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БАСПАСӨЗ - 2020
"Сарқанның" тұрақты оқырмандарына 

газетіміздің екінші жартыжылдығына жазылу 
аяқталуға жақын қалғанын хабарлаймыз. 

Желідегі ала-құла ақпараттың ақиқатын 
ажырату оңай емес. Сондықтан аудан тыны-

сын шынайы жазып, жан азығын ұсынып, еңбек 
адамдарын насихаттаудан ауытқып көрмеген  

қоғамдық-саяси                        газетін 
жаздырып алыңыз. 

Газетке "Казпошта" бөлімшесінде, 

газетініњ редакциясында жазылуѓа болады.
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-Менің сіздермен дидарла-
судағы мақсатым өздеріңіздің 
ағалық лебіздеріңізді естіп, 
алдағы жұмыстарыма серпін 
алу, сеніммен іске кірісу. Бүгін 
қызметке келіп, ертең ілгерілеп 
кетем деп емес, елімнің еңсесін 
көтерсем деген үлкен үмітпен 
келдім. Сол үшін білімімді, 
тәжірибемді, күш-жігерімді 
жұмсаймын,-деді жаңа бас-
шы айналасындағылармен 
ойын бөлісе отырып. Ау-
дан басшысы осы басқосуда 
жақын күндері ауыл-аймақтың 
тыныс-тіршілігімен танысып, 
халықпен жүздесу арқылы нақты 
жұмыстарға кірісетіндігін ортаға 
салды.

Аудандық ардагерлер кеңе-
сінің төрағасы Қадыл Жанас-
беков саналы ғұмырларын 
Сарқанның әртүрлі саласына 
арнаған аға буын өкілдерімен  
таныстырып, Сарқан ауданының 
Құрметті азаматтары атынан 
Мейрамғали Қалиасқаров, Қанат 
Маманбаев ақ тілектерін ар-
нап, абыз ақсақалымыз Болат 
Рахметқалиев аудан басшысына 
бата берді. 

Келесі кезекте әкім ауыл 
әкімдерін қабылдады.  Округтегі 
өзекті деген мәселелерді шешу 
жолында жұмыла жұмыс істеп, 
халыққа қалтқысыз қызмет ету 
керектігі  баса айтылды. Бөлім 
басшыларымен пікірлесе оты-
рып, алдағы жұмыстардың жоба-

жоспарлары жасалды. 
Аудан елді мекендерімен 

жете танысуды  Талғат Қанатұлы 
Сарқан қаласын аралаудан ба-
стап,  бірнеше маңызды нысан-
дардың нақты жұмыстарын 
көзбен көрді. Әкім алдымен қала 
халқына беріліп отырған таза ауыз 
судың жағдайын қадағалайтын 
«Сарқан Су Құбыры» комму-
налдық мемлекеттік мекемесінің 
нысандарын көрді,  білім беру 
мекемелерінде болды, атқа-
рылған жұмыстарды саралады. 
Көп қабатты тұрғын үйлердің 
аулаларындағы абаттандыру 
іс-шараларымен танысты. Со-

сәт те босаңсытпауға тапсырма 
берді. 

Әкім назарынан "Жастар" 
саябағы мен Мұхаметжан Ты-
нышбаев атындағы орталық алаң 
да тысқары қалмады. Сапар 
соңында аудан басшысы  қала 
іргесіндегі өндірістік аймаққа да 
барып қайтуға уақыт тапты.

Әкімнің өндірістік, әлеуметтік 
және мәдени нысандармен 
танысуының қорытындысында 
бірқатар жұмыстарға орынды 
сын айтылып, мекеме басшыла-
рына олқылықтың орнын толты-
ру үшін қатаң ескерту  жасалды. 
Осы бағытта шағын әрі тиімді 

жаңа жоба жасау тапсырылды. 
Қала нысандарын аралау кезінде 
әкім аудан бойынша жасалынып 
жатқан барлық құрылыс, жөндеу 
жұмыстарына бақылауды бір сәт 
те бәсеңсітуге болмайтындығын 
қатаң ескертті. Осы орайда ау-
данда «Жұмыспен қамту жол 
картасы -2020» бағдарламасы 
бойынша 45 жобаның  жүзеге 

Басқосуда аудан басшы-
сы қаланы аралау кезіндегі 
олқылықтарды назарға ала 
отырып, мердігер компания 
өкілдерінің жұмысын сынға алды 
да басталған жоба жайында 
толық ақпаратты талап етті. Ау-
дан басшысы жасалынып жатқан 
жұмыстардың барлығын қатаң 
бақылауында ұстайтындығын 
жауапты компанияның өкілдеріне 
ескертті. Сондай-ақ аудан әкімі 
құрылыс, жөндеу жұмыстары 
аяқталғанға дейін ұдайы тексеріс 
жасап тұру керектігін мекеме 
басшыларына тапсырды.

Ауданның елді мекендерін 
аралау осы аптаның басын-
да Лепсі өңірінен басталды. 
Лепсі, Қарашыған, Көктерек 
ауылдық округтерін аралап, 
жұртшылықпен жүздесіп, талап-
тілектерін тыңдаған Талғат 
Қанатұлы сапар барысында 
алдағы жұмыстарды   жобалауға 
мүмкіндік тапты. Мектеп 
жанындағы спорт алаңдары 
барлық елді мекендерде болуы 
тиіс. Жол сапасы ойдағыдай 
болып, тұрғындардың жол аза-
бын тартпауы назардан тыс 
қалмауы керек. Ең бастысы жас-
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Тұтынушыға барынша сапалы, қолжетімді әрі 
жылдам қызмет көрсету қазіргі таңда өзекті болып 
отыр. Аталмыш мәселе бүгінгі күні түрлі деңгейлерде 
талқыланып, толымды нәтиже шығару бағытындағы 
жұмыстар қолға алынды. Жуырда өткен аудандық 
Қоғамдық кеңестің кезекті 11–ші отырысы да осыған 
бағытталды. Аудандық әкімдікте өткен аталмыш 
отырыстың күн тәртібінде аудандық білім бөлімі та-
рапынан көрсетілетін мемлекеттік қызметтер сөз бол-
ды. Кеңес талқысындағы мәселе бойынша алдымен 
бөлім басшысы Панар Иманғазиева баяндама жасады. 
Аудандық білім бөлімі көрсететін қызметтер тізіміне жан-
жақты тоқталып, әрбірін тарқатқан Панар Әнуарбекқызы 
сондай-ақ саланың аяғына тұсау болып отырған бірқатар 
түйткілдерге мән беруге шақырды. Оның ішінде білім 
шаңырақтарын күрделі жөндеуден өткізу, оқушыларды 

Көзбен көріп, көңілге түйдіАуданның жүгін кө-
теруді жауапкерші-

лігіне алған әкімдердің 
қай-қайсысы да өткеннен 
үйреніп, бүгінін көзбен көріп, 
көңілге түйіп, олқылығын 
оймен сараптап, келешегін 
жоспарлап барып іске 
кірісетіні белгілі. Өңіріміздің 
бірнеше аудан-қалаларын 
басқарған Талғат Қанатұлы 
Қайнарбековтың бұл тұр-
ғыда тәжірибесі жеткілікті. 
Жауапкершілігі мол қызметке 
кірісер алдында ең алдымен 
Талғат Қанатұлы өзі туып-

өскен ауданның ардагерлерімен 
кездесіп, бата-тілектерін естуді 
орынды деп тауыпты. 

нымен қатар биылғы жылы 
құрылысы басталатын  5 қабатты 
50 пәтерлі тұрғын үйдің орнын 
көріп, қала көшелерінің жағдайын 
көңіліне түйді. 

-Жол құрылысы жоғары 
жауапкершілікті талап ететін 
маңызды шаруа. Жобалау 
жұмыстары жүргізілгенде 
жолға қандай қажетті мате-
риалдар жұмсалатыны толық 
тізімделеді. Олардың сапасы 
мен деңгейіне баса мән беріледі. 
Сондықтан құрылыстың жо-
бадан ауытқымауын қатаң 
қадағалауымыз керек,-деп әкім 
жол құрылысын бақылауды бір 

асырылатындығын айта кетуіміз 
керек.

Осы сапардың ізін суыт-
пай Талғат Қанатұлы аудан 
аумағында жасалынып жатқан 
құрылыс, жөндеу жұмыстарына 
жауапты барлық мердігер ком-
пания өкілдерін қабылдады. 

тарды ауылда тұрақтандыру 
үшін жаңа жұмыс орындары 
ашылуы қажет. Елді мекендерді 
көзбен көргендегі көңілге түйген 
мәселелердің түйінін шешу - бас-
ты міндет.

Өз тілшіміз.

тасымалдау сынды мәселелер көтерілді. 2019-2020 
оқу жылдары барысына мемлекеттік қызметтердің 
топтастырылған тізіміне сәйкес аталған бөлімде 61 
мемлекеттік қызмет көрсетілген. Және қызметтердің 
көпшілігі заман талабына сай электронды түрде 
көрсетілген. Сондай-ақ аудандағы 26 орта білім беру 
мекемелерінде өзіне-өзі қызмет көрсету бұрыштары 
ашылған.

Бөлім басшысы кеңес мүшелері тарапынан 
туындаған сұрақтарға жауаптар беріп, жоғарыда 
көтерілген мәселелердің оң шешім табуына ықпал 
етуді сұрады. Өз кезегінде қоғамдық кеңес білім сапа-
сына әсер ететін басы ашық сұрақтардың әрдайым на-
зарда болатындығын жеткізді. Кеңес шешіміне сәйкес 
Панар Әнуарбекқызының есебі қанағаттанарлық деп 
бағаланды.

Өз тілшіміз.

Кеңес талқысында – келелі мәселе
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САРҚАН АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық  округтері,  ауылдық округтің құрамына  
кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерінің  сайлауын тағайындау туралы

Сарқан аудандық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару  және өзін-өзі басқару туралы» 
Заңының 36 тармағының 1 тармақшасына сәйкес  ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1.Сарқан ауданы бойынша Көктерек ауылдық округінің әкімін сайлау 2020 жылғы 05 тамыз 
айына тағайындалсын.

2.Аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін 
кенттері мен ауылдары әкімдерінің сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың 
күнтізбелік жоспары қосымшаға сәйкес бекітілсін.

3.Осы шешім жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.
Аудандық сайлау комиссиясының төрағасы                                      О.Тертюбаев  
№1 «05» тамыз  2020 жыл

РЕШЕНИЕ САРКАНСКОЙ РАЙОННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О назначении выборов акимов городов  районного значения, сельских округов,

 поселков и сел, не входящих в состав  сельского округа

В соответствии  с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001г.№148 «О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» согласно статьи 36-1 Сар-
канская районная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.Выборы акима Коктерекского сельского округа назначить на 05 август  2020 года.
2.Утвердить календарный  план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав 
сельского округа, согласно приложения.

3.Опубликовать настоящее решение в местных  средствах массовой информации.
Председатель районной избирательной комиссии              О.Тертюбаев
№ 1 «05» август  2020 год                                    

1. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік 
тұрғындарының назарына жергілікті бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы сайлау күні туралы хабар-
ды жеткізу.

 Сарқан ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің ғимараты, Тәуелсіздік 
көшесі № 117 

Аумақтық сайлау комиссиясы.
                                                                                                                    (п.11)
2. Бұқаралық ақпарат құралдарында тиісті 

аумақтық сайлау комиссиясының құрамын жариялау.
Аумақтық сайлау комиссиясы. 
Сайлау тағайындалғаннан кейін 10 күннен 

кешіктірмей.
 (пп.1), 7) п.9)

3. Әкімдікке кандидаттарды балама негізде 
аумақтық сайлау комиссиясына тиісті  әкімнің 
ұсынымы мен кандидаттардың тиісті әкімшілік-
аумақтық бірліктің аумағында әкімдікке кандидаттар 
ретінде дауысқа түсуге келісетіні туралы өтініштерді 
беруі арқылы ұсыну.

Аудан (қала) әкімі. 
Сайлау күнінен 30 күн бұрын – 2020 жылғы 

06 шілдеде басталады және сайлау күніне 25 күн 
қалғанда – 2020 жылғы 11 шілдеде аяқталады.

                                                               (п.п. 13, 14, 15)
4. Таңдаушылардың тізімдерін жасау және олар-

ды дауыс беруге арналған пунктте ілу.
Аумақтық сайлау комиссиясы тиісті мәслихат 

хатшысының ұсынуы бойынша.
Дауыс  беру  күніне  7  күн қалғанда – 2020 жылғы  

29 шілдеде. 
 (пп. 1, 7) п.п. 9, 48)

5. Әкімдікке кандидаттың Қазақстан Республи-
касы Конституциясының 33-бабы  3-тармағында 
және Қазақстан Республикасының аудандық 
маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық 
округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары 
әкімдерінің сайлауын өткізу ережесінде қойылатын 
талаптарға сәйкестігін анықтау, тиісті хаттама жасау.

Аумақтық сайлау  комиссиясы. 
Үш күннің ішінде.  

            (п.п. 12, 17, 19)
6. Тұрғылықты жері бойынша салық органдарына 

2020 жылғы бірінші маусымға  табысы мен мүлкі тура-
лы декларация тапсыру. 

Кандидат және оның зайыбы (жұбайы). 
 Кандидат тіркелгенге дейін.  

                                 (п. 18)
7. Кандидаттарды тіркеу және тиісті куәлік тап-

сыру 
Аумақтық сайлау комиссиясы.
Барлық қажетті құжаттар алынғаннан кейін ба-

сталады  және дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда 
– 2020 жылғы  21 шілдеде аяқталады.  

                                                          (п.п. 20, 24)
8. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары 

арқылы немесе өзге тәсілмен кандидаттардың 
тіркелгені туралы хабарлау.

Аумақтық сайлау  комиссиясы. 
Кандидаттар тіркелгеннен кейін 7-ші күннен 

кешіктірмей.
 (пп 1) п. 22)

9. Кандидат пен оның зайыбы (жұбайы) 
жариялаған табысы және мүлкі туралы мәліметтердің 
дұрыстығын тексеру.

Салық қызметі органдары.
Кандидат пен оның зайыбы (жұбайы) деклара-

цияны тапсырған күннен бастап 7 күннің ішінде.
                                                                         (п. 19)
10. Кандидаттардың сенім білдірілген адамдарын 

тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру.
Аумақтық сайлау комиссиясы.
Сенім білдірілген адамдардың тізімдерін тіркеу 

үшін берген сәттен бастап.
                                                   (пп. 2) п. 9, п.п. 33, 34)

11. Кандидаттарға таңдаушылармен кездесулері 
үшін шарт негізінде үй-жайлар беру. 

Кандидаттардың бөлінген үй-жайда 
таңдаушылармен кездесу кестесін жасау және оны    
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. 

Жергілікті атқарушы органдар және жергілікті 
өзін-өзі басқару органдары.

Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары.
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде. 

                                                 (пп. 1, 7) п. 9)
12. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу.
Әкімдікке кандидаттар, олардың сенім білдірілген 

адамдары.
Кандидаттарды тіркеу аяқталған күннен баста-

лады және сайлау күнiнiң алдындағы күнi – 2020 
жылғы 4 тамызда жергілiктi уақыт бойынша 24 сағатта 
аяқталады.

 (п. 28)
13. Аумақтық сайлау комиссияларында сайлау 

қорларын тіркеу.   
Әкімдікке кандидаттар, олардың сенім білдірілген 

адамдары.
Кандидаттың тиісті аумақтық сайлау комиссия-

ларына өтініш жасаған сәтінен бастап бір күнтізбелік 
күннің ішінде.  

     (пп.1, 7) п. 9)
14. Сайлау қорларының арнайы уақытша шотта-

рын ашу.
Аумақтық сайлау комиссиясы.  
Кандидат тіркелгеннен кейін.

