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Құрметті сарқандықтар! 
Жиынға қатысушылар!
Өткен жыл ауданымыз үшін жаңа 

жетістіктер мен әлеуметтік жаңару 
жолында алға қарай қадам жасаған 
жыл болды. Президенттің Жол-
дауынан туындайтын міндеттерді 
орындауда бірқатар оң өзгерістерге 
қол жеткіздік. Шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту, жаңа жұмыс 
орындарын ашу бойынша жүргізілген  
жұмыстардың нәтижесінде аудан 
экономикасы тұрақты дамып келеді.

Қалыптасқан дәстүр бойынша 
өздеріңізге 2020 жылғы аудан бой-
ынша атқарылған жұмыстардың 
қорытынды есебiн ұсынып отырмын.

2020 жылы аудан әкімдігінде 379 
өтініш тіркелді, оның ішінде аудан 
әкімінің жеке қабылдауында болған 
105 азаматтың өтініші және жеке, 
заңды тұлғалардан жазбаша түскен 
274 өтініш. Бүгінге 379 өтініштің 
71 өтініші қанағаттандырылды, 1 
өтініштің қаралуы тоқтатылды, 13 – 
уәкілетті органдарға жолданды, 288 
өтініш бойынша түсініктеме берілді 
және 6 – қаралу үстінде.

Аудан әкімдігінің 384 қаулы және 
негізгі қызмет бойынша аудан әкімнің 
85 өкімі тіркелді. 

Өткен жылы аудан әкімдігінде 
9749 кіріс құжаттары тіркеліп, шығыс 
құжаттарының саны 3698-ке жетті.

Жалпы алғанда, төмендегі 
көрсеткіштерге қарап, өткен жылғы 
ауданның әлеуметтік-экономикалық 
даму қорытындысы жақсы деуге бо-
лады.

Ағымдағы жылы аграрлық сек-
торда 45 млрд. 174 млн. теңгенің 
өнімі өндіріліп, былтырғы жылмен 
салыстырғанда 107,6% құрады. 

Өнеркәсіпте 7 млрд. 366 млн. 
теңгенің өнімі өндіріліп, былтырғы 
жылмен салыстырғанда 131% 
құрады. 

Негізгі капиталға 8 млрд. 353 
млн. теңге инвестиция тартылды, 
2019 жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 107,1 пайызды құрап 
отыр. 

Жыл басынан 6 млрд. 284 млн. 
теңгеге құрылыс жұмыстары орын-
далды, сәйкес кезеңге 67,8 пайыз. 

Бюджетке түскен салық түсімдері 
2 млрд. 48 млн. теңгені құрайды, 
былтырғы жылға 121,8 пайыз.

Шағын кәсіпкерлік субъек-
тілерінен бюджетке түсетін түсімдер 
760 млн. 900 мың теңгені құрап, 
былтырғы жылға 113,4%. 

Аудан бойынша 1759 жаңа 
жұмыс орындары ашылды.

Ауданның әлеуметтік-эконо-
микалық даму бағыттары негізгі 4 
бағытқа бөлінген:

І. Ауыл шаруашылығы. 
2020 жылы ашылған жаңа жоба-

лар: Қарабөгет ауылында «Абылка-
сымов» ШҚ 120 басқа арналған мал 
бордақылау алаңын өз қаражаты 

САРҚАН АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ Т.ҚАЙНАРБЕКОВТЫҢ
 «2020 ЖЫЛҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ДАМУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ЖӘНЕ 2021 ЖЫЛДЫҢ ЖОСПАРЛАРЫ ТУРАЛЫ» 
ҚОРЫТЫНДЫ ЕСЕБI

Өңірде жалпы ұзындығы 784 
км болатын су каналдары арқылы 
33206 га суармалы жерге тасымал-
данады.

Ол үшін Тәуке каналынның 
күрделі жөндеу жұмыстарына 504,2 
млн. теңге, ал Ащылы-Өзекке 384,5 
млн. теңге қажет. Жобалар бойынша 
барлығы 888 млн. 700 мың теңге. 

ІІ. Экономика.
Шағын кәсіпкерлік саласындағы 

2605 субъектіде 5677 адам жұмыс 
жасайды, өндірілген өнімнің көлемі 
17 млрд. 70 млн. теңге (2019ж. – 
14772,9 млн.теңге), салықтық ауда-
рымдар былтырғы жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 113,4% 
немесе 760 млн. 900 мың теңгені 
құрайды (2019ж.- 671,1 млн.теңге). 
Жергілікті бюджетке шағын және 
орта бизнестен түсетін салықтық 
түсімдердегі үлесі 45,1 пайызды 
құрады. (2019 жылы 56,7 % құраған).

Инвестиция.
Сарқан ауданы бойынша 

2020-2023 жылдарға арналған 
инвестициялық жобалар: 

«Басқан пауер» ЖШС-гі 
қуаттылығы 4,2 МВт және 4,8 МВт 
болатын су электр станцияларының 
құрылысының жобасын іске асыру-
да. Жобаны іске асыру үшін жеке 
қаржы есебінен 11 млрд.700 млн. 
теңге көлемінде қаражат тарту және 
50 тұрақты жаңа жұмыс орнын ашу 
жоспарланған.

«МТиК» ЖШС–ң су электр стан-
циясын салу жобасы инвестициялық 
жоба ретінде танылды. Жоба 
қуаттылығы 50мВт. Жобаны іске 
асыру барысында 20 тұрақты жаңа 
жұмыс орнын ашу жоспарлануда. 
Жобаның инвестициялық көлемі 1 
млрд. 200 млн. теңге. 

«Абай 2» ЖШС – гі қуаттылығы 
50 МВт болатын жел электр 
станциясының құрылысы іске асы-
рылады. Жобаның инвестициялық 
көлемі 19 млрд. 400 млн. теңге. 50 
тұрақты жаңа жұмыс орнын ашу 
жоспарланған.

Сарқан қаласында «Жетысу кон-
тактор» ЖШС контактор өндіру зау-
ытын салуды жоспарлап отыр. Жоба 
қуаттылығы жылына 3000 дана. 
Жоба құны 100,0 млн. теңге.

Туризм. 
Экономиканың дамуында 

туризмнің алар орны ерекше. Осы 
орайда тау туризмді дамыту үшін 4 
жаңа ұзақ мерзімді жобалар 620 млн. 
тенгеге жоспарланған.

1.Турбаза «Большой Баскан» 
шатқалында инвестор «Sadu 
Development» ЖШС, инвестиция 
көлемі 120 млн. теңге.

2.Турбаза «Жалаңаш» 
шатқалында инвестор 
«AQPANASSETS» ЖШС, инвестиция 
көлемі 350 млн. теңге.

3.Турбаза «Чолак–жота» 
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есебінен 75 млн. теңгеге салды. 
Тұрақты 5 адамға жаңа жұмыс орны 
ашылды.

Сарқан қаласында «Байдауле-
това» ШҚ 15 басқа арналған мал 
бордақылау алаңын өз қаражаты 
есебінен 300 млн. теңгеге салды. 7 
жаңа жұмыс орны ашылды.

«Ануар» жеке кәсіпкері 150,0 
млн.теңгеге жем өндіретін цех және 
қуаты жылына 5000 тонна мини-жем 
өндіретін цех ашты. 15 жаңа жұмыс 
орны ашылды.

2021 жылы бірнеше жоба жос-
парланып отыр. Атап айтсақ: 

Черкасск а/о Қарғалы ауылын-
да «AZIA GOLD» ЖШС дәрілік шөп 
өндіретін кәсіпорны жобалық құны: 
442,7 млн.теңге ашылып, 35 адамға 
тұрақты жұмыс орындары ашылады. 
(Өз қаражаты есебінен: 192,7 млн.
теңге. Инвестор Martin Bauer Group: 
250 млн.теңге., кепкен түймедақ 
шөбін 75 тоннадан бастап 200 
тоннаға дейін жеткізу жоспарлануда). 

Амангелді а/о «BASKAN RIV» 
ЖШС ұсақ малдарын асылданды-
ру бағытында 20000 басқа дейін 
көбейтуді жоспарлап отыр. Жобаның 
құны: 2 млрд. теңге. Екінші кезеңде 
600 бас ІҚМ арналған тауарлы-сүт 
кешенін ашу жоспраланып отыр. 
Жоба құны 1500,0 млн. теңге. 70 
адамға тұрақты жұмыс орындары 
ашылады.

«Душкин» ШҚ элиталық тұқым 
өсіретін кәсіпорын болып табылады, 
1,2,3 репродукциялы элиталық тұқым 
өсіретін шаруашылық жобасы іске 
асырылады. «Soufflet Kazakhstan 
Malt Plant» АҚ-на жылына 12 мың 
тоннаға дейін уыт арпасын жеткізу 
жоспарлануда. Ағымдағы жылы 
«Жетісу ӘКК» - ке 340,0 млн.теңге 
сомасына дәнді дақылдар үшін СЖТ 
құруға өтінім берілді. 35 жаңа жұмыс 
орны құрылады.

Қойлық а/о отгонында «Арлан» 
ШҚ Бершимбеков Қайрат 3000 басқа 
арналған мал бордақылау алаңын өз 
қаражаты есебінен 1 млрд. 057 млн.
теңгеге салады. Жоба көлемі 685 
тонна ет жылына. 30 адамға тұрақты 
жұмыс орындары ашылады. 

Амангелді  а/о  (Алмалы а/о 
12000 га, Екіаша а/о 18000 га жәйілім 
жерлері) «Jetisy Beef» ЖШС 10000 
бастан туратын 3 мал бордақылау 
алаңын ашуды жоспарлап отыр. 
Жобаның жалпы құны: 19 млрд. 250 
млн.теңге. Инвестор Tyson Foods. 
Жоба құны 980 тонна ет жылына. 
150 адамға жаңа жұмыс орындары 
ашылады.  

Сарқан қаласында «SAIRANBEK 
AGRO» ЖШС 275 млн.теңге астық 
сақтайтын қойма және дәнді 
дақылдарды өңдейтін қуаттылығы 
жылына 55000 тонна шығаратын 
өндіріс орынын салуды жоспарлап 
отыр, 25 жұмыс орны құрылады.

шатқалында, «Sadu Development» 
ЖШС, инвестиция көлемі 100 млн. 
теңге.

4. Этно аул, инвестиция көлемі 
50 млн. тенге.

Ол үшін Тополевка - Жалаңаш 
тау жолдарын 250,6 млн. теңгеге 
жөндеу қажет. Бұл туристік маршрут-
тар мен туристік ағындардың санын 
көбейтеді.

2020 жылы Балқаш көлі 
жағалауының ХҚЖ үшін жобалық-
сметалық құжаттама жасалды. 
Құрылыс-монтаждау жұмыстарына 
қажетті сома 4,3 миллиард 
теңгені құрайды. Құрылыс-монтаж 
жұмыстары аяқталғаннан кейін 13,0 
млрд.теңгеге инвестиция тарту және 
7000 адамға жаңа маусымдық жұмыс 
орындарын ашу жоспарлануда.

Республикалық маңызы бар 
Алматы-Өскемен автожолының бой-
ында 410-467 км аумақты жоспарлау 
жобасын әзірлеу үшін. Сарқан ауда-
нына 8,4 мил. теңге қажет. Бұл жоба 
жол бойындағы қызметті дамытуға, 
Сарқан аймағында қызмет көрсету 
нысандарының желісін салуға 
бағытталған. Сонымен қатар, бұл 
шағын және орта бизнесті белсенді 
дамытуға мүмкіндік береді.

ІІІ. Коммуналдық шаруашылық 
блок.

Құрылыс.
Есепті кезеңде құрылыс сала-

сында 6300 шаршы метр тұрғын үй 
іске қосылып, 2019 жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 110,1 пай-
ызды құрады. Жыл соңына дейін 
жос-пар 6 500 шаршы метрге орын-
далады (2019ж- 4461,9 шаршы 
метр).

Биылғы жылы Сарқан қаласында 
5 қабатты 50 пәтерден тұратын 
тұрғын үйдің  құрылыс жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. Жобаның жал-
пы құны: 580 млн. 503 мың теңге. 
Мердігер мекеме: «Golden City 
DS» ЖШС. Шарт бойынша құны:  
484 млн.765 мың тг. Жұмыспен 
қамтылғандар саны: 26  адам. Шарт 
бойынша жөндеу жұмыстары 2021 
жылғы 30 сәуір аяқтау көзделген. 

 2021 жылы Сарқан қаласында 
2 қабатты 20 пәтерлі тұрғын үйдің 
құрлысы басталады.

Келесі жылдары 2 қабатты 60 
пәтерден тұратын тұрғын үйдің және 
5 қабатты 60 пәтерден тұратын 2 
тұрғын үйдің  құрылыс жұмыстары 
жүргізіледі деп күтілуде. 

