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«Кісі ақысы кісіде кетпейді» 
дейді халқымыз. Бір кісі емес 
бүкіл елдің игілігі жұмырына 
жұқ болмайтындардың соттың 
алдында да, Хақтың алдын-
да да ақтала алмайтыны 
анық. Дегенмен мемлекеттің 
меншігін жеке меншігіндей 
көретіндердің, қақпағы сәл 
ашылып қалған қазаннан 
қарпып алғысы келетіндердің 
жыл-жыл сайын азаймай 
келе жатқаны індетті жою 
бағытындағы іс-шаралардың  
әлі де жеткіліксіздігін 
айғақтайды. 

Алматы облысы бойын-
ша Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы департаменттің 
дерегіне сәйкес былтыр 
тіркелген қылмыс құрамы 
бар 277 құқық бұзушылықтың 
84 пайыздан астамы сыбай-

Жемқорлық – індет, жою – міндет

Оңай олжа опық жегізеді
лас жемқорлыққа қатысты 
болыпты. Осы бап бойынша 
жүздеген іс анықталды, мемле-
кет қаржысына миллиардтаған 
залал келтіру адамдық, кісілік 
қалыбына сыймайды. Сыбай-
лас жемқорлыққа аса бейім 
салалардың көш басын-
да кеден қызметі тұрғанын, 
жер қатынастары, құрылыс 
салаларының олардан 
қалыспағанын, бұл дертті басқа 
салалардың да жұқтырып 
отырғанын бұқаралық ақпарат 
құралдарынан оқып, көріп 
келеміз. 

«Тақ берген талайларға 
жеке дара, Бақ берген 
жылпостарға бермей сана. 

Ешкімді ренжітпей, 
ешкімге ренжімей, ардың 

жібін аттамай ғасырдан 
астам жасты еңсеріп, 

балаларының ортасын-
да мейірім-шапағатқа 

бөленген Алтынхан 
Белдеубайқызы мереке 
қарсаңында қошаметке 

бөленді. Жуырда мейірімге 
толы мереке қарсаңында 

аудан әкімі Талғат 
Қайнарбеков, аудандық 
ардагерлер ұйымының 

төрағасы Қадыл Жанас-
беков екі ғасыр куәгері  
Алтынхан анамыздың 

шаңырағына арнайы ба-
рып, мерекемен құттықтап, 

сый-сияпатын табыс етті.
- Құдайдың берген жақсы-

Ғасыр жасаған ана 

Жақсылықтың нышанын-
дай, жаның сүйген адамның 
жып-жылы құшағындай, саф 
алтындай тазалығы мен 
сұлулығын беретін, жай-
ма шуақ сәулелерін төгетін, 
көңілдерге қуаныштар 
егетін, имандылық  пен 
пәк қыздардың мінезіндей 
ибалылық себетін көгілдір 
көктемнің алғашқы мерекесі 
қарсаңында аудан әкімі 
Талғат Қайнарбеков ардагер-
лер мен тыл еңбеккерлерін, 
көп балалы аналар мен түрлі 
салада еңбек етіп жүрген 
қызметкер, кәсіпкер  әйелдер 
қауымының өкілдерін 
қабылдап,  8 наурыз 
мерекелерімен құттықтады. 
Салтанатты қабылдауға  40-
қа жуық қыз-келіншектер 
қатысып, өңір басшысының 
ізгі лебізіне ризашылықтарын 
білдірді. 

Аудан  басшысы Талғат 
Қанатұлы аналарымыздың 
шаңырақ отын маздатып, 
қалап алған мамандықтарына 
адал болып, өңір дамуы-
на өлшеусіз үлес косып 
келе жатқандығына жан-
жақты  тоқталды.  Құттықтау 
рәсімінен соң аудан әкімі 
нәзік жандыларға алғыс хат 
және арнайы дайындалған 
сый-сияпат ұсынды. Жиын  
соңында аудандық мәдениет 
үйінің қызметкерлері 
аналарға, әйелдер 
қауымына арнап ән шырқап, 
қабылдауға қатысқандарды 
өз өнерлерімен тәнті етті.

Сарқан-Ақпарат. 

Аяулы жандар ардақталды

лығын көріп жатырмыз.Қазір за-
ман жақсы. Алла тағала көпке, 
халыққа амандық берсін,-дейді 
ұзақ жасаудың үлгісін көрсетіп 
отырған Алтынхан әже. 

Жамандық көрсе жасымаған, 
жақсылық көрсе тасымаған, ар-

Шежіре күні 
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

шешімімен биылғы жыл Тәуелсіздіктің 30 
жылдығы деп жарияланды. Осы кезең ішінде 
Қазақстан әлемдегі дамыған 50 елдің қатарына 
еніп, халықаралық қауымдастықтың тең 
дәрежелі мүшесіне айналды. Қоғамда орныққан 
тұрақтылық,  өзара келісім мен ортақ 
мүдде жолындағы жасампаз еңбек қарқынды 
дамуымыздың негізі әрі кепілі болып отыр. 

Тағдыр біздің ұрпаққа Тәуелсіздікке қол жеткізу бақытын 
сыйлап, оны көздің қарашығындай сақтауды аманат етті. 
Тарихи міндетті абыройлы іске асыра отырып, жас ұрпақтың 
жадына  өткен жылдарымыздың шежіресін сіңіруіміз керек.

Осыған орай Ұлыстың Ұлы күні қарсаңындағы әрбір 
күнді тиімді пайдаланып, өткенімізге құрметпен қарау 
- баршамыз үшін қасиетті парыз. Биыл наурыздың 16-
сы -Шежіре күні болып белгіленді. "Туған жер - тұнған 
шежіре" тақырыбында елді мекендерде өтетін іс-шаралар 
газетімізден көрініс табатын болады. 

Сарқан - Ақпарат. 

насынан аспаған, қиындықтан 
қашпаған кейуанамыз дастар-
хан басында ақ батасын беріп, 
аналық ізгі тілегін ақтарып, өз 
алғысын жеткізді.

Өз тілшіміз. 

Бастықты басқа қылар, 
қасқа қылар, Жазылмас 
індет болған пай-пай пара!» 
деп ақын Аймұханбет Бей-
сенбеков жырлағандай бұл 
дерт расында да жұқпалы. 
Мәселенің оң шешімін табу 
үшін пысықайлық таныта-
тындар пара алу ғана емес 
пара берудің де, делдалдық 
жасаудың да салмағы ауыр 
екендігін маңдайлары тасқа 
тимей сезінбейтіндері өкінішті. 
Қалай десек те оңай олжа 
опық жегізеді.    

Жомарт ИГІМАН, 
«Nur Otan» партиясы 

аудандық филиалы Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл жөніндегі қоғамдық 

кеңес төрағасы.
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2021 жылдың 9 наурыз күні өткен шаруа немесе 

фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін 
жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) 

құқығын беру жөніндегі конкурстың қорытындысы

Итоги конкурса на право временного возмездного зем-
лепользование (аренды) для крестьянского или фермер-
ского хозяйства, сельскохозяйственного производства, 

состоявшегося 9 марта 2021 года

Осторожно 
угарный газ  
В зимнее время, когда многие исполь-

зуют печное оборудование для обогрева 
помещений есть риск получить отравле-
ние угарным газом, основным компонен-
том которого является окись углерода (газ 
без цвета, вкуса и запаха). Человек при 
вдыхании не чувствует    этого газа и по-
этому отравление наступает незаметно. 
Как правило трагедии чаще всего проис-
ходят из-за халатного отношения домов-
ладельцев к эксплуатации печей и других 
обогревательных приборов. 

Предупредить несчастье просто: надо 
не допускать образования трещин гори-
зонтальных и вертикальных разделок; не 
надо преждевременно закрывать печные 
заслонки; следует регулярно следить 
исправность дымоходов и производить 
очистку от сажи и копоти.  

   Г.КАНАПИЯНОВА,
ст.инженер ОЧС Сарканского

района,
ст.лейтенант г/з.   

В каждой школе должны разработыват-
ся инструкции в соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности. Для школ 
с ночным пребыванием детей в инструкции 
предусмотреть два варианта действий: в 
дневное и в ночное время. Руководители 
школ с ночным пребыванием ежедневно 
в установленное противопожарной служ-
бой время сообщают в пожарную часть, в 
районе выезда которой находится объект, 
информацию о количестве людей, нахо-
дящихся на объекте. Все школы следует 
обеспечить исправными первичными сред-
ствами пожаротушения, средствами связи 
для вызова противопожарной службы. При-
вести в исправное состояние имеющиеся 
системы противопожарного водоснабжения 
помещений, зданий и сооружений и содер-
жать их в исправном рабочем состоянии. 

Двери на путях эвакуации должны от-
крываться свободно и по направлению 
выхода из здания. Запоры на дверях эва-
куационных выходов должны обеспечивать 
людям, находящимся внутри здания воз-
можность свободного открывания запоров 
изнутри без ключа. Не допускать загромож-
дения эвакуационных путей и выходов раз-
личными материалами, изделиями и друг
萸ми предметами, а также забивать двери 

ППБ в школах
эвакуационных выходов, устраивать на путях 
эвакуации пороги (за исключением порогов в 
дверных проемах), раздвижные двери, а также 
другие устройства, препятствующие свобод-
ной эвакуации людей. 

В школах с ночным пребыванием детеи на 
случай отключения электроэнергии, у обслу-
живающего персонала должны быть электри-
ческие фонари. Количество фонарей не менее 
одного на каждого работника дежурного персо-
нала. 

Все токоведущие части, распределитель-
ные устройства, а также предохранительные 
устройства разрывного типа, рубильники, и все 
прочие аппараты и приспособления монтиро-
вать только на негорючих основаниях (мрамор, 
текстолит, гетинакс). 

Размещение и эксплуатация систем газос-
набжения должны осуществляться в соответ-
ствии с требованиями действующих норма-
тивных документов по безопасности в газовом 
хозяйстве. 

В зданиях школы должно быть не менее 
двух эвакуационных выходов непосредственно 
наружу. Школы необходимо обеспечить сигна-

лом тревоги на случай пожара и первичными 
средствами пожаротушения. 

Порядок действий при пожаре:
При обнаружении пожара или признаков 

горения (задымление, запах гари, повыше-
ние температуры и т.п.) Вы обязаны: 

1.Немедленно сообщить об этом по теле-
фону 101, 2-15-65 в государственную проти-
вопожарную службу (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фамилию).

2.Отключить электроэнергию.
3.Организовать эвакуацию детей, спасе-

ние материальных ценностей, приступить к 
тушению пожара первичными средствами 
пожаротушения.

Также прошу Вас проводить игры с деть-
ми, викторины направленные на обучение 
мерам пожарной безопасности в быту и на 
природе. Примерные темы занятий: «Спич-
ки детям не игрушка», «Мы и огонь», «Огонь 
друг и враг» и т.д. 

Е. ИСАГАЛИЕВ,
ст.инженер ОЧС Сарканского района,

капитан гражданской защиты.                                                  
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Бытовой газ должен быть
 безопасным для вас

Взрывы бытового газа в жилых домах и квартирах становятся частыми случаями по-
жаров. Неосторожное и небрежное обращение с газом приводит к разрушениям, травмам, 
отравлениям или даже к смертельному исходу.Чаще всего выходит из строя газовое обору-
дование в частных домах и жителей квартир многоэтажек, где используются газовые балло-
ны. Незнание элементарных правил обращения с газом и газобаллонным оборудованием, не 
соблюдение требований ППБ или просто человеческое легкомыслие – все это, к сожалению, 
приводит к возникновению чрезвычайной ситуации. 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 
температуры и т.п.) Вы обязаны немедленно сообщить об этом по телефону 101, 2-15-65 в 
государственную противопожарную службу (при этом необходимо назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). 

Е. ТУРСУНОВ,
 и. о. начальника ОЧС Сарканского района, майор  гражданской защиты.

Қазақстанда базалық, міндетті және ерікті 
деңгейде  мемлекеттің, жұмыс берушінің және 
жұмыскердің арасындағы жауапкершілікті 
бөлуді көздейтін әлеуметтік қамсыздандырудың 
көп деңгейлі моделі қызмет атқарады.

 Міндетті әлеуметтік сақтандыру  жұмыс 
істейтін азаматтарды қамтиды және 
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына 
(МӘСҚ) жұмыс берушілердің ай сайын ау-
даратын әлеуметтік аударымдары есебінен 
қамтамасыз етіледі. Түскен әлеуметтік ауда-
рымдар қатаң түрде мақсатты тағайындалуы 
бойынша – туындаған әлеуметтік тәуекелдердің 
5 түріне төленетін әлеуметтік төлемдерге 
жұмсалады.

