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Қазақстан 
Республикасы 
Президентінің 

Жарлығы 
 

Қазақстан 
Республикасы 

Парламенті Мәжілісі 
депутаттарының 
кезекті сайлауын 

тағайындау туралы
Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 44-бабының 
2) тармақшасына, «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау ту-
ралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының 85-бабына 
сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1.Партиялық тізімдер бой-
ынша сайланатын Қазақстан Ре-
спубликасы Парламенті Мәжілісі 
депутаттарының кезекті сай-
лауы 2021 жылғы 10 қаңтарға 
тағайындалсын.

2. Қазақстан халқы Ассамблеясы 
сайлайтын Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісі депутаттарының 
кезекті сайлауы 2021 жылғы 11 
қаңтарға тағайындалсын.

3.Қазақстан Республикасының 
Орталық сайлау комиссиясы 
Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісі депутаттарының кезекті 
сайлауын дайындауды және өткізуді 
ұйымдастырсын.

4.Қазақстан Республикасының 
Үкіметі, Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Шымкент қалаларының және 
облыстардың әкімдері Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісі 
депутаттарының кезекті сайлауын 
ұйымдастырушылық, материалдық-
техникалық және қаржылық 
қамтамасыз ету бойынша қажетті 
шараларды қабылдасын.

5.Осы Жарлық жарияланған 
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Президенті            Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 
жылғы 21 қазан № 439

Мемлекеттік қызметші мәртебесі
Жуырда аудан әкімдігінің кіші мәжіліс залында аудан әкімі Талғат 

Қанатұлы жиын ашып, Қазақстан Республикасы Президентінің халыққа 
Жолдауын және «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын 
іске асыру, сондай-ақ, мемлекеттік қызметтің имиджін және мемлекеттік 
қызметшінің мәртебесін арттыру және Агенттік қызметінің негізгі 
бағыттарын түсіндіру мақсатында ауданға Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша 
департаменті басшысының орынбасары Қобылан Манапов кездесу-
ге келгенін мәлімдеді. Сөз алған Қобылан Тоқбергенұлы мемлекеттік 
органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру, мемлекеттік 
қызметшілері тарапынан Әдеп кодексі талаптарының сақталуы, жеке 
және заңды тұлғалар өтініштерінің сапалы қаралуы, әкімдерді сайлау 
арқылы тағайындау, мемлекеттік қызметшілерге факторлы-баллдық шка-
ла жүйесімен еңбекақы тағайындау, мемлекеттік аппаратты қысқарту, 
дипломмен ауылға бағдарламасы, мемлекеттік қызметттегі шектеулер 
мен талаптар, мүдделер қақтығысы сияқты бүгінгі күннің өзекті деген 
мәселелерін ортаға салып, қатысушыларға толығынан мағлұмат берді.
     Өз кезегінде ҚР Бас Прокуратурасының Құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу жөніндегі комитеті Алматы облысы бойынша 
басқармасының өкілі Жандос Асылбеков шағымдар мен арыздардың 
қарау мерзімдерінің сақталуы туралы, жеке және заңды тұлғалардан 
түскен өтініштерді зерделеу турасында баяндаса, ал аудан әкімінің ап-
парат жетекшісі Б. Абибеков мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 
атқарылған шараларды жиналғандардың есіне салды.
  Айта кетерлік жәйт кездесу карантиндік шаралардың барлық талапта-
рын сақтай отырып өткізілді және оған онлайн режимінде ауылдық округ 
әкімдері де қатысты.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

«Қазақстан Республикасындағы сайлау тура-
лы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 
қыркүйектегі Конституциялық заңының               12-бабының 
14) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы 
Орталық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ  ЕТЕДІ:

1. 2021 жылғы 10 қаңтарға тағайындалған 
Қазақстан Республикасы мәслихаттары 
депутаттарының кезекті сайлауын әзірлеу мен өткізу 
жөніндегі негізгі іс-шаралардың қоса беріліп отырған 
үлгі күнтізбелік жоспары бекітілсін.

2. Облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың және астананың, қалалар мен 
аудандардың әкімдері облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың және астананың, қалалар 
мен аудандардың Бас мемлекеттік санитарлық 
дәрігерлерімен бірге мәслихаттар депутаттарын 

сайлауды өткізу кезеңінде өңірлердегі эпидемиологиялық 
жағдайды ескере отырып, сайлау процесінің санитарлық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын көздесін. 

3. Облыстық, республикалық маңызы бар қалалар 
және республика астанасының сайлау комиссиялары тиісті 
күнтізбелік жоспарларды әзірлесін және қабылдасын.  

4. Осы қаулы Қазақстан Республикасы Орталық сай-
лау комиссиясының интернет-ресурсында орналастырыл-
сын.

Төраға                                                       Б. ИМАШЕВ
Хатшы                                                   С. МҰСТАФИНА

Нұр-Сұлтан қаласы,
2020 жылғы 21 қазан,

№ 29/335

Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезекті 
сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың үлгі 

күнтізбелік жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Орталық 
сайлау комиссиясының қаулысы

АУДАНДЫҚ САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ 

ҚАУЛЫСЫ

Сарқан аудандық 
мәслихатының депутат-
тарын сайлау жөніндегі 
аумақтық сайлау  округін 
құру туралы

"Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы" Қазақстан Респу-
бликасы Конституциялық Заңы 
14-бабының 6-тармағына сәйкес 
Сарқан аудандық мәслихатының ко-
миссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.Сарқан аудандық мәсли-
хатының депутаттарын сайлау 
жөніндегі аумақтық сайлау округі 
құрылсын. 

2.Сарқан аудандық мәсли-
хатының депутаттарын сайлау 
жөніндегі аумақтық сайлау округінің 
шекаралары болып Сарқан 
ауданының әкімшілік-аумақтық ше-
каралары белгіленсін. 

3.Осы қаулы бұқаралық ақпарат 
құралдарында және Сарқан 
ауданының әкімдігінің интернет-
ресурсында жариялансын.

4. Осы қаулының орында-
луын бақылау аудандық сай-
лау комиссиясының хатшысы 
С.Кабдолдановаға жүктелсін.

Сарқан аудандық сайлау 
комиссиясының

 төрағасы       О.ТЕРТЮБАЕВ
Сарқан аудандық сайлау 

комиссиясының 
хатшысы  С.КАБДОЛДАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РАЙОННОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
КОМИССИИ

Об образовании терри-
ториального избиратель-
ного округа по выборам 
депутатов  Сарканского 

районного маслихата

В соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 14 Конституционного Закона 
Республики Казахстан «О выборах в 
Республике Казахстан» Сарканская 
районная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Образовать территориаль-
ный избирательный округ по выбо-
рам депутатов Сарканского район-
ного маслихата.

2. Границами территори-
ального избирательного округа по 
выборам депутатов Сарканского 
районного маслихата определить 
административно-территориальные 
границы Сарканского района.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в средствах мас-
совой информации и на интернет-
ресурсе акимата Сарканского райо-
на.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на секретаря районной избира-
тельной комиссии Кабдолданову С.

Председатель Сарканской 
районной избирательной 
комиссии О.ТЕРТЮБАЕВ

Секретарь районной 
избирательной комиссии

С.КАБДОЛДАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
КОМИССИИ

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по 
подготовке и проведению очередных выборов депутатов  Саркан-
ского районного маслихата

В соответствии с подпунктом 8) статьи 14Конституционного закона Ре-
спублики Казахстан от 28 сентября 1995 года«О выборах в Республике Ка-
захстан» Сарканская районная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план основных мероприятий по 
подготовке и проведению очередных выборов депутатов Сарканского район-
ного маслихата, назначенных на 10 января 2021 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и на интернет-ресурсеакимата Алматинской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на се-
кретаря районной избирательной комиссии Кабдолданова С.

Председатель Сарканской  районной избирательной комиссии 
О.ТЕРТЮБАЕВ

Секретарь районной  избирательной комиссии С.КАБДОЛДАНОВА

Аудандық сайлау 
комиссиясының 

қаулысы 
Сарқан аудандық мәслихаты 

депутаттарының кезекті 
сайлауын әзірлеу мен өткізу 
жөніндегі негізгі іс-шаралардың 
күнтізбелік жоспарын бекіту ту-
ралы

«Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасының 1995 жылғы 
28 қыркүйектегі Конституциялық 
заңының               14-бабының 8) 
тармақшасына сәйкес Сарқан 
аудандық сайлау комиссиясы 
ҚАУЛЫ  ЕТЕДІ:

1. 2021 жылғы 10 қаңтарға 
тағайындалған Сарқан аудандық 
мәслихаты депутаттарының кезекті 
сайлауын әзірлеу мен өткізу 
жөніндегі негізгі іс-шаралардың қоса 
беріліп отырған күнтізбелік жоспары 
бекітілсін.

2. Осы қаулы бұқаралық 
ақпарат құралдарында және Сарқан 
ауданының әкімдігінің интернет-
ресурсында жариялансын.

3. Осы қаулының орын-
далуын бақылау аудандық сай-
лау комиссиясының хатшысы 
С.Кабдолдановаға жүктелсін.

Сарқан аудандық сайлау 
комиссиясының төрағасы

О.ТЕРТЮБАЕВ
Аудандық сайлау 

комиссиясының хатшысы 
С.КАБДОЛДАНОВА

Қазақстан Республикасы 
Орталық сайлау  комиссиясының 

2020 жылғы 21 қазандағы № 29/335 қаулысына қосымша

2021 жылғы 10 қаңтарға тағайындалған  
Қазақстан Республикасы мәслихаттары 

депутаттарының  кезекті сайлауын әзірлеу 
мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың 

күнтізбелік жоспары
1. Сайлау округтерін құру және сайлау округтерінің  тізімін, олардың 

шекаралары мен аумақтық сайлау комиссияларының орналасқан жерлерін 
көрсете отырып, тиісті  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. 

                                                          Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей  2020 

жылғы 31 қазаннан кешіктірмей (14-б. 6) т., 22-б.)
2. Аумақтық сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау.  Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары. Сайлау 
тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей  2020 жылғы 31 қазаннан 
кешіктірмей  (13-б. 4-т.)                    

3. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау.  Тиісті әкімдер. Сайлау тағайындалғаннан кейін он 
бес күндік мерзімнен кешіктірмей.  2020 жылғы 5 қарашадан кешіктірмей   (23-
б. 5-т.)

4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау  Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары. Сайлау 
тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей, 2020 жылғы 5 қарашадан 
кешіктірмей   (17-б. 2-т.)

5. Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттығына кандидат-
тарды ұсыну. Саяси партияның тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы 
органы. Сайлау күнінен екі ай бұрын басталады және сайлау тағайындалған 
кезде белгіленген мерзімде аяқталады, 2020 жылғы 10 қарашада басталады 
және 2020 жылғы 4 желтоқсанда жергілікті уақыт бойынша сағат он сегізде 
аяқталады (103-б.)

6. Тиісті аумақтық сайлау комиссиясына партиялық тізімді, саяси партияның 
тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы органының партиялық тізімді 
ұсыну туралы хаттамасынан үзіндіні, азаматтардың партиялық тізімге 
енгізуге келісімі туралы өтініштерімен бірге және тіркеу үшін басқа да қажетті 
құжаттарды ұсыну. Саяси партияның тиісті филиалы (өкілдігі)   2020 жылғы 10 
қарашада басталады және 2020 жылғы 4 желтоқсанда жергілікті уақыт бой-
ынша сағат 18:00-де аяқталады (103-б. 3,4-т, 5-т.)

7. Партиялық тізімдерге енгізілген мәслихат депутаттығына 
кандидаттардың Қазақстан Республикасының Конституциясында және 
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңында оған қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау. 
Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары Саяси партия партиялық тізімді 
ұсынғаннан кейін (102-б.)

(Жалғасы 2- бетте).
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(Басы 1-бетте).
8. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына 2020 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойын-

ша кірістер мен мүлік туралы декларацияларды ұсыну Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы). Партиялық тізім 
тіркелгенге дейін (104-б. 2-т.)

9. Мәслихат депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімдерін тіркеу. Тиісті аумақтық сайлау комис-
сиялары. Сайлау күнінен екі ай бұрын басталады және сайлау тағайындалған кезде белгіленген мерзімде 
аяқталады. 2020 жылғы 10 қарашада басталады және 2020 жылғы 10 желтоқсанда жергілікті уақыт бойынша 
сағат 18:00-де аяқталады (104-б.)

10. Мәслихат депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімдерін тіркеу туралы хаттаманы жоғары 
тұрған сайлау комиссиясына ұсыну. Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары.  Тіркелген күннен бастап бес күндік 
мерзімде  (104-б. 5-т.)

11. Мәслихат депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімдерін тіркеу туралы хабарды бұқаралық 
ақпарат құралдарында жариялау. Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары. Партиялық тізімдер тіркелгеннен 
кейінгі жетінші күннен кешіктірмей (104-б. 6-т. 1-тт.) 

12. Партиялық тізімдерін ұсынған саяси партиялардың сенім білдірілген адамдарын тіркеу. Тиісті аумақтық 
сайлау комиссиялары. Саяси партия сенім білдірілген адамдардың тізімін ұсынғаннан кейін  (14-б , тт.8), 31-б.)

13. Партиялық тізімге енгізілген кандидаттың және оның жұбайының (зайыбының) декларацияда көрсеткен 
кірістері мен мүлкі туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру. Мемлекеттік кіріс органдары. Кандидат тіркелген 
күннен бастап он бес күн ішінде   (104-б. 2-т.)

14. Саяси партиялардың сайлау қорларының арнаулы уақытша шоттарын ашу. Тиісті аумақтық сайлау ко-
миссиялары. Партиялық тізім тіркелгеннен кейін  (34-б. 6-т.)

15. Бұқаралық ақпарат құралдарында саяси партиялардың арнаулы шоттарына қаражаттың түсуі және 
олардың жұмсалуы туралы есептерді жариялау. Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары. Қазақстан Республи-
касы Орталық сайлау комиссиясының 1999 жылғы 7 тамыздағы № 19/222 қаулысымен   бекітілген (Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігінде 1999 жылғы 20 тамызда № 870 тіркелген). Арнаулы уақытша шот ашу 
және сайлау қорының қаражатын жұмсау қағидаларына сәйкес айына екі рет.

16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру. 
Жергiлiктi атқарушы органдар және тиісті аумақтық  сайлау комиссиялары. Үгіт басталғанға дейін, 2020 жылғы 
10 желтоқсанға дейін  (28-б. 6-т.)

17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу                                                                                                           
Партиялық тізімдерді тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы 

күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады.  2020 жылғы 10 желтоқсанда жергілікті уақыт бойынша 
сағат 18.00-ден кейін басталады және 2021 жылғы 9 қаңтарда жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады 
(27-б. 2-т.)

18. Кандидаттарға сайлаушылармен кездесуі үшін үй-жайлар беру және бөлінген үй-жайларда 
кандидаттардың сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. 
Жергiлiктi атқарушы органдар және тиісті аумақтық сайлау комиссиялары.   Сайлау алдындағы үгітті жүргізу 
кезеңінде  (28-б. 4-т.)

19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша  әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін учаскелік сайлау комис-
сиясына акт бойынша ұсыну.  Тиісті әкімдер. Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын.  2020 жылғы 21 
желтоқсанға дейін (26-1 б. 1-т.)

20. Азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың 
тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну. Учаскелік сайлау комиссиялары. Дауыс беретін күнге он бес күн  

2021 жылғы 10 қаңтарға тағайындалған  Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының  кезекті сайлауын әзірлеу мен 
өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары

қалғанда  2020 жылғы 26 желтоқсаннан кешіктірмей (26-б. 1-т.)
21. Сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны туралы хабардар ету.  Учаскелік  сайлау комиссиялары. 

Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей  2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін  (18-б. 5) т., 38-б. 
2-т.)

22. Жекелеген сайлау учаскелерінде дауыс беруді бастау мен аяқтаудың басқа уақытын белгілеу және 
бұл туралы шешімді сайлаушыларға жеткізу. Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары. Сайлау күніне дейінгі жеті 
күннен кешіктірмей  2021 жылғы 3 қаңтарға дейін (38-б. 1-т., 3-т.)

23.  Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу.  Тиісті 
аумақтық сайлау комиссиялары. Ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде бір күн бұрын 2021 жылғы 
7 қаңтардан ерте емес және 9 қаңтарға   дейін (37-б. 3-т.)

24. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау.  Учаскелік  сайлау комис-
сиялары. Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда.  Дауыс беруді бастаудың басқа уақыты белгіленбесе,   
жергілікті уақыт бойынша сағат 06:00-де  (40-б. 1-т.)

25. Дауыс беруді өткізу.  Учаскелік  сайлау комиссиялары. Сайлау күні егер дауыс берудің басқа уақыты 
белгіленбесе,  жергілікті уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін  (38-б. 1-т.)

26. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде тиісті мәслихаттардың депутаттарын сайлау бойынша дау-
ыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау.  Учаскелік  сайлау комиссиялары. Егер дауыс беруді аяқтаудың 
басқа уақыты белгіленбесе, жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де басталады  (18-б. 8) т., 43-б.)

27. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың 
танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу. Учаскелік  сайлау комиссиялары. Хаттамаларға қол қойылғаннан 
кейін – дереу  (43-б. 8-т.)

28. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті аудандық, қалалық, 
қаладағы аудандық аумақтық сайлау комиссияларына ұсыну.  Учаскелік  сайлау комиссиялары. Хаттамаға қол 
қойылғаннан кейін  – дереу  (108-б. 1-т.)

29. Партиялық тізімдер бойынша сайланатын Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын 
сайлаудың нәтижелерiн белгілеу.   Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары. Сайлау өткеннен кейін екі  күннен 
кешіктірмей  2021 жылғы 12 қаңтардан кешіктірмей (14-б.  9) т, 44-б. 2-т., 108-б.2,3-т)

30. Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлау қорытындыларын анықтау. Тиісті 
аумақтық сайлау комиссиялары. Сайлау өткізілген күннен бастап бес күннен кешіктірмей 2021 жылғы 15 
қаңтардан кешіктірмей (111-б. 1-т.)

31.  Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлау қорытындылары  туралы хабарды 
жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары. Сайлау өткізілген 
күннен бастап жеті күннен кешіктірмей 2021 жылғы 17 қаңтардан кешіктірмей (14-б. 9) т., 44-б. 4-т. 2) т.)