(пп. 1, 7) п. 9)
15. Дауыс беруге арналған пунктті ашу, тиісті хат-

тама жасау.
Аумақтық сайлау  комиссиясы.
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда.
                                                                              (п. 52)
16. Әкімнің сайлауын өткізу. Әкімді сайлау 

жөніндегі дауыстарды санау және дауыс беру 
нәтижелерін жария ету, әкімді сайлау нәтижелері ту-
ралы хаттама жасау.

Аумақтық сайлау  комиссиясы.
Бір күннің ішінде - 2020 жылғы 05 тамызда.  

   (п.п. 47-54)
17. Сайланған әкімді тіркеу. Шешімді жоғары 

тұрған әкімге және тиісті мәслихатқа ұсыну.
Аумақтық сайлау  комиссиясы. 
Сайлау өткізілген күннен бастап бес күндік 

мерзімде – 2020 жылғы 09 тамыздан кешіктірмей.
                                                                       (п. 57)
18. Кандидаттың сайлау қоры қаражатын 

пайдаланғаны туралы аумақтық сайлау комиссиясы-
на есеп беруі. 

Әкімдікке кандидаттар. 
Сайлау қорытындылары анықталғаннан кейін 

5 күннен кешіктірмей  - 2020 жылғы 09 тамыздан 
кешіктірмей. 

(п. 44)
19. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында 

сайлау қорытындылары және сайланған әкімді тіркеу 
туралы хабар жариялау.

Аумақтық сайлау  комиссиясы.
Сайлау өткізілген күннен бастап 7 күннен 

кешіктірмей –  2020 жылғы 11 тамыздан кешіктірмей. 
                                                            (пп. 1, 7) п. 9, п. 59) 
Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде 

Қазақстан Республикасының "Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы" Конституциялық 
заңының және Қазақстан  Республикасы  
Президентінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі  № 555 
Жарлығымен Қазақстан Республикасының аудандық 
маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық 
округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылда-
ры әкімдерін қызметке сайлау, өкілеттігін тоқтату 
және қызметтен босату қағидалары нормаларына 
сілтемелер жасалды.

1. Доведение сообщения о дне выборов до све-
дения жителей соответствующей  административно-
территориальной единицы через местные  средства 
массовой информации.

Саркандский районы отдел  занятости и социаль-
ных программ ул. Тауелсиздик № 117 

Территориальная избирательная комиссия.
                                                                  (п.11) 
2. Опубликование в средствах массовой инфор-

мации состава соответствующей территориальной 
избирательной комиссии.                   

Территориальная избирательная комиссия.
Не позднее чем через 7 дней после                                        

назначения выборов
                                                                  (пп.1), 7) п.9)
3. Выдвижение кандидатов в  акимы на альтер-

нативной основе путем подачи  в  территориальную 
избирательную комиссию представления соответ-
ствующего акима и заявлений кандидатов о согласии 
баллотироваться кандидатами в акимы на территории 
соответствующей административно-территориальной 
единицы.                                  

Аким района (города). 
Начинается за 30 дней до дня выборов -                                                                       

06 июля 2020 года  и заканчивается за 25 дней   до 
дня   выборов  -  11 июля  2020 года.

                                          (п.п. 13, 14, 15)
4. Составление списков выборщиков и вывеши-

вание его в пункте для голосования.
Территориальная     избирательная комиссия  по 

представлению секретаря  соответствующего масли-
хата.

За 7 дней до дня голосования – 29 июля  2020 
года.                                                                                                                                           

                                  (пп. 1, 7)  п.п. 9, 48)
5.  Установление соответствия кандидата в аки-

мы  предъявляемым к нему требованиям п.3 ст.33 
Конституции Республики Казахстан и Правилами про-
ведения выборов акимов городов районного значе-
ния, сельских округов, сел,  поселков Республики Ка-
захстан, составление соответствующего протокола.

Территориальная избирательная  комиссия.
В течение трех дней.
                                                               (п.п. 12, 17, 19) 
6. Представление  в налоговые органы по месту 

жительства декларации о доходах и об имуществе на 
первое  июня 2020 года. 

Кандидат и его (ее)  супруга (супруг).
До регистрации кандидата.
                                                                                  (п.18)  
7.  Регистрация кандидатов  и выдача соответ-

ствующего  удостоверения.
Территориальная избирательная  комиссия.
Начинается после получения всех       необходи-

мых документов и заканчивается за 15 дней до дня  
голосования – 21 июля 2020 года.

                          (п. п. 20, 24)
8. Сообщение  через местные средства массовой 

информации или иным способом о регистрации кан-
дидатов.                                               

Территориальная избирательная комиссия. 
Не позднее чем на 7 день после   регистрации 

кандидатов  
(пп 1) п. 22)

9. Проверка достоверности декларации о дохо-
дах и об имуществе, задекларированных кандидатом 
и его (ее) супругой (супругом).

Органы налоговой службы.
В течение 7 дней со дня получения  декларации 

кандидата и его (ее) супруга (супруги).
                                                                                    (п.19)  
10. Регистрация доверенных лиц кандидатов и 

выдача  соответствующих удостоверений.
Территориальная избирательная комиссия.

С момента подачи списков доверенных лиц для 
регистрации.    

 (пп.2) п.9, п.п. 33,34)

11. Предоставление кандидатам помещений для 
встреч с выборщиками на договорной основе. 

Составление графика встреч кандидатов с вы-
борщиками в выделенном помещении и опубликова-
ние его в средствах массовой информации.  

Местные исполнительные органы и органы мест-
ного самоуправления. 

Соответствующие территориальные избиратель-
ные комиссии.   

В период проведения предвыборной агитации. 
                                                                    (пп. 1, 7)  п. 9)
12. Проведение предвыборной агитации.
Кандидаты в акимы, их доверенные лица.                                                             
Начинается со дня окончания регистрации канди-

датов  и заканчивается в 24 часа по местному време-
ни дня предшествующего дню  выборов -  04 августа 
2020 года.  

                                                                                   (п.28)
13. Регистрация избирательных фондов в терри-

ториальных избирательных комиссиях.    
Кандидаты в акимы,  их доверенные лица.
В течение одного календарного дня с момента 

обращения кандидата в  соответствующие террито-
риальные  избирательные комиссии (постановление 
Центральной избирательной комиссии  Республики 
Казахстан от 19.08. 2010 г. № 7/8)     

                                                                    (пп. 1, 7)  п. 9)
14. Открытие специальных временных счетов из-

бирательных фондов.
Территориальная избирательная комиссия.
После  регистрации кандидата.
                                                                     (пп. 1, 7)  п. 9)
15. Открытие пункта  для голосования, составле-

ние соответствующего протокола.
Территориальная  избирательная комиссия.                                
За один час до начала голосования.

                                                                 (п. 52)
16. Проведение выборов акима.  Подсчет голосов 

и оглашение результатов голосования по выборам 
акима, составление протокола о результатах выборов 
акима.                                                          

Территориальная  избирательная комиссия.
В течение одного дня 05 августа 2020 года.

                                                (п.п. 47 - 54)
17. Регистрация избранного акима. Представле-

ние решения вышестоящему акиму и в соответствую-
щий маслихат.

Территориальная  избирательная комиссия. 
В пятидневный срок  со дня проведения                                                                   

выборов – не позднее 09 августа 2020 года.
                                                                                   (п. 57) 
18. Предоставление в территориальную избира-

тельную комиссию отчета об использовании средств 
избирательного фонда кандидата.

Кандидаты в акимы.
Не позднее 5 дней после установления                                            

итогов выборов -  не позднее  09 августа 2020 года.
                                                                                    (п.44)
19. Опубликование в местных средствах массо-

вой информации сообщения   об итогах выборов и  
регистрации  избранного акима.                                                                    

Территориальная   избирательная комиссия.       
Не позднее 7 дней со дня проведения                                                                   

выборов – не позднее 11 августа 2020 года.
                                                           (пп. 1, 7)  п. 9, п. 59)

Примечание: В тексте календарного плана да-
ются ссылки на нормы Конституционного Закона Ре-
спублики Казахстан «О выборах в Республике Казах-
стан» и Правил избрания на должность, прекращения 
полномочий и освобождения от должности акимов 
городов районного значения,  сельских округов, сел,  
поселков Республики Казахстан, не входящих в со-
став сельского округа,  утвержденных Указом Прези-
дента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года  
№ 555.

Сарқан аудандық сайлау комиссиясының 2020 жылғы  05 маусымдағы   № 1 қаулысымен бекітілді 

2020 жылғы 05 тамызға тағайындалған Сарқан  аудандық маңызы бар 
қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері 

мен ауылдары әкімдерінің сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі 
іс-шаралардың  Күнтізбелік жоспары

Утвержден  постановлением Сарканской районной  избирательной комиссии от   05 июня   2020 
года  № 1

Календарный план основных мероприятий  по  подготовке и проведению вы-
боров  акимов городов районного значения, сельских округов,   поселков и сел, 
не входящих в состав сельского округа  Сарканского района   назначенных  на  

05 августа  2020 года

Тау туризмі ертеден қалыптасып,өзінің табиғи ерекшелігімен адамдарды қызықтыратын 
туризмнің басты объектісі болып саналады.Таулар пайда болу ерекшелігіне, табиғат 
жағдайларының қалыптасуына қарай туристік іс-әрекеттерді жайғастыруға өте қолайлы, әрі са-
яхатшыларды  қызықтыратын факторлар түріне жатады. Тау арқылы танымдық, спорттық және 
медени тәжірибелік жорықтар ұйымдастыруға болады.Қазіргі таңда тау туризмін таңдайтын 
туристер саны әлемде күрт артқан. Осы ретте Қазақстан  саяхатшылар үшін тартымды, 
көзтартарлық өлке. 

Тау туризмі дегенде Жоңғар-Алатауының да назар аудартпай қоймасы анық. «Жоңғар-
Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде» №4 туристік маршрут «Ледник Шумского»  
саяхатшылар назарын біртіндеп өзіне аударып келеді. Маршрутта көркем Кіші Басқан өзен 
алқабымен өте отырып, төменгі бөлігінде шыршалы – самырсынды орман белдеуімен, жоғары 
бөлігінде альпілік шалғындар мен мұздықтарды байқап көруге болады. Жоғарғы нүктеден 
тау қыраттары, айбынды мұздықтар көз жауын алатын әсем көрініс береді. Осындай тау-
лы аймақтарда тау туризмін дамытсақ ел экономикасына үлкен пайда әкеліп, халықтың әл-
ауқатын көтеретін басты салалардың біріне айналмақ. 

–Таулы аймақтардың мүмкіндіктерін бүге-шігесіне дейін зерттеп, тани алатын мамандардың 
білімі мен білігін пайдалана білуіміз керек. Жалпы табиғи-климаттық ерекшеліктеріне бай-
ланысты Алматы өңіріндегі тау туризмінде қалаға қарағанда Алматы облысының үлесі 
әлдеқайда басым. Сондықтан қыста ғана емес, жыл бойы үздіксіз жұмыс істейтін тау курорт-
тарын дамытудың жоспарлары да жасалуы тиіс, техникалық-экономикалық негіздемелер 
әзірлеуге қанша қаражат қажет екенін де есептеуіміз қажет. Одан әрі бұл жобаның операторы 
нақты қай мекеме болатынын да анықтауымыз керек, – деп облыс басшысы А.Баталовта тау 
туризміне көңіл бөлу керектігін айтып, басты назарға алды. Туризм саласының жылдан-жылға 
маңызы артып, халықаралық байланыста және валюталық түсім көзі ретінде көп мемлекеттер 
аталмыш салаға баса назар аударуда. Міне, сондықтан, Қазақстан туризм саласын дамытуға 
ерекше назар аударып, еліміздің туристік әлеуетін қуаттандыру үшін нақты шараларды жүзеге 
асыруға тырысуда. Туризмді дамыту - ел саясатының басты бағыты. 

Ə.МАҚСУТОВ,
«Жоңғар-Алатауы МҰТП» РММ рекреация және туризм маманы.

Тау туризмі

Сарқан ауданында Қазақстан          
Республикасы Үкіметімен бекітілген 
Жұмыспен қамтудың 2020-2021 
жылдарға арналған жол картасымен 
инфақұрылымдық жобаларды іске 
асыру бойынша ауқымды жұмыстар 
атқарылуда.

"Жұмыспен қамту жол картасы" 
бағдарламасы бойынша 1 млрд.603 

млн. 551 мың теңге сомасына 45 жоба 
жоспарланған. 

45 жобаға жалпы 427 уақытша 
жұмыс орны құрылады, оның 214 ада-
мын жұмыспен қамту орталығы арқылы 
жұмысқа тарту жоспарлануда. 

Оның ішінде: 
•Жол жөндеу жұмыстары бойынша 

19 жобаға 83 адам жұмысқа тартылады. 
•Білім бөлімінің мектептерін жөндеу 

жұмыстарына бойынша 20 жобаға 49 
адам жұмысқа тартылады;

•Мәдени объектілер жөндеу жұмыс-
тары бойынша 1 жобаға 33 адам 
жұмысқа тартылады;

•Тұрғын үй-коммуналдық объек-
тілерін жөндеу жұмыстары бойынша 3 
жобаға 18 адам жұмысқа тартылады;

•Сарқан қаласындағы 9 көп қабатты 
үйлердің алдын жөндеу жұмыстарына 
1 жобаға 26 адам жұмысқа тартылады;

•Туризм саласын дамыту 1 жобаға 5 
адам жұмысқа тартылады.

Жұмыспен қамту жол картасы аясында                                 
45 жоба жүзеге асырылуда
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1.    ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕРИЗ
ПРАЙМЕРИЗ – предваритель-

ный внутрипартийный отбор канди-
датов для дальнейшего выдвижения 
в депутаты маслихатов всех уровней 
и Мажилиса Парламента Казахста-
на; в органы партии и ее филиалы; 
для рекомендации на должности в 
государственные органы.

Праймериз проводится на состя-
зательной основе, путем тайного го-
лосования на всех этапах. При этом 
открыта возможность дискуссий и 
обсуждения актуальных вопросов 
для всех желающих.

Чем праймериз не является: это 
не выборы в маслихаты и Мажилис; 
не процедура выдвижения партий-
ных списков кандидатов в депутаты 
маслихатов всех уровней и Мажили-
са.

ЦЕЛЬ ПРАЙМЕРИЗ: в ходе кон-
курентной борьбы определить луч-
ших партийцев для дальнейшего 
продвижения.

ЗАДАЧИ ПРАЙМЕРИЗ:
- привлечь реальных и сильных 

лидеров по принципу «Сильные ли-
деры - Сильная партия»;

- создать «социальный лифт» 
для активных и инициативных граж-
дан;

- вовлечь широкие массы в об-
суждение вопросов развития стра-
ны;

- выявить актуальные проблемы 
для системной работы в регионах;

- повысить персональную ответ-
ственность кандидатов.

ЭТАПЫ ПРАЙМЕРИЗ:
1)  выдвижение и регистрация 

кандидатов; 2)  подготовка кандида-
тов к агитации; 3)  агитационная ра-
бота; 4)  проведение голосования; 5)  
подготовка списков.

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЙМЕРИЗ
В целях подготовки и проведения 

праймериз создаются Центральный, 
региональные и территориальные 
организационные комитеты.Финан-
сирование расходов на организацию 
и проведение праймериз осущест-
вляется за счет текущих расходов, 
членских партийных взносов, по-
жертвований граждан и негосудар-
ственных организаций Республики 
Казахстан.

Голосование и его итоги подво-
дят региональные, территориаль-
ные и участковыесчетные комиссии. 
Счетные комиссии формируются из 
активных членов партии.

Лица, выдвигаемые на прай-
мериз и члены их штабов, не могут 
быть членами организационных ко-
митетов, счетных комиссий, комис-
сий партийного контроля. Одно и то 
же лицо не может быть одновремен-

но членом нескольких вышеуказан-
ных органов. 

