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Депутаттармен кездесті 

Аудандық мәслихаттың 
сессиясы 

Өткен жұмада аудан әкімдігінің мәжіліс залында 7-ші 
шақырылған аудандық мәслихаттың бірінші сессия-
сы өтіп, ұйымдастыру мәселесі қаралды. Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Заңының 11-бабы 2-тармағына сәйкес Сарқан 
аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Орал-
бек Тертюбаев сессияны ашып жүргізді. Сессияның 
жұмысына аудан әкімінің орынбасарлары, аппарат 
басшысы, аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 
өкілдері, Сарқан аудандық мәслихатының 6 - шы 
шақырылым депутаттары қатысты.

Сессия барысында Оралбек Шәбденұлы жаңадан сайланған депутат-
тармен таныстырып, халық қалаулыларына төсбелгі мен куәліктерін табыс 
етті. Аудандық мәслихаттың бірінші сессиясының төрағалығына аудандық 
мәслихат депутаты Қадыр Абдрахманов сайланып, сессия жұмысын 
жалғастырды. Сессияда бір ауыздан аудандық мәслихат депутаттары Ма-
рат Разбеков аудандық мәслихат хатшысы, Қадыр Абдрахманов, Жомарт 
Игіман тұрақты комиссиялардың төрағалары болып сайланды. Жиында 
ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына өз үлестерін қосқан өткен 
шақырылымдағы депутаттарға аудан әкімінің алғыс хаты табысталды.

Сарқан- Ақпарат. 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің және мәслихат 
депутаттары  сайлауының  нәтижесіне сәйкес VI  шақырылым 
депутаттары өз өкілеттілігін аяқтап,  жаңа VII  шақырылым де-
путаттары өз жұмысын бастады. Аудандық мәслихат құрамын, 
сайлау нәтижесі бойынша «Nur Otan» партиясынан 10 депутат, 
«Ауыл» партиясынан 1 депутат, «Адал» партиясынан 1 депутат 
құрады. 

Қаңтардың 20-сында аудан әкімі Талғат Қайнарбеков мәслихат 
депутаттарының жаңа құрамымен кездесті. Талғат Қанатұлы халық 
қалаулыларының ауданымыздың тұрақты дамуы мен өркендеуі 
жолындағы еңбектеріне табыс тілеп, алдағы жоспарларымен бөлісті. Ау-
дан басшысы аудандық мәслихаттың  V  және VI  шақырылымда мәслихат 
хатшысы болған Қадыр Абдрахмановтың және облыстық мәслихаттың де-
путаты болған Жамал Құлахметованың еңбегіне тоқталып, естелік сыйлық 
ұсынды. Өз кезегінде Қадыр Сәкенұлы мен Жамал Ағобдолдақызын 
аудандық мәслихаттың хатшысы Марат Разбеков құттықтап, ізгі лебізін 
ортаға салды. 

Сол күні аудандық мәслихаттың сессиясы болып, күн тәртібіндегі 
мәселелер қаралды. 

Жылдар, жылдар
 өтіп жатыр осындай,

Жақсы адам жүр 
жаныңдағы досыңдай.

Қолдау керек 
қолдан келсе оларды,

Жақсылығын айту 
керек тосылмай,-деп біз бүгін 

замандасымызға деген шы-
найы ықыласымызды ақтаруға 
асықтық. 

Оралбек Шәбденұлы Сарқан 
қаласындағы Абай атындағы 
орта мектепті бітірісімен 
Өскемен қаласындағы жол-
құрылыс институтына түссе 
де, отбасына қарайлап оқуды 
уақытша үзе тұрып «Красный 
Октябрь» совхозына жұмысшы 
болып қабылданды. Еңбек жо-
лын жаңа бастаған бозбала сол 
күзде әскерге аттанып, одан 
шыңдалған азамат болып орал-
ды. 

Өткен жолы бір кітаптан 
оқығаны бар. Ғарыш айлағы 
игерілгеннен бергі жарты 
ғасырда «Байқоңырдан» 1400-
ге жуық түрлі мақсаттағы зы-
мырандар ұшырылыпты. 
Осы уақыт аралығында жүк 
тасығыш зымыраннан бас-
стап жаппай қырып-жоятын 
зымырандардың 80-нен астам 
модификациялары сыналыпты. 
Оралбек Шәбденұлы, міне, осы 
Байқоңырда жауынгерлік пары-
зын өтеді. Ол қызмет атқарған 
екі жыл аралығында қаншама 
ракета ұшырылғанына куә 
болды. Ғарыш айлағына таяу 
орналасқан Төретам сияқты 
елдімекендердің өте қауіпті 
радиациялық ортада өмір сүріп 
жатқандығын сезінді. Кейіннен 
әлеуметтік саланы басқарғанда 
осындай аймақтан келген 
адамдарға заң құзыреті шегінде 
қамқорлық жасауды парызы са-
нады ол.   

Әскерден соң бастапқыда 18 
– кәсіптік техникалық училищеде, 
араға жыл салып балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебінде 
жаттықтырушы болған оны мек-
теп қабырғасында жүргенде, 
кейіннен азаматтық боры-
шын өтегенде айнымас серік 
болған спорт алға жетеледі. 
Еркін күрестен жарыстарға 
қатыса жүріп, спорт шеберлігіне 
үміткер атанды. Осы салада 
да ширақтығын, білектілігін, 
шыңдалғандығын дәлелдей 
білді. 

Алматыдағы Қазақ ауыл 
шаруашылығы институтына 
сырттай түскен ол 1979 жылы 
аудандық комсомол комитетінің 
есеп және қаржы бөлімін 
басқарды. Жас жігіттің ілкімділігі 
жоғарыдағылардың назары-
на ілініп, аудандық партия 
комитетінің нұсқаушысы болып 
тағайындалды. Бұл қызметте, 
әрине, білектілік емес біліктілік, 
білімділік басты орынға шығады. 
Ондаған жылғы мінсіз еңбегін 
бағалаған әріптестері оны 1991 
жылдың басында болған сайлау-

Тағылым

Сенімге сергек, 
жауапкершілігі мығым

«Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері, Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы Оралбек Тертю-
баев жас кезінен-ақ қызмет қаншама мәртебелі 
болғанымен жеке бастың қасиеті одан биік 
тұратынын ісімен дәлелдей білді. Біз білгелі 
аудандық әлеуметтік сала бөліміне жетекшілік 
еткен ол қарауындағыларға деген, әлеуметтік 
көмекке мұқтаж адамдарға деген қамқорлықты 
ешқашан жадынан шығарған емес. Өз ұжымындағы 
қызметкерлер ана жылы Орекең зейнет демалысына 
шығарда көздеріне жас алып, қимастығын сездіргенін 
көзіміз көрді. Жауапкершілігі зор бөлімнің қыруар 
істерімен қатар ол қоғамдық өмірдің бел ортасын-
да жүрді. Аудандық сайлау комиссиясын басқарып, 
сенімге сергектігімен, жауапкершілік жүгін қайыспай 
көтеретін қажырлылығымен, тиянақтылығымен 
алғысқа бөленді, соңынан сөз ертіп көрген жоқ.

да аудандық партия комитетінің 
екінші хатшылығына ұсынып, бір 
ауыздан сайлады. 

Тәуелсіздік таңы атқанда 
білікті маман Оралбек 
Шәбденұлына аудан әкімі 
әлеуметтік қамсыздандыру 
бөлімінің тізгінін ұсынды. 
Өтпелі кезеңде зейнетақымен 
қамсыздандыру күрделі болған 
жылдары Оралбектің иығына 
тағы да экономист басшы ретінде  
ауыр жүк түскендігі белгілі. Ол 
қиындықтан шығар жолды іздеді, 
қамқорлыққа мұқтаж жандар-
ды назардан тыс қалдырмады. 
Осындай ұйымдастырушылық 
қабілеті бағаланып 1996-1997 

жыл аралығында облыстық 
тұрғындарды әлеуметтік қорғау 
басқармасы бастығының бірінші 
орынбасары лауазымында абы-
ройлы қызмет атқарды. 

1997-2018 жыл аралығында 
Сарқан аудандық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарла-
малар бөлімін басқарып, зейнет 
демалысына шыққан Оралбек 
Тертюбаев әлі де қоғамдық 
жұмыстан тыс қалмай, аудандық 
сайлау комиссиясын басқарып 
келеді. 

Өмір дегеніміз – ұзақ та 
мағыналы, қиын да күрделі 

жол. Өмір дегеніміз – толас тап-
тырмайтын қозғалысқа толы 
мәңгілік майдан. Айналаңның 
алғысына бөленсең өміріңнің 
мағыналы өткені. Керісінше 
әйкәпір атанып, кісәпірлігіңмен 
елден жырақтасаң тірлігіңнің 
соңы мүсәпірлікпен өтері хақ. 
Біздің кейіпкеріміз өмірден өз 
орнын тауып, кісілерге керек бо-
лып, адамдардан алғыс алып, 
ұл-қызын өсіріп, олардың азамат 
болып атқа қонғанын көріп, зайы-
бы Үмітжан екеуі бүгінгі деңгейге 
жетті.

Өткен жылдың соңында 
Тәуелсіздік мерекесі 

құрметіне Алматы 
облысының әкімі Амандық 
Баталов Қазақстан Респуб-

бликасы Президентінің 
Жарлығымен «Ерен еңбегі 

үшін» медалін Оралбек 
Тертюбаевтың өңіріне 

қадады. Бұл мағыналы 
ғұмыр сүріп, ауданның 
қоғамдық өмірінің бел 

ортасында жүрген Оралбек 
Шәбденұлына берілген 
баға, лайықты марапат.

Жомарт ИГІМАН.
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Жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қарау 
негізінде Сарқан ауданы бойынша жайылым 
айналымдарының схемасын бекіту туралы

 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару ту-
ралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабына және "Жайы-
лымдар туралы" 2017 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабы                                  
1-тармағының  3) тармақшасына сәйкес, Сарқан ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қарау негізінде Сарқан ауданы бойынша жайы-
лым айналымдарының схемасы осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары  А. Мухановқа жүктелсін.
3. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 

алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі                                                                                 Т. Қайнарбеков

Сарқан ауданы әкімінің 2021 жылғы
«   »_______  №___ қаулысына   

қосымша

Жайылымдарды геоботаникалық 
зерттеп-қарау негізінде Сарқан ауданы 
бойынша жайылым айналымдарының 

схемасы

Об утверждении схемы пастбищеоборотов по 
Сарканскому району на основании 

геоботанического обследования пастбищ
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от                       23 января 2001 года 

"О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и подпун-
ктом 3) пункта 1 статьи     9 Закона Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года "О пастбищах", 
акимат Сарканского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему пастбищеоборотов по Сарканскому району на основании геоботаническо-
го обследования пастбищ согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 
района А. Муханова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах 
юстиции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Аким района                                                                           Кайнарбеков Т.

Приложение к постановлению 
акимата Сарканского района 

от «   »_______ 2021 года за №_____

Схема пастбищеоборотов по 
Сарканскому району на основании 

геоботанического обследования 
пастбищ

QOǴAM

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
2017 жылы Қазақстан Республикасының 20 ақпандағы № 47-VI ҚРЗ «Жайылымдар тура-

лы» Заңы қабылданды.  Осы Заң жайылымдарды ұтымды пайдалануға байланысты қоғамдық 
қатынастарды реттейді және жайылымдар мен олардың инфрақұрылымының жай-күйін 
жақсартуға, жайылымдардың тозу процестерін болғызбауға бағытталған.

Осы Заңның 2-баптың 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының жайылымдар ту-
ралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

Қазақстан Республикасының жайылымдар туралы заңнамасы мынадай қағидаттарға 
негізделеді:

1) жайылымдарды ұтымды пайдалану;
2) жеке және заңды тұлғалар үшін жайылымдардың қолжетімді болуы;
3) жайылымдарды беруге және пайдалануға байланысты іс-шараларды жүргізу кезіндегі 

жариялылық;
4) жайылымдарды басқару және пайдалану жөніндегі мәселелерді шешуге жеке және 

заңды тұлғалардың қатысуы.
Сол себептен «Жайылымдар туралы» Қазақстан Республикасының 20 ақпандағы № 47-VI 

ҚРЗ Заңының 9-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес жайылымдарды геоботаникалық 
зерттеп-қарау негізінде жайылым айналымдарының схемасын әзірлеу және бекіту қажет.

Бөлім басшысы                                                                   А.Сейпейов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В 2017 году принят Закон Республики Казахстан за № 47-VI ЗРК от 20 февраля «О пастби-

щах».  Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с рациональным ис-
пользованием пастбищ, и направлен на улучшение состояния пастбищ и их инфраструктуры, 
предотвращение процессов деградации пастбищ.

Законодательство Республики Казахстан о пастбищах основывается на Конституции Ре-
спублики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Ре-
спублики Казахстан согласно пункта 1 статья 2. настоящего Закона.

Законодательство Республики Казахстан о пастбищах основывается на принципах:
1) рационального использования пастбищ;
2) доступности пастбищ для физических и юридических лиц;
3) гласности при проведении мероприятий, связанных с предоставлением и использова-

нием пастбищ;
4) участия физических и юридических лиц в решении вопросов по управлению и исполь-

зованию пастбищ.
Для этого нужно разработать и утвердить схему пастбищеоборотов на основании геобота-

нического обследования пастбищ согласно подпункта 3) пункта 1 статьи 9 Закона Республики 
Казахстан за № 47-VI ЗРК от 20 февраля «О пастбищах».

Руководитель отдела                                                                       Сейпейов А.
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На 1,2 млрд тенге 
защищены права

 предпринимателей 
в Алматинской 

области 
Палата предпринимателей Алматинской 

области в прошлом году защитила права 
предпринимателей на общую сумму 1,215 
млрд тенге. 

