротехникалық құрылым ретке келтірілуде. 

Осындай дайындық жұмыстарының 
нәтижесінде 15 мамырда Қойлық, Бақалы ауыл-
дарына су толығымен берілетін болады. 

Өз тілшіміз.

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев "Еліміз бұл қиындықтан шыңдалып 
шығады" атты "Егемен Қазақстан" газетіне бер-
ген сұхбатында бас басылым арқылы ел-жұртпен 
тілдесіп, ой-толғамдарын ортаға салды. 

-Біз Қазақстанда төтенше жағдайды дер кезінде 
жарияладық. Осындай шаралардың арқасында 
вирустың жаппай таралуына жол бермей, қоғамдағы 
тұрақтылықты сақтап отырмыз,-дейді Қасым-
Жомарт Кемелұлы. -Дағдарысқа қарсы шаралар 
үшін 6 триллион теңгеге жуық қаржы бөлінгенін 
білесіздер. Ең алдымен, жұмыссыз қалғандарға 42 
500 теңге мөлшерінде төлем жасауды ұйғардық. Жалпы, 4,2 миллион адам 
бұл көмекті алды. Оны екінші айда да жалғастырамыз. Бұдан бөлек, 1 мил-
лиондай мұқтаж жан  азық-түлікпен және қажетті заттармен қамтамасыз 
етілетін болды.

Расында да  уақытша қиындыққа тап болған 1,6 миллион кәсіпкердің 
несиесін қайтару мерзімі кейінге шегерілді. Кәсіп кер лер үшін салықтар мен 
басқа да міндет ті төлемдер мерзімі ұзартылды. Зардап шеккен шағын және 
орта бизнес өкіл дері еңбекақы төлеу қорының міндетті төлемінен алты 
айға босатылды.

Президент басқа елдердің валюталарымен қатар біздің теңгеміздің 
де құны кеміп кеткенін, осыған орай, Үкімет пен Ұлттық банк жағдайды 
тұрақтандыру үшін нақты шаралар қабылдағанын, квазимемлекеттік 
секторға экспорттан түсетін табыстың бір бөлігін ішкі нарықта сатуды 
тапсырғанын айта отырып,  доллар тап шы  лығын болдырмау үшін жасалған 
шараларды атап көрсетті. 

Мемлекет басшысы айтқандай  биыл көктемгі егіс науқанына және 
өнімді алдын ала сатып алуға 200 миллиард теңге бөлінді. Соның 70 мил-
лиарды тұқым өндірісін дамытуға, тыңайтқыш сатып алуға жұмсалады. 
Сонымен қатар шағын және орта шаруа қожалықтары жанармайды арзан 
бағамен алады. Осыған орай 390 мың тонна дизель отыны жеңілдікпен са-
тылуда. Мұның бәрі мол өнім алуға септігін тигізетіні анық.

Маған осы сұхбаттағы көтерілген мәселелердің көкейкестілігі ұнады. 
Әсіресе Ел Президентінің мемлекеттік  тіл туралы ой-толғамдары өте өзекті. 
"Жаңа сын-сынаққа төтеп беру үшін, ең алдымен, ұлттық құндылықтарды 
қор ғай білген жөн. Ана тілімізді, салт-дәстүрімізді, ұлттық сана-сезімді, 
қоғам дағы татулық пен келісімді, береке-бір лікті сақтай алмасақ, келер 
ұрпақ бізді кешірмейді. Әсіресе мемлекеттік тілдің мәселесі өте маңызды. 
Тіл – ұлттың тұғы ры, ұрпақтың ғұмыры. Қазақ тілі қазақты әлемге таныта 
алады. Халықтың тілі – халықтың төлқұжаты. Мұны әрдайым есте ұстау ке-
рек. Біле білсек, ұлттық қа уіпсіздік тілімізді қадірлеуден басталады",-дейді 
Қасым-Жомарт Кемелұлы.  

Сенім болған жерде адамның ойы да, пайымы да сергек болаты-
ны белгілі. Президент осы сұхбатында эпидемияны, экономикалық 
дағдарысты шешудің көкейкесті мәселелерін ортаға салып, нақты жеңу 
жолдарын көрсетіп, көпшілік көкейіне сенім ұялатты. 

Жанат МҰҚАШЕВ,
Сарқан ауданының Құрметті азаматы.

Абай және шетел философиясы
Карантин кезінде үйде отырғанымыз рухани 

дүниемізді  байытуға үлес қосты. Кітап сөресіндегі 
жаңадан шыққаны бар, бұрын оқығанымыз бар... 
таңдаулыларын құр жібермедік, жадымызды жаңғырттық. 

"Кітап оқысам ұйқым келеді" дейтіндер, кітаптан бой-
ын аулақ салатындар ұлы Абайдың XIX ғасырдың 70-
80 жылдары Семей кітапханасының тұрақты оқырманы 
болғанын біле ме екен?! 

Америкалық журналист Джордж Кеннанның  "Си-
бирь и ссылка" атты кітабында 1885 жылғы Семей сапа-
ры туралы қызықты дерек бар екен. Семейдегі көпшілік 
кітапхана сол кездің өзінде-ақ әдеби, ғылыми және 
саяси-экономикалық тақырыптағы шетелдік таңдаулы 

қаламгерлер кітаптарына бай көрінеді. 
-Мен қазақтың бір білімді шалын танимын, оның есімі 

Ибрагим Конобай. Ол кітапханаға келіп қана қоймай, 
Бокль, Милль, Дрейпер сынды авторларды оқиды,-депті 
америкалықпен сұхбаттасқан семейлік сот мекемесінің 
қызметкері Александр Леонтьев. 

Содан соң А.Леонтьев Абайдың ағылшын филосо-
фиясын зерттеп, Дрейпердің "Еуропаның ақыл-ойының 
тарихы" деп аталатын шығармасы бойынша пікір 
алысқанын айтып, тыңдаушыны таңдандырады. 

Екінің бірінің тісі бата қоймайтын философияны зерт-
теген ұлы Абайды данышпан демеске лажыңыз жоқ.

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

●Үнқосу

Қиындық еңсеріліп барады
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Әрбір елдегі еңбекке қабілетсіз азамат-
тар мемлекеттің қорғау субьектісін құрайды. 
Мемлекеттің мүгедектерге қатысты негізгі 
міндетіне оларды материалды қолдау 
(зейнетақы, жәрдемақы, жеңілдіктер т.б.) 
жатады. Дамып келе жатқан жаңа қоғамда 
өмір сүру - шешімі таппаған көптеген күрделі 
мәселелерімен күресу деген сөз. Бұл, әсіресе, 
әлеуметтік жағдайлармен тікелей байланысты. 
Елімізде осы мәселеге арнайы қабылданған 
заңдар да, атқарылып жатқан жұмыстар 
да баршылық.«Мүгедектікті және/немесе 
еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін 
белгілеу және/немесе қажетті әлеуметтік 
қорғау шараларын айқындау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты  Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 
сәуірдегі №279 бұйрығында айқын көрсетілген.  
«Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы 
№44 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 
2020 жылғы 20 сәуірдегі №143 бұйрығымен 
өзгертулер енгізілді. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартын Қазақстан Республика-
сы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігі әзірледі. Мемлекеттік қызметті 
Министрліктің Еңбек, әлеуметтік қорғау және 
көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері 
көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті 
беруші арқылы жүргізіледі.Мүгедектікті рас-
тау туралы ақпарат беру «электрондық 
үкімет» www.egov.kz веб-порталының «жеке 
кабинеті» арқылы ЭЦҚ және/немесе бір реттік 
паролді пайдалана отырып, куәландырылатын 
адамның сұрау салуы бойынша беріледі.

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі 
құжаттардың топтамасын тіркеген сәттен 
бастап мемлекеттік қызмет жүгінген күні 
көрсетіледі.Медициналық-әлеуметтік сарап-
тама (бұдан әрі – МӘС) бөлімі алдын ала 
шығарылған сараптамалық қорытындысымен 
бірге куәландырылатын адамды және (неме-
се) куәландырылатын адамның құжаттарын 
МӘС әдіснама және бақылау бөліміне 
консультацияға жіберген жағдайларда – 
өтінішті тіркеген күннен бастап 10 (он) жұмыс 
күні.  Құжаттардың топтамасын тапсыру үшін 
күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 1 
сағат; көрсетілетін қызметті алушы жүгінген 
күні қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең 
ұзақ уақыты – 1 сағат. Көрсетілетін қызметті 
алушыға үйде, мамандандырылған мекеме-
лерде, түзеу мекемелері мен тергеу изоля-
торларында емделіп жатқан жері бойынша 
қызмет көрсету кезінде рұқсат етілген ең ұзақ 
уақыт көрсетілетін қызметті беруші орналасқан 
жерден бастап көрсетілетін қызметті алушы 
орналасқан жерге дейін жол жүру уақытына 
байланысты – 4 сағат, порталда – көрсетілетін 
қызметті алушы мүгедектікті растау туралы 
ақпаратты алу үшін өтінімге қол қойған сәттан 

бастап 1 (бір) сағат.
Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: 

электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
және (немесе) қағаз түрінде.Мемлекеттік 
қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.  
Жұмыс  кестесі көрсетілетін қызметті берушіде 
– Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне 
сәйкес демалыс және мереке күндерінен 
басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса 
алғанда, сағат 13.00-ден 14.00-ға дейін түскі 
үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ға дейін.  Өтінішті 
қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесін беру кестесі: сағат 13.00-ден 14.00-
ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға 
дейін.Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылу-
сыз және жеделдетіп қызмет көрсетусіз кезек 
тәртібінде көрсетіледі. Порталда – жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы.

 Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін 
ұсыну нысаны: 1) көрсетілетін қызметті 
берушіде қағаз түрінде: көрсетілетін қызметті 
алушыға мүгедектік белгіленген жағдайда – 
мүгедектік туралы анықтама;

-ОЖБ-ның әлеуметтік бөлігі әзірленген 
жағдайда – мүгедекті оңалтудың жеке 
бағдарламасының әлеуметтік бөлігінен үзінді 
көшірме; Еңбек жарақаты және/немесе кәсіптік 
ауру салдарынан мүгедектер үшін – ОЖБ-
ның әлеуметтік бөлігі;ОЖБ-ның кәсіптік бөлігі 
әзірленген жағдайда – мүгедекті оңалтудың 
жеке бағдарламасының кәсіптік бөлігінен үзінді 
көшірме; Еңбек жарақаты және/немесе кәсіптік 
ауру салдарынан мүгедектер үшін – ОЖБ-ның 
кәсіптік бөлігі;жалпы еңбек ету қабілетінен ай-
ырылу дәрежесі белгіленген жағдайда – жалпы 
еңбек ету қабілетінен айрылу дәрежесі туралы 
анықтама; кәсіптік еңбек ету қабілетінен айы-
рылу дәрежесі белгіленген жағдайда – кәсіптік 
еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі ту-
ралы анықтама, кәсіптік еңбек ету қабілетінен 
айырылу дәрежесі туралы анықтамадан және 
медициналық-әлеуметтік сараптама актісінен 
үзінді көшірме;зардап шеккен қызметкердің 
көмектің қосымша түрлері мен күтімге 
мұқтаждығы айқындалған жағдайларда – зар-
дап шеккен қызметкердің көмектің қосымша 
түрлері мен күтімге мұқтаждығы туралы 
қорытынды;кезекті қайта куәландыру кезінде 
мүгедек болып танылмағандарға – толық 
оңалту туралы хабарлама;алғашқы куәландыру 
кезінде мүгедек деп танылмағандарға – МӘС-
тің сараптамалық қорытындысы туралы хабар-
лама.

2) электрондық портал арқылы – 
мүгедектікті растау туралы ақпарат көрсетілетін 
қызметті беруші уәкілетті тұлғаның ЭЦҚ-мен 
куәландырылған электронды құжат түрінде 
қызмет алушының «жеке кабинетіне» жолда-
нады.

МӘС бөлімі және (немесе) МӘС әдіснама 
және бақылау бөлімі шығарылған сарапта-
ма қорытындысы туралы деректерді, оның 
ішінде алғашқы куәландыру кезінде мүгедек 
деп танылмаған жағдайда 088/у нысанының 
«МӘС қорытындысы туралы денсаулық сақтау 
ұйымының хабарламасы» бөлігіне енгізеді 

және оны куәландырылған адамға береді неме-
се амбулаториялық пациенттің медициналық 
картасына тігу үшін медициналық ұйымға 
жібереді.

МӘС және (немесе) МӘС әдіснама және 
бақылау бөлімдері өтінішті қабылдау кезінде 
ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық 
құжаттарды (электрондық үкімет) шлюзі арқылы 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден сұрап ала-
ды:1) куәландырылатын адамның жеке басын 
куәландыратын құжат туралы мәлімет;2) адам-
ды қылмыстық-атқару жүйесінің мекемесінде 
немесе тергеу изоляторында ұстау фактісін 
растайтын мәлімет;3) бекітілген 088/е ны-
сан бойынша МӘС-ке қорытынды (088/е 
нысанының мерзімі оған қол қойылған күнінен 
бастап бір айдан кешіктірмейтін уақытқа жа-
рамды);4) медициналық ұйым пациентті/
мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасын 
әзірлеген жағдайда – № 907 бұйрықпен 
бекітілген 088-2/е нысан бойынша оның 
медициналық бөлігі;5) ауру динамикасын 
талдау үшін амбулаториялық пациенттің 
медициналық картасынан мәліметтер. Болған 
жағдайда – ауру тарихынан үзінді-көшірмелер, 
мамандардың қорытындылары және зерттеу 
нәтижелері;6) еңбекке уақытша жарамсыздық 
парағы (анықтама) – жұмыс істейтін адам-
дар куәландырудан өткен кезде;7) алғашқы 
куәландыру кезінде, сондай-ақ, еңбекке 
қабілетті жастағы адамда еңбек қызметін 
растайтын құжаттың мәліметтері және (не-
месе) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша өндірістегі еңбек сипаты мен 
жағдайлары туралы мәліметтер (жұмыс беруші 
толтырады). Өндірістік жарақаттар және/не-
месе кәсіптік аурулар болған жағдайларда 
көрсетілген құжат (құжаттар) ұсыну міндетті;8) 
жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі 
алғаш рет белгіленген жағдайларда – осы 
әлеуметтік қатер бойынша міндетті әлеуметтік 
сақтандыру жүйесіне қатысу (немесе қатыспау) 
фактісін растайтын мәліметтер;9) өндірістік 
жарақат алған және/немесе кәсіптік ауруға 
шалдыққан адамға осы жазатайым оқиға бой-
ынша кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу 
дәрежесін (бұдан әрі – КЕА дәрежесі) алғашқы 
рет белгілеу кезінде  мүгедектікті және (немесе) 
мүгедектіктің себебін белгілеу үшін –бекітілген 
нысан бойынша еңбек қызметіне байланысты 
жазатайым оқиға туралы акт (бұдан әрі – жа-
затайым оқиға туралы акт); Жазатайым оқиға 
туралы акт болмаса және жұмыс беруші-жеке 
кәсіпкердің қызметі тоқтатылған немесе заңды 
тұлға таратылған жағдайда өндірістік жарақат 
алған және/немесе кәсіптік ауруға шалдыққан 
адам ұсынатын еңбек (қызметтік) міндеттерін 
орындаумен жарақаттанудың немесе аурудың 
себеп-салдарлық байланысы туралы сот 
шешімі тіркеледі;10) кәсіптік ауруға шалдыққан 
адамдарды куәландырған кезде – кәсіптік 
ауру және улану диагнозын белгілеу (аурудың 
кәсіппен байланысын анықтау) кезінде сарап-
таманы жүзеге асыратын денсаулық сақтау 
ұйымының қорытындысы;11) жаралануға, 
контузияға, жарақаттануға, мертігуге, ауруға 
байланысты мүгедектік себептерін анықтау 
үшін – себеп-салдарлық байланысын 

белгілейтін тиісті қызмет саласындағы уәкілетті 
орган берген құжат туралы мәлімет;12) 
қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеген 
жағдайда қорғаншылықты (қамқоршылықты) 
растайтын құжат туралы мәліметтер; 13) 
куәландырылатын адамның атын, әкесінің атын 
(бар болса) және тегін өзгертуді мемлекеттік 
тіркеген жағдайда қайта куәландыру кезінде –
бекітілген нысан бойынша атын, әкесінің атын, 
тегін өзгерту туралы куәлік туралы мәліметтер.
Ақпараттық жүйелерде мәліметтер болмаған 
жағдайда, 088/е нысаны, сондай-ақ тиісті 
құжаттардың қағаз жеткізгіштегі көшірмелері 
және салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары 
қоса беріледі.

 Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі 
көрсетілетін қызметті алушы жеке өзі (не-
месе оның заңды өкілі) келгенде жеке ба-
сын куәландыратын құжатты көрсеткен кез-
де беріледі.   Көрсетілетін қызметті алушы 
қолдану мерзімі өткен құжаттарды және (не-
месе) құжаттардың толық емес топтамасын 
ұсынған жағдайда, МӘС маманы өтінішті 
қабылдаудан бас тартады және құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

Мемлекеттік қызмет: 1)тиісті өңірдің МӘС 
бөлімдері және (немесе) МӘС әдіснама 
және бақылау бөлімдері орналасқан жер-
де; 2)көшпелі отырыстарда: көрсетілетін 
қызметті алушының тұрғылықты (тіркелген) 
жеріндегі емдеу-профилактикалық меке-
ме базасында;  мамандандырылған меке-
мелерде емделіп жатқан орны бойынша; 
көрсетілетін қызметті алушының барған жері 
бойынша түзеу мекемелері мен тергеу изоля-
торларында; үйде, стационарда – егер адам 
дәрігерлік-консультациялық комиссияның 
қорытындысына сәйкес денсаулық 
жағдайы бойынша медициналық-әлеуметтік 
сараптамаға келе алмайтын болса; 3)сырт-
тай – куәландырылатын адам тасымалдауға 
келмейтін және/немесе қызмет көрсетілетін 
өңірден тыс жерлерде стационарлық емделу-
де жүрген болса, куәландырылатын адамның 
немесе заңды өкілінің келісімімен осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын-
да айқындалған құжаттарды ұсыну негізінде 
көрсетіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету 
орындарының мекенжайлары Министр-
ліктің www.enbek.gov.kz интернет-
ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-
сы болған кезде және/немесе бірреттік 
парольді қолдану арқылы мүгедектікті 
растау туралы ақпаратты портал арқылы 
қашықтықтан қол жеткізу режимінде алуға 
мүмкіндігі бар. Көрсетілетін қызметті 
алушының мемлекеттік қызметті көрсету 
тәртібі туралы ақпаратты «1414», 8-800-080-
7777 Бірыңғай байланыс орталығы арқылы 
алуға мүмкіндігі бар.

Сейсембек БУЛЕБАЕВ,
№8 медициналық-әлеуметтік сараптама  

бөлім басшысы.

«Мүгедектікті және/немесе еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу және/немесе қажетті 
әлеуметтік қорғау шараларын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

Ұлы Жеңістің 75-жылдығы мерекесін тойлау қарсаңында осы мерекеге орай ұштастырылған 
іс-шара Сарқан аудандық пробация қызметі бөлімі, «Жалын жүрек» жастар қоғамдық бірлестігі 
ҮЕҰ-мен бірлесе ұйымдастырылып, «Еріктілер жылы аясында» жастардың қоғамдағы 
белсенділіктерін арттыру, ардагерлерімізге құрмет, әлеуметтік қолдау көрсету бойынша «Арда-
герлер ерлігі ұмытылмас» атты акция өткізілді. Шара барысында Сарқан аудандық пробация 
қызметкерлері «Жалын жүрек» жастар қоғамдық бірлестігі ҮЕҰ еріктілерімен бірлесіп Сарқан ауда-
ны, Қарғалы ауылының тұрғыны, Ұлы Отан соғысының ардагері Галкин Алексей Федоровичті Ұлы 
Жеңістің 75-жылдық мерекесімен құттықтап,  көкөніс себеті тарту етілді. Ардагерге еріктілермен 
қыс мезгіліне отын тамызық әзірлеу түрінде көмек көрсетілді. Сұхбат барысында ардагер кейінгі 
жас ұрпақтарға өзінің жылы лебізін   білдіріп, алғыс айтты. Акция мақсаты жастарды  Ұлы Отан 
соғысында өз елінің бостандығы мен тәуелсіздігін қорғап, фашизмнің қанды шеңгелінен құтқарып 
ерлік көрсеткен ардагерлеріміздің ерлігін ұмытпауға, қазіргі ұрпақтарды ерлікке, қырағылыққа бау-
лып, жарқын болашағымызды қорғауға әрдайым дайын тұруға шақыру, сонымен қатар,  ардагер-
лерге ықыласпен қарауға тәрбиелеу, өмірдің қатал сындарына шыдап, көңілдеріндегі үміт отын 
өшірмеген қарттарға қуанышты көңіл-күй сыйлау.

Т.ЖАРМАНОВА,
аудандық пробация қызметі бөлімінің бастығы, әділет капитаны.                                                              

Ардагерлер ерлігі ±мытылмас
Елімізде төтенше жағдайға байланысты жарияланған карантиннің (карантин сөзі 

итальянша «quarantа» (куаранта) қырық деген санды білдіреді) кейбір жақсы жақтары 
да болғандығын аңғарамыз бұл күнде. Отбасылық қарым-қатынастар бөлекше сипат 
алды. Күйбең тірлік деп жүріп көптеген жеке қызығушылықтарға уақыт жетпейтін. 
Үйдегі оқшаулану сүйікті істермен айналысуға мол мүмкіндік берді. Бұл өз кезегінде 
әлемде, елімізде сан түрлі челлендждерге негіз болды. Əн салдық, өлең оқыдық, 
спортпен де айналыстық. Сондай игілікті бастамалардың бірі әрі бірегейі «Қандай 
кітап оқып жүрсіз?» челленджі. 

Аталмыш шараны ел 
Президентінің өзі қолдап, жастарға 
жолдады. Жас буынның бастама-
ны қуаттап, кітап оқуы қуантарлық 
жайт. Күнұзақ телефонға телмірмей, 
біруақ кітаппен дос болу көп дүниеге 
үйретеді. Тіл байлығың, сөздік қорың 
молаятынын айтпағанның өзінде 
таным көкжиегіңнің айтарлықтай 
кеңейетіндігі мол олжа емес пе?! 
Сонымен қандай кітап оқып жүрміз? 
Әлеуметтік оқшаулану кезінде мен 
де біраз шығарманы көзіммен оқып 
көкірегіме тоқыдым. Оның ішінде 
көптен ойлап жүрген әлем әдебиетіне 
ден қойдым. Атап айтқанда батыс 
Еуропаның детективті, шытырманға толы туындыларын асқан қызығушылықпен бірдемде оқып 
шықтым. Оның ішінде Артур Конан Дойлдың әңгімелері, Агата Кристидің «Он қарадомалағы», 
Жорж Сименонның «Менің досым Мегрэ», «Коронердің қонағы» атты романдары бар. Жақында 
француз әдебиетінің классиктері Альбер Камюдің «Оба», «Бөгде», Франц Кафканың  «Құбылу», 
Жан Поль Сартрдың «Айну» романдарын аяқтадым. Сондай-ақ әр кеш сайын Қазақфильм 
түсірген ескі картиналарды көруді әдет қылдым. Қанша көрсең де құндылығын жоғалтпайтын, 
жалықтырмайтын мұндай көркем фильмдердің тәрбиелік мәні, рөлі айрықша. Тамырлы та-
рихымыздан, салт-дәстүрімізден, ұлттық болмысымыздан сыр шертетін «Заманай», «Ата-
мекен», «Өтелмеген парыз», «Жусан иісі», Қытай қазақтары туралы түсірілген «Көрікті ме-
кен», «Ақсарбас», «Гүлбике» кинотуындыларын тамашаладым. Өскелең ұрпаққа берері мол, 
жасандылықтан ада, кейіпкерлері көрерменін баурап алатын аталмыш көркем туындылар 
көрген жанға ой салуымен құнды. Тоқсан ауыз сөзімнің тобықтай түйіні асыл уақытты сыннан 
өткен осындай рухани байытатын дүниелерді көруге, оқуға жұмсаған жөн-ау дегенге саяды.

П.ЖЕҢІСХАН.

Уаќытты ±тымды пайдаланайыќ!
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ҚР Парламенті Сенатының депутаттары 
пленарлық отырыста «Ардагерлер туралы» 
ҚР Заңын қарап, қабылдады.

Заң соғыс және еңбек ардагерлерінің 
ҚР Парламентіне, Үкімет пен Еңбекминіне 
жолдаған көптеген өтініштеріне байланысты 
әзірленді. Құжатта қолданыстағы заңнама 
бойынша ардагерлерге берілетін барлық 
жеңілдіктер мен кепілдіктер топтастырылған.

Заң шеңберінде ардагерлердің 5 
әлеуметтік қорғалатын санаты анықталды: 
Ұлы Отан соғысының ардагерлері; басқа 
мемлекеттердің аумақтарындағы ұрыс 
қимылдарының ардагерлері; жеңілдіктер мен 
кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер; еңбек 
ардагерлері; Заңның күші қолданылатын басқа 
да санаттағы адамдар. Ауғанстандағы, сондай-
ақ басқа мемлекеттердің аумақтарындағы ұрыс 
қимылдарына қатысқан әскери қызметшілер 
соғыс қимылдарының ардагерлері санатына 
өтеді, сонымен қатар барлық қолданыстағы 
жеңілдіктер мен жәрдемақылар сақталады.

Басқа мемлекеттердің аумағындағы 
жауынгерлік іс-қимыл ардагерлері санатына 
Ауған жауынгерлерінен басқа 1992 жылдан 
2001 жылға дейінгі кезеңде тәжік-ауған шека-

расында ТМД-ның сыртқы шекарасын күзетуді 
күшейтуге, 1968 жылы Чехословакиядағы 
жанжалды реттеуге, Таулы Қарабахтағы 
этносаралық жанжалды реттеуге қатысқан 
адамдарды, сондай-ақ Ирактағы бітімгершілік 
операцияларына қатысқан ұлттық контингент 
қосылған.

Жаңадан енгізілетін санат үшін 4,8 АЕК 
мөлшерінде арнайы мемлекеттік жәрдемақы 
белгіленетін болады (2020 жылы – 12 725 
теңге). Арнайы мемлекеттік жәрдемақыдан 
басқа, аталған адамдарға Ауғанстандағы 
ұрыс қимылдарына қатысқан әскери 
қызметшілер үшін, оның ішінде тұрғын үйге 
кезекке қою, салық салу, тегін медициналық 
қызмет көрсету, санаториялық-курорттық ем-
деумен қамтамасыз ету және т.б. бойынша 
қолданыстағы барлық құқықтар мен кепілдіктер 
берілетін болады. Бұл 10 мыңнан астам адамға 
қатысты.

Сондай-ақ 1988-1989 жылдары Черно-
быль АЭС-індегі апаттың зардаптарын жоюға 
қатысқан адамдарға арнаулы мемлекеттік 
жәрдемақы мөлшерін 2,13 АЕК-тен (2020 
жылы-5 647 теңге) 4,8 АЕК-ке дейін (2020 
жылы-12 725 теңге) арттырылатын болады.

Бұдан басқа, әлеуметтік әділеттілік 

қағидатын қамтамасыз ету мақсатында 
Социалистік Еңбек Ерлері үшін арнаулы 
мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшері қайта 
қаралды.

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 
«Қазақстанның Еңбек Ері» атағына ие болған 
адамдар үшін 138,63 айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде арнайы мемлекеттік жәрдемақы 
енгізілді (2019 жылы – 350041 теңге). Бұл 
«Қазақстанның Еңбек Ері» атағын алған 
адамдарда және өткен жылдары елдің да-
муына елеулі үлес қосқан Социалистік Еңбек 
Ерлеріне жәрдемақы мөлшеріндегі едәуір 
айырмашылықтарға алып келді. Осыған бай-
ланысты Ұлы Отан соғысына қатысушылар 
қатарынан Социалистік Еңбек Ерлері, сондай-
ақ Социалистік Еңбек Ерлері үшін жәрдемақы 
мөлшерін 74,65 және 9,6 АЕК – тен 138,63 АЕК-
ке дейін (2020 жылы-367 508 теңге) арттыры-
латын болады.

Пленарлық отырыс барысында Сенат 
депутаттары «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік 
қамсыздандыру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу тура-
лы» ілеспе заңды да екі оқылымда қарап, 
қабылдады.

Сенат «Ардагерлер туралы» заңды қабылдады

Мемлекеттің өркендеуі, халықтың 
әл-ауқатының артуы, қоғамның кез кел-
ген саласының дамуы – бірінші кезекте 
мемлекеттік қызметкердің еңбегіне тікелей 
байланысты. Дамыған елдердің тәжірибесі 
елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыруда 
мемлекеттік аппараттың кадрлық мүмкіндігі 
аса маңызды екендігін көрсетіп отыр. 
Мемлекеттік қызмет қашанда мінсіз болуы 
тиіс. Себебі, елдің ертеңі соларға байла-
нысты. Бір сөзбен айтқанда, олар билік пен 
қарапайым халық арасын жалғайтын алтын 
көпірге айналуы тиіс. Бүгінде мемлекеттік 
саладағы мамандардың білім-біліктілігінен 
бұрын, адамгершілік асыл қасиет пен ананың 
сүтімен келетін тәлім-тәрбиені де талап 
ететініміз анық. Бүгінде мемқызметшілердің 
атқарып жатқан жұмыстары ашық, ешқандай 
бүкпелеу, тықпалау жоқ. Мемқызметшіні 
жоғарыдағы бақылау мен қоса халықтың 
өзі де толық бақылап отыра алатын жағдай 
бар бүгінде. Технология дамыған заман, 
қабылдау телефондары тынымсыз жұмыс 
жасап тұр. Сондықтан халық пен билік ара-
сы алшақ деп айта алмаймыз. Керісінше өте 
жақын, біте қайнасып жұмыс атқарылуда деу-
ге толық негіз бар.

Халықпен жұмыс жүргізу оңай емес. 
Әртүрлі мінезді, әртүрлі ойлы азаматтар бар. 
Бірақ, біз бәрін тыңдауымыз керек, түйткілді 
мәселелерді шеше алсақ өзіміз шешіп, біздің 
құзыретімізге жатпайтын болса, құзырлы 
органға жіберіп жатамыз. Әрине, айтып кеттім 
халықтың арасында аласы да, құласы да бар. 
Ол заңды. Мемқызметшінің ең басты қағидасы 
да солардың бәрімен бірдей мәмілеге келіп, 
тіл табыса білу. Мәселенің оң шешім та-
буына ықпал жасау. Кейде тұрғындар өз 
міндеттерін түсінбей барлық жұмысты біздің 
мамандарға артып қоятын жағдайлары да бо-
лады. Кейбіреулердің көзқарасы сондай, 100 
жақсылықтың 1-уі орындалмай қалғанның 
өзінде орындалған 99 пайызына рахмет айт-
пай, белгілі бір себептермен бітпей қалған 
1 пайызы үшін шағымданып жататындар да 
кездеседі. Ондай сәттерде әрине қиындау.
Бүгінгі мепмлекеттік қызмет көрсету сапасы 
артқан. Себебі, білікті де білімді мамандар 
жетерлік. 

Бүгінгі күні елімізде мемлекеттік қызмет 
толығымен жаңартылып, заман ағымына 
орай реформаланды.

Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын енгізді. Осы аталған 
тұжырымдаманы іске асыру тетігі – 
мемлекеттік қызмет. Оның сапалы көрсетілуі 
арқылы біз біршама жетістікке жетеміз. Қай 
мемлекеттік органды алсақ та олардың 
міндеті – халыққа қызмет көрсету. Жал-
пы, мемлекеттік қызмет адам өмірге кел-
ген сәтінен бастап өмірден өткен кездің 
аралығында пайдаланады.  Мысалы, 
адам өмірге келгенде туу туралы куәлігін, 
әлеуметтік көмектерін  кейін жеке куәлігін 
иеленеді. 

Мектеп, жоғары оқу орнына түскенде 
тіпті, дүниеден қайтқанда да оның қайтыс 
болуы туралы құжаты да мемлекеттік қызмет 
арқылы алынады. Сол үшін адам мемлекеттік 
қызметті үнемі пайдаланады. 

