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Есепті кездесуге ме-
кеме, ұйымдардың 

басшылары, мәслихат депу-
таттары, бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері, ауыл 
шаруашылығы, білім және 
денсаулық салалаларының 
қызметкерлері, кәсіпкерлер, 
әлеуметтік топ өкілдері қатысып, 
аудан әкімінің өткенге шолу жа-
сап, алғы күндердегі ауқымды 
жұмыстарды арқау еткен баян-

дамасына қызыға ден қойды. 
Кездесуге арнайы «ЗУМ» 
бағдарламасы арқылы Алматы 
облысы әкімінің бірінші орынба-
сары Лаззат Тұрлашев қатысты. 

Ауданда өткен жылы 
«Жұмыспен қамту жол картасы» 
бағдарламасы аясында 54 жоба 
бойынша 2 млрд. 9 млн. теңгеге 
жөндеу жұмыстары жүргізіліп,  
250 жұмыс орны ашылған. Білім 
саласында  Ерікті орта мектебі 
күрделі жөндеуден өтті.  19 жоба 
бойынша ағымдағы жөндеу 
жұмыстары жүргізіліп,  49 адам 
жұмыспен қамтылды. Мәдениет 
саласы бойынша Қарабөгет 
ауылдық мәдениет үйі қайта 
жаңғырып, жұртшылыққа есігін 
айқара ашты. Алмалы, Лепсі елді 
мекендерінде сумен жабдықтау 
жүйелері,  жылу жүйелері 
күрделі жөндеу көріп,  көпшіліктің 
игілігі үшін Сарқан қаласында 10 
аялдама салынып, орталықтан 
жаяу жүргіншілер үшін  арбат 
құрылысы жүргізілді. Сонымен 
қатар  тротуарлар қайтадан 
жаңғыртылып,  санитарлық то-
раптар орналастырылып, көп 
қабатты тұрғын үйлердің аула-
лары абаттандырылды.  Бақалы, 
Көкөзек, Алмалы ауылдарында 
шағын спорт алаңдары салын-
ды. 

Жолдар бөлімі бойынша   
23 жоба іс жүзіне асырылып, 
көшелер  ағымдағы және орташа 

●АУДАН ӘКІМІНІҢ ЕСЕБІ

Атқарылар жұмыс ауқымды
Өткен жыл еліміз үшін індеттің таралуына байланысты ауыр жыл 

болды. Дегенмен Сарқан ауданында мемлекет басшысының тікелей 
бақылауымен «Ауыл – Ел бесігі», «Жұмыспен қамту жол картасы», «Нұрлы 
жер», «Еңбек», «Қарапайым заттар экономикасы», «Бизнестің жол кар-
тасы – 2025» бағдарламаларына айтарлықтай қаражат қарастырылып,  
біршама жұмыстар атқарылды. Ақпанның 5-інде аудан әкімі Талғат 
Қайнарбеков жұртшылық алдындағы қорытынды есебінде өткен 
жылдың жемісті жетістіктерімен қатар алдағы міндеттерге жан-жақты 
тоқталды. 

жөндеу көрді. «Ауыл - Ел бесігі» 
бағдарламасы аясында Екіаша 
орта мектебінің күрделі жөндеу 
жұмыстарына 720 млн.  теңге 
бөлініп, бұл нысанның құрылысы  
мамыр айында аяқталады. 
«Нұрлы жер» бағдарламасы 
аясында Сарқан қаласында 
5 қабатты 50 пәтерден 
тұратын тұрғын үй  құрылыс 
жұмыстарының жүргізілуі 
көпшілікті ризашылыққа бөлеп 
отыр. 

Талғат Қанатұлы  нәтижелі 
жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде туындаған жаңа 
бизнес-идеяларды іске асыруға  
бағытталған жұмыстарды,  ауыл 
шаруашылығын дамыту үшін 
бөлінген несиені  қорытынды 
есебіне арқау етіп, 2020 
жылы ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуындағы 
оңды динамикаға тоқталды. 
2020 жылы 98 274 гектар жерге 
егін себілді. Оның ішінде: 54 451 
гектар дәнді дақылдардан 140 
477 тонна өнім жиналды, май-
лы дақылдардан 29 568 гектар-
дан 57 565 тонна алынды, қант 
қызылшасының 3 167 гектарынан 
88 900 тонна қызылша алынып, 
тәтті түбірдің орташа өнімділігі  
гектарына 350 центнерді құрады. 
Есепті кезеңде 13 514 тонна тірі 
салмақтағы мал мен құс еті, 37 

137 тонна сүт, 14 млн дана тауық 
жұмыртқасы алынды. Қарабөгет 
ауылында «Абылкасымов» 
ШҚ 120 басқа арналған мал 
бордақылау алаңын өз қаражаты 
есебінен 75 млн. теңгеге салды.  
Сарқан қаласында «Байдаулето-
ва» ШҚ 150 басқа арналған мал 
бордақылау алаңын өз қаражаты 
есебінен 300 млн. теңгеге салды. 

Өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 
ұлғаюына жаңадан іске қосылған 
мекемелердің үлесі бар.  
    «Әнуар» жеке кәсіпкері 150 
млн.теңгеге жем өндіретін цех 
және қуаты жылына 5000 тонна 
шағын-жем өндіретін цех ашты.   
«Актогай ресайклинг» ЖШС 
қатты тұрмыстық қалдықтарды 
шығару және қайта өңдеу зауы-
ты. Жоба құны 120,0 млн. теңге. 
Қуаттылығы жылына 3000 тонна. 
ЖШС «Саркан май» сояны қайта 

өңдеу, өсімдік майларын өндіру 
зауытына 200,0 млн. теңгеге 
инфрақұрылым объектілеріне 
жаңғырту жұмыстары жүргізілді. 
Қуаттылығы тәулігіне 200 тонна. 

Медицина саласына 
өткен жылы 3 авто көлік, 4 
медициналық қызметкерге 

тұрғын үй беріліп, аудандық ау-
рухана аумағына арнайы оттегі 
станциясы орнатылды. Со-
нымен қатар, меценаттардың 
көмегімен Көкөзек ауылына 1 
фельдшерлік амбулаториялық 
пунктіне 15 млн. теңгеге күрделі 
жөндеу жүргізілді. Тасқұдық 
және Еркін ауылдарында баста-
уыш мектептердің құрылыстары 
жүргізілуде. 

2021 жылы Черкасск а/о 
Қарғалы ауылында «AZIA 
GOLD» ЖШС дәрілік шөп өндіру 
кәсіпорны жобалық құны: 442 
млн.теңге ашылып, 35 адамға 
тұрақты жұмыс орындары ашы-
лады. 2021 жылы Амангелді  
а/о «BASKAN RIV» ЖШС 10 
000 аналық басқа арналған қой 
шаруашылығы кешенін салу-
ды жоспарлап отыр. «Душкин» 
ШҚ элиталық тұқым өсіретін 

кәсіпорын болып табылады, 
1,2,3 репродукциялы элиталық 
тұқым өсіретін шаруашылық жо-
басы іске асырылады. «Soufflet 
Kazakhstan Malt Plant» АҚ-на жы-
лына 12 мың тоннаға дейін уыт 
арпасын жеткізу жоспарлануда. 
2022 жылы Қойлық  ауылдық 

округі аумағында «Арлан» 
ШҚ 3000 басқа арналған мал 
бордақылау алаңын өз қаражаты 
есебінен 1 млрд. 057 млн.теңгеге 
салады.  Сарқан қаласында 
«SAIRANBEK AGRO» ЖШС  
275 млн.теңге астық сақтайтын 
қойма және дәнді дақылдарды 
өңдейтін қуаттылығы жылына 
55000 тонна шығаратын өндіріс 
орынын салуды жоспарлап 
отыр. Тәуке каналынның күрделі 
жөндеу жұмыстарына 504 млн. 
теңге, ал Ащылыөзекке 384 
млн. теңге бөлініп, жұмыстары 
жүргізіледі. 2021 жылы Сарқан 
қаласында 2 қабатты 20 пәтерлі 
тұрғын үйдің құрылысы бастала-
ды және 5 қабатты 60 пәтерден 
тұратын 2 тұрғын үйдің  құрылыс 
жұмыстары жүргізіледі деп 
күтілуде. 

Барлық саланы қамтыған 
мазмұнды баяндамадан соң 
Талғат Қанатұлы бірқатар 
сауалдарға жауап беріп, 
аудандық ардагерлер ұйымының 
төрағасы Қадыл Жанасбеков, 
«Парыз» еріктілер ұйымының 
белсенді мүшесі Айзада Смағұл 
аудан әкімінің жұмысына 
қанағаттанарлық деген баға 
берді. Бұл ұсынысты жиынға 
қатысушылар толық қолдады.

Жиында Алматы облысы 

әкімінің бірінші орынбасары 
Лаззат Тұрлашев сөз алып, ау-
дан аумағындағы  атқарылған 
жұмыстарға оң баға берді.

Жомарт ИГІМАН.
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САРҚАН АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 

ШЕШІМІ
Сарқан ауданының Аманбөктер, Амангелді, Бақалы, Көктерек, Қарабөгет, 

Қарашыған және Шатырбай ауылдық округтерінің жергілікті қоғамдастық 
жиналыстарының регламенттерін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 39-3-бабының 3-1-тармағына, «Жергілікті қоғамдастық 
жиналысының үлгі регламентін бекіту туралы» 2017 жылғы 7 тамыздағы № 295 Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15630 
тіркелген) сәйкес, Сарқан аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Бекітілсін:
1) Аманбөктер ауылдық округінің жергілікті қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 

1-қосымшасына сәйкес;
2) Амангелді ауылдық округінің жергілікті қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 

2-қосымшасына сәйкес;
3) Бақалы ауылдық округінің жергілікті қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 3-қосымшасына 

сәйкес;
4) Көктерек ауылдық округінің жергілікті қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 4-қосымшасына 

сәйкес;
5) Қарабөгет ауылдық округінің жергілікті қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 

5-қосымшасына сәйкес;
6) Қарашыған ауылдық округінің жергілікті қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 

6-қосымшасына сәйкес;
7) Шатырбай ауылдық округінің жергілікті қоғамдастық жиналысының регламенті осы шешімнің 

7-қосымшасына сәйкес;
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан аудандық мәслихатының «Экономика саласы, қаржы, салық 

және бюджет, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, аграрлық мәселелер, экология» тұрақты комиссиясына 
жүктелсін.

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

Лауазымы  Аты-жөні

Сарқан аудандық мәслихатының 2021 жылғы «____» 
____________ №________шешіміне 

1-қосымша

Сарқан ауданындағы ауылдық округтерінің жергілікті 
қоғамдастық жиналыстарының  регламенті

Жалпы ережелер
1. Сарқан ауданындағы ауылдық округітерінің жергілікті қоғамдастық жиналыстарының регламенті (бұдан әрі–Регламент) 

«Қазақстан Республикасындағы  жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңының 39-3 бабының 3-1 тармағына, «Жергілікті қоғамдастық жиналысының үлгі регламентін бекіту туралы» 
2017 жылғы 7 тамыздағы № 295  Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15630 тіркелген) сәйкес әзірленді.

2. Осы Регламентте қолданылатын негізгі ұғымдар:
1) жергілікті қоғамдастық – шекараларында жергілікті өзін-өзі басқару жүзеге асырылатын, оның органдары құрылатын 

және жұмыс істейтін тиісті әкімшілік – аумақтық бөлініс аумағында тұратын тұрғындардың (жергілікті қоғамдастық мүшелерінің) 
жиынтығы;

2) жергілікті қоғамдастық жиналысы (бұдан әрі – жиналыс) – жергілікті қоғамдастық жиыны жіберген жергілікті қоғамдастық 
өкілдерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шекте және тәртіппен жергілікті маңызы бар ағымдағы 
мәселелерді шешуге қатысуы;

3) жергілікті маңызы бар мәселелер – реттелуі Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес 
тиісті  әкімшілік – аумақтық бөлініс тұрғындарының басым бөлігінің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге байланысты 
облыс, аудан, қала, қаладағы аудан, ауылдық округ, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кент пен ауыл қызметінің мәселелері;

4) жергілікті өзін-өзі басқару – халық тікелей жүзеге асыратын, сондай-ақ мәслихаттар және басқа да жергілікті өзін-өзі басқару 
органдары арқылы жүзеге асырылатын Заңда, өзге де нормативтік құқықтық актілерде айқындалған тәртіппен жергілікті маңызы 
бар мәселелерді өзінің жауапкершілігімен дербес шешуге бағытталған қызмет;

5) жергілікті қоғамдастық жиналысының мүшесі – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шекте және 
тәртіппен жергілікті маңызы бар ағымдағы мәселелерді шешуге жергілікті қоғамдастық жиыны жіберген жергілікті қоғамдастық өкілі.

3. Жиналыс регламентін Сарқан ауданының мәслихаты бекітеді. 
2-тарау. Жергілікті қоғамдастық жиналысына шақыруды жүргізу тәртібі.
4. Жиналыс жергілікті маңызы бар ағымдағы мына мәселелер:            
бағдарламалық құжаттардың, жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламаларының жобаларын талқылау және қарау;
Ауылдық округ бюджетінің жобасын және бюджеттің атқарылуы туралы есепті келісу;
Ауылдық округінің коммуналдық меншігін (жергілікті өзін-өзі басқарудың коммуналдық меншігін) басқару жөніндегі шешімдерін 

келісу;
бюджетің атқарылуын мониторингтеу мақсатында жиналысқа қатысушылар қатарынан жергілікті қоғамдастық комиссиясын 

құру;
Ауылдық округі бюджетінің атқарылуына жүргізілген мониторинг нәтижелері туралы есепті тыңдау және талқылау;
Ауылдық округінің коммуналдық мүлкін иеліктен шығаруды келісу;
жергілікті қоғамдастықтың өзекті мәселелерін, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қозғайтын нормативтік-құқықтық 

актілердің жобаларын талқылау;
Ауылдық округінің әкімін сайлауды өткізуге Сарқан ауданының мәслихатына одан әрі ұсыну үшін ауылдық округі әкімінің 

қызметіне Сарқан ауданының әкімі ұсынған кандидатураларды келісу; 
Ауылдық округінің әкімін лауазымынан босату туралы мәселеге бастамашылық жасау;
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын және тиісті аумақтарда орналасқан мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың бас-

шыларын тағайындау бойынша ұсыныстар енгізу;
жергілікті қоғамдастықтың басқа да ағымдағы мәселелері бойынша өткізіледі.
5. Жиналысты ауылдық округ әкiмдері дербес не ол жергілікті қоғамдастық жиыны (бұдан әрі – жиналыс мүшелері) өкілеттік 

берген, жиналыс мүшелерінің кемінде он пайызының бастамасы бойынша, бірақ тоқсанына кемінде бір рет шақырылуы мүмкін.
Жиналыстың бастамашылары күн тәртібін көрсете отырып, ауылдық округінің әкіміне ерікті нысанда жазбаша өтінішпен 

жүгінеді.
Ауылдық округінің әкімі үш жұмыс күні ішінде жазбаша өтінішті қарайды және шақырылымның орны мен уақытын көрсете 

отырып, жиналысты шақыру туралы шешім қабылдайды.
6. Жиналысқа шақыру уақыты, шақырылым орны және талқыланатын мәселелер туралы жиналыстың мүшелері жиналыс 

өткізілгенге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге тәсілдермен хабардар 
етіледі.