Сумен қамтылу. 
Сарқан ауданында 12 ауылдық 

округ және Сарқан қаласы бар. 
Жалпы саны 36 елді мекен. Бүгінгі 
таңда ауданда халықты орталық 
ауыз сумен қамтамасыз ету 98,7 
пайызды құрайды. Сумен жабдықтау 
желілерінің ұзындығы – 320 
км.оның төменгі жағынан – 34,3 км, 

көшеден – 153,3 км , орамішілік – 
122,4 км. орталық сумен жабдықтау 
жолдарының жалпы тозуы-30-40 пай-
ызды құрайды.

2021 жылы Сарқан ауданында 
4 елді мекенде сумен жабдықтау 
желілеріне ағымдағы жөндеу жүргізу 
жоспарланған. Бұл-Қарабөгет, 
М.Төлебаев, Екіаша, Қарғалы ауыл-
дары. Барлық 4 жөндеудің сметалық 
құжаттары бар. Елді мекендердегі су-
мен жабдықтау желілерін ағымдағы 
жұмыстарына 235,377 млн. теңге 
қаражат бөлінді.

Сарқан қаласының ауыз су 
мәселесі 

Бүгінгі таңда Сарқан қаласында 
халық саны 14800 адам, 4588 аула 
бар. Сумен жабдықтау желілерінің 
ұзындығы - 71 км. 

Сарқан қаласының арық жүйесі 
Сарқан ауданының Сарқан қаласы 

Алатау тауының етегінде орналасқан. 
Қаланың топырағы минералдарға 
өте бай. Әр аулада өз бақшасы бар 
үйде көкөністер өсіріледі. Көптеген 
тұрғындар өз бақшасында өсірілген 
көкөністер мен жемістерді сату 
арқылы қосымша қаражат табады. 
Қаланың арық желілерінің ұзындығы 
190 км құрайды, олардың барлығы 
бейімделген жер арықтары. 

Келесі 2021 жылға жоспар бой-
ынша бұл жобаны жүзеге асыруға 
қаражат бөлінді. Яғни жоба бойынша 
құрылыс жұмыстары 2021 жылы ба-
стау алады. 

Жолдар.
«Жұмыспен қамту жол карта-

сы» бағдарламасы аясында жөндеу 
жұмыстарына барлығы 23 нысан 
бойынша 716 млн. 652 мың теңге 
бөлінді. 15 нысанға орташа жөндеу 
жұмыстары жүргізілді 615 млн. 652 
мың теңге, 8 нысанға ағымды жөндеу 
жұмыстарына 101 млн. теңге. 

Бүгінгі таңда Сарқан ауданының 
жергілікті аудандық манызы бар 
жолдардын 58 пайызы жақсы және 
қанағаттанарлық деңгейде. Бұл 
көрсеткіш 2019 жылы 48 пайызды 
құраған. 

Сарқан ауданындағы облыстық 
және аудандық маңызы бар жол-
дарды жөндеуге және күтіп ұстауға  
2020 жылға 3 521, 707 млн. теңге  
қарастырылған. 

Сарқан ауданының облыстық 
маңыздағы 683,7 км автомобиль жол-
дарын ағымды жөндеу жұмыстарына 
және күтіп ұстауға 2 468,1 млн. теңге, 
аудандық маңызы бар 683,7 км ав-
томобиль жолдарының жөндеу және 
күтіп ұстау жұмыстарына 1015,9 млн. 
теңге көлемінде қаражат бөлініп, 
жұмыстар атқарылды. Оның ішінде  
жергілікті бюджеттен 337,0 млн. 
теңге. Биылғы жылға 680,8 млн. теңге 
бөлінді.

(Жалғасы 2-бетте).

ARQANS
Газет 1933 жылғы мамырдан шығады  №46 (9393) 20 қараша  2020 ж.     e-mail: Igiman01@mail.ru● ●

Ауданныњ қоѓамдық-саяси апталық газеті
www.sarkan-gazeta.kz ●
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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 жалғасуда. 

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

На днях акиму области Амандыку БАТАЛОВУ были презентованы 
планы развития горного туризма и побережья озера Балхаш. Прово-
дивший презентацию аким Сарканского района Талгат КАЙНАРБЕКОВ 
отметив, что одним из приоритетных направлений для развития района 
является горный и водный туризм, остановился на проделанной в этом 
направлении работе.

Как известно, генеральный план развития побережья озера Балхаш раз-
работан в 2013 году. Распоряжением акима области в августе 2015 года соз-
дана специальная рабочая группа по развитию туризма на побережье озер 
Алаколь и Балхаш.

На данном этапе ведется разработка проектно-сметной документации 
по проекту «Строительство инженерно-коммуникационных сетей туристско-
рекреационной зоны отдыха «Балхаш» на побережье озера Балхаш с.Лепсы 
Сарканского района» на сумму 115,0 млн.тенге. В 2019 году выделено и осво-
ено 47,8 млн.тенге, в 2020 – 67,2 млн.тенге, из них освоено 37,4 млн.тенге.

В ходе сегодняшнего совещания обсуждалась работа по строительству 
дорог, прокладке линий электропередач, подведении инженерной инфра-
структуры, проводимая в рамках генплана. В частности согласно проекту 
запланировано строительство 15 км автомобильных дорог, прокладка 50 км 
водопроводных, 40 км канализационных, 55 км электрических сетей. Проект-
ным учреждением предложено прокладывать линии электропередач через 
подстанции Тентек, Коктерек, Лепсы. Однако Амандык Баталов отметил, что 
эту работу необходимо разделить на два этапа, а первый этап провести че-
рез ближайшую подстанцию Лепсы.

Кроме того в 2020 году на реконструкцию автодороги «Алматы-Усть-
Каменогорск-Лепсы-Актогай» (0-110) выделено 3,0 млрд.тенге. В текущем 
году планируется завершение реконструкции участка 0-35 км. В 2020 году-
освоено 1,8млрд. тенге. Степень готовноcти – 77,1%. Также на реконструк-
цию автодороги «Лепсы-побережье о.Балхаш» протяженностью (0-27 км) 
выделено 978,4 млн.тенге. На сегодня объявлен конкурс для определения 
подрядной организации. Также Амандык Баталов поручил рассмотреть воз-
можность строительства радиальных дорог наряду с дорогами, ведущими к 
побережью.

В ходе совещания аким области поддержал предложение Т.Кайнарбекова 
о необходимости ремонта дорог для повышения интереса к горному туризму, 
поручив провести все необходимые расчеты.

«Подготовьте наглядную конеретную презентацию по разви-
тию побережья озера Балхаш. Необходимо провести специальный 
бизнес-форум по Балхашу. Как туристический объект Балхаш знают 
все. Но мы должны представить бизнесменам побережье озера, где 
есть вся инфраструктура, созданы условия», — сказал А. Баталов.

Пресс-служба акима Алматинской области.

Туристический кластер

Обсудили перспективы развития 
Балхашского побережья

Бақтыбала Уәлиқызы Погра-
ничник ауылында туып – өскен. 
Ауылдық жердің тұрмыс – тіршілігі, 
ауылшаруашылық саласының 
қыр – сыры жастайынан таныс әрі 
болмысына жақын болғандықтан 
мектеп бітірген соң мал дәрігерлік 
мамандықты қалады. Еңбек жо-
лын мамандығына сәйкес бастап, 
шаруашылықтың белді адамына ай-
налды, көпшілікке керек адам болды. 
Біліктілігімен әріптестерінің арасын-
да сый – құрмет иеленді. Осы жерде 
тұрмысқа шықты, бала сүйді. 

Еліміз тәуелсіздік алып, дербес 
мемлекет болғаннан кейінгі жылдар-
ды өтпелі кезең деп жүрміз ғой. Сол 
өтпелі кезең зардабы ауылға, ауыл 
тұрғындарына тиді, жұмыссыздық 
жандарына қатты батты. «Өткенге 
салауат, бүгінге қанағат» десек те 
әлеуметтік жағынан еңсесі түскен 
елді көрді. Айналасындағылар екі 
қолға бір күрек табылар деп қалаға 
көшті. Үйлер қаңырап, көшкен елдің 
жұрты қалды.
Бүгін тағы бір үй көшті ауылдан, 
Бүгін тағы бір шаңырақ құлайды.
Қоңыр есік мәңгілікке жабылған,
Сықыр – сықыр жылап 

тұрған сыңайлы.
Немересі «балконды үйде

 тұрам» деп,
Шапқылап жүр думандатып

 маңайды.
«Әруақтарға кім оқиды Құран» деп,
Шал кемсеңдеп зират жаққа қарайды.
Бұрын – соңды шығармаған үні еді,
Мойнақ иттің ұлығаны обал – ай.
Ит те болса сезген шығар жүрегі,
Қойып еді итаяққа жоламай.

Бұл өлең жолдары сол кезеңнің 
көрінісін көз алдыңа келтіреді. 
Бақтыбала, міне, ауылының абды-
рап қалған сәтіне куә. Алайда ол 
ауыртпашылыққа иығын тоса білді. 
Ендігі сөзді өзге емес өзі айтсын:

-1994 – 1995 жылдары кол-
хоз, совхоздар таратылып, жалпы 
халық не істерін білмей дағдарып 
қалды. Сол кезде біздің отбасы үшін 
үлкен сынақ келді. «Жығылғанға 
– жұдырық» дегендей 1997 жылы 
жолдасым қайтыс болды. Дәл осын-
дай аумалы – төкпелі заманда ши-
еттей үш баламен асыраушымнан 
айырылу маған өте ауыр болды. 
Буыны бекіп, бұғанасы қатпаған ба-
лаларды ешкімнің қолына қаратпай, 
қатарларынан қалдырмай, әкелерін 
жоқтатпай тәрбиелеп жеткізу үшін 
белді бекем бууға тура келді. Осы 
оймен тәуекелге бел буып, ер аза-
маттармен қатарлас жүріп шаруа 
қожалығын құрдым. Бұл әрекетімнен 
белгілі бір нәтиже шығару оңайға 
түскен жоқ. «Шешінген судан тай-
ынбас» дегендей алдыма қойған 
мақсатыма жету үшін ешбір 
қиындықтан қашпадым. Жұмыс қолы 
жетіспейді. Атқа отырып мал бағып, 
трактор айдап жер жыртқан күнім де 
болды. Алланың қолдауымен күш – 
жігеріме сеніп бастаған қандай да 
бір әрекетім жеміссіз болған жоқ. 
Табандылық пен қажыр – қайрат 
талай тығырықтан алып шықты. 
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 
ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қорынан несие алып, ірі 
қара, жылқы малын сатып алып, 
мал басын көбейттім. Малдың жем – 
шөбін сатып алғанша оны өзім сеуіп, 
өзім дайындаған әлдеқайда тиімді 
екендігіне көзім жетті. Осы мақсатта 
егін шаруашылығымен айналысуға 
тура келді. Арпа – бидай, жоңышқа 
егіп, бұл өнімдерді уақытысында 
сеуіп, суғарып, жинап алу да үлкен  
еңбекті, қажыр – қайратты талап 
етеді. Ауыл шаруашылығының 
жұмысы белгілі бір уақытта ба-
сталып, белгілі бір мерзімде 
аяқталмайды ғой. Уақытылы дем 
алып, уақытылы тамақтану деген 
болған емес. Таң қараңғысынан түн 
қараңғысына дейін шаруа басында 

Көпшілікке керек адам
Кәсібің – нәсібің

жүреміз. 
Бақтыбала Уәлиқызы 

нарықтық қатынас 
адамдардың кәсіпке 
бейім  жаңа буынын 
қалыптастырғанын жақсы 
сезінеді. Төңірегіне 
қараса көштен қалмайын 
деп талпынған жұртты 
көреді. Дегенмен пай-
да үшін, дүние үшін, 
ақша үшін ар – ұжданын 
жоғалтқандарды көргенде 
ұяттан қызарады. Жастар білімді 
болса екен, мәдениетті болса екен, 
намысты һәм рухты болса екен деп 
ойлайды. Ең бастысы борышы мен 
парызын ұмытпай, обал мен сауап-
ты ойдан шығармаса деген арман – 
аңсары бар.

Ол айтады:
«Жас өспей ме, жарлы байымай 

ма» деген бар ғой. Уақыт өтіп, бала-
ларым өсіп қолқанат болуға жарады. 
Қолдары қалт еткенде қожалықтың 
жұмысына көмектесе жүріп, жоғары 
оқу орындарын бітіріп, дипломдарын 
алды. Қазір үйлі – баранды. Менің 
арқа сүйер тіректерім. 

Жылдар өтіп мал басы көбейе 
бастаған соң мал бордақылай бас-
тадым. Бұл ісім де жемісті болды. 
2009 жылы мал сою алаңын аштым. 