 Мәселен, мүгедектігі бар адамдарға 
және асыраушысынан айырылған 
асырауындағыларға бюджеттен төленетін 
мемлекеттік базалық жәрдемақыларға қосымша 
МӘСҚ-дан әлеуметтік төлемдер жүзеге асыры-
лады. Бұл ретте, еңбекке қабілеттілігінен айы-
рылуы бойынша төлемдердің ұзақтығы адам 
еңбекке қабілеттілігін қалпына келтіргенше 
немесе жалпыға бірдей белгіленген зейнет 
жасына жеткенге дейін 45 жылға созылуы 
мүмкін, ал асыраушысынан айырылуы бой-
ынша – асырауындағы адам  кәмелеттік жасқа 
толғанша не олар оқу орнын бітіргенге, бірақ  
23 жастан аспайтын жасқа дейін төленеді.

Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі  
жұмыс істеген 16 жыл ішінде жұмыс істейтін 

Міндетті әлеуметтік сақтандыру – 
жұмыс істейтін халықты қосымша 

әлеуметтік  қорғау
азаматтарды әлеуметтік қорғаудың қосымша 
деңгейі ретінде өзінің тиімділігін дәлелдеді. 

Бүгінде 144 мыңнан аса адам мүгедектігі 
және асыраушысынан айырылуы бойынша 
бюджеттен және МӘСҚ қаржысы есебінен 
мемлекеттік жәрдемақы алады.

Алушылардың төлемдері мен еңбек өтілі 
арасындағы өз ара байланысты күшейту 
мақсатында 2020 жылы МӘСҚ-дан төленетін 
еңбекке қабілеттіліктен айырылуы және асы-
раушысынан айырылуы бойынша әлеуметтік 
төлемдердің мөлшері бір мезгілде орта есеп-
пен  65% арттырылды.

Сондай-ақ, 2021 жылдың 1 қаңтарынан ба-
стап аталған жәрдемақылар мен  төлемдердің 
мөлшері күнкөріс деңгейінің өсуіне пропор-
ционалды түрде өсті,  яғни олардың сатып алу 
қабілетін сақтау үшін 5% арттырылды. Мұндай 
арттыру  жыл сайын жүргізіледі. 

 Сонымен қатар, жұмыссыз ретінде тіркелген 
адамдар соңғы 2 жылда жұмыс берушілерден 
түскен әлеуметтік аударымдарға байланысты 
МӘСҚ -дан жұмысынан айырылуы жағдайына 
әлеуметтік төлемдер алады. Былтырғы жылы 
азаматтарымыз жұмыссыз ретінде  электрон-
ды тіркелуге және Электрондық еңбек биржа-

сы (www.enbek.kz) порталы арқылы әлеуметтік 
төлем  тағайындауға өтініш беруге мүмкіндік 
алды. Былтыр республика бойынша 100 мыңға 
жуық адам жұмысынан айырылуы кезеңіне 
МӘСҚ-дан әлеуметтік  төлемдер  алды. 

Сонымен бірге, ана мен баланы қорғау 
мақсатында МӘСҚ-дан   жүктілікке және 
босануға, жаңа туған баланы асырап алуға 
байланысты кірісінен  айырылуы және бір 
жасқа толғанға дейінгі бала күтіміне байла-
нысты кірісінен айырылуы жағдайларына 
әлеуметтік төлемдер төленеді. Мәселен, 2020  
жылы осындай қолдау елімізде 700 мыңнан аса 
алушыға көрсетілді.  МӘСҚ-дан бала күтіміне 
берілетін  әлеуметтік төлем  өтініш берушінің  
төлемге құқығы туралы  sms-хабарламаға  
оң жауап беру жолымен проактивті түрде 
тағайындалуы  мүмкін (егер өтініш берушінің 
ұялы телефонының нөмірі  мобильді азамат-
тар базасында болса).

Былтырғы  жылы өңірде түскен әлеуметтік 
аударымдардың сомасы   15159  млрд. 
теңгені құрады, бұл ретте төленген әлеуметтік 
төлемдер  түскен әлеуметтік аударымдар 
көлемінен 60,2 % артық  (немесе  1,6 есе).

2020 жылдың қорытындысы бойынша  Ал-

маты облысында МӘСҚ-дан 100717 алушыға 
жалпы сомасы 24284 млн.теңге әлеуметтік 
төлемдер жүргізілді, оның ішінде еңбекке 
қабілеттілігінен айырылуына - 1307,1  млн. 
теңге, асыраушысынан айырылуы бойынша  
- 1129,7  млн. теңге, жұмысынан айырылуы 
бойынша - 927,6  млн. теңге, жүктілікке және 
босануға  - 9242,5  млн. теңге және 1 жасқа 
дейінгі бала күтіміне - 11677,3  млн. теңге.

Тұтастай алғанда, жұмыс істейтін адамдар 
бюджеттен мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы 
және «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» 
ҚР Заңымен көзделген әлеуметтік тәуекелдер 
туған жағдайда МӘСҚ-дан әлеуметтік төлем 
ала отырып, жұмыс істемейтіндерге қарағанда 
едәуір басымдыққа ие болады. 

Сондықтан, әлеуметтік қолдауды қажет 
ететін  мүгедектігі бар адамдар, асырау-
шысынан айырылған отбасы мүшелері, 
жұмыссыздар, жүкті әйелдер мен жас аналар 
әлеуметтік төлемдерді  уақытында алу үшін 
әлеуметтік аударымдарды тұрақты түрде, 
уақтылы, толық көлемде төлеу өте маңызды. 

Жұмыс істейтін азаматтардың әлеуметтік 
қорғалуын арттыра отырып және тұрғындардың 
жұмыспен қамтылуын ынталандыру арқылы 
бүгінде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі 
Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық 
қатынастардың маңызды және қажетті элементі 
болып отыр. 

Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі 
жөніндегі барлық қосымша сұрақтар бойынша 
www.gfss.kz.  сайтынан білуге болады. 

Қарасан ауруы қауіпті ауру
 

Ірі қара малдардың қарасан селі (эмфизематозный карбункул)- жедел өтетін, безгек сияқты 
дене қалтырауымен, ағзаның етті жерлерін басқанда дыбыс беретін ісіктердің пайда болуымен 
білінетін індетті ауру. Қарасанмен негізінен 3 айдан 4 жас аралығындағы сиыр малы, сирегірек қой, 
ешкі, бұлан мен бұғы ауырады. Жас төл колостральдік иммунитеттің, ал сақа малы иммундеуші 
субинфекцияның әсерінен төзімді келеді. Негізінен қоңды, бұлшық еттерінде гликогені мол жас 
жануарлар ауырады. Түйе мен шошқаға қолдан жұқтыруға болады. Инфекция қоздырушысының 
бастауы – ауырған жануарлар, ал таралу факторларына ауру қоздырушысының спорала-
рымен ластанған топырақ, жем-шөп, жайылым, батпақты, ағыны жоқ су көздері жатады. Ауру 
алиментарлық жолмен және зақымданған тері арқылы жұғады. Қоздырушысының денеге бойла-
уына ауыздың кілегей қабығының бүлінуі, ішек-қарынның қабынуы, кейбір гельминтоз аурулары 
жағдай жасайды. Қойларға негізінен тері арқылы қырыққан кезде жұғады. Ауру өте жіті өтетіндіктен 
ем көбінесе нәтиже бермейді. Тек қана уақытылы, алғашқы белгілері біліне бастағанда жүргізілген 
ем нәтижелі болады. Емдеу үшін антибиотиктер қолданылады. Ауруды болдырмау үшін малды 
балшықты, ағынсыз су көздерін суаруға, сазды жайылымдарға жаюға, топырақпен былғанған 
жем, шөп беруге болмайды. 

Қарасанның алдын алу мақсатында мынандай шаралар жүргізіледі: мал орындарының 
санитарлық жағдайын жақсарту және оны қоршау жұмыстарын жүргізу. Қарасаннан өлген мал 
көмілген жерлердің топырағын залалсыздандыру, балшықтанған жайылымдарды және шөп шаба-
тын жерлерді құрғату, суаттарды қалпына келтіру, мал су ішетін зақымданған немесе күдікті суат-
тарды жабу, мал союға, еріксізден сойылған мал етін және өнімдерін ветеринариялық маманның 
рұқсатынсыз сатуға тиым салу, өлген мал жатқан, ауру мал тұрған жерді, бөлмелерді, ауланы 
тазалау және дезинфекциялау.

Ескертеміз: Ағымдағы жылдың наурыз айынан бастап, Сарқан ауданы бойынша жергілікті 
ветеринариялық дәрігерлері жұқпалы мал ауруларына  қарсы іс –шараларын жүргізеді. Жаңадан 
туылған төлдерді немесе сырттан келген малдарды жергілікті ветеринариялық мал дәрігеріне 
құжаттарын уақытылы рәсімдеулеріңізді сұраймыз.Сонымен қатар өлім-жітімге ұшыраған неме-
се сатылған, өз қажеттілігіне сойылған малдарды уақытылы тіркеуге қойып немесе алу қажет. 
Ветеринариялық іс-шараларына сұрақтарыңыз болса келесі телефон нөмеріне хабарласуыңызды 
сұраймыз.

Сарқан аудандық ветеринария станциясы : 2-18-02.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
 іс-қимыл – әрбір азаматтың 

міндеті
«Коррупция» термині 

латын тілінің «corrutpere» 
деген сөзінен шығып, 
мағынасы жағынан 
«мемлекет организмін, 
қоғамдық қарым-
қатынастарды бұзу» 
дегенді білдіреді, «параға 
сатып алу» терминімен 
сәйкес, яғни лауазымды 
тұлғаның өз билігі өкілеттігі 
мен сеніп тапсырылған 
құқығын заңға және 
моральдық нормаларға 
қайшы келетін өтірік айту, 
бопсалаушылық, сөзбұйда 
жасау жолдарымен жеке 

бас пайдасы үшін пайдалануы. Көбіне бұл термин бюрократиялық аппаратқа және саяси элитаға 
қатысты жиі қолданылады. Осыған сай термин әдетте бастапқы латын сөзінің бірінші мағынасынан 
шығатын кең мағынаға ие, әдепсіздік тәртіпті білдіреді.

Жемқорлықты жеңу Қазақстан үшін Елбасы Н.Ә. Назарбаев нақты белгілеген мемлекеттік 
саясаттың негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Сол себепті Президент өзінің 
«Қазақстан-2050» стратегиясында дамыған мемлекеттің жаңа саяси басымдықтарының бірі 
ретінде сыбайлас жемқорлықпен күресті атап көрсетті.

Қазақстан Президенті Н. Назарбаев сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы айтқанда қоғамның 
көмегінсіз жемқорлықты жеңу мүмкін еместігін бірнеше рет атап өтті. Жастар,  сендердің жалпы 
күрделі мәселелерді шешуге, оның ішінде сыбайлас жемқорлықты жеңуге де қажет білімдерің 
жетерлік. Сендердің жемқорлыққа қарсы күресуге негізделген қызығушылықтарың да бар.

Қоғамның қабілеттілігі, оның ішінде біздің жастарды бақылау, мемлекеттік шенеуніктердің 
жемқорлық әрекеттерін анықтау және болдырмау жергілікті мәселелерді зерттеудің арқасында 
артады.      Сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін қоғамның барлық жігінің жүйелі түрдегі күш-жігері 
қажет.

Қазіргі кезде сыбайлас  жемқорлық  әлемнің кез келген елінде оның саяси дамуына байла-
ныссыз, оның ішінде Қазақстанда да, әлеуметтік құбылыс ретінде өмірін жалғастырып келеді, 
ол тек ауқымдылығымен ғана ерекшеленеді. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық 
даму үдерісін, нарықтық экономиканың құрылуын, инвестициялар тарту процесін тежейді. 
Демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына кері әсерін тигізеді, елдің 
болашақ дамуына елеулі қауіп төндіреді. Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдықтарының бірі сыбайлас жемқорлықпен күрес болып табылады.

Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы!
Елдің болашағы – жас ұрпақтың қолында!

М.ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА,
Қойлық ауылдық округі әкімінің бас маманы, «Нұр Отан» партиясының мүшесі. 

Үштілділік - заман талабы
 

  Білекке сенген заманда,
  Ешкімге есе бермедік.

  Білімге сенген заманда,
  Қапы қалып жүрмелік.

  Абылай  хан
Үштілділік туралы ойтолғау жазарда көп ойландым.Неден бастау керек? Осы көптілділіктің 

бізге керегі бар ма,жоқ па деген сауалдар мазалай берді. Ғаламтор, газет-журналдардан 
мәлімет іздегенімде қайшы  пікірлер көп, маңдытып ештеңе таппадым.