Ауылдық округі әкімінің аппараты жиналыстың қарауына енгізілетін мәселелер бойынша қажетті материалдарды жазбаша 
түрде немесе электрондық құжат нысанында жиналыстың мүшелеріне және ауылдық округінің әкіміне жиналысқа шақырғанға дейін 
күнтізбелік бес күннен кешіктірмей ұсынады.

7. Жиналысты шақыру алдында ауылдық округі әкімінің аппараты жиналысқа қатысушы мүшелерді тіркеуді өткізеді, оның 
нәтижесін  ауылдық округінің әкімімен немесе жиналысты шақыру басталғаннан бұрын ол уәкілеттік берген адам жариялайды және 
жиналыстың хаттамасына шақыруды өткізу орны мен уақытын көрсете отырып енгізеді.

Жиналысты шақыру оған жиналыс мүшелерінің кемiнде жартысы қатысқан кезде өтті деп есептеледі.
8. Жиналысты шақыруды ауылдық округінің әкімі немесе ол уәкілеттік берген адам ашады. 
Жиналысты шақыруды жүргізу үшін ашық дауыс беру арқылы жиналыстың төрағасы мен хатшысы сайланады.
9. Жиналыстың күн тәртібін ауылдық округі әкімінің аппараты жиналыс мүшелері, ауылдық округінің әкімі енгізген ұсыныстар 

негізінде қалыптастырады.
Күн тәртібіне өткен жиналыстарды шақыруда қабылданған шешімдер барысы және (немесе) орындалуы туралы мәселелер 

қосылады. 
Жиналысты шақырудың күн тәртібі оны талқылау кезінде толықтырылуы және өзгертілуі мүмкін.
Жиналысты шақырудың күн тәртібін жиналыс бекітеді.
Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру жеке өткізіледі. Егер оған жиналыс мүшелерінің көпшілігі дауыс берсе, 

мәселе күн тәртібіне енгізілді деп есептеледі.
10. Жиналысты шақыруға олардың мәселелері онда қаралатын Сарқан ауданының мәслихат депутаттары, Сарқан ауданы 

әкімінің аппараты, мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалардың өкілдері шақырылуы 
мүмкін. Сондай-ақ жиналысты шақыруға бұқаралық ақпарат құралдары мен қоғамдық бірлестіктер өкілдерінің қатыса алады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген шақырылған адамдар жиналыстың мүшелері болып табылмайды және 
шешімдерді қабылдау кезінде дауыс беруге қатыспайды. 

11. Жиналысты шақыруларда баяндамалар, қосымша баяндамалар, жарыссөзде сөйлеу үшін және жиналысқа шақыруды 
өткізу тәртібі бойынша сөз сөйлеу регламентін төраға айқындайды. Баяндамашылар мен қосымша баяндамашыларға сұрақтарға 
жауап беру үшін уақыт бөлінеді. Егер сөз сөйлеуші бөлінген уақыттан асып кетсе, жиналыс төрағасы оның сөзін тоқтатады немесе 
шақырылымға қатысып отырған жиналыс мүшелерінің көпшілігінің келісімімен сөз сөйлеу уақытын ұзартады.

Жиналыс мүшесі бір мәселе бойынша екі реттен артық сөйлей алмайды. Жарыссөздердегі жиналыс мүшелерінің сауалдары, 
түсіндіру және сұрақтарға жауап беру үшін сөйлеулері сөз сөйлеу деп есептелмейді. Баяндамашыларға сұрақтар жазбаша немесе 
ауызша түрде қойылады. Жазбаша сұрақтар жиналыс төрағасына беріледі және жиналыс шақырылымында жарияланады.

Жиналыс төрағасы өз бастамасы бойынша немесе жиналыс мүшелерінің дәлелді ұсыныстары бойынша үзілістер жариялай 
алады.

Жиналыстың соңында жиналыстың мүшелеріне қысқа мәлімдемелер немесе хабарламалар жасау үшін уақыт беріледі, олар 
бойынша жарыссөз болмайды.

3-тарау. Жергілікті қоғамдастық жиналысының шешімдер қабылдау тәртібі.
12. Жиналыс өзінің құзіреті шеңберінде шақырылымға қатысушы жиналыс мүшелерінің көпшілік дауысымен шешім 

қабылдайды.
Дауыстар тең болған жағдайда, жиналыстың төрағасы шешуші дауыс беру құқығын пайдаланады.
Жиналыстың шешімі хаттамамен ресімделеді, онда:
1) жиналыстың өткізілген күні мен орны;
2) жиналыс мүшелерінің саны және тізімі;
3) өзге де қатысушылардың саны және олардың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) көрсетілген тізім;
4) жиналыстың төрағасы мен хатшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);
5) күн тәртібі, сөйленген сөздердің қысқаша мазмұны және қабылданған шешімдер көрсетіледі.
Хаттамаға жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қояды және екі жұмыс күн ішінде ауылдық округінің әкіміне беріледі.
13. Жиналыста қабылданған шешімдерді ауылдық округінің әкімі бес жұмыс күні мерзімінде қарайды.
Ауылдық округінің әкімі жергілікті қоғамдастық жиналысының шешіміне келіспеушілігін білдіруге құқылы, осындай келіспеушілік 

тудырған мәселелер регламентінің 2-тарауында көзделген тәртіпте қайта талқылау жолымен шешіледі.
Ауылдық округі әкімінің келіспеушілігін тудырған мәселелерді шешу мүмкін болмаған жағдайда, мәселені жоғары тұрған әкім 

тиісті аудан мәслихатының отырысында алдын ала талқылаудан соң шешеді.
14. Ауылдық округі әкімінің аппараты ауылдық округі әкімінің жиналыс шешімдерін қарау нәтижелерін бес жұмыс күн ішінде 

жиналыстың мүшелеріне жеткізеді.
15. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдары, лауазымды адамдар өкілеттіктері шегінде жиналысты 

шақыруда қабылданған және ауылдық округінің әкімі мақұлдаған шешімдердің орындалуын қамтамасыз етеді. 
 16. Жиналысты шақыруда қабылданған шешімдерді ауылдық округі әкімінің аппараты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 

немесе өзге де тәсілдермен таратады.
4-тарау. Жергілікті қоғамдыстық жиналысы шешімдерінің орындалуын бақылау.
17. Жиналыста жүйелі түрде жиналыстың шешімдерін орындауға ауапты адамдардың ақпараттары тыңдалады.
18. Шешімдерді орындамаған немесе сапасыз орындаған жағдайда, тиісті ақпарат хаттамаға енгізіледі, оны жиналыстың 

төрағасы Сарқан ауданының әкіміне немесе жиналыстың шешімін орындауға жауапты лауазымды адамның жоғары тұрған бас-
шыларына жолдайды. 

Қабылданған шешімдер қайта орындалмаған немесе сапасыз орындалған жағдайда, жиналыс Сарқан ауданының әкімі не-
месе тиісті лауазымды адамдардың жоғары тұрған басшылары алдында лауазымды адамдардың жауаптылығы туралы мәселеге 
бастамашылық жасайды.

Приложение 1 к решению Сарканского районного маслихата от 
«___»_________ 2021 года №_________

 Регламент собрания местного сообщества  сельских 
округов Сарканского района

       
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий регламент собрания местного сообщества сельского округа Сарканского района (далее–Регламент) разрабо-

тан в соответствии с пунктом 3-1 статьи 39-3 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 
7 августа 2017 года № 295 «Об утверждении Типового регламента собрания местного сообщества» (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов № 15630).

2. Основные понятия, которые используются в настоящем Регламенте:
1) местное сообщество – совокупность жителей (членов местного сообщества), проживающих на территории соответствую-

щей     административно – территориальной единицы, в границах которой осуществляется местное самоуправление, формиру-
ются и функционируют его органы;

2) собрание местного сообщества (далее – собрание) – участие представителей местного сообщества, делегированных 
сходом местного сообщества, в решении текущих вопросов местного значения в пределах и порядке, установленных законода-
тельством Республики Казахстан;

3) вопросы местного значения – вопросы деятельности области, района, города, района в городе, сельского округа, поселка 
и села, не входящего в состав сельского округа, регулирование которых в соответствии с Законом и иными законодательными 
актами Республики Казахстан связано с обеспечением прав и законных интересов большинства жителей соответствующей       ад-
министративно – территориальной  единицы;

4) местное самоуправление – деятельность, осуществляемая населением непосредственно, а также через маслихаты и 
другие органы местного самоуправления, направленная на самостоятельное решение вопросов местного значения под свою 
ответственность, в порядке, определяемом Законом, иными нормативными правовыми актами;

5) член собрания местного сообщества – представитель местного сообщества, делегированный сходом местного сообще-
ства, в решении текущих вопросов местного значения в пределах и порядке, установленных законодательством Республики 
Казахстан.

3. Регламент собрания утверждается маслихатом Сарканского района.
Глава 2. Порядок проведения созыва собрания местного сообщества
4. Собрание проводится по текущим вопросам местного значения: 
обсуждение и рассмотрение проектов программных документов, программ развития местного сообщества;
согласование проекта бюджета сельского округа и отчета об исполнении бюджета;
согласование решений аппарата акима сельского округа по управлению коммунальной собственностью Сарканского райо-

на (коммунальной собственностью местного самоуправления);
образование комиссии местного сообщества из числа участников собрания в целях мониторинга исполнения бюджета;
заслушивание и обсуждение отчета о результатах проведенного мониторинга исполнения бюджета Аманбоктерского сель-

ского округа;
согласование отчуждения коммунального имущества сельского округа;
обсуждение актуальных вопросов местного сообщества, проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и 

свободы граждан;
согласование представленных акимом Сарканского района кандидатур на должность акима сельского округа для дальней-

шего внесения в маслихат Сарканского района для проведения выборов акима сельского округа;
инициирование вопроса об освобождении от должности акима сельского округа; 
внесение предложений по назначению руководителей государственных учреждений и организаций, финансируемых из 

местного бюджета и расположенных на соответствующих территориях;
другие текущие вопросы местного сообщества.
5. Собрание может созываться акимом сельского округа самостоятельно либо по инициативе не менее десяти процентов 

членов собрания, делегированных сходом местного сообщества (далее – члены собрания), но не реже одного раза в квартал. 
Инициаторы собрания в произвольной форме письменно обращаются акиму сельского округа с указанием повестки дня.
Аким сельского округа в течение трех рабочих дней рассматривает письменное обращение и принимает решение о созыве 

собрания с указанием места и времени созыва.
6. О времени, месте созыва собрания и обсуждаемых вопросах, члены собрания оповещаются не позднее, чем за десять 

календарных дней до дня его проведения через средства массовой информации или иными способами.
По вопросам, вносимым на рассмотрение собрания, аппарат акима сельского округа не позднее, чем за пять календарных 

дней до созыва собрания представляет членам собрания и акиму сельского округа необходимые материалы в письменном виде 
или в форме электронного документа.

7. Перед началом созыва собрания аппаратом акима сельского округа проводится регистрация присутствующих членов 
собрания, ее результаты оглашаются акимом сельского округа или уполномоченным им лицом перед началом созыва собрания 
и заносятся в протокол собрания с указанием места и времени проведения созыва.

Созыв собрания считается состоявшимся при участии в нем не менее половины членов собрания.
8. Созыв собрания открывается акимом сельского округа или уполномоченным им лицом.
Для ведения созыва собрания открытым голосованием избираются председатель и секретарь собрания.
9. Повестка дня собрания формируется аппаратом акима сельского округа на основе предложений, вносимых членами со-

брания, акимом сельского округа.
В повестку дня включаются вопросы о ходе и (или) исполнения решений, принятых на предыдущих созывах собрании.
Повестка дня созыва собрания может быть дополнена и изменена при ее обсуждении.
Повестка дня созыва собрания утверждается собранием.
Голосование по каждому вопросу повестки дня проводится раздельно. Вопрос считается внесенным в повестку дня, если за 

него проголосовало большинство присутствующих членов собрания.
10. На созыв собрания могут приглашаться депутаты маслихата Сарканского района, представители аппарата акима Сар-

канского района, государственных учреждений и предприятий, а также физических и юридических лиц, вопросы которых рассма-
триваются на созыве собрания. Также на созыве собрания могут присутствовать представители средств массовой информации 
и общественных объединений.

Приглашенные лица, указанные в части первой настоящего пункта, не являются членами собрания и не участвуют в голо-
совании при принятии решений.

11. Регламент выступлений на созывах собрании для докладов, содокладов, выступлений в прениях и по порядку ведения 
созыва собрания определяется председателем. Докладчикам и содокладчикам отводится время для ответов на вопросы. В 
случае если выступающий превысил отведенное время, председатель собрания прерывает его выступление или с согласия 
большинства присутствующих на созыве членов собрания продлевает время для выступления.

Член собрания может выступить по одному и тому же вопросу не более двух раз. Не считаются выступлениями в прениях 
обращения членов собрания, выступления для дачи пояснений и ответов на вопросы. Вопросы докладчикам задаются в пись-
менном или устном виде. Письменные вопросы предоставляются председателю собрания и оглашаются на созыве собрании.

Председатель собрания может объявлять перерывы по собственной инициативе или по мотивированному предложению 
членов собрания.

В конце собрания отводится время для выступления членов собрания с краткими заявлениями и сообщениями, прения по 
которым не открываются.

Глава 3. Порядок принятия решений собранием местного сообщества
12. Собрание в рамках своих полномочий принимает решения большинством голосов присутствующих на созыве членов 

собрания.
В случае равенства голосов председатель собрания пользуется правом решающего голоса.
Решение собрания оформляется протоколом, в котором указываются:
1) дата и место проведения собрания;
2) количество и список членов собрания;
3) количество и список иных присутствующих с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии);
4) фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и секретаря собрания;
5) повестка дня, краткое содержание выступлений и принятые решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и в течение двух рабочих дней передается акиму сельского 

округа.
13. Решения принятые собранием рассматриваются акимом сельского округа в срок пяти рабочих дней.
Аким сельского округа вправе выразить несогласие с решением собрания местного сообщества, которое разрешается пу-

тем повторного обсуждения вопросов, вызвавших такое несогласие в порядке, предусмотренном главой 2-го  регламента.
В случае невозможности разрешения вопросов, вызвавших несогласие акима сельского округа, вопрос разрешается выше-

стоящим акимом после его предварительного обсуждения на заседании маслихата соответствующего района.
14. Результаты рассмотрения акимом сельского округа решений собрания доводятся аппаратом акима сельского округа до 

членов собрания в течение пяти рабочих дней.
15. Органы местного государственного управления и самоуправления, должностные лица в пределах полномочий обеспе-

чивают исполнение решений, принятых на созыве собрании и одобренных акимом сельского округа.
16. Решения, принятые на созыве собрания, распространяются аппаратом акима сельского округа через средства массовой 

информации или иными способами.
Глава 4. Контроль за исполнением решений собрания местного сообщества.
17. На собрании регулярно заслушиваются информации лиц ответственных за исполнение решений собрания.
18. В случае неисполнения или некачественного исполнения решений, соответствующая информация вносится в протокол, 

который председателем собрания направляется акиму Сарканского района или вышестоящим руководителям должностных лиц 
ответственных за исполнение решений собрания.

В случае повторного неисполнения или некачественного исполнения принятых решений, собрание инициирует вопрос об 
ответственности должностных лиц перед акимом Сарканского района или вышестоящим руководством соответствующих долж-
ностных лиц.