Қазіргі таңда бұл алаң үш ауылдың 
мал союға байланысты қажеттілігін 
өтейді. 2015 жылы «Атамекен» ҰҚП 
құрамындағы іскер әйелдер кеңесіне 
мүше болдым. Осы ұйымның атынан 
Алматы облысы іскер әйелдерінің 
алғашқы форумына делегат бо-
лып қатыстым. Аудан әкімшілігі 
атынан еңбегім бағаланбай қалған 
жоқ. Сарқан ауданындағы шаруа 
қожалықтары мен кәсіпкерлердің 
іскер әйелдер кеңесінің І форумына 
қатысып, Алғыс хатпен және Құрмет 
грамотасымен марапатталдым. 

Қанымызға біткен атадан 
балаға жалғасып келе жатқан 
қайырымдылық деген қасиет бар 
емес пе? Ауыл тұрғындарының 
тұрмыс жағдайларын жақсарту 
мақсатында «Рахмет» атты 
қайырымдылық дүкенін аштым. 
Ауыл адамдарының той жасауына, 
ас беруіне жол ашу үшін 2019 жылы 
«Рүстем» атты тойхана аштым. 
Қазір дүкенімнің, тойхананың игілігін 
Көкөзек, Пограничник, Қарауылтөбе 

ауылдарының тұрғындары көріп 
келеді. 

Жылдар жылжып, зейнет де-
малысына шықтым. Бірақ ыстық – 
суығын көрген өзімнің жолға қойған 
кәсібімді тастаған жоқпын. «Дюсем-
бекова» шаруа қожалығын одан 
әрі дамытып, көркейту жолындағы 
жұмысым жалғасын табуда. Осы 
қожалықта бірнеше адам жұмыспен 
қамтылып, өз отбасыларын асырап 
отыр. Жастайынан еңбекке арала-
сып өскен балаларым бүгінгі таңда 
арқа сүйер азаматтар сапында. 
Қарекет түбі берекет екенін олар 
жақсы түсінеді. Алда әлі де жаңа 
жоспарлар, мақсаттар бар. Жылдар 
бойы жинақтаған тәжірибеммен, 
балаларымның қолдауымен әлі та-
лай шыңдарды бағындырарыма 
сенімім мол.

Бақтыбала Уәлиқызының шы-
найы лебізі жүрегімізді тебірентпей 
қоймайды.  Бүгінгі ауыл кешегіден 
өзгеше. Күні кеше құлап қалған 
ғимараттарға жан бітті. Күні кеше 
құлазып қалған жайылымдарға 
мал бітті. Күні кешегі күңгірттеу 
көшелерде адам тасқыны арылмай-
ды. Туған жерге туын тігіп, қолдан 
келген қам – қарекетін жасап жүрген 
жерлестері аз емес. 

Жуырда аудандық кәсіпкерлер 
және істер әйелдер кеңесі ел 
алғысына бөленіп жүрген Бақтыбала 
Дюсембекованың туған күніне орай 
құттықтау жолдапты:

Жұрт үшін өздеріңсіз
 аяулы адам,

Жақсылығын елінен аямаған.
Алдарыңда мол болсын 

қызықты күн,
Ақ жүректің сыйлаймыз үзіп гүлін, 

- дейді әріптестері. Осынау шынайы 
тілекке алып – қосарымыз жоқ.

Жомарт  ИГІМАН.

Ауыл. Ауылдың мұңы аз емес.  Ауылдың жыры таусылмайды. 
Сол ауылдың алтын діңгегіне, тірегіне айналған азаматтар бар. 
Азаматтарға бергісіз нәсібін кәсібінен тапқан іскер әйелдер де 
кездеседі. Солардың бірі -Дюсембекова Бақтыбала Уәлиқызы.

Бұл кісіні аудандағы кәсіпкерлер жиынынан, іскерлік бағыттағы 
бас қосулардан көріп қаламыз. Сырт кескіні жинақы, жүзі жылы, 
сөзі орнықты, ойы оралымды. Шаруа қожалығын басқарады, 
қайырымдылық шаралардан бас тартпайды, әлеуметтік 
жағдайлары төмен отбасыларға қызмет көрсететін «Рахмет» 
атты дүкені бар. Мұндай жомарт жүректі жанмен пікірлесіп, жақсы 
істерін жариялауға біз де асықтық. 
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ІV.Әлеуметтік сала. 
Білім беру
Ауданда 30 жалпы білім беретін мектеп (7605 оқушы), 11 балабақша (5 жекеменшік, 6 

мемлекеттік) және 18 шағын мектеп орталықтары (1687 бала) жұмыс істейді. Балаларды мектеп-
ке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 100% құрады.

 «Жұмыспен қамту жол картасы» бағдарламасының аясында Сарқан аудандық білім бөлімінің 
Ерікті орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
күрделі жөндеу жұмыстарына 239 млн. 138 мың теңге бөлініп, жұмыстары жүргізілуде. 

«Ауыл - Ел бесігі» бағдарламасының шеңберінде «Сарқан аудандық білім бөлімінің Екіаша 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
күрделі жөндеу жұмыстарына 720 млн. 443 мың теңге бөлініп, жұмыстары жүргізілуде. 

Қазіргі кезде демеушілердің көмегімен Сарқан ауданының Тасқұдық, К.Қазыбаев 
ауылдарындағы бастауыш мектеп құрылысы басталып, жұмысы жүргізілуде. 2 жобаның жалпы 
құны: 90 млн. теңге. Әр бастауыш мектептің ауданы: 181.0 шаршы метр. 

Сарқан ауданындағы 2 мектептің ғимаратын күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеуге қаражат бөлінді. 
(Көкөзек, Пограничник ауылдары).

Денсаулық сақтау. 
Сарқан ауданында 27 медициналық мекеме бар. Оларда 66 дәрігер, 356  медициналық 

қызметкерлер жұмыс істейді.
2020 жылы перзентхана ғимаратын 105 төсектік стационар мен 100 келімді әйелдер емхана-

сына қайта салу жұмыстары жалғасты. Бөлінген қаржы -  2 млрд 423 млн. 978 мың теңге, оның 
ішінде медициналық қондырғыларға:  947 млн. 117 мың теңге.

Көкөзек ауылындағы фельдшерлік амбулаториялық пунктінің ғимаратына күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде. Жобаның жалпы құны: 45 млн. теңге. Ғимараттың  ауданы: 170,0 шаршы 
метр. 

Мәдениет
2020 жылы «Жұмыспен қамту жол картасы» бағдарламасы бойынша Қарабөгет ауылдық 

мәдениет үйінің қайта жаңғыртуына 264 млн. 931 мың теңге бөлініп. Ауылдық клуб 1975 жылы 
салынған. Ғимараттың жалпы көлемі 700 м2, 1 қабатты. 220 орынға арналған. 

2021 жылы Көктерек ауылдық мәдениет үйін күрделі жөндеуден өткізу жоспарланған. 
Мәдениет үйі 1994 жылы салынған. Ғимараттың жалпы көлемі 777 кв.м. 220 орынға арналған, 2 
қабатты. 

Алмалы ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеуден өткізу қажет. Жобалық-сметалық 
құжаттаманы әзірлеуге 18,6 млн.теңге қаражат қажет.

Спорт және дене шынықтыру
«Жұмыспен қамту жол картасы» бағдарламасының аясында Сарқан ауданының Алмалы, 

Бақалы, Көкөзек ауылдарында спорт алаңдарын орнату және жайластыру жобасының жалпы 
құны 45,0 млн.теңге бөлініп, жұмыстары жүргізілуде. Мердігер мекеме: «Бағалы Алакөл» ЖШС. 
Жұмыспен қамтылған саны: 11 адам, оның 6-ы жұмыспен қамту орталығы арқылы. Шарт бойын-
ша жөндеу жұмыстары 2020 жылғы 30 қарашаға аяқтау көзделген.

Сарқан қаласында типтік спорт алаңын орнату бойынша жұмыстарына 21 млн. 319 мың. теңге 
бөлініп, жұмыстары жүргізілуде. 

2021 жылы 1. Сарқан қаласында «Спорттық-сауықтыру кешенінің» құрылысының жобалық-
сметалық құжаттамасын әзірлеуге - 60,0 млн.теңге.

2. Сарқан қаласының орталық стадионының қайта жаңарту жұмыстары - 500,0 млн.теңге. 
3. Сарқан қаласының Ы.Алтынсарин ат. ОМ футбол алаңын орнату және жайластыру – 90,0 

млн.теңге.
Жобалардың жалпы құны: 650,0 млн.теңге.
Ішкі істер бөлімі.
Сарқан қаласында 1 стационарлық полиция бекетін сатып алу үшін 9,7 млн. теңге қаражат 

қажет. Пограничник ауылында полиция бекетінің құрылысына құрылыс-монтаждау жұмыстарына 
25,0 млн.теңге қаражат қажет.

Құрметті жерлестер! Жоғарыда баяндалғандай алдымызға қойылып отырған міндеттер 
жылдан-жылға артып келеді. Сондықтан осы жолда бәріміз бірігіп әр салада қызмет атқарып, 
мақсаттарға жетеміз деп нық сенім білдіремін!    Назарларыңызға рахмет!

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

жәшіктердің орналасқан орны

Местонахождение специальных ящиков для сбора 
предложений, замечаний и откликов населения 

о работе акимов

2021 жылы аудан және қала, ауылдық округ әкімдерінің есеп 
беру кездесулеріне тұрғындардың өтініштері мен ұсыныс-

пікірлерін білдіру үшін элетрондық мекен-жайлары

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

округов с населением в 2020 году

(Басы 1-бетте). САРҚАН АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ Т.ҚАЙНАРБЕКОВТЫҢ  «2020 ЖЫЛҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ДАМУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ЖӘНЕ 2021 ЖЫЛДЫҢ ЖОСПАРЛАРЫ ТУРАЛЫ» ҚОРЫТЫНДЫ ЕСЕБI
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Сарқан ауданы әкімінің 2021 жылда халыққа есеп беру 

кездесулерінің  КЕСТЕСІ

ГРАФИК отчетных встреч акима 
Сарканского  района перед  населением  в 2021 году

ÓZEKTІ
Жемқорлыққа 

жол жоқ!
 
Бiз мүлде жаңа қоғамда өмiр сүрiп жа-

тырмыз. Жаңа қоғамның сипаты iскерлiк 
болса, бұл жолда жетiстiктерiмiз де аз емес. 
Ал шешiмi күрделi мәселелер де бар. Ол – 
әлеуметтiк мәселе. Бұл салада қоғам өмiрiнде 
түбегейлi шешiмi табылмай тұрған мәселе, ол 
– «коррупция». Елiмiзде осы мәселеге арнайы 
қабылданған заңдар да, атқарылып жатқан 
жұмыстар да баршылық, бiрақ бұл мәселе әлi 
толық шешiмiн тапқан жоқ.

Сыбайлас жемқорлықпен күресу 
Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі бо-
лып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып та-
былатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне 
ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай-
қайсысын да қатты алаңдататыны анық.

«Сыбайлас жемқорлық» деген түсінік 
мағынасына этимологиялық қарау мұны 
«параға сатып алу», «пара» ретінде, «corruptio» 
деген латын сөзін алып, анықтауға мүмкіндік 
береді. Рим құқығында сондай-ақ «corrumpire» 
түсінік болған, ол жалпы сөзбен айтқанда 
«сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, 
параға сатып алу» деген түсінік беріп, құқыққа 
қарсы іс - әрекетті білдірген. Орыс тілінің 
түсіндірме сөздігі сыбайлас жемқорлықты пара 
беріп сатып алу, лауазымды адамдардың, сая-
си қайраткерлердің сатқындығы ретінде сипат-
тайды.

Мемлекеттің дамуына бармақ басты, 
бұрынғы өткен ата-бабаларымыз да дөп басып 
«тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» 
деген. Олардың әділдік пен турашылдықты 
ту еткендігін ғасыр қайраткерлері Төле би, 
Қазыбек би, Әйтеке би және тағы да басқа 
біртуар билер мен шешендердің өмірі дәлел 
болатындығын біз тарихтан жақсы білеміз.

Қазақстан Республикасының заңнама-
ларына сәйкес, сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарға негізінен лауазымды қылмыстар 
жатады. Өмір көрсеткендей, қызмет өкілеттігін 
теріс пайдалану, билікті не қызметтік 
өкілеттікті асыра пайдалану, пара алу, пара 
беру, парақорлыққа делдал болу, қызметтік 
жалғандық жасау, көрінеу жалған сөз жеткізу, 
сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп 
алу немесе ысырап ету, көрінеу жалған жау-
ап беру, сарапшының жалған қорытыңдысы 
немесе қате аудару, жалған жауап беруге 
немесе жауап беруден жалтаруға, жалған 
қорытынды беруге не қате аударуға сатып 
алу, лауазымды адамдардың сот үкімін, сот 
шешімін немесе өзге де сот актісін орындамау, 
осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық 
сыбайластық байланыстарды пайдалану 
арқылы жасалады.