Олай болса, ата-бабамыздың өткен тарихына көз жүгіртсек…
Әлемде екінші ұстаз,ұлы ғұлама Әбу-Насыр Әл-Фараби өмірінде 76 ұлттың тілі білсе, өр 

рухты дауылпаз ақын Махамбет пен қазақтың бір туар ұлы  Шоқан да бірнеше тіл білсе керек. 
Ұлы Абай орыс-қазақ тілдерімен қатар парсы,араб тілдерін меңгерген. Орыс тілін орта жастан 
асып барып, кеш меңгерген.Қазақ тілі  еш уақытта  өзімен көршілес халықтың  тілдерінен 
сорлы болып, қатардан қалып өмір сүрмегендігі, өз сыбағасын ешкімге бермегендігі мыңдаған 
жыл тарихынан айқын.

Көп тіл білу-заман талабы.Елбасы өзінің 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі –жаңа Қазақстан» 
атты Жолдауында : «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел 
ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас тілі 
және ағылшын тілі-жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі».  Әлемдегі дамыған елу 
елдің қатарына қосылу үшін билік «үш тұғырлы тіл» саясатын қолға алып жатқаны белгілі. 
Ақпараттық техниканың дамыған заманында тілді үйрену қиындық тудырмайды, қайта  көп 
тіл білгеннің ешбір зияны жоқ. Бірақ Қазақ баласы әуелі отбасында Қазақы рухпен тыныстап, 
ана тілінің нәрлі уызына қанып, ұлттық рухани тәрбиенің қайнар бұлағынан сусындап өсуі 
керек. Алғашқы тәрбиені ана тілінде қабылдап, Қазақы қасиетпен жетілген бала кейін қандай 
ортада жүріп, қанша тіл үйренсе де, өз тілін ұмытпайтын, ұлттық қасиетінен көз жазып ада-
сып қалмайтын болады. Әлихан Бөкейханов сынды алаш арыстарымыздан бастап, кешегі 
Абай Құнанбайұлы, М. Әуезов, Қ. Сәтпаев сияқты талай тарландырымыз қанша жерден ресей 
топырақтарында білім алса да, сол империяның қысымында жүрсе де, ана тілінің идеология-
сы мен мәртебесін ең жоғары орынға қойған. Өйткені олардың бәрінің де тілі қазақша шыққан, 
бірі ауыл молдасынан хат таныса, енді бірі ана тілінде мұғалімдерден тіл сындырған. Яғни, 
тірек мықты. Тіл ана тілде сайрап тұрғандықтан, ешкім оған балта да шаба алмаған.

Ойымды қорыта келе, мына бір мағыналы ой саларлық сөзбен аяқтағым келеді: «Дауға  
салса алмастай қиған, сезімге салса қырандай қалқыған, ойға салса қорғасындай балқыған, 
өмірдің кез-келген орайында әрі қару, әрі қалқан болған, әрі байырғы, әрі мәңгі жас, отты да 
ойнақы – Ана  тіліміз».

 Мадияр ӘДІЛХАНҰЛЫ,
Сарқан ауданының тарихы музейінің экскурсия жүргізушісі.                                                                           
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Ұлттың ұйытқысы -
ұлы тұлға 

АЛДИЯРДАЙ  
БАТЫРДЫҢ  ҰРПАҒЫМЫН

Қазақтың  ұлы  тарихында  халық  
қамын  ойлап, азаттық  үшін   күрескен  
қайтпас қайсар, жаудың  сағын  сындырған  
батырларымыз  қаншама.  

Ереуіл  атқа  ер  салмай, 
Егеулі найза  қолға  алмай, 
Еңку - еңку жер   шалмай,
Ерлердің   ісі  бітер  ме?!  деп  Ма-

хамбет  Өтемісұлы  жырлағандай  ел  
басына   күн  туған  қиын  шақтарда   
қолдарына  қылыш-найзаларын  алып, 
елдің   егемендігі  жолында   жанын  
берген  қаһармандардың  санамыздан  
өшпейтіні  анық.Қазақ  халқы  батырларды  
ежелден  құрмет  тұтып, есімдерін   ұранға  
айналдырған.

Осы  орайда,Найман-Садыр  руы-
нан  шыққан  Алдияр  батыр атам   жай-
лы   айта  кетейін. Тарихи  деректерде  
Алдияр  батыр  шамамен  1641 жылы  
туған  деп  көрсетіледі.Садыр  руының  
ұранына  айналған  батыр  жоңғар  
басқыншыларына   қарсы  соғыстың  ауыр  

кезеңінің  алғы  шебінде  шайқасып, ерлік   
көрсеткен. 

Алдияр  батыр  1696,1698,1701,1710  
жылдардағы   қазақ-қалмақ  шайқас-
тарының  бел  ортасында  жүріп, садыр  
руы  жасағына  аға  батыр  болған. Алдияр  
Елкеұлы  Тәуке  ханның   бас  батыры   бо-
лып, барлық  кеңестерде  ылғи  оң   тізесі  
жағынан   орнығып  отыратын  болған. Ал-
дияр   батыр    барлау  қызметін   өте  жақсы  
атқара  біліпті. Тәуке   хан Алдияр батыр-
ды  құрмет  көретін  ерлерінің   қатарына  
жатқызған, ерлігі  мен  ақылдылығының  
да  ерекше   екенін  атап  өткен.

Батыр  есімін  ұлықтау   мақсатымен  
ауданымыздағы «Бабалар рухы»  
қоғамдық қоры  белсенділерінің  бастама-
сымен  Алдияр   батырға  ауданымызда   
ескерткіш  орнатылмақшы. Қазіргі  кезде  
ескерткіш  орнату  жұмыстары  басталып  
та  кетті. Мүсін   жасауға  халық  болып  
ақша  жиналып  жатыр. Тарихымыз-
ды, ата-бабаларымызды  құрметтейтін  

азаматтарымызды  батырдың   мүсінін 
тұрғызуға  атсалысуға  шақырамын.                                                                            
Мен  үлесімді  қостым,бір айлық шәкірт-
ақымды! Сіз  де  қапы  қалмаңыз!

Сарқан ауданының жастарын-
студенттерін, мектеп бітірушілерді Алди-
яр батырдың ескерткішін тұрғызуға үлес 
қосуға шақырамын!

Мен    бірлігі   жарасқан, ынтымағы  
тұтасқан, ұлан-ғайыр  даласы Алтайдан   
Атырауға  жалғасқан  егеменді  елде  
өмір  сүріп  жатқаным  үшін  бақыттымын! 
Елінің  азаттығы  жолында   жан  аямай   
күрескен   Алдиярдай  батыр-бабамның  
ұрпағы  екенімді   мақтан  тұтамын. 

Айман ҚАЙЫРКЕН,
Қазақ  Ұлттық  Аграрлық  Зерттеу  

Университетінің  
2  курс  студенті.

Алдияр батыр. Сурет Мұқан 
Төлебаевтың мемориалдық 
музейінен алынды. Суретті 
салған Үлгі ауылында ғұмыр 
кешкен суретші Есболат 
Мырзабекұлы.  2002 жыл. 

ARQANS

Қазақ жеріне көз сұғын қадаған ежелгі дұшпанға есесін 
жібермей, ұлыстың ұранына айналған Алдияр батыр Елкеұлына 

Сарқан қаласында қойылатын ескерткіштің жобасы.

Биыл - Қазақстан халқы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы.   Осы орай-
да Наурыз мейрамын мерекелеу тұжырымдамасына сәйкес аудандық 
кітапханада  "Туған жер - тұнған шежіре" тақырыбында әдеби –
мәдени шара ұйымдастырылып, туған жеріміздің тарихы және елді 
мекендердегі киелі мекендер, орындар туралы аңыз-әңгімелер  ортаға 
салынды. 

 «Жер шарының қай ендігі, экватордың қай белдеуінде жүрсең де қайта соғар, сағынышыңды 
басар темірқазығың – туған жер. Сонымен рухани байланысыңды үзбесең ғана, айдарыңнан 
жел еспек. Өйткені өзге топырақ, өзге ауа, өзге су оның орнын толтырмақ емес»- деген екен 
жазушы Шыңғыс Айтматов. Шын мәнінде  адамзат үшін ата қоныс ең қасиетті қоныс болса, туған 
жер – ата - бабадан қалған асыл мұра. Біз үшін де туған жерімізден қасиетті, одан киелі қоныс 
жоқ жер бетінде.

Қара тасқа қашалған қатпар-қатпар тарихы бар қазақ ауылдары қаншама? Түгін тартсаң 
түбінен көненің көмескіленіп қалған жақұтын көретін, неше ғасыр шаң басып жатса да, өзінің 
құндылығын жоймайтын қайран қара жер. Тарихтың шаңын бір сүртіп жіберіп, жарқыраған күйінде 
келер ұрпақтың алдына жайып беру – бүгінгінің парызы. Өткенін біліп, келешегін бағдарлаған 
жас өреннің сан ғасырлық тарихтың тереңіне бойлап, туған жерге деген сүйіспеншілігі одан ары 
арта түсетіні анық. Міне, сондай берекесі мен бірлігі жарасқан, ынтымағы тасып, өрісі өркендеген 
тарихы бір емес, бірнеше кітапқа жүк болатын Сарқан ауданы туралы осы басқосуда жан-жақты 
әңгіме қозғалды. 

Жиында сөз алған  ардагер ұстаз Болатхан Есіркегенұлы бұл өңірдің табиғатын, киелі 
жерлерін, тарихы тұнған тау-тастарын өз сөзіне арқау етіп, оқырмандар сұрақтарына жауап 
берді. Кеш барысында өлкеміздің тарихы жайында танымын кеңейткен оқырмандарымыз туған 
жер туралы ән-өлеңдер тыңдап, рухани сусындауға мүмкіндік тапты. 

Айсұлу СЕЙПОЛДИНА, 
аудандық кітапхананың әдіскері. 

Туған жердің тарихы 

Тәуелсіздік – бабалар аңсауы, ұрпақтың 
қолы жеткен киелі кезең.

Тәуелсіздік – таңбасы таста, қаны қара 
жердің тамырында жатқан құдіретті сөз.

Тәуелсіздік – мемлекеттігіміздің алтын 
діңгегі, дербестігіміздің берік негізі.

Иә, айта берсек моншақтай тізбектелетін 
киелі ұғым.

Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың шешімімен биылғы жыл 
“Тәуелсіздіктің 30 жылдығы” деп жарияланды.
Алғашқы он жылдық егемен Қазақстанның өз 
дербестігін қалыптастыру кезеңі болды.

Екінші он жылдықта еліміз тұғырын нықтап, 
керегесін кеңейтіп, іргесін бекітті.

Үшінші он жылдықта мемлекетіміз шын 
мәнінде, кемеліне келіп, әлемдік саясаттың 
төріне озды.

Алдағы он жылдықтардан бізді жарқын 
болашақ күтіп тұрғанына сенеміз.Әрине. 
болашақ - жастардың қолында.Президент 

Орда бұзар 30 жыл...
        

айтулы мереке жылында атқарылатын 
шаралардың дені жастарға арналуы керек 
деді.Себебі елде не жасалса да, болашақ 
ұрпақ үшін жасалуы тиіс.

Биылғы жылдың тағы қуантарлық 
жаңалығы “Тәуелсіздіктің 30 жылдығына – 
30 кітап” акциясы аясында жер-жерде өтіп 
жатқан кітап көрмесі, “Оқуға құштар мектеп” 
жобасы болып тұр.

Президентіміздің “Тәуелсіздік – ең ба-
сты құндылығымыз және ол бәрінен қымбат! 
Біздің міндетіміз – кейінгі ұрпаққа кемел және 
қуатты Қазақстанды аманаттау”– деген сөзін 
ескерсек, бүгінгі жастың саналы, болашақтың 
тұтқасы болатындай ұрпақ тәрбиелеу – біздің 
басты міндетіміз.

Орал МАМЫРАИМОВА,
 М.Төлебаев атындағы орта мектебінің 
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі.

16 наурыз - Шежіре күні 
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РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА 
 

«О предоставлении в 2021 году подъемного пособия и социальной 
поддержки для приобретения или строительства жилья 
специалистам в области здравоохранения, образования, 

социального  обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного 
комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, 

поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания 
в сельские населенные пункты Сарканского района»

В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О 
государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских террито-
рий», постановлением Правительства Республики Казахстан  от 18 февраля 2009 года №183 
«Об определении размеров предоставления мер социальной поддержки специалистам в области 
здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышлен-
ного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, 
прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты», утвержденных прика-
зом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2014 года №72 «Об 
утверждении Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здра-
воохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного 
комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, при-
бывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых  актов под № 9946) маслихат Сарканского 
района РЕШИЛ:

1. Предоставить меры социальной  поддержки специалистам в области здравоохранения, 
образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, го-
сударственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для 
работы и проживания в сельские населенные:

1) подъемное пособие в сумме, равной стократному месячному расчетному показателю;
2) социальную поддержку для приобретения или строительства жилья- бюджетный кредит в 

сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратного размера месячного расчетного показателя 
 2. Признать утратившим силу решение Cарканского районного маслихата «О предо-

ставлении подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства 
жилья специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, куль-
туры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские 
населенные пункты Сарканского района» от 12 февраля 2015 года      № 50-257 (зарегистрирован 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3087, опубликован 14 
марта 2015 года в районной газете «Сарқан»).

2. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на  постоянную комиссию рай-
онного маслихата «По вопросам экономики, бюджета, аграрной сферы, земельных отношений, 
развития предпринимательства и туризма».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юсти-
ции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Должность  ФИО

Жоба

Аудандық мәслихаттың шешімі
2021 жылы Сарқан ауданының ауылдық елді мекендеріне жұмыс 

істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік 
қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен 

саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер 
әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне көтерме 

жәрдемақы және тұрғын үй алу немесе салу үшін әлеуметтік қолдау 
көрсету туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық 
аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18 бабының 8 тармағына, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпандағы №183 «Ауылдық елді мекендерге жұмыс 
істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, 
спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық 
округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шаралары 
көлемін анықтау туралы» қаулысына, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2014 жылғы 6 қарашадағы №72 «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген 
денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік 
кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының 
мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну қағидаларын бекіту туралы» 
бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9946 болып тіркелген) 
сәйкес, Сарқан ауданы мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

1. Ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және тұруға келген денсаулық сақтау, білім 
беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы  
мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік 
қызметшілеріне көтерме жәрдемақы және тұрғын үй алу немесе салу үшін әлеуметтік қолдау 
көрсетілсін:

1) Жүз еселік айлық есептік көрсеткішке тең сомада көтерме жәрдемақы;
2) Тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін әлеуметтік қолдау - айлық есептік көрсеткіштің бір 

мың бес жүз еселенген мөлшерінен аспайтын сомадағы  бюджеттік кредит;
2. Сарқан аудандық мәслихатының «Сарқан ауданының ауылдық елді мекендеріне жұмыс 

істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, 
спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға көтерме жәрдемақы және тұрғын 
үй алу немесе салу үшін әлеуметтiк қолдау көрсету туралы» 2015 жылғы 12 ақпандағы № 50-257 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3087 тіркелген, 2015 жылдың 14 
наурызында аудандық «Сарқан» газетінде жарияланған) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихаттың «Экономика, бюджет, аграрлық 
сала, жер қатынастары, экология, кәсіпкерлікті дамыту және туризм мәселелер жөніндегі» тұрақты 
комиссиясына жүктелсін.

4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 
алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Лауазымы  Аты-жөні

Жоба

Аудандық мәслихаттың шешімі
Сарқан ауданының азаматтық қызметші болып табылатын және 

ауылдық елдi мекендерде жұмыс iстейтiн әлеуметтiк қамсыздандыру, 
мәдениет, саласындағы мамандарға, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден 
қаржыландырылатын мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істейтін аталған 
мамандарға жиырма бес пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен 

тарифтiк мөлшерлемелер белгілеу туралы
«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу тура-

лы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабының 4-тармағына сәйкес, 
Сарқан аудандық мәслихаты ШЕШIМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық елдi мекендерде жұмыс iстейтiн 
әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, саласындағы мамандарға, сондай-ақ жергілікті бюд-
жеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істейтін аталған мамандарға 
қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың мөлшерлемелерімен 
салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтiк мөлшерлемелер 
белгіленсін.

2. Сарқан аудандық мәслихатының «Сарқан ауданының Азаматтық қызметші болып табылатын 
және ауылдық елдi мекендерде жұмыс iстейтiн әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, 
спорт саласындағы мамандарға, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істейтін аталған мамандарға жиырма бес пайызға жоғарылатылған 
айлықақылар мен тарифтік мөлшерлемелер белгілеу туралы» 2020 жылғы 16 қыркүйек  № 86-335 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5666 тіркелген, 2020 жылдың 
23 қыркүйекте Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

3.Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан аудандық мәслихатының «Экономика саласы, 
қаржы, салық және бюджет, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, аграрлық мәселелер және 
экология жөніндегі» тұрақты комиссиясына жүктелсін.

4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 
оның алғышқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Лауазымы  Аты-жөні
  
  

Проект 

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
Об установлении повышенных на двадцать пять процентов окладов 

и тарифных ставок специалистам в области социального обеспечения, 
культуры, являющимся гражданскими служащими и работающим в 

сельских населенных пунктах, а также указанным специалистам
 работающим в государственных организациях, финансируемых из 

местных бюджетов  Сарканского района
В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Республики Казахстан         от 8 июля 2005 года 

«О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских терри-
торий», Сарканский районный маслихат РЕШИЛ:

 1. Установить специалистам в области социального обеспечения, культуры, являющимся 
гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах, а также указанным 
специалистам, работающим в государственных организациях, финансируемых из местных бюд-
жетов повышенные на двадцать пять процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со 
ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

2. Признать утратившим силу решение Сарканского районного маслихата «Об установлении 
повышенных на двадцать пять процентов окладов и тарифных ставок специалистам в области со-
циального обеспечения, образования, культуры, спорта являющимся гражданскими служащими 
и работающим в сельских населенных пунктах, а также указанным специалистам, работающим 
в государственных организациях, финансируемых из местных бюджетов» от 16 сентября 2020 
года № 86-335 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов № 5666, опубликован 23 сентября 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных 
правовых актов Республики Казахстан).      

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                               на постоян-
ную комиссию Сарканского районного маслихата «По вопросам экономики, финансов, налогов 
и бюджета, развития малого и среднего предпринимательства, аграрных вопросов и экологии».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юсти-
ции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 Должность  ФИО

Сахар производят из свеклы и тростника, 
после их обработки в сахаре не остается по-
лезных веществ (минералов, витаминов, во-
локон, протеинов) он содержит 100% углево-
дов. Попадая в организм сахар, почти сразу 
превращается в глюкозу, которая попадает 
в кровь, и снабжает наш организм энергией. 
Дневная норма сахара не должна превышать 
50–60 г (около 6 чайных ложек).  От недостат-
ка сахара в крови страдает в первую очередь 
мозг.

Уровень сахара в крови снижается, когда 
излишки этого продукта, выводятся из орга-
низма, тогда человек может вновь почувство-
вать голод. Но также нужно иметь меру в его 
употребление, так как повышенный уровень 
сахара в крови может спровоцировать то, что 
поджелудочная железа прекратит выраба-
тывать инсулин. При небольшом количестве 
этого элемента, сахар может заполнить боль-
шую часть крови, что может стать причиной 
диабета. Человеку, страдающему таким за-
болеванием, нужно придерживаться строгой 
диеты, назначенной врачом. Но если человек 

Польза и вред сахара и соли для 
организма человека

не придерживается строгих предписаний и не 
ограничивает себя в употреблении сладостей, 
то это может привести к тяжелым последстви-
ям.

Также не следует забывать, что сахар име-
ет плохое влияние на зубы, разрушает эмаль, 
и это приводит к тому что зубы портятся. Еже-
дневное употребление сахара, может нару-
шить липидный обмен, этот процесс влияет на 
уровень холестерина в крови, и имеет плохое 
воздействие на стенки сосудов, делая их ме-
нее проницательными. Вследствие могут раз-
виться склеротичные заболевания. Но и не 
надо забывать о пользе сахара, он жизненно 
важен для человека. Сахар участвует в мета-
болизме жиров. Без этого процесса, жиры не 
смогли бы полностью окисляться, и это могло 
бы привести к опасному появлению в крови 
токсических веществ (кератина). Благодаря 

сладостям, которые могут быть приготовлены 
из этого продукта (шоколад, конфеты) у нас 
мгновенно может подняться настроение. Этот 
процесс провоцирует выработку гормона – эн-
дорфина.

Что касается соли, в зависимости от упо-
требляемого количества, она приносит как 
пользу, так и вред. В день соли нужно съедать 
примерно от 3–5 г, она может находиться в раз-
ных продуктах (хлебе, колбасе, сыре, и других 
продуктах, или блюдах). В состав входит: хлор, 
натрий, хлорид натрия который отвечает за 
кислотно-щелочной баланс и баланс жидкости 
в организме. Он принимает участие в работе, 
сокращение мышечной системы. Когда в орга-
низме не хватает этих элементов, мы начина-
ем чувствовать слабость и сонливость. Если 
в организме находится мало такого вещества 
как хлор, тогда возникают проблемы с пище-

варением, хлор находится в составе желчи и 
желудочного сока.

Соль приносит вред, если ее переедать. 
Тогда она может спровоцировать закупорку 
сосудов, это влияет на вывод жидкости из 
организма, и в итоге могут появиться отеки. 
Входящей в состав соли натрий, также может 
провоцировать гипертоническую болезнь, 
что может привести к инсульту. Большое упо-
требление соли провоцирует такие заболева-
ния, как: болезнь почек, сердца, печени. 

На сегодняшний день польза и вред са-
хара и соли неоспорима, Они приносят и 
пользу, и вред нашему организму. Будьте 
осторожны в их приеме - старайтесь не пре-
вышать суточную норму!

Е.СТЕПАНОВА,
ведущий специалист  Сарканского 
районного управления санитарно-

эпидемиологического контроля.

QOǴAM
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Шара барысында ақынның  өмірі 

мен  шығармашылығы баяндалып  
және 1957 жылы Мұқағали Мақатаев 
республикалық  қазақ радио дикто-
ры болып қызмет атқарған жылда-
ры  өз дауысымен орындаған «Есіңе 
мені алғайсың», «Бұлқынып жатыр»  
атты туындылары үнтаспа арқылы 
көрермендерге насихатталды.Ал-
маты облысы, Райымбек  ауданы,  
Қарасаз ауылында орналасқан ақын 
музейінен алынған экспонаттарының 
тарихы  слайд арқылы халыққа  
көрсетіліп түсіндірілді. Дерек 
көздеріне  сүйенсек  Мұқағали  
Мақатаев  1931 жылы  Алматы  об-
лысы,  Райымбек  ауданына  қарасты  
Қарасаз  ауылында  дүниеге келген.  
Ақынның  балалық шағы  Ұлы Отан  
соғысына  тұспа –тұс  келді.  Мұқағали  
10 жасынан бастап  соғысқа  кеткен  
әкесін  сағынып өлеңдер  жазған. 
Ауыл орта мектебін 1948 жылы 
бітіріп, өз ауылында комсомол, 
кеңес қызметтерінде болған. Кейін 
аудандық газетте әдеби қызметкер, 

Мұзбалақ ақын

Қазақ радиосында диктор болған.
Ол 1962 жылы Алматыға қоныс 

аударып, әдеби ортаға етене ара-
ласа бастайды. Алматы Шет тілдері 
институтының неміс тілі, Қазақ 
мемлекеттік университетінің фило-
логия факультеттерінде оқып және 
Мәскеудегі М. Горький атындағы 
әлем әдебиеті институтында білім 
алады.

Мұқағали Мақатаев Алматыдағы 
қазақ әдебиеті мен өнерінің 
қаймақтары шоғырланған ортада 
өткерген аз ғана жылдар ішінде 
өзіндік дара үнін, қайталанбас дары-

нын танытып, өнімді еңбектене білді. 
«Ильич» (1964), «Армысыңдар до-
стар» (1966), «Қарлығашым келдің 
бе?», «Мавр» (1970), «Аққулар 
ұйықтағанда» (1973), «Шуағым 
менің» (1975) атты жыр жинақтарын 
көзінің тірісінде жариялап үлгерді. 
Ақының поэзиясының қайнар көзі, 
шабыт тұғыры туған елі, өскен 
жері, Отан тағдыры. Осының бәрін 
Мұқағали Мақатаевтың  жас дарынға 
тән қайталанбас шеберлікпен, 
тәңірдің таңдайынан төгілгендей 
поэтикалық мінсіз үйлесіммен, әр 
жүрекпен тіл табысар сыршыл да 

Лепсі ауылында орналасқан Мұқан Төлебаевтың  мемориалды  музейінде 
8 ақпан күні көкіректің тұңғиық сырын сыбызғы сазындай тербеген нар 
қасқа Мұқағали ақынның туған күніне арналған  «Мұзбалақ ақын» атты 
тақырыпта танымдық шара өткізілді. Шараның басты мақсаты халықтың 
ықыласына бөленіп сүйіспеншілігіне ие болған ақын мұрасының өміршең 
екендігін, өлеңдерінің келер ұрпаққа да жалғаса беретінін көрсету.