Об этом сообщил директор региональ-
ной палаты Асет Шаяхметов. По его словам, 
ТОП проблемных вопросов бизнеса - сферы 
государственных закупок и земельных отно-
шений, жалобы на действия госорганов, во-
просы в сфере налогов, агропромшыленного 
комплекса.

«В 2020 году в Палату по линии защи-
ты прав предпринимателей поступило 233 
обращений от юридических лиц. Из них по-
ложительно решено 88. В целом, благодаря 
нашей поддержке права бизнеса были защи-
щены на 1,2 млрд тенге, что почти наполови-
ну больше чем в 2019 году», - отметил Асет 
Шаяхметов. 

Так, в 2020 году представители Палаты 
предпринимателей защитили в суде ТОО 
«АЛСАД КАЗАХСТАН». Компания требовала 
суд признать незаконным действия госор-
гана и устранить нарушенные права путем 
принятия заявок и выплаты субсидий на уде-
шевление стоимости производства пищево-
го куриного яйца с марта по май 2020 года. 
Эксперты юридического блока принимали 
участие в суде в качестве третьего лица.  По 
итогам рассмотрения гражданского дела, су-
дом вынесено решение об удовлетворении 
исковых требований ТОО «в размере 56 млн 
тенге.

 Вместе с тем, экспертами правового 
блока было рассмотрено  243 нормативно-
правовых актов, из которых с замечаниями 
- 57, без замечаний - 79, не затрагивают ин-
тересы бизнеса - 107. 

Алматы 
облысында 

кәсіпкерлердің 
құқықтары 1,2 млрд 
теңгеге қорғалды

Алматы облысының Кәсіпкерлер пала-
тасы өткен жылы жалпы сомасы 1,2 млрд 
теңгеге кәсіпкерлердің құқығын қорғады.

Бұл туралы Өңірлік палатаның дирек-
торы Әсет Шаяхметов мәлімдеді. Оның ай-
туынша, бизнестің түйткілді мәселелерінің 
қатарында мемлекеттік сатып алулар мен 
жер қатынастары саласы, мемлекеттік 
органдардың іс-әрекеттеріне шағымдар, 
салық, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы 
мәселелер бар.

«2020 жылы палатаға кәсіпкерлердің 
құқықтарын қорғау желісі бойынша заңды 
тұлғалардан 233 өтініш келіп түсті, оның 
88-і оң шешімін тапты. Жалпы, біздің 
қолдауымыздың арқасында бизнес құқығы 
1,2 млрд теңгеге қорғалды, бұл 2019 жыл-
мен салыстырғанда екі есе жоғары», - деп 
атап өтті Әсет Шаяхметов.

Мәселен, 2020 жылы Кәсіпкерлер 
палатасының өкілдері сотта "АЛСАД 
Қазақстан" ЖШС құқығын қорғап,  сотқа 
үшінші тұлға ретінде қатысты. Компания сот-
тан мемлекеттік органның әрекетін заңсыз 
деп тануды және 2020 жылғы наурыздан 
мамырға дейін тағамдық тауық жұмыртқасы 
өндірісінің құнын арзандатуға өтінімдер 
қабылдау және субсидиялар төлеу арқылы 
бұзылған құқықтарды қалпына келтіруді та-
лап етті. Азаматтық істі қарау қорытындысы 
бойынша сот кәсіпорынның 56 млн теңге 
көлеміндегі талап-арызын қанағаттандыру 
туралы шешім шығарды.

Сонымен қатар, палата сарапшыла-
рымен 243 нормативтік-құқықтық актілер 
қаралды, олардың 57-і ескертулермен, 
79-ы ескертулерсіз, 107-і кәсіпкерлер 
мүдделеріне қатысы жоқ.

Алматы облысының Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында Алматы об-
лысы бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысы Ернар Мақажанов 
Департаменттің 2020 жылғы қызметінің қорытындыларымен БАҚ өкілдерін таны-
стырды.

Баспасөз конференциясы барысында Ернар Мақажанов Мемлекет Басшы-
сы қойған міндеттерге сәйкес Департамент сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл жөніндегі уәкілетті орган ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша кезең-кезеңімен, сапалы және 
ойластырылған шаралар қабылдауда, бұл ретте барлық күш-жігер азаматтар мен 
мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа және оның барлық көріністеріне қарсы мүдделерін 
қорғауға бағытталғанын атап өтті.

Ернар Мақажанов атап өткендей осы бағытта, 2020 жыл бойы Агенттіктің Алматы облысы 
бойынша аумақтық департаменті жедел-тергеу және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағыты 
бойынша жүйелі жұмыс жүргізді.

Ернар Мақажанов 2020 жылы Департаментпен 277 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелгенін, 
оның 84% - дан астамы сыбайлас жемқорлық болып табылатынын (232) атап өтті.

Аяқталған қылмыстық істер бойынша жалпы залал 4,9 млрд.теңгені құрады, 4,4 млрд. теңге 
өтелді.

Департаменттің жұмысы ауыр және аса ауыр қылмыстарды анықтауға бағытталған, оларға 
52% немесе 142 құқық бұзушылық жатады.

Ең көп таралған сыбайлас жемқорлық қылмыстар – бұл парақорлық - 196 қылмыс (пара алу 
- 75, пара беру - 117, парақорлыққа делдал болу – 4), лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдалану 
– 10, қызмет бабын пайдалана отырып алаяқтық – 7, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену 
немесе талан – таражға салу-6, билікті асыра пайдалану-10.

Сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін қылмыстық жауапкершілікке 144 тұлға тартылды, 
оның ішінде бірінші басшылар – 36 адам (оның ішінде республикалық деңгейдегі – 1, облыстық 
деңгейдегі – 8, қалалық - 8, аудандық - 13 және ауылдық – 3).

Ернар Мақажанов брифинг аясында атап өткендей сыбайлас жемқорлыққа аса бейім сала-
лар:

кеден саласы - 2020 жылы 114 сыбайлас жемқорлық қылмысы тіркелді, 33 тұлға қылмыстық 
жауапкершілікке тартылды.

құрылыс саласы- 2020 жылы 28 сыбайлас жемқорлық қылмысы тіркелді, 20 адам қылмыстық 
жауапкершілікке тартылды, 11 адам әртүрлі жаза түрлеріне сотталды.

тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы-17 сыбайлас жемқорлық қылмысы тіркелді, 10 
адам тартылды, 7 лауазымды тұлға жазаның әр түріне сотталды.

19 сыбайлас жемқорлық қылмысы жер қатынастары саласында орын алған, бұл салада 18 
адам жауапкершілікке тартылды.

Денсаулық сақтау саласы-15 сыбайлас жемқорлық қылмысы тіркелді, 11 лауазымды тұлға 
қылмыстық жауапкершілікке тартылды, 5 лауазымды тұлға әртүрлі жаза түрлеріне сотталды.

Брифинг барысында Алматы облысы бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бас-
шысы Департаменттің кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету, түрлі мемлекеттік 
органдардың қызметкерлері тарапынан заңсыз араласудың және заңды кәсіпкерлік қызметке 
кедергі келтірудің жолын кесу бойынша белгілі бір жұмыс жүргізетінін атап өтті. Атқарылған жұмыс 
нәтижесінде 2020 жылы кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласудың 30 фактісі анықталды, 65 сы-
байлас жемқорлық қылмысы тіркелді, 49 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Әр түрлі 
жазаға 30 лауазымды тұлға сотталды.

Департамент мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру барысында бюджет қаражатын 
ұрлаудың жолын кесуге ерекше назар аударады. 2020 жылы 45 сыбайлас жемқорлық қылмысы 
тіркеліп, 37 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды.

Сонымен қатар, Ернар Мақажанов брифинг аясында қоғамның қазіргі заманғы болмысы мен 
қажеттіліктерінің басымдығын ескере отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі, бірінші 
кезекте, сыбайлас жемқорлықты алдын алуға бағытталғанын атап өтті. Өйткені, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруда "сыбайлас жемқорлықты алдын алу", яғни оның пре-
венциясы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың, сыбайлас жемқорлық мінез-құлықтың туын-
дауына жол бермеу сипатындағы жүйелі шараларға да жетекші рөл беріледі.

Мемлекеттік сатып алу саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу 
мақсатында Алматы облысы бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет мемлекеттік сатып 
алуға мониторингін тұрақты түрде жүргізеді.

Мемлекеттік сатып алу мониторингі шеңберінде Департаменттің күшімен 2020 жылы 
жүргізілген мониторинг шеңберінде облыс бойынша 4 млрд.097 млн. 208 мың 414 теңге сомасына 
мемлекеттік бюджеттер үнемделді.

2020 жылы облыстың барлық 20 аудандық және қалалық әкімдігі қызмет көрсетудің сервистік 
моделіне көшті. Биылғы жылы ауылдық деңгейдегі әкімдіктер жұмысының осы моделіне көшу 
жоспарланып отыр.

"Protecting Business and Investments" бизнес пен Инвестицияларды қорғау жөніндегі сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы жоба шеңберінде Департамент 2020 жылы инвесторлармен 700 млрд.
теңгеден астам сомаға 55 келісімге қол қойды.

Департаментпен "Ашық бюджеттердің интерактивті картасы" жобасы шеңберінде Publicbudget.
kz" 2020 жылы жалпы сомасы 935,1 млрд.теңгеге 1740 мемлекеттік ұйымның бюджетін жариялау 
қамтамасыз етілді.

Департаментпен 2020 жылы 12 сыртқы талдау және 17 сыбайлас жемқорлыққа қарсы мони-
торинг жүргізілді. Оның шеңберінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне неғұрлым бейім салалар 
мен бағыттар анықталды. Сыртқы талдау қорытындылары бойынша 194 ұсыным әзірленді, оның 
ішінде бүгінгі күні талдау объектілері 178 ұсынысты орындады, бұл 91,7% - ды құрайды. Бүгінгі 
күні жүргізілген талдау жұмысының қорытындылары бойынша 934 нормативтік құқықтық актілерге 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (41 - сыртқы талдау желісі бойынша, 893 - мониторинг 
желісі бойынша).

Сонымен қатар, Департамент сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру және аза-
маттар арасында парасаттылық қағидаттарын насихаттау мақсатында 150-ден астам сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ролик әзірледі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құндылықтарды насихаттау 
мақсатында көрнекті тұлғаларға арналған 13 мурал (сурет) салынды. 

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы қызмет) Алматы облысы бойынша департаменті

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТІ 2020 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ 

ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫМЕН ТАНЫСТЫРДЫ

УЛЫ ГАЗ - ӨТЕ ҚАУІПТІ
Улы газдың ең 

қорқынышты қасиеті оның 
ешқандай иісі жоқтығында, 
демек ауада оның буының 
бар-жоқтығы арнайы 
жабдықсыз анықтау қиынға 
соғады. Ал ол кез-келген 
жерде пайда болуы мүмкін. 
Бұл үшін кез-келген жану 
процессінің болуы жеткілікті. 
Егер жану ошағының жа-
нында оттегінің қоюлануы 
жеткіліксіз болса, онда улы 
газдың қалыптасуына барлық 
мүмкіндік бар. Улы газбен 
улану күтпеген жерде бола-

ды, себебі зардап шегуші біраз уақыт оның буымен тыныс алғанын мүлдем сезбейді. 
Улы газбен уланудың алдын алу үшін келесі шараларды сақтау қажет:
- жылыту маусымы қарсаңында үйдегі пештерді тексеру және жөндеу;
- барлық түтіндік құбырлары мен олар өтетін қабырғаларды әктеу;
- тұрақты түрде, кем дегенде екі айда бір рет түтіндіктер мен пештерді ішінде 

жиналған күйеден тазарту;
- пешті пайдаланған кезде көмір толық жанбағанша жапқышты жаппау;
- көмірді үй ішіндегі алауошаққа жақпау;
- үйді жылыту үшін газ плитасын, пештерін пайдаланбау;
- газ құралдары пайдаланатын бөлмелерде ұйықтамау;
- газ құралдарын қолданған кезде ауа сорғышты орнатып, қосу.
- газ құралдары орнатылған бөлмелерді әрқашан желдету;
Қыс мезгілі кезінде жоғарыда аталған ұсынымдарды сақтасақ, біз адамдардың улы газ-

бен улану оқиғаларына жол бермейміз және жеке тұрғын үй секторында тұрмыстық өрттердің 
санын айтарлықтай қысқартамыз.

Е. ТУРСУНОВ,
Сарқан ауданы  ТЖБ бас маманы, азаматтық қорғау майоры.

RESMI

Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 
92-бабының 4-тармағының  3-тармақшасына 
сәйкес жайылым жер учаскесінде  ауыл 
шаруашылығы жануарлары (мал басы) болуы 
керек. 

Ауыл шаруашылығы жануарлары (мал 
басы)  саны агроөнеркәсіптік кешенді дамы-
ту саласындағы уәкілетті орган белгілеген 
жайылымдардың жалпы алаңына түсетін 
жүктеменің шекті рұқсат етілетін нормасының 
жиырма пайызынан аз болмау керектігі жерді 
ұтымды пайдалану ұғымының ажырамас бөлігі. 

Аудандық ветеринариялық станциясының  
АБЖ (ИСЖ)  бағдарламасында ауыл 
шаруашылығы жануарлары мал басы тіркелуге 
тиіс.  

Аталған заңның 99-бабының 4-тармағына 
сәйкес ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
егістік, оның ішінде суармалы егістік жерге 
дәнді-дақылдарды кезектестiрiп, алмасты-

ШАРУА ҚҰРЫЛЫМДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАҚСАТЫНДАҒЫ ЖЕРЛЕРДІ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ БОЙЫНША АҚПАРАТ

рып (севооборот) пайдалануы қажет. Себебі, 
қант қызылшасы, бидай, арпа, майбұршақ 
осы дәнді-дақылдарды алмастырмай сепкен 
жағдайда топырақтың құнарлығы төмендеп, 
алынатын өнім төмендеп кетеді. Сол себеп-
тен кезектестiрiп, алмастырылып (севооборот)  
тұру тиімді болады. 