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сы-
байлас жемқорлықпен күрес ең өзекті 
мәселелердің бірі болып табылады. Сы-
байлас жемқорлық мемлекетті ішінен 
жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа 
шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік саясатының 
негізгі басымдылықтарының бірі болып осы 
зұлымдықпен күресу болып табылады.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін 
біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін 
оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану 
арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы 
тұруға болады.

Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен 
күресу барлық Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық борышы деп білу 
керек.

Е.ИСАГАЛИЕВ,
аудандық ТЖБ аға инженері, азаматтық 

қорғау капитаны.

Школа где учат спасать!
Отдел  по ЧС Сарканского района ведет набор кандидатов на очную 

форму обучения в Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК. Му-
жественная профессия пожарного-спасателя в последнее время стано-
вится все более популярной у молодежи.

Одно из ближайших к нам учебных заведений, которое осуществляет 
подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием, 
это Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК.

В институте могут получить образование граждане РК, имеющие среднее общее или 
среднее профессиональное образование, пригодные по состоянию здоровья к военной 
службе и учебе, успешно сдавшие вступительные экзамены. Для выпускников школ прием 
в институт осуществляется по результатам ЕНТ. Зачисление абитуриентов происходит в не-
сколько этапов.

На первом — приемная комиссия проводит отбор по медицинским, физическим и пси-
хологическим показаниям, на втором — проводится отбор в соответствии с баллами серти-
фиката, третьем — мандатная комиссия осуществляет зачисление. Оформление личных и 
учебных дел возлагается на кадровые органы и подразделения КЧС МВД РК. На очное обу-
чение принимаются лица в возрасте до 25 лет и достигшие 17 лет на начало учебного года.

Абитуриенты проходят обязательное дополнительное медицинское и психофизиологи-
ческое обследование, в специально организованной временной военно-врачебной комисии 
института,  и сдают дифференцированный зачет по физической подготовке в соответствии 
с установленными нормативами.

Кроме экзамена, поступающие на очное обучение сдают зачет по физической подготов-
ке в соответствии с нормативными требованиями — бег на 100 м, подтягивание, кросс  на 
3000 м.

Зачисление на учебу в институт осуществляется с августа на конкурсной основе. Все 
прибывшие в институт для поступления на очное обучение находятся на казарменном по-
ложении.

Желающие поступить в Кокшетауский Технический Институт КЧС МВД РК просим об-
ращаться по адресу: г. Саркан, ул. Ауезова41, ОЧС Сарканского  района   связаться по теле-
фонам: 8 (72839) 2-24-43

Е.ТУРСУНОВ,
главный специалист 

ОЧС района,
 майор гражданской защиты.

Сарқан ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі 
басшылығының

2021 жылғы I тоқсанда азаматтарды 
қабылдау 
КЕСТЕСІ

Сенім телефоны: 8 /72839/ 2-24-43 
Сарқан ауданы ТЖБ бастығы 
азаматтық қорғау подполковнигі     Е.Орумбаев
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Сарқан ауданы әкімдігінің ауылдық округтер 
әкімдерінің 2021 жылы есеп  беру 

кездесулерінің кестесі

 ГРАФИК отчетных встреч акимов сельских 
округов, поселков и городов районного

 подчинения Сарканского района населением в 
2021 году

ÓZEKTІ

Қазақстан Республикасының « Өсім-
діктерді қорғау туралы» Заңының 14-1 
бабына 1-ші тармағына сәйкес (Тый-
ым салынған,жарамсыз болып қалған 
пестицидтер(улы химикаттар) мен 
пестицидтердің(улы химикаттардың) 
ыдыстары зиянсыздандырылуға жата-
ды). Сол себептен барлық шаруашылық 
құрылымдары қолданыстан қалған бос 
ыдыстарды залалсыздандырулары 
міндетті. 

Осы баптың 2-ші тармағына 

Жарамсыз ыдыстарды жою
сәйкес(Пестицидтерді(улы химкаттарды)
зиянсыздандыру үшін арнаулы сақтау 
орындардың(көмінділедің)) болмауына 
байланысты  бұл жұмысты « Ақши агро-
сервис» ЖШС- айналысады.  Жоғарыдағы 
айтылғандай барлық шаруа құрылымдары  
осы серіктестікпен келісім-шартқа отыру 
қажет.

Мекен жайы: Алматы облысы Іле 
ауданы Куртинск ауылдық округі Ақши 

ауылы,телефон;(872757)24104, ұялы: 
87051382989, Идрисова Мақпал. 

Орындалған жұмыстарды  фито-
санитарлық есептілік №7 нысанына 
сәйкес bokushbaev.r@minagri.gov.kz  
электрондық  поштаға ,немесе  WhatsApp  
арқылы  жіберулеріңізге болады.

Аталған талаптар орындалмаған 
жағдайда Қазақстан Республикасының  

Әкімшілік  Құқық бұзушылық  Кодексінің 
403 бабына сәйкес жауапқа тартыла-
ды.

Барлық сұрақтар бойынша  2-10-
68  телефонға немесе 87015616701 
нөмірге  хабарласуға болады.

Р.БОКУШБАЕВ,
Сарқан аудандық аумақтық 

инспекциясының өсімдіктерді 
қорғау инспекторы.                                                        
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Конкурсқа шығарылатын, ауыл шаруашылық 

мақсаттағы жер учаскелерінің тізімі
Перечень земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, выставляемых на конкурс

Извещение о проведении конкурса по предоставлению права временного возмездного
 землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, 

сельскохозяйственноно производства.

Сарканский районный акимат в соответствии со статьей 43-1 Земельного Кодекса Республики Казахстан 
и Приказа № 518 от 20 декабря 2018 года Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан - Министр 
сельского хозяйства Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения конкурса 
по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского 
или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства», в районной газете «Саркан» и интернет-
ресурсе Акимата Сарканского района объявляет о проведения конкурса по предоставлению права временного 
возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохо-
зяйственного производства. 

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 30 календар-
ных дней после публикации, в течении 15 рабочих дней; с 15 февраля по 05 марта, по адресу: (Алматинская 
область, Сарканский район, г. Саркан, улица Тынышбаева №8,) в кабинете отдела земельных отношений Сар-
канского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается : 05 март 2021 года, в 18 
часов 30 минут.

Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведена 09 марта 2021 года в 10 часов 00 минут 
(Алматинская область, Сарканский район, г. Саркан, улица Тауелсиздик №111) в кабинете заместителя Акима 
района.

Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (арен-
ды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства должна со-
держать: для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование юридического лица, 
его место нахождения, сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического 
лица, сведения о руководителях и участниках или акционерах заявителя – юридического лица с указанием 
размера их доли в уставном капитале (от общего размера уставного капитала), сведения об аффилированных 
лицах заявителя;

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем лич-
ность) заявителя, место жительства, гражданство, индивидуальный идентификационный номер, сведения о 
документе, удостоверяющем личность заявителя;

 местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;
 конкурсное предложение;
 обязательства по заключению договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного 

участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сель-
скохозяйственного производства в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости 
подписания указанного договора в случае признания заявителя победителем конкурса по предоставлению пра-
ва временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяй-
ства, сельскохозяйственного производства.

Заявку на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования 
(аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства могут 
представлять уполномоченные представители физического лица или негосударственного юридического лица 
Республики Казахстан на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

Конкурсное предложение должно содержать:
бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, пого-

ловье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники 
и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количе-
ство создаваемых рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению 
мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая 
правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных 
показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии 
со специализацией региона, соблюдению научно обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантин-
ных требований.

Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде с пронумерованными 
страницами, за исключением случаев его подачи посредством веб-портала "электронного правительства".

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъем-
лемой частью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного про-
изводства.

    В заявке и на конкурсном предложении не должно быть никаких вставок между строчками, подтирок или 
приписок, за исключением тех случаев, когда участнику необходимо исправить грамматические или арифме-
тические ошибки.

    В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предоставлению права 
временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, 
сельскохозяйственного производства" и "Не вскрывать до: "___" _______ года" (указывается точная дата).

Для получения дополнительной информации и запроса звоните  8 (72839) 2-17-93, 2-16-72 (районное 
управление земельных отношений). Отдел земельных отношений Сарканского района

Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) 
құқығын беру жөніндегі конкурс жариялау туралы хабарлама

Алматы облысы, Сарқан ауданы әкімдігі, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-1 бабында және 
«Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пай-
далану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 518 бұйрығы негізінде, «Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл 
шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс 
өткізетіндігі туралы хабарлайды:

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді (конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғанан соң 30 күнтізбелік күннен 
кейін, 15 жұмыс күні ішінде,  15 ақпанан 05 наурызға дейін қабылданады. Алматы облысы, Сарқан ауданы, 
Сарқан қаласы, Тынышбаев көшесі №8, Сарқан аудандық жер қатынастары бөліміне табыс етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінімдерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 2021 жылдың                   
05 наурыз айының 18 сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2021 жылдың 09 наурыз айының  10 сағат 00 минутта   мына-
мекен жайда ашылады: Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Тәуелсіздік көшесі №111, аудан 
әкімінің орынбасары кабинетінде.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайда-
лану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімде:

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның 
тұрған жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы 
(жарғылық капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды 
тұлғаның басшылары мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес 
тұлғалары туралы мәліметтер;

2) жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын 
құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке 
басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;

3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;
4) конкурстық ұсыныс;
5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша 

өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шаруа 
немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған 
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс. 

      Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер 
пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімді жеке тұлғаның немесе Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғасының уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес берілген және ресімделген сенімхаттың негізінде ұсына алады.

Конкурстық ұсыныста мынадай құжаттар болуы қажет:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, 

ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техни-
касы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын 
жұмыс орындарының саны); 

2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын 
дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан 
Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы 
дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, 
ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі 
міндеттемелер қамтылуға тиіс.

Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, беттері 
нөмірленіп, тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады. 

Конкурстық ұсыныста өтінім беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар шаруа немесе фермер 
қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін 
уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартының ажырамас бөлігі болып табылады. 

Сонымен қатар, Конкурстық ұсынысты, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын 
қоспағанда, конкурсқа қатысушы беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен 
жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) 
үшін - қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін - бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және 
мөрімен (бар болса) куәландырылады.

Өтінімде және конкурстық ұсыныста қатысушыға грамматикалық және арифметикалық қателерді түзету 
қажет болған жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай кірістірмелер, өшірулер немесе қосып жа-
зулар болмауы тиіс.

Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы 
өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс" және " 

жылғы __________"_____ " дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазыла-
ды.           

Қосымша ақпарат пен анықтама алу үшін (72839) 2-16-72, 2-17-93 телефон арқылы хабарласуға  бо-
лады.  Сарқан аудандық жер қатынастары бөлімі
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Алғаш көргенде Амангелді Әбілғапарұлы 
алпыстың төңірегінде болатын. Арада өткен 
жиырма жылда біз үшін әлі де сол қалпында 
сияқты. Әлі де сергек жүреді, әлі де елдің 
тірлік-тынысына елеңдеп отырады. Әлі де 
елдің еңсесі түзу болса екен деп шамырқанған 
ой-пікірлерін ортаға салуға асығады. 

 Шалқая түсіп, қарлы шыңдары көк 
тіреп тұратын ақбас Алатаудың баурайындағы 
Ақсу ауданындағы Қызылқайың ауылында 
1941 жылы қаңтардың 18-інде мұғалімдер от-
басында дүниеге келген Амангелді жастайы-
нан еті тірілігімен ерекшеленген көрінеді. 
Анасы Омар қажы қызы Уәзипа жеті құрсақ 
көтергенімен олардың екеуіне – әпкесі Татьяна 
мен Амангелдіге ғана жер басып жүру бақыты 
бұйырыпты. 

Қарлы шыңдарға қарап, қиындықтан 
қаймықпайтын тау баласы болып өсті. Өжет, 
қайсар мінезі де әкесінен жұққан десетін көне 
көздер. Кейбір тұстары баба таумен шен-
дескен, алыстан көз тартатын шөгел қара 
тауды атасы Қасқабайұлы Қалдыбай қажыға 
ұқсататын. Қазіргі Қарабөгет ауылының 
төменгі төскейінде 19-ғасырдың соңында 
Қалдыбай қажының мешіт-медресесі болып-
ты. Бұхарадан діни білім алған Қалдыбай 
Қасқабайұлы Лепсі оязының бас имамы болып, 
екі мәрте қажылыққа барған көрінеді.  

Мынау бір қасқиған қызыл керіш жартас 
әкесі Әбілғапар Қалдыбайұлына ұқсайды. 
Әкесінен он жасында қалып, анасы Ләтипаның 
ақылымен рабфактан білім алып, Басқан 
аулының алғашқы мұғалімі болған Әбілғапар 
әкесі кейінен Қарауылтөбеде бала оқытады. 
Қойлықта жетім балалар үйінің меңгерушісі бо-
лады. 

