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Келесі кезекте журналистер 
мемлекеттің қолдауымен модер-
низациядан өткен майбұршақ 
зауытына барды. «Сарқан май» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
«Бизнестің жол картасы – 2025» 
бағдарламасы арқылы 140 мил-
лион теңгеге инфрақұрылыммен 
жабдықталған. Тәулігіне 200 
тоннаға дейін өнім өңдейтін зауыт 
май мен күнжараны отандық құс 
фабрикаларына жөнелтіп, көрші 
елдерге де экспорттайды. Зауыт 
директорының орынбасары Эду-
ард Толстов келешекте шаруалар-
мен өзара әріптестік байланысты 
жетілдіріп, өнім көлемін арттыруды 
жоспарлап отырғандарын айтты. 

Аудандағы дәрілік шөп өңдейтін 
«Азия Голд» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі де өнімдерін 

экспортқа шығару бойынша үлкен 
жобаны қолға алған. 442,7 мил-
лион теңгеге Қарғалы ауылын-
да кәсіпорын ашып, 35 адамды 
тұрақты жұмыспен қамтымақ. 
«Азия Голд» ЖШС-нің жетекшісі 
Алексей Коржиков сол арқылы 
кепкен түймедақ шөбін 75 тон-
надан 200 тоннаға дейін ұлғайту 
туралы жоспарымен бөлісті. 
Түймедақтан бөлек жалбыз, ва-
лерьян өңдеуді жолға қойған олар 
өнімдерін Германия, АҚШ, Ресей, 
Польша секілді елдерге жөнілтуде.

Пресс-тур барысында 
«Нәтижелі жұмыспен қамту және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017 – 2021» бағдарламасы бой-
ынша несие алған «Ералы» жар-
нама агеттігіне бас сұқтық. Агенттік 
7 адамды жұмыспен қамтып отыр. 
6 миллион теңгеге  3 құрылығы 
сатып алып, әртүрлі тапсырыс 

ӨНГЕН ӨҢІР
Өңірлердің өсіп-өркендеуі мен әртүрлі бағыттағы даму барысын айқындайтын пресс-тур 

Сарқан ауданында жалғасты. «Jetіsý Media» ұйымдастырған шара арқылы журналистерді 
қабылдаған аудан әкімі Талғат Қайнарбеков өңірдің әлеуметтік-экономикалық көрсеткішін 
қысқаша баяндап, пресс-турдың бағдарламасымен таныстырды.

Әрмен қарай аудан әкімінің орынбасарлары мен бөлім басшылары нысандарды арала-
тып, мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде іске асып жатқан жобаларды көрсетті. 
Бірінші кезекте «Жұмыспен қамтудың жол картасы – 2020» бағдарламасы арқылы Сарқан 
қаласындағы көп қабатты үйлердің аулаларын абаттандыру жұмысын назарға ұсынды. 
Бұрындары көп қабатты үйлердің көбі қаңырап қалған. Кейінгі жылдары олардың барлығы 
орталық су мен жылыту жүйесіне қосылып, халық қайтадан көшіп келе бастаған. Қазіргі 
уақытта аулаларына тас жол төселіп, ойын алаңдары салынуда. Қала бойынша 9 көп 
қабатты үйдің аумағын абаттандыруға 210 миллион теңге бөлінген. Осы арқылы 53 адам 
жұмыспен қамтылды, оның ішінде жұмыспен қамту орталығы арқылы 24 адам еңбек ету-
де. 

қабылдауда. Сарқан ауданында 
мүмкіндігі шектеулі жандарға да 
кәсіппен айналысуға мүкіндік мол. 
«Еңбек» бағдарламасы аясын-
да мемлекеттік грант ұтып алып, 
550 мың теңгеге дәнекерлеу це-
хын ашқан үшінші топ мүгедегі 
Берікқали Асқарғали да жемісті 
еңбек етуде. 

Журналистерге сұхбат берген 
аудан әкімі Талғат Қайнарбеков 
атқарылып жатқан жүйелі 
жұмыстары тыныстырып, өңірді 
дамытудың жоспарымен бөлісті.

–Сарқан ауданын дамытудың 
үш жылдық жоспарын әзірлеп жа-
тырмыз. Сол арқылы 4 бағытта 
жұмыс істейміз. Біріншісі – 
агрокешенді дамыту, екіншісі 
– шағын және орта бизнес пен 
туризмді өркендету, үшіншісі 
– тұрғын үй мен коммуналдық 
инфрақұрылымды қалына келтіру 

болса, төртінші бағыт – әлеуметтік 
сала. Біздің ауданда туризмді 
дамытудың әлеуеті жоғары. Қазіргі 
таңда Балқаш көлінің жағажайына 
арналған жоба жасалып жатыр. 
«Жоңғар Алатауы» мемлекеттік 
ұлттық табиғи паркімен бірігіп тау 
туризмін дамуты қолға алдық.  Сол 
үшін жол салу, қонақүй тұрғызу, 
инфрақұрылымды дамытуға көп 
көңіл бөлінуде, – деген Талғат 
Қанатұлы барлық сала бой-
ынша инвестиция тарту жолға 
қойылғанын айтты. «Басқан пау-
ер» ЖШС-гі қуаттылығы 4,2 МВт 
және 4,8 МВт болатын су электр 
станцияларының құрылысының 
жобасын іске асыруда. Жобаны іске 
асыру үшін жеке қаржы есебінен 11 
миллиард теңге көлемінде қаражат 
тарту және 15 тұрақты жаңа жұмыс 
орнын ашу жоспарланған. Соны-
мен қатар ВЭС 50 МВт «Абай 2» 

ЖШС-гі қуаттылығы 50 МВт бо-
латын жел электр станциясының 
құрылысын бастамақ. Жобаның 
инвестициялық көлемі 19 милли-
ард 400 миллион теңге.

Бұқаралық ақпарат құрал-
дарының өкілдері Алмалы 
ауылдық округінде орналасқан 
«Ерғалиев С.» шаруа 
қожалығының мал бордақылау 
алаңымен танысты. Онда 70 бас 
ірі қара байланып тұр. Жалпы 
алғанда 350 ірі қарасы бар. Шаруа 
қожалығының жетекшісі Қайрат 
Ерғалиев 2021–2022 жылдары 
сауын сиыр зауыты мен мал сою 
алаңын ашу туралы жоспарын 
айтып берді. Сарқан аудандық 
ауыл шаруашылығы бөлімінің 
басшысы Жандос Өмірсадықтың 
мәліметінше аудан бойынша 
11 мал бордақылау алаңы бар. 
Жоспарға сәйкес 3000 мың басқа 
дейін жеткізу көзделген, қазір екі 
мыңға жуық мал бордақыланады. 

2022 жылы «Jetisy Beef» ЖШС 
10000 бастан тұратын 3 мал 
бордақылау алаңын ашуды жо-

спарлап отыр. 
Пресс-турға қатысушылар 

демеушілердің, ауыл тұрғын-
дарының  көмегімен салынып 
жатқан Бақалы ауылдық округіне 
қарасты Кәкімжан Қазыбаев және 
Тасқұдық ауылдарындағы  ба-
стауыш мектебін көрді. Бастама-
ны ауыл ақсақалдары көтеріп, 
тұрғындар бір ауыздан қолдап 
құрылыс жұмысына өздері 
кіріскен. Дәл осындай Көкөзек 
ауылында да қоғамдық қор 
қаржысынан фельдшерлік пунктің 
құрылысы жүріп жатыр. Сондай-
ақ, «Жұмыспен қамту жол карта-
сы–2020» бағдарламасы арқылы 
Қарабөгет ауылдық Мәдениет үйін 
қайта жаңғыртуға 264 млиллион 
931 мың теңге бөлінген. Құрылыс 
жұмыстарын «Бағалы – Алакөл» 
ЖШС жүргізіп жатыр. Құрылыс 
аяқталған соң  штат бірліктері 
бөлініп, 11 адам тұрақты жұмыспен 
қамтамасыз етіледі.

Тасын түртсең, тарихы 
сыр шертетін қазақ даласы 
әлем өркениетінің түп қазығы 
іспеттес. Ұлы Жібек жолының 
бойында орналасқан ірі 
қалалардың бірі – Қойлық 
сауда-саттықтың ғана емес, 
мәдениеттің де ошағы болғаны 
анық. Дәл осы секілді тарихи 
жәдігерлерге бай Сарқан ау-
даны Сиверс алмасының от-
аны ретінде де әлемге әйгілі. 
Пресс-тур арқылы өңірдің 
тыныс-тіршілімен танысуға 
мүмкіндік алған біз ауданның 
даму деңгейіне көз жеткіздік.

Мәулен ӘНЕРБАЙ,
Сарқан ауданы.

БАСПАСӨЗ - 2021

Жеке  жазылушылар үшін индексі 65202, жылдық 
бағасы -  3021,72 теңге. 

Мекеме-ұйымдар үшін индексі 
15202, жылдық бағасы - 3381,04 теңге. 

Зейнеткерлер үшін индексі 
35202, жылдық бағасы - 2225,08теңге.

Ауданның қоғамдық-саяси "Сарқан" газетіне 
келесі жылға жазылу науқаны басталды. 

Газетке Қазпошта бөлімшесінде, "Сарқан" газеті 
редакциясында жазылуға болады.

Құрметті оқырмандар!

Өзгерістерге толы өмірдің күнгейі мен көлеңкесін қағазға түсіріп, 
оқырмандармен ой бөлісетін баспасөзге жазылу науқаны жалғасын 

табуда. Бүгінгі тәрбиенің басты көзі бұқаралық ақпарат құралдары екенін 
қалың ел пайымдап үлгерді. Себебі интернеттегі бір қайнауы ішінде шикі 
ақпараттар көпшілікті адастыра бастады. Қазір оқырмандарымыз газет пен 
журналды қолға ұстап оқу мен ғаламтордың бетінен оқудың арасында жер 
мен көктей айырма барлығын саралай алады. Ғаламтор көзіндегі ақпарат 
пен адамды жылдам қаруландыра алады. Алайда мағлұмат қаншалықты тез 
алынса,соншалықты тез ұмытылады.

Оқымаса ой тоқырайды жергілікті жердің тыныс-тірлігін 
насихаттап,көпшілікке жеткізіп жүрген "Сарқан" газетін жата-жастана оқитын 
оқырмандарымыз аз емес. Аудандағы барлық мамандық иелері,көркем 
сөзді ата-бабасынан мұра тұтқан бүгінгі буын жаңалықтың жаршысы,тіл 
ұстартып,тәрбие беретін бұқаралық ақпарат құралынан ажырамайды 
деп сенеміз. Қазіргідей жаппай жаһандану үрдісі дамыған заманда газет-
журнал,кітап оқитын жақсы қасиеттерімізден айырылып қалмайық,ағайын!

Редакция алқасы.

ҚҰЛДЫҚ САНА
Қазақта «құлақкесті құл» деген 

ұғым бар. 1237 жылы Бату бастаған 
қалың қол Владимир князьдігін алып, 
Мәскеуді бес күнде жермен-жексен 
еткенде тұтқынға түскен 270 мың 
адамның оң құлағын кесіп, құлақкесті 
құл етіпті. Бұл туралы Ата-Малік 
Джувайнидің «Тарих-и Джахангукай» 
еңбегінде нақты деректер бар. 

Қазақты отарлаушылар бо-
дан болғандардың құлағын ке-
спесе де құқығын шектеді, өрісін 
тарылтты. Шеңберден шықпауға 
үйретті. Құлдық сана ғасырдан 
ғасырға қалыптасты. Әлі күнге дейін 
«күштілеріміз сөз айтса, шыбыңдап 
бас изейтініміз» сондықтан. Үрейден 
арылып, бостан мінезді болу үшін 
міндетті түрде ұрпақтар алмасуын 
күтеміз. 

Жомарт ИГІМАН.  
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Жуырда мемле-
кет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың 
«Жаңа жағдайдағы Қазақ-
стан: іс-қимыл кезеңі» 
атты биылғы Жолдау-
ын  түсіндіру бойынша 
«Төлебаев», «Лепсі», 
«Шатырбай», «Көктерек», 
«Қойлық», «Бақалы», 
"Екіаша" бастауыш партия 
ұйымының мүшелерімен 
кездесу өтті. Әсіресе, 
көпшіліктің көкейінде 
жүрген ұстаз мәртебесінің 
артуы, жалақының 
өсуі, жастарға деген 
мемлекеттік қамқорлық 
секілді мәселелер қызу талқыланды.

Басқосу барысында ұйым мүшелері Жолдауды талқылап, онда көтерілген мәселелердің 
өзектілігін атап өтіп, толық қолдайтындықтарын жеткізді.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ,
 партия мүшесі.

Жуырда аудандық 
мәдениет үйінде «Nur Otan» 
партиясы Сарқан аудандық 
филиалының кезектен 
тыс XXIV конференциясы 
өтті.  «Nur Otan» партиясы 
Сарқан аудандық филиалы 
төрағасының бірінші орын-
басары А. Кубентаев ашып, 
жүргізген конференцияның  
күн тәртібінде төрт мәселе 
қаралды.

1. «Nur Otan» партиясының 
Алматы облысы Сарқан ау-
даны бойынша Сайлауалды 
бағдарламасын бекіту туралы;

2. Алматы облыстық 
мәслихатына дебат қоры-

тындысы бойынша кандидаттарға дауыс беру туралы;
3. «Nur Otan» партиясынан Алматы облысы Сарқан аудандық мәслихатының депутаттарын 

сайлау бойынша партиялық тізімді бекіту туралы;
4. «Nur Otan» партиясы Алматы облыстық филиалының кезектен тыс ХХVІІ конференциясына 

делегаттарды сайлау туралы.
Саяси партиялар туралы қолданыстағы заңнаманың және «Nur Otan» партиясы Жарғысының 

талаптарына сәйкес аудандық партия филиалдың 2741 партия мүшелерінен конференцияға 37 
делегат қатысты. Делегаттардың құрамы мемлекеттік басқару органдарының, шағын және орта 
бизнес, білім беру, мәдениет, денсаулық сақтау, спорт салаларының, үкіметтік емес және қоғамдық 
ұйымдарының өкілдерінен құрылды. Конференция жұмысына аудандық партия филиалының 
төрағасы, аудан әкімі Т. Қайнарбеков қатысты.

Кезектен тыс конференция соңында көтерілген төрт мәселе бойынша да тиісті қаулылар 
қабылданып, «Nur Otan» партиясы Алматы облыстық филиалының кезектен тыс ХХVІІ конферен-
циясына делегаттар сайланды. 

Қазақстанда бас бостандығынан айы-
ру орындарынан босатылған азаматтар-
ды және пробация қызметінің есебінде 
тұрған адамдарды әлеуметтік оңалту 
мәселелері заңнамалық түрде реттелген. 
Азаматтарды әлеуметтік оңалтудың тиімді 
құралы пробация институты болып табы-
лады, ол бақылау функцияларымен қатар 
әлеуметтік-құқықтық және өзге де көмек 
алуға жәрдем көрсетеді.

«Сарқан ауданы әкімдігінің халықты 
жұмыспен қамту орталығы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі аудандық пробация 
бөлімдерінің қызметтерімен және үкіметтік 
емес ұйымдармен бірлесіп осы бағытта 
жұмыс жүргізеді. Яғни, ҚР ІІМ 2014 жылғы 
15 тамыздағы № 511 бұйрығымен бекітілген 

Театр 

Сахна саңлағы – туған жерінде
Өткен жылдардан бері аудандық мәдениет үйінің жанынан театр үйірмесі ашылып, 

көрермендер танымал спектакльдерді тамашалау бақытына ие болған-ды. Өнерлі 
жастардың басын қосып, халықтық театр ашып берсем деген үлкен мақсатпен  Алматы-
Сарқан аралығын жол қылып жүрген Бақалы ауылының тумасы, М. Әуезов атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының әртісі, Қазақстанның Еңбек сіңірген 
қайраткері Саят Мерекеұлы бүгінге дейін бірнеше спектакльдерді сахналап үлгерді. 

Пандемия толас тапқан кезеңде 
тағы да туған жеріне келіп, екі 
қойылымды әзірлеуге білек сыба-
на кірісті. Таяу арада көрермендер 
Саят ағаның  режиссерлігімен 
Мұхамедқали Қасеновтың «Пай-
пай, жас жұбайлар-ай» комедия-
сын тамашалайтын болады.  

Бүгінде шаңырақ көтерген 
отбасының айырылысып кететін 
кездері жиі кездеседі. Шынында от-
басы бірлігін сақтау, болған жағдайға 
төтеп беру жастар бойынан табы-
ла бермейді. Оның басты себебі 
қызғаныш. Міне, жастар труппасы 
өмірде кездесетін өзекті мәселені 
тілге тиек етті. Сахнада отбасы өмірі, 

махаббат, айырылысу, ажырасқан қыздың тағдыры бейнеленеді. Спектакль ән мен биден бастау 
алды. Сосын бірін-бірі қызғанған жас жұбайлардың орынсыз қызғанышы әзіл арқылы көрсетілді. 
Отағасы Қасым Оспановқа келген телеграмма отбасы шырқын бұзды. Онда поездан күтіп алу 
керектігі жазылған. Ләззат есімді белгісіз бойжеткеннен келген телеграмма біраз ұрыс-керіске 
әкеп соқтырады. Достарына хабарласып, бойжеткеннің кім екенін білуге асықты. Алайда оны 
ешкім танымады. Ақыры, аяғы ауыр келіншек Зәуреш ажырасуға бел буды. Нәтижесінде Ләззат 
ауылдан қалаға оқуға келген қарындасы болып шықты. Осылайша отбасы арасында ушыққан 
дау-дамай орнына келеді.

Қызықты қойылымның өз дәрежесінде көрермендерге ұсынған әуесқой актерлердің еңбегін 
атап өтуіміз керек. Қасымның ролін Әділет Әбдіжаппаров, Зәурештің ролін Айзада Смағұл кәнігі 
өнер тарландарындай сомдай білді. Бағдат Бағымов Есетті, Ділбар Әкімжан Бануды, Рахым-
жан Әдебиет Багратионды, Гаухар Тұралиева Ғазизаны, Жарас Сембек Бекзатты және Айгерім 
Нұрмұхамет Ләззатты кескіндеп, спектакльдің көпшілік көкейінен орын табуына үлес қосты. 

Биыл ұлы Абайдың мерейтойы. Адамзаттың Абайының 175 жылдығына орай Саят 
Мерекеұлының режиссерлігімен жұрт назарына ұсынылатын келесі туынды - Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, жазушы-драматург Иранбек Оразбаевтың «Мен ішпеген у бар ма?» 
спектаклі. Тарихи оқиғаға көркемдік көзқарас тұрғысынан келген қойылым авторының өзіндік 
ізденісі оң нәтиже берген. Баласын жайдақ суға теңейтін әке ұстанымы мен әділеттілікке 
ұмтылған жаңа буын таласынан өрбитін туынды бүгінгінің көзі ашық, көкірегі ұйқыдағы шендісі мен 
жаңалыққа ұмтылған жасампаз жасын көрсетуді мақсат тұтқандай. «Не Оразбай, Күнтумен бірге 
боласың, не менің теріс батамды аласың» деген Құнанбай шарты мен дегеніне көндіре алмай, 
алақанын теріс айналдыратын әке батасы да спектакль басынан-ақ Абайды оп-оңай зарлы да 
шерлі кейіпке енгізіп жібереді. Саят Мерекеұлы мерейтойлық қойылымды аға сұлтан Құнанбайдың 
асқақ бейнесін көпшілікке ұсынып, шешен де көсем сұлтан образын көпшілік көкейіне ұялатты. 
Нұрғаным образындағы Гүлжан Қисабекованың шынайы ойын өрнегі сенімді шықты. Абайды 
сомдаған Әділеттің, Оразбайды кескіндеген Бағдаттың, Күнтуды ойнаған Рахымжанның, Көкбай 
бейнесіндегі Жарастың, Хадиша образындағы Гаухардың, Олжабайды бейнелеген Әлішердің 
сахна шеберлігінің қыр – сырына қанып келе жатқандығына көрермендер куә болды.