Пайдаланылмай жатқан жерлерге шаруа 
қожалықтарының басшыларына жер кодексінің 

92-бабына сәйкес жерлерін нысаналы 
мақсатына сәйкес пайдалануы туралы хабар-
ландыру хат жіберіліп және «Салық және бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы (Салық кодексі)», 509-бабының 
5-тармағына сәйкес, Сарқан ауданы бойын-
ша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлердің салығын 10 есе-
ге көбейтуге Сарқан аудандық мемлекеттік 

кірістер басқармасына жіберіледі. 
Сонымен қатар жерді ұтымсыз не-

месе пайдаланбаған жағдай Қазақстан 
Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық 
кодексінің 338-бабымен айыппұл салынуға 
әкеп соғады. Жер кодексінің 92-бабының 
3-тармағы және 94-баптарына сәйкес 
Қазақстан Республикасының жер заңнамасын 
бұза отырып пайдаланылған жер учаскесi 
мәжбүрлеп алынатындығын ескертемін.

Құрметті шаруа құрылымы! Өз иелігіңіздегі 
жерлерді ұтымды пайдаланып, Қазақстан 
Республикасының Жер заңнамаларын 
талаптарының сақталуын назарыңызға 
жеткіземіз.

Ш. БАЙМАДИЕВ,
Сарқан ауданы әкімі аппаратының 

 бас маман-жер инспекторы.                                                             

Жер атадан қалған асыл мұра. Жерді қорғау қоршаған орта-
мен тығыз байланысты.  Қазақстан Республикасы ауыл 
шаруашылығы Министрінің 2019 жылғы 9 шілдедегі № 252 
бұйрығын  орындау мақсатында 2021 жылға Сарқан ауданы  бой-
ынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жер учаскелеріне мониторинг жүргізіледі.
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Жалпы үйір ұстайтын мықты 
айғырларды мың жылқының ішінен 

қатесіз таңдау үлкен сыншылық пен білгірлікті 
талап етеді. Табиғи сұрыпталудың қаншама 
кезеңдерін басынан өткізген  Көктеректің 
қазақы жылқылары қашанда төзімділігімен, 
жүріске мықтылығымен және ұзақ қашықтыққа 
талмай шабатын жүйріктігімен ерекшеленетін.

Төрт аяғын тең тастаған тайпалған су 
жорғаларды, шабысы шалқар, ұшқан құспен 
жарысқан  сәйгүлік бәйге аттарды іріктеп, бап-
тай білген белгілі атбегілер мен сыншылар  
Көктеректен  үзіліп көрмеген.  

Сонау 1950 жылдан бері  шашасы-
на шаң жұқтырмаған ауылымыздың жүйрік 
жылқылары, сирек кездесетін бәйге аттары, 
оңайшылықпен   қайталанбас, жүз жылда бір 
туатын тұлпарлар тұқымынан еді. Олардың 
бәрі де алдарына жылқы баласын түсірмеуге 
тырысқан намысты  сәйгүліктер.

Солардың ішінде, әсіресе, “Көкторғай” 
атты бәйгі аты жарықтық Жамбол атамыздан 
басқаның тақымы тиіп көрмеген шалқар ша-
быс, аламан бәйге үшін жаралған жануар бо-
латын. Бойы биік келіп, екі құлағы төбесінде 
төңкеріліп, баданадай көздері сұлулықтың 
символындай жайнап тұратын. Бұл жүйріктің   
кеудесі кең, сағағы шығыңқы,  алдыңғы екі 
аяғының арасынан адам өтерлік алшақ, құлаш 
құйрық, қол батпайтын жалдас, теңбіл көктің өзі 
еді. 

Қатар жүрген жылқылардан  басы бақан 
бойы алда озық тұратын, ара-тұра жақындап 
қалған жылқы баласын сарт еткізіп, қыршып 
алатын қыршаңқылығы да бартұғын. Оның осы 
мінезіне қанық  сырмінез  аттар  Көкторғаймен 
бой таластырмайтын.

Жиырма-отыз шақырымдық бәйгеге 
шапқан  Көкторғайды тоқтатудың өзі  бір 
ғаламат. Мәре сызығынан өткеннен кейін 
кеудесіне неше қабат арқан керіп барып, 
екпінін тоқтатпаса, өз бетімен тоқтау дегенді 
білмейтін. Үш-төрт шақырым шауып барып, 
әрең тізгінін тартқызатын. Кезінде шаруашылық 
тізгінін қолына ұстаған Жамбол атамыз осы 
Көкторғайға күмістелген ертоқым салып, 
безендірілген өмілдірік пен  құйысқан тағып, 
қанжығаға қасқыр ішік бөктеріп мініп алғанда, 
бұрынғының сұлтандарындай сәнді де, салта-
натты  көрінетін. Көкторғайдың кереметі де сол, 
Алматы, Талдықорған, Семей облыстарының 
той-жиындарында талай жыл аламан бәйгенің 
алдын  бермей, жеке дара келіп жүрді. 

Ертеректегі Көктерек ауылындағы Қамбар 
ата қылқұйрықтарының ішінде, әрине,  
Көкторғайдың  тумысы бөлек, ойып  алатын 
орны ерекше... 

1960 жылдарға дейінгі облыс көлеміндегі 
ат жарысының негізгі жүлдегері Көкторғай бол-
са, 1990-1995 жылдардағы дүбірлі бәйгелердің 
алдын бермеген  ауылымыздың мақтанышы - 
Шайтан торы болатын. 

Олар  талай - талай аламан бәйгелердің 
бәсін жеңген, сыйлықтарын суша сапырған 
нағыз пырақтар еді. Аталмыш сәйгүліктер  
иелеріне  ақшалай немесе  заттай сыйлықтар 
ғана әперіп қойған жоқ, оларға жорға да, «Вол-
га» да мінгізді. 

Ауданымызға белгілі ұлт ойындарының 
ұйымдастырушысы Жаманбалин Серікқали 
ауылдың бәйге аттары жөнінде мынандай 
пікір білдіреді: «Көктеректен шыққан қазақтың 
қарабайыр жылқысының тұқымдарының 
ішінде, шашасына шаң жұқпаған қаншама 
сәйгүліктерден менің есімде қалғандары 
Малдыбектің торысы, Жамболдың Көкторғайы, 
Балабатырдың Көпесбайы құласы, 
Қалижанның Жирен қасқасы, Жұмабайдың 
Тортөбелі (Ағаш аты), Құрманның Ақ бозы, 
Сыдықтың Ержан торысы, Әсеттің Снайпері, 
Серіктің қоңыр аты, Беріктің сынық құлағы, 
Сейсеннің қоңыр аты, Сыдықтың Ақ жалы, ең 
соңғысы Әбіләкімнің Шайтан торысы еді».

Атам қазақ «жігіттің  ішінде жігіт бар аза-
маты бір бөлек, жылқының ішінде жылқы бар, 
қазанаты бір бөлек» демекші, ауылдағы осын-
шама айтулы бәйге аттардың ішінде Шайтан 
торының жөні бір бөлек екендігі даусыз ақиқат.    

Шайтан торы  ауданды, облысты былай 
қойғанда, республиканы дүр сілкіндіріп, алғаш 
рет Қазақстанда ЮНЕСКО-ның қолдауымен 
1995 жылдың тамыз айында Семейде өткен 
ұлы ақын Абайдың 150 жылдық тойында, 
бұрынғы Одақтың  әр елінен келген таңдаулы  
бәйгелері қосылған аламанда  аласұра шауып, 
жүз отыз алты жүйріктің ішінде бірінші ондыққа 
ілігіп, бүкіл елді таң қалдырып, өзіне назар ау-
дартып,  таңдай қақтырғаны естен кетер ме?! 

Қазақ сахарасы бұрын-соңды көрмеген осы 
ұлы той жайлы  жазушы Медеу Сәрсекенің 
«Абай тойы» атты кітабындағы «Бас бәйге 
кімдікі?»  мақаласында:  «Шынында да, бірінен 
бірі асқан шетелдік алты жеңіл автомобиль 
тігілген, олардан өзге  және алты жүйрікке 
қомақты жүлде қойылған, сәйгүліктер қырық 
шақырымға шабатын аламан бәйгені бүгін бол-
маса, қайдан көресің?!  Соған қатысу үшін, әрі 
соншама мол сый-жоралғыдан сабақты ине 
алуды үміт етіп Қазақстанның барлық облыста-
ры мен Қырғызстан Республикасынан қаншама 
сәйгүліктер келген. Бәйге жолына артық-кемі 

Көктеректің 
сәйгүліктері

Кеңес дәуіріндегі  Бөрлі өңірінің белгілі мал 
шаруашылықтарының бірі де бірегейі бұрынғы Максим-
Горький қой совхозы басқаларымен қоса, төрт түліктің 
ішінде жылқыға  жете көңіл бөлгендердің  қатарынан бо-
латын. 

Ауылдың бұрынғы көнекөз жылқышылары Нұрханов 
Жұмаш, Сегізбаев Хамет ақсақалдар, кешегі Мейіров 
Сыдықтар бабадан балаға мирас болған Қамбар ата түлігінің 
санының да,  сапасының да дұрыс жолға қойылуына ерекше 
көңіл бөлген азаматтар еді. Көктерек қазанаттарының 
селекциясымен айналысып, совхозға «дончак», жабы  
тұқымдастарды әкеліп, жергілікті жылқылармен буданда-
стыру мен асылдандыруды жүзеге асырған  мал мамандары 
Зияданов Болат пен  Ысқақбаев Әсеттердің  де еңбектері 
ерен.

жоқ 136 ат шықпақ. Бұл енді әншейінгі жыл ара-
латып, тіпті бес-он жылда да бола бермес жа-
рыс. Сондықтан да оны кейбір газет-журналдар  
айрықша марапаттап, «Ғасыр бәйгесі» деп тау-
ып атаған. 

...Тоғызыншы жүлденің иегері 
-Талдықорғанның «Шайтан» аталған (бапкері-
Әбіләкім Шәкеров)  торы сәйгүлігі», - деп 
таңдана жазды.

Шынымен де, айтса айтқандай, қасиетіңнен 
айналайын, дүлдүл еді-ау, шіркін, Шайтан 
торы...

Ол қатысқан кез келген бәйгеде хабарлау-
шы «Бөрлітөбе ауданынан қосылатын сәйгүлік 
Шайтанторы, шабарман бала Қасқырбай деп»  
таныстырған сәтте, естіген ел бір дүр ете түсуші 
еді. «Бөрлітөбе, Шайтан торы, Қасқырбай» де-
ген осы сөздердің өзінде  ерекше бір айбар, 
басқаны селк еткізер сес бар  секілді болып 
тұратын. 

Шайтан торы сәйгүліктің  дүниеге келуінің 
өзі ерекше бір оқиға... 

Жылқышы Аспандиярдың Сыдығының ай-
туынша, «ол бағатын совхоздың жылқы табы-
нында шапшаң, ұшқыр әрі қашқан жылқыны 
аттатпайтын жүрісі де өте жеңіл, сумаңдап, 
қамшы салдырмай,  алдыға ентелеп отыратын 
торы бие болған көрінеді. Содан болса керек, 
әлгі торы биені жылқышылар қауымы Шайтан-
торы бие деп атап кеткен.  

Ол торы биенің бір кінәраты – ешқашан ар-
тынан құлын ертпейтін, яғни құлындамайтын. 
Себебі, жылқыдан асау ұстау үшін 
жылқышылар,  алдымен осы Шайтанторы 
биені ерттеп, сонымен тұра қуып, асауды 
ұстап алған соң, торы биені суытпай, жібере 
салатындығында болса керек. Содан ыстығы 
алынбаған, ол бейшараға құлын тұрмайтын. 

Бір жылы жайлауда шілде айының 
соңында толассыз нөсер жауын жауып, оның 
арты қырбық қарға ұласып,  қабақтап жайы-
лып жүрген біраз  жылқы құздан ұшады, сол 
жылқылардың ішінде Шайтан торы бие де 
болған екен.  Осы құздан құлағанының кесірінен 
Шайтанторы бие бір жамбасынан мертігіп, 
жарақат алып, міністен қалыпты. Содан кейін 
барып қана, толық буазданып, құлындаған кез-
де, жарық дүниеге  көзі жәудіреген торы құлын  
келеді.  Міне, сол торы құлын Шайтанторы 
биенің соңынан ереді,  кейіннен оның өзін де 

енесіне ұқсатып,  Шайтан торы  атап кеткен».
Бүгінде жасы жетпіске келген  Сыдық 

атаның  өткен өмір белестерін қимастықпен 
еске ала отырып, Шайтан торы жайлы  айтқан 
әңгімесінің төркіні осындай еді. 

Шайтан торы алғаш рет қасиетті Бәйтік 
дамолдаға  берілген аста елу аттың алды бо-
лып келсе, алаштың ақиық ақыны, Ақсудың 
түлегі  Ілияс Жансүгіровтың 100 жылдық ме-
рей тойында топ бастап, «Волга» автокөлігін 
ұтты, Қаратал ауданындағы әулие Балпық биге 
берілген ас  бәйгесінде жүз алпыс аттың ара-
сынан суырылып шығып, бірінші болып келді.

