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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газетіSARQAN

Мошенничество хище-
ния чужого имущества или 

приобретения прав на чужое 
имущество путем обмана и 

злоупотреблением доверия, 
за которое предусмотрена 

уголовная ответственность 
по статье 190 Уголовного ко-
декса Республики Казахстан.

Ежедневно мошенники рас-
ширяют свои просторы  в сети 
интернет.

Люди становятся жертва-
ми злоумышленников, дове-
ряя объявлениям о продаже 
какого-либо имущества, кото-
рые публикуются в сети. Ниче-
го не подозревая, отправляют 
фото банковских карт, удосто-
верений личности через мес-
сенджеры посторонним лицам. 
Перечисляют деньги, не прове-
ряя источники с предложения-
ми. 

Желание купить товар либо 
арендовать квартиру по за-
ниженной цене, приводит к 
отправке предоплаты на бан-
ковскую карту, а в итоге ни то-
вара (услуг), ни возврата денег. 
При этом, способов интернет-
мошенничеств множество.

Осторожно – интернет мошенники
К примеру, 

пользователь со-
циальной сети 
«Инстаграм» граж-
данка «С.» зака-
зала на странице 
сети инстаграм 
шубу стоимостью 
100 000 тенге, за-
платив мошенни-
кам посредством 
«QiWi кошелька» 
100 000 тенге, по-
терпевшая была 
заблокирована, 
шуба так и не по-
ступила.

Проведённым расследова-
нием установлено, что абонент-
ский номер мошенника в момент 
совершения преступления нахо-
дился на территории г.Алматы, 
где сняты переведенные потер-
певшей деньги. Уголовное дело 
передано по территориальности 
в Управление полиции г.Алматы.

Злоумышленники приспо-
сабливаются к любым новше-
ствам, поэтому данный вид 

мо ш е н н и ч е с т в 
распространен 
не только в со-
циальных сетях, 
но и на иных ин-
тернет сервисах 
посредством объ-
явлений (OLX,  
Крыша, Kolesa.kz 
и др.).

В то же вре-
мя по республике 
действует мно-
жество микрокре-
дитных органи-
заций, где любой 
гражданин, до-

стигший 18 лет, при наличии 
удостоверения личности, бан-
ковского счета и абонентского 
номера может получить онлайн 
кредит.

Мошенники разными путями, 
получив банковские реквизиты 
(номер банковской карты, ИИН, 
удостоверение личности) со-
общают, что якобы им должны 
перечислить деньги, но у самих 
карта заблокирована либо по 

иным причинам не имеется бан-
ковской карты. После получения 
указанных реквизитов, на довер-
чивых граждан оформляются он-
лайн займы в различных микро-
кредитных организациях.

Немало граждан стали жерт-
вами злоумышленников, ко-
торые размещают в соцсетях 
объявления по раскрутке сче-
та и приумножении денежных 
средств с первоначальным взно-
сом. Для получения выигрыша 
требуют перечислить перво-
начальный взнос на «Qiwi ко-
шелек». Далее потерпевшему 
сообщают, что выигрыш в бук-
мекерской конторе состоялся 
и необходимо снова пополнить  
«Qiwi кошелек», чтобы получить 
выигрыш. После чего мошенни-
ки блокируют аккаунт потерпев-
шего.

На сегодняшний день боль-
шинство преступлений данной 
категории совершено посред-
ством использования банков-
ских карт. Мошенники, предста-
вившись представителем банка, 

звонят пользователю карты и 
сообщают, что в целях исклю-
чения блокировки и других не-
гативных действий необходимо 
незамедлительно протестиро-
вать карту через банковский 
терминал и провести её акти-
вацию.

При выполнении дальней-
ших указаний мошенников, 
граждане сами не замечая, со-
общают реквизиты банковской 
карты и даже ПИН-код, в ре-
зультате чего с карт потерпев-
ших списываются значитель-
ные денежные суммы.  

В подобных случаях граж-
данам рекомендуется быть 
бдительными и не сообщать 
своих личных данных третьим 
лицам, не отправлять день-
ги посторонним без соответ-
ствующей проверки, дабы не 
подвергая себя опасности, со 
стороны интернет мошенников.

Е.САМБЕТАЛИНОВ,
начальник ОП Сарканско-
го района, подполковник 

полиции. 

Коронавирус инфекциясының үшінші толқыны әлемді 
әбігерге салып жатқан тұста Еврокомиссия бұл жағдайдан 
шығар жалғыз жол – жаппай вакцинациялау деген пікірді 
ұстануда. 

Қорқыныш әлі сейілген жоқ. Барлық өңірлерде 
эпидемиялық ахуал шиеленісіп, індет белең алуда. 
Жақыныңа жанашыр болсаң, ауырмаудың жолын іздесең, 
отбасыңды аман сақтағың келсе вакцина алуың керек. 

Бірақ қоғамда вакцина салдыруға қарсылық жоқ емес. Әсіресе, 
әлеуметтік желілерде вакцина салдырудың зардабы ажалға ұрындырады 
деген қауесет өршіп тұр. Ресми ақпараттардан қол үзіп қалған желі 
қолданушылар бұған, әрине, имандай сенеді. Шын мәнінде, адам ағзасына 
байланысты әр түрлі реакция беретін коронавирус вакцинасы аурудың ал-
дын алудың бірден бір жолы. Бірқатар әріптестеріміз елден бұрын вакцина 
алып, келер күндердің қақпасын қорқынышсыз ашып келеді. 

Аудандық ауруханаға вакцина дозалары рет-ретімен келіп, бірінші 
кезеңнен өткендер екінші кезеңдегі егу шарасын күтіп жүр. Коронавирус 
жұқтыру қаупі жоғары медицина қызметкерлері, педагогтар мен күштік 
құрылым өкілдері бұл бағытта жерлестеріне үлгі-өнеге болуда. 

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың депутаты.  

Екпе алу - індеттен 
арылудың жолыЕлімізде алғаш рет педагогтер-

ге «Қазақстанның еңбек сіңірген 
ұстазы» мемлекеттік наградасы 
берілді. Мемлекет басшысының 
Жарлығымен 20-дан астам мұғалім 
білім беру саласына сіңірген еңбегі 
үшін мемлекеттік марапатқа ие 
болды. Білім және ғылым министрі 
Асхат Аймағамбетов педагогтерге 
мемлекеттік награданы табыс етіп, 
оларға алғыс білдірді. 

«Қазақстанның еңбек сіңірген 
ұстазы» мемлекеттік награда-
сы мұғалімдерге үздік жетістіктері 
мен мемлекет алдындағы ерек-
ше еңбегі үшін беріледі. Жоғары 
атаққа ие болған педагог 1000 АЕК 
мөлшерінде біржолғы төлем ала-
ды. Жоғары атаққа ие болғандар 
арасында Сарқан қаласындағы № 
1 мектеп-гимназияның химия және 
биология пәнінің мұғалімі Татья-
на Михайловна Станкевич бар. Ол 
35 жыл оқушыларға білім беріп, 
экологиялық мәдениетті үйретіп, жас 

ЖЕРЛЕСІМІЗ ЖАҢА МЕМЛЕКЕТТІК НАГРАДАҒА 
ИЕ БОЛДЫ

еріктілерді тәрбиелеген. Татьяна 
Станкевич көптеген республикалық 
және халықаралық байқаудың 
жеңімпазы, ол 2013 жылы «Үздік пе-
дагог» атанған. 

Атқарған жұмысына жоғары 

баға алған ұстаз мұғалімдердің зор 
еңбегіне көрсетілген құрмет үшін 
алғыс айтады.

Амангелді ОМАРОВ,
аудандық мәслихаттың

 депутаты. 

Күллі мұсылман қауымы үшін 
қасиетті Рамазан айы де келіп жетті. 
Аудан жұртшылығын осынау қасиет 
тұнған аймен құттықтаймыз! Ұстаған 
оразаларыңызды, дұға-тілектеріңізді 
Алла Тағала қабыл етсін!

Биылғы Рамазан айы дүниежүзін 
әбігерге салған індет жайлаған 
кезеңге тура келді. Бірақ бұл қасиетті 
Құран түсіріле бастаған айдағы 
ізгі амалдарымызды түгендеуге, 
жүректерімізді пенделік пейілден 
арылтуға еш кедергі келтірмейді. 
Ораза ұстаған адам таң атқаннан 
күн батқанға дейін ниетін бекітіп, 
ішіп-жеуден, басқа да оразаны 
бұзатын нәрселерден аулақ болады. 
Мұсылмандарға рамазан айында 
ораза ұстау – парыз. Бұл турасында 
Құранда “Рамазан – адамдарға тура 
жол нұсқаушы, ақ пен қараны айыру-
шы, бекем тұтынатын дәлел ретінде 

Ораза қабыл болсын!
Құран түсіріле бастаған ай. Рама-
зан айы туғанын көрген адам ораза 
ұстасын. Кімде-кім ауру болып, 
әйтпесе сапарда жүрсе, онда басқа 
күндерде өтесін. Алла сендерге 
жеңілдік болуын қалайды, ауырлық 
түсіргісі келмейді” (Бақара/187) 
делінеді. 

Биыл Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасы пітір садақаның жан 
басына шаққандағы мөлшерін 420 
теңге деп белгіледі. Елдегі жағдайға 
байланысты мешіттер жабық 
тұрғаны баршаға мәлім. Садақаны 
қалай өтейміз деген жандар үшін 
арнайы қосымша арқылы садақаны 
беруге мүмкіндік берілген. ҚМДБ 
«Халық» және «Каспий» банктердің 
басшылығымен аталған банктердің 
ұялы телефондағы қосымшасы 
арқылы төлеуді ұйымдастыруды 
қолға алған. 

Еліміздегі төтенше жағдайға 
байланысты қайырымдылыққа 
негізделген сан түрлі шара-
лар ұйымдастырылуда. Саялы 
өңіріміздің жеке кәсіпкерлері де 
қарапайым азаматтары да осы-
нау қайырлы істен шет қалмауда. 
Көмекке мұқтаж қаншама отбасына 
қажетті азық-түлік жеткізіліп, көптеген 
жүректер мейірім мен алғысқа 
бөленді. Алла жүрегі жомарт осынау 
жандардың істеріне береке, отбасы-
ларына амандық берсін.

 Алла Тағала ұстаған оразамыз-
ды, жасаған дұғамызды, орынды се-
бептермен ауыз бекіте алмай қалған 
жандардың қайырлы амалдарын 
қабыл еткей!

Серікбек АСҚАР,
Сарқан ауданының бас 

имамы.
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Мемлекеттік қызметтерді жеңіл және 

жедел ұсыну – басты міндет!
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңай алу тәсілі қазіргі уақытта әр бір мекемелер-

де қарастырылған. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы – мемлекеттік қызметшілер жұмысы 
тиімділігінің басты көрсеткіші болатынын және ол мемлекеттік тұтынушы ретінде халыққа 
тікелей бағдарлануы тиістілігін айқындап беру.

«Сарқан ауданы Бақалы ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
электрондық мемлекеттік қызметтердің  «Өзіне – өзі қызмет көрсету»  бұрышы жұмыс жа-
сап тұр. Ауыл тұрғындарына үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізіліп отырады. Қазіргі уақытта 
ауыл азаматтары үйлерінен шықпай өздеріне қажетті анықтамаларды электронды цифрлы 
қолтаңба кілті  арқылы  ала алатынын түсінді.  Жалпы округте 1883 халық тұрады. 10 астам 
жеке кәсіпкер, 100-ден астам жеке шаруа қожалық басшылары бар. Уақытылы электронды 
цифрлы қолтаңба кілттерін әкімшілік ғимаратына келіп жаңартып отырады. Былтырғы жылы 
150-ден астам ауыл тұрғынына электронды цифрлы қолтаңба кілті ашылды. Тұрғылықты ме-
кен жайлары  бойынша  тіркеуге отырғызылады, аудандық ауруханаға тіркеледі. Жаңа туған 
нәрестенің 1жасқа дейін алатын мемлекеттік көмекті де  және тағы басқа да қызметтер «өзіне 
–өзі қызмет көрсету» бұрышы арқылы жүргізіліп отырады. 

«Өзіне-өзі қызмет көрсету» бұрышында азаматтарға санитарлық нормаларды сақтап, бет-
перде тағып, арақашықтықты сақтау қажет екені ескертіледі.

«Өзіне – өзі қызмет көрсету» бұрышы туралы халыққа түсіндірме жұмыстары  өз жалғасын 
табады.

Ж.ТЕРЛИКБАЕВА,
Бақалы ауылдық округінің бас маманы.          

Дала өрттеріне жол бермейік
Өрт – аса қауіпті тілсіз жау, ол экономикаға үлкен материалдық шығын келтіріп, адамдардың 

өміріне қауіп төндіреді.  Сарқан ауданының аумағында дала өрті жиілеп тұр. Аудан аумағындағы 
құрғақ және ыстық ауа райында далалық өлкелерде маңызды өрт қаупі пайда болады. Дала 
өрттеріне жол бермеу үшін далада отты барынша абайлап қолдану керек және бұны басқалардан 
да талап ету қажет. Өрт қаупі кезеңінде далада от жақпаңыздар, сөндірілмеген темекі тұқылдарын 
және сіріңкелерді тастамаңыздар. Дала өрттері пайда болғаны жөніндегі ақпаратты өрт сөндіру 
қызметіне уақытылы хабарлау қажет. Дала өрттері жануарларға және өсімдіктерге елеулі зиян 
келтіреді. Дала өрттерін уақытылы сөндіру олардың ерте анықталғандығына және өрт сөндіру 
қызметіне немесе ауыл әкімдігіне хабарлауына байланысты болады. Сондықтан біз ауданның 
барлық тұрғындарын далалық өлкелерде өрт тұтануларды байқағанда ауылдық әкімдікке немесе 
өрт сөндіру қызметіне хабарлауды өтінеміз.

Өрт – аса қатыгез, ол ешкімді аямайды. Ең бастысы, өрттің туындауына жол бермеген жөн.
Е.ТУРСУНОВ,

Сарқан ауданының ТЖБ бас маманы, азаматтық қорғау майоры.

Попытайтесь представить общество, 
близкое в вашем понимании к идеальному. 
Крепкое здоровье, хорошая работа, обе-
спеченный быт, благоприятные условия для 
жизни – список может продолжаться беско-
нечно, и в зависимости от индивидуальных 
приоритетов дополняться необходимыми 
аспектами. Однако, неотъемлемой частью 
такого общества является государство. 

Государство, которое заботится о своих 
гражданах. Государство, которое предостав-
ляет возможности для лучшей реализации 
потенциала каждого гражданина. Государ-
ство, которое гарантирует сохранность и 
соблюдение законных прав граждан. Госу-
дарство, ориентированное на нужды и по-
требности граждан. Государство, взаимодей-
ствие с которым будет простым, понятным и 
доступным – государство для людей.