Ақынның шарасыз кейпіне ортақтасқан көпшіліктің бірі ретінде ғасыр алмасса да өзгермеген 
халқымыздың сипатын таныдық.  Ұлы Абайға у ішкізген ел ішіндегі әділетсіздік, қараңғылық пен 
күндестіктен туатын озбырлықтар, әлдінің әлсізге жасайтын әлімжеттіктері қай кезеңде де күн 
тәртібінен түспей келе жатқан тақырып. Жұрт назарына «пейіліңді түзе, ниетіңді өзгерт» психо-
логиясын ұсынғысы келетін қойылым осындай қоғам дертімен алысқан күрескердің қайраткер, 
қажырлы, дана бейнесін емес, шарасыз зарлы тұлғаның кейпін ұсынғандай.

   Біз үшін Абай – асқақ тұлға. Абайдың өлең болып өрілген уайымы, қара сөз болып төгілген 
қуаныш пен қайғысы келешектен күдер үзгізбейді. Абайдың сенімі – болашақта. Шығарма ав-
торы Иран-Ғайыптың пьесасындағы ізденіс пен жанның айғайы да осы болашақтың уайымы, 
болашақтың зары екенін сезінесіз. 

Ж. МАҚАТҰЛЫ.

«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы аясында  -
 «Пробация» есебінде тұрған азаматтар жұмыспен 

қамтылуда
пробация қызметінің қызметін ұйымдастыру 
ережесіне сәйкес, бас бостандығынан айы-
ру орындарынан босатылған және проба-
ция қызметінің есебінде тұрған адамдарға 
әлеуметтік-құқықтық көмектің негізгі бағыты 
білім алуға, кәсіпті меңгеруге, жұмысқа 
орналасуға, емделуге, сондай-ақ құқықтық 
көмекті қамтамасыз етуге көмек көрсету болып 
табылады.

Сондай-ақ Қазақстан Республика-

сы Үкіметінің 2018 жылғы  13 қарашадағы 
№746 қаулысымен бекітілген Нәтижелі 
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы бойын-
ша  Бас бостандығынан айыру орындарынан 
босатылған және пробация қызметінің есебінде 
тұрған адамдардарды жұмыспен қамтудың 
белсенді шараларымен қамту бойынша 
жұмыстар жалғастырылуда.  Қазіргі таңда Про-

Көпбалалы отбасы атандыңыз ба? Онда ең алдымен көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақыны рәсімдеуге 
асығыңыз. Ал біз, бүгінгі парақшамыздың #oqy&toqy айдарында, жәрдемақыны рәсімдеудің жолын көрсететін бола-
мыз. Аталмыш жәрдемақы тек ХҚО арқылы рәсімделеді☝️ ☝️Тұрғылықты мекенжайыңызға қарасты ХҚО-ға кезекті ал-
дын ала брондаңыз; ☝️Тағайындалған уақыттан ХҚО-ға 20 минутқа ерте барыңыз; ☝️Операторға төмендегі құжаттарды
өткізу арқылы жәрдемақыға өтініш жазыңыз: ☝️Жеке куәлік; ☝️Балалардың құжаттары; ☝️Банктік есепшот жөніндегі
анықтама. ☝️Ескерту, 18 жасқа толған балалары бар отбасыларға жәрдемақы, бала жоғарғы оқу орнының күндізгі 
бөлімінде оқып жатса және ол 23 жасқа толғанша оқуынан анықтама өткізсе ғана төленеді. ☝️Төлем мөлшері: 4☝️☝️
бала үшін - 16,03 АЕК (44 531 тг); 5☝️☝️бала үшін – 20,04 АЕК (55 671 тг); 6☝️☝️бала үшін – 24,05 АЕК (66 810 тг); 
7☝️☝️немесе одан да көп бала үшін - 28,06 АЕК (77 950 тг). ☝️Қызмет көрсету уақыты, құжат тапсырған күнді есепке 
алмағанда, 8 жұмыс күні.

бация есебінде тұрған  26 азамат жұмысқа 
тұру мақсатында өтініш білдірген болатын. 
Оның ішінде 18-і жұмыспен қамтамыз етілді:  
11 азамат квотадан тыс жұмысқа орнала-
стырылды,  2 азамат квотамен орналасты-
рылды, ал, 5 азамат «Жұмыспен қамту жол 
картасы» шеңберінде жұмыспен қамтылды.   
Сондай-ақ  6 адамға қоғамдық жұмыс бой-
ынша  жолдама берілген болатын, ал, қысқа 
мерзімді кәсіптік оқуға 2 азамат жолдама 
алды. 

Н. МОЛДАҒАЖИНА,
аудан әкімдігінің халықты жұмыспен 
қамту орталығының бөлім басшысы.

☝️ Егер сіз бала кезінен бірінші топтағы мүгедектігі бар азаматқа
күтім жасап отырған болсаңыз, онда жәрдемақы рәсімдеуге толық 
құқылысыз. Біз бүгінгі #oqy&toqy айдарымызда бұл жәрдемақыны ХҚО 
арқылы рәсімдеу жолын көрсетпекпіз. ☝️Тіркелген жеріңіз бойынша ХҚО-
ға кезекті алдын-ала брондаңыз ☝️Тіркеу бөліміне белгіленген уақыттан
20 минутқа ерте келіп, броныңызды растап, жеңілдік терезесіне талон 
алыңыз ☝️Операторға келесі құжаттарды тапсыру арқылы қызметке
өтініш қалдырыңыз: ☝️Қызмет алушы мен мүмкіндігі шектеулі азаматтың
жеке куәліктері ☝️Егер мүмкіндігі шектеулі азамат іске қабілетсіз болып
танылған болса, онда оның заңды қамқоршысының құжаттары ☝️Егер
сенімді өкілі жүгінсе, оның нотариалды расталған сенімхаты ☝️Егер орал-
ман мәртебесі бар болса, онда оны растайтын құжат ☝️Қызмет алушының
бала кезінен бірінші топтағы мүгедекке қамқоршы ретінде белгіленгенін 
растайтын құжат ☝️Мүмкіндігі шектеулі азаматтың мүгедектігі туралы
сараптама орталығының анықтамасы ☝️Жәрдемақы аударылатын есеп-
шот жайлы банк анықтамасы ☝️Байқоңыр қаласының тұрғындары үшін
– Байқоңыр қаласының тұрғын үй шаруашылығының азаматтарды есеп-
ке алу және тіркеу жөніндегі бөлімінің анықтамасы ☝️ХҚО-ға қызметті
рәсімдеу үшін, I топтағы мүгедек іске қабілетсіз болса, онда оның заңды 
өкілі немесе қамқоршысы келеді. Ал іске қабілетті болып табылған азамат 
өзі келуі қажет. ☝️Қызмет көрсету уақыты – құжат тапсырған күнді есепке 
алмағанда 7 жұмыс күні ☝️Ескерту, құжаттарды толықтыру немесе басқа 
да өзгерістерге байланысты жәрдемақы тағайындау уақыты 30 күнге дейін 
ұзартылуы мүмкін ☝️Жәрдемақы мөлшері – 45736 теңге ☝️Ескерту, бұл
жәрдемақы, I топтағы мүгедектігі бар кәмелет жасына толған, мүмкіндігі 
шектеулі азаматтардың күтушілеріне тағайындалады. 

Аудандық партия филиалының 
         конференциясы

Жолдау жан-жақты талқыланды

Бірінші топтағы мүгедектің күтіміне 
байланысты жәрдемақы тағайындау

Көп балалы аналарға мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы QR кодын пайдалана отырып, халыққа қызмет көрсету 
орталықтары жұмысының сапасын бағалау жүйесін іске қосты. Келушілер оның көмегімен қызмет көрсету процесі, 
мәдениеті және бөлімнің инфрақұрылымы сияқты жайттар бойынша өз пікірлерін қалдыра алады. Бүгінде 500-ден 
астам азамат бұл тәсілді қолданып, халыққа қызмет көрсету бөлімдерінің жұмыс сапасын бағалап үлгерді. Еліміздегі 339 
бөлімнің әрқайсысында келушілер QR коды орнатылған стендтерді таба алады. QR кодты оқып-танитын қосымшаны 
пайдалану арқылы клиенттер смартфондағы сауалнама парағына бірден өтеді. Азаматтар онда оператордың жұмысына 
көңілі толғанын, қызметті алу ыңғайлы болған/болмағанын, қажет ақпаратты ала алғанын айтып бере алады. Сонымен 
қатар қызмет алушылар өздерінің тілек-пікірлерін фронт-офис фотосуретін немесе бейнесін жүктеу арқылы да білдіре 
алады. Аталған кері байланыс келушілердің мемлекеттік корпорацияның қызметі туралы пікірін білу және олардың 
қанағаттану деңгейін анықтау үшін қажет. Сондай-ақ сауалнама нәтижелері бөлімдердегі кемшіліктерді анықтауға және 
оларды жедел жоюға мүмкіндік береді. Айта кетейік, сауалнама сұрақтарына мемлекеттік корпорациясының gov4c.kz 
ресми интернет-ресурсындағы «Кері байланыс» бөліміне өту арқылы да жауап беруге болады. 

Орталықта жұмыс сапасын бағалай жүйесі іске қосылды

Сарқан аудандық халыққа қызмет көрсету орталығы.
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оқушылық кезеңді жатқызуға болады.Алаңсыз асыр 
салып, білім нәрімен сусындап, алтын ұя мектептен 
үлкен өмірге қадам басқанымызға да 50 жыл толып 
отыр.

Біз осыдан 50 жыл бұрын, яғни 1970 жылы 
бұрынғы Ново-Покровка ауылы деп аталатын, 
А.Матросов атындағы орта мектепті 22 түлек бал-
даурен шақты артқа тастап алтын ұямен қоштасқан  
едік. Атап айтсам Андабеков Талғат, Абілов Қуаныш, 
Аділов Кішікбай, Ақыбасова Күләш, Ақынбекова 
Жарқынай, Байжібекова Күлшебала, Байзақова 
Кәзиман, Бектемісов Қуанышбек, Жакенов Сағат, 
Жапаров Балқаш, Зияданова Нурипа, Қойшыманова 
Жамалқан, Қаптағаев Кенесары, Қоқақова Тұрсынай, 
Найманбаева Шолпан, Саржанова Жұмағайша, 
Садықов Мәлік, Ташимова Бикүміс, Райханов Махан-
бет, Райханов Исатай, Шыбынтаева Қамила, Юсупов 
Игілік. Ал бірінші сыныптан сегізінші сыныпқа дейін 
бірге оқыған достарымыз Балбыров Ахмет, Жексен-
бинов Жанатбек, Оразбаев Құрақбай арнаулы оқу 
орындарына түсіп оны бітіріп өмірден өз орындарын 
тапты.

Міне бүгін 50 жыл өте шығыпты, 50 көктем,  50 
жаз, тағы күзі мен қысы бар. Бүгінде біздер неме-
ре сүйіп, ұрпақ қызығына кенеліп отырған ата мен 
апамыз. Бәріміз елге елеулі тұлғамыз, біріміз ша-
руада аты шыққан сан салада еңбек етіп, еңбігінің 
жемісін жеп отырған жасымыз 70-ке таяп қалған 
зейнеткерлерміз.

Армандастар, абзал достар қайда?
Қайсы бірімізді тізбелеп жазсам да, ең бастысы 

басымыз әр 5 жыл сайын біріге қалсақ, бір-бірімізге 
деген көңіліміз сол баяғыдай суыған емес. Ал биылғы 
50 жылдық кездесуімізді жарияланған төтенше 
жағдай мен карантинге байланысты өткізе алмадық.

Қолымызға қалам ұстатып, әріп танытып са-
уатымызды ашып үлкен өмірге қанат қақтырған 
ұлағатты ұстаздарымызға мәңгі қарыздармыз. 
Алғашқы ұстазымыз Төпек тәтейімізді қалай 
ұмытайық. Жоғарғы сыныптарда математика пәнінен 
сабақ берген, әрі сынып жетекшісі болған Айым 
Құдайбердиеваны, тарих пәнінен сабақ берген Тоты 
Ержанова тәтейімізді, химия пәнінен сабақ берген 
Оразиман Жансеркенов ағамызды, орыс тілі пәнінен 
сабақ берген Дәметкен Қазнабаева апайымызды, 
география пәнінен сабақ берген Баданов Әміре 
ағамызды, неміс тілі пәнінен сабақ берген Ураев 
Ахмет ағамызды, физика пәнінен сабақ берген Ау-
бакиров Төлеген ағамызды, қазақ тілі және әдебиет 
пәнінен сабақ берген Күләнда апайымызды, дене 
шынықтыру пәнінен сабақ берген Рақат Мұқышев 
ағамызды әр кезде зор мақтанышпен еске алып от-
ырамыз. Біз оқыған кезде кітапқа деген сүйіспеншілік 
өте жоғары еді, кітапты бірімізден біріміз алып оқушы 
едік. Сол кездегі мектеп кітапханашысы Қаман апай-
ымызды оқыған кітабыңның мазмұнын айтпайынша 

келесі кітапты бермейтін. Әрине ол кезде теледидар, 
интернет болған жоқ. Қазіргі заманда ақпараттық 
технологияның қарқынды дамыған кезі болғанымен, 
рухани құндылық- кітап адамның серігі болуға тиіс 
деп ойлаймын.

Адам ғұмыры мәңгі болған ба? Бүгінде кеше 
ғана ортамызда ойнап күліп жүрген Андабеков 
Талғат, Әділов Кішікбай, Қойшыманова Жамалқан, 
Ақыбасова Күләш сынды сыныптастарымыз 
қатарымызда жоқ. Оларға деген сағынышымызды 
сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сонымен қатар аяу-
лы ұстаздарымыздың көпшілігі бақилық болып, бұл 
дүниеден өтіп кетті. Алла олардың жатқан жерін жай-
лы, топырағын торқа қылсын дегім келеді.

Қазіргі кезде Тараз қаласында тұрып жатқан сы-
ныптасымыз Оразбаев Құрақбай және жұбайы Ерсін 
екеуі облыстық драма театрының белгілі актерлары, 
мәдениет саласының үздіктері. Досымыз Құрақбай 
тай-құлындай тебісіп өскен, сыныптастарына 50 
жылдықтың қарсаңында өзінің ақжарма пейілін келесі 
өлең шумақтарымен жеткізіп отыр.

Құстардай біз ұшқалы ұямыздан,
50 жыл жарты ғасыр болған екен.
70-ші жылдың біз түлектері,
«Деген сөз» оттай ыстық болады екен.
Түндер-ай қыр басында ән шырқаған,

Қиялды айт, кең Әлемнің бәрін шалған.
Қыздар-ай: Жамалхан, Күләш, Күлшебала,
Жарқынай, Жұмағайша, Бәтіш, Шолпан.
Жастық шақ бұл өмірдің алтын тағы,
Ал мектеп гүлдәуреннің гүлзәр бағы.
Ұлдар-ай: Ахмет, Сағат, Жанат, Мәлік, Игілік,
Мақатай, Қуатай, Кенесары.
Мектептен ұлы өмірге жолдама алдық,
Ұстаздар білімімен от боп жандық.
Игілік, Күлшебала үйленгенде,
Символы махаббаттың деп жырладық.
Елу жыл уақыттың самғағаны,
Өзгерді тіршіліктің арналары.
«Әр күнді силасумен өткіз» деп тұр,
Жамалхан, Күләштардың болмағаны.
Не жетсін ақ пейілмен іздескенге,
Мың жасап қалады адам жүздескенде.
Тәңірге мың бір тәубе дейік достар,
Ырза боп дидарласып, кездескенге.
Жоғалған ғашықтардың хаттарындай,
Күндердің жұлдыздай боп аққанынай.
Қасына Ерсін қызды ертіп келген,
Баяғы Құрақтарың мен боламын.
Әрбір сыныптасымды мектеп бітіруіміздің 50 

жылдығымен ерекше құттықтай отырып, олардың от-
басына амандық, немере, шөберелерінің қызығына 
тоймай, қай қиырда жүрсе де аман-есен жүре берсін 
дегім келеді.

Игілік ЮСУПОВ,
еңбек ардагері.

Жақсының жары қандай-ды...
     Кеңес Одағының Халық әртісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, композитор Еркеғали Рахмадиевтың 

90 жылдық мерейтойына орай қарт Балқаштың жағасында әйгілі Абылай хан операсын жазған үйінде зайы-
бы Рахмадиева Клара Смағұлқызымен әңгіме-сұхбат жүргізілді. Клара Смағұлқызы Е.Рахмадиевтің туған 
кезінен бастап ол кісі өмірге келген кез ашаршылыққа сай келіп өте қиын заман болғанынан бастап айта 
бастады. Семей облысы, Шұбартау ауданында 1930 жылы туып, 2 жасында осы жаққа Балқаш өңіріне көшіп 
келген. Балқашқа келген соң балық аулап күн көре бастаған. Композитордың әкесі менің атам Рахмади да-
рынды  ақын болған адам. Атамдардың отбасында жетінші атамыз түс көрген ғой. Түсінде  оған  ақ шалмалы 
ақсақал кездесіп : «Шырағым, саған көңілім түсіп тұр, бақ-дәулетіңді асырып, табын-табын жылқы мен қора-
қора қой берейін бе, болмаса көпшіліктің  жүрегін жаулап, алғысына бөлейтін  өткір  тіл мен  өнер берейін 
бе?»- деп сұраған екен дейді.Сонда Орман атамыз өткір тілмен өнерді қалаған көрінеді.Содан бері,Құдайға 
шүкір біздің әулеттен аузы дуалы шешенде, көпті аузына қаратқан ақынды, бармағы жүйрік домбырашыларда 
шыққан ғой...Соның бірегейі Ерекең. Еркеғали 11 жасында балық аулап, еңбектеріне талонмен азық береді 
екен. Лепсідегі каналды да соғыс кезінде балалар қазған, интернатта тұрып, талай қиыншылықты басынан 
өткерген. Бала кезінен еңбекпен өскен Ерекең дара композитор болды. Оған себепші Ерекең 9 сыныпта оқып 
жүргенде ауылға атақты композиторлар, әншілер Нұрғиса Тілендиев, Константин Ошлаков, Бекен Жылысба-
ев т.б өнерпаздар өнерлі балаларды оқуға шақыруға  келген. Осы келген атақты өнерпаз адамдар, Ерекеңнің 
болашағына жол ашты десек те болады. Атақты адамдардың шақыруымен 1948 жылы Алматы музыкалық 
училищесіне домбыра класы бойынша қабылдананады. Сондағы алғашқы күйі Құрманғазының «Балбырауы-
ны». Ерекеңнің дейді талабы өте жоғары болған, бұл оқу орнынан әрі тәжірибелі, әрі теориялық білім алып, 
ептеп кішігірім шығарма жазуға талаптанған. Алғашқы көмек беріп, жүйелі ақыл-кеңес берген белгілі ком-
позиторымыз Латиф Хамиди болатын. Осы кездегі «Жасыл орман», «Аналар бейбітшілік тілейді» сияқты 
әндері тырнақалды шығармалары еді. Ерекең 1952 жылы консерваторияның композиторлық факультетіне 
оқуға түсіп, Брусиловскийдің класы бойынша оқыды. Бұл оқуға да жетектеп алып келген Латиф Хамиди еді, 
алғаш көп дайындық пен опера «Қамар сұлуды» жазды. Операда болатын ариоза, дуэт, ансамбль дегендерге 
аса мән беріп жазған. Мағыналығы мен әлі күнге дейін сахналарда қойылып келеді. Осы операдан кейінде 
бірнеше опера жазды. «Алпамыс», «Абылай хан» операларын оркестрге арнап, «Дайрабай», «Құдаша-
думан», «Толғау» күйлерін жазды. Маған арнап, «Таң самалы» әнін 1963 жылы жазды. Бұл ән алғаш рет 
Моңғолияла Роза Бағланова апамыз орындады ғой. Ән қазақ әндерінің ішіндегі шоқтығы биік шығарма бол-
ды. Ерекең талай рет өнерімен шет елдерді аралады. Мен де Ерекеңмен Италияда, Туркияда, Моңғолияда, 
Грузияда талай жерлерді көріп, жасы үлкен талай атақты кісілермен дәмдес болдық. Өнер жолында жүрсек 
те құдай берген 3 баламыз бар. Үлкен Жанаргүліміз департаментте істейді, Ләйлә режиссер, Едіге мүсінші. 
Бұлардан көптеген немерелеріміз бар. Бірнеше жыл, ұмытпасам 1965-75 жылдары Құрманғазы атындағы 
консерваторияда ректор болып қызмет атқарды. Онда студенттер дұрыс білім алу үшін көп жағдайлар жа-
сады. Консерваторияда қыл қобыз класын ашты. Жасы егде тартқан қобызшыларды іздеп, тауып оларға 
алғашында 7 балаға қобызды үйреттіріп, үлкен еңбек жасаған. Тәуелсіздік алғанан кейін Ерекең  Мәдениет 
министрі болып сайланған уақытында тарихымызда қалатын , ұлтымыздың еңсесін  көтеруге  елеулі қызмет 
еткен ісі- Ресеймен  шекаралас, Ресейге жақындау  жеті облыста қазақ театрларының шаңырақтарын қысқа 
мерзімде  бірінен кейін бірін көтеріп  жібергені еді.Еркеғали өмірге деген өзіндік ұстанымы  мен көзқарасы 
бар, шығармашылығын өте кеңінен  дамыта алған дарын иесі бола білді. Ол  туралы айтылар естеліктер 
ағыл-тегіл-ау.Өмірден озбайтын адам жоқ болса да, Еркеғали сияқты ерекше талант иесінің арамыздан кетуі 
талай қайраткерлердің, үзеңгілес жолдастарының қабырғасын қайыстырып кетті.Артында өлмес мұрасы, 
өшпес ізі қалды.