32.  Сайланған мәслихаттар депутаттарын тіркеу және әрбір депутатқа куәлік пен омырауға тағатын белгі 
тапсыру. Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары (14-б. 9) т., 46-б. 3-т., 1) т., 112-б. 1-т.)                 

33. Тиісті аумақтық сайлау комиссиясына сайлау қорлары қаражатының пайдаланылуы туралы есептер 
беру. Саяси партиялар. Сайлау қорытындылары анықталғаннан кейін бес күннен кешіктірмей (34-б. 9-т.)

34. Саяси партиялардың сайлау қорларына келiп түскен ақшаның жалпы сомасы және олардың көздері 
туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары. Сайлау 
қорытындылары жарияланғаннан кейiн он күн ішінде   (34-б. 4-т.)

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.

1. Опубликование состава территориальных избирательных комиссий в   средствах массовой информа-
ции. Соответствующие территориальные избирательные комиссии. Не позднее чем через десять дней после 
назначения выборов. Не позднее 31 октября 2020 года  (п. 4 ст. 13)

2. Опубликование сообщения о границах избирательных участков в   средствах массовой информации. 
Соответствующие акимы. В пятнадцатидневный срок после назначения выборов. Не позднее 5 ноября 2020 
года (п. 5 ст. 23)

3. Опубликование состава участковых избирательных комиссий в   средствах массовой информации. Со-
ответствующие территориальные избирательные комиссии. Не позднее чем через пятнадцать дней после на-
значения выборов. Не позднее 5 ноября 2020 года (п. 2 ст. 17)

4. Выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по пар-
тийным спискам. Высший орган политической партии. Начинается за два месяца и заканчивается в восемнад-
цать часов по местному времени за сорок дней до выборов. Начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается   
в 18.00 часов по местному времени 30 ноября 2020 года  (ст. 87)

5. Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан партийного списка, 
выписки из протокола высшего органа политической партии о выдвижении партийного списка вместе с за-
явлениями граждан о согласии быть включенным в партийный список. Высшие органы политических партий 
.Начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 30 ноября 2020 года  (п. 
2, п. 3, ст. 87)

6. Установление соответствия кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, вклю-
ченных в партийные списки, требованиям, предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан и Кон-
ституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».  Центральная избиратель-
ная комиссия Республики Казахстан. После представления политической партией партийного списка  (ст. 86)

7. Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и иму-
ществе по состоянию на 1 ноября 2020 года. Кандидат и его (ее) супруга (супруг).  До регистрации партийного 
списка (п. 2 ст. 89)

8. Регистрация партийных списков.  Центральная избирательная комиссия  Республики Казахстан. Начи-
нается за два месяца и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за один месяц до выборов. 
Начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается  в 18.00 часов по местному времени 10 декабря 2020 года  
(п. 8 ст. 89)

9. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации партийных списков. Цен-
тральная избирательная комиссия  Республики Казахстан. Не позднее чем на десятый день после регистрации 
партийных списков (пп. 1) п. 6 ст. 89)

10. Регистрация доверенных лиц политических партий, выдвинувших партийные списки. Соответствующие 
территориальные избирательные комиссии. После представления политической партией списка доверенных 
лиц для регистрации (пп. 2-1) ст. 14, ст. 31)

11. Проверка достоверности сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатом, выдви-
нутым политической партией, и его (ее) супругой (супругом). Органы государственных доходов.  В течение 
пятнадцати дней со дня регистрации   партийного списка    (п. 2 ст. 89)

12. Проведение жеребьевки по включению наименований политических партий в избирательный бюлле-
тень. Центральная избирательная комиссия  Республики Казахстан. После регистрации партийных списков (п. 
1 ст. 37)

13. Открытие специальных временных счетов избирательных фондов политических партий. Центральная 
избирательная комиссия  Республики Казахстан. После регистрации партийного списка (п. 6 ст. 34)

14. Опубликование в средствах массовой информации отчетов о поступлении средств на специальные 
счета политических партий и их расходовании.  Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан. 
Два раза в месяц в соответствии с  постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казах-
стан от 7 августа1999 года № 19/222 «Об утверждении Правил расходования средств избирательных фондов» 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан  от 20 августа 1999 года № 870) 

15. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение. Местные ис-
полнительные органы и соответствующие территориальные избирательные комиссии до начала агитации, до 
10 декабря 2020 года (п. 6 ст. 28)

16. Проведение предвыборной агитации. Начинается с момента окончания срока регистрации  партийных 
списков и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Начинается 
после 18.00 часов по местному времени 

10 декабря 2020 года и заканчивается  в ноль часов по местному времени 9 января 2021 года   (п. 2 ст. 27)
17. Предоставление кандидатам помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование 

в средствах массовой информации графика встреч кандидатов с избирателями в выделенных помещениях 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов  депутатов Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, избираемых  по партийным спискам, назначенных на 10 января 2021 года

Приложение к постановлению
Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

№ 29/332 от 21 октября 2020 года

.Местные исполнительные органы и соответствующие территориальные избирательные комиссии В период 
проведения предвыборной агитации (п. 4 ст. 28)

18. Представление по акту в участковую избирательную комиссию списков избирателей, подписанных аки-
мом по каждому избирательному участку. Соответствующие акимы. За двадцать дней до начала голосования 
до 21 декабря 2020 года (п. 1 ст. 26-1)

19. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательным участкам, об-
разованным по месту жительства граждан. Участковые избирательные комиссии. За пятнадцать дней до дня 
голосования  до 26 декабря 2020 года (п. 1 ст. 26)

20. Оповещение избирателей о времени и месте голосования. Участковые избирательные комиссии. Не 
позднее чем за десять дней до дня проведения голосования  до  31 декабря 2020 года (пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)

21. Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных избирательных участках 
и доведение решения об этом до избирателей. Соответствующие территориальные избирательные комиссии. 
Не позднее чем за семь дней до выборов  до  3 января 2021 года (п. 1, п. 3 ст. 38)

22. Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций. Центральная из-
бирательная комиссия  Республики Казахстан.  Заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за 
пять дней до дня голосования.  Заканчивается в 18.00 часов 4 января 2021 года (п. 2, п. 4 ст. 20-2)

23. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям Терри-
ториальные избирательные комиссии. Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов.  Не 
ранее 7 января и до 9 января 2021 года (п. 3 ст. 37)

24. Открытие избирательных участков для голосования и составление  соответствующего протокола.  
Участковые избирательные комиссии. За один час до начала голосования в 06.00 часов по местному времени, 
если не установлено иное время начала голосования (п. 1 ст. 40)

 25. Проведение  голосования. Участковые избирательные комиссии. В день выборов с 07.00 до 20.00 
часов по местному времени, если не установлено иное время голосования (п. 1 ст. 38)

26. Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на избирательном участке. Участ-
ковые избирательные комиссии. Начинается в 20.00 часов по местному времени, если не установлено иное 
время окончания голосования. (пп. 8) ст. 18, ст. 43)

27. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в спе-
циально установленном месте для всеобщего ознакомления. Участковые избирательные комиссии. После под-
писания протокола – немедленно  (п. 8 ст. 43)

28. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в соответствующие 
районные, городские, районные в городе избирательные комиссии. Участковые избирательные комиссии. По-
сле подписания протокола - немедленно (п. 1 ст. 94)

29. Представление протоколов о результатах выборов в областные, городов республиканского значения и 
столицы избирательные комиссии. Районные, городские, районные в городе избирательные комиссии. После 
подписания протокола – немедленно (ст. 94)

30. Представление протоколов о результатах выборов по областям, городам республиканского значения и 
столицы в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан. Областные, городов республиканско-
го значения и столицы избирательные комиссии. Не более чем в двухдневный срок со дня выборов  Не позднее 
12 января 2021 года (п. 2 ст. 94)

31. Установление итогов выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых 
по партийным спискам. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан. Не позднее чем в се-
мидневный срок со дня проведения выборов. Не позднее 17 января 2021 года (пп. 10) ст. 12, п. 1 ст. 44, ст. 97)

 32. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов депутатов Мажили-
са Парламента Республики Казахстан. Центральная избирательная комиссия  Республики Казахстан. Не позд-
нее десяти дней со дня проведения выборов. Не позднее 20 января 2021 года (пп. 10) ст. 12, пп. 1) п. 4 ст. 44)

33. Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан отчетов об использо-
вании средств избирательных фондов. Политические партии. Не позднее пяти дней после установления итогов 
выборов (п. 9 ст. 34)

34. Опубликование информации об общей сумме денег, поступивших в избирательные фонды политиче-
ских партий, и их источниках в средствах массовой информации. Центральная избирательная комиссия  Респу-
блики Казахстан. В течение десяти дней после опубликования итогов выборов (п. 4 ст. 34)

 35. Регистрация избранных депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и вручение каждому 
депутату удостоверения и нагрудного знака . Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан  (пп. 
10) ст. 12, ст. 45, п. 2 ст. 46, ст. 98). 

Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

№ 786 сайлау учаскесі
Орталығы: Сарқан қаласы, Алдаберген Атанов 

көшесі № 17, Ақын Сара атындағы орта мектеп.
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Әл-Фараби 

№ 1-ден 101-ге дейін, Бөгенбай батыр № 1-ден 197-ге 
дейін, Наурызбай батыр № 1-ден 118-ге дейін, Сан-
сызбай Нұрбеков № 1-ден 87-ге дейін, Қарасай батыр 
№ 1-ден 55-ке дейін, Дина Нұрпеиісова № 1-ден 46-
ға дейін, Некрасов № 1-ден 29-ға дейін, Әйтеке би 
№ 1-ден 21-ге дейін, Санжар Асфендияров № 1-ден 
28-ге дейін, Оралхан Бокеев № 1-ден 32-ке дейін, 
Ләззат Асанова № 1-ден 17-ге дейін, Тұрар Рысқұлов 
№ 1-ден 32-ге дейін, Мәншүк Маметова № 1-ден 
16-ға дейін, Мәлік Ғабдуллин № 1-ден 25-ке дейін, 
Ілияс Жансүгіров № 1-ден 68-ге дейін, Біржан сал 
№ 1-ден 30-ға дейін, Балуан Шолак № 1-ден 13-ке 
дейін, Сүйінбай № 1-ден 40-қа дейін, Ғани Мұратбаев 
№ 1-ден 39-ға дейін, Әлия Молдағұлова № 1-ден 
38-ге дейін, Сұлтан Бейбарыс № 1-ден 14-ке дейін, 
Нұршәріп Жөнкебаев          № 1-ден 45-ке дейін , 
Ер Тарғын № 1-ден 8-ге дейін, Алдаберген Атанов           
№ 1-ден 43-ке дейін, Күләш Байсеитова № 1-ден 22-
ке дейін, Ахмет Жубанов № 1-ден 31-ге дейін, Панфи-
лов № 1-ден 48-ге дейін, Әділбек Абайділданов     № 
1-ден 22-ге дейін, Щорс № 1-ден 17-ге дейін, Бейімбет 
Майлин № 1-ден     27-ге дейін, Папанин № 1-ден 16-
ға дейін, Ербол Сыпатаев № 1-ден 15-ке дейін, Те-
решкова № 1-ден 10-ға дейін.

№ 787 сайлау учаскесі
Орталығы: Сарқан қаласы, Мұхтар Әуэзов 

көшесі № 96, Балалар және жасөспірімдер спорт 
мектебі.

Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Қабанбай 
батыр № 89-дан 242-ге дейін, Мұқан Төлебаев № 
1-ден 35-ке дейін, Ғали Орманов № 1-ден 25-ке дейін, 

САРҚАН АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ ШЕШІМІ
Сарқан ауданы бойынша дауыс берудi өткiзу және дауыс санау  үшiн сайлау учаскелерiн құру туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 1995 жылғы  28 қыркүйектегі Қазақстан Республика-

сы Конституциялық Заңының  23-бабының 1-тармағына және «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi 
мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 33-бабының 2-тармағына сәйкес, Сарқан ауданының әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Сарқан ауданы бойынша дауыс берудi өткiзу және дауыс санау үшiн сайлау учаскелерi осы шешімнің 
қосымшасына сәйкес құрылсын.

2. Сарқан ауданы әкімінің «Сарқан ауданы бойынша дауыс берудi өткiзу және дауыс санау үшiн сайлау 
учаскелерiн құру туралы» 2015 жылғы 27 қаңтарындағы № 1-1 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 3036 тіркелген, 2015 жылдың 04 наурызында «Сарқан» аудандық  газетінде жарияланған) 
және Сарқан ауданы әкімінің «Сарқан ауданы әкімінің 2015 жылғы 27 қаңтардағы «Сарқан ауданы бойынша 
дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін сайлау учаскелерін құру туралы» № 1-1 шешіміне өзгерістер енгізу 
туралы» 2016 жылғы 19 қаңтардағы № 1-1 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
3698 тіркелген, 2016 жылдың           17 ақпанында «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешiмнiң орындалуын бақылау Сарқан ауданы әкiмінің аппарат басшысы Б. Абибековке жүктелсiн.
4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы рес-

ми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Аудан әкімі       М. Разбеков

2018 жылғы 5 желтоқсан   № 12-4                     

Сарқан ауданы әкімінің 2018 жылғы «5» желтоқсандағы «Сарқан ауданы бойынша дауыс берудi өткiзу және дауыс санау үшiн сайлау учаскелерін құру туралы» № 12-4 шешіміне қосымша

Сарқан ауданы бойынша дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін құрылған сайлау учаскелері

Тәуелсіздік № 140-тан 298-ге дейін, Чепрасов № 81-
ден 114-ке дейін, Абай      № 109-дан 185-ке дейін, 
Ораз Жандосов № 1-ден 63-ке дейін, Жамбыл Жа-
баев № 63-тен 91-ге дейін, Мұхтар Әуэзов № 72-ден 
122-ге дейін, Ғабиден Мұстафин № 1-ден 47-ге дейін, 
Горький № 45-тен 114-ке дейін, Құдайберген Қалиев 
№ 39-дан 102-ге дейін, Пушкин № 25-тен 59-ға дейін, 
Құрманғазы       № 1-ден 38-ге дейін, Жанабаев № 
1-ден 19-ға дейін, Тәуке хан № 1-ден 15-ке дейін, Пе-

тровский № 1-ден 40-қа дейін, Бұқар Жырау № 1-ден 
17-ге дейін, Бикен Римова № 1-ден 29-ға дейін, Бірлік 
№ 1-ден 18-ге дейін, Достық № 1-ден 12-ге дейін, 
Қаблиса Жырау № 1-ден 15-ке дейін, Құдайбердиев 
№ 1-ден 24-ке дейін, Мейіртай Ұсатаев № 1-ден 16-ға 
дейін, Төлеген Тоқтаров № 1-ден 15-ке дейін; Орман 
шаруашылығы питомнигі.

№ 788 сайлау учаскесі
Орталығы: Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі № 

18, аудандық Мәдениет үйі.
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: 

Дінмұхамед Қонаев № 1-ден 57-ге дейін, Урманов № 
1-ден 37-ге дейін, Серке Қожамқұлов № 1-ден 26-ға 
дейін, Қасым Қайсенов № 1-ден 28-ге дейін, Шолохов 
№ 1-ден 38-ге дейін, Қазыбек би № 1-ден 10-ға дейін, 
Иса Байзаков № 1-ден 27-ге дейін, Спандияр Көбеев    
№ 1-ден 15-ке дейін, Оспанбек Боранбаев № 1-ден 
47-ге дейін, Бекзат Саттарханов № 1-ден 46-ға дейін, 
Ескелді би № 1-ден 37-ге дейін, Бұғыбай батыр № 
1-ден 28-ге дейін, Меліс Разбеков № 1-ден 7-ге дейін, 
Астана № 1-ден 20-ға дейін, Төле би № 1-ден 26-ға 
дейін, Савин № 1-ден 22-ге дейін, Сырым Датұлы № 
1-ден 17-ге дейін, Петровский № 41-ден 79-ға дейін, 
Арычная           № 70-тен 114-ке дейін, Бірлік № 19-дан 
38-ге дейін, Вихрев № 29-дан 60-қа дейін, Горький № 
1-ден 44-ке дейін, Нұрғиса Тілендиев № 8-ден 18-ге 
дейін, Бикен Римова № 30-дан 39-ға дейін, Әмірбек 
Құлақов № 1-ден 13-ке дейін, Мұхтар Әуэзов № 1-ден 
71-ге дейін, Мұхаметжан Тынышбаев № 1-ден 65-
ке дейін, Құдайберген Қалиев № 1-ден 38-ге дейін, 
Мұратқали Нукенов № 26-дан 62-ге дейін, Тәуелсіздік 
№ 92-ден 139-ға дейін, Төлеген Тоқтаров № 16-дан     
45-ке дейін, Панарин № 1-ден 10-ға дейін, Пушкин № 
1-ден 24-ке дейін, Жамбыл Жабаев № 16-дан 62-ге 
дейін, Қабанбай батыр № 21-ден 88-ге дейін, Абай № 
61-ден 108-ге дейін, Чепрасов № 48-ден 80-ге дейін, 
Шавров № 26-дан 40-қа дейін, Әліби Жангелдин № 
1-ден 11-ге дейін, Көшкінбай Жанатов           № 1-ден 
6-ға дейін, Тайбулат Мерекенов № 1; Басқан бөгеті; 
№ 552 Жол пайдалану учаскесі; № 72 Жылжымалы 
механикалық колонна.

(Жалғасы 3-4 беттерде).

№ 789 сайлау учаскесі
Орталығы: Сарқан қаласы, Қаныш Сәтбаев 

көшесі № 2, № 1             мектеп-гимназиясы.
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Амангелді 

№ 1-ден 6-ға дейін, Мұқағали Мақатаев № 1-ден 18-ге 
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«Ардагерлерді ардақтайық» 
атты акция!

«Алматы облысының жа-
стар ресурстық орталығы» 
кмм-нің филиалы «Сарқан 
ауданының жастар ресурстық 
орталығының» және «Алма-
ты облысы Сарқан аудандық 
пробация қызметі бөлімінің» 
ұйымдастыруымен «Еріктілер 
жылы аясында» жастардың 
бос уакытын тиімді пай-
далану, ардагерлерімізге 
құрмет көрсетіп, әлеуметтік 
көмек көрсету мақсатында 
«Ардагерлерді ардақтайық» 
атты акция өтті. Іс-шара ба-
рысында Сарқан аудандық 

пробация қызметі бөлімінің есебінде тіркеуінде тұрған еріктілермен бірге Сарқан қаласы, Че-
прасова №11 үйдің тұрғыны жалғыз басты Кузубаева Флюра апамыздың үйіне барып, қалын 
біліп, қариямыздың қыстық отынын шауып және ауласын күл-қоқыстан тазалап, өздерінің та-
рапынан кішігірім көмектесу жұмыстарын жүргізді.  