Контроль за проведением прай-
мериз осуществляют Комитет пар-
тийного контроля, региональные и 
территориальные комиссии партий-
ного контроля.

 
3. ВЫДВИЖЕНИЕ И 

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
 Кандидат должен обладать из-

бирательным правом, быть дееспо-
собным гражданином Казахстана, 
постоянно проживающим на его 
территории последние десять лет и 
достигший двадцати пяти лет (для 
Мажилиса), либо двадцати лет (для 
маслихата).Быть членом партии 
«Nur Otan» - либо до окончания сро-
ка регистрации для участия в прай-
мериз он должен вступить в партию.

Не может участвовать на прай-
мериз и быть кандидатом:

-   лицо, признанное судом неде-
еспособным, а также содержащийся 
в местах лишения свободы по при-
говору суда;

- лицо, имеющее судимость, ко-
торая не погашена или не снята в 
установленном законом порядке;

- лицо, вина которого в соверше-
нии коррупционного преступления 
и коррупционного правонарушения 
в установленном законом порядке 
признана судом.

К праймериз не допускаются ис-
ключенные из партии за действия, 
дискредитирующие партию или на-
носящие ущерб интересам партии.

Кандидаты выдвигаются от пер-
вичной партийной организации или 
путем самовыдвижения только от 
одной области, города, района.

Регистрация кандидатов про-
водится территориальными орга-
низационными комитетами. Списки 
зарегистрированных кандидатов 
публикуются на интернет-ресурсе 
партии, в СМИ и аккаунтах в со-
циальных сетях. Основанием для 
отказа в регистрации являются не-
соответствие кандидата предъяв-
ляемым требованиям, проведение 
им агитации до окончания срока 
регистрации;нарушениеусловий уча-
стия в праймериз.

Кандидат вправе сформировать 
штаб в свою поддержку из числа 
доверенных лиц и сторонников для 
работы в период агитации и голосо-
вания.

Итоговый список участников 
праймериз формируется региональ-
ными организационными комитета-
ми.

Действующие депутаты Мажи-
лиса Парламента могут принять 
участие в праймериз в качестве кан-
дидата вдебатах на конференциях 

областных, городов Нур-Султан, Ал-
маты, Шымкент филиалов партии по 
согласованию с руководством регио-
нальных филиалов соответствую-
щих регионов.

 
4. ПРОВЕДЕНИЕ АГИТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ
Агитационная работа проводит-

ся непосредственно самими канди-
датами и завершается в 14.00 часов 
дня голосования.Она включает про-
ведение встреч с членами партии; 
публикации и выступления в СМИ и 
социальных сетях; участие в публич-
ных дебатах. Кандидаты презенту-
ют свое видение решения проблем 
конкретных населенных пунктов в 
соответствии с профессиональной 
деятельностью.

Агитационная работа прово-
дится за счет собственных средств 
кандидатов. Не допускается финан-
сирование от юридических лиц с 
иностранным участием или от ино-
странных граждан, государственных 
органов. Кандидаты по требованию 
организационных комитетов предо-
ставляют информацию о суммах на 
агитационную работу.

Запрещается:
- проводить агитацию, направ-

ленную против других участников 
праймериз, распространять заве-
домо ложные сведения, совершать 
действия, порочащие их честь и до-
стоинство;

- проводить агитацию в местах 
голосования, в помещениях госор-
ганов и госпредприятий, органов 
местного самоуправления, комму-
нальных организациях (здравоохра-
нения, образования);

- агитировать средивоеннослу-
жащих, правоохранительных органов 
и судей, органов национальной безо-
пасности, Службы государственной 
охраны, руководителей и работников 
религиозных объединений;

- вручать членам партии деньги, 
ценные подарки, оказывать услуги 
на льготных условиях.

- расклеивать листовки и плака-
ты, устанавливать баннеры.

Должностным лицам государ-
ственных органов запрещается ис-
пользовать преимущества своего 
служебного положения.

ПУБЛИЧНЫЕ ДЕБАТЫ проводят-
ся на 3-х уровнях:

-  первый (базовый) уровень – в 
ходе праймериз;

- второй уровень – на конферен-
циях районных и городских филиа-
лов партии;

- третий уровень – на конфе-
ренциях областных, городов Нур-
Султан, Алматы, Шымкент филиа-
лов партии.

Участие в публичных дебатах 
обязательно для всех кандидатов.

Общая продолжительность де-
батов не должна превышать 90 ми-
нут.  Они проводятся в два раунда:

- в первом раунде кандидаты 
презентуют свое видение решения 
проблем конкретных населенных 
пунктов.

-  во втором раунде между кан-
дидатами проводится дискуссионная 
сессия в формате «вопрос-ответ».

Дебаты анонсируются в мест-
ных СМИ и в социальных сетях. Для 
освещения дебатов допускаются 
СМИ, журналисты и блогеры, по-
желавшие осветить мероприятие. 
Онлайн-трансляции проводятся на 
аккаунтах филиалов партии в соци-
альных сетях.

 
5. ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВ
Голосование проводится в суб-

боту с 8.00 часов до 14.00 часов 
местного времени. Там, где голосуют 

члены партии, работающие на круп-
ных промышленных предприятиях 
по графику сменной работы, голосо-
вание может проводиться до 17.00. 
Ведется фото и видеозапись.

Одновременно на участке голо-
сования могут присутствовать по 
одному наблюдателю от каждого 
кандидата. Наблюдатели могут об-
жаловать решения, или действия 
счетной комиссии в контрольные ко-
миссии.

Подсчет бюллетеней и голосов 
проводится участковыми счетными 
комиссиями в присутствии наблюда-
телей. По их заявлению оргкомитеты 
могут произвести повторный пере-
счет бюллетеней.

Итоги голосования определя-
ютсяпо итогам подсчета голосов. 
Центральным организационным ко-
митетом производится контрольный 
пересчет бюллетеней. Региональ-
ные организационные комитеты в 
течение суток после завершения 
голосования представляют списки с 
рейтингом кандидатов в Централь-
ный организационный комитет. 
Списки публикуются на интернет-
ресурсе партии и аккаунтах в соци-
альных сетях.

 
6. ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПАРТИЙНЫХ 

СПИСКОВ
Партийные списки в маслихаты 

всех уровней формируются из числа 
кандидатов по итогам праймериз и 
Районной, городской, Региональной 
партийной квоты председателей фи-
лиалов партии (30% от количества 
мандатов в соответствующих масли-
хатах).

Партийные списки в маслихаты 
по итогам праймериз формируются:

- в районные маслихаты – один к 
двум (2 кандидата на место);

- в городские маслихаты – ми-
нимум один к двум, максимум один 
к трем (2 - 3 кандидата на место в 
зависимости от представленности 
кандидатов от областного центра и 
крупных городов в маслихате обла-
сти);

- в областные, городов Нур-
Султан, Алматы, Шымкента масли-
хаты – один к двум (2 кандидата на 
место). Партийный список в Мажи-
лис Парламента формируется из 
числа кандидатов по итогам прайме-
риз и Центральной партийной квоты 
Председателя, Руководящего органа 
партии (50% от количества мандатов 
в Мажилисе Парламента).

Кандидаты включаются в квоту с 
учетом следующих ограничений:

-один кандидат может быть 
включен в партийный список по кво-
те только на одном уровне;

- кандидат, не прошедший по ито-
гам праймериз в партийные списки в 
маслихаты всех уровней и Мажилис 
Парламента, не может быть включен 
в партийный список по квоте.

Председатели региональных 
филиалов партии представляют в 
Центральный аппарат партии канди-
датуры, которые будут включены в 
партийные списки в маслихаты всех 
уровней согласно квоте. Централь-
ный аппарат партии согласовыва-
ет представленные кандидатуры с 
Председателем и руководством пар-
тии.

В партийных списках должны 
быть представлены не менее 30% 
женщин и 20% молодых людей до 35 
лет. При формировании списков со-
ставляется рейтинг по каждой страте 
для дальнейшего отбора.

Представители многодетных ма-
терей, соотечественников, людей 
с особыми потребностями и других 
страт могут быть включены в соот-
ветствии с региональной структурой 

избирателей.
 

7. ФОРМИРОВАНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПАРТИЙНЫХ 

СПИСКОВ
1) На конференциях районных 

и городских филиалов партии обла-
стей:

-  утверждаются партийные спи-
ски на выдвижение на выборы в 
районные и городские маслихаты с 
включением кандидатов по район-
ной и городской партийной квоте;

- проводятся дебаты кандидатов 
в областной маслихат и Мажилис 
Парламента. Участвуют кандидаты с 
наивысшим рейтингом;

- по итогам дебатов тайным рей-
тинговым голосованием делегатов 
(выборщиков) выбираются канди-
даты для включения в партийный 
список на выдвижение на выборы 
в областные маслихаты и Мажилис 
Парламента.

После определения результатов 
голосования делегатов (выборщи-
ков) кандидаты с наибольшим коли-
чеством голосов выдвигаются:

- в областные маслихаты – со-
гласно квоте представленности рай-
онов и городов в партийных списках 
в областные маслихаты;

- в Мажилис Парламента – каж-
дый район, город выдвигает по одно-
му кандидату, областные центры в 
соответствии с квотой представлен-
ности регионов в партийном списке в 
Мажилис Парламента;

2) решением Бюро Политических 
советов районных филиалов партии 
городов Нур-Султан, Алматы, Шым-
кент кандидаты с наивысшим рей-
тингом рекомендуются для включе-
ния в партийный список в городской 
маслихат. Количество кандидатов 
определяется согласно квоте пред-
ставленности районов в партийных 
списках в маслихаты городов Нур-
Султан, Алматы, Шымкент;

3) на конференциях областных, 
городов Нур-Султан, Алматы, Шым-
кент филиалов партии:

- утверждаются партийные спи-
ски на выдвижение на выборы в 
областные, городов Нур-Султан, Ал-
маты, Шымкент маслихаты с вклю-
чением кандидатов по Региональной 
партийной квоте;

- проводятся дебаты между кан-
дидатами в Мажилис Парламента с 
участием действующих депутатов 
Мажилиса Парламента от данного 
региона;

- тайным рейтинговым голосова-
нием делегатов (выборщиков) выби-
раются кандидаты для включения в 
партийный список на выдвижение на 
выборы в Мажилис Парламента.

После определения результатов 
голосования делегатов (выборщи-
ков) кандидаты с наибольшим коли-
чеством голосов выдвигаются в Ма-
жилис Парламента в соответствии с 
квотой представленности регионов в 
партийном списке в Мажилис Парла-
мента.   

4) на Съезде партии:
- утверждается партийный спи-

сок на выдвижение на выборы в 
Мажилис Парламента с включением 
кандидатов по Центральной партий-
ной квоте;

5) отдельные кандидаты, не во-
шедшие в партийные списки, реше-
нием соответствующего Бюро Поли-
тического совета будут выдвигаться 
в органы партии и филиалов, реко-
мендованы на должности в государ-
ственные органы.

Подробности на официальном 
сайте партии "Nur Otan" опублико-
ваны Правила участия в Прайме-
риз (внутрипартийный отбор).

Здесь можете скачать Положе-
ние как на казахском, так и на рус-
ском языках. 

h t t p s : / / n u r o t a n . k z /
primaryze?lang=kz

h t t p s : / / n u r o t a n . k z /
primaryze?lang=ru

ПРАЙМЕРИЗ ПАРТИИ «NUR OTAN»

Елімізде болып жатқан, саяси реформа-
лар, игі бастамалардың қасында жетекші 
партияның праймериз өткізуі - ол уақытылы 
әрі ел дамуы үшін қажет бастама.

Праймериздің негізгі ережесімен оқып, 
танысып өзіме түйгенім, бұл құжат жақында 
өзгерістермен толықтырулар енгізілген 
негізгі заң талаптарына сәйкес, бұл дегеніміз 
партия праймеризі нормативтік құқықтық 
актілеріне сай жүргізіліп отыр. Ендігі кезекте, 
біз нұротандықтар, бұл маңызды жұмыстың 
жүйелі әрі көзделген мақсатына жету жо-
лында еңбек етуіміз қажет. Біздің мүмкіндіктеріміз мол, әрі халық 
сеніміне ие жетекші партиялардың біріміз, бірегейіміз деп айтсақ 
та артық емес. Осыған орай, бізге берілген жаңа мүмкіндікті дұрыс 
пайданаланайық! 

Жамал ҚҰЛАХМЕТОВА,
Алматы облыстық мәслихатының депутаты, облыстық 

партия филиалының Саяси Кеңес мүшесі.

Жуырда «Nur Otan» партиясы 
Төрағасының бірінші орынбасары Бау-
ыржан Байбекті қабылдаған Тұңғыш Пре-
зидент Нұрсұлтан Назарбаев «Nur Otan» 
партиясының нақты істер партиясы екендігін 
тағы да қадап айтты. Кездесу барысында 
Б.Байбек 10 мың партия мүшесінен құралған 
кадрлық резерв жасақталғанын, праймериз 
ережелері әйелдер мен жастарға арналған 
квоталарды ескере отырып бекітілгенін 
мәлімдеді. 

Шын мәнінде де назарларыңызға ұсынылып 
отырған нақты істер   партиясының партиялық 
таңдауы ашықтықты қамтамасыз ететіні ай-
дан анық. Бұл, әрине, білікті, білімді, талантты 
тұлғаларды таңдауға жол ашып отыр.  Сондай-
ақ көпшіліктің көкейінде жүрген көкейкесті 
мәселелер шешімін тапсын десек  праймериздің 
ережесімен мұқият танысып, 17 тамыз – 

Жаңа м‰мкіндік Нақты істер партиясы
3 қазан аралығында 
өтетін науқанға қатысу 
баршамыздың парызымыз.  
Праймеризді өткізу арқылы 
біз қазақстандардық көш-
басшылардың жаңа буынан 
қалыптастыруға мүмкіндік 
аламыз. Олардың  мем-
лекет дамуы жолындағы 
жұмыстарға баруына өз 
ықпалдарымызды тигіземіз. 
Осындай партияішілік ірік-
теу немесе праймериз еліміздің болашағы үшін 
өте тиімді бастама деп  бағалауға толық негіз 
бар.  

Жомарт ИГІМАН,
 аудандық мәслихат депутаты, аудандық 

партия филиалының  Саяси Кеңес мүшесі.
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Тендер деген бар. Сарқан аудандық 
ішкі саясат бөлімінің ақпараттық 
насихатқа бөлінген қаржысын тендерге 
кіріп, тиесілі соманы кемітіп қою арқылы 
ұтып алған «Білім шапағаты» газеті осы 
аудан оқырмандары үшін шығаратын 
басылымында түбі шикі материалдар-
ды беруді жат санамайды екен. Редак-
ция алқасы оңды деп тапқан әлеуметтік 
желідегі ақпараттардың әдеби өңдеусіз, 
талғаусыз-талғамсыз бетті толтыру үшін 
жарияланатыны оқырмандардың орын-
ды ренішін туғызуда. 

Мысалы 1 мамырдағы басылымның 
кезекті №15 санында газеттің Сарқан 
ауданы бойынша меншікті тілшісі Айге-
рим Рахимжанованың газеттегі «Сарқан 
ауданындағы таулы алқаптардың 
туристік бағыттары» интернеттен 
алынған. Біріншіден бұл 2005 жылдары 
жазылған ескі мақала. А.Рахимжанова 
интернеттегі нұсқасын алған да, редак-
ция алқасы талғамсыз газетті толтыру 
мақсатында жариялап жіберген, сірә... 
Мұнда «Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
2005 жылғы халық жолдауына сәйкес... 
» деген жолдар бар. Сондай-ақ «Алты-
немел, Шарын сияқты мемлекет тара-
пынан ерекше қорғауға алынған табиғи 
ұлттық бақ құру қажет» деген сөйлемдер 
бар. Осыған орай «Жоңғар-Алатауы 
МҰТП РММ» Бас директоры М.Қабиев 
наразылық хат жолдап, ҚР Үкіметінің 
2010 жылғы 30 сәуірдегі №370 қаулысына 
сәйкес «Жоңғар-Алатауы мемлекеттік 
ұлттық табиғи паркі» Республикалық 
мекемесінің құрылғанына 10 жыл 
толғандығын, газет ескі материалды 
қайта жариялап, оқырмандарды шатас-
тырып отырғандығын жазбаша түрде 
жеткізді.  