шыншыл сезіммен, нағыз поэзияға 
ғана тән бейнелі образдармен, 
өлмес өнер туындатып отырған.

Аз ғұмыр ішінде бірнеше 
лирикалық жыр жинағы мен дастан-
дарын ұсынған. Жыр аудармасы 
саласында  Дантенің «Құдіретті ко-
медиясын» қазақшалады. Ақынның 
«Саржайлау», «Сөнбейді әже, 
шырағың», «Кел, еркем, Алатауыңа» 
өлеңдеріне композитор Нұрғиса 
Тілендиев ән шығарған.

Ақын  үшін  өлең  жазудан   
артық  бақыт  болмаған.  Ол  өлең 
болып өмір  сүріп ,  өлең боп  

өмірден өтті. «Өлді деуге бола ма 
айтыңдаршы, өлмейтұғын арты-
на із қалдырған» - деп Абай ата-
мыз айтқандай, Мұқағали өлген 
жоқ, ол бізбен мәңгілік бірге, 
жырлары да мәңгі жасай бермек.                                                                                                                                          
   Нағыз тума таланттың екі өмірі 
бар. Бірі – шектеулі өмір, екіншісі – 
мәңгілік өмір. Мұқағалидың шектеулі 
өмірінің  күні батқанымен, оның 
мәңгілік шығармашылық өмірінің 
таңы атып, күні шықты.Мұқағали 
өмірде көп қиыншылық көрді, 
жалғыздықтан жапа шекті. Ақынның 
ой айтудағы өткірлігі, батылдығы, 
біздерге өнеге, тәлім, сабақ бола 
берері сөзсіз. Ия, өлең өлмейді, оны 
жазған ақын да өлмейді. Мұқағали 
Мақатаев келер  жас  ұрпақтың 
есінде мәңгі сақталмақ.

С.ДЖАПАРОВ,
М.Төлебаевтың мемориалды 

музейінің қор сақтаушысы.

Как это здорово и правильно, Что 
среди множества наук Мы изучаем 
географию, Чтоб стал понятен мир 
вокруг! География - наука про всех и 
для всех. География - наука, которую 
изучают от маленьких почемучек до 
серьёзных седых учёных. Что там 
за горизонтом, какие люди живут за 
высокими горами, есть ли за горами 
другие страны, есть ли край Земли, и 
если есть, то где он находится? Эти 
вопросы всегда волновали и волну-
ют воображение людей. Что даёт че-
ловеку знание географии и умение 
пользоваться своими географиче-
скими знаниями? Оно даёт человеку 
возможность выбираться из трудной 
ситуации без паники: например, за-
блудился в незнакомом месте, даёт 
уверенность в жизни, не беспомощ-
ность, а широту взглядов во всём – 
география база для мировоззрения 
человека, она учит жить на Земле. 
Сейчас довольно регулярно пере-
дают сообщения о несчастных слу-
чаях – со студентами, взрослыми. 
Раньше этого было меньше именно 
из-за того, что люди были защище-
ны знаниями о природе, природных 
явлениях – самодеятельный туризм 
с 60-х годов был широко распро-
странён. Чрезмерное ограждение 
ребёнка от несчастных случаев не 
гарантирует безопасности – люди те-
ряются в горах, в лесах.

Современные дети много ездят, 
бывают в разных интересных ме-
стах, в поездках их больше волнует, 
как они будут там отдыхать, а нечто 
интересное увидят, с чем познако-
мятся. Спрашивая о поездке, почти 
все без исключения рассказывают о 
сервисе, обслуживании, но никак не 

  Келешек ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие 
беруде, көздеген мақсаттарына жететін сонымен қатар 
тұлға болып қалыптасатын сонымен қатар болашақтың 
бүгінгі күннен де жарқын және нұрлы болуына әсер 
ететін адамзат өмірінің алға жетелейтін бір бөлшегі ол 
әрине білім. Болашақтың кілтін саналы да сапалы білім 
алған танымдылығы жоғары құзіретті, бәсекеге төтеп 
беретін жастар ғана аша алады. Бүгінгі оқушы ертеңгі 
дамыған тұлға. Сондықтан білімді ұрпақ тәрбиелеуде 
мұғалімдердің сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Әлем елдерінің 
оның ішінде Қазақстан мұғалімдерінің ең басты пробле-
малары оқушыларды қалай және нені оқыту керек деген 
басты мәселе болып тұр. Сол үшін білім беруді дамыту-
да өркендеген мемлекеттердің тәжірибелерін алып сол 
мемлекеттердің қатарына ену басты мақсатымыз болып 
тұр. Болашақтың кілтін саналы да сапалы білім алған 
танымдылығы жоғары құзіретті, бәсекеге төтеп беретін 
жастар ғана аша алады. Сол үшін білім беруді дамыту-
да өркендеген мемлекеттердің тәжірибелерін алып сол 
мемлекеттердің қатарына ену басты мақсатымыз бо-
лып тұр. Мұғалімдердің қазіргі кездегі басты мақсаты 
түрлі әдіс-тәсілдер арқылы сабақ өтіп оқушыларға алған 
білімдерін өмірде қолдана алатындай тәрбиелеуіміз ке-
рек. Қазіргі уақытта еліміздегі білім беру саласына Ел-
басымыз тарапынан басты назар аударылып, жан-жақты 
жағдай жасалынуда. Жарқын болашақтың кілті болып 
табылатын өскелең ұрпақтың білім деңгейі заманауи 
талаптарға жауап берсе, тәуелсіз еліміздің тұғыры мықты 
болмақ.Оқушылардың биологияға деген қызығушылығын 
дамыту үшін зертханалық сабақтардың маңызы ора-
сан зор. Зертханалық сабақ кезінде оқушылар бұрын 
сабақта алған білімдерін практикада өз бетімен жұмыс 
жасау кезінде ұштастырып, білім деңгейін кеңейте ала-
ды. Сондықтан шағын жинақты мектептерде биология 
пәнінен өтікізілетін зертханалық сабақтар өз мәнінде 

Виртуалды электрондық 
оқулықтардың маңызы

өткізіліп, оқушылардың ойлау қабілетін арттыру, білімге 
деген құштарлығын ұштау қажет деп ойлаймын. Био-
логия пәнінен зертханалық сабақтарды ұйымдастыру – 
өсіп келе жатқан ұрпаққа тіршілікті, өмірді аса үлкен зор 
құндылық деп түсінуді қалыптастырады. Зертханалық 
сабақтар – оқушылардың оқу іс-әрекетінің бір түрі; 
мақсаты мен міндеті ұқсас. Зертханалық жұмыстар 
оқу бағдарламасына енгізіліп, курс бөлімін немесе 
тақырыпты оқығаннан кейін жүргізіледі. Бұл оқушының 
алдымен теориялық білімді терең меңгеріп, жасалған 
жұмыстың нәтижесін дұрыс түсінуіне мүмкіндік 
береді. Жұмыстың жоғары дәрежеде, дұрыс орын-
далуы үшін топта 10 адамнан болуы керек, олар 
жеке-жеке немесе жұппен орындайды. Жұмыстың 
тақырыбы, мақсаты, зерттеу объектісі, қажетті құрал-
жабдықтары зертханалық дәптерлеріне көшіріліп, 
қорытындыланады.

   Міндеттері:
– «Биология» пәнінен зертханалық сабақтарды 

өткізудің әдістемелік ерешеліктерін сипаттау;
– «Биология» пәнінен зертханалық сабақтарды 

өткізудің тиімді әдістерін жалпылау;
– «Биология» пәнінен зертханалық сабақтар 

үлгілерін әзірлеу.
    Оқушылар талапқа сай бағдарламада көрсетілген 

әр түрлі зертханалық жұмыстарды орындап, осы шарт-
тарды қанағаттандырғанда ғана олардың тұрақты білім 
мен білік дағдылары тәрбиеленеді және оны орындау 
қарқыны өседі.

Мұғалімнің мақсаты: биология бөліміндегі 
зертханалық сабақтарды жоспарлап өткізу.

Арай ӘДІЛҚАН,
 Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің био-

логия пәнінің мұғалімі.

Зачем мы изучаем географию?
красоте окружающей среды и объек-
тах природы. 

География зачастую не в почё-
те у школьников. Старшеклассники 
считают, что это лишний учебный 
предмет, и он не понадобится им в 
дальнейшей жизни. Мне кажется, 
что несерьёзное отношение к пред-
мету складывается под влиянием не-
понимания того, что вообще изучает 
география. Если остановить прохо-
жего на улице и спросить, чем зани-
мается география, зачем она нужна, 
то вряд ли удастся услышать вра-
зумительный ответ. Для чего нужна 
математика, история, музыка – вам 
ответят, а вот насчёт географии – не 
уверен. А зачем нужна география со-
временному молодому человеку? На 
мой взгляд, география как школьный 
предмет очень важна сейчас в деле 
воспитания молодёжи, и особенно в 
выборе будущей профессии. Ведь 
дело в том, что без знаний, которые 
получает на уроках географии со-
временный человек, мне думается, 
он вообще не может обойтись. Я 
считаю, что основы законов природы 
(а мы являемся тоже частью приро-
ды) должен знать каждый ребёнок, и 
прежде всего на уроках географии. 

География как наука зародилась 
очень давно, в период становления 
человеческого общества. Землев-
ладельцам она помогала выбрать 
место для поля; мореплавателям – 
вести свои корабли по морям и океа-

нам, открывать новые земли; куп-
цам – успешно торговать с другими 
странами. Именно моряки и купцы 
были первыми открывателями новых 
земель. Но не только стремление к 
приобретению важных практических 
знаний или жажда наживы заставля-
ли людей отправляться в путь, в не-
изведанные дальние страны, риско-
вать своей жизнью. Часто это было 
обычное человеческое любопытство 
– стремление познать что-то новое, 
неизвестное, интересное. Так что же 
представляет собой наука геогра-
фия? Современная география как 
наука изучает окружающую среду, 
её пространственные особенности 
и взаимосвязи с обществом, терри-
ториальную организацию общества. 
Сегодня география имеет два очень 
важных и взаимосвязанных между 
собой крыла – естественноисториче-
ское и социально-экономическое, и 
оба они в равной степени являются 
её сутью и содержанием. Сегодня 
оба эти направления стали единым 
целым, и разрывать их нельзя. В 
наши дни географию невозможно 
представить без человека, без от-
ношения к человеку, без заботы о 
человеке, и, конечно, без деятельно-
сти человека. Растёт значение гео-
графии в нравственном воспитании 
человека, ведь сегодня социальные 
проблемы выходят на первую по-
зицию. Роль географии становится 
важной и быстро меняется в наше 

время? Почему? Да потому что мир 
меняется так стремительно, так су-
щественно, что трудно представить 
порой, каким он был в недалёком 
прошлом. В наше время география 
не прежняя «романтическая» наука, 
а наука, переживающая своё второе 
рождение в эпоху НТР. Став наукой 
конструктивной, ставящей перед со-
бой задачи решения противоречий 
«человек – природа – хозяйство – 
окружающая среда», обогащаясь 
всё новыми знаниями, она стала вы-
полнять роль мостика между есте-
ственными и общественными наука-
ми. Теперь, имея такой огромный 
багаж знаний, она решает проблемы 
разного характера и разного уровня, 
от локального до глобального. Гео-
графия имеет очень тесные связи 
со многими науками, ведь методов 
изучения и познания современного 
мира сегодня очень много: истори-
ческий, физический, химический, 
математический биологический и т.д. 
Для географии, и в том числе для её 
преподавания всегда имело и имеет 
принципиальное значение положе-
ние о тесных связях между историей 
природы и историей человечества. 

География является важнейшим 
компонентом любой профессии 
и специальности. Её важнейший 
аспект – формирование мировоззре-
ния, интеллектуального и профес-
сионального кругозора как ведущих 
положений в становлении профес-

сионального самосознания личности 
будущего специалиста. 

Отсюда вытекает и главная цель 
обучения географии: формирование 
в сознании учащегося объективной 
научной картины родного края, своей 
страны и всего мира и одновременно 
воспитать его как личность, готовую 
к активной профессиональной дея-
тельности, применяющей приобре-
тённые знания и умения в различных 
жизненных ситуациях. В действую-
щей программе по географии гово-
рится: «Уникальность школьной гео-
графии заключается в том, что она, 
как ни один учебный предмет, зна-
комит учащихся с жизнью во многих 
её проявлениях и взаимосвязях, раз-
носторонне рассматривает природу 
земной поверхности, население и 
его хозяйственную деятельность в 
ближайшем окружении, в разных 
странах, в глобальных масштабах, 
учит пониманию сущности экологи-
ческих, экономических и социальных 
проблем, роли географии в их ре-
шении, в прогнозировании развития 
взаимодействия между природой 
и человеком на разных территори-
альных уровнях. Без географиче-
ских знаний и умений, без развитого 
пространственного представления 
о земной поверхности в сознании 
учащихся не может быть создана на-
учная картина мира. Географические 
знания необходимы каждому чело-
веку для того, чтобы осознать свою 
роль и место в жизни и в преобра-
зовании действительности, опреде-
лить активную жизненную позицию. 