  Д.МУХАМЕТКАЛИЕВ,
  Сарқан аудандық ПҚБ-нің   бастығының м.а,    әділет аға лейтенанты.                                                  

«Қол күрес» жарысы !

«Алматы облысының жастар ресурстық орталығы» КММ-нің филиалы «Сарқан 
ауданының жастар ресурстық орталығы» және «Алматы облысы Сарқан аудандық пробация 
қызметі бөлімінің» ұйымдастыруымен «Еріктілер жылы аясында» жастардың бос уакытын 
тиімді пайдалану, салауатты өмір салтын ұстану және еріктілер арасында үздіктерді анықтау, 
жастардың арасында үздіктерді анықтау, жастардың арасында қол күрес спортын дамы-
ту мақсатында еріктілер арасынан «қол күрес» жарысы өтті. Жарысқа жастар арасынан 16 
қатысушы қатысып, Сарқан аудандық пробация қызметі бөлімінің есебінде тұрған азамат Е.Г 
II-орынға ие болды. Іс шара соңында жеңімпаз атанған спортшылар диплом, алғыс хат және 
бағалы сыйлықтармен марапатталды.  

Ауру немесе өлі құстармен байланыста 
болудан аулақ болыңыз;

Үй құсы күдікті себептермен қайтыс 
болған жағдайда, мәйіттерді қолмен  ұстауға 
болмайды.Егер басқа амалы болмаса, 
тікелей байланысқаннан кейін қолыңызды 
жуып,киімді антибактериялық құралдармен 
залалсыздандыру керек;

Жеке гигиена ережелерін сақтау қолды 
сабындап жылы сумен мұқият жуу,жеке 
қорғаныс құралдарын (маскалар,майлықтар) 
,қолға арналған антисептикалық құралдарын 
пайдалану;

Шикізатты, жартылай фабрикаттарды 
және дайын өнімді бөлек сақтау керек;

Шикі және дайын өнім үшін 
әртүрлі бөлшектеу мүкәммалын 
(тақтайлар,пышақтар және т.б ) пайдалану 
қажет және оларды бөлек сақтау қажет;

Жұмыртқа мен құс етін қолданар ал-
дында мұқият термиялық өңдеуден өткізу 

Құс тұмауының алдын алу шаралары

керек,шикі жұмыртқаны ішуден бас тартқан 
жөн;

Кондитерлік өнімдерді безендіру үшін 
ақуыз кремін қолданбауды ұсынамыз;

Ветеринари лық-санитариялық са-
раптамадан өтпеген ет пен жұмыртқаны 
«стихиялық» сауда орындарында, 
тексерілмеген сатушылардан сатып 
алмаңыз.

Жұмыртқа мен құс етін са-
тып алу кезінде сатушыдан өнімнің 
қауіпсіздік құжаттарын (ветеринариялық 
анықтамалар,ветеринариялық сертификат-
тар және т.б) талап ету қажет.

Аурудың алғашқы белгілері пайда болған 
жағдайда,диагноз қою және уақытылы 
емдеуді тағайындау үшін дереу дәрігерге 
жүгіну керек.

Г.САДВАҚАС,
Сарқан аудандық ТКҚСҚББ

  бас маман.

Қазақстан аумағында (СҚО,Ақмола, Қостанай, Павлодар, 
Қарағанды облыстары) құс тұмауының тіркелуіне байланы-
сты, Сарқан аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы , сізге өзіңіз бен 
жақындырыңыздың денсаулығын сақтауға мүмкіндік беретін құс 
тұмауының қарапайым алдын-алу шараларын ұсынады;

(Басы 2-бетте).
№ 788 сайлау учаскесі
Орталығы: Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі № 

18, аудандық Мәдениет үйі.
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: 

Дінмұхамед Қонаев № 1-ден 57-ге дейін, Урманов № 
1-ден 37-ге дейін, Серке Қожамқұлов № 1-ден 26-ға 
дейін, Қасым Қайсенов № 1-ден 28-ге дейін, Шолохов 
№ 1-ден 38-ге дейін, Қазыбек би № 1-ден 10-ға дейін, 
Иса Байзаков № 1-ден 27-ге дейін, Спандияр Көбеев    
№ 1-ден 15-ке дейін, Оспанбек Боранбаев № 1-ден 
47-ге дейін, Бекзат Саттарханов № 1-ден 46-ға дейін, 
Ескелді би № 1-ден 37-ге дейін, Бұғыбай батыр № 
1-ден 28-ге дейін, Меліс Разбеков № 1-ден 7-ге дейін, 
Астана № 1-ден 20-ға дейін, Төле би № 1-ден 26-ға 
дейін, Савин № 1-ден 22-ге дейін, Сырым Датұлы № 
1-ден 17-ге дейін, Петровский № 41-ден 79-ға дейін, 
Арычная           № 70-тен 114-ке дейін, Бірлік № 19-дан 
38-ге дейін, Вихрев № 29-дан 60-қа дейін, Горький № 
1-ден 44-ке дейін, Нұрғиса Тілендиев № 8-ден 18-ге 
дейін, Бикен Римова № 30-дан 39-ға дейін, Әмірбек 
Құлақов № 1-ден 13-ке дейін, Мұхтар Әуэзов № 1-ден 
71-ге дейін, Мұхаметжан Тынышбаев № 1-ден 65-
ке дейін, Құдайберген Қалиев № 1-ден 38-ге дейін, 
Мұратқали Нукенов № 26-дан 62-ге дейін, Тәуелсіздік 
№ 92-ден 139-ға дейін, Төлеген Тоқтаров № 16-дан     
45-ке дейін, Панарин № 1-ден 10-ға дейін, Пушкин № 
1-ден 24-ке дейін, Жамбыл Жабаев № 16-дан 62-ге 
дейін, Қабанбай батыр № 21-ден 88-ге дейін, Абай № 
61-ден 108-ге дейін, Чепрасов № 48-ден 80-ге дейін, 
Шавров № 26-дан 40-қа дейін, Әліби Жангелдин № 
1-ден 11-ге дейін, Көшкінбай Жанатов           № 1-ден 
6-ға дейін, Тайбулат Мерекенов № 1; Басқан бөгеті; 
№ 552 Жол пайдалану учаскесі; № 72 Жылжымалы 
механикалық колонна.

№ 789 сайлау учаскесі
Орталығы: Сарқан қаласы, Қаныш Сәтбаев 

көшесі № 2, № 1             мектеп-гимназиясы.
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Амангелді 

№ 1-ден 6-ға дейін, Мұқағали Мақатаев № 1-ден 18-ге 
дейін, Ғазиза Жұбанова № 1-ден 43-ке дейін, Бауыр-
жан Момышұлы № 1-ден 36-ға дейін, Кенесары хан 
№ 1-ден 26- ға дейін, Қажкен Бекбаев № 1-ден 42-
ге дейін, Лермонтов № 1-ден 54-ке дейін, Ломоносов 
№ 1-ден 10- ға дейін, Тәттімбет № 1-ден 13-ке дейін, 
Қажымұқан Мұңайтпасов № 1-ден 45-ке дейін, Қаныш 
Сәтбаев № 1-ден 36-ға дейін, Шоқан Уәлиханов № 
1-ден 37-ге дейін, Арычная № 42-ден 69-ға дейін, Че-
прасов        № 1-ден 46-ға дейін, Абай № 1-ден 60-
қа дейін, Абылай хан № 28-ден 47-ге дейін, Нұрғиса 
Тілендиев № 1-ден 7-ге дейін, Әмірбек Құлаков 14-тен 
95-ке дейін, Мұратқали Нүкенов № 1-ден 25-ке дейін, 
Панарин № 11-ден 31-ге дейін, Сәкен Сейфуллин 
№ 11-ден 48-ге дейін, Күнсайын Қуатбаев № 11-ден 
48-ге дейін, Жамбыл Жабаев № 1-ден 15-ке дейін, 
Сұлтанмахмұт Торайғыров            № 22-ден 32-ге 
дейін, Ахмет Байтұрсынов № 1-ден 126-ға дейін.

№ 790 сайлау учаскесі 
Орталығы: Сарқан қаласы, Латиф Хамиди 

көшесі № 12, көмекші мектеп- интернаты.
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Әуесхан 

Қойбағаров № 1-ден 154-ке дейін, Шәмші Қалдаяқов 
№ 1-ден 19-ға дейін, Исатай Тайманұлы № 1-ден 
28-ге дейін, Ілияс Есенберлин № 1-ден 38-ге дейін, 
Мағжан Жұмабаев № 1-ден 81-ге дейін, Қобыланды 

Қоғам тарапынан бақыланады
Ағымдағы жылы Сарқан 

қаласының Ватутин көшесінің 
жол жабындысын орташа жөндеу 
жұмыстарын жүргізу мақсатында  
мердігер «АБЗ Карьер ДРСУ» 
ЖШС-мен 13 844,320 мың 
теңгеге келісім жасалды. Бүгінгі 
күнге қатты төсенішін салу 
жұмыстары жүзеге асырылуда. 
Сонымен қатар осы мердігер 
мекемемен Сарқан қаласының 
Боранбаев-Ескелді би көшесінің 
жол жабындысын орташа 
жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
13 396,633 мың теңгеге келісім 
шарт жасалды. Бүгінгі күнге 
қатты төсенішін салу қолға алын-
ды. Жолдың сапасы қоғам тара-
пынан бақыланады.

А. ҚАУМЕНОВ,
аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы. 

Сарқан ауданы бойынша дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін құрылған сайлау учаскелері
батыр № 1-ден 22-ге дейін, Тайыр Жароков № 
1-ден 62-ге дейін, Жүсіп Баласағұн № 1-ден 25- ге 
дейін, Махамбет Өтемісұлы № 1-ден    44-ке дейін, 
Бейбітшілік № 1-ден 58-ге дейін, Жүсіпбек Аймауы-
тов № 1-ден   32-ге дейін, Гоголь № 1-ден 30-ға дейін, 
Арычная № 1-ден 41-ге дейін, Абылай хан № 1-ден 
27-ге дейін, Ватутин № 1-ден 49-ға дейін, Вихрев № 
1-ден 28-ге дейін, Райымбек батыр № 1-ден 18-ге 
дейін, Тәуелсіздік № 1-ден 91-ге дейін, Латиф Хами-
ди № 1-ден 30-ға дейін, Сәкен Сейфуллин № 1-ден 
10-ға дейін, Күнсайын Қуатбаев № 1-ден 10-ға дейін, 
Қабанбай батыр № 1-ден 20-ға дейін, Сұлтанмахмұт 
Торайғыров № 1-ден 21-ге дейін, Шавров № 1-ден 25-
ке дейін, Шевченко № 1-ден 57-ге дейін.

№ 791 сайлау учаскесі
Орталығы: Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі № 

5, Сарқан аудандық ауруханасы.
Шекарасы: Сарқан аудандық ауруханасының 

аумағы.
№ 792 сайлау учаскесі
Орталығы: Бірлік ауылы, Чепрасов көшесі № 63, 

Бірлік негізгі орта мектебі.
Шекарасы: Бірлік ауылы. 
№ 793 сайлау учаскесі
Орталығы: Аманбөктер ауылы, Смағұл көшесі 

№ 6, Аманбөктер орта мектебі.
Шекарасы: Аманбөктер, Баянбай ауылдары, 

бөлімшелер: Үштөбе, Мұшұмбай;Омарталар; Кардон.
№ 794 сайлау учаскесі
Орталығы: Екіаша ауылы, Қабдолда Аманжолов 

көшесі № 80, Екіаша ауылының мәдениет үйі. 
Шекарасы: Екіаша ауылы; мал жайылым 

учаскелері: Тал – тал, Матай.
№ 795 сайлау учаскесі
Орталығы: Тополевка ауылы, Тәуелсіздік көшесі 

№ 20, Тополевка орта мектебі. 
Шекарасы: Тополевка ауылы; Орманшылар кар-

доны; Қосалқы шаруашылықтар.
№ 796 сайлау учаскесі
Орталығы: Алмалы ауылы, Әбішев көшесі № 1, 

Новопокровка орта мектебі. 
Шекарасы: Алмалы ауылы; Тал-тал мал жайы-

лым учаскесі; суландыру мекемесінің пунктері.
№ 797 сайлау учаскесі
Орталығы: Абай ауылы, Абай көшесі № 40, 

Тасарық орта мектебі. Шекарасы: Абай ауылы.
№ 798 сайлау учаскесі
Орталығы: Пограничник ауылы, Сәтбаев көшесі 

№ 8, Пограничник орта мектебі. 
Шекарасы: Пограничник ауылы; Шаруашылық 

субъектілерінің мал шаруашылығы фермалары.
№ 799 сайлау учаскесі
Орталығы: Қарауылтөбе ауылы, Бейбітшілік 

көшесі № 8, Қарауылтөбе орта мектебі.
Шекарасы: Қарауылтөбе ауылы; фермалар.
№ 800 сайлау учаскесі
Орталығы: Көкөзек ауылы, Фестивальная көшесі 

№ 5, Көкөзек орта мектебі. 
Шекарасы: Көкөзек ауылы.
№ 801 сайлау учаскесі
Орталығы: Қойлық ауылы, Макетов көшесі № 45, 

«Қ. Қазыбайұлы атындағы Қойлық ауылдық мәдениет 
үйі» «Сарқан ауданы әкімінің аудандық мәдениет үйі» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының 

№ 2 филиалы.
Шекарасы: Қойлық ауылы; Джунусова, Бейсем-

беков, Жаңа-Тұрмыс шаруа қожалықтары.
№ 802 сайлау учаскесі 
Орталығы: Бақалы ауылы, Мұхтар Арын көшесі 

№ 10, Мұхтар Арын атындағы мәдениет үйі. 
Шекарасы: Бақалы ауылы.
№ 803 сайлау учаскесі
Орталығы: Қазыбаев ауылы, Жаңақұрлыс 

көшесі № 1, Ағарту бастауыш мектебі. 
Шекарасы: Қазыбаев ауылы.
№ 804 сайлау учаскесі
Орталығы: Тасқұдық ауылы, Тасқұдық бастауыш 

мектебі.
Шекарасы: Тасқұдық ауылы.
№ 805 сайлау учаскесі
Орталығы: Қарабөгет ауылы, Абайділданов 

көшесі № 18, Әл-Фараби атындағы орта мектеп.
Шекарасы: Қарабөгет ауылы, Еркін ауылы; Уәли 

– Сәбит мал жайылым учаскесі.
№ 806 сайлау учаскесі
Орталығы: Черкасск ауылы, Қойшыбекова Шай-

за көшесі № 120 А, Мәдениет үйі.
Шекарасы: Черкасск ауылы.
№ 807 сайлау учаскесі 
Орталығы: Аққайын ауылы, Мұхаметжан Ты-

нышбаев көшесі № 25, Ленин бастауыш мектебі. 
Шекарасы: Аққайың ауылы.
№ 808 сайлау учаскесі
Орталығы: Петропавловка ауылы, Абай 

Құнанбаев көшесі № 91, Петропавловск орта мектебі. 
Шекарасы: Петропавловка ауылы, Садовое ауы-

лы.
№ 809 сайлау учаскесі
Орталығы: Қарғалы ауылы, Мұхаметжан Ты-

нышбаев көшесі № 42, Мұхаметжан Тынышбаев 
атындағы орта мектеп.

Шекарасы: Қарғалы ауылы.
№ 810 сайлау учаскесі
Орталығы: Шатырбай ауылы, Нұғманов көшесі 

№ 30, «Шатырбай ауылдық Мәдениет үйі» «Сарқан 
ауданы әкімінің аудандық Мәдениет үйі» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорынының № 5 филиа-
лы.

Шекарасы: Шатырбай ауылы.
№ 811 сайлау учаскесі
Орталығы: Лепсі ауылы, Мұқан Төлебаев көшесі 

№ 21, К. Ушинский атындағы орта мектеп.
Шекарасы: Лепсі ауылы; темір жолдың шығыс 

бөлігінің көшелері: Айтеке би № 1/1- ден 21/2-ге дейін, 
Айдархан Бибатыров № 2-ден 18-ге дейін, Орынба-
сар Мұқұшев № 1-ден 10-ға дейін, Мұхаметжан Ты-
нышбаев № 4-ден 14-ге дейін, Төлеубек Ермекбаев 
№ 1-ден 18-ге дейін, Айша биби № 1-ден   11/2-ге 
дейін, Мұқан Төлебаев № 1-ден 30-ға дейін, Жам-
был № 1/1-ден 14/2-ге дейін, Асылбек Альсеров № 
2-ден 7/2 -ге дейін, Сакен Байтулеуов № 1/1-ден 13-ке 
дейін, Мұхтар Ауэзов № 21-ден 41-ге дейін, Төлеген 
Тоқтаров № 1-ден 15-ке дейін, Дінмұхамет Қонаев № 
2-ден 33-ке дейін, Маншүк Маметова          № 1/1-ден 
33-ке дейін, Әлия Молдагулова № 1-ден 16-ға дейін, 
Алдияр № 1-ден 40-қа дейін, Абылай хан № 3-тен 24-
ке дейін, Қаныш Сатпаев № 1/1-ден 9/2-ге дейін, Төле 
би № 1/2-ден 7/2-ге дейін, Шәмші Қалдаяков № 1/1-

ден 12-ге дейін, Қазыбек би № 1-ден 21-ге дейін.
№ 812 сайлау учаскесі
Орталығы: Лепсі ауылы, Дина Нұрпейсова 

көшесі № 3, № 54 орта мектебі. 
Шекарасы: Лепсі ауылы; темір жолдың батыс 

бөлігінің көшелері: Мұхтар Қаптағаев № 1/1-ден 21-
ге дейін, Мұратбек Ахметов № 1/1-ден 12/2-ге дейін, 
Құл ақын № 1-ден 28-ге дейін, Тайтұлақ-талтұс № 
1-ден 13-ке дейін, Мұқатай Қалдыбаев № 1/1-ден 3-ке 
дейін, Дина Нұрпейсова № 1/1-ден 2/2-ге дейін, Ақын 
Сара № 1/1-ден 19-ға дейін, Біржан Сал № 1/1-ден 
26-ға дейін, Қабанбай батыр № 1-ден 37-ге дейін, 
Қайрат Рысқұлбеков № 1-ден 28-ге дейін, Александр 
Ни № 2-ден 15-ке дейін; «Керегетас», «Сарықұрақ», 
«Арғанаты», «Ақбалық», «Қаратас», «Көкшалғын» 
станциялары.