Развитие информационно-
коммуникационных технологий в Казахстане 

Олар біздің қазынамыз
Даналықтың алтын кіліті ата-бабаларымыз.Ата-жолын жалғап келе жатқан бүгінгі күнгі ақсақал 

аталарымызбен ақ жаулықты әжелеріміз.Шаңырақтың шаттығын сақтап, бірлігін бекен етуге 
ақыл айтар елі мен жерінің кеңесшісі.біздің қарияларымыздың бірі Шатырбай ауылының .Абай 
көшесінің нөмірі 17 үйінің тұрғыны Келькенова Күнжарқын апамызға «30 игі іс» «Ардагерлерді 
ардақтайық»акция  барысында Шатырбай  ауылдық  жастар ісі-жөніндегі нұсқаушысы Жек-
сембай Шұғыла және спорт ісі жәніндегі нұсқаушысы Танирбергенов Айбек пен ауыл жастары  
әжеміздің ауласын қардан тазалап берді.Әжеміз ауыл жастарына  алғысын айтып  шығарып сал-
ды.Ардагерлерді ардақтайық, олар біздің қазынамыз. 

Шұғыла ЖЕКСЕМБАЙ,
Шатырбай бастауыш партия ұйымы, жастар  ісі жөніндегі нұсқаушы. 

Портал электронного правительства
 инструмент электронных услуг

может гарантировать выполнение как мини-
мум двух последних утверждений. Именно для 
того, чтобы взаимодействие граждан и госу-
дарства было комфортным, простым, доступ-
ным и понятным была разработана концепция 
электронного правительства.

Создание электронного правительства 
было необходимо для того, чтобы сделать 
работу органов власти более эффективной, 
открытой и доступной для граждан. Раньше 
каждый государственный орган «жил своей 
жизнью» и мало соприкасался с остальными, 
гражданам приходилось обходить множество 
инстанций, чтобы собрать всевозможные 
справки, подтверждения и прочие бумаги. Все 

это превращало процесс получения одной 
услуги в бесконечную ходьбу по учреждениям. 
Теперь с этим покончено, благодаря проектам 
портала электронного правительства.

Портал Электронное Правительство – это 
единый механизм взаимодействия государ-
ства и граждан, а также государственных ор-
ганов друг с другом, обеспечивающий их со-
гласованность при помощи информационных 
технологий. Именно этот механизм позволил 
сократить очереди в государственные органы 
и упростить и ускорить получение справок, 
свидетельств, разрешительных документов и 
многого другого.

Также, один из современных инстру-

ментов является мобильное приложение 
«EgovKzBot», «eGov mobile». Теперь каждый 
гражданин казахстана имеет возможность 
получат государственные услуги через свои 
мобильные устройства более 60 различных 
услуг и сервисов. Также, под рукой всегда 
имеются цифровые версии Ваших докумен-
тов такие как, удостоверение личности, сви-
детельство о рождении Вашего ребенка, па-
спорт здоровья.

Жадра КАЛЬПЕБАЕВА,
главный специалист Управления го-

сударственных услуг республиканского 
государственного учреждения "Департа-
мент Агентства Республики Казахстан по 
делам государственной службы по Алма-
тинской области".

Сарқан ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі 
басшылығының

2021 жылғы IІ тоқсанда азаматтарды қабылдау 
КЕСТЕСІ

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл – әрбір азаматтың міндеті

Еліміз демократиялық, зайырлы, құқықтық  және  әлеуметтік мемлекет  ретінде  орнықтыру  
жолындағы ең басты қауіп-қатерлерінің  бірі сыбайлас  жемқорлық екені  барлығына  белгілі. 
Сондықтанда оны болдырмау, алдын-алу мақсатында елімізде көптеген іс-шаралар жоспарла-
нып, жүзеге асырылуда. Сыбайлас жемқорлық еліміздің экономикасы  мен ұлттық қауіпсіздігіне 
орасан зор нұқсан келтіріп қана қоймай, нарықтық экономиканың дамуына залалын тигізеді. 
Сол себепті онымен күрес мемлекеттік саясаттың басым бағыттарына айналған.

Сыбайлас жемқорлықпен күресу әрбір мемлекеттік органдар басшыларының, ел 
азаматтарының міндеті. Қазіргі кезде сыбайлас  жемқорлық  әлемнің кез келген елінде оның 
саяси дамуына байланыссыз, оның ішінде Қазақстанда да, әлеуметтік құбылыс ретінде өмірін 
жалғастырып келеді, ол тек ауқымдылығымен ғана ерекшеленеді. Еліміздің мемлекеттік 
саясатының негізгі басымдықтарының бірі сыбайлас жемқорлықпен күрес болып табылады.

Н. ТОҚТАРҒАЛИЕВА,
Сарқан аудандық ХҚО қызметкері.

Сыбайлас жемқорлық
Бiз мүлде жаңа қоғамда өмiр сүрiп жатырмыз. Жаңа қоғамның сипаты iскерлiк болса, бұл 

жолда жетiстiктерiмiз де аз емес. Ал шешiмi күрделi мәселелер де бар. Ол – әлеуметтiлiк мәселе. 
Бұл салада қоғам өмiрiнде түбегейлi шешiмi табылмай тұрған мәселе, ол – коррупция. Елiмiзде 
осы мәселеге арнайы қабылданған заңдар да, атқарылып жатқан жұмыстар да баршылық, 
бiрақ бұл мәселе әлi толық шешiмiн тапқан жоқ.Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның 
бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси 
даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын  әлемдегі  барлық  елдердің  қай-қайсысын  да  қатты  
алаңдататыны  анық.       

 «Сыбайлас жемқорлық» деген түсінік мағынасына этимологиялық қарау мұны «параға 
сатып алу», «пара» ретінде, «corruptio» деген латын сөзін алып, анықтауға мүмкіндік береді. 
Рим құқығында сондай-ақ «corrumpire» түсінік болған, ол жалпы сөзбен айтқанда «сындыру, 
бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, параға сатып алу» деген түсінік беріп, құқыққа қарсы іс - 
әрекетті білдірген. Орыс тілінің түсіндірме сөздігі сыбайлас жемқорлықты пара беріп сатып алу, 
лауазымды адамдардың, саяси қайраткерлердің сатқындығы ретінде сипаттайды. Сыбайлас 
жемқорлық әлеуметтік – экономикалық даму, нарықтық экономиканы құру инвестициялар тарту 
процесін баяулататын және демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына 
кері әсер ететін, елдің даму болашағына айтарлықтай қауіп төндіретін құбылыс. Елбасы биылда 
«Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты өзінің 
Қазақстан халқына Жолдауында «демократиялық қоғам жағдайында қылмыс пен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес ерекше мәнге ие болады» деп атап көрсетті. Яғни бұл мемлекеттің осы 
жағымсыз құбылысты жою бағытындағы кешенді және жүйелі күрес жүргізу саясаты жанданып, 
әрі қарай жалғасын табады деген сөз.

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселелердің 
бірі болып табылады. Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың бастамасы мен 
жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан 
да Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының бірі бо-
лып осы зұлымдықпен күресу болып табылады.Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. 
Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың 
барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады. Сы-
байлас жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық боры-
шы деп білу керек.

Әлия ХАМЗА,
 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының Алматы облысы бойынша филиалының Сарқан аудандық 
«Халыққа қызмет көрсету» бөлімінің маманы.

Как оформить недвижимость безнотариально
 через ЦОН?

Всем привет, сегодня в рубрике #втеме мы расскажем вам как оформить недвижимость без-
нотариально через ЦОН.

1. Для начала забронируйте онлайн очередь и приходите за 20 минут до назначенного вре-
мени для подтверждения брони;

2. Необходимые документы для оформления сделки:
3. Подписанный и оформленный договор купли-продажи в двух экземплярах;
4. Техпаспорт недвижимости;
5. Правоустанавливающие документы на недвижимость (предоставляет продавец);
6. Если вы состоите в браке, необходимо нотариально заверенное согласие супруга (касается 

обеих строн);
7. Если недвижимость покупается у строительной компании, дополнительно предоставляете:
8. Решение о продаже,
9. Если покупатель состоит в браке, то нотариально заваренное согласие супруга.
Внимание
1 . В ЦОН необходимо прийти с готовым договором купли-продажи. ЦОН не составляет дан-

ный договор. В договоре обязательно укажите все технические характеристики (площадь, этаж, 
номер квартиры, кадастровый номер и др.) недвижимости.

2. Если недвижимость приобретается у застройщика, в договоре должно быть указано имя 
доверенного лица компании, который придет в ЦОН. В случае отсутствия доверенного лица в 
договоре, в ЦОН приходит директор компании, который подписывает договор купли-продажи и 
приносит с собой приказ о назначении директором.

Стоимость услуги - 1202,5 тг.
Внимание
✔Стоимость услуги, кроме квартир в жилых домах, меняется от вида недвижимости (напри-

мер складские помещения, паркинги и тд.);
✔Если недвижимость частный дом, то стоимость не меняется, но при этом дополнительно 

взимается плата за земельный участок и хозпостройки на территории участка.
Время оказания услуги без учета дня подачи документов - 1 рабочий дней.
7 нед.

Азамат АЙТМОЛДАНОВ,
специалист Сарканского районного отдела обслуживания населения филиала неком-

мерческого акционерного общества "Государственная корпорация» Правительство для 
граждан" по Алматинской области.
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Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстан Республи-
касы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігімен бірлесіп, 2021 жылғы 16 
ақпанда

№ 56/НҚ «Электрондық үкімет» порталы арқылы 
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау бой-
ынша мемлекеттік қызмет көрсету туралы бұйрыққа 
сәйкес 2021 жылғы 1 наурыздан бастап мемлекеттік 
атаулы әлеуметтік көмек (бұдан әрі – АӘК) тағайындау 
бойынша қызмет «Электрондық үкімет» порталы 
(бұдан әрі – ЭҮП) арқылы көрсетіледі.

Бұл жағдайда өтініш беруші және оның отба-
сы мүшелері туралы мәліметтерді жинау (дербес 
мәліметтер, санаты, банктік шот, тұратын мекенжайы, 
табыстары туралы мәліметтер және т.б.)әлеуметтік 
келісімшарттың алдын ала шартымен танысу, тексеру 
нәтижесі оң болған кезде өтініш берушінің электрондық 
цифрлық қолтаңбасы бар өтінішті қалыптастыру ЭҮП 
алаңында жүзеге асырылады.

Қалыптастырылған электрондық өтініш 
тіркелгеннен кейін 15 күн ішінде тағайындау не-
месе одан бас тарту туралы шешім қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушіге «Әлеуметтік көмек» 
ААЖ арқылы автоматты түрде түседі.

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау 
және төлеу, кепілдік берілген әлеуметтік топтама-

Гендерлік теңдік
    
Қазіргі таңда елімізде гендерлік саясат пен 

гендерлік теңдікке аса көңіл бөлініп келеді. 
Гендерлік саясат-ерлер мен әйелдердің теңдігіне 
қол жеткізуіне бағытталған мемлекет және 
қоғамның қызметі. Гендер ұғымы тек қана әйел 
теңдігін қорғайтын бағыт немесе оның құқықтарын 
асыра пайдалануды көздеуге бет бұрыс деп қана 
түсінуге болмайды. Барлық қоғам өмірінің сала-
ларында, гендер түсінігі әйелдердің ғана емес 
ерлердің де тұлғалық ерекшеліктерін қорғайды. 
Ал кемсітушілік болған жағдайда оның да 
мүддесін сақтауға ат салысатын қоғамдық удеріс. 
Гендерлік теңдік адам құқықтарын қорғауда 
маңызды рөл атқарады. Дүние жүзі халқының 
жартысын әйел заты құрағанымен, қоғамда 
толыққанды тепе-теңдік орнауы үшін алда біраз 
белесті еңсеруге тура келеді. Өйткені әлі күнге 
дейін гендерлік теңдікке қол жеткізу, әйелдердің 
құқығы мен мүмкіндіктерін арттыру әлемдік про-
блема болып тұр. Қазақстанның Конституциясы 
адамды жынысына қарап кемсітуге тыйым сала-
ды.

Адам капиталын да¬мы¬туға ерекше мән 
беріп отырған елімізде әйел тең¬дігі мәселесі 
маңызды болып тұр. Бір қолымен бесікті, 
бір қолымен әлемді тербетіп, айналасын 
үйлестіріп, жарастырып отырған әйелдің өзіне 
тең дәрежеде, зор құрметпен қараған абзал. 
Алыс-жақын ағайынды, көрші-қолаңды тату ету 
арқылы қоғамның ынтымағын сақтауда, ұлағатты 
ұрпақ тәрбиелеуде әйелдің ерекше орнын білу 
– қазақта бұрыннан бар идеология. Тек осы 
құндылығымыздың құрып кетпеуіне жол берме-
ген жөн.

 Е.БАЙБОЛОВ,
Сарқан аудандық сотының   төрағасы. 

Земля должна быть освоена
Если вам отведен земельный участок для целей ведения сельскохо-

зяйственного производства, крестьянского или фермерского хозяйства, 
то знайте, существуют сроки освоения и целевого использования. Так, 
в частности, по вышеуказанным целевым назначениям, не используете 
землю в общей сложности два года в пятилетний период с момента пер-
воначального выявления факта неиспользования, то такой земельный 
участок подлежит принудительному изъятию. 

В частности, если речь идет о пашне, как виду сельскохозяйственно-
го угодия, то непроведение работ по обработке земельного участка под 
посевы сельскохозяйственных культур будет рассмотрено как нецелевое 
использование земли. В этом случае, вам необходимо документально 
доказать освоение земли. Согласно Правилам рационального использо-
вания земель сельскохозяйственного назначения №268 от 27 марта 2015 
года, вы можете обосновать освоение земельного участка различными 
отчетными и статистическими материалами, наблюдениями формы № 
4-СХ «Отчет об итогах сева под урожай», формы №29-СХ «О сборе уро-
жая сельскохозяйственных культур», статистическими наблюдениями 
формы № 6-р «Сведения о наличии земельных угодий и посевных пло-
щадях в крестьянских или фермерских хозяйствах», плана севооборотов 
и другими документами. 

Освоением земельного участка отведенного под сенокосы считает-
ся, если вы, во-первых, фактически проводите работы по сенокошению, 
во-вторых, если нет признаков деградации травостоя на ваших угодиях. 
Если участок ваш зарос сорняками, кустарниками, мелколесьем, есть 
иные признаки деградации травостоя более двух лет, то это будет при-
знано нецелевым использованием земельного участка.

Если речь идет о пастбищах, то согласно Земельного кодекса, а так-
же Правил, если на вашем участке вы не пасли скот или его количество 
было меньше 20% от предельно-допустимой нормы нагрузки на общую 
площадь пастбищ, то ваша деятельность может быть рассмотрена как 
неосвоение отведенного вам пастбища и использование не в соответ-
ствии с его назначением. 

Т.КОЖАБЕКОВ,
ведущий специалист отдела земельных отношений.

Кене энцефалиті
Кене энцефалиті – бұл патологиялық вирустық  ауру, адам ағзасына 

кірумен сипатталатын жұқпа. Энцефалит -  орталық жүйке жүйесін тез 
зақымдайды, тіпті егер адамдар дер кезінде дәрігерге  қаралса да, бұл 
аурудың жаман салдарының болатынын ескеріп бейжай көзқараспен қарап 
уақытты жіберіп алмау қажет. Кене энцефалиті - адам денсаулығының  
физиологиялық түрде бұзылуына әкеліп соқтырады, ал кейбір жағдайларда, 
бұл аурудың түрі адамдарды мүгедектікке немесе өлімге әкелуі мүмкін. 