  А. ЖҰМАТАЕВА,
музей меңгерушісі.    

Жаңа жоба – «QYZMET LIVE» 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында азаматтардың барлық сындар-

лы өтініш-тілектерін жедел әрі тиімді қарастыратын «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын 
іске асыру – бәрімізге ортақ міндет екендігін атап өтті.Қоғамдық диалог, ашықтық, адамдардың мұң-мұқтажына 
жедел әрекет ету мемлекеттік органдар қызметінің негізгі басымдықтары болып саналады.

Бүгінгі күні мемлекеттік органдар мен халықтың қарым-қатынас процесін электрондық форматқа ауыстыру 
заман талабы болып отыр. Шынында да, халықтың басым көпшілігі қазір әлеуметтік желілерде белсенділік та-
нытуда және мемлекеттік органдардың міндеті халықпен тиімді өзара іс-қимылды орнату үшін бұл белсенділікті 
оңтайлы пайдалану құпталады. Көбінесе қызмет алушыларға шынайы, өзекті ақпарат жетіспейді немесе 
толғандыратын сұрақтарға тез жауап алу мүмкіндігі жоқ.Осыған байланысты, бүгінгі күні Департаменттің ба-
стамасымен «QYZMET LIVE» жобасы іске асуда. Аудандық/қалалық әкімдіктер әлеуметтік желілер арқылы 
халықты алдын ала хабардар ете отырып, әр аптада бейсенбі күні ішкі бақылау қызметтерімен арнайы бекітілген 
кестеге сәйкес аудан/қала әкімі аппаратының басшылары және мемлекеттік қызмет көрсетуші органдардың 
басшыларының фейсбук, инстаграм әлеуметтік желілерінде «тікелей эфирге» шығуда.

Жобаның негізгі мақсаты-халықпен кедергісіз байланыс орнату, оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету 
саласында ашықтық және есептілік қағидаттарын іске асыру, мемлекет пен халық арасында сындарлы қоғамдық 
диалог орнату.Бұл жоба қызмет берушілердің әлеуметтік желілер арқылы көрсетілетін қызметті алушыларға 
мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы толық және анық ақпарат ұсынуға, мемлекеттік органдардың 
көрсетілетін қызметтерден басқа да мәселелер бойынша қоғаммен кері байланыс орнатуға бағытталған. Соны-
мен қатар, аталған жоба халықтың мемлекеттік органдарға сенімін арттыруға, мемлекеттік қызметтер көрсету 
саласындағы іске асырылып жатқан мемлекеттік саясаттың оң бағалануына ықпал етеді.

Аталған жоба республикада бірінші болып іске асырылып жатыр және халық арасында оң пікір туғызып, 
қызмет алушылар арасында үлкен қолдау табуда. 

Ғ.ҚҰДАЙБЕРДИЕВ,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің  Алматы облысы бойынша департаментінің  Мемлекеттік 

қызметтер басқармасының бас маманы.

Народная экспертиза
 сгущенного молока

В случае с данным продуктом большинство 
людей всё же знают,что в натуральной цельной 
сгущенке,кроме молока и сахара,ничего при-
сутствовать не должно. Если сгущенка уж очень 
дешевая,то вряд ли в ней много молока,а высо-
кая стоимость еще не гарантия натуральности 
продукта. Поэтому тщательное изучение этикетки-
неотъемлемая часть процесса покупки сгущенного 
молока. Во-первых,обратите внимание на название 
продукта,должно быть написано-«Молоко сгущен-
ное с сахаром» или «Молоко цельное сгущенное 
с сахаром». Так же внимательно изучите состав 
и проверьте срок годности,обязательно выбирай-
те сгущенку в составе которой имеется цельное 
молоко(Не сухой аналог и ни капли растительных 
жиров). На банке или на других упаковках сгущенного 
молока должны указываться не только наименова-
ние продукта,но и значение массовой доли жира в 
процентах(8,5),наименование и местонахождение 
изготовителя,товарный знак(при наличии),значение 
массы нетто или объема в (г/мл),количество 
углеводов,условия хранения,дата изготовле-
ния и дата упаковки,срок годности,обозначение 
ГОСТ,ТУ,информация о подтверждении соотве-
ствия. Покупать консервы в банках поврежденных 
и примятых не следует. Не годятся банки с ржавы-
ми пятнами,с дефектом швов. У алюминиевых туб 
проверяйте,не повреждено ли эмалевое покрытие. 
Если есть сомнения в герметичности-проверяйте по-
гружением в горячую воду. Если в сгущенке начали 
развиваться микроорганизмы,то емкость со сгущен-
кой вздувается. После вскрытия банки качественная 
сгущенка должна иметь равномерную глянцевитую 
белую окраску с кремовым оттенком. Коричневый от-
тенок может говорить о нарушении технологического 
режима при изготовлении,то есть слишком высо-
кая температура,также исключите грибок(плесень). 
Консистенция хорошего продукта должна быть 
однородной,не слишком жидкой и густой. Вкус в ка-
чественной сгущенке  должна ощущаться не притор-
ная сладость и выраженный запах пастеризованного 
молока. Если Вы почувствуете кристаллы молочного 
сахара-это результат нарушений технологической 
схемы.

    А. АЯЗБАЕВА,
Саркандское районное отделения Филиал РГП на 

ПХВ «НЦЭ» КККБТУ МЗ РК по Алматинской области  
Лаборант санитарно-гигиенической лаборатории.

Табиғат жанашырлары 
ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 31 қазандағы «ҚР меркелік күндердің тізбесін бекіту туралы» қаулысына 

сәйкес, қазан айының 3 – ші жексенбісі «Орман шаруашылығы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі күні» болып 
белгіленген. Осыған орай Ерекше қорғалатын табиғи аумақтың бірегейі болып табылатын «Жоңғар – Алатауы 
мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ – де 2020 жылдың 16 қазан күні басқарма дирекциясында айтулы мереке 
«Орман шаруашылығы қызметкерлері күні» аталынып өтті. Табиғатты аялау мен оның қадір-қасиетін 
сезіну – адамзатқа парыз. Біздің елімізде табиғатты қорғау және оның жан-жануарлар дүниесіне қамқор болып, 
жанашырлық танытуға, оларды дала өрттері мен басқа да апаттардан қорғаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
заңсыз аң аулап, табиғат байлығын орынсыз пайдалануға жол бермеу — басты назарда. 

Ұлттық табиғи паркіміздегі орманшыларымыз жоғарыда айтып өткеніміздей осы бағытта жұмыс жасап, көгал 
алқаптарын кеңейту мен жануарлардың дүниесін қорғалуына атсалысып келеді. Олар қажет болған жағдайда 
аталған орман алқаптарында жұмыстарының ретіне қарай қона-жатып табиғатты қорып, рейд жүргізеді. Жас 
отырғызылған талдарға күтім жасап, егу жұмыстарымен айналысады.Сол үшін мемлекеттің баға жетпес байлығы 
– табиғатты қорғап, көгалдандыруда орманшының алар орны бөлек дейтініміз міне осы.  Орманшлыар күніне 
орай «Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ мекемесінің ұйымдастыруымен өткізілген «Табиғатты қорғау -адамзаттың 
парызы» атты мерекелік шара  жиынмен басталды. Парктің бас директоры Марат Нұрғазыұлы орманшыларды 
кәсіби мерекесімен құттықтап, қара ормандарыңның қатары өсе берсін деген ақжарма тілегін арнады. Мереке 
барысында, парктің дамуына ұзақ жылғы еңбегімен үлес қосып келе жатқан сонымен бірге  ҚР ЭГжТРМ Орман 
шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің кәсіби мереке қарсаңында қызметкерлерге ұсынылған алғыс 
хаттар мен төс белгілерді табыстаумен жалғасты. ҚР ЭГжТРМ орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі 
комитетінің кәсіби мереке қарсаңында I дәрежелі «Қазақстан орманың қорғаудағы мінсіз қызметі үшін» төс 
белгісімен Бахтияров Тауфик Ахманбекович марпатталды, III дәрежелі «Қазақстан орманың қорғаудағы мінсіз 
қызметі үшін» төс белгісімен Баранов Сергей Николаевич марапаттылды  және Комитеттің құрмет грамоталары-
мен Айгулакова Тогжан Канатбеккызы, Сейсембеков Арман Балтабекұлы марапатталды.

Осы айтулы мереке қарсаңында орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақты қорғау саласын-
да ұзақ жылдар бойы еңбек етіп, және де өздерінің іс – тәжірибелерімен, білімдерімен жеткен жетістіктерімен жас 
буынға өздерінің кәсіби шеберлігін, білімділігін ұстаздығын көрсетіп келе жатқан Саят Игембаев Байғасымұлы, 
Ткачев Николай Ильич, Тауфик Ахманбекович Бахтияров, Ногайбеков Нұрболат Аманжолұлы, Қусайынов 
Талгат Умиралиевич, Болат Қуанышбаев Мажитович, Вишняков Мнир Ганиеевич секлді  аға буын парк 
қызметкерлерімізге сондай -ақ еңбегімен көзге түсіп келе жатқан Сулейменова Меруерт Жұмағазықызы, Ахунов 
Талгат Самигулович, Ерлан Омаров Ермуханұлы, Молдахан Жанарбек секілді жастарға  алғыс айтып, мықты 
денсаулық, қызметтеріне табыстылық тіледі. Өкінішке орай пандемиялық іс – шараларының талаптарына сай 
ағымдағы жылы ұлттық парктің құрылуына 10 жыл толуына байланысты халықаралық жоспарланған деңгейдегі 
ғылыми  конференциялар өткізілмей қалды. Осы індетті жеңсек атқарылған істердегі еңбектері жалғасын таба-
ды. Айта кетейік, 2010 жылы Үкіметтің Қаулысымен Сарқан, Алакөл, Лепсі филиалдарынан тұратын «Жоңғар 
Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» құрылды.Парктің жалпы ауданы 356022 га. Әкімшілік қатынаста парк 
Алматы облысының Ақсу, Сарқан және Алакөл аудандарын қамтиды. Ақсу ауданында 55257 га, Сарқан ауда-
нында 151947 га, Алакөл ауданында 148818 га. Жоңғар Алатауы — Қазақстанның шығыс бөлігіндегі тау, Жоңғар 
тау жүйесінің солтүстік және солтүстік-батыс жалғасы. Ол солтүстігінде Алакөл қазаншұңқыры мен оңтүстігінде 
Іле өзені арнасы аралығында ендік бағытта созылып жатыр. Ұзындығы 450 км, ені 100-200 км. Жоңғар Алатауын 
батыста Көксу өзені, шығыста Буратал өзені кесіп өтеді. Бұл екі бөлік Солтүстік және Оңтүстік Жоңғар Алатауы 
деп аталатын екі үлкен тау жотасын құрайды.Орманшылардың еселі еңбегінің арқасында, «Жоңғар Алатауы» 
мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағында жабайы жануарлар саны артып келеді. Аты аңызға айналған қар 
барысы сол сияқты Қазақстанның Қызыл кітабына енген , Тянь – Шянь қоңыр аюы, Түркістан сілеусіні, Тянь – 
Шянь арқары, сабаншы, таусусары сынды түз тағылары да көбейіп келеді. Ерекше қорғалатын аумаққа ұлттық 
парк қызметкерлері былтырғы жылдан бері жасырын фото және бейнекамералар орнатып, аң-құстардың тыныс-
тіршілігін бақылап келеді. 

«Жоңғар Алатауы» табиғи паркі аумағында мекендейтін жануарлардың 7 түрі, ал, өсімдектердің 26 түрі 
Қызыл кітапқа енген. Тұмса табиғатты тамашалауға келетін туристердің де саны жылдан жылға  артып келеді.  

М. ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ  баспасөз хатшысы.

Тұрғылықты жері бойынша тіркеуден шығару
Өз баспанаңыздың тіркеу есебінен, баспана қожайыны ретінде, кез-келген адамды тіркеуден шығара 

алатыныңызды білесіз бе? Бүгін біз парақшамыздың #oqy&toqy айдарында оның екі жолын көрсететін бола-
мыз. Біріншісі Egov.kz порталы арқылы: Порталға кіріңіз; Іздеу жолы арқылы «Қазақстан Республикасы халқын 
тұрғылықты жері бойынша тіркеу есебінен шығару» қызметін табыңыз; Қызметті онлайн сұратыңыз; Портал 
сұратқан мекенжай туралы мәліметтерді толтырыңыз; Портал тіркелген азаматтар тізімін шығарады. Қажетті 
азаматты "алып тастау" батырмасын басу арқылы көрсетіңіз; ЭЦҚ арқылы өтінішке қол қойыңыз; Тұрғын 
үйдің ортақ иелері болса, олар өз тарапынан жеке кабинетінде келісімін беруі қажет; Қызмет нәтижесін жеке 
кабинетіңізден білесіз. Ескерту, өтініш беруші мобильді азаматтар базасында тіркелген болуы қажет. Екіншісі 
ХҚО арқылы: ХҚО-ға кезекті алдын ала брондаңыз; Тағайындалған уақыттан ХҚО-ға 20 минутқа ерте барыңыз; 
Операторға есептен шығаратын азаматтардың ЖСН нөмірін беру ақылы қызметке өтініш беріңіз; Қызмет 
нәтижесі 5 минутта дайын болады. Ескерту, ХҚО арқылы рәсімдеген кезде тіркеуден шығаратын азаматтардың 
ЖСН нөмірін алдын ала білгеніңіз абзал. Білмесеңіз, бұны Egov.kz порталы арқылы жеке кабинетіңізден 
тіркелгендер тізімін тексеру арқылы білуге болады. Іске сәт. Қызметтерді үйде отырып, онлайн рәсімдеңіз!

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖОЮ – 
ОРТАҚ МІНДЕТ

Сыбайлас жемқорлықпен күрес бүгінгі күннің 
өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. Мұның қоғамды 
дендеген дерт екеніне өзіміз күнделікті бұқаралық 
ақпарат құралдарынан хабардар болатын: пара 
алу кезінде ұсталған немесе ымыраласып қазына 
қаржысын жымқырған шенеуніктердің әшкере 
болғаны жайлы ақпараттар дәлел.

Сыбайлас жемқорлыққа байланысты ақпарат 
беру және жемқорлыққа қарсы күресті күшейту, 
қоғамға жеткізу мақсатында ағымды жылдың 09 
қараша күні «Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ – 
нің «Табиғи қорық қорын қорғау және қалпына 
келтіру» бөлімінің басшысы Т. Ахунов сыбайлас 
жемқорлық және оның алдын алу тақырыбында бөлім 
қызметкерлеріне дәріс оқыды. 

Сыбайлас жемқорлық дегеніміз – мемлекеттік 
органда істейтін немесе оған теңестірілген азаматтар 
өздерінің лауазымдарын асыра пайдалана отырып 
белгілі бір мақсатта мүліктік немесе мүліктік емес 
күйде заңсыз пайда табу мақсатында жасайтын іс – 
әрекеттері болып табылады. Сыбайлас жемқорлық 
пайда табудың баюдың бір түрі. Әрине, заңсыз жол-
мен.  Халқымызда «Ұрлық түбі – қорлық» деген сөз 
бар. Сондықтан, тек пайда тапсам деген ойдан ары-
луымыз керек. Мұндай қадамға бармас бұрын ертең 
әшкере болған жағдайда өмір бойына қызметтен 
шеттеліп, заң алдында жауап беретінімізді, туған 
туыс, бала – шаға, қала берді ауыл аймақтың бәріне 
қарабет болатынымызды естен шығармауымыз ке-
рек екендігіне тоқталып өтті дәріс барысында бөлім 
басшысы Т. Ахунов. Иә күні кеше халыққа жолдаған 
Жолдауында Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым – Жомарт Кемелұлы Тоқаев та елімізде сыбай-
лас жемқорлықпен күрестің жаңа тәсілдері енгізілуі 
керектігін жемқорлық мәселесіне қоғамды тарту 
маңызды екенін айтқан болатын.

Біз мемлекеттік бақылауға балама ретінде 
қоғамдық бақылау институтын қолдай отырып, тиісті 
құқықтық негіз қалыптастыруымыз керек. Мемлекеттік 
органдардың квазимемлекеттік сектордың қоғам 
алдындағы ашықтығын және есептілігін қамтамасыз 
етуге жол ашатын «Қоғамдық бақылау туралы» 
заңды әзірлеп қабылдауды тапсырамын. Қоғамдық 
кеңестердің рөлін арттыра тусу керек. Оларды сатып 
алуды ұйымдастыратын комиссияларды жұмысына 
тарту керек – деген еді мемлекет басшысы.

Қоғамға дендей еніп, үйреншікті әрекетке айна-
лып бара жатқан «сыбайлас жемқорлық» атты дерттің 
тамырына балта шабу әзірге мүмкін болмай тұрғаны 
өкінішті. Оның алдын алып таралу жолдарын кесіп, 
ұлғаюына жол бермеу үшін жұдырықтай жұмылып, 
қоғам болып күресуіміз керек. Сонда ғана әрқайсымыз 
ел мүддесі үшін өз үлесімізді қосатынымыз анық. 

С.ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ орманды 

қорғау және сақтау инженері.
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Постановление районного акимата
Об утверждении Правил организации  и проведения мероприятий по текущему  или капитальному 

ремонту фасадов,  кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание  единого архи-
тектурного облика  Сарканского района

В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 10-3 Закона Республики Казахстан "О жилищных отноше-
ниях" от 16 апреля 1997 года за №94,                       и подпунктом 16-5) пункта 1 статьи 31 Закона Республики 
Казахстан               "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 
января 2001 года за №148, Законом Республики Казахстан  "Об архитектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности в Республике Казахстан" от 16 июля 2001 года за №242, акимат                  Сарканского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила организации и проведения мероприятий по текущему или капитальному ремонту 
фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика 
Балхашского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Мынбаеу 
Жомарту Куситкановичу.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Аким района                                                                 Т. Кайнарбеков

ЖОБА

Аудан әкімінің қаулысы
Сарқан ауданының бірыңғай сәулеттік  келбет беруге бағытталған, көппәтерлі  тұрғын үйлердің 

қасбеттерін, шатырларын  ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі  іс-шараларды ұйымдастыру 
және жүргізу  қағидаларын бекіту туралы

"Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының  1997 жылғы 16 сәуірдегі № 94 Заңының 
10-3 бабының 2 тармағының  11) тармақшасына,"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының  2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңының 31 
бабының 1 тармағының    16-5) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы    16 шілдедегі №242 Заңына сәйкес Сарқан 
ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Сарқан ауданының бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, 
шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі ісшараларды ұйымдастыру және жүргізу қағидалары 
осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Мынбаев Жомарт Куситкановичке 
жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі                                                             Т. Қайнарбеков                                           

Сарқан ауданы әкімдігінің 
2020 жылғы «___»__________

№ ____ қаулысымен 
бекітілген 

Сарқан ауданының немесе оның бір бөлігінің бірыңғай сәулеттік келбетті беруге бағытталған, 
көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-

шараларды ұйымдастыру және өткізу Ережесі  
1. Жалпы ереже
1. Сарқан ауданының немесе оның бір бөлігінің бірыңғай сәулеттік келбетті беруге бағытталған, көп пәтерлі 

тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі ісшараларды ұйымдастыру 
және өткізу Ережесі (бұдан әрі - Ереже) «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының 1997 
жылғы 16 сәуірдегі Заңының 10-3 бабының 2 тармағының 11) тармақшасына сәйкес (бұдан әрі - Заң) әзірленді 
және өзгеде нормативтік құқықтық актілермен Сарқан ауданының немесе оның бір бөлігінің бірыңғай сәулеттік 
келбетті беруге бағытталған, көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі 
жөндеу жөніндегі ісшараларды ұйымдастыру және өткізу тәртібін айқындайды. 