Б.КАЛИЕВ,
учитель географии СШ имени 

Акын Сара.

Бала тәрбиесі, яғни балабақшада 
жұмыс істеу өте жауапты, маңызы 
зор, қызығы мен қиындығы қатар 
жүретін қызмет. Ата-анасындай тәрбие 
беріп, әр баланың тілін, көңілін тауып, 
тазалықтары мен тәртіптеріне қарап, 
дәмді тамақтандырып, уақытылы 
ұйықтатып, ойнатып, тіпті қауіпсіздігіне 
де жауап беретін – тәрбиешілер. 
Осыдан, қаншалықты энергияны, 
шыдамдылық пен сабырлықты та-
лап ететін іс екеніне көз жеткізуге 
болады. Шынында демалыс күндері 
балаларымыздың қажеттіліктерін 
күні бойы орындаймыз деп кішкене 
шаршайтындығымыз рас, сол кез-
де балабақшаның қадірін түсінеміз, 

жұмыстарының қаншалықты ауыр екенін сезінеміз. Сонымен қатар 
балабақшаның арқасында біріміз қызметімізді атқарып, біріміз үй тірлігін 
алаңдамай істей аламыз.

Екі ауыз сөз ғана айта алатын кішкентай бүлдіршіндерді оқу, жазу, би 
билеу, қолөнер, сурет салу т.с.с. жан-жақты қалыптасқан тұлға етіп мектеп 
қабырғасына дайындайды.

Теледидардан өз ісіне жауапсыз, аса қатыгездікпен жұмыс атқаратын 
тәрбиешілерді де көреміз, ол әрине алаңдатарлық жағдай. Ал мен 
Қарауылтөбе орта мектебінің «Күншуақ шағын орталығын» ең үздік 
балабақша номинациясына ойланбастан ұсынар едім. Қызметкерлердің өз 
ісіне адалдықтарының арқасында кәсіби біліктіліктері жоғары болғандықтан, 
балаларымызға сүйіспеншілікпен, қамқорлықпен қарағандықтан болар бала-
ларымыз балабақшаға асығады.

Тәлім-тәрбие берумен қатар олардың білімді, саналы болып өсуіне үлес 
қосып жүрген апайларымыз Әсем Абзалбекова, Толқын Кемербаева, Нұртай 
Молдахметова, Жанна Дауылбаева, Гүлнар Оспановаға алғыс айта отырып, 
дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, бақыт, бақ, жұмыстарыңызға 
табыс тілейміз!

Ата-аналар атынан А. Амангельдина.   

Баламыз балабақшаға 
асығады
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Цифрлы Қазақстан
Біздің буын керемет уақытта дүниеге келіп, өмір сүріп жатыр деп санаймын. Себебі, біз 

тәуелсіз елде туып, еліміздің жыл санап саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрғыда нығайып 
келе жатқанына куә бола жүріп, оған өз үлесімізді қосу мүмкіндігіне ие болдық. Осының бәрі – 
Қазақстанның әлемдік аренада мойындалғанының айқын белгісі. Мемлекет басшысының Қазақстан 
халқына арнаған жолдауы еліміздің әл-ауқатын арттыруға бағытталған маңызды қадамдардың бірі 
деп санаймын. Жас буын өкілі ретінде, әсіресе, «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы үшін ерекше 
қуаныштымын. Себебі, болашақ технологияға байланысты, технологиялық тұрғыда дамуға қол 
жеткізу басқа салаларға да серпін береді. Сонымен қатар, IT бағдарламалар шығындарды азай-
тып, уақытты үнемдеуге көмектеседі, адамдар өзара ақпарат, тауар және қызмет түрлерін алмаса 
алатын болады.

“Біз цифрлы технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге 
тиіспіз. Бұл – маңызды кешенді міндет. Елде 3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг, циф-
рлы қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және басқа да 
перспективалы салаларды дамыту керек. Бұл индустриялар қазірдің өзінде дамыған елдердің 
экономикаларының құрылымын өзгертіп, дәстүрлі салаларға жаңа сапа дарытты”. Цифрландыру 
дегеніміз Қазақстанның озық ел атану жолындағы мақсат емес, құрал. Бәсекеге қабілетті болу, 
өсімді, өнім өндіруді арттыру, міне, осы – мақсат.- деді Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Жолдауында.

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы инфрақұрылымды дамытуға, адам капита-
лын жақсартуға, экономика саласын цифрландыруға және мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін 
жетілдіруге бағытталады.

“Цифрлы Қазақстан” бағдарламасының 4 негізгі бағыты бар. 
Бірінші – ауыл-аймақты кең жолақты интернетпен қамтамасыз етіп, еліміздің транзиттік 

мүмкіндіктерін арттыру.
Екінші бағыт– экономиканың салаларына (көлік және логистика, денсаулық сақтау, білім беру, 

ауыл шаруашылығы және электронды сауда) цифрлы технологияны енгізу. Үшіншісі – мемлекеттік 
органдар жұмысының сапасын арттыру.

Төртінші – IT мамандарды даярлау. Құжаттарды есепке алу, сақтау және медико-психологиялық 
көмек көрсету бөлімінің басшысы сөз алып, Жолдау біздің еліміздің ширек ғасыр ішіндегі екі 
жаңғырту үрдісін аяқтап, үшінші, эконо¬микамыздың әлемдік өсімінің лайықты деңгейге жетуін 
қамтамасыз ететін, жеделдетілген техн¬ологиялық жаңғыртылу басым¬ды¬ғына көшуімізді 
айқындап берді. Тұтастай алғанда, бағдарламаның басты мақсаты – қазақстандықтардың өмір 
сапасын арттыру әрі ұлттық экономиканы цифрландыру. Құжатты жүзеге асыру шеңберінде 
2020 жылға дейін интернет қолданушылардың санын 80 пайызға дейін арттыру, тұрғындардың 
95 пайызын цифрлық xабар таратумен қамту, азаматтардың цифрлық сауаттылығын 80 пайызға 
дейін арттыру көзделуде», бізге тенхнологияларды тек импорттап қана қоймай, оларды барынша 
дамыта түсу қажет. Бір орында тұралап қалуға болмайды. Бізге бірлесе әрекет ету керек. Циф-
рландыру барысында біздің университеттер мен зерттеу шаралары байланысты болғаны жөн. 
Жаңашылдықты қолданып қана қоймай оны тиімді пайдалану арқылы біз бәсекелестікті арттыра 
аламыз. Ол экономикаға да тиімді, азаматтарымызға да ыңғайлы.

Елбасы: «Болашақ жастардың қолында екенін жиі айтады. Қазақстан бүгінде әркімге қай са-
ладан болмасын мол мүмкіндік туғызып отырған ел. Сондықтан цифрлық Қазақстанға қол жеткізу 
үшін жастарға артар үміт зор», ‒ деді.

М. ЕЛЕУСИЗОВ,
Сарқан ауданының тарихы музейінің ғылыми қызметкері.                                 

Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінде  көрсетілетін 13 
мемлекеттік қызметтің 7-і түрі мүгедектігі 
бар адамдарға әлеуметтік тұрғыда қолдауға 
арналаған. Әр мүгедектің өтініш білдіруіне 
қарай, оңалту бағдарламасына сәйкес  
мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек, 
сурдо-тифлотехникалық және міндетті 
гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету 
көмегі, жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы 
мүгедектерге жеке көмекшінің және есту 
кемістігі бар мүгедектерге ымдау тілі 
маманының қызметтері, кресло-арбалар 
беру көмегі, санаторий-курорттық емдеумен 
қамтамасыз ету көмегі, үйде күтім көрсету 
жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет 
көрсету көмегі, сондайақ медициналық-
әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсетіледі. 

Әрине, мүгедектігі бар адамдардың өмірі 
мен денсаулығын жақсартуды мақсат тұтатын 
мемлекеттік бағдарламалар да жұмыс істеуде. 
Оның ішінде мүгедектердің құқықтарын 

Мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтік
қолдау көрсету

қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын 
жақсарту жөніндегі Ұлттық іс шаралар жоспа-
ры. 

Мүгедектер жиі баратын орталық ауруха-
на,  ХҚКО,  аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, жұмыспен 
қамту орталығы,  аудандық кіріс бөлімі,  АҚ 
«Халық банкі» автокөлік тұратын тұрақ 
белгілері қойылған.

«Мойымайтын мүгедектер қоғамы» 
қоғамдық бірлестігі «Ерекше Таңдау - Қаратал» 
корпоративтік қоры тірек – қимыл аппараты 
бұзылған, кресло-арбаға таңылған бірінші 
топтағы 57 мүгедекке 2821 рет «Инватакси» 
қызметін көрсетті.

«Мейірлі» үкіметтік емес ұйымы арқылы 
өздігінен жүріп–тұруы қиын бірінші топтағы 98 
мүгедекке қызмет көрсететін  жеке көмекшінің 

қызметіне 39400,0  мың теңгеге, ымдау тілі 
маманының қызметіне 11 адамға 2400,0 мың 
теңге әлеуметтік көмек төленді.

Мүгедектігі бар адамдардың жеке оңалту 
бағдарламасына сәйкес  117 мүгедек облыс 
көлеміндегі санаторлық-куроттық емделумен 
қамтамсыз етілді.  

Арнаулы гигиеналық құралдармен 128 
адам, 73 адам протезді - ортопедиялық 
бұйымдардың 179 түрлерімен, 56 адам кресло 
арбамен, 25 –і тифло, 26-і-сурдо құралдарымен 
қамтамасыз етілді. 3 мүгедек  мүгедектер ин-
тернат үйіне орналастырылды.

2020 жылы жұмыспен қамту шараларымен 
69 адам қаматамасыз етілді. Жеке кәсіпкерлікті, 
шағын және орта бизнесті дамытуда «Бизнес 
Бастау» жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерін 
оқуға 9 адам  оқып, 9 адамға  5400,0 мын тен-

геге  грант берілді.    22 –і қоғамдық жұмысқа, 
3-і әлеуметтік жұмыс орнына 2-і оқуға,  24 
жұмысқа орналастырылды.

Ауданда бөгде адамның көмегі мен күтіміне 
мүқтаж мүгедектердің және мүмкіндігі шектеулі 
балалардың өмір сүру сапасын жақсарту, 
қоғам өмірімен етене араласуына ықпал ету 
үшін үйде әлеуметтік көмек көрсету көрсету 
бөлімшелері  14 жалғызбасты мүгедек адамға  
және 68 психоневрологиялық  ауытқулары 
бар, тірек қимыл аппараты бұзылған мүгедек 
балаларға және психоневрологиялық ауы-
руы бар мүгедек адамдарға аптасына 2 рет 
тұрмыстағы тіршілік әрекеттерін, өмір сүру 
деңгейін қолдау мен жақсартуға бағытталған  
қызметтер көрсетіледі. 

2020 жылы демеушілердің көмегімен 200,0 
мың теңгеге қайрымдылық көмек көрсетілді.

Б. СЕЙСЕНБЕКОВА,
 аудандық жұмыспен қамту және

 әлеуметтік бағдарламалар   бөлімі 
 басшысының орынбасары. 

Су тасқыны - бұл табиғи апаттар, оның 
барысында адамдар, жануарлар өліп, 
ғимараттар мен тұрғын үйлер қиратылады. Су 
тасқыны және су тасқыны кезіндегі қауіпсіздік 
көбінесе оларға алдын-ала дайындалу арқылы 
қамтамасыз етіледі.

Су тасқыны негізінен келесі себептерден 
туындаған:

 - қатты немесе ұзаққа созылған жауын-
шашын, қар мен мұз кептелісінің тез еруі;

 - теңізден жағаға және өзендер сағасына 
қатты жел немесе толқынмен судың ағуы;

 - табиғи себептер бойынша да, адамның 
кінәсінен де дамбалар мен су қоймаларының 
серпінділігі.

Мұзды кептелістер мен өзендердің жоғарғы 
ағысындағы топырақ көпірлері су тасқыны 
кезінде бірден пайда болады.

Басқа жағдайларда су тасқыны қаупіне 
дер кезінде ден қоюға мүмкіндік беретін уақыт 
резерві бар.

Сондай-ақ гидрологиялық болжамдарға на-
зар аудару керек.