Республика көлемінде 694-ден  
мемлекеттік қызмет түрі бар. Оның     383 
түрі Алматы олысында көрсетіледі. 
Біздің негізгі мақсатымыз – мемлекеттік 
қызметтің атқарылуын тікелей бақылау. 
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» Заңы 2013 
жылы қабылданды. Бірінші құзырымыз – 
бақылау. Мемлекеттік қызмет болғандықтан 
оның тәртібіне, заңдылығына, қандай 
құжат қабылдау, қандай құжат ұсынуды 
қадағалап, бақылу жүргіземіз. Қазақстан 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі халықтың алған 
қызметінің сапасын шынайы уақыт режимінде 
бағалау және шағым жасау бойынша 
«Digital Agent» (Цифрлық агент) мобильдік 
қосымшасын іске қосқан болатын. Кез кел-
ген қызмет алушы смартфонындағы «Play 
Market» немесе «AppStore» арқылы «Digital 
Agent» мобильдік қосымшасын жүктеп, 
тіркеуден өткен соң, 5 балдық жүйе бойын-
ша көрсетілетін қызметтің сапасын бағалай 
алады. Сонымен қатар, қызмет алушыларға 
фото, видеоматериалдар (үлкен кезек, 
қызметкердің дөрекі іс-қимылы және т.б.) 
жүктеп, өз ойларын қалдыруға мүмкіндік 
бар. Осы қосымшаға келіп түскен барлық 
шағымдар мен ұсыныстар кері байланыс 
форматында өңделіп, қысқа мерзімде жау-
апты тұлғалар мәселені шешуге ықпал етеді. 

Аталған мобильдік қосымшаның 
артықшылығы қызмет алушылар шынайы 
уақытпен мемлекеттік қызмет көрсету сапасы-
на баға беруге мүмкіндіктері бар. Қазіргі таңда 
қызмет алушылар Халыққа қызмет көрсету 
орталықтарымен көрсетілген қызметтердің 
сапасына қатысты шағымдарын білдіре ала-
ды. Сауал жіберілгеннен кейін Агенттіктің 
тиісті аумақтағы құрылымдық бөлімшесі 
құзыреті шеңберінде әрекет етеді. Осы 
аталған қосымшаны жүктеп алып, қызмет 
көрсету сапасына баға бере отырыңыздар.

Сарқан ауданы әкімі аппаратының  
мемлекеттік қызметтер мониторингі және 

ақпараттық технологиялар бөлімшесі.              

Республикасының Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігінің Алматы облысы бойын-
ша департаментінің алға қойған мақсаты 
тек бақылау функциясымен шектелмейді. 
Мемлекеттік қызметтердің сапасын, 
қолжетімділігін арттыру мақсатында көп жұмыс 
атқарылды. Елбасының Халыққа жолдаған 
Жолдауында мемлекеттік қызметті электрон-
ды түрге өткізу 2020 жылы 90 пайызға жету 
керек делінген.Осы бойынша Елбасы нақты 
міндет қойды. Осыны алға тартқан Алматы об-
лысы бойынша электронды қызметке ауысқан 
мемлекеттік қызметтер түрін халыққа түсіндіру, 
насихаттау, халықтың цифрлық сауаттылығын 
арттыруда көптеген шаруа атқарып келеді. 
Заңмен бұл біздің жұмыстың құзіреттілігіне 
бекітілмесе де, біздің еліміз, жеріміз, облы-
сымыз болған соң бәріміз бірге қызмет етуге 
міндеттіміз.

Мемлекеттік қызмет еш қиындықсыз элек-
тронды түрге көшіп келеді. Бұл туралы ауыл, 
аудан, қалаларда түрлі семинар, тренинг, жи-
ындар өткізіліп, ақпарат құралдарына кеңінен 
насихатталуда.  Бүгінгі таңда мемлекеттік 
органдар мемлекеттік қызметті ашықтық 
деңгейде жүргізіп келеді. «Сервистік әкімдік» 
пилоттық жобасы да мемлекеттік қызметтің са-
палы әрі тез іске асуына бағытталған. Бұл жоба 
алғаш рет Қаратал ауданында іске қосылды. 
Жобаның мақсаты – халық жиі тұтынатын 
қызмет түрлерін бір орынға шоғырландыру. 
Аудандық білім, жер қатынастары, әлеуметтік, 
сәулет және құрылыс бөлімдерінің жауапты 
мамандары бір жерге шоғырланып, ашық түрде 
халыққа қызмет көрсетеді. Қызмет алуға келген 
халыққа да барлық жағдай жасалды. Олардың 
кезек күтіп отырғанда жайлы әрі ыңғайлы бо-
лулары үшін жиһаздар,  ақпараттық тақталар, 
таза ауыз судың болуы тікелей қарастырылды. 
Бұл жоба арқылы кабинеттік жүйеден айыры-
луды көздедік. Қазіргі таңда облыс бойынша 
бес ауданда бұл пилоттық жоба іске қосылды. 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік  
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик 
Шпекбаевтың, Департамент басшысы Серікбай 
Өрікбайұлының қолдауымен іске асқан жобаны  
Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев көрді. 
Мелекеттік қызмет көрсетудегі бірыңғай жоба 
бүгінгі таңда Алматы облысының бастама-
сымен республика көлемінде іске асуда. Бұл 
біздің үлкен жетістігіміз.

Халыққа көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтің қанағаттандыру деңгейін артты-
ру үшін бекітілген жоспар бойынша ілкімді 
істер атқарып келеміз. Әлемдік тәжірибеде 
қанағаттандыру деңгейін анықтау әлеуметтік 
зерттеу арқылы жүргізіледі. Жыл сайын ре-
спублика деңгейінде зерттеу жүргізіледі. 2018 
жылы облыс бойынша халықтың қанағаттану 
деңгейі 56 пайызды құрады. Ал 2019 жылы бұл 
көрсеткіш 69 пайызға жетті. 100 адамнан сау-
алнама алағанда 69 адам толық қанағаттанған. 
Олар ешқандай да бюрократиялық көзқарастың 
жоқтығын, сыбайлас жемқорлық көзқарасының 
орын алмағандығын, мемлекеттік қызметші 
артық құжат талап етпегенін айтады. Ендігі 
мақсат осы қанағаттандыру деңгейін 2020 
жылы кемінде 80 пайызға жеткізу. 

Департамент басшысы Серікбай 
Өрікбайұлының тікелей бастамасымен облыс 
әкімі Амандық Баталовқа барлық аудан, қала 
әкімдіктерінің мемлекеттік көрсететін қызметке 
ішкі бақылау бөлімдерін құру бойынша ұсыныс 
білдірілді.Республика деңгейінде біздің облыс 
бұл жүйені бірінші құрды. Білікті мамандар 
жұмысқа орналасты. Халықпен кері байланыс 
орнатудың оңтайлы тәсілін күшейттік. Халық 
сұранысы артуда. Олардың пікірі, ойы біз үшін 
маңызды. Соған байланысты халыққа қазір 
мемлекеттік қызметті сапалы, уақытылы жауап 
беру керек.

Сондай-ақ, «Онлайн орта» пилоттық жо-

басын алғаш рет енгізіп жатырмыз. Қазіргі 
таңда Қарасай ауданында іске қосылды. 
Ауқымды деңгейде іске асырмадық. Себебі, 
жобаның даму барысын қадағалап отыр-
мыз. Қарасай ауданына қарасты Шамалған 
ауылдық округі толықтай «Сервистік әкімдік» 
жобасына ауысты. Сонда азаматтардың 
өзіне-өзіне қызмет көрсету бұрышы 
құрылды. Қарапайым камера орнатылды. 
Аудан әкімі мен аудандық бөлімдер басшы-
ларына халық сұрағын тікелей қоя алатын 
мүмкіндікке ие болды. Аудан әкімдері мен 
бөлім басшылары күнде халықты қабылдай 
алмайды. Бұл арнайы Заңда жоспар бойын-
ша бекітілген. Ал бұл жоба аясында аудан 
тұрғындарына арналған кесте бекітіп,сол 
арқылы сұрақтарын қойып, тұщымды жау-
ап алуларына ыңғайланып жасалған. Ау-
дан әкіміне болмаса бөлім басшыларына 
ғаламтор байланысы арқылы сұрақ қояды. 
Осылайша, жұмысын жеңілдету арқылы 
уақытылы әрі тез мемлекеттік қызметке ие 
болады. 

Халыққа мемлекеттік саясатты дұрыс 
жеткізе білу керек. Егер мемелекеттік сая-
сат дұрыс жетпеген болса, халық тарапынан 
наразылық туындайтыны анық. Қолжетімсіз 
ақпараттың кесірінен халық мемлекеттік 
қызмет алуды түсінбей қалады. Бұл жобаның 
мақсаты – халық пен билік арасына еркін әрі 
кері байланыс орнату. Наурыз айына дейін 
Қарасай ауданында бұл жоба іске асады, 
кейін облыс көлемінде де жүзеге асатын бо-
лады. Биыл «Еріктілер жылы». Осыған орай 
облыстағы 500 еріктіден құралған «Egov 
жаршысы» пилоттық жобасын іске асыра-
мыз деп жоспарлап отырмыз.

2008 жылы Талдықорған қаласының дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің жетекші 
маман лауазымына мемлекеттік қызметке 
орналастым. Кейін аталған бөлімнің бас 
маманы қызметіне ауыстым. 2011 жылдан 
бастап Алматы облысының туризм, дене 
шынықтыру және спорт басқармасының 
олимпиадалық спорт түрлерін дамыту 
бөлімінің бас маманы қызметіне ауысып 
біраз тәжірибе жинадым. Кейін туризмді 
дамыту бөлімінің басшысы болғанымда 
жиған тәжірибемді, білімімді ұштастырып, 
абыройлы еңбек етуге тырыстым. Одан 
кейін де, осы басқармада ұйымдастыру - 
құқық бөлімінің басшылығында, «Жетісу» 
кәсіпқой футбол клубы директорының орын-
басары, Талдықорған қалалық ипподро-
мы директорының орынбасары қызметін 
атқардым. 2016 жылдың сәуір айынан бастап  
Қазақстан Републикасының Мемлекеттік 
қызмет істері министрлігінің Алматы облы-
сы бойынша департаментінің мемлекеттік 
қызмет саласындағы бақылау басқармасына 
бас маман лауазымына қызметке келдім. 
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ал-
маты облысы бойынша департаментінің 
мемлекеттік қызметтер басқармасының 
басшысымын. Біздің басқарма тың жаңалық 
енгізуші басқарма ретінде тарихқа енді. Осы 
саладан алған тәжірибем өміріме үлкен сабақ 
болары анық. Жалпы, мемлекеттік қызмет 
жас мамандарға тәртіпті үйретеді. Жеке 
уақытыңды жоспарлауға дағдыланасың. 
Жас маман халқына қызмет етуде, ауыл, ау-
дан, қаласына, Отанына пайдасын тигізсем 
деген оймен мемлекеттік қызметке келеді 
деп ойлаймын. Өз басым осындай мақсат 
ұстанамын. Бірақ бәрін білдім, толдым деу-
ден аулақпын. Ең бастысы халықтың сенімін 
ақтау – біздің міндет екенін ұмытпаймыз. 

Жеңіс АНДАБЕКОВ, 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

қызмет істері агенттігінің Алматы 
облысы бойынша департаментінің 

мемлекеттік қызметтер басқармасының 
басшысы.

ШЕНЕУНIКТЕР - ХАЛЫЌЌА 
ЌЫЗМЕТ ЕТУШIЛЕР

«Digital Agent» мобильдік 
қосымшасын жүктеп ал 

да, мәселеңді шеш

Более 3 млрд тенге 
выплачено   медработникам, 
противодействующим КВИ 

В ФСМС рассказали о финансирова-
нии медорганизаций, участвующих в про-
тивоэпидемических мероприятиях. 

На брифинге в Службе центральных 
коммуникаций при Президенте РК Предсе-
датель Правления НАО «Фонд социального 
медицинского страхования» Айбатыр Жума-
гулов рассказал о финансировании меди-
цинских организаций, участвующих в меро-
приятиях по противодействию коронавирусу 
COVID-19.

Как ранее сообщалось, Министерством 
здравоохранения принято решение поо-
щрать медицинских работников, участвую-
щих в противоэпидемических мероприятиях. 
Были разработаны Правила установления 
надбавок к зарплате работников, где опреде-
лены группы риска, порядок формирования 
списков получателей и размеры выплат. 

Доплата медработникам начисляется в 
зависимости от групп риска: от 212,5 тыс. 
тенге (5 МЗП) до 850 тыс. тенге (20 МЗП). 

Списки получателей надбавок форми-
руют региональные комиссии, созданные 
при оперативных штабах. Председателями 
комиссий назначаются заместители акимов. 
В состав комиссий входят представители 
управлений здравоохранения, региональ-
ный главный государственного санитарный 
врач,  неправительственных организаций и 
др. Надбавка производится за счет средств 
республиканского бюджета. Выплаты произ-
водятся Фондом по спискам, предоставляе-
мым комиссиями.

В целом на эти цели выделяется 35,7 
млрд тенге. Произведены выплаты за март: 
свыше 17,4 тыс. медработникам начислено 
более 3,3 млрд тенге. Наибольшие суммы 
выплачены медицинским работникам Алма-
ты и Нур-Султана - порядка 1,9 млрд тенге. 

При этом роль Фонда заключается также 
и в проверке предоставляемых данных на 
соответствие приказу Министра здравоохра-
нения «О некоторых вопросах финансовой 
поддержки работников организаций здраво-
охранения, задействованных в противоэпи-
демических мероприятиях в рамках борьбы 
с коронавирусом COVID-19». В этой связи 
сотрудниками Фонда проводится кропотли-
вая работа по сверке списков.

Глава ФСМС отметил, что, исходя из 
прогноза, количество поощряемых медицин-
ских работников увеличится более чем в два 
раза.

Филиал по Алматинской области 
НАО «Фонд социального 

медицинского страхования».
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«Ер-ел үшін туады, ел үшін өледі» 
Халық даналығы.

Сонау сұрапыл соғыс жылда-
ры қасиетті жерді, туған елді неміс 
басқыншыларынан қорғауға ер аза-
маттар тегіс майданға аттанды.Қасық 
қаны қалғанша жаумен шайқасып, 
майдан даласында миллиондаған 
жауынгерлер қаза тапты.

Сұм соғыс өшпейтін із, жазыл-
майтын жара, ұмытылмас естелік 
қалдырды. Әр отбасына қайғы –
қасірет әкелді, жетім балалар мен 
жесір аналар ауыр тауқыметпен 
тірлігін жалғастырды. Соғыстан 
қайтпай, артында ұрпағы қалмаған 
жандар қаншама!..

Тылда  «Бәрі де жеңіс үшін!» 
деген ұранмен қүндіз-түні еңбек 
еткен жас балалар мен әйелдер 
еңбегі ерен. Тағдырдың жазуы-
на мойын ұсынып, ауыр тірлікті 
көтеріп, жүрегінде жеңіс деген үміт 
сәулесін аялап, шаңырағының отын 
өшірмеген қайран аналар! Өмір 
бойы соғыстан баласын күткен кейу-
аналар, сүйген жарын күткен арулар 
туралы фильмдер соған дәлел бола-
ды. Белгілі сазгер ағамыз Алтынбек 
Қоразбаевтың  «Қара кемпір» әнін 
бей-жай тыңдау мүмкін емес..

Рухы биік, жігері мұқалмаған, бой-
ын намыс кернеген, күш-қуаты мол, 
жүрегінде иманы бар қарапайым жан 
туралы жазбау мүмкін емес.