2. Осы Ережеде келесі негізгі ұғымдар қолданылады:
1) кондоминиум объектісі – дара (бөлек) меншіктегі пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан және дара 

(бөлек) меншікте болмайтын және пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелеріне көппәтерлі тұрғын 
үй тұрған біртұтас бөлінбейтін жер учаскесін және (немесе) үй жанындағы жер учаскесін қоса алғанда, ортақ 
үлестік меншік құқығымен тиесілі ортақ мүліктен тұратын біртұтас мүліктік кешен; 

2) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі – дара (бөлек) меншіктегі пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан 
басқа, кондоминиум объектісінің бөліктері (қасбеттер, кіреберістер, вестибюльдер, холдар, дәліздер, баспалдақ 
марштары мен баспалдақ алаңдары, лифтілер, шатырлар, шатырастылар, техникалық қабаттар, жертөлелер, 
үйге ортақ инженерлік жүйелер мен жабдықтар, абоненттік пошта жәшіктері, көппәтерлі тұрғын үй тұрған жер 
учаскесі және (немесе) үй жанындағы жер учаскесі, абаттандыру элементтері және ортақ пайдаланылатын 
басқа да мүлік); 

3) Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін ағымдағы жөндеу – Сарқан ауданының немесе оның бір бөлігінің 
бірыңғай сәулеттік бейнесінің бекітілген тұжырымдамасына сәйкес келетін көп пәтерлі тұрғын үйдің сыртқы 
түрін беру мақсатында өткізілетін, мерзімінен бұрын тозуын болғызбау және ақауларын жою мақсатында 
жүргізілетін, көппәтерлі тұрғын үйдің нормативтік және техникалық құжаттамада белгіленген құрама бөліктері 
мен инженерлік жабдықтарын ауыстыру немесе қалпына келтіру жөніндегі уақтылы техникалық ісшаралар мен 
жұмыстар кешені; 

4) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу – Сарқан ауданының немесе оның бір бөлігінің 
бірыңғай сәулеттік бейнесінің бекітілген тұжырымдамасына сәйкес көп пәтерлі тұрғын үйдің сыртқы түрін беру 
мақсатында жүргізілетін, көппәтерлі тұрғын үйдің ресурсын қалпына келтіру мақсатында жүргізілетін, көппәтерлі 
тұрғын үйдің тозған конструкцияларын, бөлшектерін және инженерлік жабдықтарын жаңа немесе анағұрлым 
мықты және үнемді, жөнделетін объектілердің пайдалану көрсеткіштерін жақсартатын түрлеріне ауыстыру 
жөніндегі ісшаралар мен жұмыстар кешені; 

5) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау – кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін техникалық 
пайдалану, санитариялық күтіп-ұстау және ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер 
кешені; 

6) көппәтерлі тұрғын үй – ортақ үлестік меншік болып табылатын кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінен 
және көп пәтерлі тұрғын үйге іргелес жатқан жер учаскесіне не кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің өзге де 
бөліктеріне дербес шығатын жерлері бар екі және одан көп пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан тұратын, 
біртұтас бөлінбейтін жер учаскесінде біртұтас іргетасы бар жеке тұрған ғимарат; 

7) көп пәтерлі тұрғын үй кондоминиумы (бұдан әрі – кондоминиум) – Қазақстан Республикасының 
заңнамасында айқындалған тәртіппен тіркелген меншік нысаны, бұл ретте пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар 
дара (бөлек) меншікте болады, ал дара (бөлек) меншікте емес бөліктер пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың 
меншік иелеріне көп пәтерлі тұрғын үй тұрған біртұтас бөлінбейтін жер учаскесін және (немесе) үй жанындағы 
жер учаскесін қоса алғанда, ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі болады; 

8) көп пәтерлі тұрғын үй мүлкінің меншік иелері бірлестігі (бұдан әрі – мүліктің меншік иелері бірлестігі) 
– коммерциялық емес ұйым болып табылатын, бір көп пәтерлі тұрғын үй пәтерлерінің, тұрғын емес үй-
жайларының меншік иелері құрған, кондоминиум объектісін басқаруды жүзеге асыратын, оны күтіп-ұстауды 
қаржыландыратын және оның сақталуын қамтамасыз ететін заңды тұлға; 

9) көп пәтерлі тұрғын үй пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің жиналысы (бұдан әрі – жи-
налыс) – пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің кондоминиум объектісін басқаруға және кондоми-
ниум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға байланысты шешімдерді ұжымдық талқылауын және дауыс беру 
арқылы қабылдауын қамтамасыз ететін кондоминиум объектісін басқарудың жоғары органы; 

10) бірыңғай сәулеттік стиль - құрылыста пайдаланылатын, аумақтың белгілі бір құрылыс ауданына, оның 
ішінде жеке құрылысқа тән бірыңғай белгілердің жиынтығы. Негізгі параметрлер сыртқы келбеті, сәулеттік стилі, 
түсті шешімі, қабаттылығы, әрлеу материалдары болып табылады. Жеке құрылыс ауданы үшін негізгі парамет-
рлер сыртқы келбеті, сәулеттік стилі, түсті шешімі, қабаттылығы, әрлеу материалдары, қоршаулар, шатырдың 
типі және учаске аумағында шаруашылық-тұрмыстық құрылыстардың орналасуы болып табылады; 

11) шатыр - ғимаратты атмосфералық жауын-шашынның енуінен сақтайтын, су өткізбейтін қабаттан және 
негізден (торлардан, тұтас төсемеден, кермеден) тұратын, көтергіш конструкцияларға немесе жылытқышқа 
(шатырсыз шатырларда) салынатын жабынның жоғарғы элементі; 

12) қасбеті - көп пәтерлі тұрғын үйдің сыртқы (сыртқы) жағы, балкондар, лоджиялар, сәулет бөлшектері, 
құрылыс және әрлеу материалдарының фактурасы, түс бояулары және т. б. кіреді. 

Көп пәтерлі тұрғын үйдің түріне, оның жоспарының нысанына, орналасқан жеріне байланысты асты (бет), 
бүйірлік, аула қасбеттеріне бөлінеді. Басты (бет) қасбеті бас көшеге шығып және жүріс бөлігінен көрінеді. 

3. Осы Ереже Сарқан ауданының немесе оның бір бөлігінің бірыңғай сәулеттік келбетті беруге 

бағытталмаған, көп пәтерлі тұрғын үйлерге ағымдағы немесе күрделі жөндеуді ұйымдастыруға және өткізуге 
таратылмайды. 

4. Пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің кондоминиум объектісін басқаруға және кондоми-
ниум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстарға қатысады және Заңда көзделген міндеттерді 
атқарады. 

5. Пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-
ұстау және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізуді қоса алғанда, оның 
қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қолдануға міндетті.  

 2. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі 
ісшараларды ұйымдастыру тәртібі

6. Қаланың сәулет ісі жөніндегі жергілікті атқарушы органының құрылымдық бөлімшесі қаланың немесе 
оның бір бөлігінің бірыңғай сәулеттік келбетін әзірлеуді және бекітуді ұйымдастырады. 

7. Қаланың тұрғын үй инспекциясы қалада тиісті аудан әкімдерімен және қаланың сәулет ісі жөніндегі 
жергілікті атқарушы органының құрылымдық бөлімшесімен бірлесіп, қаланың бірыңғай сәулеттік келбетінің 
бекітлген тұжырымдамасы негізінде қалаға немесе оның бір бөлігіне бірыңғай сәулеттік келбетті беру үшін, 
қасбеттерге және (немесе) шатырларға ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндеуді талап ететін көп пәтерлі 
тұрғын үйлердің тізбесі айқындалады. 

8. Қалаға немесе оның бір бөлігіне бірыңғай сәулеттік келбетті беру үшін, қасбеттерге және (немесе) 
шатырларға ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндеуді талап ететін көп пәтерлі тұрғын үйлердің бекітілген 
тізбесі негізінде тиісті аудандардың әкімдерімен қалада келесі жұмыстар ұйымдастырылады: 

1) көп пәтерлі тұрғын үйлердің пәтер және тұрғын емес үй-жайларының (олар болған жағдайда) меншік 
иелерін қаланың немесе оның бір бөлігінің бекітілген бірыңғай сәулеттік келбетімен таныстыру; 

2) көп пәтерлі тұрғын үйлердің пәтер және тұрғын емес үй-жайларының (олар болған жағдайда) меншік 
иелерін жоспарланған жұмыстар және оларды өткізудің болжамды мерзімдері туралы ақпараттандыру; 

3) пәтер және тұрғын емес үй-жайларының меншік иелерін көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттеріне және 
(немесе) шатырларына жөндеу жұмыстарын жүргізуге келісу немесе келіспеу туралы шешім қабылдауға жина-
лыс ұйымдастыру. 

9. Жиналыс пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің жалпы санының үштен екісінен астамы 
болған кезде шешім қабылдайды. Шешім пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің жалпы санының 
үштен екісінен астамы келіскен кезде қабылданады. Жиналысты Заңда белгіленген тәртіппен, сондай-ақ 
жергілікті атқарушы органдардың үй-жайларында жазбаша сауалнама арқылы өткізуге болады. Қажет болған 
жағдайда жиналыстар шексіз рет, сондай-ақ қалаға бірыңғай сәулет келбетін беруге мүдделі мамандар мен өзге 
де тұлғаларды шақырумен өткізілуі мүмкін. 

10. Жиналыста теріс шешім қабылданған жағдайда, бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған осы көп 
пәтерлі тұрғын үйге қасбетті және (немесе) шатырды жөндеу жұмыстары жүргізілмейді. 

 3. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі 
ісшараларды өткізу тәртібі

11. Жиналыстың оң шешімі қабылданған жағдайда, бюджеттік бағдарлама әкімшісі құрылыс нормаларының 
талаптарына сәйкес жұмыстардың құрамы мен көлемін белгілеу, бірыңғай сәулеттік келбетті беру үшін қасбетті 
және (немесе) шатырды жөндеу үлгісін (ағымдағы немесе күрделі) айқындау үшін әрбір көппәтерлі тұрғын 
үйдің техникалық жай-күйін тексеруді ұйымдастырады. Үйдің техникалық жай-күйін тексеру физикалық тозу 
дәрежесін белгілеу, көтергіш конструкциялардың қосымша жүктемелерді қабылдау мүмкіндігін анықтау және 
қажет болған жағдайда, осы құрылымдарды күшейту, негіз топырағын нығайту және іргетастарды күшейту бой-
ынша ісшараларды әзірлеу, сондай-ақ одан әрі мониторинг жүргізу мақсатында орындалады.   

12. Қасбеттер мен шатырлардың конструкцияларын нығайту, негіз топырағын және іргетастарды күшейту 
бойынша ісшаралар, қажет болған жағдайда, бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған қасбеттерді және 
(немесе) шатырларды күрделі жөндеу жобасымен қарастырылады. 

13. Үйдің техникалық жай-күйін тексеру қорытындысы бойынша бюджеттік бағдарлама әкімшісі ағымдағы 
жөндеудің сметалық есебін әзірлеу немесе күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы дайындау 
жұмыстарын ұйымдастырады, кейіннен жергілікті бюджет қаражаты есебінен тиісті жобалар бойынша сарапта-
ма қорытындысын алады. 

14. Тексеру және жобалау тиісті лицензиялары бар мамандандырылған ұйымдардың күшімен орындалады. 
15. Күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарды жобалау және ағымдағы жөндеудің сметалық есебін әзірлеу 

кезінде қолданыстағы заңнаманы және нормативтерді басшылыққа алу қажет. 
16. Ереженің 7-тармағына сәйкес айқындалған, тиісті сараптамадан және (немесе) көп пәтерлі тұрғын 

үйлердің қасбеттерін және (немесе) шатырларын ағымдағы жөндеудің сметалық құнынан өткен күрделі жөндеу 
жобалары бекітілгеннен кейін бюджеттік бағдарлама әкімшісі бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті 
орган айқындаған тәртіпке сәйкес бюджеттік өтінім жасайды және ұсынады. 

17. Бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын 
ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарды алу мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес 
бюджеттік бағдарлама әкімшісімен іске асырылады. 

18. Бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын 
ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарды қабылдау техникалық қадағалауды жүзеге асыратын 
тұлғаларды тарта отырып, кондоминиум объектісін басқару органымен бірлесіп, тапсырыс беруші жүзеге асы-
рады.   

4. Қорытынды ереже
19. Сарқан ауданының немесе оның бір бөлігінің бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көп 

пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі ісшараларды 
қаржыландыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

20. Жүргізілген жөндеу жұмыстарынан кейін, қасбеттерді және шатырларды одан әрі күтіп ұстау және 
қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету пәтерлердің және тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерімен іске 
асырылады.

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республи-
касы Заңының 6-бабына, «Қазақстан Республика-
сында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және 
өткізу тәртібі туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы 
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - 
Заң) 8-бабы 2-тармағының 1), 2) тармақшаларына 
сәйкес, Сарқан аудандық мәслихатымен 2020 
жылдың 18 қыркүйегінде «Сарқан ауданында 
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу 
үшін арнайы орындарды, бейбіт жиналыстарды 
ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды 
пайдалану тәртібін, олардың шекті толу нормала-
рын, сондай-ақ бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру 
және өткізу үшін арнайы орындарды материалдық-
техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз 
етуге қойылатын талаптар мен пикеттеуді өткізуге 
тыйым салынған іргелес аумақтардың шекараларын 
айқындау туралы» № 37-338 шешімі қабылданғаны 
туралы хабарланады. 

Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру 
және өткізу үшін арнайы орындар, олардың 
шекті толу нормалары және материалдық-
техникалық және ұйымдастырушылық 
қамтамасыз етуге қойылатын талаптар

Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру  
және өткізу үшін арнайы орындарды пайдала-
ну тәртібі

Хабарландыру
Осы бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және 

өткізу үшін арнайы орындарды пайдалану тәртібі 
Заңның 8-бабына сәйкес әзірленді және бейбіт жи-
налыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы 
орындарды пайдалану тәртібін айқындайды.

Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және 
өткізу үшін арнайы орындар – Сарқан ауданының 
жергілікті өкілді органы бейбіт жиналыстар өткізу 
үшін айқындаған жалпыға ортақ пайдаланылатын 
орындар немесе жүру маршруты.

Бейбіт жиналыстарды өткізуге арнайы орындар-
да - сипатына қарай бейбіт, күш қолданылмайтын және 
қаруланбайтын, мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық 
тәртіп, денсаулық сақтау, халықтың имандылығын, 
басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау мүдделеріне қатер төндірмейтін болып табы-
латын, Қазақстан Республикасының азаматтары жи-
налыс, митинг пен демонстрация, шеру мен пикеттеу 
нысанында өткізетін жария іс-шара.

Заңды бұза отырып, жиналыс, митинг, демон-
страция, шеру және пикеттеу өткізуге тыйым салы-
нады.

Төтенше, соғыс жағдайы немесе терроризмге 
қарсы операцияның құқықтық режимі енгізілген кез-
де олардың қолданылу кезеңінде бейбіт жиналыстар 
өткізуге «Төтенше жағдай туралы», «Соғыс жағдайы 
туралы» және «Терроризмге қарсы іс-қимыл ту-
ралы» Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген тәртіппен тыйым салынуы немесе шек-
теу қойылуы мүмкін.

Бейбіт жиналыстарды бейбіт жиналыстар 
өткізілетін күні  әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті 
уақыты бойынша сағат 9-дан ерте бастауға және 
сағат 20-дан кеш аяқтауға болмайды.

Бейбіт жиналыстар өткізу үшін арнайы орын-
дарды пайдаланған кезде ұйымдастырушылар және 
қатысушылар Заңның 5 және 6-баптарының талапта-
рын сақтау қажет.

Пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес 
аумақтардың

Заңның 9-бабы 5-тармағына сәйкес пикеттеуді 
өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың 
шекаралары кемінде 150 метр арақашықтықта 
айқындалсын.

«Сарқан аудандық ішкі саясат бөлімі» ММ-сі

Сообщаем, что в соответствии со статьей 6 
Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном управлении                                     
и самоуправлении в Республике Казахстан», подпун-
ктами 1), 2) пункта 2 статьи 8 Закона Республики Ка-
захстан от 25 мая 2020 года «О порядке организации 
и проведения мирных собраний в Республике Казах-
стан» (далее - Закон) решением Сарканского район-
ного маслихата от 18 сентября 2020 года за № 37-338 
были определены специализированные места для 
организации и проведения мирных собраний, по-
рядка использования специализированных мест для 
организации и проведения мирных собраний, нормы 
их предельной заполняемости, а также требований 
к материально-техническому и организационному 
обеспечению специализированных мест для орга-
низации и проведения мирных собраний и границ 
прилегающих территорий, в которых запрещено про-
ведение пикетирования в Сарканском районе.

Специализированные места для организа-
ции и проведения мирных собраний, нормы их 
предельной заполняемости, а также требова-
ния    к материально-техническому и организа-
ционному обеспечению

Порядок использования специализирован-
ных мест для организации и проведения мир-
ных собраний

Настоящий порядок использования специализи-

рованных мест для организации и проведения мир-
ных собраний разработан согласно статьи 8 Закона 
и определяет порядок использования специализиро-
ванных мест для организации и проведения мирных 
собраний.

Специализированные места для организации и 
проведения мирных собраний – места общего поль-
зования или маршруты следования, определенные 
местным представительным органом Сарканского 
района для проведения мирных собраний.

В специализированных местах для проведения 
мирных собраний – проводятся публичные мероприя-
тия, являющиеся по своему характеру мирными, не-
насильственными и невооруженными, не создающи-
ми угрозу интересам государственной безопасности, 
общественного порядка, охраны здоровья, защиты 
нравственности населения, прав и свобод других лиц, 
проводимое в форме собрания, митинга и демонстра-
ции, шествия и пикетирования гражданами Республи-
ки Казахстан.

Запрещается проведение собрания, митинга, де-
монстрации, шествия и пикетирования в нарушение 
Закона.

При введении чрезвычайного, военного поло-
жения или правового режима антитеррористической 
операции на период их действия проведение мирных 
собраний в специализированных местах может быть 
запрещено или ограничено в порядке, установленном 
законами Республики Казахстан «О чрезвычайном 
положении», «О военном положении» и «О противо-
действии терроризму».

Мирные собрания не могут начинаться ранее 9 
часов и заканчиваться позднее 20 часов по местному 
времени административно-территориальной едини-
цы в день проведения мирных собраний.

При использовании специализированных мест 
для проведения мирных собраний организаторам и 
его участникам необходимо соблюдать требования 
статьей 5 и 6 Закона.

Границы в которых запрещены проведение пике-
тирования

Границы расстояния не менее 150 метров приле-
гающих территорий, в которых запрещено проведе-
ние пикетирования согласно пункта 5 статьи 9 Закона.

ГУ «Отдел внутренней политики Сарканского 
района»

Объявление 
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лысы бойынша өңірлік коммуникациялар 
қызметінің алаңында Қордың жұмысы жай-
лы брифинг өтті. Қор филиалының бас-
шысы Нұрлан Отарғалиев өткен 9 айдағы 
жұмыс қорытындылары туралы хабар-
лады. Өз баяндамасында келесі қызмет 
түрлері бойынша қаржыландырудың 
айтарлықтай артқанын атап өтті, олар:

- Қалпына келтіру емі мен 
медициналық оңалту (7 235%);

- Консультациялық-диагностикалық 
көмек (1 219%);

- Профилактикалық тексерулер 
(257,2%);

- Стационарды алмастыратын көмек 
(235,4%).

«Жылдық жоспарға сәйкес 9 айға 
89 млрд. теңге қарастырылды, оның 82 
млрд.теңгесі игерілді, бұл жоспардың 
орындалуының 92,4% сәйкес», - деп фи-
лиал директоры атап өтті.