Сондай-ақ, кене адам денесіне  гүлдерден, ағаш бұтақтарынан және 
әңгімелесуші адамның киімі арқылы жұғуы мүмкін. Қайнатылмаған және 
өңделмеген үй жануарларының сүтін тұтыну арқылы болуы да мүмкін: 
ешкінің, сиырдың. Көп адамдар кене энцефалитінің жануарларға жаппай ша-
буыл жасаған кезде жәндіктер сүтке енуі мүмкін екенін білмейді. Егер адам  
денесіне жабысқан  кенені өлтірсе, сосын кене тістеген орынды қасыса онда 
вирус қанға енуі мүмкін.  Кене аурулары мен вирус энцефалитін тасмалдау-
шы,  яғни, кенелер, осы мезгілде барлық жерде жайылған. Адам терісіне кене 
энцефалитін жұқтырудың негізгі уақыттық кезеңі - бұл кеш келген көктем, 
жаз және ерте түскен күз. Дәл осы кезеңде кене өте  белсенді болады. Даму 
кезеңі  осы уақытта басталады яғни, жасырын инкубациялық кезеңі 2 аптаға 
тең. Егер кенені жұқтыру бірнеше секунд ішінде ғана  болса, ал ауырудың 
салдары   ұзақ уақыт  аралығына созылады. 

ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ! СІЗДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗ ӨЗ ҚОЛЫҢЫЗДА, ОЛ 
ТАБИҒАТ АЯСЫНДА ӨЗІҢІЗДІ ДҰРЫС ҰСТАУЫҢЫЗҒА БАЙЛАНЫСТЫ.

-Табиғат аясында болғанда ұзын жеңді ашық түсті, денеге жабысқан киім 
киген дұрыс (үстіңізде өрлеп бара жатқан кене жақсы көрінеді).

-Қысқа жең, қысқа балақ киім және ашық аяқ-киім кимеген жөн;
- Басқа орамал тарту керек;
-Тал-шілік, бұталарды айналып өткен жөн;
-Әдеттегідей, орманға барған кезде кенелер дененің ашық аймақтарына 

шабуыл жасайды (жамбас,тізе, балтыр);
-Серуенге шыққанда міндетті түрде өзінің, бір-бірлерінің үстілерін жиі –жиі 

қарап, тексеріп отыру керек. Әсіресе денеде шаш көп жерлерді мұқият қарау 
керек; Құрметті, аудан тұрғындары Кенелерге қарсы өңдеу жұмыстарының  
1-ші кезеңі 2021ж 05-26.04, 2 –ші кезеңі 2021ж 02-28.06 аралығында Сарқан 
шатқалы,  Екіаша –Тополевка таулы аймақтарында жүргізілетінін Сіздерге ха-
барлаймыз!!!!!!  Сондықтан, өңдеу жұмыстарынан кейін 45 күн бойы аталған 
аймақтарда адамдардың және малдардың жайылымға шықпауы керектігін 
ескертеміз.  Абай болыңыздар!!!!

М.ХАСЕНОВА,
Сарқан аудандық бөлімшесінің дезинструкторы.

Что такое 
коррупция?

Вопрос противодействия коррупции - один из вечных во-
просов организации государства. Важную роль в борьбе с кор-
рупцией играют конкретные меры, способные уменьшить кор-
рупционные проявления в государстве и обществе, выявить и 
наказать лиц, замешанных в коррупции. Как ни активна роль 
государства в принятии мер по противодействию коррупции, 
оно не сможет обойтись без помощи простых граждан в этой 
борьбе.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Важно ясно понимать суть этого явления и уметь отличать 

его от других правонарушений.
Но как тогда определить, что является коррупцией, а что 

нет? На сегодняшний день существует четкое определение по-
нятия «коррупция», установленное законом.

Коррупцией считается злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами, а также совершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица.

Если человек принимает участие в незаконном использо-
вании своего или чьего-либо должностного положения с целью 
получения материальной или нематериальной выгоды - он ста-
новится частью коррупционной системы.

К сожалению, для большой группы людей дача мелких взя-
ток для решения бытовых вопросов не противоречит собствен-
ному мировоззрению, нравственным ограничениям.

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

Сарқан ауданы Амангелді ауылдық округінің ерікті жастарының 
ұйымдастыруымен жастар мен қарттар сабақтастығын қамтамасыз ету, 
қоғамда ауызбіршілікті, патриотизмді, салт-дәстүрлер мен қарттарға құрметті 
нығайту мақсатында «Ардагерлерді ардақтайық» атты акциясы өтті. Акция 
барысында Пограничник ауылында Қ.Сәтпаев №33 үйінде тұратын, Ұлы Отан 
соғысы жылдары аяғымен қан кешкен, түн ұйықтамай түс көрген, кеудесін 
оққа тосқан ардагер батыр ҰОС ардагері Г. Ульяновтың үйіне барып қал- 
жағдайын сұрап, ауласын қардан тазалап, көмірін кіргізіп бердік.

С.МҰРАТХАН,
«Амангелді БПҰ» мүшесі, Амангелді а/о әкімі аппаратының

 жастар ісі жөніндегі әдіскері.                               

Ардагерлерді ардақтайық Атаулы әлеуметтік көмекке өтініштер электронды үкімет 
порталы арқылы қабылданатын болады

ны ұсыну тәртібі «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 
шілдедегі Заңына және Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 5 
мамырдағы № 320 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік атау-
лы әлеуметтік көмекті тағайындау және төлеу қағидаларына 
сәйкес айқындалады.

     Жоғарыда көрсетілген өзгерістерді ескере отырып, 
ағымдағы жылдың екінші тоқсандағы АӘК тағайындауға 
өтініштерді қабылдау жоғарыда көрсетілген қызметті 
көрсетудің дәстүрлі нысанына балама ретінде ЭҮП 
арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте қолданыстағы АӘК 
алушыларға өтініштерді автоматты түрде ұзарту прак-
тикасы Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 25 наурыздағы 
№ 109 бұйрығымен бекітілген Төтенше жағдай және шек-
теу іс-шаралары кезеңінде әлеуметтік-еңбек саласында 
мемлекеттік қызметтер көрсетудің және халықтың жекеле-
ген санаттарын азық-түлік және тұрмыстық жиынтығымен 
қамтамасыз ету қағидаларының нормалары күшін 
жоғалтқандығын ескере отырып, жойылатын болады.

  АӘК -  алушы азаматтар өтініштерін өзіне – өзі қызмет 
көрсету аймағы арқылы  тіркейді.

Сарқан аудандық халықты 
жұмыспен қамту орталығы.

Запретный 
срок для
 рыбалки

В соответствии с приказом руко-
водителя Балхаш-Алакольской ме-
жобластной бассейновой инспекции 
рыбного хозяйства от 17 марта 2021 
года №8 н-к «О запрете вылова рыбы 
в период нереста в рыбохозяйствен-
ных водоемах Балхаш-Алакольского 
бассейна": В период нереста рыбы 
в 2021 году: На озере Балхаш с 15 
апреля по 1 июня включительно;

От устьев, впадающих в озеро 
Балхаш, по течению в верхнем на-
правлении по общей длине реки и 
ее основным устьям, а также во вну-
тренних направлениях озера Балхаш 
и на реках Каратал, Аксу, Лепсы Ая-
гоз, включая устья, ручьи и пастбища 
в 5 км с обеих сторон, с 15 апреля 
по 1 июня запрещается вылов рыбы.

Юридические и физические 
лица, имеющие в частной соб-
ственности плавучие транспортные 
средства в период нереста, преду-
преждаются о необходимости обяза-
тельного согласования инспекцией 
любых маршрутов плавания судов в 
этих водоемах.

С. КЕНЖЕМБЕТОВ,
главный специалист отдела 

Каратальской рыбной инспекции 
Балхаш-Алакольской 

межобластной инспекции
рыбного  хозяйства.

Өсиет туралы     

Өмірде болуы мүмкін жағдайлар және оларды қалай реттеу тәртібінің 
бәрі  заңда қарастырылған.  Алайда    іс жүзінде алуан түрлі   жағдайлар 
болуы мүмкін, соның бәрін   алдын ала болжап, заңға сәйкестендіріп қою 
мүмкін емес. Сол үшін де  мемлекеттік органдар, құқық  қорғау органдары, 
заңгерлер  жұмыс  істейді.  Оқырманның  назарына  салайын деп  отырған 
мәселе  мынандай.  Азамат өмір  сүреді, оқып, білім алады,  жұмыс жасай-
ды,  зейнетке шығады,  өмірден  өтеді.  Өмір сүру   барысында алуан түрлі 
заттар  мен мүліктерге ие болады,  өмір бойы жиған-тергені  кейінгі ұрпағына  
мұрагерлікке қалады,   артында  қалған  мұрагерлері  азаматтың  дүние мүкін  
заңды  сақтай отырып,  адамгершілік жолымен   бөліп алып, әрі қарай    өсіріп, 
өндіріп  өмір сүреді.  Іс жүзінде  көбіне осылай болады және  осы  жақсы 
үрдіс  жалғасын  таба берсін.  Дегенмен өмірде    басқаша жағдайлар да 
боп жатады. Мұрагерлер  арасында келіспеушілік туып,   дүние мүлікке заң  
бойынша  құқылымын деп санайтын  басқа адамдар  пайда болуы  мүмкін, 
немесе    бір ( бірнеше) мұрагер  не мұраны қабылдамай, не бас тартпай  істі  
күрделендіруі мүмкін. Жағдайды  шиеленістірмеудің жолы  заңда көрсетілген, 
ол  өсиет жазу. Өсиет ету -  ол біздің   ата- бабамыздан қалған мұра, қала 
берді  адамзат  тарихының жетістігі. Ата-баба  өсиет еткен кезде казіргідей 
жазу-сызу болмаған, сондықтан олар өсиетін ауызша айтып  отырған, өсиетті 
ешкім бұзбаған, сақтаған, ұрпақтан ұрпаққа  ауызша  жеткізіп  отырған. Де-
мек өсиет деген түсінік бізде бұрыннан бар, оған  жаман түсінік беріп, қорқа 
қараудың  қажеті жоқ.    Технологияның жаңа үлгілерін  өмірде қолдану 
жағынан  алдыңғы қатарда болсақ,   біз неге  өсиет жазудан   қорқуымыз 
керек. Оның есесіне  келіспеушіліктен, ағайын арасындағы дау жанжалдан,  
артық   әрекеттен   алыс боламыз.  

Заң бойынша өсиет   дегеніміз   азаматтың өмірден өтпей тұрып өзінің   
дүние мүлкін   мұрагерлеріне (бір немесе бірнеше) бөліп беру туралы  еркі. 
Азамат өзінің дүние мүлкін   кез келген  тұлғаға өсиет  ете алады, ол туысы,  
туыстығы жоқ адам, шетелдік адам, заңды тұлға болуы мүмкін. Өсиетте кім  
жазылса  сол адам немесе заңды тұлға  өсиет бойынша  мұрагер боп табыла-
ды. Өсиет жазылса да  азамат өз дүние мүлкіне қатысты  кез келген  әрекетті 
жасай  береді,  өсиет   қатып қалған қағида емес,  азамат    оны өзгерте де,  
бас тарта да  алады.     Азамат өмірден өткен соң, кез келген мәміле сияқты 
өсиетке де мүдделі тұлға   сотқа   шағым келтіріне  болады. Бұл өсиет міндетті  
түрде бұзылады деген сөз емес, егер өсиет заң талаптарын толық сақтап жа-
салса  оның сотта бұзылу қаупі жоқ.  Өсиет немесе  қандай да бір әрекет 
жасау  алдында  заңгермен кеңесіп алған  дұрыс.

 

  Г.МАХАМБЕТ,
нотариус.                                                                      
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Нағыз ұстаз болу – бақыт әрі абы-
рой. Шындығында, мұғалім болу оңай бо-
лып көрінгенмен, ал нағыз ұстаз болу екінің 
бірінің қолынан келе бермесі анық. "Ұстазды 
алтын діңгекке теңер едім", – деп ұлы педа-
гог Ы. Алтынсарин айтқандай, ұстаз жолы –  
қиыншылығы мен рахаты бір басқа жетерлік 
мамандық атаулының ұлысы.

Ұстаз да диқан секілді. Ол әр адамның 
жан бойына білім дәнін сеуіп сусындатады. 
Әр шәкіртін мәпелеп өсіріп, өмір атты шексіз 
ғаламға қанатын қатайтып ұшырады. Дәлірек 
айтсақ, адамды өмір сүре білуге тәрбиелейді 
деп айтсақ артық емес. Сондықтан бойындағы 
алтындай асыл қасиеттерін шәкірттеріне 
сіңіріп, тер төгеді.

Суарып білім-шербетпен,
Дүниеден бізге
Жақсылық қана тілейсің.
Мың рахмет ұстаз-мұғалім!
Ардақтап адам,
Көтерсін сені жыр-таққа.
Ұлы елдің баулып ұланын,
Жасарып жылда,
Жасай бер әрбір ұрпақта! деп Жұбан 

Молдағалиев атамыз айтқандай, өзінің  сана-
лы өмірін ұстаздық жолға арнаған, ұлағатты, 
білімді, еңбекққор, ардагер ұстаздарымыздың 
бірі емес, бірегейі Сарқан ауданының құрметті 
азаматы, білікті ұстаз, Сүдірбаева Есбала 
Байболатқызы.

Ұзақ жылдар бойы ұстаздықтың ұлы жолын-
да өзінің айшықты еңбегімен дараланғандығы 
жайлы ерекше ілтипатпен жариялап  айтуға 
болады. Себебі ғибратты ғұмырының барлық 
қымбат  шақтарын болашақ буындарды оқыту 
мен тәрбиелеу ісіне арнап келеді. Өз ісіне 
берілген, шәкіртінің жанына нұр құя білген 
Есбала Байболатқызының өмірі –  болашақ 
үшін үлкен өнеге дейміз. Сондықтан ұстаздың 
қарапайымдылығы мен  ұқыптылығы, еңбекке 
деген ерекше ынтызарлығы өзгелерден оны  
ерекшелендіреді.  Оның қайсар мінезі, қазақи 
ақжарқындығы мен  қызметіне деген адалдығы   
жас мамандар үшін үлгі боларлық. Мектеп-
те жеке тұлғаның сапалы дамуы үшін "Бұлақ 
көрсең, көзін аш" демекші, қаншама дарынды 
оқушылардың шығармашылық қабілеттерінің 
қалыптасуына және дамуына еркін қанат 
қағып, самғау биігіне көтерілуіне дем беріп, 
ақыл-кеңесін беруде аянбай еңбек етті. Ол әр 
кезде өнерлі де өрелі шәкірттерін үнемі  мақтан 
тұтады.

Сүдірбаева Есбала Байболатқызы – барды 
бағалап, айналасындағы жандармен қарым-
қатынасында да жоғары адамгершілік көрсете 
білетін, өз жұмысына, бала тәрбиесіне жаны 
ашып, асқан жауапкершілікпен қарай білетін, 
адал да  шынайы, өз ісіне жауапты ұстаздардың 
бірі. Білім беру саласында жарты ғасырға 
жуық еңбек еткен ұстазымыз, 1980-1990 жыл-
дары Пограничник ОМ кәсіподақ ұйымының 
төрайымы. К/О жанындағы Ревизиялық 
комиссияның төрайымы. 2004-2010 жылда-
ры ҰБТ апелляциялық комиссияның мүшесі 
болды. 2005-2010 жылдары облыстық білім 
беру басқарма жанынан құрылған тексе-
ру комиссиясының құрамында болып  Көксу 
ауданы, Іле ауданы, Балқаш ауданының  
мектептеріндегі білім сапасын тексеруге 
қатысты. 2008 жылы Алматы облысы білім 
басқармасының  педагог қызметкерлерді ма-
рапаттау туралы бұйрығына сәйкес Түркияның 
Анталия қаласына 10 күн демалыс орнына 
тегін жолдама алды. 