Иманбаев Ильяс  Талдықорған 
облысы, Сарқан ауданы, Сталин 
колхозы (Қарауылтөбе) ауылында 
текті отбасында  дүниеге келген.
Сол замандағы саясаттың кесірінен 
ата-анасынан ерте айырылады да  
(Қытай колхозы) Пролетарияда әпке-
жездесінің қолында тәрбиеленеді.
Арабша сауат ашып, 4 класстық білім 
алады. Жастайынан еңбекке ара-
ласып, комбайыншы болып жұмыс 
істейді. «Ел басына күн туса,ереуіл 
атқа ер мінер» дейді халық даналығы 
1942 жылы қаңтарда өз қалауымен 
Сарқан қаласының әскери комис-
сариятынан Алматыға (Верный) ба-
рып, 3 ай әскери дайындықтан өтіп, 
«100-ші атқыштар дивизиясының 
артиллерист қатарына алынып қан 
майданға аттанады. Фашистердің 
күші, техникасы, қаруы мықты 
болған. Бірақ біздің жауынгерлердің 
бойында елжандылық рух, Отанға 
деген сүйіспеншілік, Ұлы Жеңіске 
деген сенім, мақсат бәрінен биік еді.
Великие Луки, Невель  және басқа 
қалаларды азат етуде кескілескен 
шайқастар болды.Жауынгер жаудың 
талай танкілерін жойып,талай жау-
ды жер жастандырды. 1944 жылы 
мамырда артиллерист Иманбаев 
Ильяс кезекті  ұрыста оң қолынан 
ауыр жараланып әскери госпитальға 
түсті.   «Қырық жыл қырғын болса 
да ажалсыз өлмейді» демекші ол 

екінші топ мүгедегі боп елге орал-
ды.Соғыстан кейін ел экономикасын 
көтеруге өз үлесін қосты, үнемі ауыр 
жұмыстарда аянбай тер төкті.

1952 жылы Бейсбекова Үмітпен 
некелесіп, отбасын құрды. Амангелді 
ауылында 3 жыл киіз үйде тұрып екеуі 
де еңбек етті. Жұбайы колхоздың 10 
сиырын қолмен сауып, кезекпен 100 
бұзау бағады екен, кей кезде үлкен 
қызын  5-6 айлық баланы арқасына 
байлап алып жұмыс істеген екен.

Еңбегі еленіп сыйақыға бір 
бұзау беріпті. Сол бұзауды мал 
қылып өсіріпті. 1955 жылдары 
Қарауылтөбе ауылына көшіп келеді, 
бірақ сол кездегі басқарма мал 
бағуды жалғастыруын талап еткен, 
бір малын да өріске қостырмаған.
Жағдайға қарамастан ауыл адамда-
рын жинап, жиналыс ұйымдастырып, 
«Иманбаев Ильяс мал бақпаймын 
деді, өкіметтің жұмысын істемеймін, 
Совет өкіметіне, партияға қарсы 
келді, бұл нағыз халық жауы жер 
аудару керек! Дауысқа  салыңдар!» 
деген екен. «Жер аударылсын!» деп 
қол көтерген жерлестері де болған 
екен. Ертеңіне ауданнан әскери 
адам келіп жағдайды сұрайды, 
құжаттарын тексеріп, қатты ашула-
нып жұдырықпен үстелді ұрып:  «Он 
не враг, он советский солдат!» деп 
басқармаға ұрсыпты, "мүгедектігіне 
байланысты комиссиядан өтсін, 

Жеңіс күні – сан мыңдаған 
ұрпақ үшін ұлы мереке. Биыл 
адамзат тарихындағы ең 
сұрапыл, жойқын соғыс – Ұлы 
Отан соғысы аяқталғанына 75 
жыл толады. Бұл сол кездегі 
кеңес халқының ер жүректілігі 
мен төзімділіктерін паш ететін, 
тарихта мәңгілік қалатын күн. 
Бұл мереке – бейбітшілік 
пен қайырымдылықтың мәңгі 
жасампаздығын, Отанын 
қорғаған жауынгер-солдаттар 
мен офицерлердің айбыны, 
тылдағы Жеңісті жақындатқан 
жұмысшылардың ерлік ең-
бектерінің мәңгі өшпей-тіндігін 
дәлелдейтін белгі болып 
қалмақ. Жеңіс күні - абырой-
ымыз бен даңқымыздың 
мерекесі. Табандылық 
пен ерлік, Отанға деген 
сүйіспеншілік қатал соғыста 
Жеңіске жеткізді. Бұл күнді тек 
соғыс майданында қатысқан 
ардагерлер ғана емес, соны-
мен қатар майданға керекті 
оқ – дәрі мен азық-түлік 
жеткізуші тыл ардагерлері 
де тойлайды. Бірақ болашақ 
ұрпақтың бейбіт заманда өмір 
сүруіне бар үлестерін қосып, 
Отан үшін жас өмірлерін 
қыршынынан қиюға дайын 
болған ардагерлеріміздің 
қатары сиреп келеді, әрине, 
бұл жайт көңілге қаяу сала-
ды. Дегенмен уақыт өз дегенін 
алары хақ.

Ешқашанда жауынгер 
ерлігі мен жеңісті еңбегімен 
соққан еңбекшінің ерен 
ерліктері ұмытылмайды. Тә-
уелсіз Қазақстанымыз аспа-
ны әрқашан болсын! Жұды-
рықтай жұмылған, білектей 
біріккен кеңпейіл қазақ елі жа-
сасын! Еліміз аман, жұртымыз 
тыныш болсын. Қасиетті Ра-
мазан айы мүбарак болсын!

Е.АСҚАРҰЛЫ,
Сарқан АПБ ТБ 

тергеушісі, полиция аға 
лейтенанты.

В возврасте пяти лет лишился 
обоих родителей, остался сиротой, 
но небезразличные люди определи-
ли его в детский дом.Это были хо-
лодные, голодные 30-ые годы, когда 
каждый день просыпаясь и протирая 
опухшие от голода глаза,он видел 
возле себя трупы детей  умерших от 
голода. Он выжил! Окончил 5 клас-
сов. После объявления войны в со-
рок  первом году  неполных семнад-
цать  лет он добровольцем ушел на 
войну на защиту Родины. 

Он прошел всю Белоруссию, 
Украину, Польшу, его бои продвига-
лись под командованием Рокосов-
ского 232-ой дивизии. В 1944 году 
под Сталинградом в городе Великий 
Луки, был тяжело ранен, осколком 
пробило обе плеча и доставлен в Ле-

нинградский госпиталь. После опе-
рации и длительного лечения был 
демобилизован домой, инвалидом 
2-ой группы. За героизм и военные 
подвиги отмечен высокими награда-
ми: орденом І степени "Красной звез-
ды" ВОВ, орденом ІІ степени  ВОВ, 
медалью "Маршала Жукова Г.К", а 
также многими другими медалями 
"За героизм" в честь 40, 50, 60 и 
70-летия Великой Победы и за бое-
вые заслуги.

Вернувшись в родной край он не 
сидел без дела, с осколком в груди, 
простреленным плечом, искалечен-
ным телом, он оставался в строю 
и продолжал активно работать на 
благо и процветания Родины. Свою 
рабочую жизнь он начал сразу же 
после демобилизации, в колхозе, 

далее совхоз Красный Октябрь по-
ливщиком, за его спиной 54 года не-
прерывной трудовой деятельности, 
после выхода на заслуженный отдых 
он продолжал работать. За трудовую 
деятельность в мирное время отме-
чен медалью "За доблестный труд", 
"Победитель социалистического 
соревнования", "Ветеран труда", 
многократные почетные грамоты по-
ливщику совхоза Красный Октябрь 
за выполнение социалистических  
обязательств.

Его неоднократные героические 
поступки в мирное время помнят и 
вспоминают с благодарностью и со 
слезами на глазах жители города 
К.Жунтова, З.Досбаева, В.Маляров, 
В.Филоненко, И.Журавлев  а также  
многие  боевые друзья.  Хотя  его 

¦лы Жењiске ‰лес ќосќан 

жеңіл жұмыс берілсін" деп нұсқау 
жасапты.  «Аққа құдай жақ» демекші 
осы жағдайды еске алғанда жаны 
күйзелетін...

1976 жылы «Пограничник» сов-
хозына көшіп, сонда малшы болып 
зейнетке шыққанша жұмыс істеді.
Жұбайы екеуі бала-шағасын асырап.
немерелер сүйіп, бірге қартайды.Са-
налы ғұмырын адал еңбекке арнаған, 
Алланың маңдайына жазғанын 
көріп, еш қиындыққа мойымай, 
қайсар рухымен, батырлығымен, 
адамгершілігімен ерекшеленген 
қарапайым  тұлға өмірі жас ұрпаққа 
өнеге болып қалмақ.

Ұлы Отан соғысына қатысып, 
бізге бейбіт өмір сыйлаған жауынгер-
лер мәңгілік ел есінде қалады. Ұлы 
Жеңіс күнін асыға күтетін әке рухына 
мың тағзым!

Эльмира ИМАНБАЕВА.

судьба была трудная и жизнь оста-
вила тяжелые отпечатки прошлого 
он оставался простым, добрым, ма-
леньким, незамеченным человеком 
отличающийся сильной волей, му-
жеством, самоотверженным трудом 
и примером для молодого поколе-
ния. Они пережили многое, вместо 
детских игр познали войну, утрату 
боевых друзей, нелегкий труд после-
военных годов но все это пережили и 
вынесли на своих плечах.

После окончания войны отец же-
нился. С супругой Айтбалой в браке 
прожили 55 лет.  За свою счастливую 
и нелегкую жизнь вырастили пяте-
рых детей, воспитали одиннадцать 
внуков. Все дети получили образова-
ние, стали достойными и уважаемы-
ми людьми в обществе.

Не оставили следы на его по-
калеченном теле, блуждающий в 
его организме осколок, который всю 
жизнь доставлял неприятности. В 
2000 году он ушел из этой жизни в 
возврасте 76 лет.  Мы  каждый год 
по традиции собираемся на 9-ое 
мая, возлагаем цветы у его могилы, 
делимся хорошими и нежными вос-
поминаниями.

Мы потомки низко преклоняемся 
перед Вашим мужеством и стойко-
стью.

Велика Ваша заслуга в том, что 
над нами мирное небо и светит мир-
ное солнце и счастливое будущее 
наших детей! И вечность прошла, 
но память о них остается в сердцах 
каждого из нас!

Дочь ветерана ВОВ г. Саркан.

Мужеством своим и отвагой,самоотверженностью и без-
заветной любовью к Родине 1418  бесконечно долгих 

дней и ночей Вы ветераны второй мировой ковали Победу, при-
ближая светлый миг счастливого возрождения Родины. В пред-
верии 75-летия  Победы в Великой Отечественной войне, хочу 
поблагодарить и низко поклониться Вам, дорогие ветераны, за 
то что мы живем сегодня под мирным небом, строим Казахстан 
и радуемся, с уверенностью смотрим в будущее.

Хочу рассказать о своем отце ветеране Великой Отечествен-
ной войны, инвалида 2-ой группы. В те трудные, тяжелые  для 
Родины дни в числе ветеранов Великой отечественной войны 
был и мой отец, житель города Саркан рядовой солдат Аульбе-
ков Бигали, 1924 года рождения. 

Всю жизнь с 
осколком войны

Ұлы Отан соғысы… Бұл 
сол кездегі кеңес халқының 

ержүректілігі мен төзімділіктерін 
паш ететін, тарихта мәңгі 

қалатын күн. Біз Ұлы Отан 
соғысындағы Ұлы Жеңіске 

ештеңеге теңеспейтін ғажап 
күшпен жеттік. Ол күш-әрине 
«бірлік». Қаншама халық бір 

тудың астына бірігіп, күштерін 
бір арнаға салды. Солардың 

қатарында біздің қазақ 
халқымыз да бар еді. 

Иә, содан бері жарты ғасырдан 
астам уақыт өтсе де, ешнәрсе 
де ұмытылған жоқ. Біздердің 
қазіргі бейбіт күлкіміз үшін барлық 
халықтардың бақытты өмірі 
үшін отқа түсіп, жанын қиған ба-
тыр ағаларымыз бен апалары-
мызды біздер ешқашан естен 
шығармаймыз. 

Қарабөгет ауылының тұрғыны 
Иманжанов Құдаш Әзімханұлы 
1922 жылы қыркүйектің 9-шы 
жұлдызында Ақсу ауданы, Басқан 
ауылында дүниеге келген. 10 
кластық мектепті «өте жақсы» 
және «жақсы» деген бағамен 
аяқтаған. Әзімханұлы Құдаш соғыс 
басталып майданға аттанғанда 
небәрі 19 жаста ғана еді. 1941-
1843 жылдар аралығында 100-ші 

атқыштар бригадасында жаумен 
шайқасып, 1942 жылы мамырдың 
1-ші жұлдызында аталған бригада-
да ант қабылдаған.1943-1944 жыл-
дары 125-ші атқыштар полкінде 
болса,1944-1945 жылдарда 40-шы 
кавалерия дивизиясында бөлім 
командирі болып, кейінгі ұрпақтың 
болашағы үшін шайқасқан. Сол 
аяғынан жеңіл жарақат алған. 
Соғыс жылдарындағы ерен еңбегі 
үшін «За победу над Германией» 
медалімен марапатталған.

Иманжанов Құдаш Әзімханұлы 
соғыстан кейінгі жылдары өз ауы-
лына оралып,ауылдық кеңестің 
председателі қызметін абырой-
мен атқарған. 1969 жылы ұзақ 
науқастан небәрі 47 жасында көз 
жұмды.

Бүгінде ол кісінің балала-
ры, немерелері мен шөберелері 
атасының арқасында бейбіт 

өмір кешуде. "Орнында бар 
оңалар" демекші, Құдаш атаның 
шаңырағының түтінін ұлы Мұрат, 
келіні Роза түтетуде.Атасының 
қара шаңырағында отырған 
Мұраттың балалары да елін, 
жерін қорғайтын Қазақстанның 
белді азаматтары болып, атала-
рына ұқсап Отанымызға қызмет 
етсек дейді. Ардагер атаның 
шаңырағында отырған келіні 
ретінде мен де атамның есімін 
ұлықтап келемін. 

Еліміз аман, жұртымыз ты-
ныш болып, тәуелсіздігіміз одан 
әрі тұғырлана бергей!

Рауза АМИРЕНОВА,                                
әл-Фараби атындағы 

орта мектептің ағылшын тілі 
пәнінің мұғалімі.

Ќуаныш пен мерекенің б±лаѓы

Тарихта мəњгi 
ќалѓан к‰н
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Жуырда редакцияға Түркістан 
қаласынан хат келді. «Құрметті 
редакция,-деп басталыпты үшбу 
хат.- Сіздерге үлкеніміз сексен 
жастағы тоқсан төрт жанның аты-
нан Ахмет әулеті Омар мен Гүлзер 
сәлем жолдайды. Кезінде Иран-
нан Қазақстанға келгенде Сарқан 
қаласында бізге ағайындық ақ 
пейілін танытқан Бану Молгажда-
рова деген апайымызға, осы ізгі 
жүректі жанның отбасына газет 
арқылы алғысымызды айтқымыз 
келеді». 

Осы хат ізімен біз алғыс 
арқалаған жанмен хабарластық. 
Гүлбанудың ата-анасы тәубәшыл 
жандар болатын. Туған 
ауылындағы қоңыр тірлігі үшін 
жасағанға мың да бір шүкіршілік 
етіп отырар еді. Ата-ана тәрбиесін 
бойға сіңірген жаркенттік қыз 
Сарқанға, үлкен отбасына келін 
болып түскенде маңдайына 
жазылған тағдырына тәубә етті. 
Келген жерінде де үлкендерінің 
осындай кең пейіліне жолықты. 
Перзент сүйді, туа бітті тәрбиеден 
ешкімге жамандық жасамау 
мұратын еншіледі. 

Өмірлік мұрат демекші, ай-
наласына жақсылық жасау-
Гүлбанудың сүйікті ісі. Қысылғанға 
қол ұшын берсе жаны жады-
рап қалады. Сарқан қаласының 
әкімдігі үлкенді-кішілі шара 
өткізерде біздің кейіпкерімізбен 
хабарласып жатады. Демеушілік 
жасауға шақырады. Ол мұндай 
ізгі қадамнан мүмкіндігі болғанда 
ешқашан бас тартып көрген жоқ.

1993-94 жылдар есінде. 
Тәуелсіздік алған елімізге, 
атақонысына асығып шетелдер-
ден қандастарымыз келіп жатқан 
кез. 

-Бір күні жұмыстан келе жа-
тып, қазақи киім киінген бір 
қарияға сәлем бердім,- дейді 
Гүлбану біздің сұхбатымызға 
арқау болған сол бір жылдарды 
есіне алып. – Шоқша сақалды 
иман жүзді қарт сәлемімді алып, 
жөнін айтты. Ираннан кел-
ген қандасымыз екен. Аты Ах-

мет. Өзінен тараған бірнеше 
отбасының бас иесі. Бастапқыда 
жылы шырай танытып, баспа-
на тауып қоныстандырған билік 
өкілдері соңғы кездері ат ізін сал-
мапты. Шиеттей бала-шаға, ас-
ауқатқа мұқтаж, киімге зәру. 