2020 жылдың 1-ші қазанындағы 
жағдай бойынша 70 медициналық меке-
мемен келісім шарттар жасалды, оның 
ішінде мемлекеттік меншіктегі - 43 (61,4%), 

Әлеуметтік медициналық сақтандыру Қорының Алматы облысы 
бойынша филиалының 9 айлық жұмысының қорытындысы

жеке меншіктегі - 27 (38,6%) мекеме.
Сонымен қатар, Н. Отарғалиев облыс 

бойынша эпидемияға қарсы іс-шаралар 
аясында қаржыландыруды атап өтті.

«COVID-19 таралуын алдын-
алу мақсатында іс-шараларды 
қаржыландыруға 2020 жылы Алматы об-
лысы бойынша 12,4 млрд. теңге бөлінді.

9 ай ішінде келесі төлемдер жүргізілді:
-Медициналық қызметкерлерді 

ынталандыруға - 4,7 млрд. теңге;
- Стационарға - 3,4 млрд. теңге;
- ПТР зерттеуге - 1,4 млрд. теңге;
– Мобильді бригадалар жұмысына - 

151 млн.теңге.» 
Қазіргі таңда, облыс бойынша 488 

824 адам сақтандырылмаған. Сондықтан, 
облыстың әрбір тұрғыны өзінің сақтандыру 
мәртебесін анықтауы қажет. Себебі, 
облыстағы әрбір 4-ші  сақтандырылмаған 
болып саналады.

Филиал директоры өз баяндама-
сында Қор пациенттердің құқықтарын 
қорғайтындығын атап өтті. Азаматтар-
дан сақтандыру мәртебесінің болмауы-
на байланысты тегін кепілдендірілген 
көмек көлемі шеңберінде медициналық 
қызметтерге қол жеткізе алмау тура-
лы өтініштер келіп түсуде. «Еске сала 
кететін жайт, сақтандырылу мәртебесіне 
қарамастан барлық азаматтар тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлеміне құқығы бар. Алайда, жоспарлы 
емдеуге жатқызу, бейінді мамандардың 
қабылдауы, қымбат тұратын тексерулер-
ден өту және жоғары технологиялық ем алу 
үшін МӘМС жүйесінде сақтандырылған 
болу қажет», - деп нақтылады филиал ди-
ректоры Н. Отарғалиев.

9 айдың ішінде (қаңтар-қыркүйек) 381 
өтініш тіркелді. Өтініштердің негізгі сипаты 
медициналық көмектің сапасына байла-

нысты.
Соңғы айларда облыс бойынша 

науқастардың шағымы, медициналық 
мекемелердің арасында келісім 
шарттың болмауына орай, медициналық 
қызметтерді қабылдай алмауымен бай-
ланысты. Осындай жағдай оранғанның 
өзінде, келісім шарт жасаспаған 
медициналық мекемелерге, яғни 
науқастарды кез келген медициналық 
ұйымға, таңдауы бойынша жіберуге бо-
лады. Ең бастысы жолдама берілен ме-
кеме Қормен шарт жасасуы тиіс. Осындай 
мекемелердің тізімін Қордың сайтынан 
көруге болады.

Халыққа ыңғайлы болу үшін Қор кері 
байланыстың түрлі арналарын ұсыну 
бойынша жұмыс жүргізуде. Qoldau 24/7 
мобильді қосымшасы іске қосылды 
және табысты жұмыс істеуде. Қосымша 
көмегімен науқастарға кеңес алуға, шағым 

беруге, сақтандырылуға мүмкіндік бар.
Сондай-ақ, кез-келген адам Қордың 

Алматы облысы бойынша филиалында 
ұйымдастырылған азаматтарды қабылдау 
кабинетіне ақпарат алу үшін келе алады.

Қордың негізгі міндетін атап өтетін 
болсақ, бұл - еліміздің әрбір азаматына 
медициналық көмекке қолжетімділігін 
қаматамасыз етіп, сапасын артты-
ру арқылы жоспарламаған қаржылық 
шығындардан қорғауды ұйымдастыру. 
Осыған байланысты, өз қызметін тұрақты 
даму қағидаттарында жүзеге асыра-
тын, халықтың сеніміне ие болатын 
және медициналық қызметтер нарығын 
дамытуға жәрдемдесетін әлеуметтік 
бағдарланған және транспарентті ұйым 
ретінде Қордың мақсаты айқындалады. 

МӘМС жүйесіндегі ағымдағы 
мәртебеңізді (сақтандырылу мәртебесін) 
Қор сайтында плагинді пайдалана отырып 
(fms.kz), телеграм-бот арқылы (https://t.
me/SaqtandyryBot) және egov.kz порта-
лында анықтауға болады. Сонымен қатар, 
Қордың тәулік бойы жұмыс істейтін 1406 
колл-орталығының жұмыс істеуін еске са-
ламыз. 

Ағымдағы жылдың 2 қараша күні Сарқан аудандық Жолаушылар көлігі және автомобиль жол-
дары бөлімінің басшылығы мердігер «Санжар-2612» ЖШС өкілінің, Алмалы ауылдық округі әкімінің, 
жергілікті БАҚ өкілінің, жергілікті қауымдастық өкілінің қатысуымен «Жол зертханасы»  мамандары 
«Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасы аясында Алмалы ауылының Жамбыл және 
Абильданов көше жолдарына орта жөндеу жұмыстары бойынша асфальт сапасына сараптамалық 
бақылау жүргізді. 

Сол күні мердігер «Көкиірім» ЖШС-і өкілінің қатысуымен Екіаша ауылының Пушкин көшесінің 
орта жөндеу жұмыстары бойынша асфальт сапасы қадағаланды.  

Сараптамалық тексеру нәтижесінде төселген асфальт жабындысының қалыңдығы жобаға 
сәйкес екендігі анықталып, алынған керн сынамалары арнайы зертханаға жіберілді. Жол жиектері 
мен трубалық өткелдер бойынша кемшіліктер айқындалды.  Мердігер компанияларға орын алған 
ақаулықтар бойынша ескерту беріліп, кеткен ақаулықтарды қалпына келтіру тапсырылды. Жол 
жабындысының құрамына қатысты мәліметтерді зертхана нәтижесінің қорытындысына сәйкес 
алдағы уақытта білетін боламыз.

А.ҚАУМЕНОВ, 
аудандық Жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімінің басшысы.

Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды мемлекеттік 
және арнаулы мемлекеттік архивтердің жинақтау, сақтау, есепке алу мен пайдала-
ну қағидалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 19 қырқүйек №575 
қаулысымен архивтік құжаттарды сақтау режимін қамтамасыз ету тәртібі бекітілген.

Архивтік құжаттар олардың сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда сақталады. 
Архивтік құжаттарды сақтаудың шарттары:

1. Архив ғимараты өртке қарсы, күзет, температуралық-ылғалдылық, жарық және 
санитариялық-гигиеналық режимдері сақталуы қажет;

2. Сақтаудың арнай құралдарын қолдануды және архивтік құжаттардың орнын ауы-
стырумен қамтамасыз етіледі.

Архив қоймасының биіктігі еденнен төбеге дейін кемінде 2,5 метр болады және 
4 метрден аспайды. Архив қоймасы 2-3 мәрте ауа алмастыратын, температуралық-
ылғалдылық режимінің тұрақтылығын, ауаны шаң-тозаңнан және агрессивті 
қоспалардан тазартуды қамтамасыз ететін табиғы немесе жасанды желдетумен, ауа 
баптау жүйесімен жарықтандырылады.

Архив ғимаратында және архив қоймаларында өрт қауіпсіздігі режимі Қазақстан 
Республикасының өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуді реттейтін нормативтік құқықтық 
актілеріне сәйкес жүзеге асырылады. Қоймаларда жарықты жағып кетуге болмайды.

Архив ғимараты күзет сигнализациясымен жабдықталған. Архив қоймаларында 
ұзақ уақыт сақтаудың мынадай температуралық-ылғалдылық режимі қамтамасыз 
етіледі: қағаз жеткізгіштегі құжаттар үшін температура +17 - +19С, ауаның салыстырма-
лы ылғалдылығы 50-55 % болуы қажет. Бақылау –өлшеу аспаптарының көрсеткіштері 
тіркеу журналдарына түсіріліп отырады. Архивтік құжаттарды сақтау қаранғы жерде 
жүзеге асырылады. Архив қоймалары табиғи немесе жасанды жарықпен жабдықталады. 
Жасанды жарық беру үшін сырт жағы тегіс жабық плафондарға салынған лампалар 
қолданылады. Архив қоймаларында электр сымдары жасырын болуы тиіс.

Архив қоймалары және архивтің басқа да үй-жайлары жәндіктердің, кеміргіштердің 
пайда болуына, зең мен шаңның жиналуына жол бермейтін таза және жинақы жағдайда 
болуы тиіс. Архив қоймаларына сырт киіммен, су және лас аяқ киіммен кіруге, бөгде 
заттарды, азық-түлік өнімдерін сақтауға жане пайдалануға болмайды.

Архивтік құжаттар қатаң реттелген күйде осыған арнайы бөлінген орынға мы-
салы: стеллаждарға, шкафтарға орналастырылады. Стеллаждар, шкафтар архив 
қоймаларында мынадай нормалады сақтай отырып орналастырылады:

1. Стеллаждар қатарларының аралығы басты өтетін жер –кемінде 120 см;
2. Стеллаждардың аралығы өтетін жер –кемінде 75 см;
3. Ғимараттын сыртқы қабырғасымен сыртқы қабырғаға параллель тұрған 

стеллаждардың аралығы – кемінде 75 см;
4. Қабырға мен стеллаждардың бүйірі аралығы – кемінде 45 см;
5. Еден мен стеллаждын төменгі сөресінің аралығы – кемінде 15 см, цоколь 

қабаттарда – кемінде 30 см болу қажет.
Архивтік құжаттардың жинақталуын, пайдалануы мен дұрыс сақталуын қамтамасыз 

ету архив қызметінде ерекше көңіл бөлу саласы болып табылады.
Пайдаланған әдебиеттер Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 19 

қырқүйек №575 қағидалары.
Е.КЕНЖЕБАЕВ,

«Алматы облысының мемлекеттік архиві» КММ Сарқан филиалының
ақпараттық технологиялар архивисі.

Архивтік құжаттарды сақтау тəртібі

Кəсіп- түбі нəсіп!
«Алматы облысы Сарқан ауданы 

әкімдігінің халықты жұмыспен қамту 
орталығы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі ұсынған "Еңбек" мемлекеттік 
бағдарламасының бірінші бағыты 
бойынша қысқа мерзімді кәсіптік 
оқуға ағымдағы жылы 95 адамға 
жоспарланған.

Оның ішінде: «Талдықорған 
гуманитарлық техникалық 
колледжіне» Автогрейдер машинисті 
мамандығына 20 азамат оқуға 
жіберіліп,оның 19-ы  аталған 
мамандықты игеріп ,14-і тұрақты 
жұмысқа орналастырылды. Осы 
жылдың басында   Қалмық Ұланбек 
жұмыссыз ретінде тіркеліп, қысқа 
мерзімді кәсіпткік оқуға жолдама 
алды.2 ай аралығында  «автогрей-
дер мамандығын» меңгеріп шықты.
Қазіргі таңда АБЗ КАРЬЕР ДРСУ 
мекемесінде автогрейдер жүргізуші 
қызметін атқарады.

Сондай- ақ ҚР ауыл шаруашылығы 
өндірістік кооперативтерінің 
қауымдастығы заңды тұлғалардың 
бірлестігене «Қолдан ұрықтандыру 
технигі »мамандығы бойын-
ша 25 адамға, «Ветеринарлық 
санитар»мамандығына 20 адамға 
жолдама берілді. Amanat оқу 
орталығына «Кондитер» мамандығы 
бойынша 29 азамтша оқытылып жа-
тыр.

Жұмыссыздық белең алып 
отырған уақытта «Алматы об-
лысы Сарқан ауданы әкімдігінің 
халықты жұмыспен қамту орталығы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
ұсынған "Еңбек" мемлекеттік 
бағдарламасының бірінші бағыты 
бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқуға 
шақырады.

Н.ДАИРБЕКОВА,
жұмыспен қамту орталығының 

маманы.

Қарттарымызды 
құрметтейік

Қазақтар «Төріңнен қарт кетпесін» деп 
тілеген халық. Жасы үлкенге құрмет ету, 
қарттың бүгілген беліне сүйеу болу – біздің 
ата дәстүріміз. Өзіңді өмірге келтірген, 
тіршілігіңе нәр берген ата-ананың алдында 
адамның парыз-міндеті өлшеусіз.  «Бабала-
рым, рахмет сендерге! Балаларым болма-
сын деп бос кеуде, Қобызыңмен қосып ән 
мен тіл бердің, Өмірге мен мылқау болып 
енгенде, Бабаларым, рахмет сендерге!»,-
деп Мұқағали Мақатаев атамыз айтқандай 
міне, балалар, біз өзіміздің ата-әжелеріміз 
алдында қарыздармыз. Ол қарызымызды 
тек жақсы тәрбие арқылы, адамгершілігі 
мол, мейірімді болу арқылы ғана, оларды 
көрген жерде құрметтеп сыйлау арқылы ғана 
қайтара аламыз. Қарттарымызды ардақтап 
өтейік! Оларды сыйлаңдар, қадірлеңдер.

Ж. ЖУНИСБЕКОВА,
жастар ісі жөніндегі əдіскер-

нұсқаушы.

Шаруа құрылымдары басшыларының 
назарына!

Сарқан ауданы бойынша 2018 жылы 46500 га және 2019 жылы 50628 га ауыл 
шаруашылығына арналған пайдаланылмай жатқан (негізінекн жайылым) жер анықталған 
болатын. Осы жерлерінің 80% ғана пайдаланып кеткен. Қалғаны осы күнге дейін өз 
жерлерін мақсатына сай игермейді.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізуге арналған 
жер учаскесі пайдаланбау фактісі алғаш рет анықталған кезден бастап қатарынан екі 
жыл бойы мақсатқа сай пайдаланылмаған жағдайларда, мұндай жер учаскесi осы Жер 
кодекстiң 94-бабында көзделген тәртiппен мәжбүрлеп алып қоюға жатады.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін 
берілген жер учаскесін мақсаты бойынша пайдаланбау жағдайлар:

Оның ішінде жайылымдарда – жаю үшін ауыл шаруашылығы жануарларының бол-
мауы не олардың саны агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган 
белгілеген жайылымдардың жалпы алаңына түсетін жүктеменің шекті рұқсат етілетін 
нормасының жиырма пайызынан аз болуы және (немесе) жемшөп дайындау мақсатында 
шөп шабудың болмауы;

Осыған байланысты жерлеріңізді мақсатына сай пайдалануыңызды, ауыл 
шаруашылығы жануарларының ветеринария станциясының электрондық базасына 
тіркуіңізді сұраймыз.

Т.ҚОЖАБЕКОВ,
Сарқан аудандық жер қатынастары бөлімінің жетекші маманы. 

Жол сапасы қадағалануда

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
БЖЗҚ салымшыларының шоттарына жыл басынан бері871,9 млрд теңгеден аса таза инвестициялық табыс есептелді 

2020 жылдың басынан бастап 1 қыркүйектегі жағдай бойынша БЖЗҚ салымшыларының шоттарына 871,9 млрд теңгеден аса 
таза инвестициялық табыс есептелді, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 443,1 млрд теңгеге артық. Ал 2019 
жылдың 8 айындағы таза инвестициялық табыс 428,8 млрд теңгені құрағанын естеріңізге саламыз.Зейнетақы активтерінің 8 
айдағы табыстылығы 7,88% құрады, ал инфляция 4,6% болды. Жылдық (тамыз 2019 - тамыз 2020) табыстылық 10,1% көрсетсе, 
инфляция 7% құрады. Осылайша нақты табыстылық оң нәтиже көрсетті.

Егер одан ұзағырақ кезеңдерді қарастыратын болсақ, зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
басқарған 2014 жылдан бастап 2020 жылдың 1 қыркүйегіне дейінгі кезең ішіндегі табыстылық 83,2%-ға жетсе, инфляция 64,6% 
болды. Осылайша зейнетақы активтерінің нақты табыстылығы 18,6% асып түсті.

Қазақстанда жинақтаушы зейнетақы жүйесі енгізілген 1998 жылдан бастап 2020 жылдың 1 қыркүйегіне дейінгі таза 
инвестициялық табыс 5 трлн теңгеден асты. Осы уақыт ішіндегі инвестициялық табыстылықтың біртіндеп өсу нәтижесі 583,6% 
құрады. Бұл реттегі инфляция деңгейі біртіндеп өсу нәтижесімен 480,6% болды. Сөйтіп, зейнетақы активтерінің 2020 жылдың 1 
қыркүйегіндегі нақты табыстылығы 103%-ды көрсетті.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Ре-
спубликасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының 
Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 
жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан 
Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ 
міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы 
төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

Медиация заңының тиімділігі
 мен артықшылықтары

Мемлекетіміз азаматтардың жағдайына алаңдаушылық білдіріп, дауды шешудің баламалы тәсілдерін заңнамалық 
деңгейде бекітті, соның бірі медиация болып табылады. Медиация дегеніміз не? Медиация – тараптар өзара қолайлы 
шешімге келу мақсатында медиатордың көмегімен тараптардың ерікті келісімі бойынша жүзеге асырылатын тарап-
тар арасындағы дауды реттеу рәсімі. Медиатор – делдал.Алғашқыда медиация отбасылық қарым-қатынас сала-
сында дауларды шешуде қолданыла бастады. Кейіннен медиация жергілікті қоғамдастықтардағы даулардан бастап 
коммерциялық және көпшілік саласындағы күрделі әрі көп тарапты жанжалдарды қоса алғанда кең ауқымды дау-
жандалдарды шешуде өзін танытты.

Пилоттық жоба процестік әрекеттердің Алгоритмі бойынша жүргізілуде, оған сәйкес талап арызды қабылдауға 
негіздер болған жағдайда судья бес жұмыс күні өткенге дейін, яғни талап қоюды соттың іс жүргізуіне қабылдағанға 
және азаматтық істі қозғағанға дейін тараптарды татуласу рәсіміне қатысуға шақырады. Татуласу рәсіміне қатысуға 
келіскен және шақырту бойынша келген тараптар өз бетімен татуласу рәсімінің түрін таңдайды және бұл жөнінде 
өтінішхатта көрсетеді.

Өтінішхат түскеннен кейін судья азаматтық істі қозғау, істі сот талқылауына дайындау, тараптың өтінішхаты болған 
жағдайда қамтамасыз ету шараларын қабылдау туралы ұйғарым шығарады және татуласу рәсімін өткізеді.

Медиациялық келісімдер жасаған кезде судья-татуластырушы тараптарға қойылған талаптардың шегінен шығу 
құқығын, жауапкердің қарсы шарттар қоюға мүмкіндігі бар екенін түсіндіреді, соңында өзара тиімді шарттар бойынша 
келісім жасалады. Осылайша, тараптар риза және бірде-бір ұйғарымға шағым берілмейді. Жүргізілген сауалнаманың 
нәтижесіне сәйкес азаматтардан пилоттық жоба туралы тек жақсы пікірлер келіп түсуде, келіссөздер өткізу үшін 
қолайлы жағдай жасалған.

Пилоттық жобаны енгізгеннің арқасында соттың жұмыс ауыртпалығы едәуір азайды, талапкерлер төлеген 
мемлекеттік баж қайтарылуда, бұл азаматтар мен заңды тұлғаларды дауды бітім жолмен шешуге ынталандырады, 
даулар тез арада шешімін табуда, бұны тараптар жобаның басты артықшылығы ретінде танып отыр.

Татуласудың көптеген жағдайында талапкердің бұзылған құқықтары сотқа жүгінген уақыттан бастап екі апта 
ішінде қалпына келтірілді.

Осылайша, «Соттағы татуласу рәсімдері» жобасы бір жылдың ішінде өзінің тиімділігін көрсетті, дауды қысқа 
мерзімде шешуде өтімді тәсіл және соттан тыс медиацияны дамыту үшін бетке ұстар үлгі болып табылады.

А.ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
Сарқан аудандық сотының кеңсе меңгерушісі.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 
2020 жылғы 29 мамырдағы № 159 бұйрығымен бекітілген, 
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 1 
маусымда №20790 болып «Архив ісі саласында мемлекеттік 
қызметтер көрсету қағидасы» негізінде «Архивтік анықтамалар, 
архивтік құжаттардың көшірмелерін немесе архивтік үзінділер 
беру» мемлекеттік қызметті көрсету жүзеге асырылады.