ЕҢБЕГІ ЕРЕН, ӨМІРІ 
ӨНЕГЕ ҰСТАЗ

Жалған даңқ пен 
дақпырттың соңында 
көгенделіп жүргендер 
қаншама?! Қызметке шын 
берілген жан құр даурықпа 
төске өрлеуден аулақ болып, 
өзінің тұңғиық тереңдігін таны-
тып тұрады. Ал адам неғұрлым 
терең болса, соғұрлым 
тұлғасы да биіктей түседі. 
Жалпы, «білім мен өнердің 
негізі – әдеп, қанағат, ұят, 
пәктік, сақтық, мейірімділік, 
ұстамдылық (сабырлылық)» 
десек, еліміздегі  біліммен  
өнердің  дамуына өзіндік 
үлесін қосқан ұстаз,   Есбала 
Байболатқызының  бойынан  
осы қасиеттердің барлығы 
да  табылады. Осындай  ізгі 
қасиеттерімен, оқушыларға 
деген адал махаббаты-
мен, бар өмірін елінің өркендеуіне арнаған 
азаматтығымен   көпке үлгі болып, өзгелерден 
әрдайым биікте тұрады.

Жас ұрпаққа заман ағымына сай білім 
беруде болашақ ұрпақты дайындау – асқан 
жауапкершілік пен ізденісті, көп қажыр 
-қайратты талап етеді. Соған қарамастан Есба-
ла Байболатқызы елге қажетті дүниені жасауда 
қиындығын елемей, мол дүние бере білді.  1980-
1991 жылдары білім бөлімінің ұсынысымен 
Пограничник совхозының қаржысына Орта 
Азияның Самархан, Бұхара, Ташкент, 
Түркістан, Алматы, Москва, Брест, Ленинград  
қалаларына оқушыларды туристтік саяхатқа 
алып барды. Аудандық тарих, құқықттану 
пәндері бойынша мұғалімдердің секциясына  
жетекшілік етті. 2000-2015 жылдар аралығында 
оқушыларды облыстық, республикалық пән  
олимпиадаларына тарих, құқықтану пәндері 
бойынша жоғары дайындықта әзірлеп, жүлделі 
нәтижелерге қол жеткізді. Оқушыларды Кіші 
Ғылым Академиясының «Дарын», «Зерде» 
бағдарламалары бойынша ғылыми жоба-
мен қатыстырып, басшылық жасап жоғары 
нәтижелер көрсетті. Оның нәтижесі де елеулі 
болды, сол еңбегінің жемісі оқушылардың 
ғылыми ізденіс жұмыстарының барлығы да 
аудандық, облыстық, республикалық баспасөз 
беттерінде:

• Қилы заман, қиын тағдырлар II орын.
• Қайта оралған есімдер II орын. 
• Ерліктер осылай жалғасты III орын.
• Жетісу тарихы тарихи деректерде 

регионда I , республикада III дәрежелі диплом-
мен марапатталды.

• Тыңның сынағы мен шуағы III орын
• Ауылым аман көңіл алаң II орын 
• Халық аралық VIII- Сәтбаев  

оқуларында 4-оқушы I дәрежелі  диплом алды 
«Қызыл қырғын құрбандары» еңбегі 

• 2008 жылы Телта-
ев А.  С.М.Торайғыров атын-
да Павлодар мемлекеттік 
университетінің ректоры 
Алғыс хатымен марапат-
талды 

• ҰОС Жеңістің 
70 жылдығына  2015 
жылы «Жеңісті 
жақындатқандар» Ізденіс 
жұмысы КҒАкадемиясына, 
«Дарын», «Зерде» 
байқауларына 3 оқушыны 
әзірлеп облыстан  I-орын, 
республикалықтан II- орын 
иеленді

Шәкірт бойындағы 
табиғи дарын ұшқындарын 
сөндіріп алмай, 
творчествалық еңбекпен 
оған қанат бітіру, білімге 
шексіз құштарлық дәнін 

себу – ұстаз қызметінің тағлымды өлшемі, 
ізденіс нәтижесі. Өйткені, қай ұстаз бол-
сын оқушының жан дүниесін, психологиялық 
ерекшеліктерін терең зерделеу үстінде оқыту 
процесінің диалектикалық сипатын салауат-
пен саралауға, сөйтіп парасатты педагогика 
практикасын меңгеруге қол жеткізеді. Ұстаздық 
дарын үздіксіз ізденіс көрігінде шындалса ғана, 
мәуелі табыс тезірек тұлғаланбақ, оқушы сана-
сында ұстаз қалдырған із ұзақ сақталмақ. Есба-
ла Байболатқызы тарих, құқықтану пәні бойын-
ша оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмыстарына 
баулып, олимпиада жеңімпаздарын дайындау-
ды басшылық қызметтің қай саласында бол-
са да тоқтатып көрген емес. Жетпістің жалын 
ұстаған  ұстазымыздың әлі де  елге ұсынар тың 
идеялары мен бастамалары жетерлік. Қызметті 
өмірінің мәніне айналдырған ұстазымыз 
қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, 
әрі қарай жалғастырып келеді. 2013 жыл-
дан бастап Амангелді Ардагерлер кеңесінің 
төрайымы, 2017 жылдан мектеп жанынан 
құрылған Қамқоршылық кеңесінің төрайымы 
болуда. 

Мұғалім – мамандық болса, ұстаздық адам 
бойындағы ұлы қасиет. Ұстаз мәртебесінің 
артуы ең алдымен ұстаз деген есімге 
қаншалықты лайық болуына байланысты. 
Бүгінгі жаңа дәуірдің, жаңарған білімнің 
мұғалімге қояр талабының жүгі ауыр, олар 
үлгі боларлық бар жақсылық атаулының ең 
биігінен көрінуі тиіс. «Жақсы адам – Алланың 
нұры» дейді. Жақсылық атаулыны ішкі жан 
дүниесімен қабылдап, өз бойындағы сезімді, 
берік қалыптасқан көзқарасты оқушы бойына 
дарыта білетін, өз бойындағы жасампаздық 
пен шығармашылық, өз-өзіне сенімділік 
пен сабырлылық, табандылық пен төзімдік 
сияқты мінез-құлық ерекшеліктерімен, 
сондай-ақ өзгелерге қолдау көрсете білетін, 

жылы жүрегімен жақсылық сәулесін шашып, 
мейірім шуағын төгіп тұратын ұстаз, Есба-
ла Байболатқызы білім саласында еңбегі 
еленіп, біраз марапатқа ие болған. Қазақстан 
Халықтары Ассамблеясының 20 жылдығына 
орай Астанада өткен Аналар Кеңесіне 
«Әлеуметтік жобалар жәрмеңкесіне» Ал-
маты облысы Аналар Кеңесінің жұмысын 
қорғады, нәтежиесінде Есбала Байболатқызы 
Қазақстан Халқы Ассамблеясының алғыс ха-
тымен марапатталды. Қазақстан республика-
сы Конституциясы күні мерекесі қарсаңында 
Достық үйі қоғамдық келісім орталығында 
Есбала Байболатқызы «Ата Заңның аясын-
да» тақырыбында баяндама жасап, Алматы 
облыстық КХА- ның Алғыс хатымен мара-
патталды. ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған «Ортақ шаңырақ аясында» облыстық 
фестивалінде «Тарихтағы, өнердегі, әдебиеттегі 
Ана бейнесі» байқауында Сарқан ауданы 
ардагерлері атынан, 1 топ кеңес мүшелері 
ретінде Абайдың аналарының рөлін сомдап, 
облыстық 2-дәрежелі дипломмен марапат-
талды. Бұл еңбектері Ардагерлер ұйымының 
құрылғанына 30 жыл толуына байланысты 
«Өсиет те, қасиет те – қарттарда»кітабына(173- 
бетте) енген болатын. 2015 жылы Алматы об-
лысы Аналар кеңесі атынан Қазақ Халықтары 
Ассамблеясының 20 жылдығына арналған 
әлеуметтік  жобалар жәрмеңкесіне қатысып, 
Ассамблея төрағасының орынбасары Ера-
лы Тоғжаннан Алғыс хатты Сарқан ауданы-
на алып келген болатын. ҚР Тәуелсіздігінің 
25 жылдығында «Ортақ шаңырақ аясында» 
облыстық фестивальға қатысып, өнер көрсетіп,  
нәтижесінде Алматы облыстық Қазақстан 
халық Ассамблеясы төрағасының орынба-
сары Ғ.Тұрсынбайқызының қолынан 2 мәрте 
диплом, грамотасын алды. Сарқан ауданы 
әкімінің Е.Қошанбековтан 3 мәрте алғыс хат, 
достық үйі Қоғамдық Келісім Орталығының 
директоры Қасым Беркебаевтың алғыс хатын 
иеленді.

Бергенінен берері көп, тәжірибелі 
ұстаз бүгінде мектеп мұғалімдерін жап-
пай шығармашылық тұрғыда шыңдауда. 
Құрметті Есбала Байболатқызы деніңіз сау, 
еңбегіңіз елеулі, табысты болыңыз деп тілек 
білдіреміз. Есбала Байболатқызындай аяу-
лы ұстаздан тәлім алған шәкірттері ұстаз ізін 
жалғап, қазақтың келешегі үшін қызмет етіп, 
ел іргесін бекемдей түсіп, басты байлығымыз-
тәуелсіздігіміздің мәңгілік болуына өз үлестерін 
қосатыны анық. Ұстаздық, ғалымдық жолын, 
жас ұрпақ алдындағы борышын адал атқарған, 
азаматтық жолы жас ұрпаққа үлгі - өнеге болар 
ардагер ұстазға ұзақ өмір мен шығармашылық 
табыстар тілейміз!

Ж. СЕРИКБОЛОВА,   
Жетісу орта мектебінің қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 
бастауыш кәсіподақ ұйымының 

төрайымы.

1 Сулейменов Кожамсейт      50 мын теңге 
2 Андабаев Ерлан                      100 мың теңге 
3 Толепбергенов Токтарбек      30 мың теңге 
4 Садбаев Мырзагали      20 мың теңге 
5 Еркебаева Мәпен
          (Разбековтар әулеті)     1 млн теңге 
6 Орал Сердалықызы      30 мың теңге 
7 Сердалинов Кенес                      50 мын теңге 
8 Оразбай Дархан                     100 мың теңге 
9 Нуркасымов Ерден                      30 мың теңге 
10 Касенов Абильжанат     10 мың теңге 
11 Бану Хамитқызы                     10 мың теңге 
12 Молдаханова Галия      20 мың теңге 
13 Рахимжанов Шакрат      30 мың теңге 
14 Судербаева Есбала     10 мың теңге 
15 Рамазанов Абильмажит      20 мың теңге 
16 Байгенженов Сабыржан     150 мың теңге 
17 Муханов Канатхан                      70 мың теңге 
18 Раимбеков Абылхайыр, Жалгас250 мың теңге 
19 Қарабөгет а/о әкімдігі      60 мың теңге 
20 Кырыкбаев Серикбол      50 мың теңге 
21 Кауменов Мурат                      50 мың теңге 
22 Мусанов Адилет (Ақсу ауданы) 100 мың теңге 
23 Кисабекова Гульжан      10 мың теңге 
24 Өкетайұлы Әшім                      30 мың теңге 
25 Қарабөгет таксистері      50 мың теңге 
26 Мусапиров Есенжол      10 мың теңге 
27 Мусапиров Серикбол     10 мың теңге 
28 Серикбаева Гульнар      50 мың теңге 
29 Искаков Асхат                      50 мың теңге 
30 Чарапиев Рустам                      250 мың теңге 
31 Чарапиев Руслан                      200 мың теңге 
32 «Нұр» сауда орталығы
          Асхат, Марал                      200 мың теңге 
33 Байкурушов Талгат                      30 мың теңге 
34 Курмашев Жанат                      50 мың теңге 
35 Айтжанов Максат                      100 мың теңге 
36 Абылкасымов Болатбек      500 мың теңге 
37 Кожабеков Иемберген      10 мың теңге 

26.03.2021 – 05.04.2021 жыл аралығында «Бабалар Рухы»
 (Алдияр батыр) қорына қаражат аударғандар тізімі

38 Қахарманұлы Ербол      100 мың теңге 
39 Смагулов Серикбек      100 мың теңге 
40 Мекебаев Талгат                      500 мың теңге 
41 Черкасск мәдениет үйі      50 мың теңге 
42 Имангалиев Еркин                      100 мың теңге 
43 Жинбаевтар әулеті                      50 мың теңге 
44 Бейсебаев Бакберген     100 мың теңге 
45 Мырзановтар әулеті      200 мың теңге 
46 Ахмадияров Серик                      50 мың теңге 
47 Мамажанов Мадияр      30 мың теңге 
48 Бақалы ауылы (1971 жылы туылған 
         азаматтардан)                      55 мың теңге 
49 Ахметов Серикжан                      10 мың теңге 
50 Жумуров Берик                       50 мың теңге 
51 Баймолдин Айтмуханбет      10 мың теңге 
52 Кайырханов Серик                      49 мың теңге 
53 Иманбаев Талгат                      200 мың теңге 
54 Мамажанов Малик                      40 мың теңге 
55 Естеуов Муратбек                      100 мың теңге 
56 Жокеева Мария                      20 мың теңге 
57 Шермаль Владимир      20 мың теңге 
58 Бакытжан Ж.                      10 мың теңге 
59 Кесикбаев Мейрамхан      50 мың теңге 
60 Байматаев Калиолда      30 мың теңге 
61 Едилов Асылбек                      50 мың теңге 
62 Ахметжанов Сакабай      30 мың теңге 
63 Мамажанов Нурлан      50 мың теңге 
64 Шатырбай а/о әкмідігі      50 мың теңге 
65 Алпысбаев Айбат                      10 мың теңге 
66 Менгалиева Куляш                      50 мың теңге 
67 Абдильданов Серикбай     100 мың теңге 
68 Ергалиев Кайрат                      120 мың теңге 
69 Сарыбаева Назгуль      100 мың теңге 
70 Кабдолданов Берикбол      75 мың теңге 
71 Рустембеков Руслан      50 мың теңге 
72 Батырбаев Дулат                      100 мың теңге 
73 Заканов Оралбек                       100 мың теңге 
74 Сейсенбеков Казизбек      100 мың теңге 

75 Шатырбаев Сембай 
(Ақсу ауданы)                                      100 мың теңге 
76 Черкасск ауыл тұрғындары       79 мың теңге 
77 Уисимбаева А.А.                       5 мың теңге 
78 Мекебаев Рысбай                       20 мың теңге 
79 Елюбаев Куатбек                       50 мың теңге 
80 Садыкова Токтасын       49 мың теңге 
81 Самал К.                                       50 мың теңге 
82 Даутов Оралхан                       20 мың теңге 
83 Омар Төлеухан Жумаханович    100 мың теңге 
84 Абдрахманова Анар       50 мың теңге 
85 Муратов Азат Сакабаевич       30 мың теңге 
86 ТОО «Нұр-Садыр»                       60 мың теңге 
87 Кутубекова Ж. (Лепсі)      100 мың теңге 
88 Исшанов Жексембай        50 мың теңге 
89 Киялбаев Мукатай                       50 мың теңге 
90 Лухманов Нурлан Есімжанұлы   500 мың теңге 
91 КХ «Улан» СандыгульЖ.       50 мың теңге 
92 Орынбеков Амантай      100 мың теңге 
93 Мырзагалий С.                       20 мың теңге 

Бүгінгі күні 05.04.2021 ж. «Бабалар Рухы» Қорына жиналған 
қаражат:

-  Қазақстан Халық Банкіның есеп-шотында – 22 750 555 
теңге;

-  Kaspi.kz шотында – 10 млн теңге;
- Халық Банкінің 16 цифирлық карточкасында 300 мың теңге 

құрайды.
Барлығы: 33 050 555 теңге.
33 050 555 теңгеден 15 млн теңге «Еркин» жеке кәсіпкердің 

шотына ескерткіштің жұмысына аударылды.
 Қалған қаражат: 18 050 555 теңге.