Жылқының пырағы Шайтан торы туралы 
«Көкжиде»  өңірінің тумасы, ақын  Сапарғалиев 
Жанат ағамыз  поэмаға бергісіз «Шайтанто-
ры» атты керемет өлең де жазды, осы жыр 
жолдарындағы: 

Қазақтың таза қанды жылқысынан,
Қоспа жоқ, араласқан оннан-мұннан.
Қазіргі шибұттарды көргенімде, 
Сол ма екен, соңғы жүйрік деп те қалам.
Ат тұяғы Ақсу төсін дүбірлетті,
Отанға әйгілі боп, дүбірлі өтті.
Қазақы соңғы тұлпар мен дегендей,
Тор Шайтан тарихқа ізін салып кетті», - 

деп өзегін өртеген сырларын ақтарғанындай, 
бүгінде бәйге аттары үзілмеген Көктеректің ба-
сынан бақ тайғандай...

Атам заманнан бері алаш ұлдарының   
баптаса тұлпары да, сұңқары да бола 
білген қылқұйрықтардың ішіндегі бәйгілері 
өңірімізде азайған заман туды. Ең өкініштісі 
- басымызға бақ болып қонған,  керемет 
арғымақтарымыздың тұқымын ары қарай 
өрбіте алмағанымыз, ауылымыздың атын әлі 
де шығара алатын  сәйгүлік аттарды жоғалтып 
алғанымыз.

Кейінгі кезде Көктерек жастарының ұлт 
ойыны көкпарды жандандырып,  ат жүгіртіп, 
бәйге ұйымдастырып жүргендері -  кеудемізде  
қуаныш ұялатып,  үміт отын үрлеп, қам көңілге  
медет беретіндей. Бұл ауылдан әлі де талай 
сәйгүліктер шығатынына сенейік, ағайын...

Жаңабай ӘДІЛБАЙҰЛЫ, 
 өлкетанушы.

Есенай ІҢКӘРБАЕВ,  
тарихшы.

Шындықтың 
жарқын белгісі

 

Сөздің аты – шындық, анасы – 
бірлік. 

Қаздауысты Қазыбек би.
«Арман алға жетелейді» демекші, 

ұстаз болу менің алғаш рет мектеп 
есігін ашқаннан басталған еді, сол 

арманыма жету үшін мен талай 
қиындықтарды басымнан өткізуіме 

тура келді. Амал не: соғыс кезі, 
ашаршылық, бүлінген қалалар мен 

көшеде тамақ іздеп жан сауғалап 
жүрген жетім балалар. Мен сол 
кезде өмірге келіп, сол сұрапыл 

жылдардың куәгері болып өстім. 
Алған бетімнен қайтпай тырысып 

білім алуға ұмтылдым. 

Менің өліп қалмауыма себепкер болған, 
алға ұмтылуыма жол көрсеткен біріншіден ата-
анам болса, екіншіден сол кезде сабақ берген 
ұстаздарыма алғысым шексіз!  

Сол кезде менің «кіндік әкем» болған 
ұстазым Еркінбеков Мәкей мені өлім аузынан 
аман алып қалмаса, менің «ұстаз боламын» 
деген арманымның орындалуы неғайбыл бо-
лар еді. «Кіндік әкем» биыл 125 жасқа келер 
еді, ол өзінің 57 жас қысқа өмірінде ауылдағы 
кәрі, мүгедек жандарды, жетім балаларды 
аштықтан аман алып қалуға көп көмегін берген 
ардагер ұстаз, аяулы әке бола білді.

«Кіндік әкем» 1952 жылы қатты науқастан 
қайтыс болған соң, мен білім қуып Сарқан 
қаласына келіп, интернатта тұрып оқуымды 
жалғастырдым. 1956 жылы 10 класты 
бітірдім, жоғарғы оқу орнына баруға жағдайым 
болмағандықтан 1957 жылдан бастап өзім 
оқыған Абай атындағы мектепте математика 
пәнінен сабақ бере бастадым, сол жылдан 
бастап тұрмыс құрдым. Жолдасым Колубеков 
Рафиқ Шакирұлы өзім сияқты ұстаз болды, ол 
«соғыс және еңбек ардагері» болатын, ол да 
сол мектепті 1954 жылы бітіріп, 1956 жылы 
жоғарғы оқу орнына түскен, ал мен болсам 
1962 жылы Алматыдағы КазПИ-дің матема-
тика мамандығын таңдадым, жолдасым та-
рих мамандығын таңдап қатар сырттай оқып, 
диплом алдық. Мен бес баланы дүниеге 
әкелдім, олардың өсуіне енем мен ата-анам 
көмектескен еді. Енем Колубекова Фарваз 
Асхатоллақызы 1905 жылы Ақсу ауданының 
Қапал ауылында туып өскен екен. Сол ХVІІІ 
ғасырдың аяғында Жетісу өлкесінде «Ма-
мания» мектептері ашыла бастаған екен, 
Қапалда да 7 жылдық татар мектебі болып-
ты. Сол мектепті менің «кіндік әкем» және 
енем де бітіріпті, енем 1920 жылдан бастап өз 
ауылындағы мектептерде кейіннен 1930 жыл-
дары Сарқан қаласында пайда болған «қазақ» 
мектебінде мұғалім болған екен. Менің енем 
көп сөзі жоқ тұйық адам болған еді. Енемнің 
қолында мен 1957-1962 жылдары бірге 
тұрдым, тек қайным Жезқазғаннан көшіп келіп, 
бөлек тұруға тура келді. Мен кетерде керегі 
болмас деп қайсібір қағаздарды алып кеткен 
болатынмын. Солардың ішінен жолдасымның 
5-ші класты бітірген табелін (куәлігін) тауып 
алдым, қалған куәліктері жыртылып кеткен 
екен. Сол куәлігі араб-латын тілінде жазылып-
ты, сонда жолдасымның анасының қолы бар 
екен, менің жолдасым Армиядан 1952 жылы 
қайтқанда сол куәлікпен Абай мектебіне же-
дел емтихан тапсырып, аттестатты 1954 жылы 
алған екен. Енем намаз оқитын, дін жолында 
жүретін, бірақ мен оны көп мазаламайтын едім, 
мен де жолдасым да таңертеңнен кешке дейін 
жұмыста болатын едік, жолдасым еңбекқор 
адам болды. Менің сол кездегі «махаббатым-
мамандығым» мені алға жетеледі, қазір мен 
арманыма жеттім деп ойлаймын! 

Аллаға шүкір, биыл Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдық мерейтойын тойлағалы отырмыз. 
Мәңгілік еліміздің Тәуелсіздігі мәңгілік болса 
екен деймін, еліміз аман, жұртымыз тыныш 
болсын ағайын!

Кәукер КОЛУБЕКОВА,
ардагер ұстаз, Сарқан ауданының 

Құрметті азаматы. 
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Махамбетке хат
Әй, Махамбет, өр бабам!
Қылышы қолда  ойнаған,
Тағдыры қылда ойнаған,
Жырыңды оқып жасыннан,
Құмар боп өскен жасымнан,
Бүгінгі ұрпақ  мен болам!

Сары бала қамы үшін,
Жігерге жанып намысын,
Мұз жастап алаш ары үшін,
Атыңды естіп алыстан,
Үреймен дұшпан табысқан,
Айбат бір шеккен барысым!

Келмеске кетті кер күнің,
Керегем мықты, кең бүгін!
Аңыз ғып айтып ерлігін,
Күбірлеп тау да, дала да,
Сіңірген берік санама,
Сендегі өрлік – мендік үн!

Қадамым бүгін сан алда,
Жасқанбай қарап ғаламға,
Көсілем еркін даламда!
Көрсең ғой, баба, бір келіп,
Кеудеңнен мұңның мұзы еріп,
Жай табар ма едің табанда!

Бітімім нәзік шығар тым,
Сындарға бірақ шыдармын!
Қаймықпай қарсы тұрармын!
Көгінде көңіл шалқыған,
Жырыңа ерлік аңқыған,
Жанымды салып суардым!

Тік ұстап қолға жалауын,
Ұланы бейбіт заманның,
Аманат еткен далаңның,
Қызғыштай қорып тасын да,
Рухыңды жалғап ғасырға,
Иеді басын саған мың!
                                            

Әр қазақтың 
жүрегінде сырлы әуен

(Тұманбай Молдағалиевқа арнау)

Сен жүрекке сүйенесің «күй білген»,
Жырларыңнан жылылықты жидым мен.
Сен сүйесің адамзаттың барлығын,
Ақын аға, жырларыңды сүйдім мен!

Пенде ұқпайтын сырың сыймай көлемге,
«Жабыққанда жалынасың өлеңге».
Мөлдіреген айнасындай жаныңның,
Жырларыңмен арай шаштың сен елге!

Ақын жүрек кеңпейілді неткен тым,
Өзге мұңы өз жанына сепкен мұң.
Өлең – ғұмыр, өлең – бағы ақынның,
Әр жолынан лебі аңқиды көктемнің.

«Көктемдегі көк өзендей тасыған»,
Шабыт алған туған жердің тасынан.
Дархан мінез даласындай жұртымның,
Жырларыңды оқығанша асығам!

Әр қазақтың жүрегінде сырлы әуен,
Сырлы әуеннен сиқырлы бір мұң көрем.
«Адамдықтан аттама», - деп -« адамзат!»
Тұманбай боп шың басында тұрды өлең!

Сыйдырам құшағыма
Таусылмас күйбең күннің торабында, 
Қамалып жүремін бе нала-мұңға. 
Тастаймын да барлығын тас қалада, 
Мен ертең кетіп қалам сол ауылға. 

Мен енді кетем,аға, сол далаға, 
Кеңдікті іздер қанат самғағанда. 
Ей, шыңдар, ертең жетер ерке қызың, 
Тыныштық табар жаным тауда ғана... 

Ауылымды сыйдырам құшағыма
Ауылдың іздеп дауа даласынан, 
Жұтайын тойғанымша ауасынан. 
Көк шалғыннан кілемін төсеп қойып, 
Күтер ауыл бір хабар баласынан. 

Төбешіктер бүк түсіп, қырат анау, 
Күн батады нұр шашып жырақта алау. 
Жалаң аяқ жарысып жүйрік желмен, 
Қанат бітіп қиялға қыр асам-ау. 

Тау төбесін тұрады сүйіп мұнар, 
Сол далада қарттар бар - биік шыңдар. 
Ой-қазына қозғаса өмір сырын, 
Жылы жүзді жандары ұйып тыңдар. 

Тас кеуделер жерінтіп кей күнімде, 
Жаным жүдеп, шөлдедім мейірімге. 
Ақ әжелер құшағын сағынамын, 
Ақ ниеті қалқыған пейілінде. 

Тау-тасы мен даласын құшамын да, 
Сол ауылды сыйдырам құшағыма. 
Өзенінен өрліктің лебін жұтам, 
Жанып берер жанымды күш-ағынға! 

Мен ертең кетем, аға, далаға кең, 
Қоғам сызған шектеулер - маған бөтен. 
Мейірімге тойымсыз жүрегімді 
Жылыт менің, ей, таулар, саған жетем.. 

Желбіресе көк аспанда 
көк Туым

Желбіресе көк аспанда көк Туым,
Асқақ болып биік шыңнан шықты үнім!
Тар жолдарда қиындықты еңсерген,
Бабалардың рухын көрем мен сенен!

Көк Туыңды биік ұста, қарағым!
Туым барда жасымаймын, жанамын!
Ей, кең дала, куәсі сан ғасырдың,
Жалауымда тамшысы бар жасыңның!

Туды көрсең, тұра қалып, тағзым ет!
Онда елдің намысы тұр желбіреп!
Жігерімді жанып алып жалауға,
Асуларды бағындырам сан алда!

Көгілдір Ту – елдігімнің айғағы,
Абылайдай бабалардың айбары!
Асқақтай бер, желбірей бер төрімде!
Тек бейбіт күн нұрын төксін жеріме!

Бұл – Астана
Бұл – Астана, жұлдызы – нұр, бағы – гүл,
Бұл – Астана, кеші – ертегі, таңы – жыр.
Келбетіне тамсанатын Ай төніп,
Маңдайына біткен қазақ  бағы бұл.

Бұл – Астана, сан арманның тұрағы,
Сан үміттей маздап түнгі шырағы,
Ертеменен ерке Есілді аймалап,
Оятатын таңда Күннің шуағы.

Бұл – Астана, талай тағдыр табысқан,
Жүйрік желі қиялыммен жарысқан.
Бауырында сан ғимарат сән түзеп,
Салтанаты  көз тартатын алыстан.

Бұл – Астана, айбарындай бабамның,
Ортасынан орын алған  ғаламның.
Бейбіт күнмен бірге соқсын тынысың,
Айбыныңнан болашаққа жол алдым.

Бұл – Астана, өр елімнің жүрегі,
Еңсең биік болсын сенің үнемі.
Құшағыңда сәби күлсін алаңсыз,
Орындалсын қарттың бата-тілегі!

Самал ШЕНГЕЛБАЕВА.
Сарқан қалассы. 

Алғыс алға жетелейді
 

Ата-ана үшін ең басты бақыт 
– балаларының өмірден 

өз орындарын тапқаны. Баланы 
жақсы көрген адамға бақыт ба-
сын иеді. Көкөзек ауылындағы 
Әбілбековтер отбасы балаларына 
дұрыс бағыт бере білген. Ал ба-
лалары болса жүретін жолдарын 
өздері таңдауда. 

 Түрік ағайындарда «Балаңа 
балық берме, қармақ бер» де-
ген тәмсіл бар. Шын мәнінде де 
балаңа тәлім бер, ұлағаттың бәрін 
бер, тәрбиенің нәрін бер.

 Думан Әбілбеков Серік пен 
Бейбіттің үшінші перзенті. Мектептен соң Талдықорған қаласындағы аграрлық колледжде оқыды. 
Арнаулы оқу орнын бітірісімен білімі мен біліктілігінің нәтижесінде жастардың қызмет көрсету 
орталығына қабылданып, қоғамдық өмірге белсене араласты. Заң университетіне түсіп, панде-
мия кезінде волонтерлар әрекетін орталықта жүйеледі. Қамқорлыққа мұқтаж отбасылар Думан 
бастаған жастардың елгезектігіне риза болып, алғыс ақтарған болатын. 