Газеттің осы санының 3-бетіндегі 
«Алаштың бір арысы – Махетов-Мәметов 

Базарбай» атты мақала журналист-
жазушы Жомарт Игіманның «Сарқан» 
газетінің 2018 жылғы 13 шілдедегі «Бар-
шамыз бас иеміз арда есімге» деген 
зерттеуінен  айна-қатесіз көшіріліп алы-
ныпты. Бұл зерттеу сонымен қатар Ж. 
Игіманның «Кие қонған, Қыдыр дарыған 
Сарқан» кітабында бар. Кітаптың 
электрондық нұсқасы оқырмандар 
үшін қолжетімді. Автор өзінің авторлық 
құқығын қорғап, плагиаттық жасаған 
жас журналисті сотқа берсе, қадамын 
жаңа бастаған маманның моральдық 
шығын төлеуге мәжбүр болатыны анық. 
Біреудің еңбегін ұрлау әдеби ұрлық не-
месе плагиат деп дәрежеленіп, заңмен 
қудаланатындығын сарқандық тілші 
білмесе де редакция алқасы білуі тиіс.

Дегенмен осы басылым тұтастай 
еңбекті көшіріп, өз аттарынан жария-
лауды айып көрмейтін секілді. Газеттің 
мамырдың 22-сіндегі №17, маусымның 
5-індегі №19 сандарында сол қателік 
тағы да жалғасын тауыпты. Жомарт 
Игіманның аталған кітаптағы «Қазыналы 
Қойлық», "Әулиетас" атты зерттеу 
еңбектерін тағы да сол А.Рахимжанова 
тападай тал түсте ұрлап, қолды қылып, 
өзінің атынан тұтастай сол қалпында бір 
әрпін де өзгертпестен оқырмандарға 
қайтадан ұсынып отыр. Ешқашан абы-
рой әпермейтін мұндай қадамға барған 
басылымды және тілшіні ұяттан ада де-
меске лажымыз жоқ. 

Айтақын БҰЛҒАҚОВ,
"Алатау" газетінің бас редакторы.

●Ұят-ай

«Сарқан газеті» ЖШС кейінгі жылдары мемлекет тарапынан ақпараттық насихатқа 
бөлінген қаржыны тендер арқылы ұтып алып жүрген болатын. Жыл сайын порталға 
Алматы, Талдықорғанда шығатын газеттер де өз ұсыныстарымен шығып, бізбен 
бәсекелес болып жүреді. Биыл  жылдағы дәстүрмен ақпараттық насихатқа бөлінген 
қаржыны төмен баға қою арқылы  «Білім шапағаты» жеңіп алды да аудандық газетті 
мемлекеттік қолдау мүмкіндігінен айырды. 

Дегенмен «Білім шапағаты – Сарқан» газеті оқырмандар сұранысын қанағаттандыра ал-
май келеді. Осы басылымның 29-мамырдағы (№18) жарияланымы да бұрынғы олқылықтардан 
ұзап кете алмаған.  «Жетісу», «Егемен Қазақстан»  газеттерінен алынған табақтай материал-
дар аудандық басылымның міндет-мақсатына сәйкес емес. Аудандық басылым оқырмандары 
үшін  ауданның тыныс-тірлігі маңызды. Сонымен қатар алдыңғы нөмірлердегі сауатсыздық 
жалғасын тауып, тіпті оқырмандарды шатастыратын жарияланымдар бар. 

Бұған мысал ретінде газеттің 6-бетін тегіс алып жатқан «Көтен Тәуіп Байғотанұлы» деген 
мақаланы келтіруге болады. Мақаланың аңдатпасында Гиппократ Орта Азия елдеріне келіп, 
емші, тәуіп, сынықшы, бақсы-балгерлермен кездескен деген сенімсіз дерек айтылады. Арғы-
бергі тарихтан хабары бар кез-келген оқырман мұндай сауатсыздыққа дау айтуы сөзсіз. 

Мақаланың алғашқы абзацында "Алтынарық бойында 1835 жылы 
дүниеге келген әулие Көтен Тәуіптің шыққан тегі Найман-Матай" дейді 
де сол абзацтың ішінде Көтен Тәуіп әулие Сыр бойында дүниеге кел-
ген, өзі үш ағайынды, бірінші ағасы Түгел, екінші ағасы Күшмән, өзінің 
азан шақырып қойған аты Қойлыбай деп тарихи деректен тағы да 
ауытқып кетеді. 

Көлемді мақалаға өзінің қолын қойған А.Рахимжанованың тарихи 
тұлға туралы түсінік-пайымын осыдан  шамалауға болатын сияқты. 
Біріншіден Көтен Тәуіп Байғотанұлы мен Көтен Тәуіп Қоңырбайұлы 
екеуін бір мақалаға кіргізіп, мидай араластырып жіберген. Көтен 
Тәуіптің азан шақырып қойған аты Қойлыбай деп бұл киелі тұлғалардан 
әлдеқайда бұрын Орталық Қазақстан өңірінде ғұмыр кешіп, аты аңызға 
айналған Балталы-Бағаналы Қойлыбай бақсымен шатастырып, 
оқырмандарды, әсіресе кейінгі толқынды тағы да адастырады. 

 «Көзі тірісінде бір ғана елдің емес» деп басталып, «...қасиеті де 
үлкен себеп болғаны айқын» деп аяқталатын 150 жолдық мақаланың негізгі бөлімі менің «Кие» 
атты кітабымның 8-14 бетінен көшіріліп алынғандығы сауатсыздық па, әлде жауапсыздық па? 

"Қазіргі заман ұғымдарымен терминдерінің қысқаша түсіндірме сөздігінде"  (Алматы: 
"Сөздік-Словарь", 2001.ISBN 5-7667-8676-Х) және  “Қазақстан”: Ұлттық энцклопедиясында" 
(Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы “Қазақ энциклопедиясы” Бас редакциясы, 1998 ISBN 
5-89800-123-9) әдеби ұрлық туралы төмендегідей сипаттама берілген: "Плагиат (лат. plaqіo 
— ұрлау, ұрлық) — басқа aвтордың әдеби немесе ғылыми туындысын иемдену, шығарма 
үзінділерін өз еңбегінде авторын көрсетпей пайдалану. Плагиаттық жасап, басқа біреудің 
шығармасын иемденіп, еңбегін пайдаланған адам авторлық құқықты бұзғаны үшін заң алдын-
да жауапқа тартылады". 

Қорыта келгенде газет оқырмандар сенімінен шығып отырған жоқ. Мұндай бағытпен 
мағынасыз үнпарақ шығарып көпшілікті алдамауымыз керек. 

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстанның Құрметті журналисі.

Сауатсыздыќ па, əлде жауапсыздыќ па?

Атамыз қазақ «Кісі ақысы кісіде кетпейді» деп көлденең жатқан шөпті 
де сұраусыз алуды айып санаған. Зәуінде  біреудің жоғалтқанын тауып 
алғандар айналасын осы олжасы жөнінде хабардар етпей бойына сіңіруді 
күнә деп білген көрінеді. Ал бүгінгі ұят-аятты ұмытқандар түйені түгімен 
жұтса да түйілмейтін болды. Біздің бүгінгі әңгімеміз әдеби ұрлық туралы. 

¦рлыќтың үлкен-кішісі болмайды

Жан едің жаны жайсаң аңқылдаған,
Өзіңдей Ағаны мен қайдан табам?
Тәңір-ау, жәннат төрін нәсіп етші,
Ағамның ақ пейілін ескер, Аллам!
«Айгөлек, қарындасым, аман бол!» деп,
Ақ тілек арнаушы едің әркез маған.

Тірлікте жүрдік өмір күйін күйттеп,
Әкемнің қолғанаты болдыңыз көп.
Анамды сыйлап атын атаушы еңіз, 
«Ағаның алтын жары – Кәтіші» деп!

Жан аға жаратыпты Алла Сізді, 
Ағасыз қалмасын деп мына бізді.
Ағалық парызыңды адал өтеп,
Өтті деп айта аламын жансыз-ізгі!..

«Сіз дертті болды» деген сөзге сенбей,
«Жазылып кетеді» деп еш мән бермей,
Жүрген ем, амал бар ма суық хабар,
Жеткенде, жанардан жас ақты селдей!

Амал не, жете алмадым жаназаға
Толды да, қойды көңіл мұң-азаға.
Жеңгеммен, ағайынмен көрісе алмай,
Көңіл айта алмадым балаларға.

Алты қарыс азулы Мұрат аға,
Қалайша мерт болдыңыз тез арада?
Ойда жоқта жоғалтып аламыз деп, 
Ойламаппын ешқашан жаным аға!

Өкініштен өзегім өртенеді,
Емханаға барғанда «ертең» деді. 
Күнде «ертеңмен» жүргенде, күндер зулап,
Қайтып кеткен екенсіз, қайтем енді?

Көре алмадым соңғы рет жанарыңды,
Айта алмадым еркелеп арманымды.
«Өтті өмірден ағайың жақсы көрген»,
Деген сөзден мұң басты маңайымды!
Көндік біз кең Алланың салғанына,
Кім жеткен бұл жалғанда арманына?!

Артыңда қалды қалың қара орманың,
Тәңірім берсін ғұмыр жан жарыңа!

Бордай боп, кейбір сәтте егілемін,
Өкініш өзекті өртеп, бүгілемін!
Оңалып хал-жағдайым тұрса дағы,
Бұл жалған дүниеден түңілемін!

Артынша «Тәубә –Тәңір!» айтып бағам,
Шүкірлік, үмітім көп балалардан!
Алдыңнан жарылқаса екен Жаратқаным,
Тек соны тілеп тұрмын бір Алладан!

***

Жаратқанға не шара, 
жоқтатқан соң ағамды?

Бала күннен құрметтеп, 
біліп өстім бағаңды.

Жайың болсын жәннаттан, 
Алла алдыңнан жарылқасын!

Көкірегім зіл батпан, 
қайғы билеп санамды. 

«Бақұл бол!» деп айта алмай, 
қалдым аға Сізбенен!

Қамқор-қайсар ағаны 
талай жандар іздеген.

Жай отындай жарқ етіп, 
сөнді нұрлы жанарың,

Көктемімді алдым мен 
алмастырып күзбенен!

 Жаратқаннан сұрарым – 
жарық етсін алдыңды,

Аман қылсын ұрпақтан өсіп-өнер артыңды.
Жеңешемнің жағдайы 

балалармен өркендеп,
Шаңырағың жақсарып, 

сақтар атақ-даңқыңды! 

Айгүл МАҒАЗҚЫЗЫ.
Алматы қаласы.

Жыр-жоќтау
Асыл ағайым – Мұрат Қомашбаевтың рухына арнадым

Ұстаз - ұлағатты 
есім. Ұрпақ тәрбиесі 
- ұстазға байланыс-
ты. "Ұяда не көрсең, 
ұшқанда соны ілерсің" 
дегендей өнегелі ұс-
таздан жақсы шәкірт 
шығатыны сөзсіз. Мек-
теп табалдырығын 
аттап, болашаққа 
қа-дам басқанда тек 
жақсылығымен, қам-
қорлығымен бізді 
алға жетелеп келген 

жетекшіміз Бүркітбаева Тәрбие Кеңесбаевна 
апайымызды құрмет тұтамыз. Сізге деген 
алғысымыз шексіз. Біз сізді жақсы көреміз. 
Өкінішке орай, биылғы індетке байланысты 
мектепте "Бастауышпен қоштасу" мерекелік 

Алѓашќы ±стазыма
іс-шара өткізе алмадық. Қашықтықтан 
оқығандықтан жылы лебіздерімізді әлеуметтік 
желі арқылы білдірдік.

Білімнің жинай білсек бүгін нәрін, 
Ұстаздың еңбегі деп ұғынғамын.
Алғашқы ұстаз, бір сіздің арқаңызда,
Бұл күнде шарлай алсақ білім бағын.
Бір сізді теңеуменен бәрі асылға,
Біледі, ұғады ұстаз бағасын да.
Сондықтан әр шәкірттің өмір жолда,
Жүресіз ұмытылмай санасында.
Бүлдіршін тәрбиесі табысыңыз,
Бүгінде қарыздармыз бәрі үшін біз.
Шәкірттен алғыс алып қашанда да,
Жемісті бола берсін әр ісіңіз!

Ақерке САДЫҚЖАН,
М.Жұмабаев мектебінің 4 "б" сынып 

оқушылары атынан.

Сындырмадың сағымды 

Мен жаңбыр боп жауғанда,
Өзен болдың ағынды.
Мына бес күн жалғанда,
Сындырмадың сағымды.

Мен бұлт болып түйілсем,
Самал жел боп ескенсің.
Қиындыққа иілсем,
Бірге азап шеккенсің.

Мен дауыл боп соққанда,
Күндей мейірленгенің.
Үйден жылу қашқанда,
Төзіміңмен жеңгенің.

Құпиям жоқ жасырын,
Қудың уайым жанасса.
Қажырыңды, асылым,
Қалай мойындамасқа?!

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Ж‰регімді шуаќ боп жылытыњдар
Бес күн жалған

Жылдар жылға мінгесіп қыр асуда,
Мәңгілікке бұл уақыт ұласуда.
«Бес күн жалған» дегеннің мәнісіне,
Бойлай алмай келеміз расында.

Жел болса егер уақыт-өтіндеміз,
Жар болса егер уақыт-шетіндеміз.
Бірінші күн – өткен күн қайрылмайтын,
Салауат деп өткенге өкінбеңіз.

Күн төбеде тұрғанда тасып қаным,
Мақсатыма жеткенше асығамын.
Опындырған өткеннен сабақ алам,
Екінші күн-бүгінім осы шағым.

Өткен шақ пен осы шақ ұғысыңдар,
Жүрегімді шуақ боп жылытыңдар.
Үшінші күн-ұрпағым, келешегім,
Келешектен күтетін үмітім бар.

Фәниде бұл арнаңнан аспасаң да,
Ажал келмей қоймайды тоспасаң да.
Төртінші күн-маңдайға жазылған күн.
Кешікпейді жазмышың ешқашанда.

Фәни-бақи алмасып жүр егесте,
Мәңгі ғұмыр жоқтығы үнемі есте.
Сауап па, әлде күнә ма еншімізде,
Бесінші күн-қиямет күні емес пе?!

Шаң түсірмей баптаған гүлдеріме,
Үміт артып қараймын ілгеріге.
Уақытты пір тұтқан ата-бабам,
Өкініпті бос өткен күндеріне.