 РЕШЕНИЕ САРКАНСКОГО РАЙОННОГО 
МАСЛИХАТА 

Об утверждении Регламентов собраний местных сообществ Аманбок-
терского, Амангельдинского, Бакалинского, Коктерекского, Карабогетского, 

Карашыганского и Шатырбайского сельских округов Сарканского района
В соответствии с пунктом 3-1 статьи 39-3 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 7 августа 2017 года № 295                                    «Об утверждении Типового 
регламента собрания местного сообщества» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов № 15630), Сарканский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1) Регламент собрания местного сообщества Аманбоктерского сельского округа согласно приложению 1 

к настоящему решению;
2) Регламент собрания местного сообщества Амангельдинского сельского округа согласно приложению 2 

к настоящему решению;
3) Регламент собрания местного сообщества Бакалинского сельского округа согласно приложению 3 к 

настоящему решению;
4) Регламент собрания местного сообщества Коктерекского сельского округа согласно приложению 4 к 

настоящему решению;
5)  Регламент собрания местного сообщества Карабогетского сельского округа согласно приложению 5 к 

настоящему решению;
6) Регламент собрания местного сообщества Карашыганского сельского округа согласно приложению 6 к 

настоящему решению;
7)  Регламент собрания местного сообщества Шатырбайского сельского округа согласно приложению 7 к 

настоящему решению;
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Сарканского районного 

маслихата «По вопросам экономики, финансов, налогов и бюджета, развития малого и среднего предпринима-
тельства, аграрных вопросов и экологии».

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

Должность  ФИО
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ҚҰРМЕТТІ ҚАЛА 
ТҰРҒЫНДАРЫ!

Сарқан қала әкімдігінің ұйымдастыруымен 
2021 жылғы 15 наурыз  күні,  Сарқан қаласының 
әкімдігінде 15.00–де жергілікті қоғамдастықтың 
жиналысын өткізеді.

Күн тәртібі:  1.Сарқан қаласының ДЭУ, ПМК 
және Щорс көшелерінің атауын өзгерту туралы. 

Сіздің пікіріңіз маңызды! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА!

Акимат города Саркан   15 марта     2021 
года в 15- 00 часов в Сарканском городском 
акимате  проводит  собрание общественности.

Повестка дня: 1. О переименовании улицы  
ДЭУ, ПМК,  Щорса .

Ваш голос очень важен!

Көшкін – таудың құлама беткейімен 
төмен қарай орасан жылдамдықпен 
сырғитын қар немесе мұз массасы. Қар 
көшкіні қалың қар жаууының, қардың 
қарқынды еруінің, жаңбыр жауудың, 
тереңдік қылаудың борпылдақ түзілімі бар 
қар қабатының қайта кристалдануының 
әсерінен беткейдегі қар беріктігі бұзылғанда 
пайда болады. Жылжу сипаты бойынша 
оны жылжыма, науалық және секірмелі 
көшкіндер деп бөледі. Құрғақ қардан көшкін 
жүрген кезде, оның алдыңғы жағында жан-
жаққа тарап үлгеретін ауа толқыны пайда 
болады. Қар көшкіндері өзінің бұрынғы 
тапталған жолы бойынша жүреді. Қар то-
лассыз жауғанда және қолайсыз ауа райын-

Сарқан ауданының әкімдігі 2021 жылғы 15 қаңтардағы № 3 (9401) ауданның 
қоғамдық-саяси апталық «Сарқан» газетіне сонымен қатар, Сарқан ауданының 
әкімдігінің сайтына Сарқан ауданының қала және ауылдық округтерінде орналасқан 
жер учаскелеріне шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін 
жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі 
конкурс болатындығын жариялаған. 

Қатысушылардың конкурстық құжаттамасы бар конверттерді ашу және 
жеңімпаздарды анықтау 2021 жылғы 09 наурызда сағат 10:00 минутта Алматы об-
лысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Тәуелсіздік көшесі  № 111 (аудан әкімдігінің 
ғимараты) мекен-жайы бойынша жүргізілетіні туралы хабарлайды. 

Ауданның жер комиссиясының отырысы келесі сілтеме бойынша facebook 
мессенджерінің әлеуметтік парақшасында онлайн трансляцияда жүзеге асырыла-
ды  https://www.facebook.com/sarganaudany

Акимат Сарканского района объявил в общественно-политической недельной  
газете «Саркан» от 15 января 2021 года № 3 (9401) а также на сайте акимата Сар-
канского района о проведении конкурса по предоставлению права временного 
возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермер-
ского хозяйства, сельскохозяйственного производства на земельные участки, рас-
положенные в городе и сельских округах Сарканского района.

Вскрытие конвертов с конкурсной документацией участников и определение 
победителей состоится 09 марта 2021 года в 10:00 часов по адресу: Алматинская 
область, Сарканский район, город Саркан, улица Тауелсиздик № 111 (здание аки-
мата района).

Заседание земельной комиссии района будет осуществляться в онлайн транс-
ляции на социальной странице месенджера facebook по следующей ссылке https://
www.facebook.com/ sarganaudany 

Сыбайлас жемқорлық -
 қоғам дерті

 
 Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселенің бірі бо-

лып табылады.
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заң талабының аясында жемқорлыққа 

қарсы іс-әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, халық парақорлық дертімен жиі бетпе-
бет келеді. Сыбайлас жемқорлықпен күресті жеке қарау мүмкін емес. Сондықтан, кез келген орта-
да пара беру мен пара алудың жолын кесуде қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет.

Парақорлық мемлекеттік органдардың тиісті қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, беделіне 
нұқсан келтіреді, заңды қағидаларды теріске шығарып, азаматтардың конституциялық құқықтары 
мен заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі болады. Қазақстан Республикасының «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық 
мемлекеттің органдар мен онда қызмет атқаратын лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттің 
органдардың, ұжымдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басшылары өз өкілеттігі 
шегінде кадр, бақылау, заңгерлік және өзге де қызметтерін тарта отырып, заң талаптарының 
орындаулын қамтамасыз етуге міндетті.

Әрине, сыбайлас жемқорлық дәрі беріп емдейтін сырқат емес. Айналасындағы салауатты, таза 
және сау ортаны шарпып, тыныс-тіршілігн тарылтатын, заңсыз әрекеттермен қоғамдық ортаның 
және мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, дара кәсіпкерлердің, азаматтардың қызмет етуіне 
қатер төндіретін қауіпті дертті болдырмаудың тетігі халықтың өзінде. Бұл дерттің алдын алып, 
қоғамға таралу жолдарын кесіп, оның ұлғаюына жол бермеу керек. Ол үшін аталған дертке болып, 
ат салысып, қарсы жұиылуымыз қажет. Сонда ғана ел мүддесі үшін зор үлес қосатынымыз және 
халық сенімінен шығатынымз анық.

Т.АЛЬСЕИТОВ,
аудандық  қорғаныс істері жөніндегі бөлім бастығы, подполковник.  

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАГОРЕЛАСЬ 
ВАША КВАРТИРА

Пожарные утверждают категорически: сначала позвонить 101, потом вывести детей и пре-
старелых и только затем тушить огонь своими силами. Дело в том, что ситуация часто выходит 
из-под контроля и развивается по известной схеме: в первую минуту пожар можно затушить ста-
каном воды, во вторую – ведром, в третью – пожарным водоемом.

Впрочем, выбирать вариант поведения можно только на месте, а мы рассмотрим конкретные 
технические вопросы. Если загорелся телевизор, его надо сразу отключить от сети, а затем ту-
шить – водой через вентиляционные отверстия задней стенки (стоять сбоку) или, набросив плот-
ное одеяло, чтобы огонь не переметнулся, например, на шторы, и только после этого бежать за 
водой или домашним огнетушителем. Если кинескоп взорвется, то опасен ядовитый дым, поэто-
му в этом помещении не дышите сами и предупредите других, особенно детей. Советуем ставить 
телевизор не ближе 70-100 см от штор ил занавесок, опасно ставить на него горючие предметы, 
накрывать салфетками. К розетке должен быть свободный доступ. И важнейшее условие: если 
телевизор неисправен – особенно если он трещит, пахнет горелой резиной, внезапно гаснет, - не 
надейтесь, что это пройдет само. Немедленно выключайте телевизор и вызывайте мастера.

Если пожар начался в квартире, и у вас нет огнетушителя, подручными средствами могут 
быть: плотная ткань (лучше мокрая) и вода. Загоревшиеся шторы нужно сорвать или затоптать 
или бросить в ванну, заливая водой. Также можно тушить одеяла, подушки. Не открывайте окна, 
так как огонь с приходом кислорода вспыхнет сильнее. Из-за этого надо осторожно открывать 
комнату, где горит, - пламя может полыхнуть вам навстречу. Чтобы избежать удара током, от-
ключите электричество, когда приходится тушить электропроводку или заливать водой. Погасив 
пожар в квартире, обязательно убедитесь, что ничто не тлеет.

Е.ТУРСУНОВ,
главный специалист ОЧС Сарканского района, 

майор гражданской защиты.

Бүгінгі таңда электрондық мемлекеттік қызметтер халық ара-
сында күннен күнге танымал болуда. Күні кеше ғана азаматтар түрлі 
анықтамалық ақпаратты алу үшін, немесе мүлікке құқық беретін әр 
түрлі сәйкестендіру құжаттарды, мемлекет тарапынан тағайындалатын 
ақшалай әлеуметтік көмекті алу үшін, өтінішті  мемлекеттік органға 
өздері келіп беруге қажет болған. Сонымен қатар, өтініштер уақытылы 
және заңда қарастырылған талаптарға сәйкес қаралатына ешкім кепіл 
бермеген. Жиі азаматтарға жауап алу үшін құжат басымдылыққа тап 
болып, түрлі инстанцияларды аралау қажет болатын. 

2013 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
қызметтер» Заңы, азаматтардың өтініштерін қарастырудағы барлық 
жоғарда келтірілген мәселелердің шешімі болды. Өтініштерді салаға 
бөліп, «Мемлекеттік қызмет» деп анықтама берілді.

Мемлекеттік қызметтердің әр түрі бойынша, келесідегідей қабылдау 
орны, жұмыс кестесі, көрсету (қарастыру) мерзімдері, қажетті құжаттар 
тізімдемесі, өтініштің нәтижесі және кері қайтару негіздері Заңға сәйкес 
нақты параметрлері бекітілді.

«Бір терезе» қағидатын еңгізу және мемлекеттік қызметтерді элек-
тронды форматта алу мүмкіндігі, Заңмен қарастырылған азаматтарға 
ыңғайлы орта жасау болып табылады.

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

 Электронды-цифрлық қолтаңба және оның мүмкіндіктері
Мемлекеттік қызметтерді электронды түрде алу үшін, азаматтарға 

электронды цифрлы қолтаңбасы-ЭЦҚ болуы керек, яғни электрондық 
қолтаңба қажет, оны халық арасында кілт деп те атайды. 

Цифрлық кеністікте ЭЦҚ сіздің қағаз құжатыңыздағы қолтаңбаңызды 
ауыстырады. ЭЦҚ қойылған құжаттың заңдылық күші, қаламмен қойылған, 
кей кезде мөрі бар қағаз жүзіндегі құжатқа тең.

Электрондық цифрлық қолтаңба өзіңін тиімділігімен Цифрлық 
кеністікке жол ашу кілті болып табылады, кезекте тұру, түрлі инстанция-
ларды аралау қажеттіліктен, қағаз басымдылықтан арылтады. 

ЭЦҚ-ңыз болып сіздің персоналды компьютеріңіз немесе 
смартфоныңыз ғаламторға қосылған жағдайда, сізге мемлекеттік 
қызметтерді алу үшін мемлекеттік органға немесе халыққа қызмет 
көрстету ортылығына бару қажет емес, кез келген жерден электрондық 
түрде қызметтерді оңай, ыңғайлы және кезекте тұрмай ала аласыз. 

А. НҰРПЕЙСОВА, 
аудан әкімі аппаратының  мемлекеттік қызметтер мониторингі 

және ақпараттық технологиялар бөлімшесінің бас маманы.

Қар көшкінінен абай болыңыз! 
да тауға шықпаңыз;

Қауіпсіздік ережелері
 – Тауда жүрсеңіз ауа райын бақылауда 

ұстаңыз;
– Тауға шықсаңыз, қар көшкіні жүруі мүмкін 

тұстардан қашық жүріңіз (көшкін, әсіресе 
таулардың ағашсыз таза қасбеттері мен 
бөктерлерінде жиі болып тұрады);

– Қар көшкіні бола қалған жағдайда тез 
қауіпсіз жерге өтіңіз;

– Егер қар көшкініне тап болсаңыз, 
заттарыңызды тастап, денеңізді көшкінмен бір 
бағытта ұстап, тізеңізді ішке бүгіп, көлденеңінен 

жайғасыңыз;
– Қар көшкініне тап болсаңыз, мұрныңыз 

бен аузыңызды қолғабыңызбен, шарфыңызбен 
жауып, көшкін ішінде жүзу қимылдарымен шет-
ке қарай сырғыңыз;

– Қар көшкіні тоқтағанда басыңыз бен 
кеудеңіздің алдын тазалаңыз, тыныс алу үшін 
орын дайындаңыз;

– Айқайлау көмектеспейді – дыбыс пен 
дауыс қар тығыздығынан естілмейді, одан 
да күшіңізді сақтаңыз, ұйықтап қалудан сақ 
таныңыз;

– Жоғарғы-төмен (асты-үсті) жақта 

рыңызды анықтап алыңыз, ол үшін сіле 
кейіңіздің қалай ағатынын бағдарлаңыз. Осы-
дан кейін қарды аяқ жағыңызға қарай итеріп 
таптай беріңіз де, тез арада қар құрсауынан 
босап шығуға тырысыңыз.

ҚАР КӨШКІНІНІҢ БОЛУ СЕБЕПТЕРІ
* Қардың ұзақ, толассыз жаууы;;
* Қардың интенсивті, жылдам еруі;
* Жер сілкінгенде;
* Жарылыстар;
* Ауадағы басқа да күшті дыбыс 

тербелістері (қатты дауыстар).

А.ТОЛЕУОВ,
ҚР ТЖК «Қазселденқорғау» ММ 

  Сарқан ӨПБ басшысы.
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Ұрпаққа ұран болған белгілі тұлғалардың 
бірі Алдияр батырға Сарқан қаласында 
ескерткіш орнату мақсатында "Бабалар рухы" 
қоғамдық қоры құрылған болатын.

Қоғамдық қордың "Қазақстан Халық Банкі" 
Сарқан аудандық басқармасында ашылған 
есеп-шоты: 

KZ 776010311000083911
SWIFT BIC: HSBKKZKX
БИН/ИИН: 190640010888
КБе 18
КНП 120
Жоңғар басқыншыларына қарсы соғыстың 

алғашқы, әрі ауыр кезеңіне қатысқан садыр 
руының батыры. Кейінірек есімі садыр ұранына 
айналды. Алдияр батыр шамамен 1641 жылы 
туған. Ол елін, жерін жан аямай қорғаған ба-
тыр болуымен қатар Қазақ хандығының ішкі 
және сыртқы саясатына белсене араласқан 
беделді адам болған. Алдияр батыр Тәуке 
ханның Жоңғар  мемлекетіне қатысты ұстанған 
кейбір саяси әрекеттеріне наразы болды. 
Мәселен, Тәуке ханның Жоңғар елшілігін (ша-
мамен 1704-1705 ж.ж.) қырып тастамақ болған 
әрекетіне Алдияр бастаған бірнеше батырлар 
қарулы қарсылық көрсетіп, елшілікті аман- сау 
еліне қайтарған. Алдияр батыр жасы ұлғайған 
кезде де қазақ-жоңғар шайқастарының 1696, 
1698, 1701, 1710 ж.ж. бел ортасында жүріп, са-
дыр руының жасағында аға батыр болған.

