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Құрметті Сарқан ауданының тұрғындары! 
Сіздерді 1-мамыр - Қазақстан Халқының Бірлігі 
мерекесімен құттықтаймын! Біздің еліміздің ба-
сты жетістіктерінің бірі халықаралық аренада 
мойындалып, республикамыздың жемісті дамуына 
негіз болған мәдениетаралық диалогтың теңдессіз 
моделі екенін мақтанышпен айтамыз. Бірлік, 
достық, толеранттылық, бейбітшілік пен келісім 
- ең құнды байлығымыз, Елбасы жүргізіп отырған 
мемлекеттік саясаттың басты бағыты. 

Біздің байлығымыз, құндылығымыз ауданымыз-

ды мекендейтін ұлттар мен ұлыстардың береке-
бірлігі. Олар қоғамдық өмірге белсене араласып, 
ауданның дамуы мен өркендеуіне өз үлестерін 
қосып келеді. 

Құрметті сарқандықтар! Осы мерейлі мереке-
де Сіздерге және отбасыларыңызға зор денсаулық, 
шуақты күндер, шығармашылық табыс тілеймін! 
Әр шаңырақта молшылық, табыс, бақыт пен 
сүйіспеншілік, игілік пен береке салтанат құрып, 
жүректеріңіз мейірім мен ізгілікке толсын!

Аудан әкімі Талғат Қанатұлы Қайнарбековтың 
1 мамыр - Қазақстан Халқының бірлігі күні мерекесімен құттықтауы

Бірлік. Береке. Ынтымақ

Конференцияның күн тәртібінде «Nur 
Otan» партиясы Сарқан аудандық филиа-
лы Саяси кеңесінің 2019-2020 жылдары 
атқарылған жұмыстары туралы есебі және 
алдағы кезеңге арналған міндеттер, «Nur 
Otan» партиясы Сарқан аудандық филиалы 
Саяси кеңес мүшелерін сайлау, «Nur Otan» 
партиясы Алматы облыстық филиалының 
XХVIII есеп беру-сайлау Конференциясына   
делегаттар сайлау мәселелері қаралды.

«Nur Otan» партиясы Сарқан аудандық 
филиалының Саяси кеңесінің 2019-2020 
жылдардағы атқарған жұмысы туралы 
аудандық партия филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Аслан Абдрахманов 
баяндама жасады.

       «Nur Otan» партиясының Жарғысына 
сәйкес 2 жылда 1 рет бастауыш партия 
ұйымдарында есеп-беру, сайлау жиналы-
стары, аудандық филиалдың есеп – беру, 
сайлау конференциясы  өткізілуі тиіс. Осы 
мақсатта осы жылдың 19 – ші сәуір мен 23-
шы сәуір аралығында барлық 14 бастауыш 
партия ұйымдарында есеп-беру, сайлау жи-
ындары өткізіліп, толық аяқталды.     Аудан-
да 107 партиялық топтар кіретін 14  бастау-
ыш партия ұйымы жұмыс жасауда. Партия 
мүшелерінің жалпы саны 2789 адам, оның 
ішінде ер адамдар-29,8% , әйелдер-70,2 
% адам.  2020  жылдың 1  қазанына  

XXV  есеп беру-сайлау конференциясы

Тағдырдың сан талқысында сыналып,
Өткен күннен достықты алдық мұра ғып.
Тар кезеңде бауыр болып табысқан,
Кең заманда келіседі бұл анық.

Қазақ елім қазыналы, ырысты,
Түрлі ұлтпен түсінісіп, ұғысты.
Ынтымағын байлығым деп бағалап,
Бауырына тартты барша ұлысты.

Осы өңірден кеңейткендер өрісін,
Өсіп-өнсін, керегесі кеңісін.
Ұмытпасын жайлы ұя тапқанын,
Амалсыздан тастап құтты қонысын.

Достық, бірлік, бауырластық-тірегім,
Бұл ұғымның қадірін мен білемін.
Көгере бер, жылдан жылға көктей бер,
Татулықтың талбесігі Ұлы елім!
                             
                                      Жомарт МАҚАТҰЛЫ.

Татулықтың 
талбесігі 
Ұлы елім

358 азамат партия қатарына 
қабылданды.    