Құрметті оқырмандар! Алдияр батыр есімін мәңгі 
есте қалдыруға үлес қосуға ниет білдіретіндер үшін 

«Бабалар рухы» қоғамдық қорының реквизитін ұсынып 
отырмыз:  

KZ 776010311000083911 SWIFT BIC: HSBKKZKX
БИН\ИИН: 190640010888
КБе 18
КНП 120
Анықтама үшін: +7705 7707258
                                +7701 6099075
Қор төрағасы                                                  Ж.М.Мукашев
Қордың  қамқоршылық кеңесінің төрағасы      К.С.Абдрахманов
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Адам өмірі кітаппен тығыз байланысты. 
Сонау  мектеп қабырғасын алғаш аттап, 
«Әліппені» қолға алған күннен бастап кітап 
досымызға айналды. 

Кітап оқыған сайын адам жан-жақты да-
мып, білімін, тіл-байлығын дамытатыны да 
белгілі. Отбасындағы ата-ана беретін тәрбиені 
толықтырып, кеңінен қамтып, жеке түлғаны 
қалыптастыруда кітаптың, кітап оқудың маңызы 
зор. Қазіргі кезде өзіңе бір қажетті материал-
ды интернет арқылы тез тауып алуға болады. 
Деседағы іздеген дүниеңді кітаптан тауып, оны 
оқып, ой-санаңның елегінен өткізгенге ештеңе 
жетпейді. Осындай сәттерде, әрине, кітапхана 
есігін қағуға тура келеді. Кітапханаға кірген 
бойда қажетті дүниелерді, тез және нақты тау-
ып ала қою біраз уақыт алады. Міне мұндай 
жағдайда көмекке кітапханашы келеді. 

Кітапхана оқырман мен кітап арасындағы 
алтын көпір болса, кітапханашы сол алтын 
көпір арқылы оқырманға жол көрсетер жолбас-
шы. Мен де керек ақпараттарды интернеттен 
немесе кезекті басылымдардан алып оқи са-
латын оқырмандардың бірі едім. Бұл әрекетім 
шала екендігіне аудандық кітапханаға барып, 
ондағы кітапхана ұжымымен 
танысқанда түсіндім. 

Келген оқырман бірден 
оқырмандарға қызмет көрсету 
бөліміне кіреді. Келген бетте 
қандай кітап керек екенін, жал-
пы қай тақырып, қандай ма-
териал іздеп жүргенін айтып, 
кітапханашы Омарова Алмагүлге 
жүгінеді. Оқырманның жеке та-
лаптарын тыңдап болған соң, 
Алмагүл кітап сөрелерін аралап 
керек кітаптарын тауып береді. 
Оқырманның іздеген дүниесі та-
былмай жатса алдын ала компью-
терге енгізіліп қойған жүйе арқылы 
іздестіріп, тауып оқырманға 

Кітапханаға саяхат
«Адамды адам еткен-кітап,     адамзат еткен кітапхана»

Ә.Кекілбаев

ақыл-кеңестерін айтып, 
тиісті нұсқау береді. Кел-
ген  оқырманды кітапхана 
қорына келіп түскен жаңа 
кітаптармен танысты-
ру, қызықтыру, жалпы 
оқырманның жан-жақты 
ақпарат алуына әсер 
ететін жаңа тақырыптарға 
шолу жасау, кітап әлемінде 
қандай жаңалықтар, 
өзгерістер болып 
жақанымен хабардар ету 
кітапханашы Құлымбетова 
Лаураның міндетінде. 

Оқырманның барлығы 
бірдей қажет кітаптарын 
алып кете бермейді. Олар ізденіп, бірнеше 
кітаптарды ақтара отырып, керек дүниелерін 
жазып алып кетіп жатады. Ондай оқырмандар 
үшін оқу залы заманауи түрде жабдықталған. 
Оқу залында оқырмандар қолына берілмейтін 
аударма сөздіктер, түрлі 
тақырыптағы энциклопедия-
лар, облыс, аудан әкімінің 
қолдауымен шыққан, жергілікті 
ақын, жазушылардың 
шығармалары қойылған. Оқу 
залының жұмысына жау-
ап беретін кітапханашылар 
Сабитова Айжан мен Ска-
кова Эльмира. Оқу залында 
оқырман-к ітап-к ітапхана-
кітапханашы арасын байла-
ныстырып тұратын тәрбиелік 
мәні зор іс-шаралар да жиі 
өткізіліп тұрады. 

Кітапханада бағдарламашы мама-
ны бар екенін алғаш естігенде:-«Ол не - 
үшін керек?»-деп таңданғандай болдым. 
Бақсам, кітапхананың бүкіл тыныс- тіршілігі 
осы бағдарламашы маманынсыз жүзеге 
аспайтынына көзім жетті. Кітапханадағы 
кітап қорын жүйесімен реттеу компьютер-
ге жүктеу, әлеуметтік желіге жаңа кітаптар 
жайында мағлұматтарды жүктеу арқылы 
оқырмандардың кітап оқуға деген құштарлығын 
арттыру- осының барлығын бағдарламашының 

қызметі екен. Бағдарламашы 
жұмысын атқарып отырған Ха-
сенов Ержан ұқыптылығымен, 
т и я н а қ т ы л ы ғ ы м е н , 
ізденімпаздығымен көзге түсіп 
жүрген жастардың бірі. 

Ал кітап қорын толықтыру 
және өңдеу бөлімінің мама-
ны кітапханашы Құрманбаева 
Мадинаның қызметі мені қатты 
қызықтырды. Кітап қорын 
толықтыру,-яғни оқырманның 
сұранысын, талабын орындау ғана 
емес, заман ағымынан қалмай, 
оқырманға қандай ақпарат керек 
екенін, қандай тақырыпта бағдар 
беру керек екенін алдын ала бол-

жап, жоғары жаққа тапсырыс 
беру-бұл үлкен жауапкершілік 
пен білімділікті талап ететін 
жұмыс. Оқырманның қолынан 
өтіп келген кітапты мұқият 
тексеріп, бүлінген жерін 
қалпына келтіріп, оқырманға 
әдемі таза қалпында ұсыну 
тер төгерлік жұмыс. Осы 
бөлімдегі әліпбилік ретпен жи-
налып, реттелген ескі кітаптар 
сақталатын бөлімге өтсеңіз, 
өткен өмірге кіріп кеткендей 
әсерде болады екенсіз. Тіпті 
сирек қорға кіретін кітаптар 
да аудандық кітапханада бөлек 
сақталады екен. Бұған мен таң 

қалдым. Олардың өзі, мұқабасы өңделіп, жүйе-
жүйесімен сөрелерге орналастырылған. 

Бұл кітапхана атауы «Сарқан ауданы 
әкімдігінің аудандық кітапханасы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.  Аудан болғандықтан, 

аудан бойынша қызмет жасап жатқан 
12 кітапхананың бүкіл іс-шаралар, 
тыныс-тірлігін Мухаметқалиева Гүлнар 
Мерқатқызы басшылық етіп отырған 
осы ұжым реттеп, жүйелеп, 
бағыт-бағдар беріп отыра-
тын байқадым. Аудандық, 
ауылдық кітапханалар бой-
ынша кітап қоры 135 000 мың 
дана кітап қорын құрайды. 
«Осы кітаптардың әрқайсысы 
біздің мәпелеген баламыз-
дай. Әрбір оқырман біздің 
құрметті қонағымыздай»-

дейді Гүлнар Мерқатқызы. Мұндай 
сөзді өз ісін шексіз сүйетін, өз 
жауапкершілігін бүкіл санасымен түсінетін 
маман ғана айта алады. Білмейтін адамдар: 
«Кітапхана жұмысы не тәйірі, оқырманның 
сұраған кітабын беріп, қайтып алып, келген 
кітаптарды тізімге алып, сөрелерге тізіп қойып 

отырса болады»-деп ойлауы мүмкін. Шыным-
ды айтсам өзім де солай ойлағанмын.

Кітапхана тірлігі мұнымен ғана шектелмейді 
екен. Мазмұны мен мағынасы зор іс-шаралар, 
қоғамда болып жатқан өзгерістерге байланы-
сты өткізілетін бағдарламалар, жас ұрпақтың 

Қызылшаның алдын алу
ҚЫЗЫЛША – кең таралған жіті инфекциялық ауру, көбінесе балалар ауырады. Дене қызуының 

38—40°C дейін көтерілуі, мұрын, көз, тамақ қабыну, теріде бөртпе пайда болу белгілерімен сипат-
талады. Қызылша бүгінгі күні ең жұқпалы аурулардың бірі болғандықтан екпе мерзімін қатаң сақтау 
өте маңызды.  Инкубациялық кезең – жұқтырғаннан бастап алғашқы белгілері байқалғанша, 7-ден 
14 күнге дейін. Ауру суық тию белгілері сияқты басталады-дене қызуы 38-40°C көтерілу, әлсіздік, 
тәбет тартпау, құрғақ жөтел, мұрыннан су ағу. Соңынан коньюктивит - көзі қызарып қабыну пайда 
болады. Алғашқы белгілері байқалып, шамамен 2-4 күннен кейін ауыз қуысында ақыл тістеріне 
қарсы ұсақ ақшылдау бөртпелер пайда болады. 3-5 күні бөртпелер айқын дақ түрінде қаптап, 
көбейіп кетеді. Құлақтың  түбінен, маңдайдан бастап, ары қарай бүкіл денесін жауып кетеді. Ұсақ 
қызғылт дақтар үлкейіп, бір-бірімен қосылып, формасы өзгереді. Бөртпе пайда болып, 2-3 күннен 
кейін дақтар өршіп тұрған кезде дене қызуы тағы да көтеріліп, 40,5 градусқа жетуі мүмкін. Бөртпе 
4-7 күн тұрады. Олар жоғалған соң, орнында қоңырлау дақтар қалады, екі аптадан соң тері таза-
рады. 

Аурудың берілу жолы - ауа-тамшы арқылы. Вирус сөйлескенде, жөтелгенде, түшкіргенде 
ауру адамның сілекейінен сыртқы ортаға түседі. Инфекция көзі – төртінші күн бөртіп ауырып 
жүрген адам. Бесінші күннен бөртіп жүрген адамнан жұқпайды. Ауырып, жазылған адамда өмір 
бойға иммунитет сақталады. Қызылшамен ауырмаған және егілмеген адамда  өмір бойы ауруға 
шалдығу қаупі кез-келген жаста болады.  Ауырған адам төсекте жатуы керек, сұйықты көп ішіп, 
құнарлы тамақ жегені жөн, аспирин ішуге болмайды. Егер ол қою тамақты жей алмаса, сұйық 
сорпа беріңіз. Егер балаға емшек ему қиынға соқса, онда емшекті сауып, сүтті қасықпен ішкізіңіз. 
Көздің бүлінуін болдырмау үшін мүмкіндігінше А дәруменін беріңіз. Қызу көтерілгенде және 
бала тынышсызданғанда парацетомол беру қажет. Егер құлағы ауырса, антибиотиктер ішкізген 
жөн. Өкпесінің қабынғандығын, менингитті немесе құлақ пен асқазанның қатты ауырғандығын 
білдіретін белгілер байқалса, дәрігер шақырыңыз. Науқасқа витаминдерге бай тағамдар 
көкөністер, жемістер, шырындарды көп мөлшерде ішу қажет.

Егер баланың іші өтсе, регидрационды су беріңіз.  Қызылшаның алдын алуда тиімді  де 
сенімді шаралардың бірі – егілу. Қызылшадан егілу сақтану иммунитетін қалыптастырады. Бірінші 
екпе бала 1 жаста, екінші екпе бала 6 жаста болғанда жүргізіледі. 

Қызылша пайда болса, ауырған адам болған инфекция ошағында, ұжымда  эпидемияға қарсы 
шаралар жүргізіледі. Инфекция ошағында күн сайын аурумен қарым-қатынаста болған адамдар-
ды тексеріп, термометрия жүргізеді. Жұқтырған адамдар болса дереу оқшаулайды. Қызылша, 
қызамыққа және шошқа мойынға (ҚҚП) қарсы екпе бұл аурулардан сақтайды!  

Қ. ИБРАИМОВ,
Сарқан аудандық СЭББ басшысы.

А.ЖАРТЫБАЕВА,
бас маман.

«ТАЗА СУ  АЙДЫНДАРЫ» ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ АКЦИЯСЫ

Қазақстан Республикасы Экология, геология және ресурстар министрлігі Балық 
шаруашылығы комитеті төрағасының «Балық шаруашылығы су айдындарында «Таза су ай-
дындары» табиғатты қорғау акциясын өткізу туралы» 2021 жылғы 19 ақпандағы №30-4-8/8 
бұйрығын орындау мақсатында, 2021 жылдың сәуір айының 02 күні «Таза су айдындары» 
табиғатты қорғау акциясы ұйымдастырылды.

«Қаратал бөлімі» балық инспекциясының ұйымдастыруымен өткен акцияға, Қарашыған 
ауылдық округі әкімі аппаратының қызметкерлері, Бөрлітөбе ОШКММ-нің Құрақсу 
орманшаруашылығы №1 шеберлік учаскесінің қызметкерлері және Қарашыған ауылдық 
округінің ауыл тұрғындарының арасынан шыққан еріктілер қатысты.

Жалпы саны 30 адам қатысып, карантин талаптарын қатаң сақтап, әр адамның 
арақашықтығы 1 метрден сақтай отырып, өзен жағалауындағы қоқыстар жиналып, белгіленген 
жерге қазылған шұңқырларға төгілді.

Балқаш көліне құятын Лепсі өзенінің сағасында орналасқан тасөткел деген атауымен 
аталған өзенде әуесқой балықшылар және қала тұрғындары қармақ құрып, балық аулап дема-
латын орынға айналды. Сол тасөткелден төмен қарай, 7 шақырымды құрайиын өзеннің іші мен 
сыртын қоқыстан тазалап, Заңмен тыйым салынған 300 метр (3 дана) ауды, 2,5 тонна қоқысты 
белгіленген қазылған шұңқырға көму арқылы жойылды.

Аталған «Таза су айдындары» табиғатты қорғау акциясына 3 автокөлік қатысты.
Тазалық акциялары алдағы уақытта да жалғасатын болады.

А.СЫЗДЫҚОВ,
«Қаратал бөлімі»  балық инспекциясының бас маманы.                  

рухани байлығын дамыту барысындағы 
атқарылып жатқан жұмыстары ұшан теңіз. 