Көпшілік алғысы Думанды алға жетелеп келеді. Өткен мамыр айында әскерге шақырылып, 
азаматтық борышын Қордайдағы шекарада өтеу үстінде. Жуырда жауынгер Думан Әбілбеков 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Алғыс хатын алды. Демек еңбек еш кетпейді, ел алғысы ер 
азаматты алға жетелейді.

Ж. МАҚАТҰЛЫ.

Үздіктер дараланды
Сарқан ауданының балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінен тәлім алып жүрген жас  

спортшылар өз саласы бойынша даралануда. 
Қаңтар айының 7-10 аралығында  Талдықорған қаласында бокстан қыздар арасында Ал-

маты облысының чемпионатында топ жарған шәкірттерімізбен мақтанамыз. Атап айтқанда  
Қлышбаев Рауанның шәкірттері Сарқан гуманитарлық колледжі 1-курс студенті  Дүйсенбек 
Ботагөз  87 келі салмақ дәрежесінде  I  орынды жеңіп алды.  Н. Островский атындағы мектеп 
лицейінің 10 а сынып оқушысы Досбаева Балжан  52 кг салмақ дәрежесінде  II орын иеленді.   
Ал осы мектептің 8 сынып оқушысы  Бекболатқызы Нұрай  42 кг салмақ дәрежесінде  жеңімпаз 
атанып,  I орын тұғырына шықты.  Ақын Сара атындағы орта мектебінің 8 сынып оқушысы Да-
рынбек Ақмейір  57 кг салмақ дәрежесінде II орын иеленді.   

Осы айдың  11-16 аралығында Текелі қаласында Дзюдо күресінен 2004-2005 жылы туған  
жасөспірімдер   арасында Алматы облысының чемпионаты өтіп, жарыс нәтижесі бойынша 
жаттықтырушы Адамбеков Төлеудің шәкірттері   Н.Островский атындағы мектеп лицейінің 
9 сынып оқушысы Ахмет Еңіліксаида, облыстық мектеп интернатының  8 сынып оқушысы 
Жұмабек Марлан  III орын иеленді. 

Р. КЫЗАЙБАЕВ,
БЖСМ әдіскері.  

1.Жанымнан менің жылу ал

Сібірлеп атқан ақ таңның,
Уызын еміп шаттандым.
Дертіме дауа-табиғат,
Өртімді солай басқанмын.
Қылаулап жауған ақ қардың,
Әлемге сырын ақтардым.
Терезесін дос көңілдің,
Қарлы жаңбыр боп қаққанмын.
Көз қарықтырған ақ шаңқан,
Сұлулық таудан тапқанмын.

Соқса кеп "Бөрі сырғағың",
Ойы жоқ тіпті тынығар.
Ақ түтек борап тұмшалап,
Естілмей даусың құмығар.
Қып-қызыл аяз төнеді,
Алқымнан алар түрі бар.
Сірескен сеңдей ақ сіреу,
Көтерген бізді сірі қар.
Көктем де ертең келеді,
Жанымнан менің жылу ал.

2.Көңілімнің көркем көктемі

Көбесі қардың сөгіліп,
Арылды дала сызынан.
Төбесі көктің көрініп,
Қылтиған гүлге қызығам.
Кербез қыр тұрса керіліп,
Ауасын жұтып тынығам.
Нөсер кеп құйса төгіліп,
Бейне бір таза тұнық ән.
Бұйра шаш бұлтпен туысып,
Көк нұрыменен жуынам.

Көктеммен кеше құрдас ем,
Көзге ілмей өтті, неткені.
Өзіңмен кешкен мұң да әсем,
Дариға-дәурен... жоқ теңі.
Жаңғырттың қайта жадымды,
Жиырма бестің дәптері.
Бізді де бәлкім сағынды,
Жас күннің жарқын сәттері.
Аралап жүрмін бағыңды,
Көңілімнің көркем көктемі!

3.Жаз ғұмыр көшіп барады

Жаз келді, жаным жадырап,
Жасанды тағы бар маңай.
Шапағын нұрға малып ап,
Толықсып тұрды толған Ай.
Қарғадай кезден бірге өскен,
Қалаулым болған қарғам-ай.
Екеуіміз қарсы алатын,
Арайлап атқан таңдар-ай.
Жылыстап жылдар арада,
Өтті ме бастан аңдамай.

Жаз келді біздің өңірге,
Жадырап қалды кең ғалам.
Ажарланады бар ауыл,
Тіршілігі бір тынбаған.
Қайыңның шашын сипаған,
Биші самалмен ырғалам.
Сіркіреп жауған жауынның,
Әңгімесін де тыңдағам.
Жаз-ғұмыр көшіп барады,
Судай боп аққан жылғадан.

4.Құс көңіл биік ұшады

Сары ала жапырақ қамығар,
Жаз-дәурен өтсе сағымдай.
Күзден де қызық табылар,
Уақытымен келсе жаңылмай.
Мырза мезгілде бәрі бар,
Қабағын ашса тарылмай.
Жеміс-жидектің дәмі бал,
Жарылған мына қауындай.
Қос өзен көзге шалынар,
Алатау бұрымдарындай.

Мен бүгін күрең күздеймін,
Жаз-дәурен бастан ұшқалы.
Ертеңнен күдер үзбеймін,
Ұрпағым-үміт ұштады.
Өткеннен нені іздеймін,
Көмескі ізім қыстағы.
Кешемін күйін жалғыздың,
Құс-көңіл  биік ұшпады.
Осы ма, әлде, тағдырдың,
Сыйлайтын бізге ұшпағы?!

Жомарт ИГІМАН.

Мезгіл әуендері



22 қаңтар  2021 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 6ARQANS ÁLEÝMET

-Медициналық сақтандыру 
бойынша қандай клиникалар 
жұмыс істейтінін қайдан көре ала-
мын? Мен өзім емделетін клиника-
ны таңдай аламын ба?

- ТМККК және МӘМС бойынша 
медициналық қызмет көрсететін 
медициналық ұйымдардың 
тізімімен Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорының ресми сайтын-
да танысуға болады. 

Әркімнің дәрігер мен емхананы 
еркін таңдауға құқығы бар. Тіркеу 
науқаны кезінде медициналық 
мекемені жылына бір рет еркін 
таңдау құқығы бойынша, сондай-ақ 
егер адам тұрақты немесе уақытша 
тұратын, жұмыс істейтін немесе 
оқитын жерін ауыстырса, басқа елді 
мекенге көшсе немесе өзі жататын 
емхана қайта ұйымдастырылса 
ауыстыруға болады.

- Коронавирустық инфек-
циядан кейін оңалтудан өтуді 
қалаймын. Ол үшін не істеу керек? 

- Ең алдымен, өзіңіздің 
емдеуші дәрігеріңізге 
хабарласыңыз. Емханадағы 
дәрігер оңалту дәрігерінің неме-
се мультидисциплинарлық топтың 
Кеңесіне жолдама береді, олар 
жағдайды бағалайды және қалпына 
келтіру шараларының қажетті кур-
сын таңдайды. Олар тыныс алуды 
қалыпқа келтіруге, асқынуларды 
азайтуға, өмір сүру сапасын 
арттыруға және мазасыздық пен 
депрессия белгілерін жеңілдетуге 
бағытталған. 

Көрсетілімдер болған кезде 
оңалтудан үйде емделген және 
медициналық ұйымдарға жүгінбеген 
азаматтар да өте алады. Олар үшін 
әрекеттер алгоритмі бірдей.

Балалар, коронавирус және дәрі-дәрмектер туралы: ӘМСҚ халықтың
 арасында жиі кездесетін сұрақтарға жауап берді

Қазақ халқы өнерлі халық болғандықтан , асыл өнерін 
жоғалтпай өзінің ісін, өмірін жалғастыратын шебер, 
өнерлі ұрпақ тәрбиелеп  өсірген. Ал қазіргі күнде  жастар-
ды өнерге, шеберлікке үйрету, ұлттық рухани тәрбие 
негізі.       

Халқымыздың сарқылмас бай қазынасы, рухани 
мұрасы болып табылатын  қолданбалы өнеріне деген 
қызығушылық оқушылар арасында артуда. Осы орайда 
« Көркем еңбек пәнін оқытуда оқушылардың теориялық 
білімдерін практикамен ұштастыра отырып, қолөнер 
шығармашылығына баулу» тақырыбында  мектеп 
оқушыларын еңбек тәрбиесіне жетелеу арқылы өз 
ұлтымыздың қөлөнерін жетік меңгертуга ықпал жасай-
мыз.  Қөлөнерге оқушыларды баулу, өз елін, жерін, халқын 
сүю, салт-дәстүрін бағалай білуге үйрету көркем еңбек 
пәнінің мұғалімдерінің міндеті екені анық.

Аудандық білім  бөлімінің әдіскері, тәжірибелі ұстаз Б.Т. 
Акимбаеваның  ұйымдастырумен  2021 жылы қаңтар айының 
15-і күні  «ZOOM»  онлайн платформасы арқылы  көркем еңбек 
пәнідерінің қатысуымен тақырыптық вебинар өтті.  Осы вебинар-
да мектебіміздің көркем еңбек пәнінің мұғалімдері Ж.Байсеитова, 
С.Чункенов өз іс-тәжірибелерімен аудан мұғалімдері арасын-
да бөлісті. Аталған ұстаздар өз пәндері бойынша жүргізілген 
нәтижелі жұмыстарын ортаға салды. Мұғалімдердің вебинарға 
ұсынған тақырыптық жұмыстары бүгінгі күнмен өте тығыз байла-
нысты әрі мақсаттарына сай болды. Вебинарға қатысқан аудан 
мұғалімдеріне қолөнерге сай жұмыстардың түрі «Пэчворг» яғни 
«Құрақ құрау әдістері» және « Қаламсап жасау технологиясы» 
жұмыстары жан-жақты түсіндіріліп, көрсетілді.  Бұл жұмыстар 
еңбек пәніндегі қыздар тобы мен ұлдар тобында үнемі жүргізіліп 
отырылады. Бұл жұмыстарды көрсете отырып, оқушылардың 
қызығушылықтарын арттырып қана қоймай, ұлттық қолөнердегі 
жасалу технологиясын да жетік меңгертуге жол беріледі. Бұл, ба-
ланы қолөнерге тәрбиелеудегі  жұмысымыздың бір ғана нұсқасы. 
Қатысқан тәжірибелі ұстаздар өз ойларын ортаға салып, көрсеткен  
жұмыстарымызға кәсіби тұрғыда баға беріп отырды. Мұғалімдердің 
айтқан алғыстары мен ұсыныстары өте тиімді болды. Осындай 
аудан көлемінде жан-жақты ұйымдастырылған вебинар жұмысын 
ұйымдастырған аудандық білім беру бөлімінің әдіскері Балғанша 
Төлеутайқызына үлкен алғысымызды білдіреміз. 

Мектеп оқушыларының кәсіби шеберлігін қалыптастыруда 
сәндік қолданбалы өнерді меңгеру үрдісінде  кәсіби шеберлігін 
қалыптастыру оның адам өміріндегі  рөлін жетік түсіндірумен, 
маңыздылығы  мен мәнін және спецификалық заңдылықтарын 
толық ашып көрсетуден де талап етіледі. Қолөнер бұйымдарын 
жасау барысында қазіргі жастарға берер тәлім- тәрбиесі, пайда-
сы өте мол. Сонымен қатар эстетикалық тәрбие бере отырып, өз 
қолдарымен қажетті бұйымдар жасай білуге, қолөнер шеберіне,  
шығармашылыққа үйрету- мектеп ұстаздарының еншісінде екені 
байқалды.  Сол себептен келешек ұрпақтың саналы болуы,  қазақы 
салт-дәстүрді сақтау және қолөнерді  насихаттау жұмыстарын жан-
жақты жүргізу арқылы нәтижеге жетеріміз анық.

Ж.БАЙСЕИТОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің   көркем еңбек 

пәнінің мұғалімі.

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына күн сайын медициналық көмек көрсету 
және МӘМС жүйесіне қатысу тәртібі туралы жүздеген сұрақтар келіп түседі. Сіздердің 
назарларыңызға жиі қойылатын сұрақтарды таңдадық.

Айта кету керек, медициналық 
оңалту функционалдық бұзылу 
дәрежесіне байланысты 
стационарлық және амбулаториялық 
жағдайда да жүргізілуі мүмкін. 

- Мен декреттік демалыста 
тұрмын. Менің балам МӘМС бой-
ынша қызметтерге құқылы ма? 

- Балалар азаматтардың 
жеңілдікті санатына жатады-олар 
үшін жарналарды мемлекет ай сай-
ын жүргізеді. 

Балалар үшін МӘМС пакетіне: 
профилактикалық тексерулер, 
мамандардың кеңестері, созылма-
лы аурулар кезінде динамикалық 
бақылау, стоматологиялық және 
диагностикалық қызметтер, 
мамандандырылған көмек, созылма-
лы аурулардан кейін медициналық 
оңалту кіреді.

- Мен ресми түрде жұмыс 
істемеймін, кіші ұлым шамамен 
2 жаста. Мен үшінші жыл бойы 
гипофиздің микроаденомасы 
бар эндокринологтың есебінде 
тұрмын. Биыл мен контрастты 
затты енгізе отырып, МРТ өтуді 
қалаймын. Бұл процедура маған 
тегін бола ма? Бұған дейін мен 
әрдайым ақылы тексеруден өттім.