Гүлбану бірден шешімге 
келеді. Көршілерімен кеңесіп, бір 
қой сойып, сол күні жаңа жерді 
тосырқап жүрген қандастарын 
дастарханға шақырып, 49 жан-
нан тұратын ақарлы-шақарлы 
үлкен отбасының бас иесі Ахмет 
атаның батасын алады. Содан 
бір ай бойы қандастарымызды 

Түркістан қаласына көшкенше ас-
судан тарықтырмайды. «Еруліге-
қарулы» дегендей арада 15 жыл 
өткен соң сол ашаршылықта же-
ген құйқаның дәмін ұмытпаған 
Ахмет әулеті жүрегі қандасым 
деп соққан ананың абзал пейіліне 
алғысын ақтарып отыр. «Біз 
Түркістан қаласына көшкенде 
89 жастағы әкеміз екеуіңіз қимай 
қоштасып едіңіз. Әкеміз 90 жа-
сты орталап дүниеден өткенше 
сізді аузынан тастамады. Міне, 

биыл 60 жасқа толып отырсыз. 
Жол ашылса арнайы барып, сый-
сияпатымызды көрсетеміз»,- деп 
жазыпты Омар Ахметұлы өзінің 
Гүлбану апайына арнаған хатын-
да.

Ол бүгін еңбекпен етене жүріп 
алпыс жасқа толып отыр. 1960 
жылы Жаркент өңіріндегі Көктал 
елді мекенінде дүние есігін ашқан 
Гүлбану Асқарқызы Сарқан 
мәдени-ағарту училищесінің 
кітапхана факультетін бітіріп, 
1978 жылы осы өңірге келін болып 
түсті. Құдай қосқан қосағы Мырза-
бек Молгаждаров бір отбасының 

үлкені екен. Анасы 
қайтыс болып, әкесі 
мен өзінен кейінгі үш ұл, 
бес қызға жанашыр жан 
іздеген Мырзабектің 
құдай тілеуін береді. 
Ата- анасынан тәлім-
тәрбие алып, адал 
сүт емген Гүлбану 
келін үлкен отбасының 
жауапкершілігін ерімен 
бірге көтеруге бел бай-
лап келіпті. Қиындыққа 
жасымады, маңдай 
терін төгіп жүріп үй 
шаруасына да, түз 
жұмысына да үлгерді. 
Соның нәтижесінде 
айналасына танымал 
болды. Қайындары мен 
қайынсіңлілері ес жиып, 
етек жауып, ел қатарына 
қосылды. Барлығы да 
білім алды, үйленіп, 
тұрмысқа шығып, сегіз 
шаңырақ көтерілді. 
Осылайша бауырлары-
на қамқор бола білген 

Мырзабек пен Банудың екі қызы 
мен бір ұлы көпшіліктің батасы-
мен өсіп- өніп келеді. 

Ежелден Сарқан ауданының 
еңбеккерлері табиғаттың кең-
қолтық мінезіне орай жоғары 
сұрыпты астық егіп, мыңғыртып 
мал өсіріп, ет пен сүттен жо-
спарын орындап, көршілес 
аудандардың арасында маңдайы 
жарқырап көрінетін. Мұнда аспан 
нұры – жауын да көп болады. 
Мәңгі мұз құрсанған Алатаудың 

асқары алашабыр бұлтты 
маңынан алыстатпайды. Сәл 
ғана жел тұрса болды түйдектеле 
қалатын өркешті бура бұлттардың 
топтанып, оқталып келіп төгіп-
төгіп жіберетін нөсері жер-ананы 
жарылқап-ақ тастайды. Қоғам 
алмасып, заман өзгерген сонау 
жылдары колхоз-совхоз тарап, 
өз тізгіндері өз қолдарына тиген 
көпшіліктің бастапқыда нарық 
заңын түсінбей абдырап қалғаны 
анық. Осы қиындықтан шығудың 
жолын іздестіріп,  Мырзабек пен 
Бану 1995 жылы ұлының есімімен 
аталатын «Аманжол» шаруа 
қожалығын құрып, 90 гектар 
жер алды, ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өндірумен белсене 
айналысты. 

-Нарыққа біз дайындықсыз 
кірдік. Еккен егініміздің шығымы 
мен шыққан шығыны алғашында 
маңдай терімізді өтемеді. Рас, 
басқалардан үйренбейінше дами 
алмаймыз. Бірақ үйренгеннің 
өзінде де олардың тәжірибесі 
бізге дайын рецепт бола алмай-
ды. Қожалығымызға бөлінген 
жерге қандай дақыл сеппедік? 
Бастапқыда қолға түскен тұқымды 
місе тұтып, шамалы өнім алып 
жүрсек, кейіннен сапалы тұқым 
алуға талпындық. Талпынысымыз 
табысқа бастады. Алты ай жаз 
бойғы төккен тердің босқа кеткені 
қинайды екен. Өніміміз біртекті 
болғандықтан сұранысқа ие бола 
алмады. Ұзақ уақыт қоймада 
жатып, сапасын жоғалтты. 
Бірте-бірте нарық дегеніңіз тек 
есеп-қисап қана емес, ұсыныс 
пен сұранысты зерттеп білуді 
талап ететін ерекше жүйе 
екендігін ұғындық,-дейді алғашқы 
қиындықтарды еске алғанда 
Гүлбану Асқарқызы. 

Мырзабек пен Гүлбану кейінгі 
жылдары қызылша дақылын 
өсіруге түбегейлі бет бұрды. 
Еңбекке деген құштарлық, 
уақыттың қадірін білу және ада-
ми қарапайымдылық бұл екеуінің 
бойынан молынан табылады. 
Бүгінгі талапқа сай интенсивті 
технологиялық, агротехникалық 
шараларды жолға қоя білу, ең ал-

дымен жерді өңдей білу мол астық 
алудың кілті екендігін жете сезінген 
шаруа қожалығы иелерінің 
жыл - жыл сайын бұл саладағы 
тәжірибесі молайып, қара жердің 
қайтарымын алып, еңбегі жа-
нып келеді. Олар Қазақстандағы 
бірден-бір қызылша тұқымын 
өндіретін Әлен Жолдасовтың 
«Қамқорлық» ЖШС-нің тұқымын 
сеуіп, өнімділігін көріп жүрген 
дихандар қатарында. Былтырғы 
өнімі  көңілден шықты. Биыл да 
100 гектар алқапқа қызылша 
дақылын сеуіп, әр гектардан мол 
өнім алып, тәтті түбірден тау 
тұрғызуды мақсат тұтуда.  

«Аманжол» шаруа қожалығы 
егіннен тыс мал өсірумен де 
шұғылданады. 100 бас сиырды 
ұстаудың өзіндік қам-қарекеті 
де таусылмайды. Мал үшін 
әзірше шүйгін шөпті жайылым-
ды, мал қорасын жалға алып 
отырғаны болмаса айран-сүтінің, 
құрт-ірімшігінің игілігін отбасы 
ғана емес, айналасы да көретін 
деңгейге жетті.

Шаруашылықта бір ком-
байн, екі жаңа трактор бар. Бүкіл 
шаруаның басы-қасында отағасы 
Мырзабек, ұлы Аманжол жүреді. 
Тракторшы Қайрат Ескендіров, 
малшылар Болатхан Жоламан, 
Еркін Құрмаш өз шаруаларына 
ықтиятты. 

Әлімсақтан ынтымақты жер-
ге бақ қонады, қыдыр дариды. 
Халық аңызында «Бақ, қайда 
барып қонасың?» деген сауалға 
«Ынтымақты жерге барып 
қонамын» дейді екен. Міне, осын-
дай ынтымақтың Молгаждаров-
тар отбасында барлығын көрші-
көлемдері, ағайын-туыстары 
айтып отырады. Жарастықты  
отбасын құрып, ұлағатты ұл, 
инабатты қыз өсірген өнегелі 
шаңырақтан тараған балалардан 
Мырзабек пен Бану он бір немере 
сүйіп отыр. 

Әуелі жер жаратылса ке-
рек, соңыра-адам жаратылады. 
Жер жарықтық әлімсақтан бері 
уақытынан бірде бір жаңылмай 
шыр айналады, ал тіршілік кілті 
қолына тапсырылған адамзат ты-
нымсыз тырбануда. Қоғам, заман, 
дәуір өзгереді, адамның сана-
сезімі заманға сай түрленеді. 
Өзгермейтін жалғыз-ақ нәрсе, 
ол-еңбек. Еңбек-өмірдің тұтқасы, 
тіршіліктің көзі. Қоғамдағы 
байлықтың бәрі адам еңбегімен 
жасалады. Осыны тереңнен түйіп, 
ой топшылаған халқымыз  «Еңбек-
адамның екінші анасы», «Еңбек 
түбі – береке», «Жалқаулық аз-
дырады, еңбек оздырады» де-
ген мақал-мәтелдер арқылы 
еріншектіктің, жаман әдеттің, жат 
мінездің кісінің соры екендігін 
ежелден санамызға құйып келеді. 
Біздің бүгінгі әңгімеміздің осы 
ұлы еңбектің қадыр-қасиетін 
жете сезінген сарқандық отбасы 
хақында болғандығы сондықтан.

Суреттерде: Гүлбану Мол-
гаждарова; Жайлау төрінде. 

Жетiсуды жетi µзен µрнектеген µлке 
деп ж±ртшылыќ орынды баѓалайды. 
Таудан ќ±лап, кењ алќапќа нəр бер-
ген µзен-сулары, тµњкерiлген кеседей 
кµлдерi, асќаќтаѓан таулары, жемiсi тiл 
‰йiрген баќша-баулары, тамылжыѓан 
табиѓаты ќандай!? Жаркентте д‰ние 
есiгiн ашып, Сарќанда т±рмыс ќ±рѓан 
Г‰лбану, айналасындаѓылар ‰шiн Бану 
Молгаждарова Жердiњ жəннаты – Жетiсу 
екендiгiн жан-д‰ниесiмен т‰йсiнетiндер 
ќатарында.

Ењбек - µмірдіњ т±тќасы
Жомарт ИГІМАН

С 1 июля текущего года рас-
пределение квот и реализация 
дизельного топлива для сель-
хозтоваропроизводителей на 
проведение уборочных работ 
будет проводиться через веб-
портал qoldau.kz путем:

1) внесения сведений по 
электронным картам полей на 
земельных участках сельхоз-
назначения, права собственно-
сти и (или) землепользования 
на которые подтверждены госу-
дарственными базами данных 
(Государственная база данных 
«Регистр недвижимости» и Ав-
томатизированная информаци-
онная система «Государствен-
ный земельный кадастр»;

2) внесения сведений по се-
вообороту за предыдущий год 
(сведения о культуре, урожайно-
сти, площади посева на поле и 
другие показатели в разрезе по-
лей) и планах/факте на текущий 
год (сведения о культуре, площа-
ди посева);

3) проведения автоматизи-
рованного анализа использова-
ния полей под засев культуры 
за предыдущий и текущий год с 
использованием данных дистан-
ционного зондирования земли;

4) формирования сель-
хозтоваропроизводителем и 

подписания с ЭЦП заявки на 
утверждение квоты на льготное 
дизтопливо;

5) принятия заявки (либо ее 
отклонение) управлением сель-
ского хозяйства области;

6) принятия Системой реше-
ния по заявке об утверждении 
квоты, с присвоением уникаль-
ного номера;

7) заключения в пределах 
квоты с ЭЦП договора на постав-
ку льготного дизтоплива между 
сельхозтоваропроизводителем и 
Оператором (определенный аки-
матом области индивидуальный 

предприниматель или юриди-
ческое лицо, обеспечивающее 
доставку, хранение и отпуск ди-
зельного топлива сельхозпроиз-
водителям);

8) формирования сельхозто-
варопроизводителем и подписа-
ния с ЭЦП заявления на отгрузку 
льготного дизтоплива, с пере-
числением на счет регистратора 
(АО «Информационно-учетный 
центр») денег за партию дизто-
плива;

9) отгрузки Оператором диз-
топлива и погашения заявле-
ния на отгрузку, с загрузкой в 

Систему электронного счета-
фактуры;

10) автоматического пере-
вода денег Системой на счет 
Оператора (без комиссий) по-
сле отгрузки дизтоплива и пога-
шения Оператором заявления 
на отгрузку.

В связи с выше изложенным  
необходимо проинформиро-
вать сельхозтоваропроизводи-
телей вашего региона о приема 
заявки  на удешевленное ди-
зельное топливо в электронном 
виде через веб-портал qoldau.
kz.

ГУ «Сарканский районный 
отдел сельского хозяйства».

Объявление для сельхозтоваропроизводителей!
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Көркем еңбек пәні бойынша инновациялық 
технологияларды тиімді қолдану

«Баланы жастан» деп айтқанындай, балаға жас кезінде қандай бағыт 
берілсе, ол өсе келе сол бағытты өзі-ақ алып кетеді. Демек, адам баласының 
«Он саусағынан бал тамғандай» етіп тәрбиелеуде көркем еңбек пәнінің 
мәні зор. Жас жеткіншектерді еңбекке баулымай оларды тәрбиелеуде 
жақсы нәтижеге  қол жеткізу мүмкін емес екенін XIX ғ. әйгілі педагогтар 
И.Песталоцци, Р.Оуэн, К.Д.Ушинскийлер дәлелдеген. Ал қазіргі таңдағы 
бастауыш және негізгі мектептің мазмұнын жаңарту аясында «Бейне-
леу өнері» мен «Еңбекке баулу» және негізгі мектептегі «Технология» 
пәндерінің кіріктірілген «Көркем еңбек» пәні оқушыларды тек еңбекке ғана 
баулымай, балалардың шығармашылық қабілеттерін, кеңістік образдық ой-
лауын, рухани-адамгершілік құндылықтарын, қоршаған ортаны эстетикалық, 
эмоционалдық түрде қабылдауларын қалыптастыруға бағытталған. 
Жаңартылған пән мазмұны білім алушының түрлі өнер салалары бойын-
ша көркем білімдер мен дағдыларды қалыптастыру, көркемдік қабілеттерін, 
кеңістікті көру арқылы қабылдауларын, елесті, есте сақтау, зейін мен қиялды 
дамытуға негіз болып табылады. «Көркем еңбек» пәнін оқыту үдерісіне 
қолданылатын қалыптастырушы бағалаудың мақсаты - оқу материалын 
меңгергендігі жөнінде объективті ақпарат алу, білім алушының кемшіліктерін 
дер кезінде анықтау, мұғалім – оқушы арасында кері байланысты орнату. 
Көркем еңбек пәнін өткізуде көптеген жаңа технологияларды пайдаланып, 
оқушының жаңа материалды толық игеруіне баса назар аударудамыз. Бұл 
жаңа технологияларды негізгі үш топқа бөліп қарастыруымызға болады: 1. 
Ойындық технология - мәнді өмір жағдаяттарын үлгілеу және оның шешімін 
іздестіруге құрылады. Жетекші әдісі – ойын. Оны ұйымдастыру түрлері: 
іскерлік, рөлдік, оқиғалық және білімдік ойындар. 2. Коммуникативтік тех-
нология – мүмкін болған барлық ақпарларды қатыстыра отырып, оқу үрдісі 
оқушының өзара белсенді әрекетіне, қатынасына құрылады. Жетекщі әдісі 
– қарым – қатынас. Оны ұйымдастыру түрлері: өзара, жұптық, топтық оқу 
т.б. 3. Зерттеу технологиясы – проблемалық ізденіске, жаңалықтар ашуға 
құрылады. Жетекші әдісі – проблемалық оқыту әдісі. Оқыту технологияларын 
оқу мазмұны мен оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне 
орай таңдап, тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор. Қазіргі білім беру 
саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, 
жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің 
интеллектуалдық, кәсіби, рухани, азаматтық және де басқа көптеген адами 
қабілетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие 
үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.

Оқытуда оқушының еңбек біліктері мен шығармашылық қабілетін дамыту 
үшін жаңа ақпараттық технологияны пайдалануға да мүмкіндіктер көбеюде. 
Еңбек ету үрдісін даралауда оқушыны жеке тұлға ретінде қабылдау, яғни 
оқушының өзіндік танымдық іс-әрекетін қалыптастыруға бағыттау, білім беру-
де жеке оқытуды дамыту көзделуі қажет.