Атап айтсақ: Оқушыларды соғыс, еңбек 
ардагерлерімен кездестіру, қазіргі кездегі 
қоғамда болып жатқан мәдени-саяси 
жаңалықтарға,  өзгерістерге байланысты іс-
шаралардың да басы-қасында кітапхана ұжымы 
жүреді екен. «Рухани жаңғыру», «Туған жерге 
тағзым», «Парасат жолы-Адалдық алаңы» , 
«Тарихқа тағзым»-атты бағыттарда қыруар 

жұмыстар атқарылады. 
Міне, осындай іс-

шараларды өткізу бары-
сында әдіскер Сейполдина 
Айсұлу Тлектесқызының 
іскерлігіне тәнті болдым. 
Оған қоса облысқа, ауданға 
түрлі ақпараттар беру, ол 
жақтан келген тапсырма-
лармен кітапханашыларды, 
бағдарламашыны таны-
стырып, оларға нақтылы 
жұмыстар жүктеп, 
тапсырылған жұмыстардың 
дер кезінде орындалу-

ын қадағалау Айсұлудың күн тәртібіндегі 
міндеттері.

Аудан бойынша 12 кітапхана бар. Осы 12 
кітапханада 30 қызметкер жұмыс атқарады. 
Осы 30 қызметкерлердің әрқайсысының 
атқаратын қызметі бойынша еңбек ақысын 
тағайындап, оның дұрыс бөлінуін қадағалап от-
ыру есепші Долдаева Гүлмира Закирқызының 
құзырындағы міндет. Әр қызметкерлердің 
еңбек өтіліне байланысты алатын жалақысын 
реттеп отыру аса үлкен жауапкершілікті та-
лап етеді. Аудандағы барлық кітапханалардың 

материалдық - техник алық 
базасын реттеп отыру, 
кітапханаларды безендіру, 
ескірген мүліктерді есеп-
тен шығару, жаңа мүліктер 
мен жаңа түскен кітаптарды 
есепке алу, кітапханаларда 
жүргізілетін мәдени-танымдық 
іс-шараларға жұмсалатын 
қаржы, барлығы да Гүлмира 
Закирқызының көзге көрінбейтін 
еңбектерінің арқасында жүзеге 

асып жатады. Бұл қызметін Гүлмира адал да, 
тиянақты атқарып отыр деуге болады.

Құрметті оқырман, мінекей кітапханаға 
жасаған кішкене саяхатымнан алған әсерімді 
сіздермен осылайша бөліскім келді. Кітап 
оқыңыздар. Кітапханаға барыңыздар. Сіздерді 
де осындай әсерлі кездесулер күтіп тұрғанына 
сенімім мол. 

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ,
Сарқан қаласы. 
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БАЛАНЫ МЕКТЕПКЕ ҚАЛАЙ ТІРКЕУГЕ БОЛАДЫ?

Ана  тілім – құдіретім
Тіл – таусылмас бақыт, ортаймас қазына! Ананың әлдиі, жерімізге, 

Отанымызға деген махаббат осы тілдің құдіреті арқылы бойымызға дарып, 
жанымызға жарық береді! Тілдің құдіреттілігі  оның бойында тұнып тұрған 
даналық пен соны санамызға сіңірер маржан сөздерінде болса керек. «Ана 
тілім – құдіретім» тақырыбында  Ақын Сара атындағы орта мектебінде қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің онкүндігі болып өтті.  

Елімізде орын алған төтенше жағдайға байланысты жоспарланған іс-
шаралар онлайн режимінде ұйымдастырылды.

Онкүндіктің ашылуы барысында  мектебіміздің директоры Сансыз-
баева Г.А. алғысөз айтып, қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімдері  ұлы 
тұлғаларымыздың тіл туралы айтқан орамды ойларымен бөліскен  видеоро-
лик дайындап,  көпшілік назарына ұсынды.

 Дүкенбаева Р.С. 6 «Ә» сыныбымен «Қазақ балуандары» , Жумалиева 
М.Ә. 6 «А» сыныбымен «Жолашар. Тоқымқағар», Оразбекова Е.С. 3 «В» сы-
ныбымен «Айтыстың ақтаңгерлері», Ескермесқызы А.Е. 10 «А» сыныбымен 
«Музыканың үлкен кітабы», Оразова С.К. 3 «В» сыныбымен «Абай – ұлы 
ақын», Блискельдинова А.С. 5 «А» сыныбымен «М.Қабанбай «Бауыр», Шен-
гельбаева С.М. 7 «Б» сыныбымен «Көксерек әңгімесінің  композициясы», Ер-
баева А.А. 1 «В» сыныбымен «Мен салат жасаймын» тақырыбында ашық 
сабақ ұсынды. 

Оразбекова Е.С. , Ескермесқызы А.Е. ұйымдастыруымен және пән 
мұғалімдерінің қатысуымен ZOOM платформасы арқылы «Қашықтықтан 
оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері» тақырыбында семинар өткізіліп, ұстаздар өз 
тәжірибелерімен бөлісті.

Әріптестермен ой бөлісудің сәтін салған  ZOOM  платформасы арқылы 
өткен «Оқушылардың тілдік дағдыларын қалыптастырудың тиімді жолда-
ры» тақырыбындағы семинарды Дүкенбаева Р.С., Блискельдинова А.С. 
ұйымдастырды. 

Аталған екі семинарға да өз мектебіміздегі әріптестермен қатар 
ауданымыздағы өзге мектеп ұстаздары  қатысып, тәжірибе алмасты.

Сонымен бірге  Оразбекова Е.С., Жумалиева М.А. 6-сынып оқушыларымен 
«Мақал-сөздің мәйегі», Ескермесқызы А.Е. 9 «А» сыныбымен «Мұзбалақ ақын 
Мұқағали – 90 жаста», Оразова С.К. 3 «В», 4 «В» сыныптарымен «Абайдың 
афоризмдері», Шенгельбаева С.М. 5-10-сыныптармен «Қауырсын қалам» 
тақырыбында сыныптан тыс  іс-шаралар өткізді.  

Тіл – ұлттың жаны, соғып тұрған жүрегі. «Тілі жоғалған жұрттың өзі де 
жоғалады» деп халқымыздың біртуар азаматы - А.Байтұрсынов  бабамыз бе-
кер айтпаса керек. Сондықтан баға жатпес байлығымызды қадірлеп, келер 
ұрпаққа аманаттау – біздің борышымыз!

Самал ШЕНГЕЛБАЕВА,
Ақын Сара атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі.

Бүгінгі ғылым мен техниканың ғарыштап дамып 
келе жатқан заманында, оқушылардың математика мен 
физика пәндерінен біліміне, компьютерлік сауаттылық 
деңгейіне қойылатын талап та жоғары. Болашақта 
білімді ұрпақ керек. Математикалық білімі мықты, 
компьютерлік сауаттылығы жоғары әрі ойлау қабілеті 
дамыған бала ғана ғылым мен техниканың тілін табы-
сты меңгере алады. 

Мектептің оқу - тәрбие үрдісінде пәндік 
бірлестіктердің атқаратын жұмыстарының зор екендігі 
белгілі. Әдістемелік бірлестік жұмысының негізгі 
түрлерінің бірі - пән апталықтарын өткізу.  Осы жылы 
наурыз айының   1-12 күндері аралығында жаңа әдіс-
тәсілдерді қолданып, оқушылардың білім сапасын арт-
тыру мақсатында мектебімізде математика, информа-
тика, физика пәндері бойынша пән апталығы өтті. 

Апталыққа барлық мұғалімдер ерекше ықыласпен 
дайындалды. Апталық барысында жүргізілген  іс-
шаралар мұғалімнің өзекті мәселесіне сай, тақырыптық 
жоспарлаумен ұйымдастырылып жүргізілді. Пән 
мұғалімдері мектепте білім алып жатқан сыныптармен 
ашық сабақтарын өткізсе, сыныптан тыс сабақтарын он-
лайн режимінде бала ерекшелігіне сай өткізе білді. Бұл 
мұғалімдердің шеберлігі десек те болады, себебі онлайн 
режимінде оқып жатқан сыныптарды математикалық 
бағытқа баулыды. Атап айтсақ, математика пәні 
мұғалімдері Сембаева Ж.К. «Көрсеткіштік теңсіздіктер 
»,  Нурсапаева Р.Г. «Тригонометрия формулала-
ры»,  Болатхан Н. «Ондық бөлшектерді 10;100;1000...; 
және 0,1;0,01;0,001...сандарына көбейту және бөлу» 
тақырыбында ашық сабақтарын өткізсе, физика пәні 
мұғалімі Айткабылова Ж.О. «Дыбыс және оның си-
паттамалары. Акустикалық резонанс. Жаңғырық» 
тақырыбына аралас сабағын берді.  Информатика пәні 

Математика, информатика, физика 
апталығына шолу   

мұғалімі Билялова Б.О. «Ақпараттың цифрлық тасымалда-
ушылары»  тақырыбында ашық сабағын өткізді. Сонымен 
қатар балалардың жаратылыстану ғылымдарына деген 
қызығушылығы мен логикалық ойлау қабілеттерін дамы-
ту мақсатында математика, информатика, физика пәні 
мұғалімдерінің ұйымдастыруымен «Қызықты информати-
ка», «Информатика әлеміне саяхат», . «Білімділер сайы-
сы», «Математика патшалығы» атты сыныптан тыс жарыс 
сабақтары өткізілді..

Сонымен қатар, апталығымызда мұғалімдердің 
бір-бірімен тәжірибе алмасуы, жаңа технологияларды 
қолдануы, жаңартылған білім беру мазмұнындағы жаңа 
әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалануы үлкен жетістіктерге 
жеткізді. Себебі, мұғалімге сабақ беруде осындай 
жұмыстарды атқару бірінші кезекте болуы тиіс. 

Мен жас маман ретінде  жұмыстар барысында барлық 
талаптарды сақтай отырып, іс-тәжірибемді алмасуда ашық 
сабағым мен сыныптан тыс іс-шарамды жоғары деңгейде 
өткіздім. Менің тәжірибемде дарынды балалармен жұмыс 
жасау алға қойылған. Сол мақсатта стандарт талапта-
рын орындап, тиімді әдіс-тәсілдерді қолданып, оқушының 
қызығушылығын арттыра отырып өткіздім. Барлық пән 
мұғалімдерінің де сабақтары жоғары бағаланды. Жоғарыда 
аталған тәжірибелі мұғалімдерден алатын дүниеміз көп.   

«Талапты ұстаздан, талантты шәкірт шығады»,-
демекші математикалық бағытқа бейім, функционалдық 
сауаттылығын арттыруда білсем, үйренсем деген 
шәкірттеріміз өте көп. Ендеше жас ұрпақты сапалы 
білімге, саналы тәрбиеге тәрбиелеуде  шеберлігі жоғары, 
тәжірибесі мол, берері көп ұстаз болайық! 

Н.БОЛАТХАН,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің матема-

тика пәні мұғалімі.
                                              

Оқушылар арасында зорлық-
зомбылықты болдырмау мақсатында 
Бірлік орта мектебінің психологиялық 
қызметі тарапынан «Зорлық-
зомбылық және оны болдырмаудың 
жолдары» тақырыбында тренингтік 
жаттығулар ұйымдастырылды. 

Шара барысында сөзбен 
қорлау, әлеуметтік қорлаушылық, 
дене қорлығы, кибербуллинг ту-
ралы ақпарат беріліліп,бұларды 
болдырмаудың тәсілдері төмендегі 
шағын эксперимент түрінде 
түсіндірілді:

1. От пен мектептегі ұнамсыз 
қылықты салыстырыңыз (балауызды 
жағыңыз). Олардың екеуі де жарық 
болып жанатынын және екеуі де 
зиян келтіруі мүмкін екенін түсініңіз.

2. Ары қарай жануы үшін 
балауызға оттегі қаншалықты қажет 
болса, ұанмсыз қылықты сақтау үшін 
де қатарластарының назар аударуы 
қажет екенін түсініңіз.

3. Бала мектептегі зорлық-
зомбылыққа тікелей қатыспаса да, 
ол бұрынғыша жаман мінез-құлыққа 
ықпал етуі мүмкін. Мектептегі 
зорлық-зомбылықтың куәгері болған 
кезде балалар мынандай жанама 
төрт роль атқарады:

- Көмектесетін балалар 
– мектептегі зорлық-зомбылыққа 
бастамашылық жасай алмайды не-
месе жетекші рөл де ойнай алмай-
ды. Бірақ олар зорлық-зомбылық 

Оқушылар арасындағы зорлық-зомбылықты 
болдырмаудың жолдары

жасайтын балаларға «көмекші» 
ретінде қызмет етеді. Бұл бала-
лар зорлық-зомбылықпен неме-
се қорлаушылықпен байланысты 
мінез-құлықты ынталандыруы, кейде 
өздері де қосылуы мүмкін.

- З о р л ы қ - з о м б ы л ы қ т ы 
өршітетін балалар – бұл балалар 
зорлық-зомбылық актісіне тікелей 
қатыспайды, бірақ оған «аудито-
рия» есебінде қызмет етеді. Олар 
жәбірлениушіні жиі-жиі күлкіге 
айналдырып, мектептегі зорлық-
зомбылық көрсетуші адамдардың 
осы қылықтарын жалғастыра беруіне 
қолдау көрсетеді.

- Аутсайдерлер – бұл бала-
лар зорлық-зомбылыққа қатыспай, 
сырт тұрады, болып жатқан жағдайға 
қарай алмайды, бірақ өздерінің кім 
жағында екенін көрсетпеу үшін бо-
лып жатқан жағдайға ешбір жау-
ап қайтармайды. Олар зорлық-
зомбылықты не күшейтпейді, не 
зорлық-зомбылықтың құрбаны 
болған баланы қорғамайды. Бірақ 
олар зорлық-зомбылық жасаушының 
аудиториясын толтырушылар 
ретінде қызмет етеді.

- Қорғайтын балалар – 
бұл балалар мектептегі зорлық-
зомбылықтың құрбаны болған балаға 
белсенді қолдау көрсетеді, зорлық-
зомбылық туындаған жағдайда ба-
ланы қорғай алады.

4. Құрадстарының назар ау-

даруын тоқтату балауызды оттегісіз 
қалдыру секілді екенін түсініңіз (жа-
нып тұрған балауызға мөлдір шыны 
стаканды төңкеріп, жалынының 
қалай баяулап сөнуін бақылаңыз).

5. Оқушылар жағдайға және 
қолдау деңгейіне байланысты мына 
төрт стратегияның біреуін таңдау 
арқылы қатарластарының назар ау-
даруын жоя алады:

А) Кетіп қалу арқылы 
аудиторияның бір бөлігі болмау;

В) Зорлық-зомбылықтың құрбаны 
болған балаға қолдау көрсету;

С) Қорлаушылық туралы жауап-
ты ересек адамға айту;

Д) Табанды болу және қорлық 
көрсетуші балаға қорлық көрсетуді 
тоқтат деп айту.

Қатарластары неғұрлым көп 
қатысса, зорлық-зомбылық эпи-
зоды соғұрлым ұзаққа созыла-
ды. Қатарластары қатысқан ау-
дитория бұзақыға күш береді. 
Қатарластарының араласуы 
стратегияға қарамастан, көп 
жағдайларда зорлық-зомбылықты 
10 секунд ішінде тоқтата алады. 
Оқушыларды мектептегі зорлық-
зомбылыққа сырттай қарап тұрмай, 
қарсы тұруға үйренуі қажет.