№ 813 сайлау учаскесі
Орталығы: Көктерек ауылы, Арын көшесі № 18, 

Мәншүк Мәметова атындағы орта мектеп.
Шекарасы: Көктерек ауылы.
№ 814 сайлау учаскесі
Орталығы: Көкжиде ауылы, Төлебай батыр 

көшесі № 18, Ерікті орта мектебі.
Шекарасы: Көкжиде ауылы.
№ 815 сайлау учаскесі
Орталығы: Мұқан Төлебаев ауылы, Мұқан 

Төлебаев көшесі № 15 а, «Мұқан Төлебаев ауылдық 
Мәдениет үйі» «Сарқан ауданы әкімінің аудандық 
Мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорынының № 7 филиалы.

Шекарасы: Мұқан Төлебаев ауылы.
№ 816 сайлау учаскесі
Орталығы: Үлгі ауылы, Байғамытов көшесі № 

12, Үлгі ауылдық дәрігерлік пункті.
Шекарасы: Үлгі ауылы, Шұбартүбек ауылы.
№ 817 сайлау учаскесі 
Орталығы: Екіаша ауылы; «Покатиловская за-

става» әскери бөлімшесі.
Шекарасы: Покатиловка заставасы.
№ 818 сайлау учаскесі 
Орталығы: Тополевка ауылы, «Тополевская за-

става» әскери бөлімшесі.
Шекарасы: Тополевка заставасы.

Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігі облысының/қаласының Әділет 
департаменті

Нормативтік құқықтық акті 11.12.2018
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 4942 болып енгізілді
Результаты согласования
Акимат Алматинской области - Главный 

специалист-юрист Ернар Саматұлы Нұркасым, 
07.12.2018 11:10:18, положительный результат 
проверки ЭЦП

Департамент юстиции Алматинской области 
- руководитель Департамента Абай Сейдірұлы 
Арап, 07.12.2018 17:02:47, положительный резуль-
тат проверки ЭЦП

Результаты подписания
Сарқан ауданының әкімдігі - Сарқан ауданы 

әкімі М. Разбеков, 07.12.2018 18:08:08, положи-
тельный результат проверки ЭЦП
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Орталығы: Сарқан қаласы, Тәуелсіздік көшесі № 117, 
аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі, тел. 87283921491, факс: 87283921222. 

Комиссия төрағасы – Тертюбаев Оралбек Шабденович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Аскарова Айгуль 

Оразгалиевна. 
Комиссия хатшысы – Кабдолданова Салтанат Сакеновна.
Комиссия мүшелері – Нургалиева Шолпан Каналовна, 

Құрмаш Ақнұр Қайратқызы, Мұхтарұлы Ілияс, Маткаримов Ну-
рахмет Жанахметович.

№ 786 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Сарқан қаласы, Алдаберген Атанов көшесі № 

17, Ақын Сара атындағы орта мектебі, тел. 87283927259.
Комиссия төрағасы – Сансызбаева Гулим Абиловна.
Комиссия төрағасының орынбасары – Тукушев Арман 

Балтабекович. 
Комиссия хатшысы – Жылысова Сауле Толегеновна. 
Комиссия мүшелері – Жаркенова Шолпан Омирсериковна, 

Чакенова Ратай, Айтақын Сержан, Станбеков Арман Армияе-
вич, Шаймуратов Дидар Шаймуратович, Дукенбаева Роза Сер-
газиевна, Блискельдинова Айнур Сабитовна, Колбасаров Жан-
дос Усенович.

№ 787 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Сарқан қаласы, Мұхтар Әуэзов көшесі № 96, 

Балалар және   жасөспірімдер спорт мектебі, тел. 87283920250.
Комиссия төрағасы – Балабеков Дастан Канатбекович 

(Ғазиз).
Комиссия төрағасының орынбасары – Акжолов Нусип-

хан Мейрамгалиевич.
Комиссия хатшысы – Абижанова Гульмира Джамбуловна.
Комиссия мүшелері – Малаев Сатылжан Жанахметович, 

Кадырбаева Бакыт Токтаровна, Тертюбаева Турумкан Чабде-
новна, Лихачева Светлана Борисовна, Жаманқыз Нурболат, 
Мусапиров Рустем Қосымбайұлы, Жанібек Арнай Бауржанұлы, 
Тастамбеков Марат Болатович.

№  788 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі  № 18, Сарқан 

аудандық мәдениет үйі, тел. 87283921095.
Комиссия төрағасы – Куттубеков Ыкылас Болатбекович. 
Комиссия төрағасының орынбасары – Тогжигитов Ер-

болсын Токтасынович. 
Комиссия хатшысы – Белимбаева Фатима Секеновна.  
Комиссия мүшелері – Акихатқызы Айжан, Сейполдина Ай-

сулу Тлектесовна, Тукушев Аман Балтабекович, Смағул Айза-
да Бикетқызы, Койбагарова Валентина Макеевна, Кызайбаев 
Руслан Серикович, Бигалиева Марал Айткалиевна, Станбекова 
Айман Армиевна.

№ 789 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Сарқан қаласы, Қаныш Сәтбаев көшесі № 2, № 

1 мектеп-гимназиясы, тел. 87283921970.
Комиссия төрағасы – Бершимбекова Жекен Саилауевна.
Комиссия төрағасының орынбасары – Нуриев Руслан 

Алимханович. 
Комиссия хатшысы – Дуйсенханова Салтанат Бауржанов-

на.
Комиссия мүшелері – Темирбаева Виктория Саятов-

на, Нанбаева Гульзира Оспановна, Лозовая Эрна Яковлевна,  
Прудникова Надежда Николаевна, Басшыгулов Жигер Есболо-
вич, Жумагельдинова Зиякуль Абдисаматовна.

№ 790 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Сарқан қаласы, Латиф Хамиди көшесі № 12, 

облыстық көмекші мектеп- интернаты, тел. 87283921984.
Комиссия төрағасы – Мамбетбаев Кайсар Мухаметшари-

пович. 
Комиссия төрағасының орынбасары – Ошаганова Эль-

мира Ортавна.
Комиссия хатшысы – Таева Гульвира Турсунбаевна.
Комиссия мүшелері – Итжанова Гульнара Кайролдановна, 

Досбаева Айгуль Окметбаевна, Муханова Гульмира Тынышба-
евна, Абдухаликова Гульмира Балтабековна, Тукушева Гульна-
фис Джумакановна, Иманбаева Эльмира.

№ 791 учаскелік сайлау комиссиясы (жабық)
Орталығы: Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі № 5, Сарқан 

аудандық ауруханасы, тел. 87283921440.
Комиссия төрағасы – Тобышаков Бауыржан Оргыбекович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Бейсебаева Сау-

ла Нуракимовна. 
Комиссия хатшысы – Бейсебаева Алина Жуматаевна.
Комиссия мүшелері – Оспанова Рита Мейрамбековна, 

Исабаева Дидар Аскербековна.
№ 792 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Бірлік ауылы, Чепрасов көшесі № 35, Бірлік 

негізгі орта мектебі, тел. 87283934266.
Комиссия төрағасы – Камбаев Амангельды Кусаинович.
Комиссия төрағасының орынбасарысы – Дутбаева  

Шара Телибаевна. 
Комиссия хатшысы – Смаилова Самал Оралкановна.
Комиссия мүшелері – Молдабекова Саркыт Дарихатовна, 

Досаноманова  Гульмира Толеуовна.
№ 793 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Аманбөктер ауылы, Смағұл көшесі № 6, 

Аманбөктер орта мектебі, тел. 87283954007.
Комиссия төрағасы – Сандыбаев Мырзагельды Нусипджа-

нович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Жунисбекова Жа-

нар Жарылкасыновна.
Комиссия хатшысы – Садвакасов Бауржан Ермұлдаұлы.
Комиссия мүшелері – Жантелова Кульпаш Кабдешовна, 

Амирова Акбота Ерболовна.  
№ 794 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Екіаша ауылы, Қабдолда Аманжолов көшесі № 

80, Екіаша ауылының мәдениет үйі, тел. 87283954033.
Комиссия төрағасы – Дюсембеков Даулет Адильжанович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Каирбекова Гуль-

жан Акзановна. 
Комиссия хатшысы – Абдугалиева Карлыгаш Саматовна.
Комиссия мүшелері – Сабикенова Нурымкан Молдага-

зыевна, Абейбекова Райхан Есимхановна, Чамчиева Аида 
Жомартқызы, Джиланбаева Жазира Исламхановна.

№ 795 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Тополевка ауылы, Тәуелсіздік көшесі № 20, То-

полевка орта мектебі, тел. 87283929722.
Комиссия төрағасы – Аметова Толкын Жанузаковна.
Комиссия төрағасының орынбасары – Федорина Мари-

САРҚАН АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ
на Анатольевна. 

Комиссия хатшысы – Мусабаева Гульмира Серихановна.
Комиссия мүшелері – Акыбаева Нурлукан Сейлгазиевна, 

Никонова Зинаида Григорьевна.
№ 796 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Алмалы ауылы, Әбішев көшесі № 1 а, Новопо-

кровка орта  мектебі, тел. 87283932026.
Комиссия төрағасы – Жантасов Нурлан Дуйсеканович. 
Комиссия төрағасының орынбасары – Жарқынқызы На-

зым.
Комиссия хатшысы – Акыпбекова Баян.
Комиссия мүшелері – Буембаева Турсункуль Аскарбеков-

на, Байсалбаева Нургуль Жарылкасыновна, Құрманбай Құаныш 
Аменгельдіұлы, Куракбаева Дильбара Куракпаевна, Байдуали-
ев Данияр Қанатханұлы, Сарсембаева Жумабике Какеновна.

№ 797 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Абай ауылы, Абай көшесі № 40, Тасарық орта 

мектебі, тел. 87283934227, 87283934839. 
Комиссия төрағасы – Жазыкбаев Есенгул Абикенович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Рахатова Камал 

Отарбаевна.
Комиссия хатшысы – Аблхасимова Сандугаш Адильха-

новна.
Комиссия мүшелері – Сыдыканов Жанат Зулкакович, Те-

миргазинова Сандугаш Бахыткаримовна.
№ 798 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Пограничник ауылы, Сәтбаев көшесі № 8, По-

граничник орта мектебі, тел. 87283934203.
Комиссия төрағасы – Алыбаева Лязат Аблакатовна.
Комиссия төрағасының орынбасары – Бижаксынов Бо-

лат Сансызбаевич.
Комиссия хатшысы – Мухамедьярова Гульнар Чакербе-

ковна.
Комиссия мүшелері – Карибаева Маржан Бауржановна, 

Кирикбаева Бижамал Молдакуловна.
№ 799 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Қарауылтөбе ауылы, Бейбітшілік көшесі № 8, 

Қарауылтөбе орта мектебі, тел. 87283934207.
Комиссия төрағасы – Тайменкенова Сауле Жумадиловна.
Комиссия төрағасының орынбасары – Бигожанова 

Каршыға Долпановна. 
Комиссия хатшысы – Имашева Гулдария Рахимгалиевна.
Комиссия мүшелері – Сейсембаев Жаркынбек Балтабайе-

вич, Жолдасбаева Сандыгуль Махмудовна.
№ 800 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Көкөзек ауылы, Фестивальная көшесі № 5, 

Көкөзек орта мектебі, тел. 87283934200.
Комиссия төрағасы – Досымов Серикбек Кадырович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Арыстамбекова 

Латипа Кабдулманаповна.
Комиссия хатшысы – Нуржанова Ардак Ахановна. 
Комиссия мүшелері – Бутаев Нурболган Джагипарович, 

Каптагаева Фарида Кокенаевна.
№ 801 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Қойлық ауылы, Макетов көшесі № 45, 

Қ.Қазыбаев атындағы мәдениет үйі, телефон 87283926318.
Комиссия төрағасы – Мырзаханов Азат Буркитбаевич.
Комиссия төрағасының орынбасары – Надырбекова Ба-

кыт Нуркасымовна.
Комиссия хатшысы – Меликова Ольга Васильевна.
Комиссия мүшелері – Есиркеев Бауыржан Саркытбеко-

вич, Кадырбекова Гульнара Болатпековна, Сапарова Альмира 
Талгатовна, Самигуллина Ботагоз Асыркарымовна, Моисеенко 
Елена Васильевна, Тайжанова Куляш Океновна.

№ 802 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Бақалы ауылы, Мұхтар Арын көшесі № 10, 

М.Арын атындағы мәдениет үйә, тел. 87283929773.
Комиссия төрағасы – Курмангалиева Сауле Токтасынов-

на.
Комиссия төрағасының орынбасары – Мухаметкалиева 

Гизада Толегеновна. 
Комиссия хатшысы – Жанекенова Асель Жумасиловна.
Комиссия мүшелері – Еркасимова Лаура Ертаевна, Нагы-

манов Жандос Абыкенович.
№ 803 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Қазыбаев ауылы, Жаңақұрылыс көшесі № 1, 

Ағарту бастауыш мектебі, тел. 87283929378.
Комиссия төрағасы – Тунгышбаев Канат Мерекенович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Оралханов Талгат 

Оралханович.
Комиссия хатшысы – Айдаулетова Галина Жумажановна.
Комиссия мүшелері – Молдажанова Маржан Касымханов-

на, Омарова Бибигуль Есболатовна.
№ 804 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Тасқұдық ауылы, Тасқұдық көшесі № 1, 

Тасқұдық бастауыш мектебі, тел. 87283929230.
Комиссия төрағасы – Елубаев Куатбек Сарсенбаевич. 
Комиссия төрағасының орынбасары – Батырбекова Са-

мал Серикказиновна.
Комиссия хатшысы – Несипбаева Асем Орасбаевна.
Комиссия мүшелері – Имангалиева Айнагуль Серикжанов-

на, Абдуалиева Акбопе Темиргалиевна.
№ 805 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Қарабөгет ауылы, Абайділданов көшесі № 18, 

Әл-Фараби атындағы орта мектебі, тел. 87283929247.
Комиссия төрағасы – Сейтханова Гульнур Оралхановна.
Комиссия төрағасының орынбасары – Тлеулесова Рауза 

Кабыловна.
Комиссия хатшысы – Насырова Жанаргуль Бостановна.
Комиссия мүшелері – Қадыржанұлы Ельдар, Тұрсынхан 

Салтанат.
№ 806 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Черкасск ауылы, Ш.Қойшыбекова көшесі № 120 

а, Мідениет үйі, тел. 87283929116.
Комиссия төрағасы – Абилгапаров Жандос Аманкелдино-

вич.
Комиссия төрағасының орынбасары – Даулетбаева Ай-

нур Есимкамбетова.
Комиссия хатшысы – Омарбекова Майнур Бекжановна.
Комиссия мүшелері – Корпебаева Лязат Жолдыбаевна, 

Ахметжанова Самал Акылбековна.
№ 807 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Аққайын ауылы, Мұхаметжан Тынышбаев 

көшесі № 51, Ленин бастауыш мектебі, тел. 87283929864.

Комиссия төрағасы – Качанова Галина Ивановна.
Комиссия төрағасының орынбасары – Жумабекова Ай-

гуль Жабайхановна.
Комиссия хатшысы – Бакиева Сауле Зиядановна.
Комиссия мүшелері – Луценко Наталья Викторовна, Один-

цова Юлия Константиновна.
№ 808 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Ақтұма ауылы, Абай Құнанбаев көшесі № 91, 

Петропавловка орта мектебі, тел. 87283929352.
Комиссия төрағасы – Мусабаланова Іңкәр Тлеуқанқызы.
Комиссия төрағасының орынбасары – Ибраимов Амир-

жан Касенович.
Комиссия хатшысы – Джаксигельдинова Раушан Жаку-

повна.
Комиссия мүшелері – Калиакбаров Ержан Сейдахметович, 

Нусупов Бексултан Сагымбаевич.
№ 809 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Қарғалы ауылы, Мұхаметжан Тынышба-

ев көшесі № 42, М.Тынышбаев атындағы орта мектебі, тел. 
87283929698.

Комиссия төрағасы – Джамбулатов Ержан Елюбаевич.
Комиссия төрағасының орынбасары – Рыскелдина Эль-

мира Укеновна.
Комиссия хатшысы – Калыкова Айгуль Амырхановна.
Комиссия мүшелері – Абаева Гульмира Еркеновна, Хасе-

нова Жумагуль Айтмуханбетова, Омарбекова Гульниса Ерке-
новна, Букенбаев Шарипкан Жумашевич.

№ 810 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Шатырбай ауылы, Нұғманов көшесі № 30, Ша-

тырбай ауылдық мәдениет үйі, тел. 87283929549.
Комиссия төрағасы – Рахимжанов Шакрат Кажгалиевич.
Комиссия төрағасының орынбасары – Бабыкова Айгуль 

Тлектесовна.  
Комиссия хатшысы – Чакенова Ултуар Каппаровна.
Комиссия мүшелері – Бегимбетов Серик Акылбекович, 

Айтпосынова Раушан Келесовна.
№ 811 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Лепсі ауылы, Мұқан Төлебаев көшесі № 21, К. 

Ушинский атындағы орта мектебі, тел. 87284321532.
Комиссия төрағасы – Оразгельдинов Берик Жунисхано-

вич.
Комиссия төрағасының орынбасары – Ибраев Азамат 

Зияшевич.
Комиссия хатшысы – Касымова Алия Темирхановна.
Комиссия мүшелері – Онгарбаев Сабыржан Серикбаевич, 

Мустафина Гульнур Аскаровна, Нуртулеуов Ержан Нурахмето-
вич, Молтанова Сания Каримбековна.