Архивтік анықтама- ұйымның хат бланкісінде жасалған, 
жеке және заңды тұлғаларға қажетті ақпаратты жасауға негіз 
болған архивтік құжаттардың сақтау бірліктерінің архивтік 
шифрлері мен парақ нөмерлері көрсетілген осы ақпаратты 
қамтитын, заңды күші бар құжат;

Архивтік көшірме- архивтік құжаттағы мәтінді сөзбе – сөз 
көрсететін көшірме;

Архивтік үзінді – архивтік құжат мәтінінен белгілі бір фактіге, 
оқиғаға, адамға қатысты бөлігін сөзбе –сөз көрсететін құжат.

Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі - жеке және заңды 
тұлғалар «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік кор-
порациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамына, 
«электрондық үкімет» веб портал немесе көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация арқылы жүгінген жағдайда, 
көрсетілетін кызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтіжесін Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызметті 
көрсету мерзіміне бір күн қалғанда жолданады. Портал арқылы 

жүгінген жағдайда мемлекеттік қызметті көрсету нәтіжесін қағаз 
жеткізгіште алу үшін көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» жолданады.

Құжаттар Мемлекеттік корпорациядан көрсетілетін 
қызметті берушіге келіп түскен сәттен бастап, сондай-ақ 
порталға жүгінгенде мемлекеттік қызметті көрсету нәтіжесі 
11 (он бір) жұмыс күні ішінде беріледі. Мемлекеттік сақтауда 
құжаттар болмаған жағдайда жауапты орындаушы 2 (екі) жұмыс 
күні ішінде көрсетілетін қызметті берушіде сақтауда сұратылған 
құжаттардың жоқ екендігі туралы хабарлама дайындалады.

Көрсетілетін қызметті беруші Заңның 5- бабының 2- 
тармағының 11 тармақшасына сәйкес ақпараттандыру 
саласындағы уәкілетті органмен белгіленген тәртіппен 
мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы деректерді, 
мемлекеттік қызмет көрсету мониторингінің ақпараттық 
жүйесіне енгізуді қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы 
Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс кестесі: демалыс және мереке 
күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда 
сағат 9.00-ден 18.00 дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге 
дейін.

Ж.УНЕРХАНОВА
«Алматы облысының мемлекеттік архиві» КММ

Сарқан филиалының 1-ші санаттағы архивисі 

«Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелерін немесе 
архивтік үзінділер беру» мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары
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Жаңа заман талабы білікті азамат , білімі жоғары, шет мемлекеттердің білім стандартына бәсеке бола ала-
тын маман даярлап шығаруды талап етуде , сондықтан елімізде шет тілін меңгеру жоғары деңгейде қарқындап 
отыр . Ендеше , Елбасының қолга алган алғашкы саясатының бірі үштұғырлы тіл мәселесіне орай ағылшын 
тілінің даму аясы ерекше көрініс тапты . Әлемдік тіл ретінде бейресми түрде орныққан ағылшын тілін меңгеру 
еліміздің , ұлттың бәсекеге кабылеттілігін шыңдай түседі . Ағылшын тілін меңгеру - уақыт талабы . Елбасы өз 
сөзінде « Агылшын тілі –ХХІ ғасырдың тілі .Бұл тіл қазақты дүниеге танытатын , әлемдік деңгейге шығаратын тіл 
» деген еді . Жаһандану дәуірінде көштен қалмай үзеңгілес келе жатқан еліміз әлеуметтік – экономикалық және 
мәдени жанарулар мектептегі пән ретіндегі оқытылып отырған ағылшын тілі пәнінің өрісін кеңейтті . Жылдан - 
жылға ағылшын тіліне ықыласы артқан адамдар саны көбейе бастады , шет тілін жаппай менгеру кезек күттірмес 
мәселеге айналды . Осыған орай Елбасымыз « Жаңа әлемдегі -Жаңа Қазақстан » -атты жолдауында үштұғырлы 
тіл мәселесіне көп көңіл бөлген , ашып айтсақ « Қазақстандықтардың жаңа ұрпағы кем деген де үш тілді меңгеруі 
керек қазақ , орыс және ағылшын тілдерінде еркін сөйлеуі шарт . Көптілділік біз үшін қалыпты жағдайға айналуы 
керек . Еліміз бүкіл әлемге үш тілді еркін пайдаланатын , жоғары білімді ел ретінде танылуы тиіс » -деген бола-
тын . Демек тіл кез келген танымдық іс - әрекеттердің кұралы , ойлаудың формасы тілдік дамудың негізі болып 
саналады . 

Қазақ тілі - мемлекеттік тіл ,
 Орыс тілі - ұлтаралық тіл , 
Ағылшын тілі- жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі боып танылып отыр . 
Ягни мен өзімді тіл маманы ретінде үштұғырлы тіл саясатын берік ұстанған , оқушыға сапалы білім саналы 

тәрбие беруді міндетім деп білемін . Кез - келген елдің тілін үйренуде алғашкы қадам қызық және оңай болып 
көрінеді , өйткені тілдің құрлысы бірінші дыбыстық жүйеден күрылады бірак , сол дыбыстық жүйені игеру дұрыс 
сөйлеудің алғышарты болып табылады . Әр пәннің өз қиындығы бар , ағылшын тілінің оқылуы мен жазылуы 
екі түрлі болгандыктан фонетикалық аспектілерге тоқталмай өту мүмкін емес . Жалпы ағылшын тілін оқытудың 
мақсаты шет тілін іс жүзінде менгеру оны тіларалық қатынас ретінде пайдалану . Білімділік мақсаты – шет тілінде 
сөйлеуге үйрету , байланыста бола алу , ортақ тіл табысып , түсіну арқылы қарым қатынасты нығайтуға ұмтылу 
болып табылады . Ал тәрбиелік мақсатына келетін болсақ-өзге елдің мәдениетімен танысу арқылы өз пікірі 
калыптасатын ой - өрісі дамиды . Баланың білім алуға деген құштарлығын ояту үшін казіргі заманда мұғалім 
көn iденіп , сабақтың тиімді етуіне жұмыс жасауы кажет . Білім сапасы оқушының сабаққа деген қызығушылығы 
мен ынтасына байланысты . Жаңа білім алу үрдісі оқытушы мен оқушыға шығармашылықпен жұмыс жасауға 
итермелейді . сабақ үстінде оқушы тарапынан әртүрлі сұрақтар туындауы мүмкін , осы жерде мұғалім кажетті 
бағдар беріп жіберуі тиіс . Бағдарламаның 7 модульінің мәнмәтіні негізінде « Сабақ беру мен оқытудағы жана 
тәсілдерді қолдануда « диалогтік оқыту » тәсілін әдістемелік тақырыбым ретінде басшылыққа алдым . Себебі , 
шетел тілін оқытудың басты мақсаты - оқытушыларға шетел тілінде карым - қатынас жасауды базалық деңгейде 
игерту . Оқушылар диалог әдісін қолдана отырып талқылау . білімді бірлесіп құру , түсіну мен дағдыларды калып-
тастыру арқылы білім алады . Оқушылар сұрақтар қою арқылы , тақырып бойынша өз ойларын айтуға мүмкіндік 
алады . Өзара талқылау аркылы түрлі ойлар болады , сұхбаттасу арқылы өз ойларын дәлелдеуге тырысады . 
Диалогтік тәсіл оқушылардың ашылуына , ойын жеткізуіне , сөздік қорының молаюына көмектеседі . Ғылыми 
зерттеу нәтижелері сабақта диалогтің маңызды рөл атқаратынын көрсетті . 

А.ШОПАТОВА, 
Н.Островский атындағы мектеп лицейінің ағылшын тілі пәні мұғалімі.

Алғыс

Айналасына ауадай 
қажет

Қарабөгет ауылының медициналық амбулато-
риясында фельдшер болып 30 жылдай еңбек етіп 
келе жатқан Әлияны батыр қыз деп атаудың әбден 
жөні бар. 

Өзім ұстаз болғандықтан Әлия Жумадилова 
мектепте өте алғыр, озат оқушы болғаны есімде. 
Қазіргі уақытта халқына адал қызмет етеді. Әсіресе 
осындай пандемия кезінде оның халыққа жедел 
көмегі ауадай қажет. Күн демей, түн демей, үлкенге 
де кішіге де көмегін аямайды. Қант диабеті, қан 
қысымы жоғары, асқазан ауруларымен ауыра-
тын науқастарға тегін берілетін дәрі-дәрмектерді 
уақытында жеткізіп береді.

Кең жүректі, ақ пейілді, еліне, туған жеріне 
адал қызмет етіп жүрген Әлия Жумадилова 
қызымызға алғысымыз шексіз. Осы еңбегі үшін 
2020 жылдың маусым айында Әлияны денсаулық 
сақтау министрі Мақтау грамотасымен марапатта-
ды. Оның қарамағындағы медбикелер де оның жо-
лын қуып, бар ынта-жігерімен халқына адал қызмет 
етеді. Олар Нұрғиса Секенқызы, Айжан, Әсия, 
Алма. Қашан шақырсаң да, жедел келіп көмектерін 
аямайды. Осы абзал жанды ақ халатты қыздарға 
халық дән риза. 

Қанаттарың талмай, ел алғысына бөлене 
беріңдер дегім келеді.

Фариза ЧЕРНИЯЗОВА,
зейнеткер ұстаз.

«Ер есімі- ел есінде» демекші, ер есімі ел жа-
дында сақталары сөзсіз. Мұның бірден бір дәлелі 
Арынды Ақсу жеріндегі күні кеше ғана бой көтерген, 
талай шайқаста жаудың батырларымен жекпе-жекке 
шығып,талай жеңіске жеткен Матай Бөрібай ба-
тыр бабамыздың ескерткішінің ашылу салтанаты 
өтті. XVII ғасырда өмір сүрген қазақ батыры Матай 
Бөрібай батыр Жоңғарларға қарсы соғыстарда Ма-
тай қолын басқарған. Сарысу бойындағы шайқаста 
қаза тапқан Бөрібай батырдың Қожа Ахмет Яссауй 
кесенесінде жерленгені тарихтан белгілі. ІІІ ғасыр 
артқа салып, кіндік қаны тамған жерге сонау киелі 
Түркістанның тапырағы бұйырған Батыр бабамыздың 
рухы ұрпағымен қайта қауышты.Топырағы туған 
жеріне бұйырсын деген ниетпен баба әруағын құрмет 
тұтып біраз азаматтар Түркістаннан Бөрібай батыр 
жерленген жерден топырағын осы ескерткіш басына 
әкелді .«Өз елі өз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан 
алсын кемеңгерді» - деп, Ілияс ақын айтқанадай 
Жетісу жері ұлыларын ардақтаған ел.Былтыр Құлагер 
ақын І.Жансүгіровтің 125 жыл мерей тойы өтсе, биыл 
міне, Жетісу жері елін жаудан қорғаған көшбасшы, 
қолбасшы Бөрібай батыр есімі қайта жаңғырып, елдің 
рухын асқақтатуда.

Тыныштықты, бейбіт өмірді аңсаған ел- елдікті 
үлгі еткен. Елбасына күн туған кезде, жау шапқанда 
қолбастаған, ел бастаған тұлға -Бөрібай батыр Абы-
лай ханның  басшалағымен Қабанбай, Бөгенбай 
даңқты  батырлармен бірге жоңғарларға соғысқан.

«Қазақтар қаша көшіп, ұрыс салды,
Бетпақта адастырды Қалмақтарды.
Еділ-Жайық, Арқаға қазақ ауып,
Шу, Талас, Сыр, Қаратау жауда қалды.
Бостырып Жалайыр мен Наймандарды,
Алтай мен Алатауды Қалмақ алды.
Жалайыр, Найман, Қоңырат Бөрібайға еріп,
Сарысу бойына кеп қоныстанды» - деген 

Толыбайұлы Қожабарген жыраудың  «Елім-ай» жы-
рында Бөрібай батыр- Матай ұраны, Бөрібай ба-

Ұранға айналған Бөрібай батыр

тыр – Алаштың батыры киелі Түркстанда хандар 
мен батырлардың арасында жерленгендігінің өзі 
батырлағының дәлелі деп білемін.1930 жылы  осын-
да Ақсу, Қапал, Арасан азаматтары Кеңес одағының 
солақай саясатына қарсы көтерілген топ Бөрібай 

батырдың ұранымен көтерілген. Қазақтың бар екенін 
көрсеткен.

Тарих қашанда құнды, ұрпаққа мұра десек, батыр 
ерлігі ешқашан ұмытылмайды.Бөрібай батырдың өмірі 
мен ерлігін насихаттаған кітаптар да жарық көруде.

. Бөрібай батыр өмір сүрген ғасыр күллі қазақ 
халқының тағдырына сын болған елдікті таразыға 
салған ауыр кезең болды. Ел арасында ақтабан 
шұбырынды, алқакөл сұлама аталып халқымыздың 
сол заманда қасық қаны қалғанша халқын кіндік ке-
скен жерін қорғаған азаматтар аз болмады. Білек пен 
жүректі бір арнаға жұмылдырып, атқа қонған батырлар 
байтақ Отанымыздың түпкір-түпкірінен шыққан. 1723-
1740 жылдары Жоңғарлармен жан алып, жан беріскен 
шайқастарда қол бастаған Бөрібай батырдың есімі ел 
есінде мәңгі сақталмақ. Өз кезегінде бар қазақтың 
басындағы ауыртпалақты қаймықпай қарсы тұрған 
ердің ерлігі сегіз сері Дәстен Сал, Жанкісі жыраулар 
шығарған дастандар арқылы бізге жетті.Болашақта 
да өскелең ұрпақ бабамыздың есімін жаңғырта берері 
анық.Түптеп келгенде біз тарихи тұлғаларымызды, 
танымай, дәріптемей, Ұлы тарихымызға үңілмей 
алға баса алмаймыз. Өз дәуірінде елін, жерін жаудан 
қорғаған батырлардың мүсіндері кейінгі буын үшін 
ерліктің өнегесі. Жас ұрпақтың ұлтжанды, елжанды 
болып қалыптасуына халық игілігіне қызмет етуіне 
Бөрібайдай батырдың бейнесі аса қажет.Ғасырлар 
бойы халықтың санасына сіңген қаһарманның 
ескерткіші орнатылуы руханиаттағы орны бөлек оқиға 
деп білеміз!  

А. АБДЫКАЛЫКОВА,
№ 1 мектеп-гимназиясының қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі.

АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ДИАЛОГТЫҚ ОҚЫТУ 
АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ДАҒДЫЛАРЫН 

ЖЕТІЛДІРУ

Сурет салу – жаныңызды демалдырудың 
ең жақсы амалы

Шаршап-шалдығып, ешнәрсеге зауқыңыз соқпай жүр ме? Бұлыңғырлық, лайсаңдық және төніп тұрған 
бұлттар көңіл-күйді жақсарта алмайды, мұндай кездерде ашық реңктерді аңсайсыз. Оларды өміріңізге өзіңіз 
қосыңыз: жай бір парақ қағаз бен бір қаптама гуашьты қолыңызға алыңыз. Сурет салуды өзіңізге қалай 
үйренуге болатыны туралы айтып береміз.

Жақсы көретін ісі бар адамдардың жолы болған деп айтуға болады. Істері алға баспай қалған 
жағдайларда олардан уақытша қол үзіп, жақсы көретін ісіне жан-тәнімен беріліп кете алады. Біреулер 
фотосуреттерді (маркаларды) қарайды, біреулер пішіндерді бояйды, біреулер өлең немесе әңгіме жазады 
немесе ас үйден шықпайды. Егер сіздің жаныңыз бұлардың ешқайсысын қаламаса, бірақ күнделікті пробле-
малардан көңіл аудару қажет болып тұрса, қолыңызға қылқалам, бояу алып, сурет салып көріңіз!

Сурет біздің сезімдеріміз бен эмоцияларымызды, тілектеріміз бен үміттерімізді көрсетеді. Ол 
психологиялық ширығудан айықтырады, күйзелісті басады, күнделікті қалыпты машақаттан көңіл аударуға 
көмектеседі, шығармашылықтың қуанышын сыйлайды, оның үстіне, табыс көзіне айналуы әбден мүмкін. 
Егер шығармашылығыңызды пайдалы ете алмасаңыз, қамықпаңыз: әдемі жақтауға салынған тіпті ең олақ 
салынған суреттің өзі үйіңіздің қабырғаларының сәніне айналуы мүмкін. Ал қонақтарыңыздың: «Мынау не? 
Кубизм бе әлде авангардизм ба?» – деген сұрақтарына жай мән беріп күлімсіреп қоя салыңыз. Болмаса 
аукционда аңызға айналған Кандинскийдің шәкіртінің суретін сатып алдым деп жауап қайтарыңыз.

Әрқайсымыз бір суретшіміз
Адам суретші болып туылады, ал егер мұндай дарын, басқа дарындар сияқты оның бойында болмаса, 

оны дарыту мүмкін емес деген қате пікірге құлағымыз үйренген. Онда дарыны болмаған кішкентай Моцарт-
ты орындыққа байлап қойып жүргені туралы не дейсіз? Әрбір адамға Ван Гог немесе Пикассо болу жазбаған 
болса да, жаны қалаған кезде сурет салуға ешкім тыйым салмаған. Кез келген адам басынан бастап сурет 
салуды үйрене алады.

Сурет салуды қалай үйренеміз
Ең оңай жолы – соңғы кездері әр қалада көбейіп кеткен кез келген жақын орналасқан көркемөнер 

мектебіне бару. Егер уақытыңыз онша көп болмаса, бірақ сурет салуға ынтаңыз артып бара жатса, өз 
бетіңізше үйренуді бастаңыз. Ойыңызға келген нәрсенің суретін сала беріңіз: пейзаждар, адамдардың, 
жануарлардың және балалардың пішіндері немесе ішкі әлеміңізді бейнелейтін суреттерді салыңыз. Ең 
маңыздысы, тек өзіңізге ғана рахат сезім беретін нәрсені бейнелеу!

З.СТАМБЕК,
Н.Островский атыңдағы мектеп-лицейінің көркем еңбек  пән мұғалімі.

Әл –Фараби және оның рухани мұрасы
Биыл әлемге әйгілі ойшыл, философ, физик, математик Әбу- Насыр Әл- Фарабидың туылғанына 

1150 жыл толуына орай « Әл –Фараби және оның рухани мұрасы  аты танымдық шараны онлайн 
түрде ұйымдастырдық.