А.БОРАНШИНА,
Бірлік орта мектебінің 

психологы.

Биылғы  2020-2021 оқу жылын-
да бірінші сынып оқушыларының 
құжаттарын қабылдау 1 сәуірде 
басталып, 1 тамызға дейін  
қабылданады.1 сыныпқа алты жа-
сар және ағымдағы  күнтізбелік 
жылы 6-ға толатын балалар 
қабылданады. Бұл туралы ҚР Білім 
және ғылым министрлігі хабар-
лап отыр.   «Электрондық үкімет» 
порталы арқылы құжаттарынызды 
тапсыра аласыз. Мұның бәрі енді 
оңай және ыңғайлы болады, сайтқа 
кіріп, бір тетікті басу арқылы барлық 
құжаттарды жіберуге болады».

Төмеде көрсетіліп тұрған тізім 
бойынша құжаттар жинақталады: 

1.Ата-ананың өтініші (немесе 
оларды алмастыратын тұлғалар); 

2. Баланың туу туралы куәлігінің 
көшірмесі; 

3. «Бала денсаулығы паспорты» 

026/у-3 нысаны бойынша денсаулық 
жағдайы туралы құжат; 

063/у нысаны бойынша 
денсаулық жағдайы туралы құжат; 

4. 3х4 көлеміндегі 2 фото. 
Өтініш бір жұмыс күні ішінде 
қарастырылады.

 Сайтқа кіріңіз. Ары қарай негізгі 
парақшадағы "Бірінші сыныпқа алуға 
құжаттарды қабылдау" қызметін 
таңдаңыз. Пайда болған терезе-
де "ЭЦҚ бойынша" кіру түрін, кілтті 
сақтау орнын таңдаңыз да, ары 
қарай "Сертификатты таңдау" ба-
тырмасын басыңыз. ЭЦҚ кілтті 
(AUTH_RSA) таңдап, құпиясөзді 
енгізіп, "ОК" батырмасын басыңыз. 
Ол кілтті Халыққа қызмет көрсету 
орталығанан аласыз. Жүйеге бірінші 
рет кірген кезде электрондық по-
штаны көрсету қажет. Авторизация-
дан өткеннен кейін "Өтінімді беру" 

тарауына басыңыз. Одан кейін 
қызметтің сипаттамасы мен толық 
нұсқаулық келтірілген парақша 
жүктеледі. Өтінішті берудің алдында 
нұсқаулықпен танысуды растау және 
"Өтінімді беру" батырмасын басу ке-
рек. Ашылған нысанда ЖТ ДМБ-дан 
өтініш беруші туралы деректер авто-
матты түрде толтырылады. Бірінші 
электрондық поштаны, телефон 
нөмірді толтырып, баланың ЖСН 
көрсетіп, келесі әрекетке өту үшін 
"Алға қарай" батырмасын басыңыз. 
Есте сақтаңыз! Өтінішті берген кезде 
байланысқа қажетті деректерді (ұялы 
телефонның нөмірі, электрондық 
пошта) көрсету қажет. Көрсетілген 
электрондық пошта мен телефон 
нөміріне хабарлама жіберіледі. 
Келесі әрекетке мектепке қабылдауға 
қажетті деректерді толтыру жата-
ды. Осы кезде қабылдау сыныбын, 

оқыту тілін, мектепті (ықшам аудан 
бойынша немесе қалаған мектепті) 
таңдау қажет.

Тізімде бос орын бар мектеп 
қана көрсетіледі. Жүйе мектепті 
ықшам аудан бойынша тіркелген 
мекен-жайға сәйкес автоматты 
түрде береді. Егер ықшам аудан 
бойынша мектеп көрсетілмесе, оны 
анықтау және өтінішті беру үшін 
білім беру ұйымына жүгіну қажет. 
Егер тіркелген мекенжай бойынша 
жер телімі 2ГИС технология арқылы 
анықталмаса, осындай қиыншылық 
пайда болуы ықтимал. Ары қарай "+" 
белгісін басу арқылы құжаттардың 
сканерленген көшірмелерін жүктеу 
қажет. Барлық құжаттардың тек қана 
оқуға келетін қанық көшірмелерін 
жүктеңіз. Әйтпесе дұрыс емес (оқуға 
келмейтін) құжаттарды жүктеген 
жағдайда, сізге қызмет көрсетілмеуі 

мүмкін. Соңғы қадамға "Жіберу" ба-
тырмасын басып, ЭЦҚ-ның (RSA) 
көмегімен жіберу үшін қол қою 
қажет. Сәтті тіркеген кезде өтінішті 
тіркеу туралы хабарлама келетін 
терезе ашылады. Ол терезені жабу 
үшін "ОК" батырмасын басыңыз. 
Өтініштер журналын қарап шығу 
үшін негізгі парақшадағы "Өтініш 
туралы ақпаратты" басу қажет. Ары 
қарай ашу үшін өтініш жолағын ба-
сасыз. Құжаттарды қарап шығу үшін 
"Жалпы құжаттар" қойындысына 
өтіп, "Құжатты қарап шығу" немесе 
"Жүктеу" батырмасының керегін басу 
керек.

І. МУСАБАЛАНОВА,
Черкасск орта мектебі 

директорының 
оқу ісі жөніндегі орынбасары.

Стандарты государственных услуг 
в сфере среднего образования

В целях перехода от контроля качества образования к его обеспе-
чению были усовершенствованы механизмы оказания государственных 
услуг в сфере среднего образования:

1.«Прием документов и зачисление в организации образования,  не-
зависимо от ведомственной подчиненности для обучения по общеобразо-
вательным программам начального, основного среднего, общего средне-
го образования».

2. «Прием документов для организации индивидуального бесплатного 
обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение дли-
тельного времени не могут посещать организации начального, основного 
среднего, общего среднего образования».

3. «Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем 
среднем образовании».

4. «Прием документов и выдача направлений  на предоставление от-
дыха детям в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям 
обучающихся и воспитанников государственных учреждений образова-
ния».

5. «Предоставления бесплатного и льготного питания отдельным кате-
гориям  обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах».

6. «Прием документов и зачисление в организации дополнительного 
образования для детей по предоставлению им дополнительного образо-
вания»

7. «Прием документов для прохождения аттестации на присвоения». 
(подтверждение) квалификационных категорий педагогическим ра-

ботникам».
В целях обеспечения равных прав, прозрачности процедуры рас-

пределения и приема детей в организации дошкольного и среднего об-
разования продолжится повсеместная цифровизация государственных 
услуг. Увеличится доля организаций дошкольного и среднего образова-
ния, охваченных государственными услугами через портал электронного 
Правительства.

    А.ИБРАЕВА,
Екиашинская средняя школа.

                                                                            



7e-mail: Igiman01@mail.ruARQANS 9 сәуір 2021 жылJARNAMA

Жаңа көлік сатып алдыңыз ба?
Оны автоХҚО-ға бармай, kaspi.kz қосымшасы арқылы рәсімдеп көріңіз. Ол үшін сатушы 

қосымшаға кіріп, Мемлекеттік қызметтер бөлімінен «Автокөлікті қайта рәсімдеу» қызметін таңдауы 
тиіс. Әрі қарай көлікті тіркеуден шығару батырмасын басып, айыппұл мен салық берешегі ба-
рын тексеруге болады. Бұдан кейін көлікті сатып алушының ЖСН нөмірі мен көліктің сатылымға 
қойылған бағасы толтырылады. Егер көлікті сатушы нөмір белгісін сақтап қаламын десе, тиісті 
жерге белгі қоюы тиіс. Соңында сатушы электронды қолтаңбасы арқылы көлікті тіркеуден 
шығарады. Бұдан кейін сатып алушы тарап қосымшада «Автокөлікті тіркеуге қою» батырмасын 
басып, көлік жайлы мәліметтерді растайды. Көлікті сатып алу құнын төлеп, мемлекеттік тіркеу 
нөмірін қай автоХҚО-дан алатынын көрсетеді. Бұдан кейін нөмір бегісі мен техпаспорт, тіркеу үшін 
мемлекеттік баж салығын төлеу қажет. Көліктің тіркелгендігі жайлы хабар Kaspi қосымшасына 3 
сағат ішінде келеді. Қызмет құны: Техпаспорт - 3646,25 тг, Көліктің жаңа нөмірі - 8167,60 тг, Тіркеу 
үшін - 729,25 тг. Есіңізде болсын

Рәсімдеуді бастамас бұрын Kaspi электронды қолтаңбасын алдын ала алғаныңыз жөн.
А.АХМЕТКАЛИЕВА, 

 Сарқан аудандық ХҚК бөлімінің маманы.

«Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың 
көшірмелерін немесе архивтік үзінділер беру» 

мемлекеттік  көрсетілетін қызмет тәртібі
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 29 мамырдағы № 159 

бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылдың 1 мау-
сымда  №20790 болып «Архив ісі саласында мемлекеттік қызметтер көрсету қағидасы» негізінде 
«Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелерін немесе архивтік үзінділер беру» 
мемлекеттік қызметті көрсету жүзеге асырылады.

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

Архивтік көшірме - архивтік құжаттағы мәтінді сөзбе – сөз көрсететін көшірме;
Архивтік үзінді – архивтік құжат мәтінінен белгілі бір фактіге, оқиғаға, адамға қатысты бөлігін 

сөзбе – сөз көрсететін құжат.
Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі - жеке және заңды тұлғалар «Азаматтарға арналған 

үкімет» Мемлекеттік корпорациясы»  коммерциялық емес акционерлік қоғамына, «электрондық 
үкімет» веб портал немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.  
Сонымен қатар қолма қол және хат арқылы жүзеге асыруға болады.

Мемлекеттік корпорация арқылы жүгінген жағдайда, көрсетілетін кызметті беруші мемлекеттік 
қызметті көрсету нәтіжесін Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне 
бір күн қалғанда жолданады. Портал арқылы жүгінген жағдайда мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтіжесін қағаз  жеткізгіште алу үшін көрсетілетін қызметті  алушының «жеке кабинетіне» жолда-
нады. Құжаттар Мемлекеттік корпорациядан көрсетілетін қызметті берушіге келіп түскен сәттен 
бастап, сондай-ақ порталға жүгінгенде мемлекеттік қызметті көрсету нәтіжесі 11 (он бір) жұмыс 
күні ішінде беріледі. Мемлекеттік сақтауда құжаттар болмаған жағдайда жауапты орындаушы          
2 (екі) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушіде сақтауда сұратылған құжаттардың жоқ 
екендігі туралы хабарлама дайындалады.

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

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

  Ж. УНЕРХАНОВА,
«Алматы облысының  мемлекеттік архиві» КММ  Сарқан филиалының  1-ші санаттағы 

архивисі.                

Шағын және орта бизнес жұмысшыларының қарызданып, артынша 
оны жою қажеттігі туындамас үшін, олар туралы деректі «Saqtandyry» 
ақпараттық жүйесіне енгізу мерзімі 2021 жылдың 1 қазанына дейін 
ұзартылды.

Қазіргі таңда шағын және орта бизнес субъектілерінің 
жұмысшылары туралы деректер «Saqtandyry» ақпараттық жүйесіне 
енгізілмесе, бұл қызметкерлер ӘМСҚ-на қарыздар болып, МӘМС 
арқылы медициналық көмек алу мүмкіндігінен айырылуы мүмкін.

Айта кетсек, «Экономиканы тұрақтандыру жөніндегі одан арғы 
шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығын 
салық салу мәселелері бойынша iске асыру жөнiндегi одан арғы ша-
ралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 20 
сәуірдегі №224 қаулысына сәйкес, жеке тәжірибемен айналысып 
жүрген тұлғалар, сондай-ақ микро, шағын немесе орта кәсіпкерліктер 
жалдамалы жұмысшылары үшін шегерімдер төлеуден 2021 жылдың 1 
қаңтарына дейін босатылған еді.

 Бүгінгі күнгі деректерге сүйенсек, «Saqtandyry» ақпараттық 
жүйесінде шағын және орта бизнес жұмысшыларының сақтандыру 

«Саркан ауданының құрылыс бөлімі» ММ ҚР ЭК 57-2-бабы 1-тармағының 2-тармақшасына 
сәйкес «Алматы облысы Саркан ауданындағы Саркан қаласында 2 қабатты 20 пәтерлі тұрғын 
үйіне инженерлік- коммуникация желісін құру» жұмыс жобасына жасалған «ҚОӘБ» бөлімі бойын-
ша ашық жиналыстар нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды.

Тыңдау 2021 жылы сәуір айының 29 күні сағат 10:00-де Алматы облысы, Саркан ауданы, Сар-
кан қаласында, «Саркан қаласының әкімі аппараты» ММ ғимаратында өткізіледі:

Тапсырыс беруші: «Саркан ауданының құрылыс бөлімі» ММ, sarkanstroi@mail.ru;
Бас жобалаушы: «ОНТ-NP» ЖШС, + 7 (778) 104 69 87, ont-np@mail.ru;
ЖЭС жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: ведомстводан тыс сараптама;
ЖАО өкілі: «Сарқан аудандық құрылыс бөлімі» ММ басшысы, Рымбаев Мұратбек Мұхамбекұлы, 

Тел.+7 (7283921876), sarkanstroi@mail.ru;
Жоба бойынша құжаттама орналастырылған жергілікті атқарушы органның интернет-

ресурсының мекенжайы: https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat?lang=ru
Қағаз нұсқадағы жобалық құжаттамамен мына мекен-жай бойынша танысуға болады: 

Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 75/89, 104 пәтер
Жоба бойынша ескертулер мен ұсыныстарды келесі электронды мекенжайға жіберуге бола-

ды: ont-np@mail.ru;

ГУ «Сарканский районный отдел строительства» уведомляет о проведения общественных 
слушаний в форме открытых собраний в соответствии с п/п 2 п.1 ст.57-2 ЭК РК, по разделу 
«ОВОС» к рабочему проекту: «Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустрой-
ства 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района».

Слушания состоятся: 29 апреля 2021г в 10:00 ч. по адресу: Сарканский район, г. Саркан 
ул.Тынышбаева №8А 1 этаж, конференц зал.

Заказчик: ГУ «Сарканский районный отдел строительства», +7 702 376 5010, sarkanstroi@
mail.ru;

Генеральный проектировщик: ТОО «ОНТ-NP», + 7 (778) 104 69 87, ontnp@mail.ru;
Государственный орган по проведению ГЭЭ: Вневедомственная экспертиза;
Представитель МИО: Руководитель ГУ "Сарканский районный отдел строительства" Рымбаев 

Муратбек Мухамбекович, +7 (72839) 21876, sarkanstroi@mail.ru;
Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по 

проекту: https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat?lang=ru
С проектной документацией в бумажном варианте можно ознакомиться по адресу: г. Талды-

корган, ул.Кабанбай батыра, 75/89, кв 104.
Замечания и предложения по проекту можно направлять на электронный адрес: ont-np@mail.

ru;

С 3 по 5 апреля текущего года на тер-
ритории Сарканского района проводился 
оперативно-профилактическое мероприя-
тие  «Правопорядок» который проводился 
в целях обеспечения общественной безо-
пасности, профилактики и предупрежде-
ния преступлений и правонарушений. 

А также сотрудники полиции в период 
ОПМ «Правопорядок» проводили меропри-
ятия по выявлению и пресечению грубых 
нарушений правил дорожного движения, 
влияющих на рост дорожно-транспортных 
происшествий.