1712 ж. дүние салып, Шыршық өзенінің 
жағасындағы Төлек, Қылыштыата дейтін ескі 
зиратқа жерленген.

Алдияр батыр туралы төмендегі аңызды 
Сәкенай Қамидоллаұлының "Асау би Қуатұлы 
Алдияр тегінің ұрпақтары" атты кітабынан (Ал-
маты, 2004 ж., 58-60 беттер) келтіріп отырмыз:

Өз заманында туған Елке бабамыз өте мо-
мын адам болған. Сол кезде өзінің туған інісі 
Тәуімбеттің түйесін бағыпты. Күз айларының 
бір күні, үлкен ас беріліп, Тәуімбет өзінің бала-
ларын ертіп, сол ас беріп  жатқан жаққа жолға 
шығып кетеді. Елке туысына -ауылға, малға, 
бала-шағаға қара деп қалдырып кеткен екен.

Алдияр сол заманда жас болғанымен, та-
лабы зор, ақылы мол бала екен. Кеудесін на-
мыс пен ыза кернеп, өзі мініп жүретін "Жел 
себесі" деген жүйрік торы құнанына мініп, 
тез арада түйе бағып жүрген әкесіне барады. 
Сонда әкесіне айтқаны: - " Әке, жүріңіз асқа 
баралық" дейді. Елке бабамыз: "Шырағым, 
барғың келсе өзің бара бер,мен бар алмай-
мын, малдан айырылып қалсам Тәуімбет 
ренжиді деп" . Бала Алдияр әкесінің еркіне 
көнбей айтқан екен: "Жүріңіз! Сіз Тәуімбеттің 
бірге туған өз ағасысыз. Сол елдің жиынына 
баратын жөніңіз бар. Сіз де барып, өліге құран 
оқытып, тіріге көңіл айтып, ел ішінде ер сал-
танатын құрып жүріңіз" деп, әкесін ертіп жұрт 
жиылған жерге барып, қаралы үйге түсіріп, 
құран оқытып, сыртқа шығады. Қаралы ау-
ылда ел ішінде жүрген Елкені көріп Тәуімбет 
шақырып алып, оған ұрсып тілдейді. Әкесінің 
сырт жағынан келіп тұрған Алдияр, 

Тәуімбеттің сөзіне шыдамай алты таспа 
қамшысымен құнанын бір салып жіберіп, оның 
алдына жетіп келіп өзінің айтып балағаттап 

АЛДИЯР ЕЛКЕҰЛЫ

тұрған сөзін өзіне айтып тұра қалады.  
Осы тұста Тәуімбет Елкені қойып, 

жас балаға қаһарын төгіп, сапысын алып 
ұмтылғанда Алдияр Тәуімбеттің астындағы 
жылқыны қақ басқа қамшысымен тартып 
жібереді. Тәуімбет сасқанынан құрдастарын 
шақырып қолқасын айтады:" мынаны ұстаңдар, 
мен басын кесіп қанын ішемін",-деп ақырады.

Қуғыншылар жабылып, ұстамай 
қоймайтынын байқаған Алдияр әкесіне 
бұрылып:" Ардақты әкетайым, хош болыңыз",- 
деп торы құнанының басын қоя беріп, самсаған 
сары қолды қақ жарып алдыға сытылып шығып, 
өз есімін өзі шақырып ұран салып "Алдияр-
лап" ұзап жөнеледі. Күн батқанша қуып жете 
алмаған қуғыншылар қала береді.

Осы бетімен суыт жүріп отырып қазақтың 
даласынан шығып қырғыз еліне  кіріп, 
қырғыздың ханы Сарудың ордасына тоқтайды. 
Хан келген қонағын дұрыс көзбен қабылдап, 
жөн- жосығын, әңгімесін естігеннен кейін бы-
лай депті:" Шырағым, еліңнен жалғыз шығып, 
алыс жол жүріп келіп қалған екенсің, бізде 
қырғыз деген бір тайпа еліміз ғой, сені сақтай 
алармыз". Менің қолымда тұра бер деп, Алди-
ярды өз ордасына қалдырады. 

Кейіннен сол жерде үйленіп, өркен жайып, 
туыстарының қалауымен туған жерге оралды. 

Алдияр батыр, қазақ жеріне Тәуке ханның 
заманында келеді. Тәуке әкесі Жәңгір хан бұл 
дүниеден өткеннен кейін 1680 жылдан бастап 
38 жыл қазаққа хан болып, 1718 жылы қайтыс 
болған. 

Жомарт МАҚАТҰЛЫ.
("Саялы төрім-Сарқаным" кітабынан,

 52-54 беттер). 

Жалғыз басты анаға үй сатып берді
КТК телеарнасының «Дау-дамайсыз» бағдарламасының жүргізушісі Гүлмира Әбіқай өзінің 

жеке парақшасында Сарқан қаласындағы  қамқорлыққа мұқтаж отбасы туралы сарқандық бло-
гер Радмир Хамдинов жолдаған  бейнесюжетті таратқан болатын. Бір үйдегі 4 адам 27 жастағы 
Айнұрға қарап отыр.  2 жасынан анасыз өскен, әкесі зағип, бауырына да қамқорлық керек. Екі 
ұлын жалғыз өзі бағып отырған жалғыз басты анаға қамқорлық көрсетуге сарқандықтар жұмыла 
кірісті. «Сіздердің арқаңызда тағы бір қазақ отбасының басынан сипап, өмірін өзгерттік»,-дейді 
тележурналист. 

Жуырда игі істің ұйымдастырушысы Гүлмира Әбіқай арнайы сапармен келіп, демеушілермен 
бірге Айнұрдың баспанасын нотариус арқылы заңдастырып, баспаналы болсақ деген бір үйлі 
жанның алғысын арқалап қайтты.

◄ Қайырымдылық

Сарқан қаласының тұрғыны, 6 баланың әкесі Ерхат Тоқтаров «Nur Otan» партиясының 
қоғамдық қабылдау бөлмесіне келіп, мұң-мұқтажын ортаға салды. Төрт қыз және екі ұл өсіріп 
отырған жалғызбасты әкенің ең кенжесі небары үш жаста. Шиеттей бала-шағамен тұрып жатқан 18 

шаршы метрлік ескі әрі кішкентай 
үйдің әбден тозығы жеткен. 

Мәселенің мән-жайына 
қаныққан облыстық мәслихаттың 
жаңа шақырылым депутаты, 
өзі де көпбалалы әке Руслан 
Қожасбаев Ерхаттың басындағы 
жағдайға бей-жай қарамады. Ол 
кәсіпкер ұлы Саянмен бірге Ер-
хат пен оның балаларына Сарқан 
қаласынан жаңа үй сыйлады.

«Үй жылы әрі кең, енді ба-
лаларым бұрынғыдай тар жерде 
қысылып-қымтырылмайтын бол-
ды! Қуанышымды сөзбен айтып 
жеткізе алмаймын. Өз үйің, бау-
бақшаң болғанға не жетсін! Енді 

біздің өз баспанамыз бар! Жақында отбасымда тағы бір үлкен қуаныш болды. Немерем дүниеге 
келді, мен ата болдым! Міне, жаңа жыл осындай жағымды жаңалықтармен басталды», - дейді 
қуанышын көпшілікпен бөліскен көпбалалы әке Ерхат Тохтаров.

«Облыстық мәслихаттың депутаты ретінде жұмысымды осындай игі іспен бастағанымның өзі 
маған жігер береді. Халықпен бірге, «Nur Otan» партиямызбен бірге тұрғындардың мәселелерін 
шешуге көмектесу, туған жерім Сарқан ауданын көркейтуге үлес қосу мені жігерлендіреді», - дейді 
Руслан Қожасбаев әлеуметтік желілердегі парақшасында.

Өз тілшіміз. 

Тағы бір отбасы баспаналы болды 

Сарқан аудандық мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімі мен аудандық кітапхана қызметкерлерінің 
ұйымдастыруымен  5 ақпан күні  аудандық кітапхананың 
оқырман залында  Мұқағали Мақатаевтың 90 
жылдығына орай, онлайн форматта   «Мұқағали жыр 
ғұмыр» тақырыбында  әдеби сазды  кеш өткізілді. 
Шараның мақсаты, қазақ  поэзиясының  мұзбалағы  
атанған  ақынның өмірі мен шығармашылығымен та-
ныстыру,  ақынның поэзия құдіреті мен әндерін таныту.     
Ақын өлеңдері арқылы оқушылардың Отанға, халқына, 
тілге деген сүйіспеншілік сезімдерін ояту, отаншылдыққа 
тәрбиелеу.

Аталмыш шараға ауданнан 12 мектеп оқушылары 
онлайн қатысып, кеш соңында кейбір қатысушылар 
ақынның өлеңдерін мәнерлеп жатқа оқыса, енді 
біреулері әндерін шырқап өз өнерлерін көрсете білді. 
Өлең оқудағы жақсы жетістіктерімен көзге үтіс ын-
таландыру сыйлығына ие болғандар Ахметхан Али-
хан, Қадыржанова Балжан, Мырзахан Дархан және 
Нұрланбек Еркебұлан мен Нұрболатқызы Шұғыла 
ақынның әндерін орындады. 

Өз тілшіміз.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес еліміздің стратегиялық дамуының 
негізгі басымдықтарының бірі. Бүгінде Қазақстан Республикасында сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күреске жалпы мемлекеттік мәртебе берілген, 
сыбайлас жемқорлықты жою және оның көріністерін болдырмау жөнінде 
қоғамдық және саяси күштермен бірлесіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ауқымды науқан жүргізілуде. Халықтың қауіпсіздігі мен елдің амандығы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша іс-шараларды іске асыру-
мен тікелей байланысты. Бұл құбылыстың жағымсыз әсері қоғамдық са-
лаларда саясатта, экономикада, әлеуметтік аяға жағымсыз ықпал етіп, 
ұлттық қауіпсіздік мүддесіне қауіп-қатер төндіреді, оның таралуын шектеу 
әлемнің барлық елдерінің, оның ішінде Қазақстанның дамуының негізгі 
бағыттарының бірі болып табылады. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрестегі әрекетсіздік халықтың наразылығын 
тудырып, құқықтық нигилизмге әкеп соқтыруы мүмкін. Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес барысында қатаң қоғамдық бақылау жүргізілуі ке-
рек. Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық 
күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ұшықпауы үшін оны тоқтатудың 
барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы 
тұруға болады. 

Қазақстан Республикасының  заңнамаларына сәйкес, сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарға негізінен лауазымды қылмыстар жатады. Қызмет 
өкілеттілігін теріс пайдалану, билікті не қызметтік өкілеттілігін асыра  пайда-
лану, пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал болу, қызметтік жалғандық 
жасау, көрінеу жалған сөз жеткізу осындай қылмыстардың барлығы 
жемқорлық сыбайластық байланыстарды пайдалану арқылы жасалады. 
Сарқан аудандық қазынашылық басқарма қызметкерлері мемлекеттік 
қызметкер ретінде   сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу мақсатында, құқық 
бұзушылықтарға, сыбайлас жемқорлықпен ұштасатын  немесе сыбайлас 
жемқорлыққа жағдайлар туғызатын әрекеттерге жол бермеуі  тиіс. 

Түйіндей келе, Қазақстанның халық жазушысы, көрнекті ақын Мұзафар 
Әлімбаев : «Жемқорлық – індет, оны аластау міндет»,- дегендей, сыбай-
лас жемқорлықпен күресу  әр азаматтың тікелей міндеті мен борышы. 
Мемлекетіміздің жарқын болашағы өз қолымызда!

А.АЙДАРХАНОВА,
аудандық  қазынашылық басқармасының бас маман-бас 

қазынашысы.

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ ЖОЙЫЛҒАНЫ- 
МЕМЛЕКЕТТІҢ ДАМЫҒАНЫ

М.Мақатаев-90
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Жақсы адамды 
еске алу - парыз

Бұл адамның өткен өмірін 
есіме алып, еріксіз қолыма 
қалам алдым. Бұл жақсы 
адам Қарабөгет ауылын-
да адал еңбек еткен, өмірін 
бала тәрбиесіне арнаған аяу-
лы азамат Адылханов Ахмет 
Қосайұлы еді. Педагогикалық 
ұжымға, жалпы бүкіл ауылға 
сыйлы, еңбекқор, өте өнегелі 
тұлға еді. Дені сау, зор денелі, 
өте сымбатты азамат еді. 
Ауырмай-сырқамай «бұл 

фәниден жақсы адам жақсы өліммен кетеді» демекші, аяқ 
астынан ақпан айында, осыдан 19 жыл бұрын өмірден 
өтті.

Мектепте басшылық қызметте болды. Одан 
оқушыларды әскери дайындыққа тәрбиеледі, орыс тілінің 
ұстазы болды. Мінезі нағыз әскери адамға тән қатал 
болғанымен, жүзі әрқашан ақжарқын, өте сауатты, білімді 
ұстаз еді. Жанұясында 4 бала тәрбиелеп өсірді. Балала-
рын шыншылдыққа, еңбекқорлыққа үйретті, оқытты. Қазір 
балалары бір-бір үлгілі отбасы болып отыр. Тектіден текті 
туады, тектілік тұқым қуалайды демекші үлкен ұлы Азамат 
орта мектепте алғашқы әскери дайындыққа тәрбиелейді. 
Алмаз ішкі істер бөлімінде лауазымды қызмет атқарып, 
полковник шенінде зейнетке шықты. Асқары мен Қайраты 
білікті мамандар.

Ахмет Қосайұлы тіршілігінде бала оқыту тәрбиесіндегі 
ерен еңбектері ескеріліп министрліктің, облыстық, 
аудандық оқу орындарының марапаттарына ие болған. 
«Оқу ісінің озаты» медалімен марапатталған. Жұбайы 
Күлкен Ақанқызы да ұстаздық қызмет атқарды. Қазір 
зейнетте. Балалары аялап, немерелерін қызықтап отыр. 
Аз ғана ғұмырында халқына сыйлы болған азаматты 
қимастықпен еске аламыз. Жаны пейіштің төрінде болсын 
демекпіз.

Ф. ЧЕРНИЯЗОВА, зейнеткер ұстаз.
Қарабөгет ауылы.
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Жаным әке, жетеледі өрге өмір,
Мейірленіп төгуші едің елге нұр.
Жаратпаушы ең әңгімені бостекі,
Өткеннен сыр қозғаушы едің зәуде бір.

Терең еді талғамың мен танымың,
Білімдіге білдің дүние жарығын.
Еңбектерін ерте құйдың санама,
Қапастағы Алаш арыстарының.

Болашағын болжап білген кім бұрын,
Ажырықта кесіліпті кіндігің.
Онға дейін мұсылманша оқыдың,
Аштың, әке, ілім-білім түндігін.

Содан кейін иыққа жүк түскені,
Сұрапыл жыл әке малын үптеді.
...Үзіп-жұлып өзің айтқан жан сырың,
Сол қалпында ақ қағазға түскені.
               

***
Сөйлеп кетсе тау менен тасымдағы із,
Сипаттайды замана көшін нағыз.
Сегіз миллион қазақ боп ұйысыппыз,
Жиырмасыншы ғасырдың басында біз.

Тегім кім деп өткенге қарайлағам,
Содан бері алмасты талай заман.
Игіман бай өтіпті дүниеден,
Менің бабам мыңғыртып мал айдаған.

Бұл бес күнде тірлікке құнты болған,
Жан емес- тін дүние ырқын алған.
Ай бойынан мәңгілік қоныс тауып,
Ұрпағына мүкәмал-мүлкі қалған.