Адамның соңынан көлеңкенің ілесуі табиғи 
құбылыс болса, жақсының соңынан өсек-
аяңның, арыз-шағымның еруі де заңдылық. 
Елден ерек жақсы аты шыққан Әбілғапардың 
еңсесін басып, жігерін жасыту үшін күндес ау-

Сексенге сергек жүріп
 келген қандай?!

 Біз екеуміз алғаш рет КазГУдың жур-
налистика факультетінде кездестік. Хат 
жазысқанымыз болмаса, бір-бірімізді бірінші 
рет бетпе-бет көруіміз болатын. Ол екінші 
курстың студенті, мен болсам бірінші курсқа 
енді аяқ басқан ауыл мектебінен келген сары 
ауыз балапанмын.Ол сымдай тартылған 
қараторы жігіт екен. Өңі де келіскен. Мен оны 
хат арқылы ғана танығандықтан, қой аузынан 
шөп алмайтын жуас, ешкіммен қақ-соғы жоқ 
жігіттердің қатарынан шығар деп ойлайтын-
мын. Сөйтсем, серілігі де, перілігі де жететінін 
кейін білдім. Олай дейтінім, бірде тамақ 
пісірейін деп жатақхананың ас дайындайтын  
бөлмесіне кірсем, ішінде Бекен өзінен екі курс 
жоғары оқитын студентпен ерегесіп тұр екен. 
Сасқанымнан кері бөлмеме кетіп қалдым. Ара-
да он бес минуттай уақыт өткен соң қайта кел-
сем, ас дайындайтын бөлме жақтан ешбір ды-
быс естілмейді. Есігі жабық тұр. Ашып қалсам, 
әлгі Бекенмен ерегескен жігіт ішінде кескен 
теректей сұлап жатыр. Шошып кеткендіктен, 
қайтадан қашып шықтым.

 Бекен студенттік кездің өзінде 
ұйымдастырушылық қабілетімен ерте көзге 
түсті. Екінші курста журфактың ОКД командирі 
болды. Ол кезде ОКД командирі дегеніңіз 
жатақханада студсоветтің төрағасынан кейінгі 
екінші адам. Жатақханадағы тәртіпке жауап 
береді. Түнгі сағат оннан кейін шуладың ба, 
немесе жиналып тойладың ба, тәртіп бұзсаң 
құрыдың дей бер. Жатақханадан шығарылуың 
да мүмкін. ОКД-ның жігіттері бәрін де желкеңнен 

Жиырма жылдан астам Амангелді ағамен сәлеміміз 
түзу, әңгімеміз жарасымды. Себебі өмірден көргені 
көп қазына кеуделі бұл ағамыздың айтары айшықты, 
ойы тұжырымды, сөзі кестелі. Редакцияға келген сай-
ын жаңа жазбалар әкеледі. Біз де ұзақ уақыт көрмесек 
елеңдеп тұрамыз. Бұл, сірә, жақсылыққа жаны жақын, 
жаңалыққа бүйрегі бұратын, кемшілік көрсе арқасын 
кеңге сала алмайтын, олқылықты айналып өтпейтін 
адам іздеп жүретін біздің болмысымызға сай келген-
нен болар. 

ылдастары да қарап жатпапты. Қажының бала-
сы, өмір бақи ішкені алдында, ішпегені артын-
да болған деген шағым әлденеше рет қаралып, 
1937-1941 жылдар аралығында үш рет халық 
жауы ретінде ұсталыпты. Осы үш рет те өзін-өзі 
ақтап шығуы білімділігінің арқасы. Мұғалімдер 
майданға алынбасын деген жоғарының 
кесіміне қарамастан «Халық жауының баласы» 
деген жаладан ақталу мақсатында өз еркімен 
қанды қасапқа аттануы да ұрпағының жарқын 
болашағын ойлаған көрегенділігінің жемісі.

Әкесі ақын жанды болатын. 1941 жылдың 
қыркүйегінде соғысқа аттанған Әбілғапар 
майдангердің сағынышқа толы хаттары, 
өлеңдері ұрпақтарында сақталған. 1944 
жылдың сәуірінде жау оғынан көз жұмған әке 
аманатындай өлең-хатын назарларыңызға 
ұсынудың артықтығы жоқ болар: 

Қолыма қалам алдым қарындашпен,
Келеміз араласып кәрі-жаспен.
Азырақ сендерге арнап сөз қозғайын,
Арттағы аға-іні қарындаспен.
Қолыма алып жаздым қаламды енді,
Кешелер сендерден де хабар келді.
Еске алып көзім нұры-балаларым,

Таня мен Аманкелді баламды енді.
Ел үшін, халқым үшін туған басым,
Елдегі анам үшін алаңда енді.
Уәштай, өз ісіңе мықты боп тұр,
Білдірме жат адамға жараңды енді.
Ел шетіне жау келсе ер отырмас,
Дегенді мирас еткен бабам да енді.
Жауды құртып, сап қылып, аман болсам,
Жақында елге қайтам, барам да енді.
Жауға қарсы қаһарлы күш көрсетіп,
Ойранды фашист итке салам да енді.
Жаулардан қазақ ұлы қаймықпаған,
Солай етіп туыпты анам да енді.
Әжесі Ләтипаның, анасы Уәзипаның 

қайсарлығының арқасында оқудан қол үзбеген 
Аманкелді мектептен соң Лепсі металл 
бұйымдары зауытында, «Прибалхаш» сов-
хозында бір-ер жыл жұмыс істейді де Семей 
қаласындағы зооветеринарлық техникумға 
түсіп, арнаулы білім алады. Еңбек жолын 
Сарқан аумақтық басқармасының жолдамасы-
мен Бақалы совхозының бірінші бөлімшесінде 
мал дәрігері болып бастаған ол сол жер-
де үйленіп, Өкен анамыз екеуі сегіз баланы 
дүниеге әкеледі. 

1978 жылы Алматы зооветинститутының 
ветеринария факультетін сырттай бітірген 
Амангелді Әбілғапарұлы «Жаңақоғам» 
совхозының бас мал дәрігері болып, міндетін 
мінсіз атқарды. Жауапкершілігімен ел сеніміне 
ие болған ол партия қатарына қабылданып, 
жетекші мамандар дайындайтын сегіз 
айлық курстан өтіп, 1981 жылы «Басқан» 
совхозының партия ұйымын басқаруға 
жіберілді. Осы қызметті «Қызылтаң» совхозын-
да жалғастырған Әбекең 1988-1991 жылдары 
Ойтоған ауылдық кеңесінің төрағасы болып 
сайланады. Тәуелсіздік тұсында 1991-1993 
жылдары Ақсу аудандық экология комитетінде 
бас маман болды. Жекешелендіру науқаны 
басталғанда «Басқан» совхозының оңтүстік 
шекарасынан 50 гектар жер алып, «Аман-Жан» 
шаруашылығын құрды.  

1998 жылдың басынан бері Амангелді 
аға Сарқанда тұрады. Зейнеткер, «Еңбек 
ардагері» медалінің иегері. Балаларының 
бәрі өмірден өз орнын тапқан. Немерелерінің 
алды ат жалын тартып, азамат болды. Шөбере 
сүйді. Ұрпағыма аманат болсын деп «Қасқабай 
бабадан бүгінге дейін» деген тақырыппен 
кітап шығарып, бүкіл бір әулеттің өткені мен 
бүгінін хатқа тізді. Аузында тәубасы, көңілінде 
қанағаты бар қазыналы қарттың сексен жасы 
құтты болып, жемісті жылдары жалғаса бергей!

Ж. МАҚАТҰЛЫ.

Жас кездің жарқын елесі 

шығарады. Тіпті, бөлмеге келген қонақты 
да солардың рұқсатымен кіргізесің. Алайда, 
Бекеннің маған деген ағалық қамқорлығы ерек-
ше болды. Біздің бөлмеге келіп, анда-санда 
шәй ішіп, ұзын-сонар әңгімені де көсілтетін. 
Маған келген дос қыздарыма жатақханаға кіру, 
қонып қалу жағынан проблема болмайтын.
Сол студенттік кезімде маған ауылдан үлкен 
әпкем,марқұм Дәри жиі келетін.Өзінің інісіндей 
болып кеткен Бекенге үйдің сарқыты деп жылы 
жұмсағын тықпалап жүруші еді.

 Содан болар,Бекеннің маған деген сыйла-
сымын көрген талайлар менен тайсақтайтын. 
Тіпті, мені ренжіткен кейбір жігіттерді жүндей 
түтіп алған кездері де болды. Турасын 
айтқанда, студенттік кездегі «крышам» болды 
десем де болады. 

Сол бір студенттік кездегі Бекен туралы 
өзімнің курстасым, белгілі әдебиеттанушы 
ғалым, қазіргі кезде Қазақстан Республикасы 
Президентінің кеңесшісі Бауыржан  Омаров 
«Қалам мен кеден» атты эссесінде былай деп 
жазыпты: «Ал бір кезде КазГУ-дің кез-келген 
студентін қояндай қалтыратуға осы ОКД-ның 
құдіреті толық жететін... Сол командирлік 
орынға бір күні  елге танымал «есік сындырғыш» 
досымыз Бекен тағайындалсын. Тегінде, 
өздері ара-тұра тәртіп бұзып қоятын осындай 
жігіттерді тәртіп сақшысы етіп бекіткен дұрыс 
па деймін. Біздің Бекен телі мен тентектердің 
аяғын қия бастырмады».

 Осылайша, Бекен досымыз өзінің 
өжеттігімен де, қаламының ұшқырлығымен де 
ерте көзге түсе білді. Университетті бітіргеннен 
кейінгі Бекеннің өмір жолы екі саламен тығыз 
байланысты болды. Біріншісі – журналисти-
ка, екіншісі – кеден. Журналистикадан кетсе 
де, қаламын тастаған жоқ. Осы уақытқа дейін 
«Қорқаулар түнде жортады» атты детектив 

кітабын, «Менің тағдырымдағы адамдар – 
Люди в моей судьбе» атты эсселер жинағын, 
«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі: 
сұрақтар мен жауаптар – Таможенное дело в 
РК: вопросы и ответы», «Кеден ісі бойынша 
сұрақтар мен жауаптар – Вопросы и ответы по 
тамженному делу» атты оқу кітабының авто-
ры атанды. Және де оқырманға түсінікті болу 
үшін барлық кітаптарын екі тілде жазды. Еңбегі 
еш болған жоқ. Журналистика саласындағы 
жанкешті еңбегі үшін Қазақстан Журналистер 
одағы С.Бердіқұлов атындағы сыйлығының 
лауреаты атанды. 

 Сонымен қатар ол кеден саласында да 
өзін жан-жақты таныта білді. Қатардағы ин-
спектордан кеден бастығына дейін, қатардағы 
лейтенанттан кеден қызметінің полковнигі 
дәрежесіне дейінгі жолдан өтті. Контрабандаға 
қарсы күресте бірнеше қылмыстардың бетін 
ашып, мемлекеттік марапаттарға да ие бол-
ды. Кеден саласында жүріп, ғылыммен де, 
педагогикалық қызметпен де айналысты. 
2004-2005 жылдары Өскемен жол-құрылысы 
институтының «кеден ісі» факультетінде 
мемлекеттік сынақ комиссиясының төрағасы 
болды. 2019 жылы «Кіріс органдарының үздік 
қызметкері» төсбелгісімен марапатталды. 
Бекеннің сол марапатты алу сәтін теледидарға 
өзіміз шығарған едік.

 Жастық шағы «Менің атым Қожа» атты 
фильмінің кейіпкеріне ұқсаған Бекен бұл күнде 
ел ағасы. Әлі күнге дейін аға тұтамын.Студент 
кезінде отбасын құрды.Мәрия жеңгеміздің 
қолынан талай шай іштік.Бекеннің серілігі мен 
еркелігін әлі күнге дейін көтеріп келе жатқан 
асыл жар.Дегенменде,менің досымның яғни 
"крышамның"   бүгінде үлкен жетістіктерге 
жетуіне,тұлға болып қалыптасуына Мәрияның 
да қосқан еңбегі орасан дер едім.Осы күнге 

дейін сыйластығымызға сызат түскен емес.  
Бүгінгі күні екеуі де келін түсіріп, қыз ұзатып 
отырған қадірменді ата-ана. Балаларының 
барлығы да шетелде білім алып, еліміздің әр 
саласында табысты еңбек етіп жүр. Кейінгі 
кездері мына пандемияның арқасында 
өзінің шабыты оянып, мерзімді баспасөз бен 
әлеуметтік желілерде қаламын кеңінен сер-
меп жүргенінің  де куәсі болып жүрміз. Оның 
қаламынан әлі талай танымды дүниелер туын-
дап, оқырманын өзіне баурап алатын күндер 
алда деп ойлаймын. Сәттілік тілеймін, адал 
дос, абзал аға!