Шарамызды  философтың өмірі мен шығармаларына арнадық. Көрнекті ғалым, философ, математик, музы-
ка теоретигі Әбу Насыр Әл-Фараби 870 жылы Арыс өзенінің Сырдарияға құятын сағасында орналасқан (қазіргі 
Қазақстанның Түркістан облысының Отырар ауданы) Фараб қаласында дүниеге келген. IX-X ғасырларда Фараб 
( қазіргі Отырар) қаласы – ірі саяси мәдени және сауда орталығы, ортағасырлық Еуропа мен Азияны байланы-
стырып, көптеген саяхатшылар мен саудагерлерді қызықтыратын Ұлы жібек жолының керуен жолдарының то-
рабы болды. Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Тархан ибн Ұзлағ әл-Фараби – Шығыс ойшылының толық 
аты.Ғұлама ғалым түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққан, бұған дәлел оның толық аты жөнінде «Тар-
хан» деген атаудың болуы.  Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өсті, оның бақытына қарай сол заман-
да Отырарда аса бай кітапхана бар еді. Әл-Фараби парсы, грек тілдерін үйренеді, осы тілде ғылыми трактаттар 
оқыды, жазды.Солардың бірі - "Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат". Философ қала 
басшыларын "қайырымды және білімсіз"- деп екіге бөлді. Ол кезде қала-мемлекет болған. Оның тұрғындары 
қай кезде бақытты болады?- деген сұраққа.Әл-Фараби былай жауап берген:  «бұл шаһардың әкімдеріне байла-
нысты. Егер әкім білімді, әділ, ойы таза болса, барлық қала тұрғыны бақытты болады. Ал қаланың әкімі білімсіз  
болса, өтірік айтса, шаһардың адамдары бақытсыз  болады»-деген екен. Әл-Фараби   шын бақытқа жету үшін 
адам үнемі іздену керек және  адамның мінез-құлқы да жақсы болуы керек, - дейді.Философтың еңбектерінде 
дүние, қоғам, мемлекет, адамдардың қатынастары туралы заманнан озық тұрған пікірлер, пайымдаулар баянда-
лады. Ғұлама ғалым  "білімсіз адамгершілік молаймайды, білімсіз адам өзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды. 
Жан-дүниені тәрбиелемей үлкен жетістікке жету жоқ. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана рухани салауаттылыққа 
жол ашылмақ. Мінез-құлқын түзей алмаған адамның ақиқат ғылымға қолы жетпейді" деп ескерткен.Әл-Фараби 
тек философия, матиматика ғылымдарын ғана емес сонымен қатар музыка саласында зерттеген.  Музыка зерт-
теу саласында әр алуан шығармаларымен қатар «Музыка туралы үлкен кітап» атты көлемді еңбек қалдырды. 
Ғалымның бұл шығармасы  әлемнің көптеген тіліне аударылған. Бұл жұмыс музыкалық дыбыстың сипаты 
мен құрылымынан бастап, музыканың поэзиямен байланысына дейінгі музыканың эстетикалық – теориялық 
принциптерін шешуге бағытталғын. Бұл кітаптта адам құлағына жағымды әуендер, дыбыстың табиғи сезілуі, 
гармония және үндестік, музыкалық тондардың әрқандай ерекшеліктері, сөз болады. Мұнда дыбыстардың 
табиғи ерекшеліктері музыкалық әуендері кемелдендірудің жолдары мен принциптері, музыка теориясына бай-
ланысты көптеген құнды теориялық мағлұматтар келтіріледі. Тағы бір көңіл бөлетін жай Әл-Фараби музыка мен 
поэзия арасындағы табиғи бірлікті мойындайды. Мұның өзі Фарабидің әндердің синкреттік сипатынан хабар-
дар болғандығын дәлелдесе керек. Бұл біздер үшін өте құнды деректердің бірі болмақ. Яғни біздер Фарабидің 
поэзия өнерімен де шұғылдағандығы туралы мәлімет аламыз. «Музыка өнерінің негіздері»-деп аталатын екінші 
тарау да екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлікте физикалық оның анықтамасы, дыбыс шығаратын денелер, жоғары 
және төмен дыбыстардың себептері, музыкалық интервальдар-қос октава, кварта, тон, үндестік  туралы айтыл-
ды.Музыка зерттеу саласындағы еңбектерінде  музыканың адамға емдік қасиетін, жағымды әсерін жан-жақты 
дәлелдеді. Әл- Фарабидың философиялық  әлуметтік этикалық ой тұжырымдары өзінен кейіңгі  дәуірлердің 
шығармаларынан өзінің дәстүрлі жалғасын тапты. Фарабидің алғашқы ұстаздары ежелгі грек ғылымы мен араб 
ғылымының арасын қосқан осылар еді. Әбу Наср Әл-Фараби дүниетанымы — екі әлемнің: көшпелілер мен 
отырықшылар өркениетінің және Шығыс пен Грек-Рим мәдениетінің өзара байланыстарының нәтижесі. Әбу 
Наср Әл-Фараби заманының әлеуметтік-саяси көзқарастарын, тіл мәдениетін, философиялық-гуманитарлық 
(философия, логика, этика)және жаратылыстану (астрономия, астрология) ғылымдары салаларын терең 
меңгеріп, осы бағыттарда өзі де құнды ғылыми жаңалықтар ашты.  Әл- Фараби 941 жылы белгілі ғалым ретінде 
есімі әлемге танылды. Ғалым Дамаскіге көшіп келіп қалған өмірін осы  қалада, ғылыми жұмыстармен айна-
лысты.Дамаскіде  "Қайырымды қала тұрғындары" атты атақты шығармасын жазып бітірді. Шаһар тұрғындары  
ғалымды қатты құрметтеген. Әл-Фараби қайтыс болғанда халық оны үлкен құрметпен ақтық сапарға шығарып 
салды. 950 жылы 80 жастағы ғұлама ойшыл Дамаскідегі патшалар мазарында жерленді. " Әл-Фарабидің 
еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ. Әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі 
тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды.  «Көп іздеген 
көмбе үстінен шығады» дегендей, ғалым ізденгіштігіне шек жоқ. Ғалым өмірінің басты мәні де – тар жол, тайғақ 
кешулі кезеңдердегі сан тараулы қилы қиындықтарға мойымастан, аса сабырлылықпен ізденген.. Ғұламаның 
ешуақытта толдым, толыстым, жеттім, жеңдім демеуі де бүгінгі жаңа ұрпаққа тағылым болса керек-ті. Ақырында 
ғұлама Әбу Насыр әл-Фарабидің өзі «даналар талай нысан тапқанымен, тапқан жоқ тектің тегін әлі бірі» деп 
кейінгіге үміт арта өткен екен.

Асия ЖҰМАБЕК,
 музейдің экскурсия жүргізушісі

Жаңартылған білімге-жаңаша көзқарас
Елімізде қалыптасқан санитарлық - эпидемиялық жағдайға байланысты мұғалімдер біліктілік арттыру 

курсын онлайн режимінде өтуде.Осы орайда,  қыркүйек айының 28-і  мен қазан айының 23-і аралығында 
Алматы облысының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімдері  «Өрлеу мұғалімдердің біліктіліктерін жетілдіру 
институтында ұйымдастырылған онлайн курсын оқыдық.Курс тақырыбы  «Қазақ тілі»  және  «Қазақ әдебиеті» 
пәндері бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттыру. Курстың мақсаты: оқу бағдармаларын жаңарту және 
критериялды бағалау жүйесін еңгізу, мұғалімдердін шеберлігін жетілдіру. Дәріс жүргізген Білім беру процесін 
психологиялық-педагогикалық қолдау кафедрасының тренері, аға оқытушы Айдарбекова Асель Балтабаевна, 
мектепке дейінгі тәрбие және тұлғаны әлеументтендіру кафедрасының меңгерушісі, PhD доктор Бисембаева 
М.Қ.  Қылышбекова Н. 

Білім беру мазмұнын  жаңарту аясындағы курстарда көңіл қойып, ой түйетін маңызды сәттер көп бол-
ды: жаңа бағдарлама бойынша сабаққа қысқа мерзімді жоспар құрастыру, төрт дағды бойынша (айтылым, 
тыңдалым, жазылым, оқылым) оқып үйренген тренингтер біздің педагогикалық білімімізді терендете түсті. 
Осы төрт дағдыны үнемі назарда ұстап отыру, білім саласындағы тың өзгерістерді танып-білу, өз біліміңді 
көтеру үнемі жаңалыққа  ұмтылу қазіргі таңда аса маңызды. Осыған орай мұғалімдерді бағдарламаның барлық  
қыр-сырымен терең таныстырып, сапалы білім берген әдіскерлерге  алғыс айтқымыз келеді. Ұстаз еңбегі 
өлшеусіз,әрдайым еңбектерініз жемісті болып, білімді ұрпақ, сапалы мамандарды тәрбиелей беріңіз демекпіз. 
Топпен, жұппен, жекелей жұмыстар істей отырып, бір-бірімізден үйренеріміз көп болды.

Оқытудың түрі мен  әдіс-тәсілдердері өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда 
болды, осыған байланысты мұғалімдер алдында сабақтын түрін, типін, әдіс тәсілдерімен қатар тиімді оқытуды 
басты назарға алу керек екендігін үнемі естен шығармауымыз керек. Себебі, заман бір орында тұрмайды. 
Ағынды су қай жаққа ақса, білімде ағын су сияқты, таза бұлақ сияқты жаңашылдыққа жақын жүру керек деп 
ойлаймын. Мемлекетіміздің білім беру үдерісінде еңгізілген жаңартылған білім беру бағдарламасы- келешек 
ұрпақты қанағаттандыратын бағдарлама.

Білім мазмұның жаңарту тікелей шығармашыл ізденіс үстіндегі ұстаздарымыздың қолында деп білемін.
А. АХТАНОВА,

М. Жұмабаев атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі

Мен    кіммін?
Мен кіммін?  Мен  біріншіден  адам  баласымен,ата-анамның қуанышымын,ата-анамның зор 

байлығы,отбасымның тірегімін.Толықтай кетсем:мен  биікке  ұмтылатын,сындарға шыңдайтын,парызын 
білетін,ғажапқа сенетін,өмірге құштар  жанмын.Мен туралы әркімнің  әр түрлі  пікірі  бар,бірақ мен өзгенің  ойы 
үшін өзін  өзгертер адам  емеспін. Мен  айтқанынан  қайтпайтын  жақсы істер  істейтін  тәрбиелі қызбын,ойға 
алғанын  орындайтындардың  қатарындамын.Мен оқушымын.Білімдіні құрметтейтін,саналыны сыйлайтын  және 
өзім де солар  салған дара жолымен жүріп  келе жатқан  жасөспіріммін.Мен өзім жайлы өз ойым!

                                                 

                               Менің  өмірімнің  мақсаты неде?
Мақсат  арманнан  бастау  алады. Алдымен армандайсың  сонан соң оны нақты мақсатыңа айналдырасың...

Әзірге оқу менің бірінші міндетім.Менің мақсатым ата-анамды асырап жеткізу  менің қызығымды  көрсе деймін.
Мені осы күнге жеткізгеніне рахмет айтамын! Мені тек қана биік шыңдардан көрсе деймін.

С.ОЛЖАБАЕВА,
                                             М.Маметова атындағы орта  мектебінің  7 сынып оқушысы.
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Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом

ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.
87028051458.

JARNAMA

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

ТОО «Канатжан и Ко» (автовокзал) 
срочно требуется техничка. З/п 42500 т. 
Тел: 2-16-50.  «Канатжан и Ко» ЖШС-не (ав-
тобекет) шұғыл түрде тазалықшы қажет. 
Еңбекақысы 42500 т. Тел: 2-16-50.

ХАБАРЛАНДЫРУ«Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі бос мемлекеттік орта білім беру 
ұйымдарының басшысы лауазымы орнына конкурс 
жариялайды.

Бос орын:  1. «Сарқан аудандық білім 
бөлімінің Тасарық орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры. 2. «Сарқан аудандық 
білім бөлімінің №54 орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры

Мемлекеттік білім беру ұйымының орналасқан 
жері, толық атауы: 1. Алматы облысы, Сарқан ау-
даны, Абай ауылы, Абай көшесі, 38 үй; оқушыларға 
оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асыратын «Сарқан 
аудандық білім бөлімінің Тасарық орта мектебі мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі. 2. Алматы облысы, Сарқан 
ауданы, Лепсі ауылы, Ахметов көшесі, 13 үй, 
оқушыларға оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асыратын 
«Сарқан аудандық білім бөлімінің №54 орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

 Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік 
талаптары:

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

нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік 
білім немесе педагогикалық қайта даярлауды рас-
тайтын 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 
жоспарларын бекітеді.

Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға 
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 

Қар көшкіні - бұл таудың тік баурайларынан 20-30 м/с жылдамдықпен түсетін 
немесе сырғитын қар массасы. Еңбекшіқазақ, Талғар, Сарқан аудандары және 
Текелі қаласы Алматы облысының көшкін қауіпті аудандарына жатады. Қар 
көшкінінің түсуіне ұзақ қар жаууы, қардың қарқынды еруі, жер сілкінісі, жарылыстар, 
тау баурайларының шайқалуына әкелетін адамдардың қызмет түрлері әсер етеді. 
Көшкін ғимараттардың, инженерлік құрылымдардың бұзылуына, жолдар мен тау 
жолдарының тығыздалған қармен көмілуіне әкеледі. 

Егер сізді қар көшкіні басып қалғанда не істеу қажет? Ауызды және мұрынды 
қолғаппен, шарфпен, жағамен жабыңыз. Көшкін астында қалған жағдайда бет пен 
кеудеге кеңістік құруға тырысыңыз, ол дем алуға көмектеседі. Қар толығымен ды-
быстарды сіңіреді, ал айқайлар мен мағынасыз қозғалыстар сізді күшіңізден, оттегі 
мен жылудан айырады. Сабырлы болыңыз, ұйықтамаңыз, сізді іздеп жатқандығын 
есте сақтаңыз.

Қар көшкіні түскеннен кейін не істеу қажет? Егер сіз көшкін түсу аймағынан тыс 
қалсаңыз, жақын жердегі елді мекеннің әкімшілігіне кез келген тәсілмен оқиғаны 
хабарлаңыз және зардап шеккендерді іздеуге және құтқаруға кірісіңіз. Қардың асты-
нан өздігінен немесе құтқарушылардың көмегімен шығарылғандарға алғашқы жәрдем 
көрсетуге тырысыңыз. Одан әрі дәрігердің немесе құтқару жасағы басшысының 
нұсқауы бойынша әрекет етіңіз. Туған-туысқандарға және жақындарыңызға өз 
жағдайыңызды, орналасқан жеріңізді хабарлаңыз.

А. ЖУВАНЫШЕВ,
"Қазселденқорғау"     Сарқан ӨПУ  ММ басшысы м.а.

Абайлаңыз: қар көшкіні

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

береді.
Лауазымдық жалақының мөлшері: мемлекеттік 

білім беру ұйымы басшысы 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.

Конкурс 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

Жарамсыз деп танылсын 
Утерянный тех.паспорт на трактор МТЗ 95.2, 

2014 г.в. зарегистрированного на имя Мустахибе-
кова Еркингали Нусипкалиевича считать недей-
ствительным.

Нургазиев Айткарим Жумаевичтің атына 
тіркелген Алмалы ауылындағы № 1143521 (кад.№ 03-
263-038-296) 46.0000 га көлемді жердің мемлекеттік 
тіркеу актісі және Сарқан ауданы әкімінің 10 сәуір 
2000 жылғы № 4-102 шешімі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

Сдаю землю в аренду 23 га в с. Алмалы, 
45000 т. за га. Обращаться сот.8707 6757580.

«Физические лица, имеющих автотранспорт с
 объемом двигателя свыше 4000 куб. см, которые 

имеют  задолженность перед бюджетом  по налогу на 
транспортные  средства  с физических лиц» по

 Сарканскому району Алматинской области 
по состоянию на 29 октября 2020 года.

Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер

ҚР АШМ АӨК МИК Сарқан аудандық аумақтық 
инспекциясы "Қазақстан Республикасының аумағын 
карантиндік обьектілерден және бөтен текті 
түрлерден қорғау жөніндегі қағидаларды бекіту ту-
ралы” Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 29-маусымдағы №15-08/590 
бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 2020 
жылдың 18-маусымынан енгізу туралы. Өтінімдерді 
қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
нәтижесін беру:

1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 
корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі - Мемлекеттік корпорация);

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
3) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz,   www.

elicense.kz веб-порталы (бұдан әрі - портал) арқылы 
жүзеге асырылады.

Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер:

1. "Карантинге жатқызылған өнімді Қазақстан 
Республикасынан тыс жерлерге әкетуге 
фитосанитариялық сертификат беру"

2. "Карантинге жатқызылған өнімді Қазақстан 
Республикасының аумағында тасуға карантиндік сер-
тификат беру"

3. "Ғылыми-зерттеу мақсатында карантиндік 
обьектілерді (карантиндік зиянды организмдерді) 
әкелуді келісу:

4. "Астық пен оның өңделген өнімдерін карантиндік 
арамшөп өсімдіктерінің тұқымдары  мен жемістерін 
тіршілік ету қабілетінен айыруды қамтамасыз ететін 
технологиялар бойынша өңдеу және (немесе) 
сүректі қаптама материалын залалсыздандыру мен 
таңбалауды жүзеге асыратын объектілерге есепке  
алу нөмірін беру’’

    Жоғарыда көрсетілген мемлекеттік қызметтер, 
яғни карантиндік және фитосанитариялық сертифи-
каттарды рәсімдеу мерзімдері өзгертілді:

- Фитосанитариялық сертификат немесе оны бе-
руден уәжді бас тарту өтініш берілген күннен бастап 3 
(үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қағаз нысанда 
ресімделеді.

- Фитосанитариялық сертификатты немесе оны 
беруден уәжді бас тартуды ресімдеу өтінішке каран-
тинге жатқызылған өнімнің мәлімделген партиясының 
межелі елдің карантиндік фитосанитариялық та-
лаптарына сәйкестігін растайтын осы Қағидаларға 
9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш 
берілген күнге дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен 
асырмай берілген карантиндік фитосанитариялық 
сараптама қорытындысы қоса берілген каран-
тинге жатқызылған жылдам бұзылатын өнімді 
(жемістер, жидектер, көкөністер, бақша дақылдары) 
Қазақстан Республикасының аумағынан әкету үшін 
фитосанитариялық сертификат беруге арналған 
өтініш келіп түскен кезде 3 (үш) жұмыс сағаты ішінде 
жүзеге асырылады.

- Карантиндік сертификат немесе оны беру-
ден уәжді бас тарту 1 (бір) жұмыс күнінен аспайтын 
мерзімде ресімделеді.

- Карантиндік сертификатты немесе оны беру-
ден уәжді бас тартуды ресімдеу өтінішке карантин-
ге жатқызылған өнімнің мәлімделген партиясының 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2020 жылғы 17 сәуірдегі № 131 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 20432 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 
131 бұйрық) бекітілген карантиндік фитосанитариялық 
талаптарға сәйкестігін растайтын, осы Қағидаларға 
9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш берілген 
күнге дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен асырмай 
берілген карантиндік фитосанитариялық сарапта-
ма қорытындысы қоса беріле отырып карантинге 
жатқызылған жылдам бұзылатын өнімді (жемістер, 
жидектер, көкөністер, бақша дақылдары) Қазақстан 
Республикасының аумағында тасуға карантиндік 
сертификат беруге өтініш келіп түскен кезде 3 (үш) 
жұмыс сағаты ішінде жүзеге асырылады.   Карантинге 
жатқызылған өнімдерді шығару және енгізу бойын-
ша туындаған сұрақтар бойынша Сарқан аудандық 
аумақтық инспекциясына хабарласуыңызға болады. 
Тел.: 8(72839)21068, мекен-жайы Сарқан қаласы, 
Қабанбай батыр көшесі №5а. 

Жоғарыдағы көрсетілген көрсетілген мемлекеттік 
қызметтер ТЕГІН ЖҮРГІЗІЛЕДІ.

Ш.ШАҒАМБАЕВА,
Сарқан аудандық аумақтық инспекциясының 

өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік 
инспекторы.

Ауыл шаруашылық тауар 
өндірушілердің назарына!!! 

Құрметті ауылшаруашылық тауар өндірушілері, табиғи-климаттық жағдайлардың 
өзгеруіне байланысты, сондай-ақ ескірген сорттарға, тұқым материалының тұқымына 
байланысты «Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
мүмкіндік болғанша тұқым материалын ішінара ауыстыруыңызды сұрайды, сонымен 
қатар Қазақстан Республикасының «Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 жылғы 8 
ақпандағы N 385заңдылықты 1-бабы 1-тарауының 13-14 абзацтарды ұстаныңызды 
сұраймыз 

13) сорттың өзгеруі - өндірушілер өсіретін, сұрыптар өндірісінде өсірілетін, пайда-
лану үшін ұсынылған жаңа сорттарға, өнімділігі жоғары немесе экономикалық құнды 
белгілері мен қасиеттері бойынша ауыстырылатын сорттардан жоғары сорттарға 
ауыстыру;

14) сорттық жаңарту - өндірісте қолданған кезде сорттық және биологиялық 
қасиеттері нашарлаған тұқымдарды сол сорттың ең жақсы тұқымымен ауыстыру;

Ғ. БАТЫРБЕКОВА,
«Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 

бас маманы, тұқым инспекторы.

Сегодня проблема окружающей среды одна из наи-
более актуальных в Республике Казахстан. Об этом го-
ворится и в послании Президента страны Н.А. Назарба-
ева народу «Казахстан 2030»Исключение десятилетия 
объем применяемых пестицидов сократился почти в 4 
раза, изменился ассортимент, но число используемых 
препаратов остается на одном и том же уровне(около 
100 наименований).Сегодня в области контроля за при-
менением пестицидов имеется огромный потенциал. В 
связи с реорганизацией санитарной службы и образо-
ванием ЦСЭЭ значительно улучшилась материально- 
техническая база лабораторной службы.Грамотное, 
эффективное и безопасное использование пестицидов 
невозможно без знания регламентов их применения.
Медицинские работники обязаны постоянно проводить 
строгий контроль за соблюдением правил использова-
ния пестицидов и выполнением мероприятий, направ-
ленных на охрану окружающей среды. Поэтому одним 
из основных в комплексе мероприятий государственно-
го санитарного надзора, ведущего контроль за примене-
нием средств защиты растений, является обеспечение 
рационального применения химических, биологических 
и других средств защиты растений от вредителей, бо-
лезней и сорняков и предупреждения вредного воз-
действия их на здоровье населения и на окружающую 
среду.