Бағаламай жас кезде уақытты онша,
Қонбай ұшқан басыма бақыт қанша?
Бізден де ертең өтеді бес күн жалған,
Байыз тапсам болмас па асыққанша?!
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Қашықтан оқытудың үрдісі
Бүгінгі таңда қашықтан оқыту жер шарының 

басым бөлігінде кеңінен қолданылуда. 
Эпидемиялық төтенше жағдайдың жариялану-
ына байланысты елімізде орта білім ұйымдары, 
жоғары оқу орындары және қосымша білім 
беру ұйымдары қашықтан оқытуға көшкені 
бәрімізге белгілі. Қашықтан оқыту – бұл 
қашықтан білім алушы мен педагогтың өзара 
әрекеттестігін білдіретін, оқу процесінің барлық 
компоненттері бар және интернет техноло-
гиялары мен басқа да құралдардың көмегімен 
жүзеге асырылатын оқыту түрі. Тапсырмалар-
ды орындауда еркіндік пен уақыттың ыңғайлы 

және үнемділігі, географиялық жағдайға қарамастан оқытудың 
қолжетімділігі, шығындардың қысқаруы – қашықтан оқытудың пай-
далы жақтары деп қарастыруға болады. Өз бетінше оқу – оқушыны 
дамуға ынталандырып, жоғары жауапкершілікті талап етеді. Панде-
мия кезіндегі қашықтан оқыту педагогтарға жаңа технологияларды, 
әдістерді, жаңа дағдыларды меңгеруге, шығармашылығын дамытумен 
қоса жаңа қырларымен танылуына, жаңа идеялардың пайда болуына, 
заман талаптарына тез бейімделуге мүмкіндік туғызып отыр. Соны-
мен қоса, білім беру технологияларының прогресін тездетіп, өзін-өзі 
дамытуға жол ашып отыр.Бұл ретте бұл жүйені қолданудың қауіпті 
тұстары да кездеседі.Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
құралдарын көп қолдану-баланың жұмыс қабілеттігіне,физикалық 
және психикалық денсаулығына келтірер жағымсыз әсері аз емес. 
Сол себепті, техниканы қолдану барысында қауіпсіздік ережесін 
сақтап, уақытты тиімді пайдалану – келер зиянның алдын алу бо-
лып есептеледі. Әрине, кез-келген істің бастауы қиындық тудырары 
сөзсіз. Ең бастысы – қашықтан оқытуды дұрыс жағынан пайдаланып, 
қиындыққа мойымай, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бірге 
әрекет жасасақ, бағындырар биігіміз бен алынбайтын қамалымыз 
болмасына ешкім күмән келтіре алмас. Қай кезеңде болмасын жас 
ұрпаққа білім мен тәрбие беру қоғам алдындағы ең маңызды, жауапты 
іс. Пандемия ерте ме, кеш пе аяқталады, ал білім қалады.

Э.ЖАРЫЛКАСЫМОВА,
М.Маметова   атындағы  орта мектебінің химия-биология  

пәнінің мұғалімі.

Советы по безопасности 
в сети Интернет для родителей

1. Соблюдайте время нахождения ребенка в сети интернет.
2. Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей 

комнате под присмотром родителей.
3. Используйте специальные детские поисковые машины, типа MSN 

Kids Search.
4. Используйте средства блокирования нежелательного контента как до-

полнение 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 опубликованием какой-

либо информации средствами электронной почты, чатов, регистрационных 
форм и профилей.

8. Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без ва-
шего согласия.

9. Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена со-
общениями.

10. В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, вносите 
только сайты с хорошей репутацией.

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 сообщать вам о любых угрозах или тре-
вогах, связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, 
что они в безопасности, если сами рассказали вам о своих угрозах или тре-
вогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.

А. БЕЙСЕНБЕК,
инспектор ГЮП ОМПС Сарканского РОП, 

ст.лейтенант полиции.

Балаларды қорғау күні жаздың алғашқы айында – 1 маусымда той-
ланады. Барлық балалар осы мейрамды жақсы көреді және асыға күтеді. 
Бұл ежелгі халықаралық мейрамдардың бірі. Жыл сайын Лепсі ауылдық 
Мәдениет үйінде бүлдіршіндердің қатысуымен қызықты концерттік 
бағдарламалар,  көрмелер, танымдық іс-шаралар, түрлі ойындар осы 
мейрамда өтетін. Мейрамның басты кейіпкерлері, әрине, балалар. Олар 
Балаларды қорғау күніне құттықтаулар қабылдайды және барынша көңіл 
көтеріп, сыйлықтар алатын. Биылғы елімізде болып жатқан жағдайларға 
байланысты мерекеміз онлайн түрінде өтті. Балаларымыз бұрынғыдай бас 
қосып, асыр салып ойнамаса да, онлайн түрінде ән  шырқап, би биледі. Ба-
лаларды қорғау күніне тілектер әрдайым жарқын әрі жылы ниетті болады, 
өйткені әлемдегі ең құнды байлықтың бірі – баланың жарқын күлкісі мен 
көңілді көздері. 1 маусымдағы мейрам әр баланың бақытты балалық шағы 
болуы тиіс! Мерекелеріңіз құтты болсын балалар! Келесі  жылғы мейрам-
ды бәріміз бірге қарсы аламыз деген ниеттемін!

Арай ƏМІРТАЙ,
Лепсі ауылдық мәдениет үйінің қызметкері.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының жаңа COVID-19 корона-
вирусын пандемия деп жариялауы-
на байланысты азаматтардың өмірі 
мен денсаулығын қорғау мақсатында 
Қазақстан Республикасының барлық 
аумағында 2020 жылғы наурыздың 
16-сы күні төтенше жағдай енгізді. 
Төтенше жағдайдың орын алуы 
негізінде Сарқан гуманитарлық 
колледжінің студенттері мен 
оқытушылары да жаппай қашықтан 
оқыту үрдісіне көшкен болатын. 
Бас кезінде бұл үрдіс студенттердің 
сапалы білім алуы үшін біршама 
қиындықтар әкелген еді. Алай-
да, «Көш жүре түзеледі» демекші 
аталған қиындықтардың алдын 
алып, қазіргі таңда ол асуларды 
бағындырдық десек те болады. 
Сондай-ақ колледждің тәрбие ісі де өз 
жұмысын қашықтан жүзеге асыруда. 
Атап айтар болсақ, Абай атамыздың 
175 жылдығына орай «Ұлы Абайдың 
ұрпақтары» атты қашықтықтан 
Абай оқуы өткізілді. Іс-шараның 
мақсаты: Абай шығармашылығын 
насихаттау арқылы студенттердің 

Халықаралық балаларды қорғау күні 
аталып өтті

Биылғы «1 маусым 
- Халықаралық балалар-
ды қорғау» күні індетке                     
байланысты ерекше жағ-
дайда аталынып өтті. 

Мереке қарсаңында ау-
дандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдар-ламалар 
бөлімінің мүмкіндігі шектеулі 
балаларға үйде әлеуметтік 
көмек көрсету бөлімшесінің 
қызметкерлері Сарқан қала-
сында тұратын 22 мүмкіндігі 
шектеулі бүлдіршіндердің   
сыйлықтарын үйлеріне апа-
рып беріп, қуаныш сыйлады.

Бөлімше тарапынан аудандағы барша мүмкіндігі шектеулі 
балалардың қоғам өмірінен тысқары қалмауы үшін түрлі іс-шаралар үнемі 
ұйымдастырылып тұратындығын айта кеткен жөн.

Ұйымдастырылған қайырымдылық шарасына мекеме қызметкерлері 
қолдау танытқан.

А.ҚҰРМАШ,
мүмкіндігі шектеулі балаларға үйде әлеуметтік көмек көрсету 

бөлімшесінің психологы.

Онлайн обучение
Я бы хотела написать пару слов о 

курсе повышения квалификации учите-
лей английского языка. Курсы прошли в 
онлайн режиме на интернет платфор-
ме «youtube». Мне довелось попасть 
в группу очень хорошего куратора Му-
хатовой Оразкуль Зальевне. Это пре-
красный человек с огромными теоре-
тическими знаниями о педагогической деятельности. Она смогла 
довести до нас суть этих курсов на новом этапе обучения. Были 
проведены насыщенные дискуссии о SMART целях, о написании 
планов, о том, как лучше подобрать задания для учащихся, для 
достижения поставленных целей, о важности полиязычия в ХХІ 
веке, о стимулировании учащихся на изучении английского языка.  
Мы почерпали много теоретических знаний и надеемся, что нам 
удастся воплотить эти идеи на практике. 

Две недели пролетели очень быстро и даже в онлайн режиме 
без прямого контакта с участниками курса мы смогли подружиться 
и продолжить наше общение.

Я хочу выразить благодарность от имени всей группы нашему 
куратору Мухатовой Оразкуль Зальевне. Спасибо за ваше терпе-
ние и желание делиться своими знаниями, за ваш вклад в улучше-
ния качества образования в это непростое время для всего мира. 

Н.РЫМБАЕВА,
учитель английского языка Екиашинской средней школы. 

қазақ мәдениетіне, тілі мен 
әдебиетіне деген ықыластарын 
арттыру болды. Аталған іс-шараға 
колледж студенттері қатысып, өз 
белсенділіктерін танытып жатты. 
Сарқан аудандық мәдениет үйінің 
ұйымдастыруымен «Ұлы жеңіске 
мың тағзым» атты Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 75 жылдығына 
орай Аудандық қашықтықтан (он-
лайн) соғыс жылдарындағы әндер 
байқауына қатысып, жүлделі І орынға 
ие болған Сарқан гуманитарлық 
колледжінің IV курс студенті Смағұл 
Айзада, жүлделі ІІ орынға ие болған 
IV курс студенті Хаметсапа Әлішер  
марапатталды.

Қазақстан халықтарының бірлігі 
күні де колледж оқытушылар мен 
студенттерінің назарынан тыс қалған 
жоқ. Мереке қарсаңында әрбір топ 
жетекшілерінің ұйымдастыруымен 
құттықтауларын бейнероликтер 
арқылы жолдап жатты.

Колледж психологі М.К. 
Баятарованың ұйымдастыруымен 
«Өмірді сүйіңіз, өмір ғажап» 
атты колледж студенттерімен 
қашықтықтан психологтің кеңес беру, 

пікірлесу іс-шарасы өтті. Іс- шараның 
мақсаты: Колледж студенттеріне 
өмір құндылығы туралы түсінік беру.

Арнайы пән оқтушысы М.К.Гылко 
колледж студенттері арасында 
«Жеңіс күніне арналған әскери-
патриоттық әндер» байқауын өткізді. 
Нәтижесінде: IV курс білімгері 
А.Смағұл - І орын, ІІІ курс білімгері 
Б.Қайратұлы - ІІ орын, І курс білімгері 
Ш.Дүйенбек - ІІІ орын иегерлері бол-
ды. 

Сондай-ақ колледж тәрбие 
ісінің жұмыс жоспары негізінде 
өткізіліп жатқан іс-шараларымыз өз 
деңгейінде жұмысын жалғастыруда. 
Әрбір жүргізілген жұмыстар 
Сарқан гуманитарлық колледжінің 
«Іnstagram» парақшасына жүктеліп, 
оқырмандар назарына ұсынылуда.

Барлық сынақтардан бірлігі бе-
кем болған ұжым ғана сүрінбей өте 
алады. Сондықтан бірлігімізге бекем 
болайық.

С. ЖАКУПОВ, Ұ. АБИЛБЕКОВ,
Сарқан гуманитарлық 

колледжі директорының тәрбие 
ісі жөніндегі орынбасарлары. 

Судан да қауіп бар
Жаз басталысымен суға шомылу маусымы да ашылатыны бәрімізге 

аян. Алайда, Сарқан ауданының құтқару бөлімшесінің өкілдері суға түсуге 
әлі ертерек екенін ескертеді. 

Апаттың айтып келмейтіні белгілі. Төтенше жағдайлар қызметі үлкеннің 
де, кішінің де суға түсу кезінде аса сақ болуы керектігін ескертеді. Алай-
да тұрғындардың көпшілігі суға түсу мерзімінің жариялануын күтпестен-
ақ көңіл көтеруге асығады. Судың да адам өміріне тигізетін қауіп-қатері 
бар екенін жұрттың бәрі білгенмен, одан келетін апатты екінің бірі ескере 
бермейді. 

Мамандар қарапайым халықтың рұқсат етілген жерлерде, арнайы 
жағажайларда ғана суға түскенін қалайды. Өйткені бұл жерлерде суда 
қорғаудың барық айла-тәсілдердің меңгерген сүңгуір мамандар мен та-
лап бойынша медицина қызметкерері кезекшілік етеді. Демалыс орын-
дарында қайғылы оқиғалардың орын алуына адамдардың қарапайым 
ережелерді сақтамауы себеп болады. Ересектер балаларды қараусыз 
қалдырса, ішімдік ішіп суға түскендер мен жүзу білмейтін тұрғындар көп 
жағдайда құтқарушылардың көмегіне жүгініп жатады. Сондай-ақ, суға түсу 
орындарының аздығы мен жағажайлардың талапқа сай жабдықталмауы 
да келеңсіз оқиғалардың жиі орын алуына әкеліп соғады.

Суға шомылу кезінде қарапайым ережелерді сақтай біліңіз: -Суға шо-
мылатын арнайы орын таңдай біліңіз; -Суға түсуге болмайтын белгіден 
аспаңыз, тыйым салынған жерлерге шомылмаңыз және суда жүрген мо-
торлы кемелерге жақын жүзбеңіз – бұл сіздің өміріңізге өте қауіпті; -Ата-
аналар, балаларға қамқорлық жасап, суға шомылу кезінде балаларды 
қараусыз қалдырмау керек! -Ішімдік ішкен жағдайда суға түсуге болмайды!

Қорыта айтқанда:Ыстықтан саялаудың бір жолы – суға түсу. 
Алайда суға шомылу қуаныш сыйлағанмен кей жағдайда қауіпті бо-
луы мүмкін. Сондықтан жағажайға барған әрбір тұрғын қауіпсіздік 
ережесін сақтағаны жөн!

Талғат АХМЕТХАНОВ,
Сарқан өңірі құтқару бөлімшесінің басшысы.

Об управлении 
транспортным 

средством
Ст. 608 КоАП РК. Управление 

транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического и 
(или) токсикоманического опьяне-
ния, а равно передача управления 
транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии алко-
гольного, наркотического и (или) 
токсикоманического опьянения 

1. Управление транспортным 
средством водителем, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого и (или) токсикоманического 
опьянения, а равно передача управ-
ления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии 
алкогольного, наркотического и (или) 
токсикоманического опьянения, -

влекут административный арест 
на пятнадцать суток и лишение пра-
ва управления транспортным сред-
ством сроком на семь лет.

3. Действия, предусмотренные 
частью первой настоящей статьи, 
повлекшие причинение потерпев-
шему вреда здоровью, не имеющие 
признаков уголовно наказуемого 
деяния, или повреждение транс-
портных средств, грузов, дорожных 
и иных сооружений либо иного иму-
щества, -

влекут административный арест 
на двадцать суток и лишение права 
управления транспортным сред-
ством сроком на семь лет.

3-1. Действия, предусмотренные 
частью первой настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение 
года после истечения срока админи-
стративного взыскания, -

влекут административный арест 
на двадцать суток и лишение права 
управления транспортным сред-
ством сроком на восемь лет.

3-2. Действия, предусмотренные 
частью третьей настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение 
года после истечения срока админи-
стративного взыскания, -

влекут административный арест 
на двадцать пять суток и лишение 
права управления транспортным 
средством сроком на девять лет.

6. Действия, предусмотрен-
ные частями первой, второй и тре-
тьей настоящей статьи, совершен-
ные лицами, не имеющими права 
управления транспортными сред-
ствами, -

влекут административный арест 
на двадцать суток.

7. Действия, предусмотрен-
ные частью шестой настоящей 
статьи, совершенные повторно в 
течение года после истечения сро-
ка административного взыскания, 
предусмотренного частью шестой 
настоящей статьи, -

влекут административный арест 
на тридцать суток.

8. Действия, предусмотрен-
ные частями шестой и седьмой на-
стоящей статьи, совершенные ли-
цами, к которым административный 
арест в соответствии с частью вто-
рой статьи 50 настоящего Кодекса 
не применяется, -

влекут штраф в размере двухсот 
месячных расчетных показателей. 

К.БАЙКУРИШОВ,
инспектор ГАП ОАП Саркан-

ского РОП, капитан полиции.

Бiрлiгiмiз бекем болсын! Біздің құнды байлығымыз
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Состоялось внеочеред-
ное заседание Обществен-
ного совета при Фонде со-
циального медстрахования. 

Инициаторами меропри-
ятия выступили известные 
казахстанские журналисты 
и блогеры – члены Обще-
ственного совета. В ходе 
заседания глава Фонда Ай-
батыр Жумагулов ответил 
на вопросы, которые сегодня волнуют обще-
ственность: как расходуются средства ФСМС; 
почему не все медработники, участвующие в 
противоэпидемических мероприятиях, могут 
получить надбавки; почему ПЦР-тесты на 
КВИ не могут пройти все застрахованные. 