Күн, ай, жыл боп уақыт алға асықты,
Тыныштық пен жетті елім таңға құтты.
Құлжа анамыз он алты перзент көріп,
Төрт ұл, бір қыз ұрпақ боп жалғасыпты.

Туған жердің самалы тербеткелі,
Шөберелер, шөпшектер ер жеткені.
Үлкен ұлы Ахметтен біз тараймыз,
Әбілмәжін, Мақаттың перзенттері.

Құт дарыған Ақтоғай өңір еді,
Ұсыныпты атама төрін елі.
Інілері аға деп құрмет тұтып,
Ахмет бай деп сыйлаған төңірегі.

Ахмет атам көтеріп мұнша бақты,
Ағайынға мейірім, нұр таратты.
-Жарылқамас, -дейді екен,-ақ орысың,
Маңдайынан қызыл да сипамапты.

Басқыншы орыс қазақты анық сорды,
Қонақжайлық қалпына қанық болды.
Отаршылға ел емес, жерің керек,
Бас билігі болмаған халық сорлы.

Бай деп бөлді жұртымды, кедей деді,
Малы барды «контр» деп өгейледі.
Азайғанын аңсады отаршылдар,
Керек емес қазақтың көбейгені.

Әйел тең деп айырып жар қосақты,
Әпербақан наданды алға сапты.
Қияметтің күнінде ұмытар кім,
Голощекин жасаған қанқасапты.

Тізіп айдап кілегей қаймақтарды,
Көшкен жұртта бота мен тайлақ қалды.
Қолтығына су бүркіп бозөкпенің,
Ағасына ауылдың айдап салды.

Құт болмады қалған мал малы жоққа,
Сүт бола ма қозы-лақ жамыратса.
Шаш ал десе бас алған белсенділер,
Қара қобыз ойнатты шаңыраққа.

Қарсы алса да кеңестік өкіметті,
Атам Ахмет кешіпті осы кепті.
Кәмпескеге ілінген бай қазақтың,
Шет елдерге мың-мыңдап көші кетті.

Ермек етіп көргем жоқ бос аңызды,
Шерлі тарих мұң жамап, жас ағызды.
Қаматыпты Семейдің түрмесіне,
Туған жерін қимаған атамызды.

Момын елді басты да қызыл мысы,
Түрмеге әкеп қаматқан тізім күші,
Әбілмәжін атамыз жатқа айтатын,
Өлең-хаттың жадымда үзіндісі:

«Аспаным бұлт бүркеніп торланғанда,
Хат жазам жолым күтіп қалғандарға.
Дариға-ай ағайынның ортасында,
Алаңсыз ғұмыр кешсем арман бар ма?

Семейдің хат жазамын қаласынан,
Ағайын жылап қалды-ау жаны ашыған.
НКВД Сергейдің нұсқауымен,
Отырмын ағайынның жаласынан.

Итіне ауылымның таланғаным,
Араша ағайыннан таба алмадым.
Семейдің түрмесіне қамалғаным,
Артыма қайта-қайта алаңдадым.

Адыра жалған дүние қаларсың ба,
Жас болып сағынышым тамарсың да.
Қимасым, сыйластарым ойға оралды,
Келгенде ажал болып жан алқымға.

Соңымда –туып өскен далам қалды,
Оң-солын танымаған балам қалды.
Қадамымды құптаған қайда барсам,
Етегімнен ұстаған Сарам қалды.

Мұң-шерді ішімдегі баса алмадым,
Жаныма уайым батып жата алмадым.
Ұлдарым Әбілмәжін, Мақатыма,
Жол сілтеп, бағыт беріп кете алмадым.

Соңымда ағайын-жұрт елім қалды,
Төрт түлік мал өрісі жерім қалды.
Береке-ырысымды түзге төгіп,
Өңмеңдеп келімсектер төрімді алды.

Тағдырына жоқ наласы,
Жас басынан сынақ берген.
Күні кеше кіші анасы,
Сара апасы жылап келген.

-«Бұл нәубет қой елге келген,
Жаман ойға батпа, жаным.
Шұғыл хабар келді әкеңнен,
Ұлымды алып аттанамын.

Уақытша сен қаласың,
Жаныма бұл қайғы алдырды.
Деді дағы жас баласын,
Белімнен үш айналдырды.

Үміт отын жаққасын ба,
Тағдыр мені төзімді етті.
Сәду атам отбасында,
Бәтіш анам мейір төкті.

Қара бір шашым жайылған,
Заманым мынау тарылған.
Атаңа нәлет басқыншы,
Арысымнан айырған».

Баз кешті көп шыбын жаннан,
Қалды қарға-құзғын жарып.
Нәр алған соң қызыл қаннан,
Қызғалдақтар өнгені анық.

Жан-дүнием ашынады,
Күнә мұны қозғамауым.
Шіл боғындай шашырады,
Шошынған ел- тозған ауыл.

Қытайға өттік арып-ашып,
Бәтіш апам сертке берік.
Рысбай ұлымен қол ұстасып,
Шәуешекке жеткен едік.

Жеттік аман алыс қырдан,
Заман тұрды сан құбыла.
Ата-анаммен табыстырған,
Ризамын тағдырыма.

Күтті бірақ алдан құрбан,
Естіген жан өкінеді.
Белімнен үш айналдырған,
Қажығұмар шетінеді.

Жолдар алға жетеледі,
Жылдар бізбен қосыла ақты.
Көгертем деп көсегеңді,
Гимназия есік ашты».

Ілкі сәтке шешілгенде,
Әкемнің жан сырын ұқтым.
...Өзің баптап өсірген де,
Белгісі өзің іріліктің.

***
Ұстаз болып төктің көпке ізгі нұр,
Ізің қалды сырт өңірде елендің.
Өсіп-өніп, ұстап билік тізгінін,
Қалың жұрттың ықыласына бөлендің.

Жылдар өтті, саясаттың салқыны,
Сізге де, әке, сірә оңай тимеген.
Көріп, сезіп сынақты да талқыны,
Туған жерге жер жетпесін түйген ең.

Бес баламен Ақтоғайға келгенде,
Атақоныс ақ жарылды расында.
Ағайынның құрмет-сыйын көргенде,
Еңселендің, бақ-ырысың басыңда.

Отызда орда, қырықта алдың қамалды,
Ұл-қыз өсті, жалғанды да жанды үміт.
Деуші едіңіз «Аялаңдар анаңды,
Елге келді ол төркіндерін қалдырып».

Өзіңнен соң қырық жылдай жүрді анам,
Төркін жұртын аралады армансыз.
Еріп кетті, ағып кетті жылғадан,
Сонау жылғы қиындықтан қалған мұз.

Анамменен сапарладым Шыңжанға,
Жастығымен қайран шешем табысты.
Шүкір еттік баста еркіндік тұрғанға,
Кең заманға жақын қылған алысты.

Сізді көрген үлкендерден бата алдым,
Ұлылығын қайта ұғындым әкемнің.
Күйтіңдегі қорымынан атамның,
Зиярат қып топырағын әкелдім.

Бір-ақ уыс топырағы атамның,
Сыздан қорғап жатқан шығар жылытып.
Өзіңе кеп мұң-наламды баса алдым,
Ұрпақтарым кетті деме ұмытып.
                 

***
Өзіңсіз жылдар жылжып, көше берді,
Қадірің, асыл әкем, еселенді.
Қырық жыл нұр бейнеңді санадағы,
Өшірмей ажар үстеп жаңалады.

Жап-жас ем, мен де бүгін егделендім,
Бағындым уақытқа, тезге көндім.
Ел-жұрттан әкем жайлы жайға қанам,
Өзіңдей болу, бірақ қайда маған?

Алпыс жас маңдайыңа бұйырғаны,
Қырық жыл несібе асың жиылғалы.
Даттау жоқ болмысыңа кір жамаған,
Мақтау көп, әкесі үшін ырза балаң.

Адамдық нық ұстапсың жолды бекем,
Арнаңнан асқан шағың болды ма екен.
Өмірім көлеңкелі, кейде күңгей,
Ел сенсе бір өзіңе сенгеніндей.

Шабытым кең өрісті саңлақтанса,
Сөзімде көп иланар салмақ болса.
Бақ құсы жазғаныма таңдап қонса,
Жырымды оқыған жан аруақтанса...

Әке 
Тарихи дастаннан 

фрагменттер

Мен үшін туған-туыс кіл ардақты,
Алладан сұрағам жоқ сыңар бақты.
Барымды бөлісіп ем ағайынмен,
Білмеймін кімге менің тізем батты.

Есерге еркін билік тиді бүгін,
Қисынсыз салып отыр қиғылығын.
Айыбым мал өсірдім қалауымша,
Қалың ел көріп едің игілігін.

Ауытқып оңды-солды тұр ма заман,
Құлақ деп адамы жоқ былғамаған.
Асыра сілтеп жүрген қулар аз ба,
Өкімет саясатын бұрмалаған.

Санамды дұшпан қайғы кеміруде,
Жігерім қысастықтан жеңілуде.
Қазаным төңкеріліп ашық күнде,
Ырысы қазағымның төгілуде.

Боп шықты сенгендерім қуыс кеуде,
Ондайды ауыз бармас туыс деуге.
Тілегім туған жерден айырмаса,
Бір болсам руыммен у ішсем де!»

Осылай Ахмет атам аһ ұрғаны, 
Сезіліп қажығаны, ашынғаны.
Хатында аңсау, арман, сағыныш бар,
Қатталған қайғы-шерін жасырмады.

Қамықты көптен жырақ қалған жанша,
Қайтеді орындалмай арман қалса.
Қапастан жолын тауып қашқан абзал,
Итиіп итжеккенге айдалғанша.

                      ***
Көзі қиып туған жерін, 
Басқа теуіп ырыс-бақты.
Әкесінің кеткен күнін,
Бала Мақат ұмытпапты.

Жанымдағы жарам ашып,
Қиын кезде паналағам.
Ағамның деп аманаты,
Жан жылуын аямаған.

Ажыратып жоқ пен барды,
Екіұдай боп жүргенімде.
Хабар келіп, көш қозғалды,
Күндердің бір күндерінде.

Іздеп кеттік жақсы күнді,
Қалды қимай күрең белім.
Қарсы алғанда Бақты бізді,
Түндей болып түнергені.

Көпке қауіп төнген еді,
Көш Бақтыда құрықталды.
Жас демеді, шал демеді,
Қызыл отряд қырып салды.

Оқ жаудырып жан-жағынан,
Аямады қас дұшпаны.
Қызыл қырғын салдарынан,
Сәду атам оққа ұшқаны.

Бұлт боп қайғы-мұң қаптады,
Түнек басып төңірегім.
Бәтіш апам жыр-жоқтауын,
Естіген ел еңіреді:

«Қамысты деген қаласы, 
Тағдырдың салған наласы . 
Қалай бір қиып атты екен,
Қу орыс иттің баласы. 
Түрмеге тығып тондыны,
Жалпыға батты қорлығы.
Қоныстан бізді айырған,
Орыстың қоқан-зорлығы.
Кеудеме жүрек сыймайды,
Кеткені жардың қинайды.
Туған жер, өскен мекенді,
Мал екеш мал да қимайды.

Жомарт ИГІМАН
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1989 жылы 15 ақпанда Кеңестер одағының әскері ауған жерінен 
шығарылды.  Міне, содан бері тура ширек ғасыр өтіпті. Ресми дерек-
терге сүйенсек, 22 269 қаракөз сарбазымыз Ауғанстанда қан кешіпті. 
Олардың 21-і із-түзсіз жоғалып, мыңға жуығына Ауған жерінен 
топырақ бұйырған. 1015 азаматымыз елге мүгедек болып оралған. 
Қазір Ауған соғысында от кешкен 18 мыңнан аса азаматымыз ара-
мызда жүр. Атап айтсақ, Сарқан ауданының өзінен 100-ден аса азама-
тымыз майданға аттанып, 12 азамат Ауған жерінде топыраққа тап-
сырылды. 17 жауынгеріміз қайтыс болып, өз туған жерінен топырақ 
бұйырған. 42 азаматымыз қазіргі таңда ауданымызда тұрып жатыр. 
Соңғы 25 жылдың ішінде саясатымыз сан құбылды. Бір кездердегі 
интернационалдық патриотизмнің орнын ұлттық құндылықтар 
басты. Әр тарихи оқиғаға ұлттық көзқараспен қарайтын болдық. 
Әлемдік үрдістерге, я болмаса ғаламдық саясатқа үңіліңіз. Біздің 
Ауғанстанға «алты аласымыз, бес бересіміз» жоқ. «Ол елді жаулап 
алып, өз идеологиямызды жүргіземіз» деген амбициямыз болған емес. 
Болмайды да...

Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті, ҚР Қарулы Күштерінің 
бас қолбасшысы Н.Ә. Назарбаев өз сөзінде: «Күні кешеге дейін көпшілік 
қауым үшін белгісіз болып келген Ауған соғысының жылнамасы отандық жаңа 
тарихымыздың ең қаралы парақтарының бірі болып қала береді. Күш-жігері 
мен әл-қуаты мол, интернационализм идеяларын бойына сіңірген, Отан 
алдындағы борышын адал атқарған және өз болашағына имандай сенген 
жас ұрпақ осынау үлкен саяси ойынның құрбандығына шалынды. Мыңдаған 
жас азамат жат елде жан тапсырып, мыңдаған қандастарымыз ұрыс даласы-
нан жарақатпен оралды. Оқ пен оттың ортасынан аман-есен оралғандар үшін 
Ауғанстан мәңгілік жан жарасына айналды.

Тәуелсіз Қазақстан әлемдегі барлық елмен бейбітшілікті және өзара тату 
көршілік ынтымақтастық қатынасты сақтау жолын ұстанған ел болып санала-
ды. Еліміздің жасампаз саясаты Қазақстанда және бүкіл әлемде тыныштық 
пен өзара татулықты сақтауға бағытталған. Иә, өлгендер қайтып келмейді, 
бірақ соғыс жүрегіне өшпес жара салған азаматтарға құрмет көрсету – біздің 
қасиетті парызымыз» - деген болатын.

Бүгініңді бүлдіріп қана қоймай, болашағыңа да балта шабатын 10 жылға 
созылған бұл соғыстың аяқталғанына 32 жыл болыпты. Дәл осы күні, яғни 
1989 жылдың 15 ақпаны Кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шыққан 
күні. Бұл күн – көңілде сызы, жүректе ізі қалған ауыр да азапты жылдар мен 
өткелегі мол өткенді естелік қылып және оны көңілге кесте қылып тоқу ғана 
емес, сол кездегі ана сүті аузынан кеппеген түбіт иек бауырларымызды еске 
алар күн! Әрине базбіреулер үшін бұл күн қатардағы күннің бірі ғана шығар, 
ал біз үшін – тарихи күн! Тағдырлы күн!

Бұл күн біздер үшін қайғы болып қатталып, қасірет болып жатталып қалса 
да тәуелсіз Қазақстанның әрбір күні бейбіт өмірдің бесігінде тербетіліп әрбір 
үйдің түтінінің түзу шыққанын тілейтін біздер үшін, санамызда қанмен және 
термен жазылған күн болып қала бермек!

Жаңа Қазақстанның болашағы үшін Мәңгілік Ел болуда Қазақ Елі үшін 
аянбай еңбек етуіміз керек. Соғыстағы әрбір командирдің арманы тек 
қана жеңіс десек, ол үшін аздап қан төгу керек, ал бүгінгі еңбек майданын-
да Тәуелсіз Қазақстан үшін тер төгіп, арымызды аяқасты етпей, мемлекет 
мүддесі үшін өмір сүруіміз керек. Бастарыңызға байлық, отбасыларыңызға 
амандық тілейміз!