Окружающая среда и здоровье населения
Ядохимикаты, вносимые для уничтожения сорня-

ков насекомых, грибов, вирусов, бактерий попадают в 
почву и водоемы, откуда проникают в организм куль-
турных растений и полезных насекомых. Домашние 
животные, поедая растения содержащие ядохимика-
ты, откладывают их в своих органах и тканях. Рыбы 
в водоеме, загрязненном ядовитыми веществами так 
же способны накапливать их в своем организме. Ку-
линарная обработка сырья животного и растительного 
происхождения не разрушают остаточные количества 
ядохимикатов. И человек с продуктами питания может 
ежедневно вводить их в свой организм.

Одна из ведущих лабораторий центра экспертизы 
межрайонная лаборатория ядохимикатов города Сар-
кан обслуживает 3 района ( Сарканский р-н, Алаколь-
ский р-н, Аксуский р-н) по определению остаточных ко-
личеств пестицидов и нитратов. Не смотря на огромное 
разнообразие новых средств защиты растений, до сих 
пор в анализируемых образцах, только обнаруживают 
пестициды 70 –х годов ГХЦГ, ДДТ.

В сельском хозяйстве разрешены к применению 
следующие ядохимикаты раксил, теназол ультра, пи-

рат, фабиан, омайт 57%, каратэ и.т.д.
Применяются ядохимикаты для уничтожения гры-

зунов на мельницах, складах и предприятиях: для пред-
посевной обработки семян, для дефолиации ( удаления 
листьев) хлопчатника перед его машинной уборкой. В 
организм человека ядохимикаты могут проникнуть во 
время работы через органы дыхания и кожу, если не 
соблюдаются строгие меры личной защиты. Наиболее 
частым и вместе с тем наиболее опасным является 
поступление ядохимикатов через дыхательные пути.
Контролировать выполнение правил личной гигиены 
при работе с ядохимикатами (мытье рук перед приемом 
пищи: запрещение курения во время работы и т.д).Та-
ким образом, учитывая, что сельское хозяйство являет-
ся одним из ведущих отраслей экономики, применение 
средств защиты растений осуществляется повсемест-
но, существующей проблеме загрязнение окружающей 
среды необходимо уделять большое внимание.

А.ОРАЗБЕКОВ,
специалист  санитарно-гигиенической 

лаборатории Сарканского «НЦЭ».
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SARQAN

ARQAN DIDAR
 Сен туған күн, мерекеңмен!

Ұланғайыр бір даланың топырағында дүние 
есігін ашқан сәттен бастап,біріміз-соның кіндік 
ортасында,енді біріміз-теріскей,ал үшіншіміз-
күнгей шалғайында жүріп,дәйім биікке талпынып, 
алға ұмтылып, кемел сіңіргендей қуатымызды 
арман-аңсарымызға, мұқалмас жігерімізді оқу-
білімге жұмсап, заманымыздың, халқымыздың 
жарық жұлдызына айналып,қоғамдық өмірдің 
дамуына үлкен үлес қосуды алдымызға мақсат 
етіп қойдық.Таудың биік шыңына,аспандағы 
жұлдыздай жарқырап,бәсекеге қабілеттілігі 
жоғары қоғамда орнымызды табу үшін қаншама 
жандар еңбек етіп,маңдай терін төкті десеңші? 
!Ата-анамыз шырылдап бесікте жатқан сәттен 
бастап,тәй-тәй басып,мектеп табалдырығын ат-
тап ержетіп,бойжеткенше тәлім-тәрбиесін беруге 
тырысты.Аяулы ұстаздарымыз сауатты болып,ой-
өрісіміздің өсуіне ықпал етіп,оқу-білімге шақырды.
Мектеп деген ұядан ұшқан кезден бастап,жаңа 
өмірдің есігі ашылады.

Оқу-білім қазығы,
Адамның азығы
Оқу өмірдің сәні,
Тіршіліктің шамы,-деп қазіргі қазақ әдебиетінің, 

Қазақстан Жазушылар одағының негізін қалаушы,үш 
бәйтерегіміздің бірі Сәкен Сейфуллин осы нақыл 

БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ
сөзін қағаз бетіне қыл қаламмен бекер жазбаса ке-
рек. Қоғамда өз орныңды тауып,ой-елесіңдегіндей 
ғұмыр кешкің келсе,бес бөлікен тұратын миыңа 
білімді тоқы.Сол білімнің сені алысқа жетелейтін 
азық,өміріңнің жарқын,әрі сәнді болуы оқу-білімде. 
Жануар тіршілігі үшін азық азық керек болса,адам 
баласына оқу-білім керек.Сол құдықтың түбінде 
жатқан білімді инемен қазу үшін студенттердің көп 
бөлігінің таңдауы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетіне түседі. Бүгінгі жастар еліміздің ертеңі. 
Мектепте оқу керек,ал мектептен шыққан соң,онан 
да көп оқу керек,-деп орыстың әдебиет сыншысы 
Дмитрий Иванович Писарев айтқандай,өзімізді жан-
жақты дамытып,қатарымыздың алды болып,сан түрлі 
кітаптарды оқып,жоспарлаған мақсаттарымызды іске 
асыру үшін университетіміз бар мүмкіндікті жасаған. 
Университетімізде 16 факультет шоғырланған, 
олар:биология және биотехнология,шығыстану,халы
қаралық қатынастар,физика техникалық,экономика 
және бизнес жоғары мектебі,география және 
табиғатты пайдалану, филология және әлем 
тілдері,заң,журналистика,жоғары оқу орнына дейінгі 

білім беру, философия және саясаттану,медицина 
және денсаулық сақтау, механика-математика, 
тарих, археология және этнология,химия және 
химиялық технология,ақпараттық технологиялар 
факультеттері. Өнерді үйрен,үйрен де жирен де-
ген мақалды халқымыз бекер айтпаған. Бойыңдағы 
талантыңды өрбітіп, үлкен сахнаны армандасаң, 
университемізде Ө.А. Жолдасбеков атындағы сту-
денттер сарайы бар.Мұнда тек өнер көрсету ғана 
емес,талантың мен дарыныңды шыңдауға көптеген 
үйірмелер бар. Жыл сайын университетіміз сан 
қырлы байқаулар,жарыстар,шаралар ұйымдастырып 
тұрады. Кітап көзі жұмыққа арзан, көзі ашыққа маржан,-
демекші біздің рухани бай,ой-өрісі кең студенттеріміз 
Әл-Фараби кітапханасына барып,білімнің кілтін 
оқып,тоқуына болады. Адам мен азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету 
мақсатында заң факультетінің құқық қорғау қызметі 
мамандығына түстік.Тәлімгерлерден шоқып жатқан 
біліміз терең болғаны сол,болашақта мемлекетіміздің 
дамып,өркендеуіне үлес қосып, адамның және 
азаматтың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен 

бостандықтарын құқыққа қарсы қолсұғушылықтан 
қорғауға, құқыққа қарсы қолсұғушылықтан, 
оқиғалардан және жазатайым жағдайлардан зардап 
шеккен, сондай-ақ өздерінің өмірі мен денсаулығы 
үшін қауіпті дәрменсiз не өзге де күйдегі жеке 
тұлғаларға көмек көрсетуге,жаппай тәртіпсіздіктің, 
топтасып бағынбаушылықтың жолын кесуге,төтенше 
жағдайлардың алдын алу және оларды жою, өрт 
қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс, төтенше неме-
се соғыс жағдайы режимін қамтамасыз ету жөніндегі 
іс-шараларды жүзеге асыруға бар ынта-жігерімізбен 
кірісеміз. Сонымен қатар, 

заңдылықты бұзуды, оларға ықпал ететін себеп-
тер мен жағдайларды, сондай-ақ олардың зардабын 
анықтауды және жоюды,құқық қорғау органдарының 
және өзге де мемлекеттік органдардың заңдылықты, 
құқық тәртібін және қылмысқа қарсы күресті 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметін үйлестіруді 
жүзеге асыратын боламыз. Еліміздің экономикалық 
қауіпсіздігін нығайту экономикалық қылмыстармен 
күресуге талпынамыз.                                                                                       

Құқық қорғау қызметі«314» топтың 
студенттері:

 Карабаева Жансая,Тошанов Диас
Доцент Атаханова Г.М.

Құрметті Серікбол Қанабекұлы! Еңбегіңіз еленіп құрметті демалысқа шыққан 
қуанышты күніңіз құтты болсын! Еткен еңбегіңіз бен төккен теріңіз аз емес. Ендігі сол 
еңбектің зейнетін көріп, ауырмай-сырқамай немере, шөберенің ортасында аяулы ата де-
ген атты иеленіп жүре беріңіз! Құрметті демалысыңыз 100 жасқа дейін ұлассын!

Құрметпен: «Сарқан аудандық білім бөлімі 
Аманбөктер негізгі орта мектебі МДШО» КММ ұжымы

Қойлық ауылында 1960 жылы дүниеге 
келген Сарыбаева Рауза Мағазқызын 
биыл 60 жаска келген мерейтойымен 
құттықтаймыз. Рауза Мағазқызы Сарқан 
аудандық ауруханасында 30 жылдан астам 
медбике болып адал қызмет атқарып 
зейнеткерлікке шықан адал жар, ұлдарын 
ұяға, қызын қияға қондырған ардақты ана.

Бүгінгі күн - бөлектеу күн, маңызды, 

Қайырымдылық істер жасап, ел алғысына бөленіп 
жүрген жомарт жүректі кәсіпкерлер  Пограничник ауылының 
тұрғыны Дюсембекова Бақтыбала 
Уәлиқызын 15 қарашадағы және Ал-
малы ауылының тұрғыны Етекбаева 
Лаззат Жанұзаққызын 14 қарашадағы 
туған күндерімен құттықтаймыз.

Жұрт үшін өздеріңсің аяулы адам,
Жақсылығын елінен аямаған.
Алдарыңда мол болсын қызықты күн,
Ақ жүректің сыйлаймыз үзіп гүлін!
 

Ізгі тілекпен: Сарқан ауданы кәсіпкерлер және іскер 
әйелдер кеңесі мүшелері.

Пограничник ауылдық дәрігерлік пунктінің ұжымы Ожарова Каирхан Тоқтағанқызына ағасы
 Дакеев Сейтахан Тоқтағанұлының 

қайтыс болуына байланысты отбасының қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Құрметті Сұлтан Сейдахметұлы! Сізді аудандық ардагер-
лер кеңесі атынан 70-ке толуыңызбен – мерейжасыңызбен 
шын жүректен құттықтаймыз. 

Саналы ғұмырыңызды өзіңіз туып-өскен Сарқан 
ауданының партия-шаруашылық жұмыстарына арнап, қай 
салада жүрсеңіз де жауапкершіліктен жалтармағаныңыз 
көпшілікке аян. Қазақ елі тәуелсіздік алғаннан бері еліміздің 
қоғамдық-әлеуметтік және экономикалық дамуына үлес қосып,  
аудандық, облыстық мәслихаттың бірнеше мәрте депутаты 
болып сайландыңыз. «Сарқан ауданының Құрметті азаматы» 
деген атағыңыз ел сенімінің үдесінен шыққаныңыздың жарқын 
көрінісі. 

Осынау мерейлі шақта Сізге және әулетіңізге амандық, 
зор денсаулық тілейміз!

                                        Аудандық ардагерлер ұйымы.

Зейнет жасқа жетіп кепсіз зымырап,
Бірақ қимыл әлі жастай шымыр - ақ.
Еңбегіңіз зейнет болсын ендігі
Күндеріңіз мұң салмасын қырындап.
Талай күндер төккен термен өткен күн,
Қуаныштың нәрі көктен сепкен күн.
Талай жылдар тағылымы толысып,
Еңбектен соң зейнет келіп жеткен күн.
Еленді еңбек қуанышты бәріміз,
Зейнет жаспен құлпырады сәніңіз.

Жалынды жас кейпін әлі сақтапсыз,
Қуанышқа ортақ кіші - кәріміз.
Осы жасқа жеткен де бар, жетпеген…
Жаратқанның нұры сізде көктеген.
Зейнет жастың бар қызығын көрсетсін,
Көңіл деген көркем кейіп көк дөнен.
Зейнет жас та құтты болсын, Ағайым,
Мына өмірде көрдің қиын талайын.
Қиын белдер артта қалып бақ келсін,
Қара шаштың ақ шалмасын самайын.

Маңыздысы - бүгін туған жан ізгі! 
Алпыс мәрте Күнді айналған жұмыр Жер, 
Сізге бақыт тілеп тұрған тәрізді. 
Ренжітпей үлкенді де, кішіні 
– Жүрегімен түсінетін кісіні. 
Мынау өмір жұмақ болып кетер ед, 
Сіздей болса бар адамның пішіні. 
Қарапайым қалпын сақтап биіктік, 
Ұл–қызы мен отағасын иітіп. 
Ана болып, пана болып отырсыз, 
Бір әулетті ұйытқыдай ұйытып. 
Сізге қарап бой түзейді қыздар да, 
Сіз күлгенде ерімейтін мұз бар ма! 
Иман бар деп, иба бар деп иланам, 
Ортамызда күлімдеген сіз барда. 
Бүгінгі күн – бөлектеу күн, маңызды, 
Маңыздысы – бүгін туған жан ізгі! 
Төбеңізге Құдай келіп, шашу қып, 
Аппақ нұрын шашып тұрған тәрізді
Ізгі ниетпен құттықтаушылар: Жолда-

сы- Алибек, Балалары: Асель, Жандос, 
Бахтияр, Жанерке, Мадияр, Немерелері- 
Елдос, Ерасыл, Нұрсултан.

Тұғыры биік тұлға 
Мерей

Ұлы Абайдың: «Қарашы өз бойыңда, түгел ме екен, 
ыстық жүрек, оң шырай, қуат пен күш» дегеніндей, 
осының бәрі өн бойынан табылатын жан бүгінгі 
әңгімемнің бас кейіпкері – ауылшаруашылық саласының 
майталманы Мейрамғали Мұқанұлы Қалиасқаров.

Мейрамғали Қалиасқаров Алмалы ауылына қарасты 
«Арал» атты шағын елдімекенде 1940 жылы қараша 
айының 7 күні әкесі Мұқан жылқышының, шешесі үй 
шаруасындағы Зылиқаның төртінші перзенті болып 
дүние есігін ашқан. Амал қанша 1945 жылы әкесі Мұқан 
сүзек індетінен дүниеден озған. Ол кезде Мейрамғали 5 
жасқа толмаған. Үйде шиеттей 6 бала, үлкендері Жамаш 
әпкесі 10 жаста. Әкесі қайтыс болған соң бар ауыртпалық 
шешесі Зылиқаның мойнына түскені баршаға белгілі.

Міне осындай тұрмыстық жағдай Мекеңнің еңбекке ерте араласуына негізгі себеп болады. 
Жазғы демалыстарда бұзау бақты, өгіз айдап волокошпен шөп жинады, трактордың тырмасына 
отырды.  1958 жылы Мейрамғали Мұқанұлы Новопокровка орта мектебінің 9 сыныбын бітіріп, 1959 
жылы Сарқан қаласындағы № 18 кәсіптік техникалық училищесіне түсіп тракторист-машинист 
мамандығын алды. «Энергия» колхозында тракторист болып, 1961 жылы қарашаның бірінде Со-
вет армиясы қатарына алынып Отан алдындағы міндетті борышын өтеген. Жауынгерлік міндетін 
Қиыр Шығыстағы Владивосток маңындағы әскери бөлімде атқара жүріп кешкі жұмысшылар орта 
мектебінде оқып, 1964 жылы маусым айының 20-да Ново-Сысоевка орта мектебін бітіріп, орта 
білім туралы куәлігін алған. Сонан әскери бөлімнің рұқсатын алып 1964 жылы шілде айының 
аяғына таман Алматы қаласындағы ауылшаруашылық институтының «Механика» бөліміне 
құжаттарын өткізді. 4 сабақтан емтиханды ойдағыдай тапсырып, оқуды 1969 жылы бітірген ол 
«Энергия» колхозына инженер болып орналасты.

Мекең институт қабырғасында оқып жүріп жазғы демалыстарында Қазақстанның солтүстік, 
батыс облыстарына барып комбайн жүргізіп астық жинауға септігін тигізіп, жақсы табыс тапқан. 
«Энергия» колхозында бір жылдай еңбек еткен жас маманның аудандық партия комитетінің бас-
шылары алғырлығын, еңбексүйгіштігін аңғарып аудандық партия комитетіне 1970 жылы қыркүйек 
айында нұсқаушы қызметіне қабылдаған. Қарым-қабілеті мол нұсқаушы Мекеңді аудандық партия 
комитеті 1971 жылы Пограничник совхозына партия ұйымының хатшылығына жіберген. 

1977 жылы шілде айында аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы И.С. Бабенко 
аудандағы басшыдан басшы шақ келмеген экономикасы тұралап тұрған Бақалы совхозы-
на басшылық қызметті ұсынды. Мейрамғали Мұқанұлы өзінің қажырлы еңбегінің нәтижесінде 
ұтымды ұйымдастыру қабілеті арқылы Бақалы совхозының экономикасын едәуір көтеріп, 
еңбеккерлердің, аға буын өкілдерінің тұрмыс-тіршіліктерін жақсартып, аудандағы алдыңғы 
қатардағы шаруашылыққа айналдырғанын байырғы тұрғындар қуанышпен еске алады. 

Мекең қай шаруашылықта істемесін өзінің іскерлігімен ерекшелене білді. 1987 жылы 
аудандағы «Путь Ильича» колхозының басшылары қылмыстық істері үшін жауапқа тартылып 
жатқан еді.   Басшылықтың ұсынысымен, колхоз басқармасының қолдауымен  1987 жылдың 
қыркүйек айында «Путь Ильича» колхозының басқарма төрағасы болып сайланды да әлеуметтік 
салаларды көтеру қажеттігін саралап, білек сыбана іске кірісіп, елдің тұрмыс-тіршілігін, әлеуметтік 
нысандардың жағдайын қалпына келтіруді қолға алып, шаруашылық жұмысын жандандырды. 
Ол елді көтерді, ел оны көтерді. Нәтижесінде ескі одақ ыдыраған жылдары тәуелсіз Қазақстан 
Республикасының депутаттығына сайланып, халық қалаулысы атанды. Мейрамғали Мұқанұлы 
өзімбілемдікке салынбайтын, өктемдікке ұрынбайтын. Ойға алған ісін жеті өлшеп барып, бір 
кесуге бейім. Ақылға салып барып батыл қадам жасайтын. Өз Отанының, туған елінің, туған 
жерінің патриоты екенін таныта білді. Мекеңнің жұртшылықты руға, ұлтқа, ұлысқа бөлмейтін 
қасиеті бір бөлек. Жанындағылардың жақсылығын бағалай білетін жан. Қайырымдылықты, 
адамгершілікті, жауапкершілікті басты орынға қоятын адам. Алдына келген адамдарды жылы шы-
раймен қабылдайтын. Адамды тани біледі. Мұның бәрін мен өз басым 1992-1994 жылдары халық 
депутатының көмекшісі болып жүрген кезімде жақсы сезіндім, біршама тәлім-тәрбие алдым.

Еңбек жолы жоғарыда айтылғандай болса Мейрамғали ағамыз отбасында да абыройлы, 
қадірлі. Құдай қосқан аяулы жары Ұлжан Күмісбекқызы екеуі үш бәйтерегін мәпелеп өсіріп, олар-
дан 7 немере және шөберелер сүйіп шексіз қуанышта. Олардың тәлімді, ұстамды, білімді болуы-
на бар күштерін салды. Ата-анасынан алған үлгі, өнеге, тәрбиеге сай балалары қазір тәуелсіз 
мемлекетімізде халқына адал қызмет көрсетуде.

Сексеннің сеңгіріне шығып тұрған Мейрамғали Мұқанұлы қол қусырып отырған жоқ. Жеке 
шаруашылығын дамытып, нарықтың талабына сай мал шаруашылығын, егін шаруашылығын 
жетілдіруде. Ендеше, ел алдында еңсесі биік, тұлғасы тұғырлы Мейрамғали Мұқанұлына ұзақ 
ғұмыр тілеймін.

Ізгі құрметпен аудандық «Ардагерлер ұйымы» 
филиалының төрағасы, 

ауданның Құрметті азаматы Қ. ЖАНАСБЕКОВ.  