«Нами проводится разносторонняя рабо-
та по информированию населения и получе-
нию обратной связи от пациентов. В этих це-
лях при Фонде создан Общественный совет, 
призванный поднимать актуальные вопросы, 
касающиеся предоставления качественных 
медуслуг. В его составе независимые экс-
перты из разных отраслей, которые будут 
беспристрастно оценивать работу Фонда. 
Сегодняшнее заседание это подтверждает», 
– отметил Айбатыр Жумагулов.

Кроме того, на заседании были рассмо-
трены антикризисные меры ФСМС по под-
держке медорганизаций в период распро-
странения коронавируса.  

Жаздың ыстығында күнге және ыстық 
құмға қыздырыну, салқын суға шомылу 
жанға сондай жайлы. «Су сенің досың және 
дұшпаның». Жас балалардың суға шомы-
ла білмеуі, адамдардың суда қауіпсіздік 
ережелері, шараларын орындамауы орны 
толмас қайғы мен өкінішке айналып жатады. 
Сондықтан осындай келеңсіз оқиғаларды 
болдырмау үшін, төмендегі ережелерді 
орындаған жөн: 

I. Суда шомылудың қауіпсіздік ша-
ралары: Суға шомылатын жерді, жалпы 
жағдайды судың тазалығын, тереңдігін 
мұқият тексеріп алыңыз; Тамақ ішкеннен 
кейін бірден шомылмаңыз;  Суға тек қана 
рұқсат етілген жерлер мен жағажайларда 

Процедуры при 
подключении к системе 

электроснабжения
Согласно доклада «Doing Business-2020», 

для подключения к системе электроснабжения 
в Республике Казахстан необходимо пройти 
следующие 6 процедур, продолжительностью 
71 день и общей стоимостью 1 005 000 тенге: 

1) Подача заявки на подключение к элек-
тросетям и ожидание выдачи технических 
условий, (5 дней); 

2) Ожидание завершения разработки и со-
гласования проекта (33 дня); 

3) Получение разрешения на земляные ра-
боты (4 дня); 

4) Ожидание завершения работ по внешне-
му подключению электромонтажной организа-
цией (22 дня); 

5) Ожидание подачи напряжения и оплом-
бировки прибора учета электроэнергии вместе 
с выдачей акта разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответ-
ственности сторон и получение акта опломби-
ровки прибора учета (4 дня); 

6) Заключение договора на электроснаб-
жение (3 дня).

По улучшению позиций Казахстана в меж-
дународном рейтинге «Doing Business» были 
реализованы следующие реформы законода-
тельства РК, направленные на улучшение по-
казателей Казахстана по индикатору «подклю-
чение к системе электроснабжения»:

Сокращены сроки выдачи технических 
условий на подключение к сетям электро-
снабжения (с 14 до 5 дней); Исключена необ-
ходимость согласования проектных решений 
потребителей энергопередающими организа-
циями (составление и согласование проекта 
осуществляется проектной организацией) ис-
ключена необходимость получения разреше-
ния на строительно-монтажные работы. Доста-
точно направить уведомление о начале работ 
в управление государственного архитектурно-
строительного контроля. Уведомление направ-
ляет проектировщик в электронной форме; 
Исключена необходимость получения раз-
решения на подключение к электрическим 
сетям от органа по государственному энерге-
тическому надзору и контролю; Исключена по-
дача заявки на опломбировку потребителем 
Подключение к электрическим сетям, а также 
опломбировка приборов учета осуществляет-
ся энергопередающей организацией на осно-
вании заявки энергоснабжающей организации.

Установлены нормативные значений пока-
зателей надежности электроснабжения за не-
соблюдение, которых влечет наложение штра-
фа на энергопередающие организации.

Едил СЕРИКОВ,
и.о руководителя Департамента ГосЭ-

нергоНадзора Министерства энергетики по 
Алматинской области.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың 2015 жылғы 20 мамырдағы 
бес институционалдық реформаны іске 
асыруға бағытталған «100 нақты қадам» 
– Ұлт жоспарына енгізілген қадамдардың 
бірі «Азаматтарға арналған үкімет 
«Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамын құру міндеті 
айқындалған болатын. Ол Канадада Canada 
Service және Аустралияда Centrelink үлгісі 
бойынша жүзеге асырылған Халыққа қызмет 
көрсету орталықтары арқылы Қазақстан 
Республикасы азаматтарының барлық 
мемлекеттік қызметтерді бір жерде алуын 
қамтамасыз етеді. Ұлт жоспарын іске асы-
ру мақсатында 2015 жылғы 17 қарашадағы 
№408-V «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік 
қызметтер көрсету мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Заңы қабылданды. Оған сәйкес Қазақстан 
Республикасының бірқатар заңнамалық 
актілеріне, оның ішінде «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан 
Республикасының заңына жеке және заңды 
тұлғаларға «бір терезе» қағидаты бойынша 
мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы 
қызметті жүзеге асыру міндеті жүктелді. 
Бұдан кейін, «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» Заңының 11-1 бабы-

на сәйкес 2016 жылдың 29 қаңтарында ҚР 
Үкіметімен «Азаматтарға арналған үкімет 
«Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамын құру туралы» № 39 
қаулысы қабылданды. Бүгінгі күні Мемлекеттік 
корпорация азаматтарға мемлекеттік 
қызметтердің сан түрін оңтайлы көрсетіп келе 
жатыр. Міне, бағыттағы жұмыстың түп негізінде 
шетелдік тәжірибені елімізде жүзеге асырудың 
нәтижесі жатыр.

Электрондық қызметтерді дамыту, на-
сихаттау мен сапасын арттыру бағытында 
халыққа түсіндіру жұмыстары көптеп іске асты. 
Айталық, барлық мемлекеттік мекемелер және 
«Nur Otan» партиясы жиындар өткізді. Олардың 
қатарында 2019 жылы қыркүйек айында 
өткен «Nur Otan» партиясы саяси кеңесінің 
отырысы бар. «Nur Otan» партиясы Алматы 
облыстық филиалының төрағасы, облыс әкімі 
Амандық Баталов қатысуымен өткен облыстық 
филиалдың саяси кеңес отырысында Алма-
ты облысының барлық аудан, қала әкімдері, 
басқарма басшылары мен барлық деңгейдегі 
депутаттар, партиялықтар мен бастауыш пар-
тия ұйымдарының төрағалары қатысты.

Саяси кеңес отырысында маған баянда-
ма жасауға мүмкіндік берілді. Өз сөзімде 2019 

жылдың I жартыжылдығындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер сапасын артты-
ру бағытындағы атқарылған жұмыстар мен 
қызметтерді электронды форматқа ауыстыру, 
тұрғындардың цифрлық сауаттылығын арттыру 
мен ақпараттық жүйелерді интеграциялау бой-
ынша өзекті мәселелерге тоқталдым. Алқалы 
жиын соңында өңірлік партия филиалының 
төрағасы, облыс әкімі  Амандық Баталов 
партиялықтарға бірқатар нақты тапсырмалар 
жүктеді. Оның ішінде мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің сапасын арттыру мәселесіне 
ерекше көңіл бөліну қажеттігін ерекше атап 
өтті.

Одан бөлек, 2019 жылы қараша айын-
да Құқықтық статистика және арнайы есеп-
ке алу жөніндегі комитетінің Алматы облысы 
бойынша басқармасының басшысы Жұлдыз 
Бұламбековамен бірге ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасы 
мен Қазақстан халқына Жолдауында қойылған 
міндеттерінің жүзеге асырылуы, сонымен қатар, 
Агенттік жұмысының басым бағыттары бойын-
ша облыстағы аудан-қалаларының активтері 
және қызмет көрсетушілермен кездесулер 
өткізіп, мемлекеттік қызметтерді электрондық 
нысанда алу мен көрсетудің өзектілігін және 

мемлекеттік қызметтерді көрсетушілердің 
мемлекеттік қызметтердің сапасына баса на-
зар аударуының маңыздылығын түсіндірдік. 
Сонымен қатар, жиын аясында мемлекеттік 
мекемелердің ақпараттық жүйелерін инте-
грациялау мәселесі де қозғалды. Себебі, 
бір ортақ жүйеге біріктірілген ақпараттық 
жүйелердің болуы мемлекеттік мекемелердің 
жұмысын ғана жеңілдетіп қоймай, оған 
қоса азаматтардың уақытын үнемдеп және 
қызметтерді алушылар үшін қолайлы жағдай 
құруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, осы 
отырыста жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау сапасы бөлігінде 
мемлекеттік органдардың қызметін жыл 
сайынғы бағалау мәселелері талқыланды.

Кездесулер барысында жиынға 
қатысушылар жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін сапалы түрде қарау мен 
мемлекеттік қызметтерді электрондық 
нысанға үдемелі түрде көшірудің 
маңыздылығын атап, қойылған міндеттерді 
сапалы орындау еліміздің дамуы жолында 
барша қазақстандықтардың ортақ міндеті 
екендігін айтты.

Ғ. ҚҰДАЙБЕРДИЕВ,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігінің Алматы облысы бойынша 
департаментінің бас маманы.                      

"Волонтер жылын жариялау туралы" Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2019 жылғы 26 тамыздағы № 135 Жарлығына сәйкес 2020-Во-
лонтер жылы аясында ұйымдастырылатын шараларды тиімді жүзеге асыру 
және Сарқан аудандық пробация қызметі есебіндегі тұлғалардың қоғамға 

толық бейімделуіне кәсіби бағдар беру бойынша өзара қарым-қатынасты нығайту бойынша 
Сарқан аудандық пробация қызметі «Алматы облысының жастар ресурстық орталығының» 
КММ-нің филиалы «Сарқан ауданының жастар ресурстық орталығы», «Алматы облысы Сарқан 
ауданы Әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ-мен, “ПАРЫЗ”,«ЖАЛЫН ЖҮРЕК» 
жастар қоғамдық бірлестігі  ҮЕҰ-ның  әрқайсымен жекелеген өзара ынтымақтастық туралы Ме-
морандумдар бекітіліп, бірқатар шаралар жүзеге асырылуда.   

Ерікті волонтер болу дегеніміз риясыз мейірімділік көрсету, жаңа дағдыларға үйреніп, 
адамдарға жақсылық жасау. Ол екінің бірінің қолынан келе бермейтін іс. Ерікті волонтер болу 
үшін адамдарға ниет білдіру, жаны ашып, есіркей білу, ашуды ақылға жеңілдіре білу, команда-
да жұмыс жасай білу ғана емес, адалдық, парасаттылық сияқты адамгершілік қасиеттер ке-
рек. Сарқан аудандық пробация қызметінің ұйымдастыруымен аталған шараға есепте тұрған 
сотталғандар жұмылдырылып, сотталғандар тарапынан қайта қылмыс құқық бұзушылық 
көріністерінің алдын алу мақсатындағы жүзеге асырылған түсіндірмелік, тәрбиелік мәндегі 
профилактикалық шаралар нәтижесінде есепте тұрған сотталғандар да атсалысуда. Осылай-
ша, жыл басынан өз еркімен қоғамға пайдасын тигізуді көздейтін сотталған еріктілердің қатары 
күн санап артып келеді. Аталған шараға 29 жасқа дейінгі сотталғандар, соның ішінде түзеу 
мекемелерінен бас бостандығынан айыру түріндегі жазасының өтелмеген бөлiгi неғұрлым 
жеңiл жаза түрiмен ауыстыруымен босатылған сотталғандар тартылып, қоғамға өзінің түзелу 
жолындағы үлесін ерікті түрде қосуда. Еріктілік жастардың өз белсенділігін көрсетіп қана 
қоймай, адамдарға көмек беріп, тәжірбие  жинауға, өмірлік маңызды дағдыларды дамытып, 
әлемді жаңа қырынан көруге мүмкіндік беретін бірден – бір сала. Сондықтан уақытты еріктілікке 
жұмсау – тұлғалық дамуға құйылған инвестициялар болып табылады. 

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

Восточная плодожорка
Восточная плодожорка – бабочка из семейства 

Листоверток. Относится к карантинному виду. При 
ввозе в случае обнаружения в плодах, на черенках 
бабочек, гусениц или коконов саженцы, фрукты под-
лежат обеззараживанию или уничтожению. Молодые 
особи первого поколения повреждают молодые побе-
ги, прогрызают в них ходы от вершины до одревес-
невших тканей, выгрызают круглое отверстие и пере-
бираются на следующие побеги. На месте внедрения 
гусениц видны капельки камеди. Поврежденные по-
беги растрескиваются, усыхают и увядают. Гусеницы 
следующих поколений питаются тканями побегов, 
поражают завязи, проникают внутрь плодов, пока ко-
сточка еще не окаменела, выедают сочную мякоть, 
заполняют пространство отходами жизнедеятельно-
сти.

ИНСЕКТИЦИДЫ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ПЛОДО-
ЖОРОК

Обработка плодовых деревьев может проводить-
ся трижды в год: в весенний период, когда начинается 
лет бабочек восточных плодожорок; спустя 2 недели 
после цветения; за 30 дней и более до сбора урожая. 
Очистка отмершей коры на штамбах и основных вет-
вях. В трещинах и под отставшей корой зимует боль-
шинство гусениц , и восточной плодожорок; Осенняя 
перепашка междурядий и перекопка приствольных 
кругов, что снижают численность зимующих гусениц 
грушевой, сливовой и восточной плодожорок; При-
менение феромонных ловушек в саду; Наложение 
ловчих поясов из мешковины, гофрированной бумаги 
или другого материала на стволы для вылова гусениц 
плодожорок, уходящих из опавших плодов для про-
должения питания или окукливания; Систематиче-
ский сбор падалицы.

К.АБУЕВА,
«РМЦФДиП» РГУ энтомолог Сарканского 

районного филиала. 
  

Цифрландыру – заман талабы

«Фонд провел анализ для определе-
ния финансовой устойчивости поставщи-
ков медуслуг в ближайшие два месяца в 
связи с мероприятиями по предотвраще-
нию распространения коронавируса и 
определения тактики дальнейшего фи-
нансирования. Мы реализуем ряд про-

активных антикризисных мер для того, чтобы 
обеспечить стабильное финансирование ме-
дорганизаций и, следовательно, постоянное 
получение медуслуг гражданами», – сказал 
Председатель Правления ФСМС. 

Постановлением Правительства на меро-
приятия по предотвращению COVID-19 сред-
ства республиканского бюджета проходили 
через Фонд, поскольку был отработанный 
механизм оплаты медуслуг. В целом на проти-
воэпидемические мероприятия предусмотре-
но порядка 55,9 млрд тенге. Кроме этого, на-
правлено 23,4 млрд тенге на дополнительные 
мероприятия по КВИ. Члены Общественного 
совета подняли ряд вопросов. Председатель 
Правления АО «Национальный научный ме-
дицинский центр» Абай Байгенжин отметил 
работу Фонда.  «С учетом того, что Фонд со-
циального медицинского страхования делает 
только первые шаги, думаю, за такое короткое 
время успели достичь позитивных результа-

тов. У казахов есть поговорка: «Көш жүре 
түзеледі», то есть караван набирает крейсер-
скую скорость в пути. И я желаю Фонду успе-
хов на этом пути. И то, что мы подключились 
как члены Общественного совета, позволит 
всем нам быть уверенными, что ФСМС идет 
по правильному и поступательному направ-
лению», – подчеркнул доктор медицинских 
наук, профессор, академик Абай Байгенжин.

 По итогам заседания совет в целом по-
ложительно оценил работу ФСМС и отметил 
его роль в обеспечении финансовой стабиль-
ности медорганизаций. 