Даурен АБДУЛЛАЕВ,
Н.Островский атындағы мектеп-лицейінің 

көркем еңбек пәнінің мұғалімі. 

Қолыма қалам алуыма се-
бепкер болған 1999-2000 оқу 
жылында 11-сынып бітірген  
Аманбөктер орта мектебінің 
түлектері.

Мен, Ноғайбаева  Қайныш 
Әбілмәжінқызы, осы мектептің 
бас-тауыш сынып  мұғалімі бо-
лып отыз жылдан астам уақыт 
еңбек еттім. Осы жылдарда ал-
дымнан қаншама шәкірттер кетті. 
Солардың ең соңғысы кенже 
балам секілді 1999-2000 жылы 
бітірген шәкірттерім. Оқушыларым 
ұйымшыл, тату, білімді зерделі 
болды. Осы шәкірттерім өзіме өте 
ыстық. Шәкірттерімнің өмірден өз 
орнын тауып,олардың бақытты өмір 
сүріп жатқанын есту, көру ұстаз 
үшін үлкен жетістік деп білемін. 
Әрине бес саусақ бірдей емес қой.  
Сонда да болса ұйымшылдық, 
татулық, адамгершілік бойла-
рында сақталып қалғандығы 
қуантады. Сол қасиеттердің 
арқасында  биыл туған ауылға 
келіп, ауыл тұрғындарын, балалар-
ды бір сергітіп қайтуы мені қатты 
қуантты. Жаңа жылда балаларға 

Биыл еліміздің жетекші университеті әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің құрылғанына 
85 жыл толып отыр. 1934 жылдың 15 қаңтары 
Қазақстандағы тұңғыш көп салалы университеттің рес-
ми ашылу күні болып саналады. Яғни мерейтойлық 
жыл ҚазҰУ үшін халықаралық ауқымдағы маңызды 
оқиғаларға толы болмақ. 2019 жылы әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті жоғары деңгейдегі 
әлемдік үш маңызды ірі іс-шараны өткізуді жоспарлап 
отыр. Атап айтар болсақ, «Адами мұра және жоғары 
технологиялар үйлесімі негізінде жетілу» атты QS World 
Wide-2019 дүниежүзілік көрме конференциясы, Жібек 
жолы университеттері желісінің Бас Ассамблеясы және 
Әлеуметтік жауапкершілік университеттері әлемдік 
желісі үшін халықаралық Workshop.  

Осы уақытқа дейін университет құрамында 16 фа-
культет, 67 кафедра, 32 ғылыми-зерттеу институты 
мен орталықтар, технопарк қызмет атқарады: 2000-
нан астам профессор, докторлар, ғылым кандидат-
тары мен философия докторлары, 100-ден астам 
академиялардың академиктері, 30-ға жақын Қазақстан 

Жеңіс жолында аянбай  ерлік көрсеткен 
есіл ерлердің арасында  біздің ауылымыз-
дан  шыққан ардагер Чарапиев Төлеубек 
атамыз да бар еді.  Атамыз 1924 жылы 
Сарқан ауданы, Шатырбай ауылын-
да дүниеге келген. 1942 жылы әскерге  
шақырылып, Амур майданында Жапо-
ниямен  соғысқа қатысқан. Соғыстан кейін 
ауылшаруашылығында әр түрлі қызметтер 
атқарған. «II дәрежелі Отан соғысы» 
орденімен және  бірнеше жауынгерлік ме-
дальдармен марапатталған.                                                                                      

Төлеубек атамыз  соғыстан жеңіспен 
оралғанда, бүкіл ауыл қуаныпты. Ауылдың 
жаралы жүрегіне шипа іздеп, оларға қуаныш 
сыйлау үшін еңбек етеді.  Ол он  бала тәрбиелеп, немерелерінің қызығын 
көреді.  Ел іші  Төлеубек атаны  құрметтеп,  ізет көрсететін. Осыдан  бес 
жыл бұрын ауылдың ажарына айналған  Төлеубек ата өмірден өтті.  

Атамыздың  аңызға айналған  ерліктерін  ауыл тұрғындары жиі  айтып 
жүреді. Атамыздың өмірі ұрпақтарына  үлгі екеніне мақтанамын.

Аружан БЕРІК,
Шатырбай орта мектебінің  8-сынып оқушысы.   

өздері қалаған сыйлықтарын та-
ратып берді, үлкендерден бата 
алды.  «Көпшілік қауымға тілек-
батаны ауыл ақсақалы атамыз 
Жарқынбай ата берді»,-деген кез-
де  жүрекжарды қуанышымда шек 
болмады. «Бұл сәйкестік пе, әлде 
Алланың бұйрығы ма,»-деген ой ма-
залады. Жарқымбай Сексенбайұлы 
еңбегімді бастаған жылдағы бірінші 
шәкірттерімнің бірі. Менің алғашқы 
шәкіртімнің еңбегімнің бастауы –
кенже шәкірттеріме, зейнеткерлікке 
шығарып салған шәкірттеріме бата 
беруі, мен үшін үлкен мақтаныш, 
қуаныш болды. Ауылда тұрып 
жатқан ағайындардың көңілін көтеріп 
қайтқан шәкірттеріме алғысым 
шексіз. Баланың қуанғанына 
не жетсін!  Ауыл балаларының 
тілектерін орындап, шексіз 
ұмытпас қуанышқа бөледіңдер. 
Сол үшін, сендердей мейірімді, 
өз туған ауылын ұмытпайтын 
қайырымды шәкірттерімді мақтан 
тұтып, еңбегімнің еш кетпегеніне 
Аллаға шүкіршілік етемін. Адам 
шөлдегенде бір тамшы суға зар 
болар. Шәкірттерімнің өміріне, сол 

бір тамшы судай, еңбегімнің септігі 
тисе, маңдай терімнің өтеуі деп 
білемін.

Шәкірттерім биыл 20 жылдыққа 
кездесу өткізбекші едіңдер. Бәріміз 
де Алланың құлымыз. Бәрін де 
Алла шешеді. Елімізде, жалпы 
дүниежүзінде нәубет өтіп жатыр. 
Осы нәубеттен Алла аман-есен 
өткізіп, жақсы күндерде қауышуға 
жазсын. «Жақсылықтың ерте кеші 
жоқ»- деген. Еліміз аман, жұртымыз 
тыныш болғай! Иманды ұл, иба-
лы қыз тәрбиелеп, бастарың аман, 
бауырларың бүтін болсын, алтын-
дарым! Отбасыларың ордалы елге 
айналсын, өздерің ала алмаған асу-
лар болса, балапандарың шыңына 
шығып, сендерге өмірдің бар асы-
лын көрсетсін! Алла қорғандарың, 
ата-ана, достарың, балаларың, 
қолдаушыларың болсын! Ораза 
қабыл болсын! Қасиетті айда тілеген 
тілектер қабыл болып, Аллам  тек 
жақсы күндерде қауыштырғай! Мен 
сендерді сағындым, жақсы көремін!

Қайныш ӘБІЛМӘЖІНҚЫЗЫ,
апайларың. 

Ењбегiмнiњ жемiсi – шəкiрттерiм!  Соғыс! Қандай  суық сөз!  Табаны күректей 1418 күнге созылған 
Ұлы Отан соғысы. Ерлер майданға аттанып, ана мен бала жылап, 
қайғы шеккен қасіретті жылдар.Сұм соғыс кімнің жас, кәрі екеніне 
қарамады.Сұрапыл соғыс жолында көптеген асыл ерлеріміздің бірі 
жау қолынан қаза тапса, енді бірі оққа ұшып мерт болды.                        

Ер есiмi-ел есiнде

Как сделать интернет безопасным и 
обучающим инструментом для ребенка

Родителям необходимо помнить о том, как сделать интернет безопасным 
и обучающим инструментом для ребенка, чтобы защитить его от негатива и 
разнообразных рисков. Только отрицаниями и запретами нельзя бороться с 
компьютерной зависимостью и неприятностями, поджидающими детей в ин-
тернете. Необходимо помнить, что Сеть не только несет большие риски, но 
и содержит множество полезной информации и знаний. Именно поэтому об 
определенных фильтрах должен знать каждый родитель. Они позволят обе-
зопасить детей в Сети.

Избежать проблем поможет следование рекомендациям: 1.Предвари-
тельный просмотр. Родителям следует предварительно посмотреть содержа-
ние того, что собирается публиковать в блоге ваш сын или дочь, и только после 
этого одобрять или нет публикацию. 2. Адекватна ли информация? Если да, то 
право на жизнь у такой статьи (фотоподборки) есть. 3. Проверяем блог. Время 
от времени знакомьтесь с содержанием блога ребёнка, читайте комментарии. 
4.Мониторим. Сделайте подборку лучших блогов и продемонстрируйте ребён-
ку хороший вариант при возникновении какой-то проблемы.

Советы по безопасности в сети Интернет для родителей: 1. Соблю-
дайте время нахождения ребенка в сети интернет. 2. Компьютер с подключе-
нием в Интернет должен находиться в общей комнате под присмотром родите-
лей. 3. Используйте специальные детские поисковые машины, типа MSN Kids 
Search. 4. Используйте средства блокирования нежелательного контента как 
дополнение к стандартному Родительскому контролю. 5. Создайте семейный 
электронный ящик чтобы не позволить детям иметь собственные адреса. 6. 
Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с помощью 
соответствующего ПО. 7. Приучите детей советоваться с вами перед опубли-
кованием какой-либо информации средствами электронной почты, чатов, 
регистрационных форм и профилей. 8. Научите детей не загружать файлы, 
программы или музыку без вашего согласия. 9. Не разрешайте детям исполь-
зовать службы мгновенного обмена сообщениями. 10. В «белый» список сай-
тов, разрешенных для посещения, вносите только сайты с хорошей репутаци-
ей. 11. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если 
бы речь шла о друзьях в реальной жизни. 12. Приучите вашего ребенка сооб-
щать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернет. Оставайтесь 
спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказа-
ли вам о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще 
раз в подобных случаях.

А. СМЫКОВА,
инспектор ЮП ОМПС Сарканского РОП, рядовой полиции.                                                                                                     

Қазақ тілінің мемлекеттік тіл 
мәртебесіне ие болу дәрежеcінің 
негізгі көрсеткіші – іс қағаздарына 
байланысты. Іс қағаздары 
Елбасының әкім-жарлықтарынан 
бастап қоғамның әр алуан саласын 
реттейтін құжаттар мен адамның 
жеке басын куәландыратын 
құжаттардың қоғамдық қызметінен 
көрінеді. Іс қағаздарын сауатты тол-
тыру қоғам үшін де, мемлекет үшін 
де маңызды мәселе екені бүгінгі 
таңда баршаға мәлім. Мәселен, 
шет елдерде іс қағаздарына, іс 
жүргізу жүйесіне байланысты 
миллиондаған қаражат бөлініп, 
құжаттардың әр саласына арналған 
кітаптар басылып шығады.

Ана тіліміздегі іс жүргізу 
процесінің даму тарихы өте күрделі 
болып есептеледі және жүздеген 
жылдарға созылған. Тіліміздегі со-
нау түркілік дәуірге қатысты жаз-
ба ескерткіштерден бастап, орта 
ғасырларда, бертін келе хандық 
дәуірлерде жазылып, бағасы жоқ 
асыл қазына болып қалған жаз-
ба материалдары мен сондағы 
қазақ тілінің құрылу, қазақ рес-
ми тілінің даму ерекшеліктерін 
көрсететеін жазба материалдар аз 
емес. Кейіннен, халқымыз Ресейге 
бағынышты болған соң, өз дәуірінің 
тағы бір қиын-қыстау кезеңдерін 
бастан өткеру кезінде де көптеген 
құжаттар орыс тілінде жазыл-
ды, қазақ тіліндегі іс қағаздары 
жүйесінің қалыптасу барысы біраз 
тоқырап қалды десе де болады. 
Алайда, соған қарамастан, қазақ 
тілі егемендік алғанға дейін өзінің 
ресми-іскерлік стилінің дамуын 
күрт тоқтатқан емес. Осы тари-
хи кезеңдердің барлығындағы 
қазақ ресми іс қағаздары тілінің 
даму шкаласын ғылыми сараптау 
елегінен өткізіп, даму тенденция-

сын анықтау – тіл біліміндегі бүгінгі 
күнгі өзекті мәселелердің бірі. 

Бүгінгі күні құжаттар ұйым-
мекемелердің атқару қызметі 
процесінде жасалынатын түрлеріне 
қарай бөлінгенімен, тілдік 
ерекшеліктері жағынан топтастыры-
лып, олардың өзіндік лингвистикалық 
белгілері толық ашылмады. Ал мүны 
тікелей зерттеумен айналысатын 
Құжаттық лингвистика ғылым сала-
сы болып табылады. Қазақстандағы 
құжаттық лингвистиканың пайда 
болуы мен даму кезеңдерін, сол 
кезеңдерге тән ерекшеліктерді 
көрсету, қазіргі заман талаптары-
на сай құжаттамамен қамтамасыз 
ету саласын біріздендіріп, жүйеге 
келтіру - Құжаттану ғылымының 
өзекті мәселелерінің бірі.  Елімізде 
бұл саланың болашақ мамандарын, 
яғни құжаттанушыларды дайындап 
жатқан   әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық Университетінің Тарих, архе-
ология және этнология факультетінің 
Дүние жүзі тарихы, тарихнама және 
деректану кафедрасын атап айтуға 
болады. «Мұрағаттану, құжаттану 
және басқаруды құжаттамамен 
қамтамасыз ету» мамандығында 
білім алып жатқан студенттер ел 
бойынша осы салада ел еңсесін 
көтерер өз ісінің мамандарын дай-
ындап жатқан жалғыз оқу орнында 
тәлім алып жатыр.  Осыған орай айта 
кетсек, 2018 жылдың қарашасында 
еліміздің бірінші президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың жариялаған «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласы 
ішінде «Архив – 2025» жеті жылдық 
бағдарламасы жасалу қажет екендігі 
айтылды. Ол бойынша, басты 
міндеттер қатарына алыс-жақын шет 
елдерден халқымыздың тарихына 
қатысты тарихи құнды құжаттарды 
жинастыру экспедицияларын 
ұйымдастыру, архив деректерін 

толықтай цифрлық форматқа 
көшіру және еліміздің тарихшы-
лары мен деректанушыларының 
архив қызметкерлері мен ар-
хивтанушылармен біріге оты-
рып, отандық және шетелдік 
архив мекемелерімен тығыз 
байланыстағы іздеу-зерттеу 
жұмыстарын жүргізу жатады. Сол 
себепті, «Мұрағаттану, құжаттану 
және басқаруды құжаттамамен 
қамтамасыз ету» мамандығының 
жақын болашақтағы орындар 
міндеттері мен берер нәтижелері 
көп екендігі және елдің дамуы үшін 
маңызды салаларға кіретіні сөзсіз.

Сондай-ақ, Н.Ә. Назарбаев 
2019 жылды «Жастар жылы» деп 
атады. Экс-Елбасының бұл шешімі 
және жыл сайынғы Қазақстан 
халқына беретін жолдауларындағы 
мемлекет дамуының барлық 
бағыттарына қатысты масштабты-
мақсат міндеттердің жүзеге асу-
ына жастарды қатыстырудың 
маңыздылығын көрсетуі логикалық 
түрде дұрыс әрі қоғамдық даму 
жағынан ретті болып табы-
лады. Бұл жоба шеңберінде 
сұранысқа ие мамандарды дай-
ындау, студент-волонтерлардың 
оқу ақысын көтеру, жастардың 
стартап-жобаларын қолдаушы 
қорларды құру, жас ғалымдар үшін 
гранттық қаржылауды жоғарылату 
сияқты және тағы да басқа 
жастардың өркендеуі үшін зор 
мүмкіншіліктерге толы міндеттер 
алға қойылды.

П.НҰСҚАБАЙ,
ғылыми жетекші, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ Университетінің 
аға оқытушысы, PhD.

 Ә.НҰРАХУН ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Университетінің 2 курс 
магистранты. 