№ 812 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Лепсі ауылы, Дина Нұрпейсова көшесі № 3, № 

54 орта мектебі, тел. 87284321255.
Комиссия төрағасы – Турсунбаев Рустам Серикбаевич.
Комиссия төрағасының орынбасары – Шакиров Болат 

Турсунбаевич.
Комиссия хатшысы – Карашева Жупар Жаскайратовна.
Комиссия мүшелері – Байсалбеков Азамат Советханович, 

Джапаров Сеит Кабиевич.
№ 813 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Көктерек ауылы, Арын көшесі № 18, Мәншүк 

Мәметова атындағы орта мектебі, тел. 87284322421.
Комиссия төрағасы – Мухамадиев Насихат Оразович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Ембергенова Сау-

ле Токеновна.
Комиссия хатшысы – Байбаракова Жансая Оралбаевна. 
Комиссия мүшелері – Жаксыбеков Рустем Елебекович, 

Дюсембаев Дархан Берикбосынович.
№ 814 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Көкжиде ауылы, Төлебай батыр көшесі № 18, 

Ерікті орта мектебі, тел. 87284322368, факс: 87284322380.
Комиссия төрағасы – Баянбаев Серик Темиргалиевич.
Комиссия төрағасының орынбасары – Дукенова Жанар-

гуль Сериковна.
Комиссия хатшысы – Бельгибаева Гульмира Толеутаевна.
Комиссия мүшелері – Мухаметкалиева Шамсия Иемберге-

новна, Нурсеитова Маржан Айтмуханбетовна. 
№ 815 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Мұқан Төлебаев ауылы, Мұқан Төлебаев 

көшесі № 15а, Мұқан Төлебаев ауылдық мәдениет үйі, тел. 
87285921404.

Комиссия төрағасы – Оразиманова Светлана Жамболов-
на.

Комиссия төрағасының орынбасары – Рахышева Гуль-
мира Оразовна.

Комиссия хатшысы – Шалкибекова Лайла Омаргалиевна.
Комиссия мүшелері - Юсупова Раушан Слатаевна, Мамы-

раимова Алмана Кошкарбековна.
№ 816 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Үлгі ауылы, Байғамытов көшесі № 12, Үлгі 

ауылдық дәрігерлік пункті, тел. 87285950060.
Комиссия төрағасы – Жанбырбаева Динагуль Оспановна.
Комиссия төрағасының орынбасары – Екижанова Кыз-

галдак Касеновна.
Комиссия хатшысы – Амирбаева Айгерим Қайрбекқызы.
Комиссия мүшелері – Нуржанова Айым Сабыржановна, 

Кулуев Сержан Нурланович.
№ 817 учаскелік сайлау комиссиясы  (жабық)
Орталығы: Екіаша ауылы, «Покатиловская застава» 

әскери бөлімшесі.
Комиссия төрағасы – Ордабаев Азимбек Даниярович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Қадырғажиев Әли 

Әсенғазыұлы.
Комиссия хатшысы – Берчимбетов Султан Зейнелбеко-

вич.
Комиссия мүшелері – Маткалиев Дастан Алтайұлы, Ал-

пысбаев Бауржан Берлибекович.
№ 818 учаскелік сайлау комиссиясы (жабық)
Орталығы: Тополевка ауылы, «Тополевская застава» 

әскери бөлімшесі,  тел. 87285954258.
Комиссия төрағасы – Галиуллин Галиулла Жуламанович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Сұлтанмұратов 

Нұрқанат Нұркелдіұлы.
Комиссия хатшысы – Курмангалиев Даурен Агыбаевич.
Комиссия мүшелері – Джалкибаев Руслан Санатович, Ал-

пысбаев Нуржан Берлібекұлы.
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Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қызмет СҚ-Фармация қызметінің 
«қайта жүктелуін» сүйемелдеуде

«СҚ-Фармация» ЖШС басқарма төрағасы Ерхат Есқалиев Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметтің аппараттық кеңесінде ағымдағы жылдың шілде-тамыз айларында жұртшылық пен 
сарапшыларды тарта отырып жүргізілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдау 
қорытындылары бойынша ұсынымдарды орындаудың аралық нәтижелері туралы баяндады.

Компания COVID-19 пандемия жағдайында медициналық ұйымдарды дәрі-дәрмектермен 
және медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету тиімділігін айтарлықтай төмендеткен мәселелер 
кешенін жоюға бағытталған қызметті «қайта жүктеу» бағдарламасын қарқынды іске асыруда.

Атап айтқанда, Антикор талдау аясында жоспарлау жүйесінің жетілмегендігіне, адами 
фактордың сатып алу жүйесіне ықпалына, ұзақ мерзімді жеткізу шарттарын іске асыру кезіндегі 
тәуекелдерге, логистика жүйесіндегі кемшіліктерге, гуманитарлық көмек алу және бөлу тетігінің 
жетілмегендігіне, ішкі бақылау тетігіндегі олқылықтарға, кадр саясатындағы тәуекелдерге және 
жоғары әкімшілік шығындарға назар аударды.Анықталған жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі 
іс-шаралар жоспары азаматтық қоғамның 20-дан астам өкілінің, оның ішінде Рахым Ошақбаевтың, 
Әмір Сүлейменовтің, Саид Таукеловтың қатысуымен іске асырылуда.Сатып алуды жетілдіру 
бөлігіндегі негізгі басымдық олардың электрондық форматқа толық көшуіне, сондай-ақ тендерлік 
рәсімдерді автоматтандыруға бағытталған. Атап айтқанда, оларды өткізу мерзімін 45 күннен 
25 күнге дейін азайту және әлеуетті жеткізушілер ұсынатын тендерлік құжаттаманың санын 15-
тен 2-ге дейін қысқарту жоспарлануда.Жеке бағыт – компанияның ақпараттық жүйелерін емдеу 
схемалары бойынша Денсаулық сақтау министрлігінің жүйелерімен біріктіру. Бұл – жоспарлау 
тәртібін және өңірлерді дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етуді арттырады.

Азаматтардың сын-ескертпелерін ескере отырып, орфандық аурулар бойынша (мысалы, му-
ковисцидоз) дәрілерді сатып алу мәселелерін шешу жолдары пысықталуда.

Дәрі-дәрмектерді сатуда контрафактіні болдырмау мақсатында «Қазақтелеком» АҚ-мен 
бірлесіп дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың және бақылаудың пилоттық 
жобасын іске асыру бойынша іс-шаралар жүргізілуде.

Пандемияның екінші толқынына дайындық аясында СҚ-Фармация 5,96 млрд теңгеге 37 
дәрі-дәрмек түрін сатып алды. Стационарларға жалпы құны 18,1 млрд. теңге болатын 91 атау 
жеткізілді. 10 млн бетперде, оның ішінде 392 млн теңгеге 500 мың балалар бетпердесі сатып алын-
ды.Дәріханалар коммерциялық ұйымдар ретінде дәрі-дәрмектерді өздері сатып алады. Соған 
қарамастан, пандемияның бірінші толқынындағы тәжірибені ескере отырып, Үкімет Қаулысымен 
«СҚ-Фармация» ЖШС-не әрі қарай бөлшек сауда желісінде сату үшін дәрі-дәрмектерді көтерме 
сатып алу бойынша өкілеттік берілді. Осылайша, COVID-19 емдеу бойынша препараттар 
тапшылығы туындаған жағдайда «қауіпсіздік көпшігі» қалыптастырылды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет «Адалдық алаңы» жобасының желісі бойынша 
жұртшылықпен бірлесіп СК-Фармация мен денсаулық сақтау басқармаларының қоймаларындағы 
дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдардың қажетті көлемінің болуына мониторинг жасауды 
жалғастырады. Сонымен қоса, бағаны негізсіз қымбаттату бөлігінде коммерциялық дәріханалық 
желілері мен амбулаторлық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету аясында медициналық ұйымдар 
жанындағы дәріханаларға да мониторинг жүргізілуде.Белсенді азаматтарды жұмылдыру арқылы 
гуманитарлық көмек жеткізілуде. Агенттіктің ұсынысы бойынша шетелден келген гуманитарлық 
жүктерді бағыттау рәсімдерін жеңілдету үшін жаңа үлгі әзірленді.Ағымдағы жылдың шілде айы-
нан бастап елімізге 10 млн астам медициналық бетперде мен респираторлар, 3,6 млн қорғаныш 
костюмдері мен құралдары, 370 мың ПТР-тестілер, дәрілік заттармен қатар 29 ӨЖЖ аппаратта-
ры келді. Таяуда «Шеврон» компаниясынан 400 мың дана бір реттік қорғаныш костюмі түрінде 
гуманитарлық көмек күтілуде.Әкімшілік шығындарды оңтайландыру бөлігінде үй-жайларды 
жалдауға, іссапарларға, ақпараттық-имидждік сүйемелдеуге және полиграфиялық қызметтер 
көрсетуге арналған шығындарды қысқарту есебінен 239,7 млн теңге үнемделді.

Айта кетейік, осыған дейін «Болашақ» халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ-да Анти-
кор жүргізген талдау – бизнес-үдерістерді қайта қарауға, тиісті шығындарды оңтайландыруға 
ықпал етті. Нәтижесінде, мемлекеттік бюджет жыл сайын 1,3 млрд теңгеге үнемделетін болды.

Искоренение коррупции
На сегодняшний день в Казахстане создана солидная нормативно-правовая база для 

борьбы с коррупцией.
Коррупция от латинского «подкуп, порча, продажность, растлевание». Каждый гражда-

нин должен и обязан жить, работать, руководствуясь законам. Во избежание коррупционных 
явлений необходимо твердо знать свои права, уметь защищать их, иметь твердую мораль-
ную позицию.

Существует четкое определение понятия «коррупция», установлено Законом «о про-
тиводействие коррупции» -  от 18 ноября 2015 года. Коррупцией считается незаконное ис-
пользование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, 
уполномоченными на выполнение государственных функций, должностными лицами, своих 
должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получе-
ния или извлечения лично, или через посредников имущественных (неимущественных) благ 
и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставле-
ния благ и преимуществ.

Борьба с коррупцией должна вестись не только карательными методами, необходима 
информационно –воспитательная работа среди населения, направленная на пропаганду 
правового воспитания и неприятия различных форм коррупционных деяний.

Коррупция достаточно различна – от коррупции в высших эшелонах власти, до корруп-
ции в любом городском или поселковом учреждении. В частности, при осуществлении пра-
ва собственности злоупотреблении чиновников своими служебными полномочиями. В ходе 
деятельности по оказанию услуг населению, а также на  производство и поставку опреде-
ленных товаров. В Казахстане коррупционные связи между бизнесом и государственными 
чиновниками. Это государственные заказы, контракты , проведение тендеров. И «низовая» 
коррупция – дача взяток дорожным полицейским, медработникам, учителям, всевозможным 
руководителям за быстрое получение какой – ни будь справки.

Главная причина подобных ситуаций состоит в том, что мы боремся с последствиями 
и осложнениями, а не с самой болезнью и  условиями, которые ее порождают.  Как пока-
зывает международный опыт для борьбы с коррупцией необходимы системные усилия и 
согласованные действия, направленные в первую очередь на устранение причин и условий 
возникновения коррупции.

Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные меры,  способные уменьшить 
коррупционные проявление в государстве и обществе. Простой достаточно эффективной 
мерой является обязательная ежегодная отчетность должностных лиц о доходах, и имуще-
стве. Декларации о доходах проверяются контрольными и надзорными органами. 

Борьба с коррупцией прежде всего, должна выражаться в нежелании граждан участво-
вать в коррупционных отношениях. Чтобы не оказаться жертвой корупции и самому не 
встать на путь преступления закона необходимо иметь четкие представления о способах 
борьбы с коррупций.

В случае вымогательства взятки или отсутствия  возможности отказа в даче взятки об 
этом необходимо сообщить в правоохранительные органы, но при этом следует соблюдать 
следующие рекомендации в общении с вымогателем взятки:

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров, сроки и способы передачи взятки).

- постараться отложить вопрос о времени и месте передачи взятки.
-не брать инициативу в разговоре на себя. 
Выявление, предупреждение, пресечение коррупционных правонарушений, а также не 

терпимость к любому виду коррупции-приведет к ее искоренению. Борьба с коррупцией – 
наш общий долг. Только объединив усилия, мы сможем победить коррупцию.

Г.КАРНАУХОВ,
 руководитель Сарканской РТИ КГИ в АПК.

Призывная компания
 ОСЕНЬ -2020

В соответствии с Законом Республики Казахстан 
от 16 февраля 2012 года «О Воинской службе и ста-
тусе военнослужащих», а так же Указом Президента 
Республики Казахстан № 266 от 12 февраля 2020 
года, № 312 от 30 апреля 2020 года «Об увольнении 
в запас военнослужащих срочной воинской службы, 
выслуживших установленный срок воинской службы, 
и очередном призыве граждан Республики Казахстан 
на срочную воинскую службу, в целях комплектова-
ния воинских частей и учреждений Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований Респу-
блики Казахстан молодым пополнением осенью 2020 
года, в Республики Казахстан с 17 августа текущего 
года начали работу призывные и медицинские комис-
сии.

При отборе и распределении призывников по 
воинским частям будут учитываться результаты 
предварительного изучения и имеющихся у них спе-
циальности, полученных до призыва.                            Ком-
плектование воинских частей будет осуществляться 
по экстерриториальному принципу.

Для оперативного решения вопросов о порядке 
проведения призыва и медицинского освидетель-
ствования обращаться в отдел по делам обороны 
Сарканского района. Ответственные должностные 
лица дадут разъяснение, ответят на все интересую-
щие вопросы.

Т.АЛЬСЕИТОВ, 
Начальник отдела по делам обороны 

Сарканского района подполковник.

Ана тілім – баға жетпес мұра
Туған тіліміз – халқымыздың кешегі жүріп өткен жолын, бүгінгі жалғасқан ғұмырының ертеңге 

апарар мүддесін бейнелейтін ең басты қазынамыз, әйтсе де біздер оны құрметтеп, қолдап, аялау 
керектігі жөнінде көп ой толғаған емеспіз.

Халықтың әлеуметтік жағдайы көтеріліп, заң, өнеркәсіп, ғылым, экономика, денсаулық сақтау 
салалары өз алдына даму үстінде. Бүгінгі күннің өзекті мәселерінің бірі - тіл мәселесі болып отыр. 
Қазақ тілін дамытуда әр сала өз үлесін қосуы керек. Тек сонда ғана әр қазақстандық қазақ тілін 
игеріп, еркін ойын жеткізіп, сөйлесе алатын болады. Өзіміз ана тілінде сөйлемейінше, өзге ешкім 
де бұл тілді құрметтемейді. Қазіргі қазақ тілі – небір керемет философиялық толғаныстарды да, 
күрделі терең ойларды да, қылдан нәзік, жібектен биязы, аяулы сезім-тебіреністерін де емін-еркін 
әсерлі жеткізетін көсілмелі, кең құлашты көркем тіл. Бұған барша қазақ баласы мақтана алады.

Әрбір жүрегі елім деп соққан адамның өзінің халқына, тіліне деген ерекше сезімі болатыны 
сөзсіз. Ұлттық санасы ояу ғана адамның өз елінің шын жанашыры екені белгілі. Халқымыздың 
халықтығының басты белгісі – тілі болса, оның көркеюі үшін әлі де талай жұмыстар жасалуы 
қажет.    Тілдің көмегімен өнер-білімге, мәдениет-ғылымға жетіп, өткен-кеткенмен әлемді та-
нып, өзімізді жұртқа-әлемге танытамыз, сөйлейміз, оқимыз, ел-жұртты, мемлекетті меңгереміз 
– сондықтан «Өнер алды -қызыл тіл» дегендейін, адам баласының байлығында тілден артық не 
бар...

Е.БАЙБОЛОВ,
Сарқан аудандық сотының төрағасы  

Законодательство не содержит прямого определения этого понятия. Но, из регулирующих 
норм можно сделать вывод, что это действие нотариуса по подтверждению наличия у должника 
бесспорной задолженности перед кредитором, в результате которого делается соответствующая 
надпись, обязующая должника погасить свой долг в принудительном порядке и имеющая силу 
полноценного исполнительного документа.После нововведений стало возможным решить спор 
о взыскании долга в разы быстрее, чем через судебные органы. Не нужно тратить время на 
судебные тяжбы, ожидание вступления судебного акта в законную силу. Можно получить испол-
нительный документ в режиме «здесь и сейчас». Для взыскания денег или истребования иного 
движимого имущества от должника нотариус совершает исполнительную надпись на документе, 
устанавливающем задолженность, или выдает соответствующее постановление. Обязательным 
условием для совершения исполнительной надписи на документе, устанавливающем задолжен-
ность, является бесспорность права кредитора взыскать причитающееся с должника обязатель-
ства. Иными словами, нужны документы, подтверждающие принятие должником определенных 
благ и неисполнением им встречных обязанностей.

Какие споры можно решить у нотариуса?
Согласно ст. 92-1 Закона РК «О нотариате», на сегодня исполнительная надпись совершается 

по спорам:
• по сделкам, удостоверенным нотариально,
• по письменным сделкам, задолженность по которым признается должником,
• об истребовании предмета лизинга,
• об обращении взыскания на предмет залога в ломбарде,
• задолженности по коммунальным платежам и публичным договорам о поставке коммуналь-

ных услуг,
• арендным платежам,
• заработной плате.
В соответствии с пунктом 221 Правил совершения нотариальных действий нотариусами заяв-

ление взыскатель вправе подать любому нотариусу независимо от места нахождения взыскателя 
и должника и места исполнения по надписи. Заявление должно содержать фамилию, имя, отче-
ство (при его наличии) взыскателя и должника, их ИИН и место жительства. Если взыскатель и/
или должник являются юридическим лицом, в заявлении указывается полное наименование юри-
дического лица, его БИН, адрес местонахождения, банковские реквизиты, а также подтверждает-
ся полномочие первого руководителя или его представителя на подписание и подачу заявления. 

В заявлении взыскатель также указывает сведения об отсутствии на момент обращения 
за совершением исполнительной надписи судебного спора с должником об исполнении обяза-
тельств и о непогашении задолженности. Подлинность подписи на заявлении физического лица 
нотариально свидетельствуется. Заявление, представляемое от имени юридического лица, под-
писывается первым руководителем и главным бухгалтером (при его наличии), скрепляется печа-
тью юридического лица.

А если должник против?
В случае, если после получения уведомления о совершении надписи, должник не признает 

наличие долга, либо не согласен с исполнительной надписью, то нотариус должен отменить ее.
В таком случае для решения спора все же придется обратиться в судебные органы.
Возражение должника должно содержать причины несогласия с заявленным требованием.
В соответствии со статьей 92-5 Закона РК «О нотариате» исполнительная надпись может 

быть предъявлена к принудительному исполнению в течение трех лет со дня ее совершения, 
если законодательством не установлены иные сроки. Восстановление пропущенного срока для 
предъявления исполнительной надписи производится в соответствии с гражданским процессу-
альным кодексом Республики Казахстан.