- Иә, сіз азаматтардың жеңілдікті 
санатына жататындықтан, сіз бұл 
процедурадан тегін өте аласыз. Ол 
үшін емдеуші дәрігерге қаралу және 

жолдама алу қажет: оның «кон-
трастпен» деген түсіндірмесі болуы 
маңызды.

- Дәрігер маған МРТ жолдама 
берді, бірақ барлық күндер бос 
емес, ал менің кезегім бір айдан 
кейін келеді. Неліктен қызмет алу 
үшін ұзақ күту керек? 

- Бейінді мамандардың 
қабылдауы және диагностикалық 
қызметтерді алуды күтудің ең ұзақ 
мерзімі – 10 күн, шұғыл көрсетілімдер 
кезінде-екі күн.

Егер жазбаны кешірек мерзімге 
тағайындаса, пациент МӘМС 
бойынша МРТ жүргізетін басқа 
медициналық ұйымға жүгінуге 
құқылы. Қызметті алғаннан кейін 
Қордың төлем жүйесінде бірлесіп 
орындау шарты автоматты түрде жа-
салады.

- Мен жүктімін, тіс ауруы 
алаңдатады. МӘМС бойынша ем-
делуден өтуге бола ма, егер солай 
болса, оны қалай жасауға бола-
ды? 

- Иә. Стоматологиялық көмек 
алу үшін МӘМС бойынша қызмет 
көрсететін стоматологиялық 
клиникаға жүгіну қажет. Сіз олардың 
тізімін ӘМСҚ сайтынан таба аласыз. 
Бұл ретте емханадан жолдаманың 
болуы міндетті емес. 

Жүкті әйелдерден басқа шұғыл 
көмек – тіс жұлу және химиялық 

пломба орнату – 18 жасқа дейінгі 
балаларға, Ұлы Отан соғысына 
қатысушыларға, 1, 2, 3 топтағы 
мүгедектерге, «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» алқаларымен марапатталған 
көп балалы аналарға, атаулы 
әлеуметтік көмек алушыларға, жа-
сына байланысты зейнеткерлерге 
көрсетіледі. 

Жоспарлы көмек жүкті 
әйелдерден басқа балаларға да 
қолжетімді. Ол мыналарды қамтиды: 
жансыздандыру, пломба салу, 
терапиялық қабылдау, пульпитті 
емдеу, периодонтитті емдеу, толық 
функционалдық қалпына келтіру 
анатомиялық нысанын тіс кезінде ги-
поплазиясы, флюорозе. 

- Айтыңызшы, балаларға 
арналған тегін дәрі-дәрмектердің 
тізімін қайдан табуға болады?

- Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 29 тамыздағы №666 
бұйрығымен бекітілген ТМККК және 
МӘМС бойынша тегін қолжетімді 
дәрілік заттар мен медициналық 
бұйымдардың тізбесі. Оны «Әділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінен 
табуға болады.

- Онкодиспансерде есепте 
тұрмын, жақын арада жоспарлы 
тексерістен өтуім қажет, тегін өте 
аламын ба? Жұмыс істемеймін, 
МӘМС жарна төлемеймін. 

- Онкодиспансерде есепте тұрған 
пациенттерді динамикалық бақылау 
ТМККК шеңберінде жүргізіледі. 
Тиісінше, ауру бойынша жоспар-
лы тексеруден өту үшін МӘМС 
жүйесіндегі сақтандырылу мәртебесі 
талап етілмейді.

- Бала 3 айлық, өзін на-
шар сезінеді, бірақ температу-
ра жоқ. Дәрігерді үйге шақыруға 
құқығымыз бар ма? 

- Бес жасқа дейінгі балаларға, 
жүкті және босанған әйелдерге 
денсаулық жағдайының кез кел-
ген нашарлауы кезінде үйде 
қызмет көрсетіледі. Сіз медици-
на қызметкерін жұмыс күнінің 
аяқталуына кемінде 2 сағат қалғанда 
шақыруыңыз керек, бұлай болмаған 
жағдайда оның қызмет көрсетуге 
уақытының жетпей калу қауіпі 
бар. Симптомдарға байланысты 
учаскелік медбике немесе дәрігер 
келуі мүмкін. 

- Мен жеке кәсіпкермін, 
МӘМС үшін жарна төледім 
және қажетті сомадан артық со-
маны байқаусызда көрсеттім. 
Қаражатты қайтаруға бола ма? 

- Қате немесе артық төленген 
қаражатты қайтару үшін 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясына жүгініп, 
тиісті өтініш жазып, төлем туралы 
түбіртек немесе чек ұсыну қажет. 

Содан кейін сіз қате жіберілген 
айлар үшін жарналарды қайта 
төлеуіңіз керек.

«Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» 

КЕАҚ Алматы облысы
 бойынша филиалы.

«Табиғаттың байлығы – 
барша келер ұрпақтың игілігі. 
Бәріміз ондай байлық қолымызда 
болмағандағыдай өмір сүріп, 
жұмыс істеуге тиіспіз»

                        Н.Ә.Назарбаев.
Табиғат – адамзатпен біртұтас 

дүние. Табиғат, Жер-ана, Туған 
жер, Атамекен - құлаққа жылы 
естіліп, шаттық сезімін ұялататын 
ұлы ұғымдар. Табиғат - адамның 
бойына қуат, көңіліне шабыт, 
сезіміне ләззат шапағатын ұялататын сұлулық пен әсемдік 
әлемі. Табиғат - адам денсаулығының сақшысы, жанға 
дауа, шипагер. Ертеден қалған «Көзіңді қалдыр – бұлақ 
көзін аша жүр, ізіңді қалдыр – жақсы істен мұра шаша жүр, 
өзіңді қалдыр – бақша өсіріп жаса нұр» деген сөздерде 
өмірдегі өзіңнен кейінгі ұрпағыңа өлмейтін мұра қалдыр, 

Табиғат - тіршілік көзі
сонда «сенің қолдан көзін ашқан 
бұлағың, жақсы істерің – шырағың, 
ал жасыл орман – құнарың 
болмақ» деп өсиет қалдырған. 
Халқымыздың мақтанышы, ғалым 
- Шоқан Уәлиханов та: «Табиғат 
пен адам! Өзіңіз айтыңызшы, 
тіршілікте одан ғажап, олардан 
құпия не бар? Қазақтар киеге 
үлкен мән береді. Табиғатты, 
кейбір жануарлар мен құстарды, 
көшпелі тұрмысқа қажетті заттар-

ды киелі деп қастерлейді. Осы аталғандарды құрмет 
тұту, ырым - жорасын жасаттыру адам баласына бақыт 
пен байлық, құт әкеледі» деп, атап көрсеткен.

А.КЕНЖЕБАЕВ, 
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ мемлекеттік 

инспекторы.

Қазіргі таңдағы 
мәселелердің бірі 
— қоғамдағы сыбай-
лас жемқорлық. Осы 
келеңсіз құбылыстың 
үдеп бара жатқаны ұрпақ 
тәрбиесіне зиян әкелетіні 
бәрімізді алаңдатады. 
Бұл мәселеге тереңірек 
үңілетін болсақ, сы-
байлас жемқорлық ел 
болашағына, ұлттық 
қауіпсіздікке үлкен зия-
нын тигізеді. Яғни, осы 
келеңсіз құбылыспен 
күресу барша халықтың 
алдында тұрған ортақ мәселе екені 
айқын.«Тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» деп қара қылды қақ 
жарып, турасын айтып, әділдікке 
жүгінген қаймана халықтың ұрпағы 
бүгінгідей өз алдына ел болып, 
еңсесі биік дамыған мемелекеттердің 
қатарына жетуді көздеп отырған 
шақта сол адами қалып-парасат 
биігінен көрінуге тиіспіз. «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы» Заң талабының аясында 
жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр 
салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, 
халық парақорлық дертімен жиі 
бетпе-бет келеді. Сондықтан, кез 
келген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесуде қоғам болып 
белсенділік танытуымыз қажет.

Парақорлық мемлекеттік 
органдардың тиісті қызмет атқаруына 
кері әсерін тигізіп, беделіне нұқсан 

Сыбайлас жемқорлық

келтіреді, заңды қағидаларды 
теріске шығарып, азаматтардың 
конституциялық құқықтары мен 
заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі 
болады. Қазақстан Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заңына сәйкес, 
сыбайлас жемқорлықпен күресті 
барлық мемлекеттік органдар 
мен онда қызмет атқаратын ла-
уазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. 
Мемлекеттік органдардардың 
ұжымдардың,жергілікті өзін-өзі  
басқару органдарының басшылары 
өз өкілеттігі шегінде кадр, бақылау, 
заңгерлік және өзге де қызметтерін 
тарта отырып, заң талаптарының 
орындалуын қамтамасыз етуге 
міндетті.Мемлекеттік қызметшілердің 
сыбайлас жемқорлық  қылмыстар 
және осы тұрғыдағы құқық 
бұзушылықтарға бой алдыруының 
себебі көп. Кей мемлекеттік 

қ ы з м е т ш і л е р д і ң 
құқық бұзушылыққа 
н е м қ ұ р а й л ы л ы қ 
т а н ы т у ы , к ә с і б и 
әдептілігінің жетіспеуі де, 
жеке басының қамын ой-
лауы да парақорлықтың  
дендеуіне септігін 
тигізуде.

Осы мақсаттағы 
жұмыстарды жүйелі 
жүргізуге тағы бір серпін 
ретінде «Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н д а 
қылмысқа және сы-
байлас жемқорлыққа 

қарсы күресті күшейту және 
құқық қорғау қызметін одан әрі 
жетілдіру жөніндегі қосымша ша-
ралар туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің Жарлығы 
қолданысқа енгізілген. Бұл Жарлық 
еліміздегі құқық қорғау органдары 
қызметтерін жетілдіруге бағыттала 
отырып, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы әрекеттермен олардың пай-
да болуының алдын-алуда жүйелі, 
әрі тұрақты шаралар атқаруды 
қамтамасыз етеді.

А.АЙТМОЛДАНОВ,
«Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясы 
коммерциялық емес акционерлік 

қоғамының Алматы облысы 
бойынша филиалының Сарқан 

аудандық «Халыққа қызмет 
көрсету» бөлімінің маманы.

Ақырын жүріп, анық бас...
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Пожар в автомобиле
Правилами пожарной безопасности запрещается ставить в гараж машину, у которой под-

текает топливо, а также неисправна система электрооборудования.
Для гаража введены такие ограничения:
- запрещается хранение предметов домашнего обихода, бензина – более 20 литров, сма-

зочных материалов - более 5 килограммов;
- категорически запрещается проводить в гараже окраску автомобиля, ремонтные работы 

с применением огня и электросварки;
- запрещается пользоваться факелом для подогрева двигателя;
- запрещается промывать детали керосином, бензином и т.д.;
- запрещается выливать отработанные нефтепродукты в канализацию или на территории 

гаража.
Есть опасность и при подзарядке аккумуляторной батареи – так как в это время выделяет-

ся свободный водород. С воздухом он образует такую смесь, что от искры может взорваться. 
Поэтому во время подзарядки нельзя пользоваться открытыми источниками огня (даже за-
жигать спичку), а аккумулятор надежней закреплять к клеммам, чтобы не проскочила искра.

Е.ОРУМБАЕВ,
начальник ОЧС  Сарканского района,  подполковник гражданской защиты. 

Отравление угарным газом при 
не соблюдении правил пожарной 

безопасности 
Неисправность отопительной системы  –  распространенная причина трагедий, связан-

ных с отравлением угарным газом. И, это зачастую приводит к непоправимой беде.
Также перед началом отопительного сезона следует незамедлительно устранять такие 

неисправности как топочная дверка она должна быть плотно закрывающейся через который 
начинает пробивать угарный газ из дымохода из печей дома. Например, в печи появились 
трещины. С течением времени они становятся больше и через них уже начинают проби-
ваться во время топки не только дым, но даже язычки пламени. И если трещины появятся 
в тех местах, где вплотную к печи или дымоходу примыкают деревянные перегородки или 
перекрытие, то это неминуемо приведет к пожару. Поэтому появляющиеся трещины надо не-
медленно затирать. Как правило, перед каждым отопительном сезоном производят побелку 
печей и дымоходов. А чтобы от случайно выпавших из печей углей не загорелся пол, перед 
топочным отверстием каждой печи прибивается металлический лист размером 50 х 70 см. 
Очень часто пожары возникают от того, что вплотную к печам вешают для просушки одежду 
или ставят мебель и другие горючие предметы. Происходит это, как правило, зимой, когда 
начинается усиленная топка печи.

Уважаемые жители города Саркан! Для того чтобы не повторить подобных последствий и 
чтобы  беда обходила Ваш дом стороной необходимо соблюдать  правила пожарной безопас-
ности при устройстве и эксплуатации отопительных печей.  

Е. ИСАГАЛИЕВ,
старший инженер  ОЧС Сарканского района,  капитан гражданской защиты.

Әйел құқығын қорғау
Әйел құқығы – ол адам құқығы, олар әйелдердің 

әлеуметтік, экономикалық, мәдени, азаматтық және са-
яси мәртебесін белгілейді. Олар әйелдердің кемсітуге 
ұшырамауына кепілдік береді.

Әйелдер құқығы жөнінде Конвенция қабылданған. 
Бұл Конвенция әйел құқығы үшін құқықтық негізді 
белгілейді және әйелдер теңсіздігін өмірдің барлық са-
ласы бойынша дамытады. Олар мемлекетті әйелдерге 
қатысты кемсітуді болдырмау үшін заңнамалар мен 
саясатқа өзгерістер енгізуіне міндеттейді.

ӘҚЖК азаматтық құқықтарды және барша нақты 
әйелдердің құқықтық мәртебесін белгілейді. Сонымен қатар, адам құқығы саласындағы басқа 
шарттармен салыстырғанда, Конвенция адамның ұрпақты болу құқықтарына және мәдениеттің 
гендерлік қарым-қатынасқа әсеріне де қатысты болып табылады.