Егер сіз өзіңізді жеке қауіпсіздік шаралары-
мен қамтамасыз еткіңіз келсе, сізге:

• толқынның алғашқы соққысында 
құлаған емес, күрделі құрылыстарды салу;

• барлық отбасы мүшелеріне жүзуді 
үйрету;

• қайыққа ие болу (ең дұрысы екі - 
біреуі қарапайым, екіншісі - үрленетін);

• елді мекенге жақын орналасқан 
топографиялық биік нүктелермен танысу;

• Табиғи апат туралы ескерту әдістері 
мен формаларын білу.

Су басу аймағындағы әрекеттер
Егер сіз өзіңізді су басу аймағында 

тапсаңыз, сізге:
• үйдегі газды, электр қуатын және 

суды өшіріңіз;
• жылыту пештерін сөндіру;
• үйдің құнды заттарын ғимараттың 

жоғарғы қабаттарына немесе шатырларға 
өткізуге;

• үйдің бірінші қабаттарының 
терезелері мен есіктерін әйнектің сынуына 
және үйге құбылмалы қоқыстың енуіне жол 
бермеу үшін тақталармен немесе фанерамен 
жабу;

• Үй жануарлары орналасқан 
сарайдағы есіктердегі ысырмаларды ашыңыз.

Кенеттен су тасқыны болған кезде, 
өзіңізбен бірге жылы және жақсырақ су 
өткізбейтін киімді, көрпе, тамақ, т.с. алып, 
рельефтің бұрын-соңды су баспағаны белгілі 
биік жерлерге шығыңыз. Егер олар жоқ болса, 
сіз қайық пен басқа да мінсіз жүзу құралдарын 
жүзуге дайындалуыңыз керек.

Суды төгіп болғаннан кейін, электр 
сымдарының жыртылуына, бұзылған газ 
желілеріне назар аударыңыз.

Үйге кірер алдында оның құрылымы су 
элементінің соққыларының астында босап 
қалмағанына көз жеткізу керек.

Суда табылған тағамды қолдануға болмай-
ды, немесе суды су басу мүмкін емес.

Сел қауіпі, сел қаупінің белгілері
Сел ағындары - бұл жекелеген біліктерде 

қозғалатын, таулы рельефке тән су мен 
борпылдақ қоспалардан тұратын қысқа 
мерзімді балшық тас ағындары.

Олар морена көлдерінің серпінділігі, еріген 
қардан судың толып кетуі және мұздықтардың 
сулануы, қатты және тұрақты жауын-шашын, 
сондай-ақ жер сілкінісі кезінде пайда болады.

Қазақстанның таулы аймақтарында селдің 
пайда болуы жылы маусымда мүмкін (мамыр 
- қыркүйек).

СУ ТАСҚЫНЫ
Селдің биіктігі 10-20 метрге жетуі мүмкін 

(кейбір жағдайларда 40-50 метрге дейін), 
ағынның жылдамдығы 3-5 және одан көп м / с 
(кейбір жағдайларда 15-20 м / с дейін) болады.

Селдің жолында тірі қалу іс жүзінде мүмкін 
емес, сондықтан сел қаупінің алдын-алу өте 
маңызды.

Сел қауіпінің белгілері:
• сел қауіпті бассейнде қатты нөсер;
• сел қауіпті өзендердің жоғарғы 

ағысында ауа температурасының күрт және 
ұзаққа көтерілуі, тау көлдерінің толып кетуіне 
әкеліп соқтырады және олардың басталу 
қаупін тудырады;

• көлдегі су деңгейінің күрт төмендеуі 
немесе оның бетінде кратерлердің пайда 
болуы, бұл көлдің линтельінің (дамбаның) 
серпілісін білдіреді;

• көл сілемі (дамба) бұзылуына 
әкеледі.

Селдің жақын және жақын болу қаупінің 
белгілері:

• су тасқыны арнасындағы судың 
тоқтауы немесе күрт төмендеуі, бұл морена-
мұздық кешенінде судың жиналуын көрсетеді;

• селдің жоғарғы каналында дауылдың 
пайда болуы;

• сел тасымен болған тастардың 
әсерінен топырақты дірілдету;

• сел тасқынының білігінің алдын-
да соққы толқынынан пайда болған балшық 
шаңының пайда болуы;

• су тасқынына дейінгі қорғасынның 
пайда болуы, судың бұлдырлығы 
жоғарылауымен сипатталады.

Сел қауіпті жерлерде өзін қалай ұстау ке-
рек

• таудағы жағдай туралы бұқаралық 
ақпарат құралдарының хабарларын үнемі 
қадағалап отыру;

• егер қауіпті бассейннің жоғарғы 
ағысында қатты жауын-шашын болса, сел 
қауіпті арнасын қалдырыңыз;

• қозғалатын селге 50-70 м-ден 
жақындамаңыз;

• тік жартастар мен тік беткейлердің 
жанында тоқтамаңыз, өйткені сел жүру кезінде 
дірілдеу нәтижесінде құлау немесе таулар пай-
да болуы мүмкін;

• сел тасқыны арналарымен адамдар 
арасында кемінде 20-30 метр аралықпен жүру;

• демалуға тоқтамаңыз және сел 
қауіпті каналдардың жанында, көл көпірлерінде 
(бөгеттерде) және олардың астында лагерьлер 
құрмаңыз;

• егер сел жүру белгілері байқалса, 
мүмкіндігінше арнадан тау баурайына дейін 
алыс жүріңіз;

• Селдің өзегінен өткеннен кейін сел 
арнасына түсіп кетпеңіз - оған басқа білік ілінуі 
мүмкін;

• арнадан түсіп жатқан кезде және 
әсіресе сел жүретін учаскелерде және 
шұңқырларда қатты абай болыңыз;

• Морена-мұздық кешенінде болуға 
және сел жүру қаупі жоқ немесе ауа райының 
теріс температурасында жақсы болған кезде 
жүруге кеңес беріледі;

• тұрақсыз жатқан қоқыстардан 
тұратын, сонымен қатар қозғалатын мұздық 
немесе көшкін нәтижесінде пайда болған 
көлдердің бойымен қозғалмаңыз.

   А.ТОЛЕУОВ,
ҚР ТЖМ «Қазселденқорғау» ММ  

 Сарқан  ӨПБ басшысы.

Egov mobile жаңа мобильді 
қосымшасы

Мобильді қосымшаны Мобильді азаматтар базасында тіркелген ҚР азаматтары пайдалана 
алады. Мобильді азаматтар базасында тіркелу жолдары:

1. Электрондық үкімет порталы (ЭҮП);
2. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ арқылы тіркелуге бола-

ды. eGov mobile электрондық үкіметтің мобильді қосымшасы Google Play (талап етілетін нұсқасы 
Android - 5.0 немесе одан кейінгі нұсқасы), AppStore-дан (талап етілетін нұсқасы iOS - 11.3 не-
месе одан кейінгі нұсқасы) жүктеу үшін қолжетімді.Қосымшада ЭЦҚ-мен немесе бір реттік па-
роль арқылы авторизациялануға болады. Бір реттік пароль – сұрау салу жібергеннен кейін 
пайдаланушының ұялы телефонына келетін тексеру коды бар sms-хабарлама келеді. Бір реттік 
парольді пайдалану үшін пайдаланушы мобильді азаматтар базасында тіркелуі тиіс. Egov mobile 
қосымшасы ЭЦҚ-ны барынша ыңғайлы пайдалануға мүмкіндік береді:

• eGov mobile қолданыстағы ЭЦҚ-ны 4 таңбалы PIN кодқа және Сіздің құрылғыңыздың 
кіріктірілген биометриясына (Face ID, Touch ID) бекітуге мүмкіндік береді. ЭЦҚ-ны PIN кодқа және 
биометрияға бір рет бекітіп, әр авторизациялану және көрсетілетін қызметті алу кезінде Сізге ЭЦҚ 
таңдауға және пароль енгізуге алаңдамауға мүмкіндік береді.

• Сондай-ақ, eGov mobile-да ЭЦҚ-ны мобильдік қосымшадан шығару функциясы 
қолжетімді. Қосымшаның басты бетінде пайдаланушы үшін қосымшамен жұмыс істеу жөнінде 
қысқаша нұсқаулық берілген. Нұсқаулықтар әлеуметтік желілер бойынша пайдаланушыларға та-
ныс түрде орындалған. «Танымал қызметтер» бөлімінде барынша талап етілетін анықтамалар 
көрсетілген, қызметтердің толық тізімімен «барлық қызметтер» сілтемесі бойынша немесе 
«қызметтер» бөлімінде танысуға болады. Айта кететін жайт, көрсетілетін қызметті eGov mobile 
арқылы алу бұрыңғыдан ыңғайлырақ болып отыр. Біз көрсетілетін қызметтерді тек қосымшаға ау-
ыстырып қана қоймай, көрсетілетін қызметтерді толығымен басқаша ойластырып қарастырамыз. 
Көрсетілетін қызметті алу кезінде    өзіңіздің деректеріңізді енгізу қажет емес, сіздің деректеріңіз 
eGov жеке кабинетінен автоматты түрде толтырылатын болады. Сондай-ақ, басты бетте 
қосымшалар дүкені орналастырылған: «Хабарламалар» бөлімінде Сіз қызмет мәртебесінің 
өзгеруі туралы барлық хабарламаларды көре аласыз.«Профильде» отбасы, жеке құжаттар, 
әлеуметтік мәртебесі, заңды тұлғаға қатысу туралы ақпарат, авто және жылжымайтын мүлік тура-
лы ақпарат және т. б. туралы әртүрлі мемлекеттік деректер қорынан жеке ақпараттар көрсетіледі. 
Сондай-ақ, профильде қосымшаның параметрлерін өзгертуге болады.

С.САЛИХАНОВ,
«Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы 

бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметтер 
басқармасының бас маманы.

ÁLEÝMET
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ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается дом! Продам кирпичный 

дом с мебелью 1991 года постройки. Дом 
120кв.м.,интернет,телефон. Холодная и 
горячая вода (Аристон) в доме.Со все-
ми надворнами постройками:баня,летняя 
кухня,сарай,углярка,крытый навес. Торг уме-
стен.тел.87773935583,87081875808,8-72839-
20147

Тез арада Жөнкебаев № 31 үлкен, жылы 
үй сатылады.  Үйде су кіргізілген, санузел бар. 
Қора-қопсы, монша, 2 бөлмелі ас үй, гараж, 
үлкен бау-бақшасы бар. Мектеп, балабақша 
қасында.  Хабарласыңыздар: тел. 8702 
1156471.

Сарқан аудандық орталық ауруханасы бас  
дәрігерінің орынбасары, хирургия саласының  білікті ма-
маны Уақанов Біржан Жәнібекұлын наурыз айындағы 
туған күнімен шын жүректен құттықтап, шаңырағынан 
шаттық кетпесін, денсаулығы зор болып, ғұмыры ұзақ 
болсын деген ізгі тілегімізді ортаға саламыз.  

Кеудесінде нұрлы жүрек соғатын,
Елге арнаған әр минутын, сағатын.
Ақжелеңді абзал жанға мың алғыс, 
Жылдан жылға кеңге жайсын қанатын!
Құттықтаушылар: достары. 

Үйірменің үйретері көп
Егеменді еліміздің ертеңі, 

болашағы – бүгінгі жас ұрпақ . 
Бүгінгі таңда егеменді, тәуелсіз 
Қазақстанда өркениетке бастар 
жолдың бастауы – мектеп де-
сек, мектептің басты тұлғасы – 
мұғалім. Мұғалім шәкірттерін жеке 
тұлға етіп тәрбиелеумен қатар , 
оларды еңбек ете білуге , еңбек 
тәрбиесі арқылы өз ісінен ләззат 
ала білуге де тәрбиелейді.

Бала өзінің қоршаған орта-
сын жақсы көре отырып , халық 
өнерінің  өзіне тән белгілерін 
жақсы түсініп , бағалай біледі , 
табиғат жағдайына байланысты 

жергілікті тұрғындардың ұнатқан жұмыстарындағы барлық көріністерді біріктіре отырып , олар-
ды бір – бірінен ажырата да білу керек. Міне , осындай ықпалдағы тәсілдер балаларды халық 
шеберлерінің еңбектерімен тереңірек таныстыруға мүмкіндік береді . 