Исполнительная надпись имеет силу исполнительного документа, и взыскание по ней про-
изводится в соответствии с требованиями законодательства об исполнительном производстве.

Преимущество данного способа взыскания задолженности является:
- экономия денежных средств.;
- кратчайшие сроки совершения нотариального действия, по сравнению с рассмотрением 

дела в суде.
Таким образом, исполнительная надпись нотариуса, как новый вид нотариального действия, 

упрощает порядок действий, направленных на защиту прав и законных интересов граждан и юри-
дических лиц.

Айжан КАМЗОЛДАЕВА, 
нотариус  нотариального округа Алматинской области.

Что же такое исполнительная надпись?  Хабарландыру!
Қазақстан Республикасы 

Экологиялық Кодекстің 57-2  бабы, 
1тармағы, 1 тармақшасы негізінде, 
«Бөрлітөбе орман шаруашылығы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
орман қоры жерлерінде  өзгеде кесілетін 
ағаштарға қоғамдық тыңдау өткізілетінін 
хабарлаймыз,  2020 жылдың 27 қараша 
күні  сағат 10:00 де төменгі мекен жайлар-
да өтеді: Лепсі ауылы Ақын Сара көшесі 
№3, borlitobeles@mail.ru жоғарыда 
көрсетілген электрондық почталар-
дан материалдардың электрондық 
нұсқасын алуға болады, сондай – ақ осы 
электрондық почталарда жобаға ескер-
тулер мен ұсыныстар қабылданады.

Байланыс телефоны: 8/72843/ 
2-14-31; 2-10-15

Объявление!
В соответствии со статьи 57-2 п1. 

п.п1  Экологического Кодекса Респу-
блики Казахстан 27  ноября 2020 года, 
в 10:00 часов, по адресу: село Лепсы 
ул Акын Сара №3, КГУ «Борлитобин-
ское лесное хозяйство, состоятся обще-
ственное слушание на територий госу-
дарственного лесного фонда по прочим 
рубкам деревьев на 2021 год, По элек-
тронному адресу borlitobeles@mail.ru 
принимаются замечания и предложения 
по проекту

Контактный телефон: 8/72843/ 
2-14-31; 2-10-15
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бастауыш сынып 
оқушыларына тигізетін әсері

Бастауыш сынып оқушылары үшін мақал - мәтелдің тәрбиелік мәні өте 
зор. Оқушылар сабақта мақал – мәтелдің мағынасына қарай отан сүйгіштікке, 
еңбекқорлыққа, ата - ананы, достарын қадірлеуді, жаманнан жиреніп, жақсыны 
үйренуге тәрбиеленеді. Сабақта мақал - мәтел шапшаңдыққа, алғырлыққа, ой 
- өрісін дамытуға көмектеседі. Әдебиеттік оқу пәнінен «Отан»тарауын өтер 
кезде оқушылардың Отанға деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында Отан 
туралы мақалдар таратып пікір талас тудыруға балады. Мысалы, Отансыз 
адам, ормансыз бұлбұл.

Отан - оттан да ыстық.
Ел іші алтын бесік.
Ерді ел өсіреді,
Жерді гүл өсіреді.
Есің бар да елін тап.
Отан үшін отқа түс, күймейсің.
Өз елім - өлең төсегім.
Өз елің - тұғырың, өз жерің – қыдырың.
Туған жердей жер болмас,
Туған елдей ел болмас.
Туған жердің қадірін, шетте жүрсең білерсің.
Кісі елінде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан бол.
Сондықтан сөздің сырын ашып, мақалдың мәнін біліп, әсерлі әдемі сөйлеу 

кез келгенге жарасады.
Ш.ДЖАДИРОВА,

 Алмалы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Үкімет қаулысымен Алматыдағы Қазақ ұлттық аграрлық 
университетіне «Ұлттық зерттеу» мәртебесі берілді. 
Статистикаға жүгінсек, еліміздегі 22 университетте ауыл 
шаруашылық мамандары дайындалады. Қазақстан секілді 
аграрлық мемлекетке білімді мамандар қашанда қажет. 
Жаңа мәртебеге ие болған оқу орнына қандай міндеттер 
жүктеліп отыр?  Әлемдік тәжірибеде зерттеу университетінің 
табысты жұмыс істеуі үшін негізгі үш факторға көңіл бөледі. 
Бірінші талантты ғалымдарды тарту. Екінші, қажетті ресур-
старды шоғырландыру. Содан кейін тиімді менеджментті 
қолдану. «Тоқсан жылдан астам тарихы бар университет 
басшылығы зерттеу мәртебесін алу үшін он жыл тынбай 
еңбек еттік» дейді. Тілектес Есполов, Қазақ ұлттық аграрлық 
зерттеу университетінің ректоры: - Әлемдік инновациялық 
технологияларды, озық білім мен ғылымды тарту және 
бейімдеу зерттеу университеттерін құрудың негізгі міндеті. 
Мысалы, озық ғылым мен білімді тарту мақсатында біз QS 
әлемдік рейтингте бірінші орын алатын Вагенинген Нидер-
ланды зерттеу университетінің тәжірибесін басшылыққа 
алып отырмыз. Биыл ашылған Қазақстан-Нидерланд 
орталығы университеттің студенттері мен фермерлерге 
жеміс-жидек өсірудің қыр-сырын үйретеді. Интенсивті бақта 
алмұрт, алма, құлпынай, қасқыржем мен көкжидектің 40-
қа жуық түрі отырғызылған. Гүлшария Қайырова, ҚазҰАЗУ 
жанындағы Қазақ-Нидерланд Орталығының Жетекшісі: - 
Орталықтың негізгі мақсаты ол жеміс шаруашылығындағы 

Мектепалды білім беру 
маңызды

Егемен еліміз көк туын желбіреткен отыз жылда көптеген жетістіктерге 
қол жеткізді. Экономикалық әлеуетіміз өз кезегінде өзге салаларға батыл 
бет бұруға, мықты ден қоюымызға мүмкіндік берді. Бұл қатарда білім 
саласының да болуы заңды. Баянды болашаққа ұмтылған еліміздің осы-
нау қадамы нақты нәтижелерін де берді. Жалпы тәрбие мен білімнің 
алғашқы дәні-мектепке дейінгі тәрбие ошағында берілетіндігі сөзсіз. 
Ұрпақтың азаматтық тұлғасы мен отаншылдық асқақ сезімдері, туған 
ел, салт-дәстүр, моральдық- этикалық нормаларын қалыптастырудың 
қайнар көзі мектепке дейінгі кезеңнен бастау алып, мектепалды даярлық 
сыныпта жалғасады. Білім негізі - бастауышта десек, сол негіз мектепал-
ды даярлықтан желі тартатын сияқты. Мектепалды даярлық-бұл ең ал-
дымен бүлдіршіндердің үлкен өмірге басатын алғашқы қадамы, бірінші 
баспалдағы десек болады. Өйткені бала балабақшадағы алаңсыз сәби 
шағымен қоштасып, жауапкершілік сезімін қалыптастыра бастайды. Яғни, 
тұлғалық қасиеттері айқындала түседі. Баланың мектепке психологиялық 
жағынан даярлығын қай қырынан алсақ та, баланың бұған дейінгі бүкіл 
психикалық дамуының қорытындысы отбасы мен білім беру жүйесінің 
жемісі екендігін оңай көруге болады. Балалардың негізгі іс-әрекеті ойын 
болғандықтан, әсіресе ойын арқылы баланың интеллектуалдық және 
эмоционалдық жағын белсенді дамыту айрықша маңызды. Өйткені ойын 
балалардың қарапайым сипаттағы түсініктері мен іс-әрекет әдістерін 
дамытуға ықпал етеді. Балалар ойын кезінде бақылайды, байқап көреді 
және тәжірибе жасайды, тексереді, талдайды, заттардың ұқсастығы мен 
айырмашылығын, ерекшелігін салыстыра отырып, сұрақтар қояды және 
жағдайларға өзіндік қорытынды жасайды, танымдық іс-әрекеттерінің да-
муына зор ықпал етеді. Себебі, ойын барысында баланың дене және ру-
хани жан дүниесі, ақылы, қиялы дамиды, тұлғалық бейнесі қалыптасады. 
Ойын баланың қоғамдық тәжірибені меңгеру тәсілі, яғни, ол өзгелердің 
пікірімен санасуға, ортақ тіл табысуға, шешім қабылдауға т.б. көптеген 
әлеуметтік, өмірлік дағдыларға осы ойын арқылы қол жеткізеді. Ойын 
үстінде бала оқып-біліп жатырмын деген ойда емес, ойнаудамын деген 
түсінікте болады. Міне, сондықтан мектепке дейінгі білім беру үрдісінде 
ойын элементтерін молынан пайдалану нақты нәтижелерге қол жеткізуге 
мүмкіндік береді.

Даярлық сыныпта тәрбиеленген балалар-өз отаны мен туған өлкесіне 
деген сүйіспеншілікте, азаттығымыздың айрықша белгілеріне құрметпен 
қарайтын, қоршаған орта, отбасы, түрлі ұлт өкілдеріне адамгершілік 
қарым-қатынаста болады. Сөзсіз бала қабілетінің ашылуы үшін тәрбиеші 
жаңашыл, білімді, өз ісінің шебері болуы керек десек, сәбиді жоғары 
деңгейдегі білім мен адамгершілікке баулитын тәрбиешінің бойында 
барлық асыл қасиеттердің табылуы тиіс. Сөз түйіні мектепалды даярлық 
сынып- балалардың қабілетін дамыта отырып, өзіндік дамуға даяр, өзін 
таныта алатын және өзі үшін де, қоғам үшін де бар мүмкіндігін пайдала-
натын шығармашыл, құзіретті тұлғаны тәрбиелейді.

Х.ДУВИЕН,
Абай атындағы мектеп-гимназияның мектепалды даярлық 

сынып мұғалімі.

Ұрпақ жалғастығын бәрінен 
жоғары қою әлемнің өзге 
елдерінде сақтала бермейтін 
дәстүр. Жасыратыны жоқ, қазірде 
қызды тәрбиелеуде ұлттық тәрбие 
негізінен алшақтап барамыз. Қыз 
баланы қалай тәрбиелеп жүрміз 
осы?

Ата-бабамыз қызға «қонақ» 
деп төрден орын беріп, 
парасаттылыққа баулып өсірген. 
Өрісін кеңейтер қыз баланың 
тәрбиесін басты назарға алып, 
сыпайы, ізетті де ісмер, қылықты 
болуын қадағалап отырған. Еркін 
ұстаған, бірақ тым еркелетпе-
ген. Қызға «жат жұрттық» қонақ 
ретінде жас күнінен отбасының 
бірлігін сақтаушы, қара қазанның 
иесі, үйдің ұйытқысы ретінде 
тағылымды тәрбие берген. 
«Қызым үйде – қылығы түзде» 
демекші, оның жүріс-тұрысы мен 
киім киісі – тәрбиенің негізі. Мой-
ындау керек, кейбір ата-ананың 
баласымен араласуға да уақыты 
жоқ. Күн көрістің қамы дейміз 
бе, жоқ әлде жұмысбастылықтан 
ба бала тәрбиесіне көңіл бөлу 
азайғандай. Міне, қоғамымызға өз 
қолымыздан келеңсіз жағдай туды-
рып алдық.

Қазіргі таңда кейбір 
бойжеткендеріміз кешкі уақытта 
көшеде жүруді сәнге айналдырып 
бара ма қалай өзі? Қыдырмасын 
демейміз, әрине. Қыдырсын. Де-
генмен, көшеде кешкілік уақытта 
серуен құрғанды азайту керек. 
Соның салдарынан қыздарымыз 
ащы судың арба¬уына түсіп, шы-
лым шегіп, түнгі клубтардың есігін 
баққанын көргенде жүрегің ауыра-
ды. Кешкілік көшеде жүргендердің 
оңғанын көргеніміз жоқ. Осын-
дай жеңіл мінездің салдарынан 

«Қыз тәрбиелегенің– ұлтты 
тәрбиелегенің»

жүкті болып, тастанды балалардың 
көбейіп жатқаны да алаңдатады. 
Осының бәрі де өзіміздің қаракөз 
қыздарымыз, елдің ертеңгі болашақ 
аналары емес пе?! Ойланайықшы, 
олардың ертеңгі тағдыры не бола-
ды? Бұлардан өнегелі ұрпақ кү¬туге 
бола ма?

Бір сәт өткенге көз жүгіртейікші...
Қазақы дәстүрде қыз баланың 

бойына қарапайымдылық, 
сыпайылық, биязылық, 
инабаттылық, ұяңдық, үлкенді сый-
лау, кішіге ізет көрсету, имандылық 
сияқты қасиеттерді сіңіріп өсірген. 
Тарихқа зер салсақ, Домалақ ана, 
Айша Бибі сияқты аналарымыз 
нағыз қазақ әйелінің үлгісі емес 
пе?! Халқымызда бала тәрбиесін 
құрсақтан бастаған асыл аналары-
мыз болған. Ұлы Абайдың тәрбиешісі 
болған данагөй әжеміз Зере, анасы 
Ұлжанды қалай ұмытамыз?

Асыл дініміз де қыз бала 
тәрбиесіне ерекше көңіл бөледі. 
Пайғамбарымыз Мұхаммед «Кімнің 
үш қызы болып, оларға дұрыс 
тәрбие берсе, маңдай терімен 
тапқанына киіндіріп бақса, олар 
(қыздарын тәрбиелеп өсіргені) сол 
үшін тозақ отынан қалқан бола-
ды», – деген. Бұл шынымен де қыз 
бала тәрбиесінің ата-анаға оңай 
түспейтінін дәлелдейді.

Қыз отбасында анаға қарап бой 
түзейді, үлгі алады. Оны болашақ 
өмірге дайындайтын да сол анасы. 
Бір ғана мысал алайық, анам мені 
үй шаруасына бейімдеу үшін «бір 
жағымда жүр» деп кішкентайымнан 
үй тіршілігіне араластырып өсірді. 
Мен осылайша анамның бір жағында 
жүріп, көзбен көріп, біраз нәрсені 
үйрен¬гендеймін. Айтып істеген бір 
бөлек, көзбен көргенің жадыда жақсы 
сақталады емес пе?! Міне, анамның 

сол кезде үйреткен дүниесі енді 
кәдеме жарап жатқанына көзім 
жетті. Болашақ өміріме қажетті 
азықты бала күнімнен үйреткеніне 
қуанамын. «Шеше көрген тон 
пішер» деген осы болса керек-ті.

Жоғарыда айтқандай, 
отбасындағы қыз тәрбиесіне тек 
ана жауапты деген сөз емес. 
Әкенің де қыз бала тәрбиесінде 
атқаратын рөлі ерекше. Бала 
күнімізде әкеміздің қабағынан 
именетінбіз. Әкеміз бетімізге қарсы 
келіп ұрыспайды. Ақырындап 
анамызға айтады. Ол бізге 
«әкелерің айтып жатыр» дейді. 
Бізге осы да жеткілікті бола-
тын. Содан сап тыйылатынбыз. 
Ал, қазіргі әкелер қыздарына 
қалай тәрбие беріп жатыр? Оның 
тәрбиесінде қатаңдық керек пе? 
«Қызға қырық үйден тыйым» дейді 
дана халқымыз. Сол себепті қыз 
тәрбиесінде кей дүниеден тыйып 
ұстағанымыз абзалырақ.

Ертеңгі ұрпақты тәрбиелейтін – 
қыз. «Қызың өссе, қызы жақсымен 
ауылдас бол», «Келіні жақсы үйдің 
керегесі алтын» деп көңілі мен 
жүрегі таза, әдемілікке, нәзіктікке 
құмар, өзінің емес, өзгенің өресін 
көтермелейтін қыз бала келешек-
те іргелі үйдің шаңырағын жоғары 
көтереді емес пе?! Ақыл да ана-
дан дариды, дана да әйелден 
туады. Қыз бала тәрбиесін ұрпақ 
тәрбиесі деп қарау қажет. Бүгінгі 
қазақ бойжеткендері ертеңгі еріне 
адал жар, болашақ ұрпақтың ана-
сы екенін ұмытпайық!

А.АППАСОВА,
Н. Островский атындағы  

мектеп-лицейінің тәрбие ісінің 
меңгерушісі.

Алматыдағы Қазақ ұлттық аграрлық 
университетіне зерттеуші мәртебесі берілді

барлық жетістіктерді сол жерде көрсету. Сонымен 
қатар оқу бағдарламасын енгізу. Ол орталықта ерте 
көктемнен жаңағы семинарлар, тренингтер өткізіледі. 
Ол голландықтармен бірге өткізіледі. Одан өзге 
Қазақстан-Жапон, Қазақстан-Корея секілді жалпы 
саны 18 халықаралық зерттеу орталығы бар. АҚШ-
тың ауыл шаруашылық министрлігімен және шетелдік 
банктердің қолдауымен ашылған халықаралық 
агротехнологиялық және инновациялық су хабы жұмыс 
істеп тұр. Тілектес Есполов, Қазақ ұлттық аграрлық 
зерттеу университетінің ректоры: - Қазіргі кездегі агро-
биология, бүгінгі биотехнология, бүгінгі селекция, бүгінгі 
генетика. Сонымен қатар биологиялық қауіпсіздік осы 
саладағы мамандықтарымызға ерекше көңіл бөлінеді. 
Зерттеу университеті ретінде магистр және ғылым док-
торларын дайындауға басымдық беріледі. 2024 жылы 
оқу орны түлектерінің 70 проценті магистр және ғылым 
докторы болуы тиіс.   

Н. ЗАМАНБЕКОВ, 
«Клиникалық ветеринариялық медицина» 

кафедрасының меңгерушісі, в.ғ.д., профессор, 
Н. КОБДИКОВА, 

қауымдастырылған профессор,
 Ш. ТУРЖИГИТОВА,

 А. ЖЫЛЬГЕЛДИЕВА, 
аға оқытушылар.

Білім мен тәрбие әрқашан күн 
тәртібіндегі басты өзекті мәселе 
болып келгендігі баршамызға 
белгілі. Қазір заман өзгерді, та-
лап өзгерді. Бүгінгі бала – ертеңгі 
ел болашағы. Ондай болса, білім 
деңгейі мен шығармашылық қабілеті 
жоғары шәкірттерді тәрбиелеу 
ұстаздардың басты міндеттері екенін 
ұмытпауымыз қажет. 