Сарқан ауданының ауған локалдық соғыс ардагерлері және 
мүгедектері ұйымы. 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
МАҚСАТЫНДАҒЫ ЖЕРЛЕРДІ 

ҰТЫМДЫ  
ПАЙДАЛАНУ ҰҒЫМЫ ТУРА-

ЛЫ ТҮСІНДІРУ МӘЛІМДЕМЕСІ
   

Егістік және суғармалы егістік 
жерлерде дәнді-дақылдарды 
кезектестiрiп, алмастырып (севоо-
борот) пайдалану керек. Себебі, бір 
дақылды, мысалы майбұршақты 
(соя)  алмастырмай сепкен жағдайда 
топырақтың құнарлығы төмендеп, 
алынатын өнім өте нашарлап кетеді. 
Сол себептен кезектестiрiп, алма-
стырылып тұқым айналымын  сақтау 
тиімді болады және топырақтың 
құнарлығын көтеретін минералды 
тыңайтқыштар мысалы (аммофос 
т.б) беріп тұру өте қолайлы болады.   

Жайылымдарда ауыл шаруа-
шылығы жануарлары (мал басы) 
болуы. 

Мал басының саны агроөнеркә-
сіптік кешенді дамыту саласындағы 
уәкілетті орган белгілеген 
жайылымдардың жалпы алаңына 
түсетін жүктеменің шекті рұқсат 
етілетін нормасының жиырма пайы-
зынан аз болмау керектігі. 

Аудандық ветеринариялық 
станциясының  АБЖ (ИСЖ)  бағдарла-
масында ауыл шаруашылығы жану-
арлары мал басы тіркеуде болуы.  

Жоғарыда көрсетіліп айтыл-
ғандар жерді ұтымды пайдалану 
ұғымы болып табылады. 

Ш. БАЙМАДИЕВ,
Сарқан ауданы әкімінің 

аппаратының бас маман-жер 
инспекторы.                                                              

 

Жүз жасаған жыр бәйтерегі
 4 ақпан күні Мұқан Төлебаевтың  мемориалды  музейінің қызметкерлері 

карантин  режимін  сақтай отырып,  №54 орта мектебінің бастауыш сынып 
оқушыларына   ақын,  жыршы Жамбыл Жабаевтың туғанына 170 жыл то-
луына орай «Жүз жасаған жыр бәйтерегі» атты тақырыпта лекция оқыды. 
Лекция барысында ақын, жыршы   Жамбыл Жабаевтың  өсіп-өнген жері, 
ақындық –жыраулық өнері баяндалды. Жамбыл туған мекені бұрынғы 
Әулиеатаның маңайы Шу өңірі екен. Тегі кедей–шаруа, жасында діни мектеп 
есігін ашқанымен,  шала молданың шатпағына шыдамаған Жамбыл оқуды 
тастап кетеді.

Талантты жас Жамбыл, оқу оқып, білім ала алмаса да, қаршадайынан 
өлең-жырға, шешендік сөзге әуестеніп, өзінің суырып салма ақындық өнерге 
икемділігін таныта бастайды.

Жас Жамбылдың алғашқы өлеңдері негізінен адамдар жөнінде, олардың 
іс-әрекеттері мен түрліше ауыл оқиғалары жайында болады. Байлар 
мен кедейлердің арасындағы қайшылықтар да оның сана-сезімінен сырт 
қалмайды . Жамбылдың алғаш ақындық атын шығарған өлеңі – «Шағым».  
Бұл кезде ол небәрі он бес жаста екен.  Жас Жамбылдың алғашқы өлеңдері 
бүкіл Жетісу өңірінде даңқы жайылған Сүйінбай ақынға ұнайды.  Кейін қарт 
Сүйінбай жас Жамбылдың ақындық өнерінің қалыптасуына көп ықпал етті.  
Жас ақынның талантын байқап қалған Сүйінбай Аронұлы оған мынадай 
кеңес береді: «Балам,  өлеңің жүректің терең түкпірінен жарып шығатындай 
болсын. Сенің өлеңдерің адамдарға ақиқат пен әділдікті айтатын болсын. 
Жырларың ел ішінде кең жайылып,  ауыздан-ауызға таралып жүрсін».

Жамбыл содан бастап өлең шығару кейбіреулердің ойланатын-
дай еріккенің ермегі немесе тойынғанның толғауы емес екенін жақсы 
түсінеді,  өлең шығару деген ең алдымен халық өмірін,  оның тұрмыс халын 
көрсету,  олардың көңіл күйін білдіру өнері екенін анық аңғартады. Алғашқы 
өлеңдерінде-ақ бай-манап,  би-болыстарды әжуалай бастады. 

Жамбыл қазақ әдебиетінің мол қазынасынан көп нәрсені үйреніп тоқиды, 
өзінің төкпе ақынға лайық шеберлігін жетілдіре береді.  Ақындық шеберлігі 
мен әлеуметтік тақырыптың ұштасуы оның айтыстарын мазмұнды етеді. 
«Жамбыл жырлары теңіз түбінде шашылып жатқан маржан секілді.  Оны 
жинап алып халқының қолына беру – біздің әрқайсымыздың азаматтық бо-
рышымыз» - деп   Сәкен Сейфуллин ағамыз  айтқандай бізде болашақ  жас 
ұрпаққа  Жамбыл атамыз жырдың толассыз бұлағы,  өшпес өнегесі,  тозбай-
тын асылы,  өзі өмірден өтсе де,  артында қалған мол мұрасы халқымен мәңгі 
бірге жасай береді.

Әсия  ЖҰМАБЕК,
экскурсия жүргізушісі.

ЖЫРЛАЙДЫ 
ЖҮРЕК

Бүгін менің туған күнім, Ой пәлі 
– ай! Мына адамдар неге жатыр 
тойламай? Банкет жасап берер 
едім өзім-ақ, Тәңірімнің жарытпай-
ақ қойғаны-ай! –деп мұңданған 
ақынның өмірден өткеннен кейінгі 
туған күндері халық болып тойлана-
тын болды. Биыл 9 ақпанда қазақтың 
ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың 
(1931–1976) туғанына 90 жыл толып 
отыр. Атаулы күнге орай Екіаша ауы-
лы «Балдәурен» бөбекжай бақшасы 
«Балауса» мектепалды даярлық 
топ бүлдіршіндерімен «Жырлай-
ды Жүрек» тақырыбында Мұқағали 
Мақатаевтың 90 жылдық мерейтой-
ына арналған ақынды еске алу кеші 
өткізілді. Аталған іс-шаралардың ба-
сты мақсаты – Мұқағали Мақатаевтың 
өмірі мен шығармашылығымен та-
нысу. Ақын поэзиясының халыққа 
кең таралуының мәні және оның 
өміршеңдігінің сыры неде екенін 
таныту, өлеңдерін мәнерлеп оқып 
оқырман назарына ұсыну. Ақынның 
өмірі мен шығармашылығына 
арналған бұл шараларда ақынның 
жан дүниесіндегі толқыныстар 
көрініс табады. М.Мақатаевтың поэ-
зиясы оқылып, өлеңдеріне жазылған 
әндер шырқалып,бүлдіршіндер ара-
сында «Алтын қалам» тақырыбында 
көрме ұйымдастырылды. Өткізілген 
іс-шарада карантиндік талаптар 
қатаң қадағаланып, қашықтық және 
масқа режимі сақталынғанын атап 
өткен жөн.

Сағадат АТЕКЕЕВА,
«Балдәурен» бөбекжай 

бақшасының тәрбиешісі.

Тіл қай елде, ұлтта болсын қастерлі, қасиетті, құдыретті. Тіл әрбір азаматқа 
ана сүтімен беріліп қалыптасады. Ана сүтімен бойға енген қасиеттер туған 
тілдің арқасында дамиды. Туған тілге деген құрмет пен сүйіспеншілік бала 
кезден басталуы керек. Айналада адамдарға, өзіңнің өскен ортаңа, Отанға 
деген ерекше сезім мен көзқарас та туған тіліңді білуден басталады.

Қазақ тілі – халқымыздың рухани байлығы, атадан балаға, ұрпақтан –
ұрпаққа мирас болып қалып отырған баға жетпес асыл мұра.

Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі. Қазақтың біртуар ақыны М.Жұмабаев: 
“Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмақ емес, бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, 
тарихы, тұрмыс тіршілігі, мінезі айқын көрініп тұрады” - деген. Мемлекеттік тіл, 
яғни, қазақ тілі - әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішіндегі қолдану өрісі 
жағынан жетпісінші, ал тіл байлығы мен көркемдігі, оралымдығы жағынан 
алғашқы ондықтар қатарындағы тіл. Сондай-ақ, ол дүние жүзіндегі ауызша 
және жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің және мемлекеттік 
мәртебеге ие екі жүз тілдің қатарында тұр. 

Оған қоса мемлекеттік тіл – татулық пен бірліктің тірегі. Мемлекеттік тілді 
өркендетсек өзге ұлт адамдарымен осы тіл арқылы қарым – қатынаста бо-
ламыз.. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл екендігіне өте қуаныштымын және оны 
мақтан етемін. Қазақстан - әлемдегі ең мықты, бәсекеге қабілетті елу елдің 
қатарына ену үшін қазақ тілін жоғары мәртебеде ұстауы керек.

А. НҰРДӘУЛЕТОВ,
Сарқан аудандық ХҚКО маманы.

Мемлекеттік тіл-менің тілім
Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, қазақ халқының 

ана тілі, шексіз бай, шырайлы, тегеуріні мықты, көркем, дана, сұлу, рухани 
бай, Абай әрлеген, Жамбыл жырлаған, Мәңгілік елдің Мәңгілік тілі! Қазақ 
тілі әлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай, келбетті тілдердің бірі. Тіл халық 
пен бірге өмір сүріп дамиды, әр ұлттың тілі оның бақыты мен тірегі.  Елба-
сы Н.Ә.Назарбаев халықтың болашағы туралы тереңнен толғай отырып, 
«мемлекеттің ең басты дүниесі тек қана байлық емес, сонымен қатар ана 
тіліміздің болашағы» деген болатын.  Мемлекеттік тіл мемлекеттің бүкіл 
аумағында, қоғамдық қатынастардың барлық салаларында қолданылатын 
тіл болғандықтан, жүргізілетін барлық іс-қағаздары мен құжаттар мемлекеттік 
тілде болуы тиіс. Мемлекеттік тіл – тәуелсіз елдің негізгі рәміздерінің бірі. 
Тіл адамдардың қарым-қатынас құралы болғандықтан, ол сөйлеу әрекетінің 
арқауы болып табылады. Тіл ұлт пен ұлтты татуластыратын ерекше қатынас 
құралы. Қазіргі заман жеке адамдардың ғана емес, тұтас ұлттардың да 
өткеніне үңіліп, бүгінгісін бажалап, болашағын бағдарлауға жол ашты, Тіл 
— адам баласының ғана емес, ұлттың, халықтың, қоғамның болмысын 
көрсететін құбылыс. Адамзаттық құндылықтар қатарында тіл ғылымнан да, 
мәдениет пен өнерден де бұрын аталады. Ғылым да, мәдениет те, өнер де, 
материалдық игіліктер де, саясат та тілдің қатысуымен жасалады.

Өз тіліңізді сүйе отырып, өзге тілге құрмет білдіріңіз. Тілсіз тірліктің тасы 
өрге домалайды десеңіз, қателесесіз!

 Д.ЖҰМАСІЛ,
Сарқан аудандық сотының аға сот приставы.                             

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

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

14) сорттық жаңарту - өндірісте қолданған кез-
де сорттық және биологиялық қасиеттері нашарлаған 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ТАУАР ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!
тұқымдарды сол сорттың ең жақсы тұқымымен ауыстыру; 

Заң талаптарының бұзылуына жол берілген 
жағдайда шаруа құрылым басшыларына Казақстан 
Республикасының «Тұқым шаруашылығы» заңы бойын-
ша және Қазақстан Республикасы Әкімшілік кодексінің 
402 бабына сәйкес жауапқа тартылатынын ескертеміз.
(402-бап. Тұқым шаруашылығы саласындағы кәсiпкерлiк 
қызметтi жүзеге асыру және қызметтер көрсету кезiндегi 
бұзушылықтар ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға 
– он, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он жеті, орта 
кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма бес, iрi кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде 
айыппұл салуға әкеп соғады.)

Ғ. БАТЫРБЕКОВА,
«Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесінің бас маманы, 
тұқым инспекторы.

Бейбіт күннің қадірі

ТАТУЛЫҚ ПЕН БІРЛІКТІҢ ТІРЕГІ

QOǴAM

2021 жылдың 01 ақпанында 
«Алматы облысы Сарқан ауда-
ны әкімдігінің халықты жұмыспен 
қамту орталығы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің 
ұйымдастыруымен Сарқан 
аудандық прокуратурасының 
прокуроры А.Дильдебаевтың, 
Сарқан аудандық жеке сот 
орындаушысының көмекшісі 
Е.Какеновтың және Сарқан 
аудандық пробация қызметі 
бөлімшесінде есепте тұратын 
қоғамнан оқшаулаусыз жаза-
сын өтеуші тұрақты жұмыссыз 
тұлғалардың қатысуымен 
қашықтықтан «ZOOM» бағдар-
ламасы арқылы бос жұмыс орын-
дары жәрмеңкесі өткізілді. 

Осы өткізілген жәрмеңкенің 
мақсаты, жоғарыда аталған есеп-
те тұрған тұлғаларды жұмыспен 
қамтуға және кәсіпкерлікке тарту. 
Жәрмеңкеге қатысқан тұлғаларға 
«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017-2021 жылдарға арналған 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы 
түсіндіріліп, Сарқан ауданы бойын-
ша бос жұмыс орындары ұсынылды.

Сарқан аудандық пробация 
қызметі есебінде тұрған тұрақты 
жұмысы жоқ қоғамнан оқшауламай 
жазасын өтеуші 15 тұлға жәрмеңкеге 
қатысты. Нәтижесінде 1 тұлға 

сотталған А.Кармен «Ақбұлақ» 
ЖШС жұмысқа орналастырыл-
ды. Ақылы қоғамдық жұмысқа 5 
тұлға Ж.Керейхан, А.Джиненин, 
Д.Бондаренко, В.Никонов, В.Аладин-
ская жұмысқа орналастырылды және 
2021 жылдың наурыз айынан бастап 
2 тұлға Б.Нурпеис пен А.Копабаев  
ақылы қоғамдық жұмысқа орнала-
стырылатын болды. Сонымен қатар, 
«Бастау Бизнес» жобасы аясын-
да кәсіпкерлік жүргізу оқу курсына 
қатысып, мемлекеттік грант алуға 4 
тұлға  Д.Сасанбаев, А.Мұратхан, А 
Садуақас, А.Жамбыл ниет білдіріп 
ауызша өтініш білдірді.

Бос жұмыс орындары 
жәрмеңкесінде ұсынылған бос 
жұмыс орындарына жұмысқа 
орналасуға, кәсіпкерлікке тар-
тудан, «Нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы ұсыныстардан 3 
тұлға Б.Ахметов, Е.Асырандин, 
В.Котов өз еріктерімен жазбаша 
бас тартты.

А.АУБАКИРОВ,
Алматы облысы бойынша 

ҚАЖД Сарқан аудандық про-
бация қызметі бөлімшесінің 

бастығы,
әділет капитаны.                                                              

Жұмыспен қамтылды
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Всемирный день борьбы против рака ежегодно отмечается 4 февраля с целью привлечения 
внимания общественности к этой глобальной проблеме, информирования о том, насколько опас-
ны и распространены онкологические заболевания. Диспансеризация и Всемирный день борьбы 
против рака преследуют одну важную цель – раннее выявление онкологии. Организаторы Дня 
борьбы с раком ожидают, что эта акция привлечет внимание большого количества людей к про-
блемам онкологии.  