Отметим, в состав Общественного сове-
та вошли эксперты сферы здравоохранения 
Максут Кульжанов, Абай Байгенжин, Юрий 
Пя, Нурлан Батпенов, Серик Акшулаков, 
а также политологи, экономисты, лидеры 
общественного мнения и журналисты Айдос 
Сарым, Игорь Шахнович, Игорь Неволин, 
Расул Рысмамбетов, Расул Жумалы, Марат 
Каирбеков, Андрей Чеботарев и другие.

Филиал по Алматинской области 
НАО «Фонд социального медицинско-

го страхования». 

ФСМС отчитался о своих расходах перед 
известными журналистами и блогерами

Еріктілер қатары артуда

Суда шомылу ережелері мен қауіпсіздік шаралары
шомылыңыздар; Өте ұзақ шомылмаңыз, 
өзіңізді шаршауға және тоңып қалтырауға дейін 
жеткізбеңіз; Суға түскенде бір-біріңізді көзден 
таса қылмаңыз; Қоршау белгілерінен, буйлар-
дан тысқары аумаққа шықпаңыз; Техникалық 
ескерту белгілерінің, буйлардың және 
басқалардың үстіне шығушы болмаңыздар. 

II. Көлдерде, тоғандарда, тоқтау су-
лар мен шалшық суларда шомылудың 
қауіптері: Өзендер мен көлдерде, тоғандарда, 
тоқтау сулар мен шалшық суларда шомылудың 
қауіпі мол, себебі инфекциялық аурулардың 
қоздырғыштары ағын суда: Іш-сүзегі 183 тәулік, 
дизентерия 12-92, оба 4-92, туляремия 7-31, 
бруцеллез 4-45 тәулікке дейін өмір сүреді. 

III. Аяқ-қол тырысуы (судорога) болғанда 

сіздің іс-әрекетіңіз: Суық суда шомылу қол-
аяқтың тырысып қалуына әкеліп соғады; 
егер тырысу болғанда жүзуді тоқтатып суға 
арқаңызбен шалқалай жатыңыз, сабырлық 
сақтаңыз; Қолыңыздың саусақтары ты-
рысып қалғанда жұдырығыңызды түйіңіз, 
қолыңызды бір жаққа қарай серпе лақтырып, 
жұдырығыңызды ашыңыз; Балтыр бұлшық еті 
тырысқанда бүгіліп қолыңызбен аяғыңыздың 
басын қысып бар күшіңізбен өзіңізге қарай 
тартыңыз, немесе аяғыңызды судың астына 
созып, аяғыңыздың бармақтарын алға иіңіз. 
Содан соң балтырыңызды сылаңыз; Тыры-
су қойысымен тынығып алып, жүзудің басқа 
әдісімен жағаға шығыңыз. 

IV. Су иірімінен шығудың тәсілдері: 
Егер иірімге тап болсаңыз, кеудені кере дем 
алып, иірімнің астына сүңгіңіз; Судың астын-
да иірімнен алысырақ кетуге тырысыңыз;   

Иірімнен алыстаған соң судың бетіне қайта 
шығып жағаға қарай жүзіңіз. 

V. Суда қатты шаршаған кездегі 
іс-әрекет:  Суда ұзақ шомылу шаршап 
- шалдығуға әкеліп соғады; Егер суда 
шарашасаңыз немесе тоңсаңыз тез арада 
жағаға қайтыңыз. Сабыр сақтаңыз; Әлсін - 
әлсін шалқалай жатып дем алыңыз, күшіңізді 
үнемдеңіз, өзіңізді және уақытты бақылау 
үшін, жаймен дауыстап санаңыз; Егер өз 
күшіңізбен жағаға жете алмайтыныңызды 
сезінсеңіз шалқалай жатып қолыңызды 
бұлғап көмекке шақырыңыз. 

Судағы апаттан қорғанудың ең сенімді 
жолы - суда шомылу ережелері мен қауіпсіздік 
шараларын қатаң сақтау.

Е. ИСАГАЛИЕВ,
аудандық ТЖБ аға инженері, 

азаматтық қорғау аға лейтенанты. 
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Хабарландыру  *  Объявления

Продам дом в центре благоустро-
енный, имеется горячая, холодная вода, 
душевая кабина, Аристон. Частично с ме-
белью, Летняя кухня (второй дом). Гараж, 
баня, все хоз. постройки. Сдвоенный уча-
сток (14 соток, хороший сад). Полив отлич-
ный. Обращаться ул. Жамбыла № 18 (3 
квартала выше полиции), тел. 2-13-54, 
сот. 8701 4616485, 8 700 2786020.

Продается лук оптом и в розницу по 
100 тг/кг в центре возле магазина "Ақжол" 
магазин "Рысты". 

Орталықта "Ақжол" дүкенінің 
қасындағы "Рысты" дүкенінде көтерме 
және бөлшек саудада келісі 100 теңгеден 
пияз сатылады. Тел. 8707 9367318.

Сдается в аренду здание с несколь-
кими помещениями в центре города под 
СТО, магазин, складское помещение и 
т.д. Обращаться сот. 8707 9367318.

ОВТ опрыскивателі сатылады. 
Хабарласыңыздар Абай ауылы, тел. 8777 
2417217. 

"Сарқан" газетіне оператор-
программистік білімі бар, компьютермен 
жұмыс жасай алатын 29 жасқа толмаған 
жастарды жұмысқа шақырамыз. Сұрақтар 
бойынша мына тел. хабарласыңыздар: 
2-20-47, 2-23-53.

Профилактика отравления грибами 
Отравления ядовитыми грибами занимают ведущее место среди отравлений ядами рас-

тительного происхождения. Там, где произрастают съедобные грибы, всегда существуют их 
ядовитые «двойники», представляющие смертельную опасность для человека. Несмотря на 
хорошо известные внешние признаки ядовитых грибов ежегодно в различных странах мира 
происходят тяжелые, порой массовые отравления, заканчивающиеся в отдельных случаях 
смертельным исходом. Основная причина этих отравлений - низкая осведомленность населе-
ния о съедобных и несъедобных грибах.

Отравление могут вызвать собственно ядовитые грибы (бледная поганка, мухоморы, лож-
ные опята, ложные дождевики и др.), условно съедобные грибы в результате неумелой или 
неправильной кулинарной обработки и даже неправильно приготовленные съедобные гриба, 
а также съедобные грибы, получившие название "мутанты" (накопление в мицелии ядовитых 
веществ, в том числе вредных для человека продуктов разложения белков в старых плодовых 
телах, а также продуктов жизнедеятельности насекомых и червей). Грибы являются трудно пе-
ревариваемым продуктом. Не рекомендуется есть грибы беременным и кормящим женщинам, 
они противопоказаны детям до 8 лет (независимо от способа и времени приготовления), а так-
же лицам с заболеваниями ЖКТ (гастриты, холециститы, панкреатиты, гепатиты и др.) – приём 
грибов может спровоцировать обострение хронического заболевания.

Профилактика отравления грибами, или правила грибника:
•Не употребляйте в пищу как сырые, так и приготовленные дикорастущие грибы, в съедоб-

ности которых вы не уверены;
•Собирать только те грибы, которые вы хорошо знаете. Обязательно с ножкой;
•Не собирайте грибы вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей, в черте города;
•Не пробуйте сырые грибы на вкус;
•Помните, что ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобными и могут быть очень 

похожи на них;
•Помните, что даже съедобные грибы при неправильном приготовлении и хранении могут 

стать несъедобными и токсичными;
•Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и 

вновь тщательно пересмотреть, нельзя хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт; 
•Перед приготовлением блюд свежие грибы нужно обработать: очистить от земли, хорошо 

промыть в воде, а затем отмочить или отварить;
•Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каж-

дый вид грибов готовить отдельно;
•Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной 

посуде.
•Нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случай-

ных лиц и в местах несанкционированной торговли.

Е.СТЕПАНОВА,
ведущий специалист Сарканского РУККБТУ.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

В быту повсеместно используются га-
зовые приборы, которые просты и удоб-
ны в обращении. Однако пренебрежение 
правилами пользования газом приводит к 
непоправимым последствиям.

При установке газового баллона не-
обходимо проверить наличие резинового 
кольца и его целостность. На редукторе 
проверьте наличие трех металлических 
шариков. После установки категорически 
запрещается проверять места соедине-
ния на утечку газа зажженной спичкой, 
для этого нужно использовать мыльный 
раствор.

При пользовании газовыми приборами 
не забудьте открыть форточку. Не остав-
ляйте газовые приборы без присмотра. 
Не допускайте к использованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста, 
а также лиц, не знающих правил обраще-
ния с этими приборами.      

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-загромождать газовые приборы, 

какими-либо посторонними предметами.
- оставлять горелки зажженными, ухо-

дя из дома.
- пользоваться духовыми шкафами 

для обогрева кухни.
-самовольно заниматься ремонтом 

плит и перестановкой газового оборудо-
вания.

 ПОМНИТЕ, что при утечке газа не-
обходимо немедленно проветрить поме-
щение, прекратить пользование газовым 
прибором и вызвать аварийную службу.  

Г.КАНАПИЯНОВА,
инженер ОЧС  Сарканского райо-

на,  старший лейтенант гражданской 
защиты. 

Если ты подвергаешься 
бытовому насилию – 

не молчи!
Несмотря на то, что мы живем в совре-

менном развитом обществе, случаи бытового 
насилия в семьях встречаются очень часто. 
Зачастую о таком не принято говорить в от-
крытую, а зря. Конституция Республики Казах-
стан регламентирует, что достоинство челове-
ка неприкосновенно, каждый имеет право на 
защиту своей чести и достоинства.

Лица, виновные в бытовом насилии, могут 
быть привлечены к административной ответ-
ственности по статье 73 Кодекса Республики 
Казахстан «Об административных правонару-
шениях», а при наличии в их действиях соста-
ва уголовного правонарушения они привлека-
ются к уголовной ответственности согласно 
статьям Уголовного Кодекса Республики Ка-
захстан.

Бытовое насилие может выражаться не 
только в виде физического или психологи-
ческого насилия, но и в виде сексуального и 
(или) экономического насилия.

Физическое насилие - умышленное при-
чинение вреда здоровью путем применения 
физической силы и причинения физической 
боли.

Психологическое насилие - умышленное 
воздействие на психику человека, униже-
ние чести и достоинства посредством угроз, 
оскорблений, шантажа или принуждение (по-
нуждение) к совершению правонарушений 
или деяний, представляющих опасность для 
жизни или здоровья, а также ведущих к нару-
шению психического, физического и личност-
ного развития.

Сексуальное насилие - умышленное про-
тивоправное действие, посягающее на поло-
вую неприкосновенность или половую свобо-
ду человека, а также действия сексуального 
характера по отношению к несовершеннолет-
ним.

Экономическое насилие - умышленное 
лишение человека жилья, пищи, одежды, иму-
щества, средств, на которые он имеет преду-
смотренное законом право.

Что делать?! Если вы подверглись быто-
вому насилию, то не стоит об этом молчать. 
В случаях бытового насилия их жертвам или 
свидетелям необходимо обратиться с заявле-
нием в органы внутренних дел. В целях защи-
ты потерпевших от бытового насилия органы 
внутренних дел наделены правом применять 
меры индивидуальной профилактики бытово-
го насилия, а также направить их в Специали-
зированный кризисный центр.

Н.АВРАМЕНКО,
инспектор ПЗЖН МПС Сарканского 

РОП, капитан полиции.                                                                           

Как внести изменения в свои личные 
данные, не выходя из дома

Популярность получения онлайн-услуг среди 
потребителей набирает обороты. Согласитесь, 
это очень удобно и особенно актуально в связи с 
принятыми правительством страны карантинны-
ми мерами по борьбе с коронавирусом. 

В ЕНПФ внедрены и уже не первый год ока-
зываются вкладчикам (получателям) услуги в 

электронном формате, то есть без необходимости посещения офисов.  
Стоит отметить, что еще в 2018 году услуга «Выдача информации о состоянии пенсионных 

накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) Единого накопительного 
пенсионного фонда (ЕНПФ)» вошла в пятерку лучших по результатам общественного монито-
ринга государственных услуг, проведенного исследовательской компанией «САНДЖ» по заказу 
Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию корруп-
ции. Этим же исследованием высоко оценен сайт ЕПНФ, его удобный интерфейс, быстрый пере-
ход и наличие информации на казахском и русском языках.

На сегодняшний день более 80% всех операций совершаются в фонде онлайн. К примеру, 
зарегистрировавшись в Личном кабинете, можно получать выписки с ИПС и контролировать свои 
накопления онлайн, в т.ч. в мобильном приложении ЕНПФ, скачав его на свой мобильный теле-
фон. Также в Личном кабинете буквально за пару кликов вы сможете увидеть текущие показатели 
по пенсионным активам, реквизиты договоров и многое другое. 

Воспользоваться сервисом «Личный кабинет»: 1)на сайте ЕНПФ www.enpf.kz и в мобильном 
приложении можно, используя два способа авторизации: посредством электронной цифровой 
подписи (ЭЦП) или путем ввода своего ИИН и пароля, а после авторизации вышеуказанными 
способами также и с помощью отпечатка пальца (при наличии); 2)на сайте электронного прави-
тельства www.egov.kz с использованием ЭЦП либо одноразового пароля.

Получить ЭЦП, кстати, сегодня опять же можно онлайн на портале электронного правитель-
ства. К примеру, вкладчикам (получателям), которые хотели бы внести изменения в свои рекви-
зиты, необходимо зайти на сайт в раздел «Электронные сервисы» и найти там раздел «Внести 
изменения и (или) дополнения в реквизиты». Перед вами будет видео-инструкция с подробным 
описанием всего алгоритма действий. Следуя им, можно внести изменения в контактную инфор-
мацию: почтовый или электронный адрес, номер телефона и (или) изменить способ информиро-
вания о состоянии пенсионных накоплений.  

Не лишним будет напомнить, что для тех, кто еще не открыл в ЕНПФ индивидуальный пен-
сионный счет для учета обязательных пенсионных взносов, с 08 января 2019 года действует 
автоматическое открытие указанного счета при поступлении первого взноса в ЕНПФ, в том чис-
ле при перечислении единого совокупного платежа. При этом идентификация физического лица 
осуществляется по персональным данным, указанным при перечислении взноса. Все другие не-
обходимые сведения (о реквизитах документа, удостоверяющего личность физического лица, о 
месте постоянного проживания и пр.) ЕНПФ в соответствии с положением законодательства Ре-
спублики Казахстан получает из Государственной базы данных «Физические лица» Министерства 
юстиции Республики Казахстан. 

Спорт  - денсаулық кепілі
Салауатты өмір салтын сақтау дегеніміз- тазалық сақтап, дене тәрбиесі және спорт-

пен шұғылданып,күн тәртібін қадағалау. Халқымыз «Бірінші байлық-денсаулық, денсаулық 
кепілі тазалық» деп тазалыққа ерекше мән берді. Тазалыққа дағдыланған бала жинақы, 
сергек болады. Бүлдіршіндердің өмірінің алғашқы жылдарында бала денсаулығын 
нығайтудың маңызы зор. Біздің ұлтымыз, ата-бабаларымыз өз ұрпақтарының таза болуына, 
денсаулығының мықты болып қалыптасуына  ерекше көңіл бөлген.                                                                     

«Дені саудың-жаны сау». Адамдар әрқашан қимыл-қозғалыста жүрсе, организміндегі 
қан айналысы  да қозғалыста болып, жұмысы жақсарады. Ауруларға қарсы тұра алатын 
болады. Адам денсаулығына жақын достар-тазалық, спорт, таза ауа, күн тәртібі, су қажет. 
Баланың дұрыс өсіп дамуына, ер жетуіне, ой-өрісінің дұрыс қалыптасып дамуына тиімді бо-
лады. Сондықтан да ертеңгі ел тұтқасы - жастарымыздың таза жүріп-тұруына, шынықтыру 
шараларын ұйымдастырып, бүлдіршіндердің денсаулығын жақсартуға  мән беруіміз қажет.