  «Қазақстан Республикасындағы 
білім беруді дамытудың 2005-2010 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасына» сәйкес, біздің бас 
міндеттеріміздің бірі қазақстандық 
отансүйгіштікті, адамның құқықтары 
мен бостандықтарын құрмет ететін 
азаматын тәрбиелеу. Ең бастысы 
- адамгершілікті қалыптастыруда 
орынды тәртіп және мінез-құлық 
тәрбиесінің жоғары деңгейінде бо-
луы. 

  Құқықтық тәрбие дегеніміз – 
бұл құқықтық білім беру – адамның 
құқықтық санасын қалыптастыру 
мақсатында орындалатын құқықтық 

Жастарға құқықтық білім беру – заман талабы

тәрбиенің негізі ықпал 
етуші әдісі. Нақты 
айтсақ, құқықтық білім 
беру арқылы жасөспірім 
құқықты ұғынады 
және оның санасы 
қалыптасып,дамиды. 
Құқықты ұғынумен 
қоса, тұлғаны 
заңды құрметтеуге, 
қорғауға, орындауға 
дағдыландыру мен 
заңның әділдігіне 
сендіру – құқықтық 
сананың негізгі 
белгілері. Аталынған белгілер 
оқушыларды құқықтық тәрбиелеу 
негізінде отбасынан және мектеп 
табалдырығынан бастап жүзеге 
асады. Есейген адамға қарағанда 
санасы мен мінез – құлқы жаңадан 

қалыптаса бастаған 
жасөспірім тәрбиенің 
қолайлы обьектісі бо-
лып табылады.

  Құқықтық тәрбие 
берудің негізгі мақсаты 
– оқушыларда құқықтық 
мәдениет пен құқықтық 
әрекет – қылық 
қалыптастырып, олар-
ды құқықтық заңдылық 
талаптарын түсінуге 
әрі мойындауға баулу. 
Құқық пен тәрбиенің 
өзара байланысты 

әрекеті негізінен жанама түрде 
тәрбиеге араласқан ата – аналар 
мен ұстаздар арқылы іске асырыла-
ды.

 Жастардың құқықтық 
белсендiлiгi жоғары болуы үшiн жал-

пы азаматтық қоғам өз деңгейiне 
көтерiлуге тиiс. Азаматтық, құқықтық 
қоғам қалыптасуы керек. Жастар өз 
құқығын бiлмейiнше белсендi бола 
алмайды. Сондықтан да, қоғамда 
құқықтық сауаттылықты арттыруға 
көбiрек көңiл бөлiнуi тиіс.

Мемлекетіміз жастарға құқықтың 
тәрбие беру ісіне көңіл бөліп келеді. 
Қазақстан заңдарына терең құрмет 
сезімін қалыптастыру, оларды сөзсіз 
сақтау және орындау - ұзақ уақыт 
тәрбие жұмысын жүргізудің жемісі. 
Көбіне құқықтық сананың төмендегі, 
материалдық және рухани игіліктер 
жайлы түсінбеушілік қоғамға жат 
қылықтарды туғызатыны сөзсіз.

Құқықтық тәрбие беру баланың 
жеке тұлғасын қалыптастырып, 
олардың бойына жоғары идеялық 
пен қоғамдың меншікке қатынасты 

көзқарасты дарытудың асыл 
міндеттерін атқарады. Мемлекетіміз 
жастарға құқықтық тәрбие беру 
ісіне үнемі маңыз беріп келеді. 
Қазақстан заңдарына терең 
құрмет сезімін қалыптастыру, 
оларды сөзсіз сақтау және орын-
дау – ұзақ уақыт тәрбие жұмысын 
жүргізудің жемісі. Көбіне құқықтық 
сананың төмендегі, материалдық 
және рухани игіліктердің не екенін 
жөнді түсінбеушілік қоғамға жат 
қылықтарды туғызады. Сондықтан 
да әр оқушының санасына құқықтық 
нормаларды жеткізу, жеткізіп қана 
қоймай оның күнделікті мінез – құлық 
нормасына айналдыру үшін күресу 
құқықтық тәрбиенің міндеті болып 
табылады. 

Арай АБДРАХМАНОВА,
Алмалы орта мектебі тарих 

және құқық пәнінің мұғалімі.
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Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом

ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.
87028051458.

JARNAMA

Продам дом в центре благоустроенный, 
имеется горячая, холодная вода, душевая 
кабина, Аристон. Частично с мебелью, Лет-
няя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. 
постройки. Сдвоенный участок (14 соток, хо-
роший сад). Полив отличный. Обращаться 
ул. Жамбыла № 18 (3 квартала выше по-
лиции), тел. 2-13-54, сот. 8701 4616485, 8 
700 2786020.

Продается кирпичный дом в центре со 
всеми пристройками, с евроремонтом. Име-
ется санузел. Участок 20 соток. Обращаться 
сот.87714420374.

ТОО «Канатжан и Ко» (автобусный 
парк) срочно требуется сварщик. Тел: 8707 
7542204, 2-05-66. 

«Қанатжан и Ко» ЖШС-не (автобус паркі) 
жедел арада дәнекерлеуші керек. Тел:8707 
7542204, 2-05-66.

«Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік 
мектепке дейінгі білім беру ұйымының басшысының лауазымы орнына 
конкурс жариялайды.

Бос орын:  «Сарқан ауданының Екіаша ауылдық округі әкімінің ап-
параты» мемлекеттік мекемесінің Екіаша ауылындағы «Балдәурен 
бөбекжай бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының 
меңгерушісі.

Мемлекеттік білім беру ұйымының орналасқан жері, толық атауы: 
Алматы облысы, Сарқан ауданы, Екіаша ауылы, Аманжолов көшесі, 
74; мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуді жүзеге асыратын «Сарқан 
ауданының Екіаша ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің Екіаша ауылындағы «Балдәурен бөбекжай бақшасы» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары:
1) жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білім;
2)  педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл, оның ішінде соңғы екі жыл 

мектепке дейінгі ұйымда;
 3) педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе 

педагог-сарапшының, педагог-зерттеушінің, педагог-шебердің біліктілік 
санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес 
жылдан кем емес жоғары оқу орындарының оқытушыларын, әдістемелік 
кабинеттердің (орталықтардың), біліктілікті арттыру жүйесінің әдіскерлерін 
қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының лауазымдық міндеттері:
Нормативтік құқықтық актілерге сәйкес мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбие ұйымның қызметін басқарады.
Педагогикалық кеңес жұмысын басқарады.
Оқу жұмыс жоспарларын, қосымша мектепке дейінгі білім беру 

бағдарламаларын әзірлеуді және бекітуді ұйымдастырады, ішкі тәртіп 
ережелерін бақылайды.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандартына сәйкес білім беру бағдарламаларының іске асы-
рылуын қамтамасыз етеді, оқу-тәрбие процесі барысында білім беру 
ұйымдарының тәрбиеленушілері мен қызметкерлерінің денсаулығы мен 
өмірінің қауіпсіздігіне қажетті жағдайлар жасайды.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланы тәрбиелеу және дамыту 
мәселелерінде балалар мен ата-аналарға психологиялық-педагогикалық 
қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу мен 
оқытуды ұйымдастыру, оның ішінде кедергісіз орта құру үшін арнайы 
жағдайлар жасайды.

Білім беру ұйымын басқару құрылымын анықтайды, қаржылық, 
шаруашылық, ғылыми, әдістемелік және басқа да мәселелерді шешеді.

Тәрбиеленушілердің контингентін қалыптастырады, оларды 
әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді.

Қоғамдық педагогикалық ұйымдар мен әдістемелік бірлестіктердің 
қызметіне ықпал етеді.

Тәрбиеленушілердің денсаулығын сақтау мен нығайту, тамақтандыру 
және балаларға дәрігерлік қызмет көрсету үшін ұйымды қажетті 
жағдайлармен қамтамасыз етеді.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымының мүлкі мен 
қаражатына заңнамада белгіленген тәртіппен иелік етеді, жыл сайын 
құрылтайшылардан түскен қаражат пен оның жұмсалуы туралы есеп 
береді.

Оқу-материалдық базаны сақтау мен нығайтуды, есеп жүргізуді, 
санитарлық-гигиеналық тәртіптің, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техника-

«Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі бос мемлекеттік орта білім беру ұйымының 
басшысының лауазымы орындарына конкурс жария-
лайды.

Бос орын:  1. «Сарқан аудандық білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі «Н.Островский атындағы 
гуманитарлық-экономикалық мектеп-лицейі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директо-
ры. 2. «Сарқан аудандық білім бөлімінің Тасарық 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры

Мемлекеттік білім беру ұйымының орналасқан 
жері, толық атауы:    

1. Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан 
қаласы, Қалиев көшесі, 34; оқушыларға оқыту мен 
тәрбиелеуді жүзеге асыратын «Сарқан аудандық 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Н.Островский 
атындағы гуманитарлық-экономикалық мектеп-
лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 2. Алма-
ты облысы, Сарқан ауданы, Абай ауылы, Абай көшесі, 
38 үй; оқушыларға оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге 
асыратын «Сарқан аудандық білім бөлімінің Тасарық 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік 
талаптары:

Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты 
мектептерді қоспағанда білім беру ұйымдары үшін:

1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік 
білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растай-
тын құжат;

2) педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем 
емес, бұл ретте соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық 
жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының 
орынбасары лауазымындағы өтілі бір жылдан кем 
емес;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік 
санатының немесе педагог - сарапшының, педагог-
зерттеушінің, педагог- шебердің біліктілік санатының 
болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық 
өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік каби-
неттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру 
жүйесін қоспағанда).

Шағын жинақты мектептер үшін: 
1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-

нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік 
білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растай-
тын құжат; 

2) педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем 
емес, оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы 
екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік 
санатының, педагог – сарапшының немесе педагог 
– зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік 
санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, 
педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу 
орындары оқытушыларының қызметкерлерін, 
әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының 
лауазымдық міндеттері:

Білім беру ұйымының қызметін оның жарғысына 
және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес 
басқарады.

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стан-
дартын педагогикалық және әдістемелік кеңеспен 
бірлесе отырып іске асыруды ұйымдастырады.

Педагогикалық кеңесті басқарады.
Мектептің жұмыс жоспарын, оқу-тәрбие жұмысы 

жоспарын, жұмыс оқу жоспарын, пән-мұғалімдерінің 
қысқа мерзімді жоспарларын бекітеді.

Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен жұмыс жо-
спарларын бекітеді.

Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға 

ХАБАРЛАНДЫРУ
міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына сәйкес 
жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз етеді.

Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік және 
материалдық-техникалық базасын қалыптастырады 
және жетілдіреді.

Оқу-тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз 
етуді ұйымдастырады және жетілдіреді.

Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың 
дамуын қамтамасыз етеді.

Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік 
бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне ықпал 
етеді.

Білім беру құқығына берілген лицензиясына 
сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер контингентін 
қалыптастырады, оқушылар мен тәрбиеленушілерді 
әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді.

Жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан 
шыққан тәрбиеленушілердің заңды құқығы мен 
мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және 
басқа да) қорғайды, олардың туысқандық байланы-
сын қолдау үшін оларға жағдай жасау бойынша ша-
ралар қабылдайды.

Оқу-тәрбие процесі кезінде білім алушылардың 
(тәрбиеленушілердің) және білім беру ұйымы 
қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын 
сақтауға қажетті жағдай жасайды.

Белгіленген заңнама шегінде білім беру 
ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, 
жыл сайын құрылтайшылардың қаржылық және 
материалдық қаражаттың түсуі және жұмсалуы тура-
лы есебін береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, 
оқу-материалдық базаның сақталуын және 
толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі 
ережесін, санитариялық-гигиеналық режимді, еңбекті 
қорғау және техника қауіпсіздігін сақтау үшін жауап 
береді.

Педагог кадрларды және қосымша қызметшілерді 
іріктеуді және жұмысқа тартуды жүзеге асырады, 
басқару құрылымын, қызметкерлердің штаттық 
кестесін, лауазымдық нұсқаулығын бекітеді, олардың 
кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды.

Педагогтердің біліктілік санатын беру (растау) 
рәсімін ұйымдастырады.

Қызмет барысында айрықша көзге түскен 
оқытушылар мен білім беру ұйымдарының 
қызметкерлерін өзінің құзыретіне қарай марапаттауға 
және көтермелеуге ұсынады және өз құзыретінің 
шегінде жаза қолданады.

Педагогикалық этика бойынша кеңестің 
ұсынымдарын ескере отырып, өз құзыреті шегінде 
жаза қолданады.

Өз құзыреті шегінде мектептің басқа да барлық 
қызметкерлеріне жаза қолданады.

Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, ата-
аналармен (немесе оларды алмастырушы адамдар-
мен), қорғаншылық кеңесімен жұмысты үйлестіреді.

Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда білім беру 
ұйымдарына ұсынады, қажетті есеп құжаттарын дай-
ындау мен ұсынуды қамтамасыз етеді.

Ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілікті 
меңгерген.

Өзіндік кәсіби дамуын қолға алады, оның ішінде 
менеджмент саласында. Білім беру ұйымдарында 
"Құндылықтарға негізделген білім беру" 
тұжырымдамасын білім беру процесінде барлық 
нысандар, оның ішінде балалар отбасыларының 
қатысуымен енгізеді.

Білім алушылар, тәрбиеленушілер, педа-
гогтер және тағы басқа қызметкерлер арасында 
академиялық адалдық қағидаларын, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениеттің алдын алады.
      Білім беру қызметін ұсыну сапасына жауап 

береді.
Лауазымдық жалақының мөлшері:  1. 

«Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі «Н.Островский атындағы гуманитарлық-
экономикалық мектеп-лицейі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің директоры, қызметтік 
айлықақысы еңбек сіңірген жылдарына қарай 119676 
теңгеден 137594 теңгеге дейін. 2. «Сарқан аудандық 
білім бөлімінің Тасарық орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры, қызметтік айлықақысы еңбек 
сіңірген жылдарына қарай 145 723 теңгеден 171 992 
теңгеге дейін.

Құжаттарды төмендегі мекен жайда хабарлама 
жарияланған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде 
қабылданады. Құжаттар қабылданып болғаннан кейін 
аталған мекен жайда конкурс өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың 
тізбесі:

1) ұсынылатын нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат 

(сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың 

көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі құжат);
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
6) қолданыстағы жазалаулары мен 

көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы жұмыс ор-
нынан өндірістік мінездеме;

7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми 
дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған 
жағдайда);

8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту ту-
ралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс 

жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы тура-
лы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстары-
нан өткені туралы құжат (болған жағдайда);

13) білім берудегі менеджмент бойынша 72 
сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан 
өткенін растайтын құжат;

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларда көрсетілген 
құжаттарды жұмыс орнынан кадр қызметі немесе 
білім беру ұйымының жауапты қызметкері мөрмен 
расталуы тиіс.

Осы көзделген құжаттар топтамасы толық 
ұсынылмаса, кандидаттың конкурсқа қатысу үшін 
берген құжаттарын қабылдаудан бас тартылады.

Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім беруді 
басқару органының қарауына кәсіби жетістіктері, 
біліктілігін арттыру, ғылыми зерттеулер, өзінің 
педагогикалық тәжірибесін жинақтау, наградалары 
туралы материалдарды, тиімділік көрсеткіштеріне қол 
жеткізу туралы ақпаратты ұсынуға құқылы.

Кокурс өткізетін ұйымның мекен жайы:  Алма-
ты облысы, Сарқан қаласы, М.Тынышбаев көшесі, 
8 а; «Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі. Байланыс телефондар: 8 (72839) 2-27-39, 
2-12-51, 2-24-66; электронды адрес: sarkan_metod_
kab@mail.ru. 

Бөлім басшысы   П.Имангазиева

сы ережелерінің сақталуын қамтамасыз етеді.
Жұртшылықпен, ұйымдармен, ата-аналармен (оларды алмастырушылармен) 

өзара байланысты жүзеге асырады.
Педагог кадрларды және көмекші қызметшілерді іріктеу мен орналастыруды 

жүзеге асырады, қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлейді.
Кадрлардың кәсіби шеберліктерін арттыруға жағдай жасайды.
Белгіленген тәртіппен қызметкерлердің біліктілік санатын беру (растау) 

жүргізеді.
Білім беру ұйымы туралы қажетті есепті дайындауды және ұсынуды жүзеге 

асырады.
Лауазымдық жалақының мөлшері: «Балдәурен бөбекжай бақшасы» 

мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының меңгерушісі, қызметтік 
айлықақысы еңбек сіңірген жылдарына қарай 77158 теңгеден 84060 теңгеге дейін.

Құжаттарды төмендегі мекен жайда хабарлама жарияланған күннен бастап 
жеті жұмыс күні ішінде қабылданады. Құжаттар қабылданып болғаннан кейін 
аталған мекен жайда конкурс өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың тізбесі:
1) ұсынылатын нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі 

құжат);
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
6) қолданыстағы жазалаулары мен көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы 

жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың 

көшірмесі (болған жағдайда);
8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама ны-

сандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып 
тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің бо-

луы не болмауы туралы анықтама;
11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат 

(болған жағдайда);
13) білім берудегі менеджмент бойынша 72 сағаттан кем емес біліктілікті арт-

тыру курстарынан өткенін растайтын құжат;
14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларда көрсетілген құжаттарды жұмыс орнынан кадр 

қызметі немесе білім беру ұйымының жауапты қызметкері мөрмен расталуы тиіс.
Осы көзделген құжаттар топтамасы толық ұсынылмаса, кандидаттың 

конкурсқа қатысу үшін берген құжаттарын қабылдаудан бас тартылады.
Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім беруді басқару органының қарауына 

кәсіби жетістіктері, біліктілігін арттыру, ғылыми зерттеулер, өзінің педагогикалық 
тәжірибесін жинақтау, наградалары туралы материалдарды, тиімділік 
көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпаратты ұсынуға құқылы.

Конкурс өткізетін ұйымның мекен жайы:  Алматы облысы, Сарқан қаласы, 
М.Тынышбаев көшесі, 8 а; «Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі. 
Байланыс телефондар: 8 (72839) 2-27-39, 2-12-51, 2-24-66; электронды адрес: 
sarkan_metod_kab@mail.ru. 

Бөлім басшысы                                                        П.Имангазиева

Утерянный гос.акт 022445 от 01.01.2004 
г., кад.№ 03-263-034-138 с зем.участком 45.0 
га зарегистрированный на имя Унерханова 
Амиржана считать недействительным.