Рак – самый пугающий диагноз. Пациенты после его постановки часто опускают руки или, 
наоборот, кардинально меняют свою жизнь. К сожалению, медициной, не смотря на внедрение 
современных технологий, не придумана вакцина от онкологии. Именно этот факт и пугает многих 
людей, которые подсознательно отвергают информацию об онкологии.    
Ежегодно     в этот день проводятся дни открытых дверей в онкодиспансерах и медицинских 
центрах с консультациями специалистов: кардиологов, эндокринологов, урологов, гинекологов. 

Основная цель – это осуществление комплекса мер, направленных на укрепление здоровья 
людей, предупреждение заболеваний, предотвращение ранней смертности, увеличение продол-
жительности жизни. При грамотной профилактике рака, ведении здорового образа жизни, риск 
заболеть онкологией снижается. Важны скрининговые исследования, такие анализы делаются 
для ранней диагностики злокачественных новообразований. Нужно заметить, что скрининг обя-
зательная процедура в целях профилактики онкологических заболеваний необходимо пройти 
данное обследование. 

Филиал по Алматинской области                                                                  
   НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Ұлттық архив қорының құжаттарын 
және басқа да архивтік құжаттарды 
ведомстволық жеке архивтердің қабылдау, 
сақтау, есепке алу мен пайдалану 
қағидалары Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2018 жылғы 19 қырқүйек №575 
қаулысымен құжаттарды сақтау режимін 
қамтамасыз ету тәртібі бекітілген.

Архив қоймаларында құжаттардың 
сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда 
сақталады. Архивтік құжаттарды сақтаудың 
шарттары: 1) Архив ғимаратын салу, рекон-
струкциялау және жөндеу жұмыстары; 2) 
Архив ғимараты мен үй-жайларында өртке 
қарсы, күзет, температуралық-ылғалдылық, 
жарық және санитариялық-гигиеналық 
режимдерді сақтау; 3) Сақтаудың арнайы 
құралдарын қолдануды және архивтік 
құжаттардың орнын ауыстыруымен (стел-
лаждар, шкафтар, сейфтер, қораптар, пап-
калар және басқалар) қамтамасыз етіледі.

Архив ғимараты архивтік құжаттарды 
сақтау, өңдеу, пайдалану және әкімшілік-
шаруашылық, техникалық, тұрмыстық 
сипаттағы міндеттерді орындауға арналған 
негізгі және қосымша үй-жайлар кешенін 
білдіреді, күзет құралдарымен және өртке 
қарсы дабылмен жабдықталады.

Құжаттарды сақтауға арналған 
ғимараттар мен үй-жайларда архивті орна-
ластыру ғимараттың (үй-жайдың) архивті 
орналастыруға сәйкестігі сараптамасының 
қорытындысы және архивтің СТК шешімінің 
негізінде жүргізіледі.

Сарқан  аудандық мәслихаты «Б» 
корпусының бос мемлекеттік әкімшілік 

лауазымына орналасу үшін жалпы конкурс
 жариялайды 

Индекс 041500, Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Тәуелсіздік көшесі №111, те-
лефондары 8(72839) 2-10-47, факс 8(72839) 2-29-88, электрондық мекен-жайы: maslihatdeputat@
mail.ru, БСН:030840005024. Құжаттарды қабылдау мерзімі: 7 жұмыс күні, ол жалпы конкурс өткізу 
туралы хабарландыру соңғы жарияланғаннан кейін келесі жұмыс күнінен бастап есептеледі.

Жалпы конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар тапсырылады: 1) Өтініш; 2) 3х4 үлгідегі 
түрлі түсті суретпен осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған «Б» корпусының 
әкімшілік мемлекеттік лауазымына кандидаттың қызметтiк тiзiмі (бұдан әрі – Қызметтік тізім); 3) 
бiлiмi туралы құжаттар мен олардың көшірмелерінің нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;

«Болашақ» халықаралық стипендиясын иеленуші, сондай-ақ өзара тану және баламалылығы 
туралы халықаралық шарттардың қолдану аясына жататын Қазақстан Республикасының азамат-
тарына шетелдік жоғары оқу орындары, ғылыми орталықтары мен зертханалары берген білім 
туралы құжаттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелдік білім беру 
ұйымдарында алған білімі туралы құжаттарының көшiрмелерiне білім беру саласындағы уәкілетті 
орган берген аталған бiлiмi туралы құжаттарды нострификациялау немесе тану куәліктерінің 
көшірмелері қоса беріледі.

«Болашақ» халықаралық стипендиясын иеленушілерге берілген бiлiмi туралы құжаттарға 
«Халықаралық бағдарламалар орталығы» Акционерлік қоғамы берген Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша оқуды аяқтау туралы анықтаманың 
көшірмесі қоса беріледі.

Өзара тану және баламалылығы туралы халықаралық шарттардың қолдану аясына жататын 
бiлiмi туралы құжаттардың көшірмелеріне білім беру саласындағы уәкілетті орган берген аталған 
бiлiмi туралы құжаттарды тану туралы анықтаманың көшірмелері қоса беріледі.

Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) «Е-қызмет» интегралды  ақпараттық жүйесі 
арқылы кандидаттың (осы Қағидалардың 79-тармағында көрсетілген адамдарды қоспағанда):

1) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы білуіне тестілеуден өткені туралы шекті мәннен 
төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы сертификаттың;

2) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органда жеке қасиеттерін 
бағалауды өту туралы шекті мәннен төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы қорытындының 
бар болуын тексереді.

Осы Қағидалардың 76-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттардың 
көшірмелерін ұсынуға рұқсат етіледі. Бұл ретте, персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
құжаттардың көшірмелерін түпнұсқалармен салыстырып тексереді.

Жалпы конкурсқа қатысу үшін мемлекеттік қызметші және Заңның 27-бабы 8-тармағы бірінші 
бөлігінде көрсетілген адам келесі құжаттарды тапсырады: 1) Өтініш; 2) тиісті персоналды басқару 
қызметімен құжат тапсырғанға дейін бір айдан аспайтын уақытта расталған қызметтік тізім.

Құжаттардың толық емес пакетін немесе дәйексіз мәліметтерді ұсыну комиссияның хатшысы-
мен оларды қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Жалпы конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар конкурс өткiзетiн мемлекеттiк органға 
құжаттарын қолма-қол тәртіпте, почта арқылы не хабарландыруда көрсетілген электрондық по-
чта мекенжайына электронды түрде не «Е-gov» электронды үкімет порталы арқылы құжаттарды 
қабылдау мерзімінде тапсырады. Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне 
және беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беріліуі туралы 
құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады. 
Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар уәкiлеттi органға немесе оның аумақтық бөлiмшесiне, 
не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртiбiнде конкурс комиссиясының 
шешiмiне шағымдана алады.

Әңгімелесу өтетін орны: Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Тәуелсіздік көшесі 
№111.

E-4  мемлекеттік әкімшілік лауазымдары санатына келесідей үлгілік біліктілік талаптары 
белгіленеді: жоғары  немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мемлекеттік қызмет өтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес об-
лыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда орта білімнен кейінгі немесе 
техникалық және кәсіптік білімі барларға рұқсат етіледі. Жоғары немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім болған жағдайда жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.   

«Сарқан аудандық мәслихатыны аппараты» мемлекеттік мекемесінің бас маманы, қызметтік 
айлықақысы еңбек сіңірген жылдарына қарай 100636 теңгеден 136444 теңгеге дейін, E-4 санаты, 
(1 бірлік, индексі №01-04). 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар Жоғары білім, орта білімнен кейінгі білім, 
орта техникалық білім, кәсіби білім: құқықтану және/немесе құқық.  Word, Excel компьютер 
бағдарламаларымен жұмыс істеп, мемлекеттік тілді білу. 

      

Маслихат Сарканского района объявляет 
общий конкурс на занятие вакантной 
административной государственной 

должности корпуса «Б»
Индекс 041500, Алматинская область, Сарканский район, г.Саркан, ул. Тәуелсіздік №111, 

телефоны: 8(72839) 2-10-47, факс 8(72839)2-29-88, электронный адрес: maslihatdeputat@mail.ru, 
БИН: 030840005024.

Срок приема документов: 7 рабочих дней, который исчисляется со следующего рабочего дня 
после последней публикации объявления о проведении общего конкурса. 

Необходимые документы для участия в общем конкурсе: 1) Заявление; 2) послужной список 
кандидата на административную государственную должность корпуса «Б» с цветной фотографи-
ей размером 3х4 по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам (далее – Послужной 
список); 3) копии документов об образовании и приложений к ним, засвидетельствованные нота-
риально.

К копиям документов об образовании, полученным гражданами Республики Казахстан в за-
рубежных организациях образования, прилагаются копии удостоверений о признании или но-
стрификации данных документов об образовании, выданных уполномоченным органом в сфере 
образования, за исключением документов об образовании, выданных зарубежными высшими 
учебными заведениями, научными центрами и лабораториями гражданам Республики Казахстан 
– обладателям международной стипендии «Болашак», а также подпадающих под действие меж-
дународного договора (соглашение) о взаимном признании и эквивалентности.

К копиям документов об образовании, выданных обладателям международной стипендии 
«Болашак», прилагается копия справки о завершении обучения по международной стипендии 
Президента Республики Казахстан «Болашак», выданной акционерным обществом «Центр меж-
дународных программ».

К копиям документов об образовании, подпадающих под действие международного договора 
(соглашения) о взаимном признании и эквивалентности, прилагаются копии справок о признании 
данных документов об образовании, выданных уполномоченным органом в сфере образования.

Службой управления персоналом (кадровой службой) посредством интегрированной инфор-
мационной системы «Е-қызмет» проверяется наличие у кандидата (за исключением лиц, указан-
ных в пункте 79 настоящих Правил):

1) сертификата о прохождении тестирования на знание законодательства с результатами не 
ниже пороговых значений по программе тестирования для категории объявленной должности, 
действительного на момент подачи документов;

2) заключения о прохождении оценки личных качеств в уполномоченном органе с результа-
тами не ниже пороговых значений, действительного на момент подачи документов для участия 
в конкурсе.

Допускается предоставление копий документов, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 76 
настоящих Правил. При этом служба управления персоналом (кадровая служба) сверяет копии 
документов с подлинниками.

Для участия в общем конкурсе государственным служащим и лицом, указанным в части пер-
вой пункта 8 статьи 27 Закона, предоставляются следующие документы: 1) Заявление; 2) По-
служной список, заверенный соответствующей службой управления персоналом не более чем за 
один месяц до дня представления документов.

Представление неполного пакета документов является основанием для отказа в их принятии 
секретарем конкурсной комиссией. Лица, изъявившие желание участвовать в общем конкурсе 
представляют документы в государственный орган, объявивший конкурс, в нарочном порядке, 
по почте или в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении либо по-
средством портала электронного правительства «Е-gov» в сроки приема документов. Участники 
конкурса и кандидаты могут обжаловать решение конкурсной комиссии в уполномоченный орган 
или его территориальное подразделение, либо в судебном порядке в соответствии законодатель-
ством Республики Казахстан.

Место проведения собеседования: Алматинская область, Сарканский район, город Саркан, 
улица Тәуелсіздік №111. 

К административным государственным должностям категории E-4 устанавливаются следую-
щие требования:

Послевузовское или высшее, допускается послесреднее или техническое и профессиональ-
ное образование при наличии не менее одного года стажа работы на государственных должно-
стях или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направ-
лениям конкретной должности данной категории. 

Опыт работы при наличии послевузовского или высшего образования не требуется. 
Главный специалист  государственного учреждения «Аппарат масли хата Сарканского райо-

на », с должностным окладом в зависимости от выслуги лет от 100696 до 136444  тенге, категория 
Е-4, (индекс №01-04, 1 единица).

Требования к участникам конкурса: Высшее, послесреднее образование, среднее техниче-
ское образование, профессиональное образование: право/юриспруденция и /или право/.  Знание 
государственного языка, умение работать на компьютере с программами Word, Excel.   

Құжаттарды сақтау режимін 
қамтамасыз ету тәртібі

Архив қоймаларында құжаттармен 
жұмыстардың барлық түрі жарық түсу деңгейі 
шектеулі жағдайларда жүргізіледі. Құжаттар 
сақтаудың бастапқы қорғаныш құралдарымен 
мысалы: архивтік қораптармен, бумалармен, 
арнайы футлярмен, пакетпен орналастырыла-
ды. Қоймаға күннің сәулесі түскен кезде тере-
зелерге жарық ағынын реттегіштер, қорғаныш 
сүзгілері, перделер, жалюздер немесе боялған 
әйнектер орнатылады. Жасанды жарық үшін 
беті тегіс жабық плафондармен жанатын лам-
палар қолданылады.

Табиғи жарықтандыруы бар архив 
қоймасында стеллаждар мен ашық үлгідегі 
шкафтар терезе ойықтары бар қабырларға пер-
пендикуляр түрде орнатылады. Терезесі жоқ 
архив қоймасында стеллаждар мен шкафтар 
– үй-жайдың ерекшеліктерін, жабдықтардың 
құрылысын және оны орналастыру норма-
ларын ескеріп орналастырылады. Стеллаж-
дарды, шкафтарды және архивтік құжаттарды 
сақтауға арналған өзге де жабдықты 
ғимараттың сыртқы қабырғаларына және 
жылу көздеріне тым жақын орналастыруға 
жол берілмейді.Архив қоймаларында мы-
нандай температуралық-ылғалдылық ре-
жимдер қамтамасыз етілуі тиіс, ақпаратты 
қағаз жеткізгіштердегі құжаттар үшін темпе-
ратура +17 – +19 С, ауаның салыстырмалы 

ылғалдылығы 50-55%. Климаты реттелмейтін 
архив қоймаларында ұйымның ғимараттын 
ұтымды жылыту, архив қоймаларындағы ауа-
ны желдету және ылғандандыру негізінде 
климаттық жағдайларды оңтайландыру 
жөніндегі тиісті іс-шаралар жүзеге асырылады.

Архив қоймаларындағы температуралық-
ылғалдылық режим тиісті бақылау-өлшеу 
аспаптарының көрсеткіштері негізінде 
ауаның температурасымен салыстырмалы 
ылғалдылығы параметрлерін үнемі өлшеп 
тұру жолымен бақыланады. Ауа баптала-
тын үй-жайларда аптасына екі рет, клима-
ты реттелмейтін үй-жайларда аптасына үш 
рет параметрлерді өлшеу жүзеге асырыла-
ды. Бақылау-өлшеу аспаптары термомет-
рлер, психометрлер, гигрометрлер басты 
өткелде стеллажға жылытқыш және желдеткіш 
жүйелерден алшақ орналастырылады. Аспап-
тар көрсеткіштері тіркеу журналдарына жазы-
лады. Архив қоймаларындағы температуралық 
және ылғалдылық көрсеткіштерінің ауытқуына 
жол берілмейді.

Санитариялық-биологиялық тұрғыдан 
қауіпті өңездің, жәндіктердің, кеміргіштердің, 
шаңның желдетілмейтін аймақтардың пай-
да болуына жол бермейтін ауа айналымы 
қамтамасыз етіледі. Жаз айларында ашылатын 
терезелер, сондай-ақ архив қоймаларының 

қабырғаларындағы, төбелеріндегі, 
едендеріндегі желдету тесіктері және 
желдету жүйелерінің сыртқы тесіктері 
ұяшықтарының диаметрі 0,5 мм аспайтын 
торлармен жарықтандырылады.