Қазақ ресми іс қағаздары тілін дамыту - 
болашақ құжаттанушылардың міндеті

Республикасына еңбек сіңірген қайраткерлері, 30-
дан астам Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
және атаулы сыйлығының лауреаттары, сондай-ақ 
40 жас ғалымдар сыйлығының лауреаттары мен 45 
мемлекеттік ғылыми стипендиялардың стипендиант-
тары еңбек етеді. Университетте 25 мыңнан астам 
студент пен көпсалалы жоғары кәсіби білім жүйесі 
бойынша магистранттар білім алуда. Сондай-ақ зама-
науи халықаралық білім бағдарламаларын жүзеге асы-
ру бойынша әлемнің ең ірі 400-ден аса халықаралық 
жоғарғы оқу орнымен ынтымақтастық орнатқан. Бүгінде 
осы киелі қара шаңырақ түлектерінің арасында аянбай 
еңбек етіп, халқымыздың абыройын асқақтатып жүрген 
көрнекті қоғам және мемлекет қайраткерлері, дарынды 
ақын-жазушылар, ғұлама ғалымдар мен білікті маман-
дар бар. Бұл – білім мен ғылымды ту еткен білім және 
ғылым ордасының сөзсіз жеңісі.

Е.ИМАНАЛИЕВА,                                                                                                                                       
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың                                                                                               

2 курс магистранты.

Еліміздің білім шаңырағы – ҚазҰУ
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Хабарландыру  *  Объявления

Орманды қорғап, өртенуінің алдын алу
Орманды қорғау мен күзету – орман өрттерінің алдын алу, орман ағаштарының заңсыз 

кесілуіне және ҚР басқа да орман заңдарын бұзушылықтарға қарсы күрес жөніндегі іс-
шараларды жүзеге асыру, сондай-ақ орман аурулары мен зиянкестерінен, табиғи сипаттағы 
қолайсыз факторлардан қорғау болып табылады. Алайда орман қорына үлкен залалын 
тигізетін орман өрттері туралы айтпай кетуге болмайды. Мекеме тарапынан өрттің алдын алу 
және оны болдырмау шаралары қолға алынып, бірқатар жұмыстар жүргізілуде. 

Орман өрттерінің алдын алу мақсатында көктемгі және күзгі кезеңдерде мемлекеттік орман 
қорына іргелес аумақтардағы шөптерді өртеу және шабу жұмыстары атқарылды. Жалпы өрт 
қаупі маусымы сәуір айынан қараша айына дейін белгіленген. Осы орайда орман өрттерінің 
алдын алу мақсатында дайындық кезінде мемлекеттік инспекторларға техникалық сабақтар 
жүргізіліп, өртке қарсы құрал-жабдықтар жинақталып, жаңартылды. Осындай бағыттағы 
жұмыстар ары қарай жүргізіле береді.

С. АНУАРБЕКОВ,
«Бөрлітөбе орман шаруашылығы» КММ-нің орман шебері.

Выращивание сахарной свеклы в сравнении со многи-
ми другими сельхозяйственными культурами обеспечивает 
получение с одного гектара посева более высокой доход-
ности. Практика показывает, что введение в севооборот 
сахарной свеклы способствует общему подъему культуры 
земледелия. По Алматинской области сахарная свекла в 
основном выращивается на поливных землях. Так как эти 
участки орошаемые они очень засорены сорными расте-
ниями, значит на них нужно проводить химические и тех-
нические меры борьбы.  У нас в основном по Сарканскому  
району  на сахарной свекле лидируют такие сорные расте-
ния как : марь белая, лебеда раскидистая, вьюнок полевой, 
щирица запрокинутая.

Меры борьбы: 1)Применение почвенного гербици-
да:  Дуальд Гольд норма расхода-1,3-1,6 л/га, Пирамин-
Турбо,52% к.э. (хлоридазон,520 г/л) норма рахода 3,0-5,0 
л/га; 2) Боронование до и  после отрастания  всходов; 3) 
Химические меры борьбы:Лонтрел-опрыскивание посе-
вов в фазе 1-3пар настоящих листьев культуры 0,3-0,5л/
га.Зеллек супер ,в фазе 2-6 листьев 0,3-0,5 л/га, Панте-
ра опрыскивание посевов от 2-3листьев до стеблевания 
у сорняков. Шогун против однолетних 0,8-1,0 л/га,против 
многолетних1,0-1,5л/га; 4) Повилика-опрыскивание посевов 
в фазе 2-3 пар настоящих листьев культуры препаратом 
Керб норма 6,0л/га, расход воды 600-700л/га.

А.БЕГАЛИНОВА,
«РМЦФДиП» РГУ герболог Сарканского районного 

филиала. 

 Борьба с вредителями и 
болезнями садов весной

В апреле садовые растения сбрасывают 
оковы зимнего сна, а садовод совершает обход 
своих владений и составляет план весенних 
работ на участке. В эти же сроки пробуждают-
ся многочисленные вредоносные насекомые и 
начинают распространяться болезни. И если 
вовремя не взять ситуацию под контроль, то 
можно лишиться значительной части урожая. 
Борьба с вредителями в саду весной должна 
включать в себя целый комплекс профилакти-
ческих мероприятий, об основных из которых я 
расскажу в этой статье.

При обнаружении на яблонях малейших 
признаков парши, тли, яблоневой моли, мучни-
стой росы и так далее  то для этого есть раз-
личные препараты например такие как Клорид, 
Касумин, Лятрин. 

А так же сегодня на рынке можно найти 
множество препаратов, предназначенных для 
профилактических обработок садовых дере-
вьев до раскрытия почек. Например, к этому 
классу средств относятся нитрафен, медный 
купорос, бордосская жидкость, минерально-
масляная эмульсия и т.д. Однако наиболее 
универсальным средством является именно 
медный купорос — с его помощью можно спра-
виться с паршой, плодовой гнилью, бурой пят-
нистостью листьев, черным раком, цитоспоро-
зом, септоспорозом, кручавостью листьев и со 
многими другими болезнями.

Раствор медного купороса готовят в день 
запланированной обработки, поскольку он 
быстро утрачивает свои полезные свойства и 
даже становится токсичным для садовых дере-
вьев. Для его приготовления 100 граммов мед-
ного купороса нужно растворить в 10 литрах го-
рячей воды. Далее смесь переливают в ручной 
насос либо в специальный опрыскиватель и 
опрыскивают ею деревья так, чтобы жидкость 
смочила все ветки, включая самые высокие.

Подобные профилактические и лечебные 
обработки лучше делать спокойную, сухую по-
году, в утренние либо в вечерние часы.  При 
выполнении работы нужно защищать откры-
тые участки тела — использовать резиновые 
перчатки, специальные очки, респиратор либо 
марлевую повязку. А по ее завершении тща-
тельно промойте агрегат водой, вымойте лицо 
и руки с антибактериальным мылом,  а также 
ополосните водой рот.

И напоследок хотелось бы привести еще 
несколько примеров простых способов борьбы 
с садовыми вредителями, которые помогут вам 
более эффективно контролировать их числен-
ность: когда температура за окном поднимется 
выше +10 градусов, положите под деревьями 
в саду подстилку и каждое утро стряхивайте 
на нее жуков яблоневого цветоеда и жуков 
долгоносика; установите на плодовые деревца 
ловчие пояса •развесьте на ветках плодовых 
культур разрезанные пополам пластиковые бу-
тылки с забродившим компотом, квасом либо 
разбавленным водой старым вареньем.

Т. АУБАКИРОВ, 
мастер лесного  питомника  РГУ 

«Жонгар Алатауского» ГНПП. 

Туристский маршрут «Лесной Питомник»
Протяженность туристского маршрута «Лесной питомник»  составляет 0,5 км. В лесном пи-

томнике имеется четыре места отдыха, оборудованные всем необходимым для отдыха посетите-
лей и туристов, имеются специально отведенные места для приготовления пищи. Беседки накры-
ты навесами, места отдыха хорошо освещены светом.  Так же по маршруту «Лесной питомник» 
оборудовано место с лебедями и бассейном  для фото и видео съемок молодожен, Так же по 
маршруту можно наблюдать прекрасные виды на посадки лиственных и хвойных деревьев  лес-
ного питомника.  Посещайте  туристский маршрут «Лесной питомник»  тел: 5 – 40 - 39.

Т. АУБАКИРОВ, 
мастер лесного  питомника  РГУ 

«Жонгар Алатауский» ГНПП. 

Пестицидтерді  қолдану кезіндегі 
қауіпсіздік талаптары

Қазақстан Республикасы аумағында қолдануға рұқсат етілген  пестицидтер 
ғана қолдануға жатады. Пестицидтерді   қолдану тіркеу куәлігі болған кезде ғана 
жүзеге асырылады.

 Пестицидтармен   істелетін барлық жұмыстар тігілген және нөмірленген 
журналда тіркеледі, оларда міндетті түрде мынандай мәліметтер көрсетіледі: 
Пестицидтердің  атауы; Әсер етуші заттың атауы және қабылданған пестицидтер 
жіктемесіне сәйкес пестицидтің қауіптілігі; Организмнің атауы; Жұмсау нормасы; 
Ерітіндінің көлемі; Ерітіндінің дайындалған күні; Өңдеу түрі (жер үсті, авиациялық, 
аэрозольдік); Орны мен алаңы; Өңделген күні; Өңделген дақылдың түрі.

Пестицидтармен  жұмыс істелетін орындар пестицидтерді қолдану жөніндегі 
жұмыстарды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары туралы көрнекі құралдармен,
нұсқаулармен,жадынамалармен қамтамасыз етіледі,3-4 км аумағында ара омар-
тасы және мал болмауы тиіс.

 Пестицидтерді  қолдану пайдалану регламенттеріне (жұмыс нормасы,өңдеу 
тәсілі мен еселігі,шектеулер, күту мерзімдері, ұсынылған жеке қорғаныс 
құралдарынан қолдану) сәйкес жүзеге асырылады. Қолдану барысында 
регламентті мейлінше сақтап, арнайы киім, респиратор киіп, қауіпсіздік техника-
сы сақталуы тиіс. 

Пестицидтармен  жұмыс істейтін жұмысшы медициналық тексеруден өтіледі.
Пестицидтармен  жұмыс істеген кезде жұмыс орындарында темекі шегуге, 

ашық отты пайдалануға,тамақ ішуге жол берілмейді.
 Өсімдіктерді пестицидтармен  тозаңдатуды және бүріктіруді ерте және кешкі  

желдің жылдамдығы жерүсті аппаратурасын қолданған кезде 3 м/с және авиа-
цияны қолданған кезде 2 м/с аспағанда жүргізуге рұқсат етіледі.

Жалпы өсімдік қорғау препараттарын күн ыстықта, желді-жаңбырлы ауа-
райында қолдануға қатаң түрде тыйым салынады. Себебі, күн ыстықта жер 
бетінен жылы ауа жоғары көтерілетіні белгілі, өте ұсақ тамшымен шашылған 
пестицидтің әсерлі заттары буланып, жоғары қозғалған ауа ағысымен көкке ұшып 
кетеді. Желтең күні шашылған дәрі желмен мүлде басқа жаққа ұшып, адамдарды, 
малды улап, зиянын тигізеді. Жаңбырлы күні шашылған пестицидтерді жаңбыр 
шайып кететіндігі айтпаса да түсінікті.  Пестицидтерден  босаған ыдыстарды 
тұрмыста қолдануға мүлде болмайды.

 Жеке және заңды тұлға  жоғарыдағы көрсетілген қауіпсіздік ережелерін бұзған 
жағдайда Қазақстан Республикасының  заңнамаларына сәйкес белгіленген 
тәртіппен жазаға тартылады.

Р.БОКУШБАЕВ,
Сарқан аудандық аумақтық инспекциясының 

өсімдіктерді қорғау инспекторы.                                                     

ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды 
реттеу комитетінің Алматы облысы  
бойынша департаментінің 30.04.2020ж. 
№57-НҚ бұйрық негізінде 2020 жылғы 
01 маусымнан бастап, Сарқан ауда-
ны «Сарқанирригация» мемлекеттік 
комуналдық кәсіпорнының су 
шаруашылығы жүйесіндегі суды арна-
лар арқылы беру қызметі 0,328 теңге/м3   
болып бекітілді (ҚҚС– сыз).

Тариф на услуги по подаче воды по 
каналам водохозяйственной системы 
ГКПВХ «Сарканирригация», на основа-
ний приказа РГУ «Департамента коми-
тета по регулированию естественных 
монополий МНЭ РК по Алматинской об-
ласти» от 30.04.2020ж. №57-НҚ с 01 июня 
2020 года составляет 0,328 тенге/м3   (без 
НДС)

«Бөрлітөбе орман шаруашылығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан  Республикасы Заңының 
16-бабының 1-тармағына және «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» 2015 
жылғы 6 мамырдағы № 18-1/415 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің  
бұйрығына сәйкес Алматы облысының әкімдігінің 2018 жылғы 3 сәуірдегі «Мемлекеттік  
көрсетілетін қызмет регламенттерін бекіту туралы» № 150 қаулысымен бекітілген «Ағаш кесу 
және орман билетін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті негізінде жеке және 
заңды тұлғаларға орманды жанама пайдалану бойынша қызмет көрсетеді. Мекен жайы: 
«Бөрлітөбе орман шаруашылығы» КММ-сі – Лепсі ауылы, Ақын Сара  көшесі 3. Теле-
фондары: 8(72843) 2-10-15, 2-14-31.

Е.БАРЛЫКБАЕВ,
Бөрлітөбе ОШКММ инженері.

Орманды жанама пайдалану бойынша қызмет көрсетіледі

Жануарлар экологиясы 
Жануарлар экологиясы – экологияның бір саласы. Бұл салада экожүйедегі популяцияның 

тіршілік ету заңдылықтары анықталып, жануарлардың қоршаған ортаға бейімделуі зерттеледі. 
Қоршаған ортада болып жатқан антропогендік факторлар жануарлар тіршілігін өзгертіп, тіпті 
кейбір түрлерінің жойылып кетуіне әкеледі. Қоршаған ортаға адамның тигізген іс-әрекетінің 
нәтижесінде, сондай-ақ технологиялық қалдықтар мен радиоактивтік заттардың, әртүрлі 
табиғатта болып жататын апаттардың әсерінен ауа, ландшафт құрамының бұзылуы, топырақтың 
ластануы – жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесіне елеулі өзгерістер әкеледі. Мысалы, 
20-ғасырдың 50-жылдарындағы Қазақстандағы тың және тыңайған жерлерді игеру нәтижесінде 
сол аймақта тіршілік ететін омыртқасыз жануарлардың 70%-ы жойылып кетті. 20-ғасырдың 
60-жылдарынан бастап, Арал теңізінің тартылуына байланысты бағалы балықтар (сазан, қаяз, 
ақмарқа, т.б) құрып кетті. Омыртқалы жануарлардың 125 түрі және омыртқасыз жануарлардың 
105  түрі  Қазақстанның “Қызыл кітабына” енгізілген. Осыған орай, жануарлар экологиясы – қазіргі 
заманның өзекті мәселелерінің бірі.

Темирлан ТАЙЖАКОВ,
«Жоңғар Алатау» МҰТП.

Компании требуется менеджер по 
продаже запасных частей для сельско-
хозяйственной техники с обязанностями 
завсклада. Требования: Высшее образо-
вание; Умение пользоваться ПК; Умение 
работать в команде, высокий уровень дис-
циплины, аккуратность; Знание сельскохо-
зяйственной техники и работы в 1 С привет-
ствуется. Резюме отправлять по адресу: 
Valeriy.Kolomiytsev@ctagro.com.

Шұғыл түрде Сарқан қаласының 
Пушкин көшесіндегі № 47 төрт бөлмелі 
үй сатылады. Орталыққа, мектепке жақын, 
үйге қарама қарсы азық-түлік дүкені бар, 
көше асфальтталған. Үйдің ішінде 4 бөлме, 
ас бөлме, коридор, кіреберіс және сану-
зел (душ, дәретхана) бар. Жазғы ас үй 3 
бөлмеден тұрады. Су үлкен үйге, жазғы ас 
үйге, моншаға, аулаға өткізілген. Барлық 
шаруашылық құрылыстар бар: монша, на-
вес, көмір қора, отын қора, ішкі және сыртқы 
погреб, бау-бақша. Бағасы келісімді немесе 
Талдықорған қаласына бір бөлмелі пәтерге 
айырбастаймыз. Хабарласыңыздар 
тел. 8(72839) 2-04-95, 87009931061, 8700 
9931067. 