Роза ДҮЙСЕБАЕВА,
Қазақ журналистикасының қайраткері. 

Біз бір-бірімізді мектеп қабырғасында жүргенде таныдық. Танысуы-
мыз  «Қазақстан пионері» газеті арқылы болған еді. Екеуміздің жазған 
балалық шағын дүниелеріміз газет бетіне шықса, бізден бақытты адам 
жоқтай қуанатынбыз.Бекен ауылдан Алматыға ертерек кетті.Но-
мер екінші мектеп-интернатында оқып жүріп, газетке өзінің балалық 
қолтумаларын жариялап жүрді. Былайша айтқанда, бозбала кезінен-ақ 
көпшілікке таныла бастады маған қарағанда.
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Қазақ халқының ұлттық тәрбиесі – әлемде 
теңдесі жоқ тәрбие. Жалпы «ұлттық» деген 
сөздің астарында елге-жерге, тілімізге, дінімізге 
деген құрмет жатыр. Ал осы ұлттық тәрбиені 
бала бойына сіңіруде балабақша атқаратын 
жұмыстың орны ерекше. Балабақшада  ұлттық 
тәрбие енгізу арқылы біз ұлтжанды, парасат-
ты ұрпақ өсіретініміз айдан анық. Рухы асқақ, 
іргесі берік ел боламыз десек, ең бастысы, 
ұрпақ тәрбиесі мен біліміне сергек қарауымыз 
қажет. Бұл жөнінде Абай атамыз: «Балаға 
мінез үш алуан адамнан жұғады: бірінші – ата-
анасынан, екіншісі – ұстазынан, үшіншісі – 
құрбысынан», – деген екен.

Елбасының «Қазақстан – 2050» Страте-
гиясында қойып отырған мақсат-мiндеттер 
елiмiздегi тәрбие беру жүйесiн ұлттық 
құндылықтар негiзiнде жасау қажеттiлiгiн тағы 
да дәлелдеп отыр. Мағжан Жұмабаев «Пе-
дагогика» атты еңбегiнде былай дейдi: «Ұлт 
тәрбиесi баяғыдан берi сыналып, көп буын 
қолданып келе жатқан тақтақ жол болғандықтан, 
әрбiр ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз 
ұлты үшiн қызмет ететiн болғандықтан, әрбiр 
тәрбиешi баланы сол ұлт тәрбиесiмен тәрбие 
қылуға мiндеттi». Сондықтан келешек ұрпақты 
ұлттық, халықтық тұрғыдан тәрбиелеу қажет. 
Олай болса, басты мақсат – жас ұрпақты 
ұлттық игiлiктер мен адамзаттық құндылықтар, 
рухани-мәдени мұралар сабақтастығын сақтай 

Ұлттық тәрбие – ұлт болашағы
отырып тәрбиелеу.

Біз шағын орталығымызда  
ұлттық тәрбиеге, ұлттық 
тәрбие арқылы патрио-
тизмге тәрбиелеуге  жүйелi 
жұмыстарына айрықша мән 
берудеміз. 

Балаға ұлттық тәрбие беру 
– халықтың  ғасырлар бойы  
жинақтап,  iрiктеп  алған  озық 
тәжiрибесi мен iзгi қасиеттерiн  
бойына  сiңiру,  өмiрге деген 
көзқарасын  және соған сай  
мiнез-құлқын  қалыптастыру. 

М.Әуезов «Ел боламын 
десең, бесiгiңдi түзе» дегендей, 
ертеңгi ұрпақтың  тәрбиесiн 
бүгiннен  бастап қолға алып, жастарымызды 
ұлтын сүйетiн ұлтжанды, Отанын сүйетiн па-
триот, жоғары адамгершiлiк иесi, ұлттық рухы 
биiк парасатты азамат етiп тәрбиелеу үшiн 
оларға ұлттық тәрбие қажет еке¬нiн өмiрдiң 
өзi-ақ көрсетiп отыр.  

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарба-
ев «Қазақстан – 2050» Стратегиясы – қа-
лыптасқан мемлекеттiң жаңа саяси бағыты» 
атты Жолдауында «Елдiк мұрат жолындағы 

ұлы ерлiк  әрқашан 
аталарымыздың бойынан 
табылған. Тәуелсiз елдi 
өз қолымен құрған буын-
нан басталған ұлы iстердi 
кейiнгi ұрпақтың лайықты 
ж а л ғ а с т ы р а т ы н ы н а 
сенемiн», –  деген бола-
тын.

Ұлы тұлғалардың, 
халық ардақтыларының 
жүрегiне үңiлiп, ғибратқа 
толы ғұмырынан тағылым 
алу – бiзге парыз. 
Сондықтан жас ұрпақты 
Отанын сүюге, ол үшiн 
аянбай қызмет етуге, 

елжандылық пен ерлiкке  тәрбиелеу – бiздiң 
басты мiндетiмiз болмақ.

Оқу мен тәрбие егіз. Оны бір-бірінен бөліп 
қарауға болмайды.   Тәрбиенің өзі күнделікті 
оқу қызметінің әрбір кезінде-ақ бала бойына 
сіңе бастайды.  Қазіргі кезде ұлттық тәрбиенің 
көздері – фольклор, ауыз әдебиеті, ұлттық 
әдебиет, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, ұлағатты 
қағидалар, шешендік сөздер, өнеге өсиеті 

бар мақал-мәтелдер, туған топырағымызда 
дүниеге келген ойшыл ғұламаларымыздың 
еңбектеріндегі тәрбие қағидалары 
элементтерін тобымызда  кеңінен қолданып 
келеміз. Осы сияқты балалар дене шынықтыру 
оқу қызметінде ұлттық ойындармен, ал 
мүсіндеу, жапсыруда   түрлі ою-өрнектермен 
және т.б. танысады. Ал топтағы балаларға 
таныстыру мақсатында құрастырылған кигіз 
үйдің макеті, топта ұйымдастырылған ұлттық 
бұрыш осының бір дәлелі. 

Ұлы бабамыз Әбу Насыр әл-Фараби: 
«Адамға біліммен қатар, тәрбие берілуі ке-
рек, тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың 
хас жауы», – деген екен. Ұрпақ тәрбиесінде 
ежелден қалыптасқан халқымыздың жақсы 
дәстүрлерін оқып үйрену, өнеге тұту, жас 
ұрпақты ізгілікке баулу үлкен жауапкершілікті 
талап етеді. Ұлттық тәрбиенің құдыретін қанша 
айтсақ та, аздық етеді. Осындай ұлы тәрбие 
ізгіліктері бала кезден, бастау алмаса, кейін 
өте қиынға соғатыны – дәлелдеуді қажет 
етпейтін ақиқат. 

А.АБЗАЛБЕКОВА,
Қарауылтөбе орта мектебі

«Күншуақ» шағын орталығының аға 
тәрбиешісі.

1. Сәлеметсіз бе, бір ай бұрын мен жеке 
кәсіпкер атандым және қазір кеңсе тау-
арларын сатумен айналысамын. Бұрын 
үлкен компанияда жұмыс істедім және мен 
үшін міндетті зейнетақы жарналарын 
төлеп отырған болатын, қазіргі уақытта 
ол жердегі жұмыстан шығып, тек жеке 
кәсіпкерлігіммен ғана айналысып жүрмін.  
Осыған байланысты БЖЗҚ-ға қандай сома 
салуым керек деген сұрақ туындайды.

Жеке практикамен айналысатын 
адамдардың, жеке кәсіпкерлердің өз пайда-
сына Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына 
төлеуі тиіс міндетті зейнетақы жарналары оның 
алатын табысының 10 пайызы мөлшерінде, 
бірақ жалақының ең төменгі мөлшерінің 10 
пайызынан кем емес және жалақының 50 
еселенген ең төменгі мөлшерінің 10 пайы-
зынан жоғары емес мөлшерде белгіленеді. 
Естеріңізге сала кетейік, 2020 жылы ең төменгі 
жалақы 42 500 теңгені құрайды.

Бұл ретте жеке практикамен айналысатын 
адам, сондай-ақ жеке кәсіпкер өз пайдасы-
на табысты Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорына міндетті зейнетақы жарналарын есеп-
теу үшін дербес айқындайды. Табысы уақытша 
болмаған жағдайда жеке практикамен айналы-
сатын адамдар, сондай-ақ, жеке кәсіпкерлер 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына өз 
пайдасына ең төменгі жалақы мөлшерінің 10 
пайызы есебінен міндетті зейнетақы жарнала-
рын төлеуге құқылы.

Жеке кәсіпкер бола отырып, сіз жарна-
ларды аудару жөніндегі агентке айналдыңыз. 
Агент міндетті зейнетақы жарналарын ауда-
руды қолма-қол ақшасыз төлемдер арқылы 
жүргізеді. Банктер мен ұйымдарда шоттары 
жоқ адвокаттар, жеке сот орындаушылары, 
жеке нотариустар, кәсіби медиаторлар, жеке 
кәсіпкерлер міндетті зейнетақы жарналарын 
кейіннен БЖЗҚ-ға аудару үшін банкке қолма-
қол ақшамен енгізеді. Міндетті зейнетақы жар-
наларын қолма-қол ақшамен немесе қолма-
қол емес тәсілмен төлеу банктер арқылы 
Қазақстан Республикасының «Төлемдер және 
төлем жүйелері туралы» Заңында айқындалған 
тәртіппен жүзеге асырылады.

 2. Қайырлы күн! Биылғы жылы 
қаржылық жағдайымның қиындауына 
байланысты маған микрокредиттік 
ұйымға жүгінуге және олардан қарыз 
алуға тура келді. Қазір мен оны төлей 
алмаймын, қаражатым тек күнделікті 
қажеттіліктеріме ғана жетеді. Олар 
мені сотқа жүгінеміз деп қорқытуда. 
Айтыңызшы, менен басқа БЖЗҚ-дан үзінді 
көшірмені кім ала алады және  аударымда-
рым туралы кім біле алады? Алдын-ала 
алғысымды білдіремін.

ҚР «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 
Заңының 57-бабына сәйкес зейнетақы 
жинақтарының құпиясы зейнетақы жарнала-
рын жүзеге асыратын салымшыға, алушыға, 
салымшының (алушының) жазбаша келісімі 
негізінде кез келген үшінші тұлғаға ғана ашы-
луы мүмкін. Алайда  қажет болған жағдайда 
жеке зейнетақы шотындағы ақша қалдықтары 
мен қозғалысы туралы анықтамалар: 

1) анықтау және алдын ала тергеу органда-
рына – олардың жүргізуіндегі қылмыстық істер 
бойынша;

2) соттарға – сот ұйғарымы негізінде 
олардың жүргізуіндегі істер бойынша;

3) сот орындаушыларына – сот санкция-

БЖЗҚ өзекті сауалдарға жауап береді  
сы бойынша сот орындаушысының қаулысы 
негізінде олардың жүргізуіндегі атқарушылық 
құжаттар бойынша;

4) мемлекеттік кіріс органдарына – 
тексерілетін тұлғаның міндетті зейнетақы жар-
наларын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
рын есептеуге, ұстап қалуға (есебіне жазуға) 
байланысты мәселелер бойынша;

5) прокурорға – оның қарауындағы мате-
риал бойынша өз құзыреті шегінде тексеру 
жүргізу туралы қаулы негізінде  берілуі мүмкін.

Бұлардан басқа, мәліметтер уәкілетті 
органға – салымшының (алушының) өтінішіне 
немесе оның Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы 
қорының қызметін тексеруді жүзеге асыруы-
на байланысты туындаған мәселе бойын-
ша; қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті 
органға; салымшының (алушының) өкілдеріне 
– нотариат куәландырған сенімхат немесе сот 
шешімі негізінде; орталық атқарушы органға; 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жыл 
сайынғы міндетті аудит жүргізетін аудиторлық 
ұйымдарға; ХҚКО-ларға салымшының 
(алушының) өтініші негізінде мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін берілуі мүмкін.

3. Жаңалықтардан болашақта ерлі-
зайыптылар үшін бірлескен аннуитет 
жасалуы мүмкін екенін естідім, осыған 
байланысты сұрақ туындайды, жұбайлар 
ажырасқан кезде зейнетақы жинақтары 
бірлесіп жинаған мүлік болып санала ма, 
жоқ па?

ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық) және от-
басы туралы» Кодексіне сәйкес ерлі-
зайыптылардың некеде тұрған кездерінде 
жинаған мүлкі олардың ортақ бірлескен меншігі 
болып табылады; ерлі-зайыптылардың ортақ 
мүлкін иелену, пайдалану және билік ету ерлі-
зайыптылардың өзара келісімі бойынша жүзеге 
асырылады. Алайда зейнетақы активтері 
заттық құқықтар санатына жатады. Яғни, 
зейнетақы жинақтарына ие салымшы да оның 
жұбайы да оларды пайдалана алмайды және 
билік те жүргізе алмайды. Бұл өкілеттіктер 
салымшыға зейнетақы жасына толуына не-
месе заңда көзделген өзге де негіздерге 
сәйкес  зейнетақы жинақтарын алған кезде 
ғана қолжетімді болады. Осылайша  «БЖЗҚ» 
АҚ-дағы және салымшы алмаған зейнетақы 
жинақтары ерлі-зайыптылардың ортақ меншігі 
болып танылмайды.