Жылына кемінде бір рет стеллаждар-
ды, шкафтарды, құжаттарды бастапқы 
қорғау құралдарын шаңнан тазалау 
қажет. Бұл ретте едендер, плинтустар те-
резе алды тақтайлары, стеллаждардың 
төменгі жақтары формалиннің екі пайыздық 
ерітіндісімен тазаланады. Аптасына кемінде 
екі рет дымқыл тазалау жұмысы жүргізіледі. 
Архив қоймаларына сырт киімдермен, 
дымқыл және лас аяқ киіммен кіруге, азық-
түлік өнімдерін сақтау мен пайдалануға 
рұқсат берілмейді. Архив қоймаларында 
сақталатын құжаттардың мәтіндерінде 
физикалық кемшіліктер анықталған кезде 
жоғалуы, жыртылуы құжаттардың физикалық 
жай-күйі журналына тіркеледі. Аталған жур-
налда құжатты қалпына келтіруге, рестав-
рациялау қажетті арнайы өңдеу түрлері 
тіркеледі және құжаттардың физикалық жай-
күйін жақсарту жөніндегі нақты іс-шаралар 
көрсетіледі. Зақымданған құжаттар өңдеуге, 
реставрацияға, дезинфекциялауға дереу 
беріледі.

Н.БОКУШБАЕВА,
«Алматы облысының мемлекеттік 
архиві» КММ Сарқан филиалының 

архивисі. 

Всемирный день борьбы с раковыми  заболеваниями ОПАСНОСТЬ ГОЛУБОГО ТОПЛИВА
Эффективность, рациональность и экономичность использования сжиженного газа в быту в 

значительной мере объясняет наличие большого количества газовых потребителей в нашей рай-
оне. Но стоит помнить, что газ при неправильной эксплуатации и транспортировке очень опасен.

На территории Сарканского района проведена акция «Осторожно - баллонный газ!», на-
правленная на профилактику чрезвычайных ситуаций, гибели и травмирование в результате 
нарушения правил эксплуатации бытовых газовых устройств.  В рамках акции была проведена 
масштабная агитационно-разъяснительная работа с населением и объектами хозяйствования. 
Совместно с местными исполнительными органами организовано и проведено 1 рейдов по 5 объ-
ектам общественного питания эксплуатирующим баллонный газ, а так же автогазозаправочным 
станциям. В ходе рейдов с работниками кафе проведены инструктажи о правилах безопасной 
эксплуатации бытового газа; с работниками заправочных станций проведены инструктажи о не-
допущении заправки бытовых газовых баллонов на АГЗС. Проведено 5 инструктажей с охватом 
свыше 13 человек, вручены памятки. 

В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ ГАЗА
- перекройте подачу газа;
- откройте окна и двери;
- не зажигайте спички, зажигалки, не входите в помещение с зажженной сигаретой;
-не включайте свет и электроприборы;
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ О ПРОИСШЕСТВИИ по НОМЕРУ 101 ИЛИ 112.
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Қарауылтөбе ауылының тумасы,кәзірде саялы Сарқан 
қаласының тұрғыны, мемлекеттік органда талай жылдар адал 
еңбек атқарып зейнетке шыққан елі сыйлаған құрдасымыз Еспен-
бетов Әлімбет Нөкербайұлын 14 ақпанның жұлдызында 50 
жасқа толған мерей жасымен құттықтаймыз. Достықта адал, 
ортада абыройлы, балаларының қамқоршысы, адал жар бола 
білген туған күн иесіне: өмірдің таусылмас қазынасын, бақыттың 
баяндысын, бала шағасының қызығын қосағымен бірге көріп, 
әдемі қартайып немере-шөбере сүйіп өсіп өнген мерейлі отағасы 
болуыңды тілейміз.  

Ердің жасы 50-ге келіп тұрсыз,
Шынардай шың басына шығып тұрсыз.
Кернеген бойындағы күш- қуатты,
Егемен еліңізге беріп тұрсыз.
Күш-қуат әлі дағы арта берсін,

Жүрегіңіз жақсылықты сарқа берсін.
Денсаулық жақсы болып әрқашанда, 
Жасыңыз 100-ге дейін жете берсін.
Ізгі ниетпен: Қарауылтөбе ауылындағы құрдастары: Марат-Толқын,
Ерлан-Гүльмира,Саятбек-Айгуль,Серік-Нұршат.

Сен туған күн, 
мерекеңмен

Карауылтөбе ауылының тұрғыны  Сутбаева Амина Иман-
бековнаны 15 ақпан күні мерекелі де мерейлі 50- жасқа то-
луымен құттықтаймыз.Осы қуанышты күні Сізге деніңіздің 
саулығын,шаңырағыңызға ырыс байлығын,жүрегіңізге мәңгі жастық 
жалынын тілейміз.Әрдайым осындай тыңғылықты да тындырым-
ды қалпыңыздан танбай,табыстан табысқа жете беріңіз деп өлең 
шумағын жолдаймыз.

Елу деген-ес тоқтату,есею,                                                                                  
Елу деген-елдің жүгін көтеру.                                                                        
Туған күнмен құттықтаймыз өзіңді,                                                               
Қанжығаңа ілінсін деп қос елу.                                                                                   
Елу жас-енді өмірдің басталғаны,                                                                   
Жетіңіз талай шыңға, асқар әлі!                                                                         
Қос жанар- үш ұлыңыз аман болсын,                                                             
Сол емес пе ананың басты арманы!
Ізгі ниетпен: Қарауылтөбе мектеп ұжымы.

Адамгершілігімен, азаматтық іс-әрекетімен 
айналасына қадірлі болған, кісілік пен кішілік 
нұры тұла бойынан төгіліп тұрған ардақты 
әкеміз  Еспенбетов Әлімбет Нөкербайұлын 
14 ақпан 50 жасқа толған қуанышымен 
құттықтаймыз! Әке, мейірімділігіңіз мен 
отбасыңызға деген сүйіспеншілігіңіз, 
қолдауыңыздың  арқасында бүгінгі дәрежеге 
жетіп отырмыз. Сіз  біздің отбасымыздың 
мың қол бастайтын қаһарманысыз! Күш пен 
рухтың мықтылығын бойыңызға  сіңірген 
дана да, көркем мінезіңіз  сізді туыстардың, 
жақындардың, құрбы-құрдастардың ортасын-
да абыройыңызды асқақтатып, беделіңізді 
арттырып келеді. Өзіңізге қонар бақтың баян-
дысын, бітпес дәулеттің көл-көсірлігін, келер 
ырыстың ысырап болмауын, жүрек гүлінің мәңгі солмауын, шаңыраққа шаттық орнауын, 
Тәңірдің шексіз қолдауын тілейміз!

Айналайын жан әке, жасыл бағым!
Құттықтайды бүгін сені  боталарың.
Әрқашан анамызбен аман болып
Тең көріңдер бала-шаға қуаныштарын!
Айналайын жан әке, жасыл бағым!
Арқа сүйеп еркелейтін асқар тауым!
Бүгінгі ұлы жиыныңызбен сізді шын жүрегімізбен құттықтап, жұбайыңыз, ұл-

қыздарыңыз,ұзақ ғұмыр тілейді.
 Тілекшілер: жұбайы-Гульмира ұл-қыздары: Думан,Шолпан, Диана, Мирас.

Көктерек ауылы, М.Мәметова атындағы орта мектебі ұжымы ардагер ұстаз, Қазақ КСР-і 
білім беру ісінің үздігі 

Құмарова Фарида Шериязданқызының
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған –туыстарының қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады. Марқұмның жатқан жері жәннат, иманы жолдас болсын. 
                                                                                                     

ЕСКЕ АЛУ
ЖҮРЕГІМ СІЗДІ ІЗДЕЙДІ

(Мансурова Жеміс Мансұрқызы  рухына)

Менің жүрегімнен ойып орын алған, мейірімін аямаған апайым Жеміс әпкем. 
Сіздің даусыңыз, айтқан ақылыңыз, көз алдымнан кетпейтін жарқын бейнеңіз сана-

ма нұр себуші еді. Аққөңіл, адал едіңіз аңқылдаған, ешқашан адам көңілін қалдырмаған. 
Сол қасиетпен өз отбасыңның, туған-туыстың, көрші-қолаңның, ауыл-аймақтың құрметіне 
бөлендіңіз. Қашан барсақ та күлімдеп қарсы алушы едіңіз, шайыңызды демдеп... Іздеймін. 
Сағынамын. Құшақтап бауырыма басқым келеді. Енді кіммен сырласам, енді кіммен 
мұңдасам?..  Басымдағы бақытыммен бөліскім келеді. Әттең. Амал не?.. Жанымда жоқсың, 
аяулы әпкетайым. 

Өмір неге сонша қатал деп налимын. Апатайым-ау, сізге шерімді тарқатқым келеді,  жан 
сырыммен бөліскім келеді. Орның толмас жыр-
ласам, өзіңді іздеп қырға асам... Анам кеткелі, 
сіз кеткелі жаныма жұбаныш таба алмай 
жүрмін. Балаушы ем сізді данаға, өсиет сөзің 
санада. Жалғызсырап тұр жүрегім... Дәл қазір 
жанымда болсаңыз ғой апатайым. Сағынамын. 
Іздеймін. Тым болмаса соңғы рет жүзіңізді де 
көріп үлгермедім... Арашалай  алмадық. Әкетті 
ажал арамыздан. Қош бол, апатайым... 

Бұл жолы мәңгілікке, жәннатта болғай 
жаныңыз  деп,  қол жайып тілек тіледім.  Иә, 
барлық туған-туыстар, құда-жегжат, күйеу ба-
лалар мен келіндер, немере-шөберелер де 
осы ойлардың ішінде, осы тілектің үстінде деп 
есептеймін. Өйткені бүкіл бір үлкен әулеттің 
қамын ойлаған, ұйымдастырушы да, кез келген 
қиын істен қиялап жол тауып беретін бастаушы-
сы да өзіңіз едіңіз.

Апатай,  шаңыраққа болдың пана,
Жамандық қылмаушы едің ешбір жанға.
Қайтейін жоқсыз бүгін ортамызда,
Сағындық,  Сізді аңсап  баршамыз да.

Жан әпке,  балалардың тірегі едің,
Тірі болсаң жарқылдап жүрер едің.
Құран оқып қатымда қол жаямыз,
Алла ғана табады жүрек емін.

Қырық  күндей жанымыз  жабырқаулы,
Атырамыз ойлаумен әрбір таңды.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

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.

Продается коттедж с мебелью. Участок 10 
соток, 200 кв.м., год постройки 2015 г. Имеет-
ся все хоз.постройки, все удобства для жизни 
интернет, сан.узел, вода в доме. Обращать-
ся г. Саркан, ул. Жангельдина 21, сот. 8701 
6077360. 

Продается по адресу г. Саркан ул. М. Жумабае-
ва, 57 (Комарова – верхний край) на участке площа-
дью 0,1800га (18,0 соток) жилой дом полезной пло-
щадью - 106,8 кв.м, жилой площадью – 66,3 кв.м из 5 
жилых комнат с бытовой комнатой с водопроводом, 
горячей водой, санитарным узлом, печью водяного 
отопления, смежно кухней с погребом, навесом. По-
следовательно размещены надворные постройки: 
кладовая, 2 сарая для скотопомещений с пристроен-
ным навесом, сеновал, с фасадной стороны дома – 
углярник и баня. На территории участка плодонося-
щий сад (13 яблонь, 3 груши, персик, абрикос, урюк, 
боярка, вишня, кустарники черной и красной сморо-
дины, крыжовника, ежемалины, вселетней малины и 
клубники),  сдвоенных 2 огорода. Полив из арычной 
сети удобный, доступен в любое время. Фасадная 
и парадная стороны дома полностью озеленены 
хвойными деревьями (ель, сосна, туя). На прилегаю-
щей территории разбит уличный скверик. С домом 
совместно продается перспективный соседний зе-
мельный участок площадью 0,1000 га (10,0 соток) с 
насаждениями плодоносящих 5 яблонь, красной сли-
вы, декоративных деревьев с северной и западной 
сторон по границе участка. Полив удобный, участок 
доступен к водопроводной сети. ТОРГ УМЕСТЕН. 
Возможен вариант обмена. Контактный телефон: 8 
701 194 50 12.

«Алтын Дала» несие серіктестігінің мүшелері мына телефондар бойынша 
хабарласуларыңызды сұраймыз. 8771 4965534, 8707 1306769, 8775 9608084. 

Өзіңізбен өткізген сол бір күндер,
Санамызда да мәңгілік  жаңғырады.

Қош айтамын амалсыз қайран әпкем,
Жағдайын ұрпағының ойлап өткен.
Олар да жақсы ісіңді жалғастырар,
Өзіңнен тәрбие алып жайнап өскен!

Сағына еске алушылар: туған-
туыстарың.

Көкжиде -Лепсі -Сарқан- Талдықорған- 
Алматы-Семей-Нұр-Сұлтан.

20 ақпан 2021 ж.

ТӘРБИЕ НЕГІЗІ - БАЛАБАҚШАДА
Балабақша –баланың жүйелі түрде білім тәрбие алатын ең алғашқы  қоғамдық ошағы.Баланың 

ең алдымен  тәртіпке жауапкершілікке тәрбиеленеді.Балабақша –барлық тәрбие мен білімнің ең 
алғашқы баспалдағы іспеттес.Мұндағы тәрбие білім  балалардың  табиғи  мінезін, қабілетін ерте  
жастан дамытады.Балабақшадағы берілген тәрбие  барлық тәрбиенің  бастамасы  әрі жан-жақты 
тәрбиемен дамыту ісінің түпкі негізін  қалайтын орын .Бақшаны бала  бағбандарының мекені 
деп тани отырып балабақшаны болашақтың қақпасы деп білуіміз керек.Болашақтың  қақпасы 
әрбір балабақша  табалдырығын аттаған бүлдіршіндердің бойына  ертеңге деген нық сенім 
қалыптастырып, ұлт ұрпағын тәрбиелейтін білім  мен тәрбие  беретін алтын қақпа болуы тиіс.Еге-
мен еліміздің мәңгілік болып ,қазақ елінің мәңгі жасауы болашақ ұрпақтың қолында. Ал болашақ  
ұрпақты елжанды, ел мақтанышы  етіп тәрбиелеуде бақша өмірінің  рөлі зор.

М.СЕГІЗБАЕВА,
Тасарық орта мектебі «Балдырған» шағын орталығының тәрбиешісі.

Қазақстан
Кең байтақ менің далам бар,
Көз тартарлық қалам бар.
Әлемге аты танылған,
Қазақстаныма қараңдар!

Батырлар бар танылған,
Қазақстан деп жан ұрған.
Қорғап елін барынша,
Қазақ елін құрған.

Мақтан тұтам елімді,
Қорғаймын мен жерімді.
Табиғаты көз тартарлық тамаша,
Сүйемін мен елім менен жерімді.

Кәусар АМАНБЕК, 
Ы.Алтынсарин атындағы орта 

мектептің 4 «Б» сынып оқушысы. 

Ерекше қайталанбас даралығың
Өміріме жол сілтейді даналығың!
Айналайын жан әке, жасыл бағым!
Тілеймін өзіңізге Жамбыл жасын.
Бақ-даулет, береке, ырыс болып
Сиынған ата бабам әруағы қолдасын!

Вывозка мусора, твердо бытовых отходов, участвуем в тендерах. Обращаться ИП 
«Мер Мад», сот. 8702 1022344.