Утерянный гос.акт 1517757 от 11.06.2015 
г., кад.№ 03-267-005-898 с зем.участком 
0,0920 га зарегистрированный на имя 
Ерқасымұлы М. по адресу г. Саркан. ул. 
Буғыбай батыр № 23 А считать недействи-
тельным.

ТҰМАУДЫҢ 
АЛДЫН АЛУ

Тұмау және басқада жіті респираторлық 
вирустық жұқпа - адам өмірінде бірнеше 
рет кездестіретін жұқпалы вирустық 
сырқаттанушылық.  Тұмау және басқада жіті 
респираторлық вирустық жұқпа жиілігі және 
саны бойынша бірінші кезекте. 

Бұл сырқаттанушылықпен адамдар 
жиі көктем, күз, қыс кезінде ауратын, осы 
уақытта ауа райының салқындығынан және 
күн сәулесі, дәрумен жетіспеушілігінен адам 
ағзасының иммунитеті төмендеуіне байланы-
сты. Жіті респираторлық вирустық жұқпаның 
маусымдылық кезеңі күз мезгілінің соңғы айы-
нан басталып, жоғары сырқаттанушылықтың 
ең көп тіркелуі қаңтар – ақпан айларына келеді.  

Жұқпа көзі - ауру адам, әсіресе 
сырқаттанғаннан бастап алғашқы 2-3 күндері 
айналасындағыларға қауіпті. Жұқпаның жа-
сырын кезеңі орташа алғанда 3 күнге дейін. 
Тұмаудың барлық вирустары адамнан адамға 
ауа – тамшы жолы арқылы (түшкіргенде және 
жөтелгенде) беріледі.

Аурудың көріністері жұқтырғаннан кейінгі 
бірнеше сағаттан 3 күнге дейін созыла-
ды.  Тұмауға жіті басталу көрінісі тән:  дене 
қызуының көтерілуі (39-40°С дейін), әлсіздік, 
қалтырау, бұлшық еттері мен басының ау-
руы.  Адамның беті, көзі қызарады (конъюн-
ктивит, склерит), нәтижесінде мұрыннан су 
ағып, тамағы ауырып, құрғақ жөтел басталады. 
Кейбір жағдайда ішек бұзылысы болуы мүмкін.  
Егер тұмау асқынусыз өтсе ауру 5–7 күнде 
аяқталады, бірақ 2–3 аптаға дейін бұлшық 
еттің ауруы, бас ауруы, әлсіздік сақталуы 
мүмкін. Тұмаудың ауыр жағдайында құрысу, 
естен тану, мұрыннан қан кетуі мүмкін. Осын-
дай көрініс науқасты өлім жағдайына әкеліп 
соқтырады. 

 Жалпы жіті респираторлық вирустық 
жұқпаның емі дәрігердің қадағалауымен 
үй жағдайында жүргізіледі. Ауруханаға тек 
асқынған ауыр жағдайларды жолдайды. 
Науқас міндетті түрде төсек режимін қатаң 
сақтап және көп мөлшерде сұйықтық  (жылы 
шәй, морс, кампот) ішу қажет. Жоғары дене 
қызуы кезінде ыстық түсіретін, әсіресе қажет 
жағдайда тұмау және жөтелге қарсы дәрілік 
заттарды пайдалану керек. Жіті респираторлық 
вирустық жұқпаның алдын алу үшін науқасты 
міндетті түрде қоршаған ортадан оқшаулау, 
тамақ ішетін арнайы ыдыс бөлу қажет. 

Бірақ тұмау жұқпасына қарсы ең жоғары 
нәтижелі тиімді шара бұл – тұмауға қарсы им-
мундау. 

Жұқпаның жоғарылау кезеңінде тұмаудың 
алдын алуының ең қолайлы, кең таралған, 
қолжетімді түрі – тыныс алу жолдарын 
қорғау үшін қолданылатын бетперде. Жіті 
респираторлық вирустық жұқпаның және 
тұмаудың алдын алу үшін мүмкіндігінше халық 
тығыз орналасқан және жаппай шаралар 
ұйымдастырған жерлерге баруды шектеу. 

Қолды жиі сабынмен жуу қажет, түшкірген 
және жөтелген кезде ауызды немесе мұрынды 
бет орамалмен жабу керек.

Сырқаттануды емдегеннен көрі алдын-
алу анағұрлым жеңілірек екенін естен 
шығармаңыз!. 

А. ЖАРТЫБАЕВА,
Сарқан аудандық ТКҚСҚББ бас маманы.
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SARQAN

ARQAN DIDAR
 Сен туған күн, мерекеңмен!Халық ауыз әдебиетіндегі химия

Халық ауыз әдебиеті халқымыздың ертеден келе жатқан ұрпақтан ұрпаққа жеткен асыл 
қазынасы. Оның ішінде батырлар жыры, ертегілер, жыр-аңыздар, шешендік сөздер, мақал-
мәтелдер, бесік жыры, өтірік өлең. Қайсысын алсақ та, олардың металмен байланысты 
екенін көруге болады. Атап айтсақ, батырлар жырында батырлардың үстіне киетін киімінен 
бастап, оның ұстайтын қару-жарағы барлығы металдан жасалған. Батырлар жырында метал-
дар өзіндік құндылығына, қасиетіне қарай шебер өрнектелген. Ғашықтық жырларында сұлу 
қыздардың тағатын сәндік бұйымдары, күймесі, киімдері де асыл металдардан жасалған.

Осы қымбат металдан жасалған бұйымдар, қыздардың мәртебесін тіпті арттырып 
тұрғандай. Металл және оның құймалары адамзат пайда болғаннан бастап, бүгінгі күнге 
дейін өзінің құндылығын жойған емес. Өйткені адам баласының тыныс тіршілігі, өмірі ме-
талдармен тікелей байланысты. Мақал-мәтелдерде де металдар көп, айтылады, бірде оның 
қасиетіне қарай теңеумен келтірсе, бірде олардың қымбаттығы адам баласының ақылынан 
артық еместігі айтылады. Өйткені сол асылды өңдеп пайдаға асырған адамзат. Қорыта кел-
генде, металдардың адамзат үшін, оның игілігі үшін пайдасы ұшан теңіз, осының барлығын 
халық ауыз әдебиетінің кез келген түрінен көруге болады.

Динара БАЖЕКЕНОВА,
Алмалы орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі

 Сен керексің әлі 
бізге білемін 

Менің әнім төгіледі жыр болып. 
Жүрегім тұр жаз әлемдей құлпырып, 
 Бақыттымын - бақыттымын ағайын!
 Әкем менен анам жүрсе нұр құйып, 
Анам бүгін туылған күн , алтын той.
 Толқуменен қосып тұрмын тілек ой,
 Әлі күнге қауқарсыз жас баламыз. 
Ата - анамның бар болғаны бақытқой,
 Анам - жастай жетім қалыпты. 
Нағашылар күтіп , баптап бағыпты,
 Сіңілісі жан ашыры - Нұрқия.
 Екеуіде бізге берген бағытты, 
Елу жылда әкемменен жарасқан. 
Үш баланы берген екен - Жаратқан,
 Немере мен жиендері бар кәзір. 
Әз ұрпағы салтыменен жалғасқан,
 Еркелеген екі қайыны сыйласқан. 
Қайрат пенен алып тұлға Уалитқан,
Әкем менен үш баласын , қайнысын.
 Жас балаша әлі күнге жұбатқан,
 Абысындар Маузира мен Батима.
Аралары жарасымды , бақ - сыйға,
 Ағайынның басын қосқан жерінде.
Татулықпен болып жүрген бас тұлға,
Әкем өзі , басын иіп құрметтеп.
 Алғыс айтқан анашымды өбектеп,
Сонау кезден , басын қосқан кезеннен.
 Келеді деп мені алға жетектеп,
Бекетайы Алла қосқан қосағы. 
Әкемді әркез Құдайындай тосады,
 Сондықтан ба әкем , анамды аялап. 
Талай уақыт алақанында ұстады, 
Қожайын деп әкемді анам атаған.
Сол үшінде ылғый анам бата алған, 
Екеуінің осы ғажап өмірін.
Әр қашанда жебей көрші жасаған,
 Бауырларым Риза мен Жалғасым.
Олар үшін анама көп алғысым,
Бірімізсіз - біріміз жай жүрмейтін.
 Татулықтың бізге берген нар күшін,
 Келіндерің Назгүл мен Гүлнәрың.
 Келін емес туған олар қыздарың,
 Анамыздың туған күні болды деп.
 Шүберекке түйіп жүр ғой жандарын,
 Күйеу балаң Үсен де жүр міне. 
Осы қалпы басқаларға үлгі ме,
 Анашым - ау бәрі сенің арқаңда.
 Жарасымның нәрін құйған үйіме, 
Әлшері құшағында анамның. 
Нәрін сыйлап мынау ғажап ғаламның,
 Еміреніп , мейірім төгіп отырар. 
Бәріде аман болса екен деп баламның,
 Абысындар - құрбысындай сырласқан.
 Келіндері енесіндей сыйласқан,
Ауыл - аймақ , көрші - көлем , таныспен.
 Бірге туған бауырындай жарасқан, 
Міне менің жан - анам осындай. 
Әлі күнге келеді әне тосылмай,
Шүкір Алла , әлі ширақ жүрісі. 
Енемін демейді , келеді әлі отырмай, 
Жүзгеде кел анашым жарқыным. 
Маған қымбат аман болған әр күнің, 
Ауырмашы , жүдемеші бар болшы.
 Әлпештеген нәзік жұпар нәр гүлім, 
Аман болшы ұрпағыңның алдында.
Дәл осылай жарқын , шуақ қалпыңда,
 Шөбере көр , шөпшекте көр - Анашым.
 Шуақ төгіп бізбенен , алыс - жақынға, 
Міне - менің , өзің үшін тілегім. 
Анашым жүре берші , күле берші әрдайым,
 Сен керексің әлі маған білемін. 

Тілек білдірушілер: отағасы,  
баларыңыз, келіндеріңіз, немерелеріңіз,  

ағайын - туыс пен  құда - жекжаттарыңыз 
атынан 

Жарас БЕКЕТАЙҰЛЫ

Үйіміздің қызғалдағы, қызығы Бахытбек Амина Рахатқызы 
қазанның 27-де 1 жасқа толды. 

Тал бесік жырымен тербелсін,
Талпынып өскенін ел көрсін.
Басынан бақ құсы ұшпасын,
Ай нұрын уыстасын,
Ақылды, дана болсын,
Бауырларына пана болсын!
Ізгі тілекпен: атасы Бахытбек, апасы Сәуле, әкесі Ра-

хат, анасы Жадыра, аға-жеңгелері Махамбет-Нұргүл, Алмас-
Камила, Нұрлан-Лаура, жиендері, әпкелері.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа Жолдауында тұрғындарды 
жұмыспен қамтуға басты назар аударылды. 

Сарқан ауданында Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы 
мен инфоқұрылымдық жобаларды іске асыру бойынша ауқымды жұмыстар атқарылуда,-
дейді аудандық жұмыспен қамту орталығының директоры Дидар Сағынғали. -  "Жұмыспен 
қамту жол картасы" бағдарламасы бойынша 2 млрд. 9 млн. 443 мың теңге сомасына 54 
жоба жоспарланған. 

Орталық жетекшісі 54 жоба аясында жалпы 493 уақытша жұмыс орны ашылып, 
жұмыспен қамту орталығы арқылы 247 адамды жұмысқа тарту жоспарланып отырғандығын 
атап көрсетті. Бүгінгі күнге дейін жұмыспен қамту орталығы арқылы 236 (110,3 %) адам 44 
жобаға жолданды, оның ішінде 216 - ның (91,5%) электрондық келісім шарттары «Еңбек 
нарығы» ақпараттық жүйесіне енгізілді. Сонымен қатар жұмыс берушілер арқылы өздігінен  
213 адам жұмысқа орналасуы қажет болса, жоспарланғандардың  195-і орналасып үлгерді.

Жұмыспен қамту орталығының дерегі бойынша 45 жобаның 44-і "еңбек нарығы" 
ақпараттық жүйесіне енгізілгенін көріп отырмыз. "Еңбек нарығы" ақпараттық жүйесіне 
сәйкес жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 236 адам жұмыспен қамтылыпты, 
оның 92-сі  жастар, 7-уі жұмысқа жарамды мүмкіндігі шектеулі азаматтар, 15 -і жағдайы 
төмен отбасылардың мүшелері. 

Егер жұмыссыз болсаңыз немесе өз ісіңізді ашқыңыз келсе халықты жұмыспен қамту 
орталығына жүгініңіз. Мұндағы бағдарламалар сіздің болашағыңыздың негізін қалайды. 

Ж. МАҚАТҰЛЫ.

Бағдарлама болашақтың негізі

Дорогая Галина Ивановна!
Поздравляем с семидесятилетним юбилеем!
Своим многолетним трудом, заботой, душевным теплом 

вы оставили в наших душах незабываемый след, который мы 
передаём своим детям. Мы желаем Вам долголетия, душев-
ного здоровья и успехов. Пусть процветает и полнится Ваша 
семья!

Любящие Вас выпускники школы – гимназии №1, дру-
зья и близкие. 

Таңнан тұрып бардым баққа,
Үйде босқа қамалмаспын.
Шықты кешіп шалғын жапқан,
Қоңыр күзбен амандастым.

Риза-хош жарық әлем,
Күн де күлді күлбеттенбей.
Көкейімде қоңыр әуен,
Құс үнімен үндескендей.

Қозғап кетті мұң-шерімді,
Қайтқан құстың қоңыр әні.
Көктен ғажап нұр төгілді,
Көңіл неге торығады?

Табылар ма көңіл емі,
Салды әуенге тағы құсым.
Тасып, асып-төгіледі,
Жүрекке жүк сағынышым.

                       ***
Күн де кеше шуағын төгіп еді,
Жасарған-ды жайнап бір төңірегім.

Сары ала күз көріп ем тамылжыған,
Алтын зерлі көрпесін жамылды маң.

Самал есті сездіріп назды лебін,
Жапырақ та қимайтын жазғы реңін.

Сықпа құрттай жайылған өрелерде,
Өруші еді қой-ешкі төбелерде.

Қырыс қабақ күз жетті құдіреттей,
Жонда мал жоқ, түзде жан қыбыр етпей.

Кінәмшілдеу қабағы құбылған кіл,
Азынаған өкпек жел, суық жаңбыр.

Мықтап ұстап тіршілік тұтқасын да,
Мал біткенді иірді ықтасынға.

Жауып тұрды қар-жаңбыр араласып,
... Ертеңгі күн болса екен қабағы ашық.
                                ***
Түнеріп жетті сызданып,
Реңі қашып күрең күз.
Бұтағы желмен ырғалып,
Сидиған терек сүреңсіз.
Жапырақ-киім үстінен,
Сыпырылған соң сиықсыз.
Жаздайғы тозып түс-кілем,
Мезгілге көнді-ау ырықсыз.
Көкайыл бұлт па қомданған,
Түйілді қарасұрланып.
Сумақай жел ме долданған,
Қорғансыз тоғай тұр налып.
Жылауға аспан шақ тұрды,
Күрең мұң басты еңсемді.
Қу ағаш құлап шарт сынды,
Кәрі емен әне теңселді.
Алда қыс, жеңсін үрейді,
Жүдетпе енді, уайым-шал.
...Бұйығып жетімсірейді,
Жалаңаш жарлы қайың-тал.

Жомарт ИГІМАН.

Күз этюдтері

«Zhas Project» жобасы көптеген 
кәсіп көзін ашты

«Zhas Project» жастар корпусын дамыту жобасы Білім және ғылым министрлігі мен 
Дүниежүзілік банктің қолдауымен 2017 жылдан бері жүзеге асып келеді. Жұмыссыз жастардың 
үздік әлеуметтік жобаларын сынға салатын гранттық конкурсқа қазірге дейін 5508 жас қатысып, 
1616 бірлескен жоба жеңімпаз болған. «Zhas Project»-тің ең тиімді тұсы сол, әр жобаға миллион 
теңгеден қайтарымсыз қаражат және әр қатысушыға алты ай бойы 40-60 мың теңгеден шәкіртақы 
беріледі.

Осы орайда  «Zhas Project» жастар корпусын дамыту жобасына командамызбен «көрпе with 
love» атты жобамызды ұсынып грантқа ие болдық. Біздің бұл жобадағы мақсатымыз әлеуметтік аз 
қамтылған отбасылар, ҰОС ардагерлері, мүгедек жандарды өзіміздің қолымызбен тігілген төсек 
жабдықтарымен (матрас, көрпе, жастық) қамтамасыз ету. Қазіргі уақытта жоғарыда айтылған 
отбасыларға төсек жабдықтарын таратудамыз. Болашақта осы еңбегіміздің жемісін көреміз деген 
үміттеміз. 

Жігерлі жастардың асқақ арманын ақиқатқа айналдырып отырған Жаспроект жобасына 
алғысымыз шексіз!

Г. НУРМАНЖАНОВА,
 «Zhas Project» жобасының жеңімпазы.

«Сарқан ауданы  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»  мемлекеттік 
мекемесі оңалтудың жеке бағдарламасы бар барлық мүгедектерге 2021 жылдан бастап 
көрсетілетін қызмет түрлері  «Әлеуметтік қызмет порталы»  арқылы көрсетілетінін хабарлайды. 
Сондықтан  қызмет түрін алу үшін ЭЦҚ кілті ашылу қажет. Ашылған ЭЦП кілтін (флешкаға) ауда-
рып Сарқан ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 2 қабат №8 бөлмеге 
әкеліп өткізу қажет.

ОПМ «АВТОБУС»
С целью повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих пере-

возки пассажиров и багажа на автомобильных дорогах, а также совершенствования контроля 
на линии (на межрайонных, междугородних, межобластных и международных сообщениях) в 
отношении лиц, осуществляющих свою деятельность без регистрации с 21 по 23 октября на 
территории Алматинской области прошел республиканское оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Автобус». 

На период ОПМ на дорогах области увеличился количество нарядов полиции, стражи по-
рядка провели рейды с участием волонтеров, представителей общественности и СМИ, уси-
лился контроль не только за водителями автобусов, но и за всеми участниками дорожного 
движения. 

Е. МАКАШЕВ,
командир 3-го взвода МПС ДВД Алматинской области, ст.лейтенант полиции.

ХАБАРЛАНДЫРУ 