Срочно продается 4-х комнатный дом 
в городе Саркан по улице Пушкина №47. 
Улица асфальтирована, напротив дома есть 
продуктовый магазин, поблизости находит-
ся центр, школа. В доме есть 4 комнаты, 
кухня, коридор, прихожая и санузел (душ, 
туалет). Летняя кухня состоит из 3 комнат. 
Вода проведена в дом, в летнюю кухню, 
бане, во двор. Имеется все хозяйственные 
строения: баня, навес, углярка, сарай для 
дрова, внутренний и наружный погреб, сад.  
Цена договорная или обменяем на одно-
комнатную квартиру в городе Талдыкорган. 
Обращайтесь тел. 872839 2-04-95, 8700 
9931061, 8700 9931067. 

«Сарқан ауданы әкімдігінің «Куншуақ» 
балалар мен жасөспірімдерге арналған 
спорттық сауықтыру лагері» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорнының 
елтаңбалық мөрі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

Біз, М.Маметова  
атындағы орта  мекте-
бінің  11 сынып оқу-
шылары  ұстазымыз  
Смағұлова Салта-
нат  Оралханқызын 
сағына еске ала-
мыз. Тарыдай боп 
қабылдап, таудай бо-
лып  мектептен ұшы-
рар  кезінде өмірден  
өткен  Салтанат 
апайымыздың  жатқан  
жері жайлы,топырағы торқа болсын дейміз!

Бауыр десе жұлып берер  жүрегін,
Оқушы десе жанып тұрар белесің.          
Сағынып  таусылардай  көздің жасы,
Өмірдің таусылған сыр ағысы.
Елесің  арман болды асыл Ұстаз,
Қысылып арамыздан көздің жасы.
Еркелетіп  өсірдің  бізді шәкірт,
Жылы  жүзің  әрқашан еске аламыз!
Есейіп  мектеп бітіріп кетсек дағы,
Сағынышпен  көзімізге жас аламыз!
Тірі жүрсе  қуанып әр сәтімізге,
Жүрер еді мектебіміздің ақ төрінде.
Шынтағында ақ сөмке ,уайымсыз,
Бақыт деген осы екен деп бұ дүниеде!
Ұстазың боп өтейін  өмірлік деп,
Отырушы еді  қылығымызға мәз болып,
«Жан оқушым» деп  еркелеткен  шәкіртіңе,
Жүрсің  қазір түсіне түнде  кіріп....
Еске  алушылар: М.Маметова  атындағы 

орта мектебінің  11 сынып оқушылары.

Қалықтап  ұшқан  шағала

 Сахарная свекла - ценная 
техническая культура
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Ә л - Ф а р а б и д і ң 
1150 жылдық мерей-
тойы қарсаңында, 
мемлекеттік хатшының 
қатысуымен өткен 
отырыста академик, 
ҚазҰУ ректоры Ғалым 
Мұтанов әл-Фарабидің 
1150 жылдық мерей-
тойын дайындау және 
өткізу жөніндегі өзінің 
бірнеше ұсыныстарын 

жеткізді.
Атап айтар болсақ, әл-Фарабиді Қазақс-

танның тумасы ретінде нықтау үшін атал-
мыш форумды жыл сайын өткізу, ғалымның 
еңбектерін аудару және басуды әрі қарай 
ұйымдастыру мақсатында бұл жұмысты 
«Әл-Фараби ізімен» республикалық ғылыми-
зерттеу экспедициясы аясында жалғастыру, 
ҚазҰУ-дың әл-Фарабидің 1150 жылдығына 
орай Голландия және Түркия медиакомпания-
ларымен бірлесіп, ғалым жайлы дайындаған 
көркем фильмдер циклін көп реттік көрсету мен 
авторлық құқықты сатып алу сияқты ұсыныстар 
айтылды.

Уважаемая редакция, вам пишет один из детей ВОВ Райкенов Булат Тюлюбаевич. Во 
первых хочу поздравить с днем победы в ВОВ всех жителей нашего района, области и Ре-
спублики Казахстан.

От всей души хочу поблагодарить нынешнее руководство нашего района в лице Разбе-
кова М, руководство общества пенсионеров в лице Жанасбекова К. и коллектив выплатного 
центра за оказанную мне материальную помощь в честь дня победы 9-го мая 2020 года (75 
лет).

Пользуясь случаем хочу поздравить коллектив Сарканского профессионально-
технического колледжа в лице бывшего руководителя этого колледжа Отеншинова Б. и ныне 
работающих заместителей Тобышакова Б., Омирбекову А. и Анхаеву С., а также профкома 
СТК. Пожелать им крепкого здоровья и успехов в их нелегком труде в обучении и воспитании 
молодых кадров. А также хочу поздравить и выразить благодарность бывшей ученице, а 
ныне мастеру производственного обучения этого колледжа Головченко В.А.

Коллектив СТК не забывал нас пенсионеров и старых работников, приглашали на все 
праздники. Отдельно отмечали день пожилых людей, а к дню победы в ВОВ дарили подарки.

С уважением Б.РАЙКЕНОВ.

Білікті басшымыз Әшірбеков Заманхан Манапұлының 21 ма-
мырда "Сарқанирригация" мекемесін басқарғанына 20 жыл толады. 
Осы жылдар аралығында басшымыз байыптылықтың, білімділіктің 
үлгісін көрсетті. 

1986 жылы бұрынғы Жамбыл қаласындағы Гидромелиоративтік 
құрылыс институтын инженер-гидротехник мамандығы бойынша 
аяқтағаннан кейін жолдамамен Сарқан аудандық су шаруашылығы 
мекемесіне инженер-гидротехник қызметіне қабылданған Заманхан 
Манапұлы бұл салада ұйымдастыру қабілетінің жоғары екендігін 
көрсете білді. 2000 жылдан бастап Сарқан суландыру жүйелері 
басқармасының бастығы болып тағайындалған азамат аталмыш 
ұжымды биікке бастады, абырой асқарына шығарды.   Жылжыған 

жылдармен ауданның ауыл шаруашылық саласына, экономикасына өзіндік үлес қосып келе 
жатқан басшымызға осынау қуанышты күні ақ тілек, тәтті лебізімізді ақтарып,  аман-есен  ара-
мызда жүре беріңіз дейміз!

Ұжым болып құттықтаймыз бүгін біз, 
Құтты болсын мына атаулы күніңіз. 
Бәрімізге ақыл-кеңес беретін, 
Ұжымымыздың ұйтқысы боп жүріңіз! 
Құттықтаушылар: «Сарқанирригация» ұжымы.

Пограничник ауылының тұрғыны, құдайы көршіміз Бидуанов Естайды 60 жасқа то-
луымен құттықтаймыз. Өзіңізге және отбасыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, ырыс пен 
ынтымақ, бақыт пен береке тілеймін! Шығар шыңдарыңыз қашан да биік болғай. Әрқашан 
жүзіңізден мейірім нышаны кетпей, айналаңызға нұрыңызды шашып жүре беріңіз!

Бір әулеттің бәйтерегі, орманы,
Шын бақытты аялаған қолдағы.
Құтты болсын алпыс деген жасыңыз,
Бір өзіңіз отбасының қорғаны. 
Құттықтаушылар: көршілері Еркін-Ұлжан, Әлмұрат-

Мира, Әбілғапар-Нұрсұлу, Жәнібек-Эльмира. 
Пограничник ауылының тұрғыны, асқар тау әке Бидуанов 

Есімханды 60 жасқа толуымен құттықтаймыз. Асқаралы алпы 
жасыңыз мерейлі межелерге толы болсын. Айналаңыз қуаныш 
пен шаттыққа, бақыт пен табысқа, шат күлкі мен махаббатқа, 
мейірім мен қамқорлыққа толсын! Әр сәт сізге тек бақыт пен 
қуаныш сыйласын! Жаратушы ием мәнді де мағыналы ғұмыр 
нәсіп етсін! Өзіңізге деген шынайы тілектерімізді мына жыр жол-
дарымен түйіндейміз.

Осындай ойын-сауық бола берсін,
Үй-іші той-думанға тола берсін,
Өмірдің гүл жайнаған жәннатындай,
Басыңа бақыт құсы қона берсін.
Ізгі тілекпен: анасы, жары, балалары.

Пограничник ауылының тұрғыны Бидуанов Есімхан 
Шаяхметұлын 60 жасқа толуымен құттықтаймыз. Ағайын-туыс, 
дос-жаран арасында ынтымақтың үлгісі, береке-бірліктің ұйытқысы 
болған ардақтымызға амандық-саулық тілеп, айналаңа нұр- 
шапағатыңды шаша бер дейміз. Ыстық ықыласымызды арқалаған 
мына бір өлең жолдары өзіңізге арналады.

Жасыңыз жүзді сергек алқымдасын,
Біз үшін бәз баяғы қалпыңдасың.
Әулетіміз сізбенен өркен жайып,
Берері жаратқанның сарқылмасын.
Ізгі ниетпен: бауыры Әнуар, келіні Бижамал, ұлы Айдос, 

келіні Маржан, немерелері Марлен, Арсен.

Аманбөктер ауылының құрметті азаматы Қожахметов Жан-
дарбек Сексенбайұлын 24 мамыр күні келе жатқан туған күнімен 
құттықтаймыз!

Кезің болмай қажыған, не шаршаған,
Арманыңа жете берші аңсаған.
Құттықтайды шын жүректен өзіңді,
Туған-туыс, ағайын мен барша жан. 
Асқар таудай әкетай біз үшін бөлек орныңыз,
Әрқашан бұл өмірде болсын ылғи жолыңыз.
Артқа тастап талай асу-белдерді,
Ортасында шөпшектің бақытты ата болыңыз.
Тілек білдірушілер: жұбайы Нұргүл, балалары Айсұлтан, 

Нұрислам, Ақназар және туған-туысқандары.

Сарқан қаласының тұрғыны, асыл жар, ардақты әке Есенбеков Мақсат Мұратұлын 
16 мамыр күні 50 жасқа толуымен құттықтаймыз. Жел жағымызға қорған, күн жағымызға 
сая бола білген асқар таудай әкемізге аман-есен ортамызда жүре бергейсің дегіміз келеді. 
Торыққанда – ақылшымыз, жабыққанда – сағынышымыз аман болыңыз!

Келіпсің әке бүгінде,
Елу жастың шыңына.
Деніңді аман-сау қыл деп,
Тілейміз жатсақ тұрсақ та.
Айналайын жан жарым,
Бағыма менің жазғаным.
Өзіңмен бірге қартайсам,
Жоқ қой басқа арманым.
Ізгі тілекпен: жұбайы Нұргүл, қызы Аяжан, ұлы Әлижан.

Қарауылтөбе ауылының тұрғыны, білім ордасының ұстазы Айтжанова 
Әлия Тыныштықбайқызын 12 мамыр күнгі туған күнімен құттықтаймыз. 
Ұстаздық қызметті ұлық тұтқан туған күн иесі жақында немере сүйіп, мерейі 
өсті. Осындай қуанышқа кенеліп отырған қадірлі жанға өмірің береке мен 
қуатқа, мағына мен мұратқа толы болсын дейміз.

Қуанышты еселі етсін тәңірім,
Қызықты тек өте берсін өмірің.
Шаңырағың толы болып шаттыққа,
Өсіп-өнсін ұрпақтарың-тамырың.
Айтылатын ақ тілек, өлең егіз,
Қуаныштан тербеліп керегеңіз.
Нұрландырып ұрпақтың жақсылығын,
Өсе берсін арттағы немереңіз.
Ізгі ниетпен: туған-туысқандары.

Лепсі ауылының тұрғыны, К.Ушинский атындағы орта мектебі 
«Балдәурен» шағын орталығының қызметкері Джаксигельдинова 
Райхан Жакупқызын 13 мамырда өткен туған күнімен құттықтаймыз. 
Болашағың дүниеге келген мезгілдей шуақты, денсаулығың қуатты 
болсын!

Көңілдерді шалқытып көл ететін,
Қуаныш еселенсін мерекеде.
Үйіңіз қашанда толып тұрсын,
Ырысқа, бақыт пенен берекеге.
Денсаулық, ұзақ ғұмыр Алла берсін,
Өміріңде жақсы күндер бола берсін.
Келешек нұрлы болып әрқашанда,
Жанұяңа жақсылық тола берсін.

Ізгі ниетпен: «Балдәурен» шағын орталығының тәрбиешілері.

Мамыражай мамыр айы мен үшін мерей өсірер қызық-қуанышқа, атаулы мерзімдерге толы. 
Аудандық баспасөз арқылы осынау қуаныш кейіпкерлерін құттықтап, ақ ниетімді ақтарғым келеді. 
Ең бірінші Лепсі ауылының тұрғындары, жас желектей көз қуантып өсіп келе жатқан немерелерім 
Серікжан Әрсен Қуанышұлын 9-сыныпты аяқтауымен, ал Тілеукенов Темірбек Қайырбекұлын 
11-сыныпты тәмамдауымен құттықтаймын! Кезекті бір кезеңге көтерілген қос оғланға алдыңғы 
өмір жолдарың ашық болып, келешекте ел мақтап жүрер азамат болыңдар дегім келеді. 

Сондай-ақ 1963 жылғы дүниеге келгендердің Лепсідегі қасиетті шаңырақ - №54 орта 
мектепті бітіргендеріне биыл 40 жыл болады екен. Он жыл мектеп партасында бірге отырған 
сыныптастарымды осынау қуанышпен құттықтаймын! Талай ұрпаққа лайықты тәлім-тәрбие беріп, 
санамызға ізгілік нұрын себелеген сынып жетекшіміз Айтжамал Мұқатайқызына құрметпен бас 
иеміз!

Сонымен бірге Лепсі ауылының тұрғыны, сырлас, сыйлас құрбым Роза Қалимолдинаны ма-
мыр айының 26 жұлдызы күнгі туған күнімен құттықтаймын! 57 жасқа аяқ басқан қадірлі құрбыма 5 
ұл, 1 қызыңның қызығына куә болып, немерелердің тәтті қылықтарын тамашалап аман-есен жүре 
бер деймін! Жүзің дәйім қуанышпен, жақсылықпен көркейсін!

Ізгі ниетпен: Бағила.  

Сарқан қаласының тұрғыны Етекбаев Сүйеніш Жұмағалиұлын 
өткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Шаңырағыңа құт-
береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін, отбасыңа 
амандық, деніңе саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз, арманың асқақ, шығар 
биігің асқаралы болсын. Әрдайым құшағың гүлге, қадамың нұрға 
тола берсін. Бақытты өмір сүруіңе шын жүректен тілектеспіз! Абырой, 
амандығың арта берсін.

Бақ-дәулет қызығымен қатар берсін,
Қонағың жақсы көрген жиі келіп,
Таусылмас дәм-тұзыңды тата берсін.
Осындай ойын-сауық бола берсін,
Үй іші той-думанға тола берсін,
Осы үйге көп-көп қылып бала берсін.
Ізгі ниетпен: ағаң Жұман, тәтең Бағила, Тимур, Ержан-Жанна, 

Мұрат-Әлия, Елнұр, Емел, Амина.

Ќ±ттыќтаймыз!

Спасибо за заботу!

Жалпы біздің университетіміз осындай 
атақты ғалым, ұстаз «Әл-Фараби» деген аты-
на сай қызмет атқаруда. Мәселен, студент-
терден бастап, докторанттарға дейін ше-
телге шығу мүмкіндіктері бар екенін айтуға 
болады. Өйткені біздің университетіміз барлық 
әлемдегі мықты университтерімен бірлесіп 
жұмыс істеуде. Мысалға, өзіміздің шетелдік 
іс-тәжірибе жөнінде айтар болсақ, бізде шетел 
университетінде 2 апталық тәжірибеден өттім. 
Бұл біз үшін өте үлкен жетістік және мақтаныш. 
Осындай университетте оқып жатқан 
түлектердің барлығының қуаныштары шексіз 
екеніне күмәнім жоқ. Мен мәңгілік біздің Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-нің түлегі болғаныма 
риза болып өтемін. Өйткені бізге білім нәрімен 
сусындатқан «Қара Шаңырақ», ҚазҰУ-м – деп, 
айтқым келеді!!!

Ай Таңсық ОРАЗАЛЫ,
әл-Фараби атындағы Тарих, археоло-

гия және этнология факультетінің 2 курс 
магистранты.

Ақнұр ҚОШЫМОВА,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың тарих 

ғылымдарының докторы және 
профессоры.

Əл-Фарабидiњ 1150 жылдыќ 
мерейтойы ќарсањында

Ќуаныш бµліссе кµбейеді