4. Сәлеметсіз бе, мен қазіргі ко-
ронавирус індеті кезінде тіпті әйгілі 
әлемдік компаниялардың да шығынға 
ұшырап жатқанын көріп отырмын. 
Сондықтан менің зейнетақы жинақтарым 
қаншалықты қорғалған? Ертең жинақ 
ақшамды жоғалтпайтыныма қандай да 
бір кепілдік бар ма?

Уайымдауға еш негіз жоқ, өйткені, 
қазақстандық жинақтаушы жүйе зейнетақы 
жинақтарының сақталуын қамтамасыз ететін 
бірегей мемлекеттік кепілдік жүйесімен 
ерекшеленеді. Зейнетақы активтерінің 
сақталу кепілдігі барлық жинақтардың 
акционері Қазақстан Республикасының 
Үкіметі, ал сенімгерлік басқарушысы Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі болып та-
былатын БЖЗҚ-ға жинақталуы арқылы да 
қамтамасыз етіледі.

Бұдан басқа, ҚР «Қазақстан Республи-
касында зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы»  Заңының 5-бабына сәйкес мем-
лекет алушыларға зейнетақы төлемдеріне 

құқық алған кездегі инфляция деңгейін еске-
ре отырып, БЖЗҚ-дағы міндетті зейнетақы 
жарналары мен міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарының нақты енгізілген жарналар 
мөлшерінде сақталуына кепілдік береді. 
Инфляция деңгейін ескере отырып, нақты 
енгізілген міндетті зейнетақы жарналарының, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының со-
масы мен зейнетақы жинақтарының сомасы 
арасындағы айырманы есептеу және төлеуді 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» КЕ АҚ (мемлекеттік корпо-
рация) жүзеге асырады. Басқаша айтқанда, 
Мемлекеттік корпорация барлық аударылған 
жарналардың сомасын жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінде болған бүкіл кезеңдегі инфляция 
деңгейімен есептейді және салымшының 
жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы 
жинақтарымен салыстырады. Белгіленген 
күнге зейнетақы жинақтары қалдығының со-
масы туралы ақпаратты БЖЗҚ береді. Егер 
зейнетақы жинақтарының қалдығы инфляция 
деңгейін ескере отырып, жарналардың есеп-
телген сомасынан төмен болса, онда мемлекет 
бұл айырманы өтейді. Бұл салымшылардың 
жинақтары сенімді қорғалғанын білдіреді және 
ол  қаржы нарығындағы оқиғалардың қалай 
дамитынына және инвестициялық табыстың 
қандай жағдайда қалыптасатынына байланы-
сты емес.

5. Жақында мен БЖЗҚ-ға міндетті 
жарналардан басқа ерікті зейнетақы 
жарналарының да аударылатынын 
оқыдым. Олардың артықшылығы неде?

Ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) – бұл 
салымшының бастамасы бойынша БЖЗҚ-ға 
өз пайдасына, не өзге зейнетақы төлемдерін 
алушының шотына аударатын ақша. Ерікті 
зейнетақы жарналарын жеке тұлғалар да, 
заңды тұлғалар да жүзеге асыра алады. Тіпті 
кәмелетке толмағандардың өзі ЕЗЖ туралы 
шарт жасай алады. Бірақ мұндай кезде қажетті 
құжаттар пакетін заңды өкіл ұсынуы керек. 

ЕЗЖ артықшылықтарының бірі – са-
лымшы олардың мөлшері мен кезеңділігін 
өз бетінше анықтай алады. Сонымен қатар, 
сіздің жинақтарыңызға міндетті зейнетақы 
жарналарыңыз сияқты активтеріңізді 
көбейтуге мүмкіндік беретін инвестициялық 
табыс есептеледі. Ерікті зейнетақы жарналары 
есебінен төлемдерді 50 жастан бастап алуға 
болатындығын жағымды бонус деп қабылдауға 
болады.

ЕЗЖ бойынша өз пайдасына жеке зейнетақы 
шотын enpf.kz сайтындағы «Электрондық 
сервистер» бөлімінде электрондық цифрлық 
қолтаңба (ЭЦҚ) көмегімен ашуға болады. 
БЖЗҚ кеңсесіне жеке куәлікпен келу керек. 
Ерікті зейнетақы жарналарын екінші деңгейдегі 
банктер арқылы төлеуге болады. Айтпақшы, 
олардың кейбіреулері ерікті зейнетақы жар-
наларын ұялы қосымша немесе терминалдар 
арқылы  төлеу қызметін ұсынады. 

Егер салымшы ЕЗЖ туралы шартты өз 
пайдасына жасаса, онда оның жеке куәлігі 
ғана жеткілікті. Егер үшінші тұлғаның пай-
дасына болса, онда екеуінің де жеке басын 
куәландыратын құжаттар қажет болады. 
Заңды тұлғалар enpf.kz сайтында көрсетілген 
құжаттар тізбесін ұсынады.

Айта кетейік, 2020 жылдың 1 қазанында 
БЖЗҚ-да ЕЗЖ бойынша 56,5 мыңнан астам 
жеке зейнетақы шоты ашылды. Оларда 2,14 
млрд теңгеден астам қаражат жинақталған.

«Saqbol» қосымшасы 
бойынша ақпарат»
Қазанның басында Saqbol жаңа мобильді 

қосымшасы іске қосылды. Saqbol қосымшасын 
жасаудағы басты міндет қазақстандықтарға 
вирустың таралуын ескертетін және жақын 
байланыс кезінде жұқтыру қаупі туралы ха-
барлайтын құрал ұсыну болды. 

Қазақстандықтар қосымшаны неғұрлым 
көп пайдаланса, коронавирустың таралуының 
алдын алуда әсері соғұрлым жоғары бола-
ды және, тиісінше, қосымшаның пайдасы 
көп болады. Сарапшылардың пікірінше, ел 
тұрғындарының шамамен 60 пайызы тиімді 
болу үшін қосымшаны орнатуы керек.

Бұл қалай жұмыс істейді?
Қосымшаны пайдалану үшін оны 

телефонға жүктеп, Bluetooth қосу керек. 
Осы қосымшаны орнатқан басқа адам-
дармен тығыз байланыста болған кезде, 
олардың смартфондары Bluetooth арқылы 
шифрланған идентификаторлармен алмаса-
ды. COVID-19-ға оң нәтиже болған жағдайда, 
хабарлама функциясын іске қосу арқылы 
сізбен байланысқан азаматтарды ескертуге 
болады. Бұл ретте ешқандай жеке деректер 
берілмейді және хабарлама алған адамдар 
жұқтыру көзі кім екенін білмейді.

Қарапайым тілмен айтқанда, хабарлама-
да науқастың аты да, мекенжайы да, байланы-
стары да, орналасқан жері де көрсетілмейді. 
Мұндай архитектура басқа азаматтарға жасы-
рын түрде хабарлауға мүмкіндік береді, бұл 
хабарлаушының жария ету ықтималдығын 
айтарлықтай төмендетеді. Қолданбаны 
пайдаланған кезде адам ешқандай жолмен 
анықталмайды, деректер шифрланған түрде 
беріледі.

Қосымшаның 3 негізгі функциясы бар:
- Байланыс журналын жүргізу. Қосымша 

орнатылған басқа құрылғылармен 
шифрланған өзара іс-қимыл жазбаларын 
сақтау;

- Тест нәтижесін тексеру. Оң нәтиже 
болған жағдайда, пайдаланушы өзінің 
қосымшасында хабарландыру функциясын 
іске қоса алады;

- Жұқтыру тәуекелі туралы хабарламалар.
Бұдан басқа, covid-19 туралы ресми 

ақпарат бар, онда сіз вирустың таралуы тура-
лы статистиканы көре аласыз, ұсыныстар, пай-
далы кеңестер алып, қызықтыратын сұрақтар 
қоя аласыз. Сондай-ақ, Коронавирусқа өзін-
өзі диагностикалаудан өтуге болады.

Covid-19 үшін оң ПТР тестімен басқа 
пайдаланушыларға хабарлау процесі қалай 
жүреді?

ПТР тестін тапсырғаннан кейін 
пайдаланушыға мобильді нөмірге нәтижені 
білу үшін Saqbol қосымшасында енгізуге бо-
латын 10 таңбалы коды бар смс хабарлама 
келеді.

Егер Saqbol қолданбасының пайдала-
нушысы коронавирусқа оң нәтиже берсе, 
олар өз қосымшаларында хабарландыру 
функциясын іске қоса алады. Бұл жұқтырған 
адаммен соңғы 14 күн ішінде екі метрден аз 
қашықтықта және 15 минуттан астам уақыт 
байланыста болған басқа пайдаланушылар-
ды ЕСКЕРТЕДІ.

Хабарламаны іске қосқан кезде қосымша 
автоматты түрде және жасырын түрде 
қосымшаны жүктеген қазақстандықтарды 
жұқтыру тәуекелі жоғары екендігі тура-
лы ескертеді. Ескерту алған азаматтар бір 
уақытта өзін қалай ұстау керектігі туралы 
ұсыныстар алады, мысалы, дәрігерге барып, 
карантинге жіберіледі.

Қосымша Google және Apple 
компанияларының жұқтыру тәуекелі туралы 
хабарламалар жүйесін пайдалана отырып 
әзірленген, бұл технологияны әлемнің 30-дан 
астам елі пайдаланады. Осының арқасында 
әлемнің көптеген елдерінің тұрғындары бір-
бірін тауып, аурудың ықтимал қауіпті вектор-
ларын табу туралы ақпарат алмасады.

Saqbol қосымшасын Google Play және 
AppStore-да жүктеуге болады.

Қосымша туралы қазақ және орыс 
тілдеріндегі роликтерді төмендегі 
сілтемелерден көре аласыздар: 

https://youtu.be/dw3kZ0MLKsQ
https://youtu.be/YxOq4-Knpgc

QOGAM
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Еске алу 
Біздің анамыз, қаңтардың 23-інде қырық күндік асы берілетін 

Бақтыбаева Бақтыбала  Ниязбекқызы 1933 жылы Талдықорған об-
лысы,  Ақсу ауданында дүниеге келген. 1953 жылы әкеміз Бақтыбаев 
Шаймұрат екеуі отау құрып, шаңырақ көтерген. Сол шаңырақтан 
мәуелі бәйтеректей бүр жарып, 11 бала өсіп, өндік. 1954 жылы тұла 
бойы тұңғышы Есболат ағамызды жарық дүниеге әкеліп, "ата-ана" 
атанған аяулы жандар 1975 жылы кенже қыздарына өмір сыйлаған 
еді. 

Әрқайсымызға өмір нұрын сыйлаған, аяулы  анамыз Лепсі 
кентінің элеваторында жұмыс жасап, еңбегі еленіп, сый- сияпат пен 
марапаттарға ие болды.  Бізді де қатарымыздан қалыс қалтырмай, 

өмір белестерінің шыңына шығарды. Барлығымызды білім-ғылыммен сусындатып, береке-
бірлікте тату, инабатты, иманды да, ізетті ұрпақ тәрбиелеуді жадынан шығармаған аяулы ана-
мыз 2020 жылы желтоқсан айының 11-ші жұлдызында   кіршіксіз сезімімен, жомарт пейілімен, 
мейірбан мінезімен 87 жасқа қараған шағында  бақилық өмірге аттанып кетті. Осы ғұмырында 
өзі тәрбиелеп өсірген 11 баласынан 15 немере, 14 шөбере көрген анамның жасамаған жасын, 
көре алмаған қызығын осы ұрпақтарына берсін Аллам.

Аяулы анашым,  біз Сізге қаншама алғыс айтсақ та, қаншама естелік жазсақ та артық 
болмас. Біз сізге қарап, бой түзейтінбіз, Сіз бізге қанағат пен қайырымдылықты сабақтап 
үйреттіңіз. Біз үшін әлемдегі ең ұлы тұлға - сізсіз Ардақты АНАШЫМ! Сіз мәңгілік жүрегімізде 
боласыз!

Еске алушылар: Бақтыбаевтар әулеті.

Ерікті орта мектебінің  ұжымы Көкжиде ауылының тұмасы,  Ерікті орта мектебінде 1970-
1971 жылдары еңбек жолын география пәні мұғалімі  болып бастап, ұзақ жылдар Бөрлітөбе 
аудандық  білім бөлімінің әдіскері болған зейнеткер ұстаз 

 Мансұрова Жеміс Мансұрқызының 
қайтыс болуына байланысты туыстарына қайғырып көңіл айтады.    