Бұйымдарды жасау барысында, оның өз халқына деген мақтаныш сезімін тудыртып, 
оқушыларды халық өнерінің әртүрлі көркемдік тәсіліне қызықтырамын. Ағашқа ою салу өнері 
Қазақстан аумағында кеңінен таралған . Ағаштан түйін түйіп , ою ойған қазақ шеберлері қолөнер 
туындыларының ең басты құндылығы олардың алуан түрлі ою – өрнек үлгілерін кеңінен қолдану 
арқылы қазақ халқының өмір – тіршілігінің мәні , дүниенің жұмбақ сырлы жаратылысы жөнінде ой 
түйген халық түйсігіне поэтикалық тұрғыда тұлғаландырып отырғандығында. Көркем еңбек пәні 
бойынша ағашпен жұмыстың бірнеше түрі жүргізіледі. Ағашпен жұмыс жүргізуде қайың, терек, 
қарағай ағаштарын пайдаланамын. Ағаштың ою салатын бетін алдын-ала өңдеуден өткіземіз. 
Оқушылар ағашпен жұмыс жүргізуде зор қызығушылықпен кіріседі. Жасаған жұмыстарының сәнді, 
бедерлі, кезеңіне келгенде шабыттана түседі. 

Биылғы оқу жылында "Ұлы Абайға 175 жыл"  атты мектепішілік көрмеге  «Абайға тағзым» ағаш 
бедері жасалды. Бұл топтық жұмысқа 6-сынып оқушылары Ауханов Ниет, Базарбекұлы Рахат, 
Берікұлы Санжар, Жеңіс Алихан, Көпбай Нұрлыбай қатысты . Жұмыстары мұғалімдер тарапынан 
жоғары бағаланды .

Келешекте еңбекке баулу арқылы ұлттық қолөнерінің таңғажайып әлеміне саяхатымызды 
жалғастырамыз . Кескіндеме , графика , сәндік – қолданбалы өнер бойынша  оқушылар білімін 
толықтыруға жұмыс жүргіземін . Оқушылардың жұмыстарын түрлі көрме жұмыстарына қатыстыру 
арқылы ынталандыруға болады . 

Кыйзат ТОГАНБАЕВ,
Қарауылтөбе орта мектебінің 
көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

Сарқан аудандық пробация қызметі 
бөлімшесінде 2020 жылы қоғамдық жұмысқа 
тарту жазасын өтеуші 5 тұлға есептен өткен. 
2021 жылы 1 тұлға қоғамдық жұмыстарға тар-
ту жазасын өтеген. Осы аталған қоғамнан 
оқшаулаусыз  жаза түріне сотталған тұлғалар 
жазасын Сарқан ауданының қоғамдық орын-
дарында жергілікті атқарушы органдардың 
ұйымдастыруымен тазалық және абаттанды-
ру жұмыстарын жасайды.  ҚР ҚК-нің 43-бабы 
негізінде қоғамдық жұмыстарға тарту жазасы 
дегеніміз:

Қоғамдық жұмыстар сотталған адамның 
жергілікті атқарушы органдар қоғамдық орын-
дарда ұйымдастыратын, белгілі бір біліктілікті 
талап етпейтін тегiн қоғамдық пайдалы 
жұмыстарды орындауынан тұрады. Қоғамдық 
жұмыстар қылмыстық теріс қылықтар үшін – 
жиырмадан екі жүз сағатқа дейiнгі мерзімге, 
онша ауыр емес және ауырлығы орташа 
қылмыстар үшін екі жүзден бір мың екі жүз 
сағатқа дейінгі мерзімге белгіленеді. Қоғамдық 
жұмыстар сотталған адамды оларды өтеу 
уақыты кезінде негізгі жұмыс орны бойынша 
еңбек міндеттерін орындаудан босата отырып 
не оқудан бос уақытында күнiне төрт сағаттан 
асырылмай өтеледi. Қоғамдық жұмыстардан 
жалтарған жағдайда, олар:

1) қылмыстық теріс қылық үшін 
сотталғандарға – қоғамдық жұмыстардың 
орындалмаған төрт сағаты үшін қамаққа 
алудың бір тәулігі есебімен қамаққа алуға;

Қоғамдық жұмыстарға тарту 
жазасының 

қазіргі таңда қоғамда алатын орны
2) қылмыс үшін сотталғандарға қоғамдық 

жұмыстардың орындалмаған төрт сағаты 
үшін бас бостандығын шектеудің немесе бас 
бостандығынан айырудың бір күні есебімен бас 
бостандығын шектеуге не бас бостандығынан 
айыруға ауыстырылады.

Қоғамдық жұмыстарға тарту жүктi 
әйелдерге, үш жасқа дейiнгi жас балалары 
бар әйелдерге, үш жасқа дейiнгi жас балала-
рын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектер-
ге, елу сегіз жастағы және ол жастан асқан 
әйелдерге, алпыс үш жастағы және ол жа-
стан асқан еркектерге, бiрiншi немесе екiншi 
топтағы мүгедектерге, әскери қызметшілерге 
тағайындалмайды. Осы аталған қоғамдық 
жұмыстарға тарту түріндегі жазаны өтеу шарт-
тары ҚР ҚК-нің 59-бабы негізінде жүзеге асы-
рылады.

Сотталған адам:
1) ҚР ҚАК- нде белгіленген жазаны өтеу 

тәртібі мен шарттарын сақтауға;
2) жергілікті атқарушы органдар қоғамдық 

орындарда ұйымдастыратын жұмыстарды 
орындауға;

3) пробация қызметіне тұрғылықты жерінің 
өзгергені туралы хабарлап отыруға;

4) пробация қызметіне тіркелу және 
профилактикалық әңгімелесуге қатысу үшін 
айына 1(бір) рет келіп тұруға міндетті. 

Сотталған адамның қоғамдық жұмыстарға 
тарту түріндегі жазаны өтеу тәртібі мен шарт-
тарын бұзғаны үшін жауаптылығы ҚАК-ң 60-
бабы негізінде:

1.Сотталған адамның қоғамдық 
жұмыстарға тарту түріндегі жазаны өтеу тәртібі 
мен шарттарын бұзғаны үшін пробация қызметі 
оны Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексінде көзделген жауаптылық туралы жаз-
баша ескертеді.

2. Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі 
жазаны өтеуден жалтарып жүрген сотталған 
адамға қатысты пробация қызметі сотқа 
қоғамдық жұмыстарды қамаққа алумен ауы-
стыру туралы ұсыну жібереді.

3. Мыналар:
1) қоғамдық жұмыстар түріндегі жазаны 

орындауға кірісуден бас тартқан не қоғамдық 
жұмыстарды орындауға кедергі келтіретін, 

Әйел жанының сырлары
Сарқан аудандық кітапханасында  

көңілдерге көктем шуағындай сезім мен 
нұр құйып жеткен Халықаралық Әйелдер 
күні мерекесіне орай «Әйел жанының сыр-
лары» атты кездесу кеші өтті.

 Жастарды мейірімділікке, аналардың 
өлшеусіз еңбегін бағалай білуге, анасын 
сүю арқылы еліне деген сүйіспеншілікке 
тәрбиелеу мақсатындағы  шараға еңбек 
ардагерлері, көп балалы аналар қатысты. 

Іс-шараны кітапханашы А.Омарова мен А.Сабитова жүргізді.      Іс-шара барысында қонақтар 
Кулгина Заманбектің орындауындағы «Анаға хат» әнін тындап, өздеріне арналған видеослайд-
ты тамашалады. Сөз басын Кәукер Салқынбайқызы бастап, Күлману Марданова, Шолпан 
Қабдолдақызы, Гулшарбан Мырзабайқызы,  Гүлнар Тұрсынқызы, Рысжан апа сөз сөйледі. 

Өңіріміздің өлкетанушысы Ұлжан Нұрғалымқызы осында отырған барша қонақтарды 
мерекелерімен құттықтап өзі жазған өлеңін оқып берді. Қадыл Тұрысбекұлы бастаған ағалар 
қауымы да ізгі тілектерін білдіріп, қорытынды сөзді кітапхана директоры Гүлнар Мерхатқызы 
сөйледі. 

Мерекелік кеш келген әрбір адамның жүрегіндегі анаға деген махаббаты мен құрметін арт-
тырып, бір сәтке болса да аналарын қуанту үшін әлемнің асылын сыйлауға асықтырғаны анық.

 
Лаура ҚҰЛЫМБЕТОВА,

 аудандық кітапхана қызметкері.

құжаттамамен расталған ауыруы және басқа 
да себептер жататын дәлелді себептерсіз 
қоғамдық жұмыстарға бір ай ішінде екі реттен 
көп келмеген;

2) жазаны өтеу кезеңінде екі рет 
медициналық куәландырумен не мұндай 
мүмкіндік болмаған кезде-жұмыс берушінің 
комиссиялық актісімен расталған, алкогольдік 
есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде 
келген;

3) жазасын өтеуден жалтару мақсатында 
жасырынған;

4) Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс жерге кеткен сотталған адам қоғамдық 
жұмыстарға тарту түріндегі жазаны өтеуден 
жалтарып жүр деп танылады.

4. Пробация қызметіне тіркелу үшін келме-
ген күннен бастап он бес күннен астам тұрған 
жері анықталмаған сотталған адам жазаны 
өтеуден жасырынып жүр деп танылады.

Осы аталған қоғамнан оқшаулаусыз 
өтелетін қоғамдық жұмыстарға тар-
ту жазасының қазіргі таңда тәуелсіз 
мемлекетіміздің дамуына орасан зор үлесі бар 
сонымен қатар қылымыстық құқық бұзушылық 
жасаған азаматтар өздерінің түзелу жолына 
түскендігін қоғамға пайдалы іс-әрекетімен яғни 
қоғамдық жұмыстарды тиянақты бұлжытпай 
орындап дәлелдейді.

А.АУБАКИРОВ,
Сарқан аудандық пробация қызметі 

бөлімшесінің бастығы, әділет
 капитаны.

Қоғамның даму барысын өмірде – 
нәзік, көңілде – биік, ал істе – мығым 
әйелдер қауымынсыз 
көзге елестету мүмкін 
емес.

«Әйел – қырық 
шырақты» дейді 

халқымыз. Отбасының 
берекесін ұйытып, бала 
өсіріп, жар күтетін әйел 

– ел экономикасына 
үлес қосу бағытындағы 

ауқымды жұмыстарда 
да өте белсенді. 

Әсіресе кәсіпкерлік 
жұмыстарында бақтары 

мен іскерлігін ұштауда 
қыз-келіншектер 

тартынып жатқан жоқ. 
Сондай жандардың 
бірі әрі бірегейі, По-

граничник ауылының 
тумасы, кәсіпкер әйел – 

Бақтыбала Уәлиқызы.

Елге сыйлы  кәсіпкер
Бақтыбала Уәли-

қызының әйел заты 
бола тұра істеген 
істері менмін деген ер 
азаматтарды жолда 
қалдыруға тұрарлық. 
Соның бірерін атап кет-
сек. 2019- жылға дейін 
Амангелді ауылдық 
округінде не асхана, не 
тойхана болған емес 
еді, округ тұрғындары 
ас беру, той жасау үшін 
аудан орталығындағы 
т о й х а н а л а р ғ а 
ш а п қ ы л ы п , 
шығындалатын еді. 
Соны көріп, сезген 
кәсіпкер өз қаржысына, 
ауылда бос жатқан ескі 

ғимаратты күрделі жөндеуден өткізіп, 

дүркіреген тойханаға айналдырды, 
бұған халық дән риза. Бұған қоса 
қайырымдылық ниетпен аз қамтылған 
немесе тұрмысы төмен азаматтарға 
арнап «Рахмет» әлеуметтік дүкенін 
іске қосты. Уәлиқызы әрдайым 
қиналған ауылдастарына қол үшін 
беріп келеді. Осы істеген игі істері 
еленіп ауылдастарының қошаметіне, 
алғысына бөленіп жүр. 8 наурыз 
мерекесіне орай Уәлиқызын облыс 
әкімі орынбасарының алғыс хаты және 
аудан әкімінің алғыс хатымен марапат-
талып жатыр. Марапат құтты болып, 
ауылына қосар үлесі мен игі істері мол 
болсын!

Д.ЖАРДАНБЕК,
«Амангелді» БПҰ мүшесі,

Амангелді а/о әкімі аппаратының
жетекші маманы.

Продается дом по улице Нукено-
ва № 26. Обращаться сот. 8702 3792657. 
Нүкенов көшесіндегі № 26 үй сатылады. 
Хабарласыңыздар ұялы.8702 3792657.

Жалмендин Бекболаттың атына тіркелген Сарқан 
қаласы, Атамекен көшесі № 17 үйдің 0,1000 га көлемді 
жерінің (кад.№ 03-267-001-1032) 20.08.2019 жылғы № 
1519800 мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп танылсын.

Бақалы ауылдық округінің хатымханасының аты-
на тіркелген Бақалы ауылы, М. Арын көшесі № 13 
үйдің 0,1000 га көлемді жерінің (кад.№ 03-263-004-
821) № 1140407 мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын

SHARAINA