Әйел құқығын қорғау саласында негізгі осы заманғы мәселелердің бірі әйелдерді қоғам 
өмірінде екінші кезектегі орын алатын теңсіз құқықты субьекті ретінде бағалайтын қоғамдық 
сананың кертартпалығы болып табылады. 

Бүгінгі танда біздің елімізде әйел құқығының сенімді түрде заңнамалық деңгейде қорғалуының 
тетіктері толық әрі жан-жақты қамтылып отыр.

А.ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
Сарқан аудандық сотының кеңсе меңгерушісі.

Жалпы ротация дегеніміз не? Ротация 
қандай мақсатта жүргізіледі. Ротация жайлы 
толық ақпарат алғыңыз келсе, мына мақалаға 
назар аударыңыз.

Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін 
арттыру, облыстарды, республикалық маңызы 
бар қалаларды, астананы, облыстардың 
әкімшілік орталығы болып табылатын 
қалаларды, облыстық маңызы бар қалаларды, 
облыстардың аудандары мен қалалардағы 
аудандарды дамыту, сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтардың профилактикасы, 
мемлекеттік қызметшілердің кәсіби әлеуетін 
және басқару тәжірибесін тиімді пайдалану, 
мемлекеттік қызметшілерді кәсіби дамыту және 
олардың басқару құзыреттерін жетілдіру болып 
табылады.

Ротацияға саяси мемлекеттік 
қызметшілермен, «А» және «Б» корпусының 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілері жатады.

2020 жылы 13 қарашада ҚР Президенттінің 
Жарлығымен жаңа Ротация қағидалары 
бекітілді. Ротация қағидалары 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі. Қағидалармен сая-
си қызметшілердің ротациясы енгізілді.

Бұл ретте, ротацияға саяси қызметшілердің 
екі тобы жатпайды. Олар:

Бірінші топ –Президент және Елбасы 
тағайындаған саяси қызметшілер;

Екінші топ –Конституцияда және заңдарда 
өкілеттік мерзімдері белгіленген саяси 
қызметшілер.

Саяси және «А» корпусының қызметшілері 
өз лауазымдарына тағайындалған күнінен ба-
стап төрт жылдан кейін ротациялауға жатады. 
Олардың ротациялау мезіміне екі ай қалғанда 
тиісті мемлекеттік органның кадр қызметі 
тағайындау құқығы бар адамды ескертуі тиіс.

Тағайындау құқығы бар адам екі түрлі 
шешім қабылдай алады:

біріншіден, саяси және «А» корпусының 
қызметшісін басқа лауазымға ротациялау тура-
лы ұсынысты Президент Әкімшілігіне енгізеді;

екіншіден, тағайындау құқығы бар адам са-
яси және «А» корпусы қызметшісін ротациялау 
мерзімін екі жылға ұзарта алады.

Ұзартылған екі жыл өткеннен кейін, Пре-
зидент жанындағы Кадр саясаты жөніндегі 

Мемлекеттік қызмет

ұлттық комиссия, қызметшінің ротациялау 
мерзімін тағы да екі жылға ұзарта алады.

Ұзартылған екі жыл өткеннен кейін 
қызметшінің ротациялау мерзімін ұзарту 
мүмкін емес. Яғни, саяси және «А» корпусының 
қызметшісі бір лауазымды жалпы алғанда сегіз 
жылдан артық атқара алмайды.

Сонымен қатар, мемлекеттік орган 
басқа мемлекеттік органның саяси және 
«А» корпусының қызметшісін өзіне ротация 
тәртібімен тағайындай алады. Ол үшін Агенттік 
сіздерге өзге мемлекеттік органдарда істейтін, 
ротациялау мерзіміне үш ай қалған саяси және 
«А» корпусы қызметшілерінің тізімін ұсынатын 
болады.

Егер, саяси және «А» корпусының 
қызметшісі өзге мемлекеттік органнан рота-
цияланатын болса, онда сол қызметші істейтін 
мемлекеттік орган басшысының келісімі қажет 
болады.

Саяси және «А» корпусының қызметшісін 
ротациялау тәртібі түсінікті болуы үшін әкімдік 
пен министрліктің үлгісінде келесі мысалды 
ұсынамыз.

Мысалы, аудан әкімі 2017 жылғы 1 сәуірде 
тағайындалды. Төрт жылдық мерзімге екі 
ай қалғанда, яғни 2021 жылғы 1 ақпаннан 
кешіктірмей, кадр қызметі облыс әкімін рота-
ция туралы шешімді қабылдау қажеттігі туралы 
ескертеді.

Облыс әкімі екі түрлі шешім қабылдай ала-
ды:

бірінші, аудан әкімін басқа лауазымға Пре-
зидент Әкімшілігінің келісімімен ротациялау;

екінші, аудан әкімін ротацияалау мерзімін 
екі жылға ұзарту.

Өздеріңіз білетіндей, былтыр аудан 
әкімдері «А» корпусынан саяси лауазымға 
ауысты. Осыған орай, әкімдіктерде «аудан 
әкімдерін ротациялау мерзімі қай күннен ба-
сталады» деген сұрақ болуы мүмкін.

Аудан әкімдері саяси лауазымға 
ауысқанына қарамастан, оларды ротациялау 
мерзімдері олардың бастапқы тағайындау 
күнінен есептелетінін атап өтемін.

Жоғарыда аталғаннан, Жарлықпен «Б» 
корпусының қызметшілерін де ротациялау 
тәртібі өзгертілді.

Біріншіден, Қағидалардан ротация жо-
спары алынып тасталды. Яғни, мемлекеттік 
органдарға бұрынғыдай жыл сайын ротация 
жоспарларын бекіту қажет емес.

Екіншіден, басқа облыстарда, 
республикалық маңызы бар қалаларда, аста-
нада жұмыс істейтін әкімдіктердің басқарма 
басшылары бір-бірімен ротациялануы мүмкін. 
Осындай ротацияны жүргізу үшін Агенттіктің 
келісімі қажет.

Бұл ретте, егер өзге облысқа ротацияға 
ұсынылып жатқан қызметші, соңғы бір жыл 
ішінде сол облыс әкімінің тiкелей бағынысында 
істеген болса, Агенттік ондай ротацияға келісім 
бермейді.

Үшіншіден, «Б» корпусы қызметшілерінің 
де ротациялау мерзімдерін ұзарту тәртібі 
өзгертілді.

Осылайша,«Б» корпусының қызметшісі өз 
лауазымына тағайындалған күнінен бастап үш 
жылдан кейін ротациялауға жатады. Бұл ретте, 
қызметшінің қалауы бойынша оның өз лауазы-
мын атқару мерзімі үш жылға ұзартыла алады.

Ұзартылған үш жыл өткеннен кейін, Прези-
дент жанындағы Кадр саясаты жөніндегі ұлттық 
комиссия қызметшінің ротациялау мерзімін 
тағы да екі жылға ұзарта алады. Аталған екі 
жыл өткеннен кейін қызметшінің ротациялау 
мерзімін тағы да ұзарту мүмкін емес.

Яғни, «Б» корпусының қызметшісі бір ла-
уазымды жалпы алғанда сегіз жылдан артық 
атқара алмайды. Ротациялау уақыты келген 
жағдайда қызметші ротациядан бас тартып, 
өз лауазымынан босатыла алады, не оның 
келісімі бойынша лауазымын төмендетуге бо-
лады.

Төртіншіден, «Б» корпусының кейбір 
қызметшілері өз еркімен ротациялануы мүмкін. 
Бұл тәртіп бойынша басқарушы лауазымдарды 
соңғы үш жыл бойы атқарып келген, әр түрлі 
әкімшілік-аумақтық бірліктерді жұмыс істейтін 
қызметшілер бір-бірімен ротациялана алады.

Осындай ротация әр түрлі мемлекеттік ор-
гандарда жұмыс істейтін қызметшілер арасын-
да да жүргізілуі мүмкін.

Бұрынғы Ротация қағидаларында ротация-
лау мерзімдерінің керi күшi көзделмеген бола-
тын. Жаңа Қағидаларда арнайы өтпелі ереже-

лер көзделген.
Осылайша, қазіргі уақытта өз лауа-

зымын сегіз жылдан артық атқарып келіп 
жатқан қызметшілер Қағидалар қолданысқа 
енгізілгеннен кейін міндетті түрде ротацияла-
нуы тиіс. Олардың ротациясы 2021 жылғы 31 
наурызға дейін жүргізілуі керек.

Ал өз лауазымын алты жылдан артық 
атқарып келіп жатқан қызметшілердің рота-
циялау мерзімі тек Президент жанындағы 
Кадр саясаты жөніндегі ұлттық комиссияның 
келісімімен ғана ұзартыла алады.

Бұдан басқа, ротациядан бас тарта алатын 
қызметшілердің шеңбері де кеңейтілді. Осы-
лайша, зейнеткерлік жасқа жетуіне үш немесе 
одан да аз жыл қалған қызметші өтініш бойын-
ша ротациядан бас тарта алады. Бұл саяси, 
«А» және «Б» корпусының қызметшілеріне 
қатысты.

Сонымен қатар, көпбалалы ата-ана болып 
табылатын қызметшілер басқа жерге көшумен 
байланысты ротациялаудан бас тарта алады.

Сонымен қатар, Ротация қағидаларынан 
басқа, қол қойылған Жарлықпен «Б» 
корпусының лауазымына конкурсыз ауысудың 
жаңа қағидалары бекітілді.

Қағидаларға сәйкес мемлекеттік органдар-
да екі түрлі ауысу болу мүмкін:

біріншіден, «Б» корпусының қызметшісі 
мемлекеттік органның ішінде тең лауазымға 
ауыса алады;

екіншіден, соңғы екі жыл бойы мемлекеттік 
органда келесі төмен тұрған лауазымды 
атқарған «Б» корпусының қызметшісі сол 
мемлекеттік органның ішінде жоғары тұрған 
лауазымға ауыса алады.

Қызметшіні ауыстыру үшін оның өтініші 
қажет, ал Агенттіктің келісімі қажет емес. 

Ж.ИМАНҒАЛИЕВА,
Қазақстан Республикасының

Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің
Алматы облысы бойынша 

департаментінің
Мемлекеттік қызмет басқармасының 

басшысы.

Жүріс жылдамдығы
Жүргізуші көлік құралын белгіленген шектеуден аспайтын жылдамдықпен, мұндайда жүріс 

үдемелілігін, көлік құралы мен жүктің ерекшелігін және жай-күйін, жүру бағытындағы көрінуге 
қатысты жол және метеорологиялық жағдайларды ескере отырып жүргізеді. Жылдамдық 
жүргізушіге Қағидалардың талаптарын орындау үшін көлік құралының жүрісіне тұрақты түрде 
бақылау жасауына мүмкіндік беруін қамтамасыз етеді.

Жүруге жүргізуші анықтай алатындай кедергі және (немесе) қауіп туған жағдайда, ол 
жылдамдықты тоқтатуға дейін азайтуға немесе жол жүрісіне басқа қатысушылар үшін қауіп 
төндірмей, кедергіні айналып өтуге шаралар қолданады.

Скорость движения
Водитель ведет транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного 

ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транс-
портного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в 
направлении движения. Скорость обеспечивает водителю возможность постоянного контро-
ля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении препятствия и (или) опасности для движения, которые водитель в 
состоянии обнаружить, он принимает меры к снижению скорости вплоть до остановки транс-
портного средства или безопасному для других участников движения объезду препятствия.

Қ. БАЙКУРИШОВ,
Сарқан АПБ ӘПБ ӘПТ инспекторы, полиция капитаны.

Жаңа жылдан бастап ротациялау енгізілді
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ГКП на ПХВ «Сарканжылу» уведомляет потребителей услуг о проведении пу-
бличного слушания на  утверждение тарифа  теплоснабжения 26.02.2021г в 12-00 
часов, по адресу  г. Саркан ул.Абая 75 в здании городского Акимата.

ШЖҚ «Сарқанжылу» МКК-сі 26.02.2021 жылы сағат 12-00-де, Сарқан қаласы, 
Абай көшесі, 75 мекен-жайы бойынша қала әкімдігінің ғимаратында  тұтынушыларды 
жылумен жабдықтау тарифін бекіту туралы қоғамдық тыңдауды өткізетіні туралы 
хабарлайды.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Автобус паркіне  («Қанатжан и Ко» ЖШС) шұғыл түрде «Спринтерге» тәжірибелі жүргізуші 
қажет. Автобекетке техникалық қызметкер қажет. Хабарласыңыздар: тел.2-16-50, ұялы. 8707 
7542204.

Автобусный парк (ТОО «Канатжан и Ко») срочно требуется опытный водитель на «Сприн-
тер». Автостанции требуется техничка. Обращаться: тел.2-16-50, сот. 8707 7542204.
 

ГКП на ПХВ «Саркан су кубыры» доводит до сведения жителей города Саркан, что по окан-
чание отопительного сезона в 2021 году на основании утвержденного графика, будет прово-
диться проверка частных линий абонентов на наличие индивидульных приборов учета воды, 
согласно 11 закона  РК по статье  «О естественных монополиях» за № 272 – 11 от 09.07.1998 г. 
каждый Потребитель обязан иметь индивидуальный прибор учета воды. (далее ИПУВ) а также 
проверка на законность подключения к основной водопроводной линием. В случае выявления 
незаконных врезок, отсутствия ИПУВ, либо установленных ИПУВ в неположителном  месте 
(счетчик установлен в точке, которая не является начальной забора воды от водоправодного 
колодца, так называемая «левая») расчет за водапротребление будет производиться по сече-
нию трубы. 