Е. МАКАШЕВ,
командир 3 взвода РПП УМПС,
 старший лейтенант полиции.

ЖАТЫР МОЙНЫ ОБЫРЫН 
АНЫҚТАЙТЫН СКРИНИНГ

Жатыр мойны обыры алдын алуға болатын аурулар қатарына жатады. Себебі 
бұл дерттің даму қарқыны өте төмен, преинвазивті мерзімі ұзаққа созылады және де 
ағзаны қарап, зерттеуге мүмкіндік бар.

Дегенмен кез келген аурудың алдын алып, сақтанған абзал.
30 бен 70 жас аралығындағы әйелдер 4 жылда 1 рет қаралуы тиіс.
Онкоскринингтер қатерлі дертті анықтау және алдын алу мақсатында жүргізіледі, 

сол себепті тұрақты түрде өтіп тұру керек. 
Скринингтік зерттеулер, пациентті әрі қарай бақылау және емдеу шараларымен 

амбулаториялық-поликлиникалық көмек көрсететін ұйымдар айналысады, оның 
ішінде алғашқы медициналық-санитарлық жәрдем де бар.

Қала тұрғындары, меншіктің қай түрі болмасын, амбулаториялық-поликлиникалық 
көмек көрсететін ұйымдарға қаралады.

 Ауыл тұрғындары, меншіктің қай түрі болмасын, медициналық пунктілерде, 
фельдшерлік-акушерлік пунктілерде, дәрігерлік амбулаторияларда, аудандық емхана-
ларда, сондай-ақ жылжымалы медициналық кешендердің көмегімен тексеріледі.

 Скринингтік зерттеулер 2020 жылдың 1 қаңтарынан бері міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі қамтитын қызметтер қатарына кіреді, сонымен қатар 
ТМККК аясында да жүргізіледі.

Дәрігердің жолдамасы бойынша қабылдауға келіп, кеңес алып, тексеріле аласыз.
  

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
   КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

Онлайн бронирование очереди в ЦОН
Если необходимая вам услуга еще не доступна online и за ее получением надо обратить-

ся в ЦОН, то эти 4 способа помогут вам забронировать посещение в ЦОН, чтобы не попасть 
в возможную очередь. , egov.kz авторизоваться, заполнить личные данные в разделе "Онлайн 
бронирование очереди в ЦОН", выбрать адрес ЦОНа и услугу, указав дату и время посещения 
, eGovKzBot2.0 в телеграмме заполнить личные данные в разделе "Онлайн бронирование оче-
реди в ЦОН", выбрать ЦОН и услугу, указав дату и время посещения , Звонок по горячей линии 
1414 выбрать в голосовом меню «Бронирование очереди» и забронировать через оператора , 
egov mobile скачать приложение, авторизоваться и заполнить личные данные в разделе "Онлайн 
бронирование очереди в ЦОН", выбрать ЦОН и услугу, указав дату и время посещения , Sms опо-
вестит о том, что вы забронировали посещение в ЦОН Совет: приходить на 5-10 минут пораньше. 

Ш.ШАЛОВА,
специалист отдела Сарканского района по обслуживанию населения филиала неком-

мерческого акционерного общества  «Государственная корпорация» Правительство для 
граждан» по Алматинской области.

ХАБАРЛАНДЫРУ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС ҮШІН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТІ 
ЖАҢАРТУ МЕРЗІМІ ҰЗАРТЫЛДЫ

мәртебесін жаңарту көлемі 78,9%-ті қамтыды.
 Жұмысшыларының тізімі жаңартылмаған шағын және орта бизнес 

ұйымдарының саны - 79 721 (21,1%).
 Егер сіз бизнесмен болсаңыз, қол астыңызда еңбек етіп жүрген 

азаматтардың қамын ойлап, қажетті ақпаратты уақытылы тапсырыңыз.
 Егер сіз жалдамалы жұмысшы болумен қатар азаматтардың жеңілдікке 

ие санатына жатсаңыз, жұмыс берушіңізден сізді базаға енгізген-енгізбегенін 
сұрап біліңіз.

 Естеріңізге сала кетейік, микро, шағын және орта/ірі кәсіпкерлік 
субъектілерінің жұмыс берушілері және жеке тәжірибемен айналысатын 
тұлғалар жарна төлеуден босатылатын жұмысшыларының тізімін ай сайын 
жаңартып отыруы тиіс.

 Ақпаратты жаңарту үшін Қордың «Saqtandyry» ақпараттық жүйесі - msb.
fms.kz сайтына жұмысшылардың жеке сәйкестендіру нөмірін енгізу қажет.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы

Міне, биыл Қазақ елі тәңірі берген Тәуелсіздігінің, арайлы азаттығының мерейлі отызын-
шы жылына қадам басып отыр.

Түп шежіресі сонау ежелгі түркіден бастау алатын «мың өліп, мың тірілген» қазақ 
халқы бағзы заманнан бері қаншама өзінің іргелі ел, қабырғалы қалпын, салиқалы салтын 
сақтап қалғаны – еркіндік сүйгіштік жігерінің, асқақ рухының арқасы. Қазақ мемлекеттілігінің 
түпкі негізі сонау сақтардан басталып, ғұн, қаңлы, қыпшақ, Ақ орда мен Қазақ хандығының 
жалғасы – бүгінгі тәуелсіз Қазақстан мемлекеті. Біздің тәуелсіз Қазақстан Республикасының 
тарихындағы барлық жетістіктері, қазақ халқының егеменді заманда жаңаша ерекше өрлеуі, 
өркендеуі, рухани-экономикалық еркіндігіміз, әлемдік қоғамдастық пен дүние жүзінің дамыған 
озық мемлекеттерімен тереземіз тең, дәулетті елдермен бірдей қарым-қатынас жасау 
жетістіктеріміздің барлығының алтын бастауы – біздің мемлекеттің Тәуелсіздігінде.

Тарих толқынында талайды бастан кешірген қазақ елі 30 жыл бұрын өз тәуелсіздігін алған 
тұста дұрыс таңдау жасағандығын бүгінгі таңда уақыттың өзі дәлелдеп отыр.Тәуелсіздігіміздің 
алғашқы таңынан бастап қазіргі кезеңіне дейінгі оңды өзгерістер Елбасымыздың тікелей ба-
стамасымен болып жатқаны аян. Бейбітшілік, келісім мен тұрақтылық жағдайында Қазақстан 
жылдам қарқынмен әлемдегі алдыңғы қатарлы жетекші елдердің қатарына қосылып келеді. 
Біздің тірегіміз – тәуелсіздік, тілегіміз – тұрақтылық, білегіміз – бірлік. Тәуелсіздікпен бірге 
халқымыз Мәңгілік мұраттарға қол жеткізді.

Тәуелсіздік – ең алдымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ армандары мен 
қайсар рухының жемісі. Сондықтан да біз үшін Тәуелсіздік күні – ең қастерлі күн. Біз бүгінгі 
барлық жетістіктерімізге Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. Тәуелсіздік – тәңірдің біздің 
ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы.

К. ҚАЛИЕВА,
аудандық Аналар кеңесінің төрайымы.

Тәуелсіздік - мәңгілік құндылық

Қайсар рухтың жемісі

ОПМ                
"ПРАВОПОРЯДОК"



Сен туған күн, мерекеңмен!
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SHARAINA

Еске алу
Алмалы ауылының тұрғыны болып ғұмыр кешкен  асылымыз Ба-

имбетов Эльдар Нөкербайұлы тірі болса 9 сәуірде 30 жасын той-
лап отырар еді. Амал қанша осыдан 7 жыл бұрын қайтпас сапарға 
аттанған ардағымызды еске аламыз. Қолымыздан келетіні  рухына 
дұға бағыштау ғана...

Нұрлы бейнең есте қалар мәңгілік,
Дауысың да құлақта тұр жаңғырып.
Арамыз да жоқтығыңды білсек те,
Келетіндей арманменен сан үміт.
Сағынып, қимастықпен еске алушылар: 
әкесі Нөкербай, анасы Жаңылхан.  

 Қарауылтөбе орта мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі 
Тоғанбаев Кыйзат Какибайұлын 6 сәуір күні 50 жасқа толған туған 
күнімен құттықтаймыз. Сіз тәрбиелеген шәкірттер білім шыңынан 
көрініп, мерейіңізді асырып жүре берсін!

Құтты болсын 50 деген жасыңыз,
Жетпіс, сексен, тоқсаннан да асыңыз.
Алла беріп денсаулық пен қуатты,
Өрге қарай домаласын тасыңыз!
Ізгі ниетпен: мектеп ұжымы.
 

Көзөзек ауылының тұрғыны, № 29 Көкөзек қосалқы стансасының 
кезекшісі, электр жөндеушісі Шопатова Ақмарал Асқарқызын 11 
сәуір күні мерейлі 50 жасқа толуымен құттықтаймыз. Өз қызметіне 
адал, жауапкершілікпен атқаратын Ақмарал бір ұл, бір қыздың 
қамқор анасы. 

Жан-дүниең шұғылалы шынайы,
Нұр жүзіңнің сарқылмайды шуағы.
Өзіңменен кіреді үйдің шырайы,
Бір өзіңсің отбасыңның шырағы!
Ізгі тілекпен: Сарқан АЭЖ ұжымы.

Алмалы ауылының тұрғыны аяулы анамыз Қаржауова Гүлжан Асылжанқызын 14 
сәуірдегі туған күнімен құттықтаймыз. Бар байлығы балаларына қамқор болып, тілеулерін 
тілеп жүретін анамызға зор денсаулық тілейміз! 

Біз үшін бір өзіңсің аяулы адам,
Жақсылығын біздерден аямаған.
Бірімізге асыл жар, қамқорымсың,
Ұл-қызыңа Анасың аялаған!
Құттықтаушылар: жұбайы, ұл-келіні, қыздары-күйеубалалары, немерелері.

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.

Қалибекова Шамиябанудың атына тіркелген Сарқан қаласы, Панфилов көшесі № 44 үйдің 
мемлекеттік тіркеу актісі және аудандық соттың 2009 жылғы шешімі жоғалуына байланы-

сты жарамсыз деп танылсын.

Досбаев Болат Канатхановичтің атына тіркелген Сарқан қаласы, Құдайбердиев көшесі 
№ 38 үйдің 0,0900 га көлемді жерінің (кад.№ 03-267-001-1076)  мемлекеттік тіркеу актісі 

жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Қантай Айнұр Қанатқызының атына ҚР ІІМ-нен 11.07.2014 жылы 036679279 нөмірімен 
берілген жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

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.

Қалибекова Шамиябанудың атына тіркелген Сарқан қаласы, Панфилов көшесі № 44 үйдің 
мемлекеттік тіркеу актісі және аудандық соттың 2009 жылғы шешімі жоғалуына байланы-

сты жарамсыз деп танылсын.

Досбаев Болат Канатхановичтің атына тіркелген Сарқан қаласы, Құдайбердиев көшесі 
№ 38 үйдің 0,0900 га көлемді жерінің (кад.№ 03-267-001-1076)  мемлекеттік тіркеу актісі 

жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Қантай Айнұр Қанатқызының атына ҚР ІІМ-нен 11.07.2014 жылы 036679279 нөмірімен 
берілген жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Құрметті Бақытгүл Сламжановна ! 
Туған күніңізбен! Өміріңіз қашан да көктемдей жарқын 

, жаздай жылы әрі жайма шуақты болсын! Кешегі батыл 
мақсаттарыңыз бүгінгі күн шындыққа айналсын! Сіздің 
бойыңызда көшбасшылық қасиетпен қатар қарапайымдылық 
пен мейірімділік ерекше үйлесмділікпен кездеседі. Көздеген 
шыңдарыңызды бағындырып, діттеген мақсаттарыңызға 
жетуіңізге  тілектеспіз!

Туған күн – ғажайып армандар мен жарқын үміттерге толы 
өміріңіздің жаңа бастамасы. Ондағы бар арман-тілектеріңіз 
орындалсын! Туған күніңізбен  құттықтаймыз!

Туған күн ерекше күн әрбір жанға,
Басшымызды асықтық біз құттықтауға.
Бар бақытты тіледік өзіңізге,
Армандарыңыз орындалсын бұл өмірде,

Денсаулығыңыз мықты боп әрқашанда,
Жүре беріңізші жадырап ортамызда!!!

       Ізгі тілекпен:   Н.Островский атындағы мектеп-лицейі ұжымы.

Стоимости посадочного материала в Сарканском 
лесном питомнике 

Жонгар Алатауского ГНПП на 2021 год

КАНВАССИНГ КЕЗДЕСУ
Бүгін, Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 

мерекесі қарсаңында Сарқан аудандық 
мәслихат депутаты Кубентаев Аслан 
Нұрахметұлы Қазақстан Республи-
касы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
орай және "Ардагерлерді ардақтайық" 
партиялық жобасы, " 30 игі іс" акциясы 
аясында Сарқан қаласының тұрғыны 
партия ардагері Тажиева Фатима 
Арынқызымен канвассинг кездесу 
өткізді. Өзінің өмір жолында жастарға 
өнеге болып, ауданның дамуына 
ықпал еткен қариямызды мерекемен 
құттықтады.

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК
Сарқан аудандық партия 

филиалында «Кедергісіз келе-
шек» партиялық жобасы аясында 
мүмкіндігі шектеулі азаматтарды 
Бірыңғай тақырыптық қабылдау 
өткізілді. Жобаның мақсаты 
мүмкіндігі шектеулі азаматтардың 
денсаулығы мен әлеуметтік 
жағдайларына тұрақты түрде назар 
аудару мақсатында партия атынан 
құзыретті мемлекеттік органдарға 
диалог алаңын ұсыну. Осыған бай-
ланысты «Nur Otan» партиясының 
қоғамдық қабылдау бөлмелері 
мүмкіндігі шектеулі азаматтарға 
әлеуметтік, жұмысқа орнала-
су мәселелері бойынша, сондай-ақ, толғандыратын сұрақтары бойынша нақты жауаптар алуға 
мүмкіндіктер ұсынды.

 

Жастар көмекке дайын 
"Nur Otan" партиясы Сарқан аудандық 

филиалы және «Алматы облысының жа-
стар ресурстық орталығы» кмм-нің филиа-
лы «Сарқан ауданының жастар ресурстық 
орталығының» ұйымдастыруымен жа-
стар мен қарттардың сабақтастығын 
қамтамасыз ету, қоғамда ауызбіршілікті, 
патриотизмді, салт-дәстүрлер мен 
қарттарға құрметті нығайту мақсатында 
«Ардагерлерді ардақтайық» атты акция-
сы өтті. Акция барысында ауданымыздың 
«Жалын» ерікті жастары Сарқан қаласы, 
Құлақова № 39 үйде тұратын ардагер 
апамыз Тажиева Фатима Арыновнаның 
үйіне барып, қал жағдайын сұрап, аула-
сын қардан тазартып, отынын бұтап ақ 

жаулықты әжеміздің ақ батасын алды.
Өз тілшіміз.

 

 

 (Лиственные породы  дуб,. тополь, ясень, липа) от 3-х м за каждые 0,5 м высоты в цену 
включается 1000 тенге
Раб. Тел:  8 (728) 395 40 39    Сот. Тел: 8 (778) 163 23 65

М.ВИШНЯКОВ.
руководитель  Сарканского лесного питомника   РГУ «Жонгар - Алатауского» ГНПП.