      Шолпан МУКЫШЕВА,                                                                                                                                        
                                    Екіаша орта мектебінің мектепалды даярлық тобының жетекшісі.

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

«Қанатжан и Ко» ЖШС-не (ав-
тобекет) кассир және еден жуушы 
қажет. 2-05-66, 2-16-50 телефондарына 
хабарласыңыздар. 

ТОО «Канатжан и Ко» (автостанция) 
требуется кассир и техничка. Обращаться 
по телефонам 2-05-66, 2-16-50.  

Онлайн курс 
ұйымдастырылды

Қазақстан Республикасы Білім және 
Ғылым министрлігі біліктілік арттырудың 
ұлттық орталығы  «Өрлеу» АҚ Алматы об-
лысы бойынша филиалы әлемде болып 
жатқан «GOVID-19» қауіпті ауруға байланы-
сты       2020 жылдың 04 мамыр мен 15 ма-
мыр  аралығында «Қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін 
дамыту» тақырыбында онлайн курс 
ұйымдастырды. 

Курс жетекшісі - Қылышбекова Нұрсауле 
Ұқанбайқызы  онлайн оқу қалай болады 
екен деген қорқыныш сезіммен бастаған 
мұғалімдерге: Саралап оқыту жағдайында 
«Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» 
оқулықтарымен жұмыс әдістемесі; 
Әдебиетті оқытуда көркем шығармаларға 
талдау жасаудың   түрлері; Қазақ тілін 
және әдебиетін  оқытуда оқушылардың 
зерттеушілік және жобалау қызметін 
дамытудағы жаңа тәсілдер; Оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын дамытуға 
бағытталған шығармашылық, проблемалық 
тапсырмалар әзірлеу бойынша дәріс беріп, 
қорықыныштарын сейілте келе құнды 
дүниелермен білімдерін жетілдіруге көмек 
берді. 

Онлайн курсқа қатысқан әріптестер 
өз пікірлерін жазып, пікіралмасып от-
ырды. Көкейімізде мазалап жүрген 
сұрақтарымызға толықтай жауап ала алдық.  
Онлайн оқудың қиындығын сезіндірмей, 
курс тыңдаушыларына толыққанды 
үйрете алған Нұрсауле Ұқанбайқызына  
әріптестерімнің және өзімнің атымнан 
үлкен алғыс білдіреміз. Еңбек жолыңызға 
шығармашылық  жетістіктер мен толағай та-
быстар тілейміз!

Р.ЖУМАГУЛОВА,
М.Жұмабаев атындағы орта 

мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімі.                                

В таксопарк 2-22-22 требуется води-
тель.

Сыдыков Асильхан Абдильмановичтің 
атына тіркелген Шатырбай ауылдық округы 
аумағында орналасқан 50 га көлемді жердің 
(кад.№ 03-263-034-179) № 1510677 нөмірлі 
мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланы-
сты жарамсыз деп танылсын.
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Ұстаздық мамандық – бұл адамтану, 
адамның күрделі және қызықты,мол рухани жан 
дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық шеберлік 
пен педагогикалық өнер - ол даналықты 
жүректен ұға білу болып табылады.

«Жай мұғалім-хабарлайды,
Жақсы мұғалім түсіндіреді,
Керемет мұғалім көрсетеді
Ұлы мұғалім шабыттандырады»- демекші 

ұстаздық ету тек сабақ өткізумен шектелмесі 
анық. Баланың жан дүниесіне көңіл аударып, 
жас жеткіншектің бойындағы табиғат берген 
ерекше қабілетті, дарындылықты тани білу, 
оның одан әрі дамуына бағыт-бағдар беру, 
әр баланың жеке қабілетін анықтап, оны сол 
бағытта жетелеу - ұстаз парызы. 

Мен осы  жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде білім алып жатқан  
Филология және әлем тілдері факультетінің 
қазақ тіл білімі кафедрасында педагогикалық 
тәжірибеден өттім. «5В020500-Филология» 
мамандығының 2 курс студенттерінің қазақ 
тобына «Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем 
синтаксисі» пәнінен сабақ бердім.  

Осы жұмыс жоспарына орай жетісіне 
1 дәріс,  2 семинар сабақтары өткізілді. 
Сабақтар жүйелі жүргізіліп, дәріс пен семи-
нар тақырыптары толығымен ашылды. Сабақ 
тақырыбын кеңінен ашып, студенттерге толық 
меңгерту үшін әртүрлі құжаттар мен көрнекі 

құралдар қолданылып сабақтар өткізілді.
Әртүрлі әдістерді қолданып сабақтар 

жүргізілді. Әдістің «артықшылығы»: студент-
тердің танымдық іс-әрекетін арттырады; 
студенттердің эмоционалды және ынталану 
сезімдерін жетілдіреді; -оқу материалын ин-
теграциялау жүйелі ойлау мен жүйелі білімнің 
қалыптасуына себепкер болады.

Біршама уақыт ішінде ұстаз болу-жүрек жы-
луын, мейірім шуағын адамгершілік ұлылығын 
студенттердің бойына дарыту болды. Студент-
термен жұмыс жасау, олардың білімдерін сара-
лап, білім нәтижесін бағалау нәтижелі болды.

Қорытындылай келе, педагогикалық 
практиканың болашақ мамандар дайындау 
үдерісінің маңызды бір бөлігі екенін айта ала-
мын. Практика барысында магистранттар өз 
теориялық алған білімдерін практика жүзінде 
жүзеге асыра алды. Практиканттар студент-
термен тікелей жұмыс жүргізу арқылы ұжымды 
ұйымдастыру мен жұмыс дағдыларын меңгерді 
деп айта аламын.

Мәдина АРҒЫМБЕК,
Əл-Фараби атындағы қазақ ұлттық 

университеті филология және әлем тілдері 
факультеті 1 курс магистранты.     

 Ғазиза ИМАНАЛИЕВА,
жетекші,ф.ғ.к доцент. 

"Сарқан" газетінің ұжымы  білікті журналист, жерлесіміз, "Талдау хабаршысы 
Талдықорған" газеті редакторының орынбасары

Болат Байғұлжаұлы Жұматаевтың
қайтыс болуына байланысты туған-туыстарының қайғысын бөлісіп, көңіл айтады.

« Е ң б е к п е н 
өрілген өмір». Осы 
бір қарапайым ғана 
айтылған ой-пікірдің 
мән-мағынасы тереңде 
жатыр десек артық 
айтқандық емес. Бүгінгі 
біздің кейіпкеріміз 
Тұрдыхан Шәбденқызы 
өмір бойы ұстаздық 
етіп, болашақ жастарға 
білім нәрін сіңірген жан. 
Адал қызмет етіп, өмірін 
қажырлы еңбекпен өрді. 
Білім саласының үздігі 
болып қазіргі таңда 
сүйікті жар, ардақты ана, асыл әже. Елім дейтін азамат Баймаман Мырзақұлұлымен отбасын 
құрып, дүниеге Алпамыс және Алмаз атты ұлдарды әкеліп, олардан 6 немере сүйіп, отырған 
жайы бар. Көптеген көркем істерімен көпшілікке үлгі болар мерейлі отбасы. Қос құлынының 
біреуі Алпамысы жеке кәсіпкер болса, Алмазы мемлекет қызметкері, еліміздің қауіпсіздігін, 
тыныштығын сақтауға бар күш-жігерін салып жүрген Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің полковнигі, 
шекарашы. 

Бүгінгі таңда Тұрдыхан Шәбденқызы зейнетте болса да қоғамдық шаралардың бел орта-
сынан табылады. Көмекші мектеп-интернаттан зейнетке шыққан ардагерлердің бастауыш 
ұйым төрайымы. Нағыз қазақ әйеліне тән биязылық пен қарапайымдылықты Тұрдыханның 
бойынан көруге болады. Осындай баға жетпес құндылық балаларының қоғам алдындағы 
жетістіктеріне, немерелерінің озыққа ұмтылысына негіз болды. Міне, осындай жылу ұялаған 
жанұяның елу жылға жуық тағылымды тарихы қоғамға өнегелі отбасы үлгісі деуге болады.

Аса қадірлі Тұрдыхан Шәбденқызы! Сізді алдағы мерейлі 70 жас туған күніңізбен 
аудандық ардагерлер ұйымы шын жүректен құттықтайды. Еңбегіңіздің  зейнетін көріп, 
балаларыңыздың, немерелеріңіздің қызық-қуанышын тамашалап жүре беріңіз. Құдай қосқан 
жарыңыз Баймаманмен бір жастықта қартайыңыз. Ақ босағаңыздың ырысы ортаймасын. 

Тілек білдірушілер: аудандық ардагерлер ұйымы.

Аќ босаѓаныњ ырысы

1970 жылы Лепсі теміржол мектебін, қазіргі №54 орта мектепті бітірген түлектерге мен 
физика-математика пәнінен дәріс берген едім. Кейін мамандығымды ауыстырып, басқа сала-
да қызмет атқарсам да Лепсі мұнай базасын басқарып, Лепсі  ауылының әкімі болған Кеңес 
Сердалинов бастаған шәкірттерім мені ұмытпай, жиі сәлем беріп тұрады. Мен де өз кезегімде 
биыл мектеп бітіргендеріне 50 жыл толған шәкірттерімді жартығасырлық басқосуларымен 
шын жүректен құттықтаймын! 

Мың тоғыз жүз жетпістің түлектері,
Халқымның атқа мінген тіректері.
Алланың нұры жаусын өздеріңе,
Сендер үшін таусылмас тілектерім.
Ізгі тілекпен: Лепсі кенті №54 орта мектептің ардагер-ұстазы Тлеукенова Жақсылық 

Ағытайқызы. 

24 мая 2020 г. после непродолжительной болезни ушел из жизни замечательный человек, 
профессионал своего дела педагог Серебряков Анварбек Темиргалиевич 1942 г.р. 04 мая 
2020 года на 65 году жизни скоропостижно скончалась его жена Серебрякова Алтынгул Нур-
мухамбетовна. Коллектив СШ им. Магжана Жумабаева скорбит о невосполнимой утрате и 
выражает искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил эту семью. 
Светлая память об этих энергичных и жизнерадостных людях сохранится в наших сердцах.

Администрация, профсоюзный комитет.

 

Сен туѓан к‰н, мерекењмен!

Сарқан ауданы, Шатырбай ауылының азаматы, қазіргі таңда Ал-
маты қаласының тұрғыны, ішкі істер органдарының ардагері, пол-
ковник бауырымыз Садбаев Орманғали Жапарғалиұлы маусым 
айының 13-ші жұлдызы асқаралы алпыс жасқа толып отыр. Туған 
күн иесін мерейлі мерекесімен құттықтай отырып, ұзақ өмір, таусыл-
мас бақыт тілейміз. Бала-шағасының қызығын көріп, немерелерінің 
қуанышын қызықтап бақытты да баянды ғұмыр кешуді Алла нәсіп 
етсін.

Біздер үшін әркез биік тұғырың,
«Орманғали» - деген атың бізге ұлы ұғым.
Бала-шаға, немерелер алдыңда,
Жүре бергін, ұзақ болсын ғұмырың.
Ізгі ниетпен: аға-жеңгелері, іні-келіндері, әпкелері, 

қарындастары-күйеубалалары, бала-шағасы, немерелері.

Жарты ғасырға жуық уақыттан бері араласып-құраласатын отбасылық досымыз, қадірі 
бөлек, дидары ерек замандасымыз Тұрдыхан Шәбденқызын 70 жастық мерейтойымен 
құттықтаймыз. Ардақты жанға жетпіс деп желкен керген ғұмырың мәнді де мағыналы, сәнді 
де салтанатты болсын деген ақ тілек, ізгі ниетімізді жолдаймыз! «Ағаш тамырымен, адам 
ұрпағымен мың жасайды» деп дана халқымыз тағылымдағандай ізгі ана деген аяулы атың 
мәңгі ардақтала берсін. Денсаулығың күйлі-қуатты, келешегің жарқын әрі шуақты болсын 
деген шынайы ақжарма құттықтауымызды қабыл алғайсың! 

Асыл адам, сабырлы да салқын қан,
Жаманат сөз ілескен жоқ артыңнан.
Ғасыр жасап, қызығын көр ұл-қыздың,
Айнымастан адам атты қалпыңнан.
Ізгі тілекпен: достары Таймасова Күләнда Мұқатаевна, Қалиев Төрехан Қапесұлы, 

Қалиева Гүлшарбан Мырзабайқызы. 

Ізімді басқан сіңлім, құлындарына қадірлі ана, өмірі өнегелі жан Тлеукенова Бақытгүл 
Əділханқызын 30 маусымдағы туған күнімен құттықтаймын! Тұрмысы базарлы, әрбір 
атқан таңы ажарлы болып, бала-шағасының, немересінің қызығын көруге жазсын!

Алғы күнге асығып, аттанасың,
Әлі талай белестен бақ табасың.
Туған күнмен өзіңді құттықтаймын,
Көш керуенің  ешқашан тоқтамасын.
Ізгі тілекпен: әпкесі Бағила.

Қарауылтөбе орта мектебінің қызметкері Мундаева Куляйхан 
Құмарханқызын мамыр айының 28 күнгі туған күнімен құттықтаймыз! 
Осы қуанышты күні Сізге деніңіздің саулығын, шаңырағыңызға ырыс 
байлығын, жүрегіңізге мәңгі жастық жалынын, көңіліңізге сезімнің 
шалқыған шаттығын тілейміз. Әрдайым осы тыңғылықты да тын-
дырымды қалпыңыздан  танбай, табыстан табысқа жете беріңіз. 
Отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын! Көңіліңіз ғұмыр 
бойы көтеріңкі болып, өмір айдынында қайғы-мұңды білмей, еркін жүзе 
беріңіз. Дос-жаран мен туған – туыс алдында абыройыңыз әрдайым 
артып, аңсаған арманыңыздың асуларына жете беріңіз!

Тілек білдіруші: Қарауылтөбе орта мектеп ұжымы.

Аќыл-парасат тəжiрибеден туады

Шəкiрттерiм - маќтанышым

Табиғат, жанымды алсаң, алшы менің.
Бір түйір жерге түскен тамшың едім.
Мұқағали жоғалса қайтер дейсің,
Артымда қалсын жерім, қалсын елім.

                                         М. Мақатаев.
Инновациялық технологиялар зама-

нында өскелең ұрпақтың табиғатқа деген 
көз қарасы мүлдем өзгеше. Олар заманауи 
технологиялардың әсерінде жүріп табиғат жай-
лы көп нәрседен беймәлім десе болады.

Туған өлкенің табиғатын ондағы мекендейтін 
құс-жануарларды және өсімдіктер әлемімен 
таныстырып, оған деген сүйіспеншілігін артты-
рып, жалпы табиғатқа деген көзқарасын дұрыс 
бағытқа бұрмалау мақсатында елімізде ондаған 
табиғат мұражайлары жұмыс атқарып жатыр. 
Сондай мұражайлардың бірі «ЖОҢҒАР – АЛА-
ТАУЫ» Мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің бас 

Мұражайдың маңызы зор
ғимаратында орналасқан. Бұл мұражайдың 
мақсаты Сарқан ауданының тұрғындары мен 
қонақтарына біздің жеріміздің табиғатының 
кереметтілігін өсімдіктері мен жануар әлемінің 
алуан түрлілігімен таныстырып, өскелең 
ұрпақтың санасына  табиғаттың  адамзатқа 
болашақта жарқын өмір сүруіне оның жалпы 
мемлекетіміздің өсіп-өркендеуіне маңызды 
рөл атқаруда екенін жеткізу. Мұражайға 
келушілер парк аумағында сирек кездесетін 
құстары, жануарлары мен өсімдіктері жайлы 
ақпараттар және экспонаттарменен кеппе шөп 
жиынтығымен таныс бола алады.

Б.КАНАФИН,
«Жоңғар-Алатауы»  МҰТП мұражай 

меңгерушісі.