"Сарқан су құбыры" ШЖҚ МКК 2021 жылы жылыту маусымының аяқталуы бойынша 
бекітілген бағанның негізінде «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының 
09.07.1998 жылғы № 272-11 Заңының 11-бабына сәйкес әр тұтынушыда жеке су есептегіші бо-
луы керек деп көрсетілген. Осыған байланысты абоненттердің жеке желілерінің суды есепке алу 
құрылғыларының болуын тексеру, сондай-ақ негізгі су құбыры желісіне қосылудың заңдылығын 
тексеру жүргізілетінін Сарқан қаласы тұрғындарының назарына жеткізеді. Заңсыз кесулер, жеке 
су есептегіш құралдары  жоқ немесе оң емес жерде орнатылған жеке су есептегіш анықталған 
жағдайда су бұру үшін есептеу құбырдың қимасы бойынша жүргізілетін болады. 

Жителям Сарканского района сообщаем: ИП «Талдыкорган диагностика» с 05.01.2021 г. 
проводит технический осмотр автотранспорта. 

Наше месторасположение: с. Койлык, ул. Макетова, 98, тел.: 8702 5884063.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 
жылғы 27 ақпандағы N 237 қаулысына сәйкес 
елімізде азаматтарды әлеуметтік қорғауды  
мемлекет  тарапынан   жүзеге асыруының  
бір түрі  ретінде "Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қоры" акционерлiк қоғамы 
құрылды (бұдан әрi - Қор). Қор қызметінің 
негізгі мақсаты Қазақстан Республикасында 
міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесін енгізу, 
әлеуметтік аударымдардың сақталуы мен 
мақсатты жұмсалуын қамтамасыз ету болып 
табылады.

Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры 
- міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің 
қатысушысы – асыраушысынан айырылған 
жағдайда, асырауындағы отбасы мүшелерін 
қоса алғанда, өздеріне қатысты әлеуметтік 
тәуекел жағдайы төнген міндетті әлеуметтік 
сақтандыру жүйесінің қатысушыларына 
әлеуметтік аударымдарды шоғырландыруды, 
әлеуметтік төлемдерді тағайындауды және 
жүзеге асыруды жүргізетін орган болып табы-
лады.

Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы 
Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 26 
желтоқсандағы №286 Заңының 40 бабына 
байланысты, 2005 жылғы 1 қаңтарынан ба-
стап әлеуметтік қатерлер  туындаған  жағдайда  
әлеуметтік  қорғаудың  қосымша  нысаны  
болып  табылатын  әлеуметтік  сақтандыру  
жүйесі енгізілді. Жүйе  жұмыс  берушілер  Қорға  
әлеуметтік  төлем  аударып  отыратын  ресми  
сектордың  қызметкерлерін  қамтиды.

Қазіргі  таңда  Қазақстанда  әлеуметтік  
қамсыздандырудың  үш деңгейлі  жүйесі жұмыс 
жасайды.

Бірінші деңгей- Қазақстан Республика-
сы кепілдік берілген  әлеуметтік  төлемдерді, 
яғни  барлық  азаматтарға  бірдей деңгейде  
тағайындалатын  төлем (базалық зейнетақы 
төлемі , мемлекеттік жәрдемақылар, бала 
туғанда берілетін біржолғы төлем, бала күтімі 
бойынша төлем);

Екінші деңгей- еңбек өтіліне  және  
еңбекақысының  мөлшеріне  байланысты  
ынтымақтастық  зейнетақы , міндетті зейнетақы  
мен әлеуметтік сақтандыру аударымдары 
есебінен жүргізілетін  әлеуметтік төлемдер, 
яғни азаматтардың  қоғамды дамытуға қосқан  
жеке үлестерін ескеретін қосымша әлеуметтік  
қамсыздандыру;

Үшінші деңгей- ерікті және кәсіптік  

Әлеуметтік қамтамасыз етудің қосымша нысаны ретінде 
міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі

жинақтау жарналарының  есебінен  жүргізілетін  
әлеуметтік  төлемдер.

Әлеуметтік аударымдаржүргізілу тәртібі:
Жалдамалы жұмысшыларға әлеуметтік 

аударымдарды төлеуді жұмысберуші, өзін-
өзі жұмыспен қамтыған тұлғалар әлеуметтiк 
аударымдарды есептеу объектiсiнiң 3,5 % 
мөлшерінде жүргізеді.

Әлеуметтiк аударымдарды есептеу 
объектiсi болып жұмыс берушiнiң қызметкерге 
орындалған жұмыстар, көрсетiлген қызметтер 
үшiн табыс түрiнде төлейтiн шығыстары,өзiн-
өзi жұмыспен қамтыған адамның алатын та-
быстары болып табылады. Өзiн-өзi жұмыспен 
қамтыған адамдарға өздерiне табыс әкелетiн 
жұмыспен өздерiн қамтамасыз ететiн дара 
кәсiпкер, оның ішінде шаруа немесе фермер 
қожалықтарының басшылары, жеке практика-
мен айналысатын адамдар, "Салық және бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай 
жиынтық төлемді төлеушілер болып табыла-
тын жеке тұлғалар жатады. 

Міндеттік әлеуметтік сақтандыру жүйесінің 
қатысушыларына төленетін әлеуметтік ау-
дарымдарды есептеу және аудару ай сайын 
жүргізіледі.

Бұл ретте ай сайынғы табыс әлеуметтiк 
аударымдарды есептеу үшiн республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген ең 
төменгі жалақының жеті еселенген 
мөлшерiнен аспайтын мөлшерде алынады 
(42500*7=297500*3,5%= 10412,5). 

Егер күнтізбелік айда әлеуметтік аударым-
дарды есептеу объектісі жалақының ең төменгі 
мөлшерінен (бұдан әрі - ЖТМ) кем болса, онда 
әлеуметтік аударымдар жалақының ең төменгі 
мөлшері негізге алына отырып есептеледі, ау-
дарылады (42500*3,5%= 1488).

Әлеуметтік аударымдар жүргiзiлген 
мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiне 
қатысушылар әлеуметтік аударымдар 
төленетін және әлеуметтік қатер жағдайы 
басталған кезде әлеуметтік төлем алуға құқығы 
бар жеке тұлғалар болып табылады. 

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қорынан әлеуметтік төлемнің 6 түрі жүргізілді:

-еңбек ету қабiлетiнен айырылуы 
жағдайына;

-асыраушысынан айырылуы жағдайына;
-жұмысынан айырылуы жағдайына;

-жүктілігіне және босануына байланысты 
табысынан айырылуы жағдайына;

-жаңа туған баланы (балаларды) асырап 
алуына байланысты табысынан айырылуы 
жағдайына;

-бала бір жасқа толғанға дейін оның 
күтіміне байланысты табысынан айыры-
луы жағдайынабайланысты төлем түрлері 
қосылды. 

Әлеуметтік төлемдер түрлері
Қордан әлеуметтік төлемдер әлеуметтік 

төлемге құқық туындаған күннен бастап 
тағайындалады.

еңбек ету қабілетінен айырылған жағдайда 
– міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің 
Қорға өзі үшін әлеуметтік аударымдар 
жүргізілген қатысушысының жалпы еңбек 
ету қабілетінен айырылу дәрежесін МӘС 
бөлімшесі белгілеген күннен бастап;

асыраушысынан айырылған жағдайда 
– қайтыс болу туралы куәлiкте көрсетiлген 
қайтыс болған күнінен бастап, не азаматты 
хабар-ошарсыз кетті деп тану туралы немесе 
азаматты қайтыс болды деп жариялау туралы 
сот шешiмiнде көрсетiлген күннен бастап туын-
дайды.

Асыраушысынан айырылған жағдайда 
төленетін әлеуметтiк төлем үлесiн бөлу құқығы 
Қорға оны бөлу үшін өтiнiш жасалған күннен 
бастап туындайды;

жұмысынан айырылған жағдайда – 
Жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз 
ретiнде тiркелу үшiн өтiнiш жасаған күннен ба-
стап;

жүктiлiкке және босануға байланысты 
табысынан айырылған жағдайда – уақытша 
еңбекке жарамсыздық парағында көрсетiлген 
жүктiлiкке және босануға байланысты демалыс 
берiлген күннен бастап;

жаңа туған баланы (балаларды) асырап 
алуға байланысты табысынан айырылған 
жағдайда– уақытша еңбекке жарамсыздық 
парағында көрсетiлген, жаңа туған баланы (ба-
лаларды) асырап алған қызметкерлерге дема-
лыс берiлген күннен бастап;

бала бiр жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне 
байланысты табысынан айырылған жағдайда 
– баланың туу туралы куәлiгiнде көрсетiлген 
туған күнiнен бастап;

егер баланы (балаларды) асырап алған 
және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
бір жасқа дейінгі балаға қорғаншылық 

тағайындалған жағдайларда – баланы (бала-
ларды) асырап алутуралы сот шешімі заңды 
күшіне енген күннен бастап немесе қорғаншы 
тағайындалған күннен бастап туындайды.

Әлеуметтік төлемдерді тағайындауға 
жүгіну тәртібі

Әлеуметтік төлемдерді алуға құқығы бар 
адамдар тұрғылықты жері бойынша жеке ба-
сты куәландыратын құжатпен және өтінішпен 
«Азаматтарға арналған Үкімет» Мемлекеттік 
корпорациясына жүгінеді немесе

• электрондық үкімет порталы 
(egov.kz) арқылы  – жұмысынан айырылуы 
жағдайына (жұмыссыз ретінде тіркелгені тура-
лы мәліметтер болған кезде); және де бала бiр 
жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланы-
сты табысынан айырылған жағдайда байла-
нысты әлеуметтік  төлемдерді тағайындатуға 
өтініш жасауына болады;

• Проактивті қызмет арқылы - бала 
бiр жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне бай-
ланысты табысынан айырылған жағдайда, 
асыраушысынан айырылу жағдайына және 
жұмысынан айырылуы жағдайына байла-
нысты көрсетілетін қызметті алушының 
проактивті қызмет көрсетуге келісімін, 
сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушыдан 
өзге де, оның ішінде қолжемтімділігі шектел-
ген мәліметтерді алғаннан кейін көрсетілетін 
қызметті алушының ұялы байланыстың 
абоненттік құрылғысы арқылы банк шотының 
нөмірін растау немесе ұсыну туралы хабарла-
ма жіберіледі;

• азаматтарды жұмыспен қамту 
мәселесі жөніндегі уәкілетті органы (Жұмыспен 
қамту орталығы) арқылы – жұмысынан 
айырылған жағдайда байланысты әлеуметтік 
төлем тағайындатуға өтініш жасауына бола-
ды;

• медициналық – әлеуметтік сарапта-
ма орталығы арқылы –  еңбек ету қабілетінен 
айырылған жағдайғабайланысты әлеуметтік 
төлем тағайындатуға өтініш жасауына болады

Қордан әлеуметтік төлемдерді 
тағайындату үшін өтінішке қоса тіркелетін тиісті 
құжаттардың тізімін «Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қоры» АҚ ресми сайтынан (www.
gfss.kz) қарауға болады.

Е.АБДРАХИМОВ,
«МӘСҚ» АҚ Алматы облысы 

бойынша филиалының бас маманы. 

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом

ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.
87028051458.

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:  тел. 8708 3678589, 8777 
4893989.

Продам или сдам в аренду 2-х комнатную квартиру с центральным отоплени-
ем. Обращаться сот. 8701 7732841.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Бәрімізге белгілі, тек Қазақстанда 
ғана емес барлық әлемді алаңдатып 

отырған пандемия жұртшылықты әбден 
әбігерге салуда. Бұл жаһандық дертке ай-
налды. Соның салдарынан барлық жерге 
блок бекеттер қойылып, карантин режимі 
қатаң сақталуда.

Балаларымыз қалыпты оқу форматында 
емес, қашықтықтан оқыту әдісі бойынша оқи 
бастағанда барлық қиындық ата – аналарға 
сезілді. Мен өзім ата – ана ретінде баламның 
болашағы үшін уайымдаймын. Бірақ осын-
дай қиын кезде балаларымыздың білім алуы 
үшін барлық мүмкіндікті жасаған Сарқан 
гуманитарлық колледжінің ұжымына ата – 
аналардың атынан алғыс білдіргім келеді. 

Алғыс айту парызым!
Әсіресе, колледж директоры Е.Дармишевқа 
және директордың оқу ісі жөніндегі орынбаса-
ры О.Ракитянскаяға, сондай-ақ директордың 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Ұ.Абилбеков 
пен С.Жакуповқа ерекше алғыс айтқым келеді. 
Шет ауылдарда тұрған себепті ұялы байла-
ныс нашар балаларға білім алулары үшін 
ешқандай кедергі болмасын деп, студенттерді 
колледж жатақханасына тегін тұрғызуда.                 
"Жұмыла көтерген жүк жеңіл" демекші, бірлесіп 
студенттерді азық – түлікпен қамтамасыз етуде. 
Тіпті жүрегі мейірімге толы қайырымды азамат-
тар демеушілігімен тегін нан да беріледі. Бұл 
ата – аналар үшін де, студенттер үшін де үлкен 

көмек. Осы тұста жатақхана меңгерушісі мен 
тәрбиешілерге де айрықша алғыс білдіргім 
келеді. 

Сарқан гуманитарлық колледжінің 
ұжымына толағай табыстар, жаңа жылда 
жаңа жетістіктер тілеймін!         Халқымызда 
"Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол 
ізде" деген нақыл сөз бар. Сондықтан, 
қатерлі аурудың алдын алып, оның кең етек 
алып кетпеуіне жол бермей, жұдырықтай 
жұмылсақ алынбайтын асу болмайды.

Бейбіт ҚАЖИҚЫЗЫ,
Көкөзек ауылы.

SHARAINA