ГКПВХ «Сарканирригация»  доводит до сведения водопотребителям   Сарканского района, 
что 25 января 2021 года состоится публичное слушание по обсуждению инвестиционной про-
граммы, предельного уровня тарифов  (цен, стоков, сборов) и тарифных смет 

25.01.2021 в г Саркан  ул Абая 99 в здании  ГКПВХ «Сарканирригация» в 11:00 состоится 
публичное слушание по поводу утверждения тарифа в упрощенном порядке на услуги по подаче 
воды для орошаемых земель.

Требуется водитель с личным авто, официально по договору, частичная занятость. Обра-
щаться 8701 8303510, 8771 5546647, 8771 4402465.

Шұғыл түрде Алмалы ауылы жағында ПМК-72 № 12 13х14 үлкен үй сатылады. Қора жайы, 1 
га жері, бақ, артезиан суы бар. Үйде де су бар. Хабарласыңыздар: Алмалы ауы жағы, тел. 8708 
3678589, 8777 4893989.

Сот жүйесіндегі тіл мәселесі
Тәуелсіздік таңымен бірге туындап, елмен бірге жасасып, бірге қалыптасып, 

бірге түлеген сот жүйесі бүгінде материалдық-техникалық жағынан толық 
қамтамасыз етілген, рухани жақтан жан-жақты қолдау тапқан орнықты құрылымға 
айналып, құқықтық мемлекетке лайықты өз мәртебесіне сай жұмыс жасауда.

Қазіргі уақытта сот жүйесінде мемлекеттік тілді қолдану аясы жыл өткен сайын артып 
келеді.  Сонымен қатар мемлекеттік тілде сот ісін жүргізу мәселесі де күн тәртібінен түскен 
жоқ.  Бұл біздің бір күндік немесе бір кезеңдік іс-шара ғана емес, тәуелсіздігіміз тұғырлы 
болу жолындағы негізгі бағыттардың бірегейі болуы тиіс.  Сонда ғана діттеген межеге бұрын 
келеріміз анық. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі «барша қазақстандықтарды 
біріктірудің басты факторы» екендігін әрқашан есте сақтауымыз керек.

Қазіргі уақытта сот жүйесінде барлық құжаттар, іс-қағаздар мемлекеттік тілде орындала-
ды. Сот ісін жүргізу тілі  басымдық мемлекеттік тілге деген талап күшейтілді.

Елбасымыз: «Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, ба-
стысы, маңыздысы бола береді. Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі» 
- деп атап көрсеткен.

Өзінің бағытын нақты ұстанған сот жүйесі жылдар керуенін артқа тастап, жүргізілген 
тегеурінді сот реформасының аясында биік асуларды бағындырды. Сот жүйесінің негізгі 
мақсаты азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін 
қорғауға және  Республика Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтiк құқықтық 
актiлерiнiң, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз ету болып табыла-
ды. Сондықтан да сот алдында сот төрелігін сапалы атқару, әділ шешім шығару аталған 
құрылымдық жүйенің қоғам талабына сай үнемі жетіліп, оның ілгерілеуіне заманауи тетіктер 
мен кешенді сот реформаларын жүргізу қажеттілігімен қатар, яғни мемлекеттік тілді өз 
тұғырына қондырып, қазақ тілінде сот ісін жүргізу мәселесіне де жаппай көшетін қажеттілік 
туындататын уақыт жақын деп танимыз.

Тіліміздің тағдыры өз қолымызда, тіліміздің мәртебесін көтерейік!
Е.БАЙБОЛОВ,

Сарқан аудандық сотының төрағасы.

«Сарқан ауданы Әкімінің аудандық мәдениет үйі» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық  кәсіпорны Қарабөгет  ауылдық мәдениет 

үйі директоры лауазымына конкурс жариялайды.

Хочется жить
 

Наша Сарканская новая больница очень большая, красивая, в нее попасть я и не дума-
ла. Но пришлось, потому что хочется жить. Меня лечили доктора профессионалы. 

Хочется поблагодарить врача хирургического отделения Шульгина Ярослава Владими-
ровича, такого молодого красивого с такой энергией, терпеливый, внимательный к каждому 
больному. Хорошо владеет казахским языком.

Также очень благодарна врачу невропатологу Айгерим Максутхановне, это умная с лег-
ка строгим характером. Профессионал своей работы.

Низко кланяюсь доктору с большой буквы терапевту Раушан Биахметовне и говорю 
вам большое спасибо. За всё, что вы для меня сделали. Очень симпатичная с отзывчивой 
душой с таким терпением. И всем другим врачам спасибо. 

Спасибо Вам за персонал медсестричек, санитаркам таким милым ласковым, поварам 
очень вкусно варили.  

Вы врачи отдаёте всю себя нам. Сидите на приёме. Дежурите ночами в отделении. А 
сколько же времени у вас остается на личную жизнь? 

И ещё мне хочется отметить нашего местного фельдшера Акыбаеву Нурмухан. Спаси-
бо тебе дорогая за такую нелёгкую но очень нужную работу. Благодарю тебя за всё. Всех-
всех вас поздравляю с Новым годом. И хочу пожелать Вам космического счастья, Вселен-
ской удачи и Вечной любви.

С. ЕФАНОВА,
с. Тополевка.   

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын та-
лаптар білімі жоғары:  

"өнер" немесе "гуманитарлық ғылымдар" 
немесе "қызмет көрсету" мамандықтар тобы 
бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орны-
нан кейінгі) білім және мамандығы бойынша 
басшылық лауазымдарда 5 жылдан кем емес 
жұмыс өтілі.

Word, Excel компьютер 
бағдарламаларымен жұмыс істеп, 
мемлекеттік тілді білу.

Қатысушылар білуі тиіс:
1. Конституцияны;
2. Бюджет кодексін;
3. Еңбек кодексін;
4 Қазақстан Республикасының "Мәдениет 

туралы" , "Сыбайлас жемқорлықпен күрес 
туралы", "Авторлық құқық және сабақтас 
құқықтар туралы", "Мемлекеттік мүлік ту-
ралы", "Мемлекеттік сатып алулар туралы" 
заңдарын.

Орналасқан орны: Алматы облысы, 
Сарқан ауданы, Қарабөгет ауылы,  Әділбек 
Абайділданов көшесі  21 үй.

Конкурсқа қатысушы үміткер мынадай 
құжаттарды ұсынуы тиіс:

• конкурсқа қатысу туралы өтініш;
• мемлекеттік және орыс тілдерінде 

түйіндеме;
• еркін нысанда жазылған өмірбаян;
• білімі туралы құжаттардың көшірмесі;
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар 

осы хабарландыру Сарқан газетінде 
жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік 
күн ішінде мына мекен-жай бойынша 
қабылданады: Мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімі. Байланыс телефон  8728392-11-90, 
«Сарқан ауданы Әкімінің аудандық мәдениет 
үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық  
кәсіпорыны, Сарқан қаласы, Чепрасова 
көшесі, №18  тел. 8-728392-10-95.

Сарқан қаласының тұрғыны Абишева Назгүл Омарқанқызын 
қаңтардың 14-і күнгі туған күнімен құттықтаймыз. Осы жекеменшік 
мерекеңіз күні сізге ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық тілейміз. Орта-
мызды көркейтіп, отбасының жылуын сезініп, аман-есен жүруіңізге 
тілектеспіз.

Келіп жетті асыға да күткен күн,
Бақшаңызда бұлбұл сайрап, құс қонсын.
Шаңырақтың еселенсін шаттығы,
Туған күнің бақ боп дарып, құт болсын!
Құтықтаушылар: қайын әпке, қайын сіңлілері, күйеу бала, 

немерелері, құда-құдағилары.

Аудандық білім бөлімі, Білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының аудандық кеңесі 
білім саласының ардагері 

Мансұрова Жеміс Мансұрқызының
 қайтыс болуына орай отбасының қайғысын бөлісіп, көңіл айтады.

Лепсі ауылдық әкімдігінің аппараты білім саласының ардагері 
Мансұрова Жеміс Мансұрқызының

 қайтыс болуына байланысты отбасының қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Өзендерде қысқы кезеңде жыл сайын айтарлықтай зиян келтіретін, ал жекелеген 
жағдайларда адам өмірі мен денсаулығына зиян келтіретін анжыр өтеді. Анжыр дегеніміз - жер 
бетіне қалқып шығатын немесе ағынға терең енетін су ішіндегі мұз, анжыр су ағынының бетінде 
және ішінде қозғалу күйінде немесе қозғалмайтын күйде болады. Анжыр мұздың алдында, 
сондай-ақ қыста өзендердің қатып қалмайтын бос жерлерінде пайда болады.   

 Мұз кептелісі ағынына, төменгі мұз, құм, жеке тастар қатысуы мүмкін.
 Анжыр туындаған жағдайдағы қауіпсіздік ережелерін ұсынады: * Өзен арнасының жағдайын, 

мұз құбылыстарын үнемі бақылап отырыңыз. * Балаларға өзен арналарының жанында болуға 
және ойнауға рұқсат бермеңіз. * Адамдар тобын ұйымдастырмаңыз. * Қауіпті кезеңде өзен 
арнасынан өту кезінде абай болыңыз, өзеннің жоғарғы ағысына назар аударыңыз. Өзеннен 
тез өту керек. * Өзен арнасының жанында тоқтамаңыз. * Су тасқыны белгілері анықталған 
кезде дереу арнадан мүмкіндігінше алыстаңыз. * Ауыл арналарының, су тасқыны қаупі бар 
өзендердің жанында тұратын және жұмыс істейтін халыққа құзыретті органдардың тиісті хабар-
ламаларын мұқият тыңдаулары қажет.

Өзен арнасына жақын жерде барлық сақтық шараларын сақтаңыз! 
А.ТОЛЕУОВ,

Сарқан ОПБ басшысы. 

Абайлаңыз анжыр

Біз бүгін #oqy&toqy айдарында шетелдіктерге Қазақстанда еңбек етуге рұқсат алу үшін не 
істеу керектігін айтып бермекпіз. Ол үшін шетел азаматтары:

📌Ең алдымен өзі уақытша тіркелген  ХҚО-ға кезекті алдын ала брондап, белгіленген
уақыттан 20 минутқа ерте келуі керек;

📌Операторға келесі құжаттарды тапсыру арқылы еңбек етуге рұқсат алуы тиіс: 📌Егер
бірінші рет рұқсат алып тұрған болса📌 📌Өтініш пен рұқсат бергені туралы қабылдаушы жақтың
сауалнамасы 📌Қызмет ақысы төленгені туралы түбіртек 📌Жеке басты куәландыратын құжат

📌Саусақ іздері мен суретке түсу процесінен өткені туралы құжаттың түпнұсқасы
📌Медициналық сақтандыру құжаты 📌 086 үлгісіндегі медициналық анықтама

📌Егер бұрын рұқсат алынған болса, саусақ іздері құжаты мен медициналық анықтаманы 
ұсыну керек емес. Бірақ қабылдаушы тараптың типтік келісімшарты қажет болады 📌

📌Қызмет кұны:
1📌📌 айға – 2 АЕК (5 556 тг) 2📌📌 айға – 4 АЕК (11 112 тг) 3📌📌 айға – 6 АЕК (16 668 тг)
📌Қызмет көрсету уақыты құжат тапсырған күнді есепке алмағанда - 1 жұмыс күні
📌Есіңізде болсын! 
📌Қазақстанға келе сала қабылдаушы жақ, шетелдіктің келгеніңіз туралы 3  күн ішінде көші-

қон полициясына ескерту жасауы керек. Ескерту болмаған жағдайда ХҚО құжат қабылдамайды.
📌Шетелдік азамат ХҚО-ға қабылдаушы жақпен бірге бару керек. 📌Қызмет ақысын төлеу 

үшін шетел азаматының ЖСН-і болуы керек. Ол болмаған жағдайда, оны да ХҚО арқылы ал-
дын ала рәсімдейді.

📌Ескерту, ХҚО арқылы тек Әзірбайжан, Тәжікстан, Өзбекстан мемлекеттерінің азаматта-
ры  ғана құжат тапсыра алады. Қазақстанға келгендігі туралы ақпарат түскен соң, Әзірбайжан 
мен Өзбекстан азаматтары рұқсатты 30 күн ішінде, Тәжікстан азаматтары 90 күн ішінде 
рәсімдеулері қажет.

Тұрғындар назарына!

ХАБАРЛАНДЫРУ  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОПМ "ПРАВОПОРЯДОК"
С 5 по 7 января текущего года проводился республиканский ОПМ «Правопорядок». ОПМ 
проводился в целях обеспечения общественной безопасности, профилактики и предупре-

ждения преступлений и правонарушений на территории столицы сотрудниками управления 
местной полицейской службы департамента полиции Алматинской области.

Е. МАКАШЕВ,
командир РПП, ст.лейтенант полиции.