«Бақытты отбасы» 
партиялық жобасы бойынша 
63,  «Жастар Отанға» – 38, 
«Ардагерлерді ардақтайық» – 67, 
«Кедергісіз келешек» – 41 шара 
өткізілді. Партияның аудандық  
филиалының қоғамдық қабылдау 
бөлмесінде 2019 – 2020  жыл 
аралығында  бекітілген кестеге 
сәйкес 267 қабылдау жүргізілді.  
Оның ішінде облыстық, аудандық 
мәслихат депутаттары 55 
адамды қабылдап, түйткілді 
мәселелерін шешуге атсалы-
сты. Аудандық филиалдың 
депутаттық фракциясының 7 
жиналысы, филиал жанындағы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл 
жөніндегі  қоғамдық кеңестің,  партиялық 

бақылау комиссиясының 7 отырысы 
өткізіліп, тапсырмалар жүктеліп, жүзеге 
асырылды.  Қоғамдық  бірлестіктер және 
жастармен бірлесе отырып, ауқымды шара-
лар  ұйымдастырылды.   Ә л е м д і к 
коронавирустық пандемия экономикалық 

жағдайға теріс әсер етті, сондықтан 2020 
жылы мемлекет дағдарысқа қарсы шара-
ларды әзірледі. Карантиндік шаралардың 
енгізілуіне байланысты  халықтың 
әлеуметтік аз қамтылған топтарынан 3370 
адам азық-түлік-тұрмыстық жиынтығына 
арналған төлем алды; 310 аз қамтылған 
отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек 
көрсетілді, 1-6 жас аралығындағы 1671 
балаға кепілдендірілген әлеуметтік пакет-
тер берілді. 1706 адамның коммуналдық 
шығындары өтелді.

Елбасы бастамасымен қолға алынған 
«Biz birgemiz» акциясы аясында «Nur Otan» 
партиясының мүшелері мен еріктілер 600 
–ге жуық  отбасына азық-түлік себеттерін 
жеткізді және 800 адам «Biz birgemiz» 
қорынан 50 000 теңгеден алды.

Баяндаманы, есепті талқылауға  «Nur 
Otan» партиясының аудандық Саяси 
кеңес мүшесі, аудандық мәслихат депута-
ты Жомарт Игіман қатысып, атқарылған 
жұмыстарға қатысты ой-пікірін ортаға сал-
ды.   

Конференцияда  «Nur Otan» партия-
сы Жарғысының  9-шы  тармағының 6-шы 
бөліміне сәйкес, Сарқан аудандық пар-
тия филиалы Саяси кеңесінің өкілеттік 
мерзімінің аяқталуына байланысты Сая-
си кеңестің жаңа құрамы сайланды. Осы 
басқосуда аудандық партия филиалы Сая-
си Кеңесінің бірінші ашық отырысы өткізіліп,    
Саяси Кеңес Бюросының құрамы бекітілді. 
Күн тәртібіндегі қаралған мәселелер бойын-
ша қаулылар қабылданды. 

 «Nur Otan» партиясы Жарғысының 8,9 
тарауларына сәйкес Алматы облыстық пар-
тия филиалының кезекті ХХVІІІ облыстық 
конференциясына аудандық партия 
ұйымынан   делегаттар сайланды. 

Өз тілшіміз. 

Жуырда «Nur Otan» партиясы Сарқан аудандық филиалының кезекті XXV  
есеп беру-сайлау конференциясы онлайн форматта өтіп, конференцияны 
аудандық партия филиалы төрағасының бірінші орынбасары Аслан Абдрах-
манов  ашып, жүргізді.

Белгіленген өкілеттілік нормасына сәйкес «Nur Otan» партиясы  аудандық 
филиалының XXV кезекті есеп беру-сайлау конференциясына  партияның 
белсенді мүшелері, аудандық партия филиалының Саяси кеңес мүшелері, 
бастауыш партия ұйымдарының  төрағалары, облыстық және аудандық 
мәслихат депутаттары, аудандық бөлім, мекеме басшылары, бұқаралық 
ақпарат құралдары, партияның «Жас Отан» жастар қанаты өкілдері са-
натынан сайланған 50 делегаттың 48-і және аудан әкімі Талғат Қанатұлы 
Қайнарбеков, облыстық мәслихат депутаты Руслан Садуақасұлы Қожасбаев 
қатысты. 

ЫНТЫМАҚ-
БҰЗЫЛМАЙТЫН 

ҚОРҒАН 
Біздің еліміздің қорғаны - ұлт пен 

ұлыстың ынтымағы. Егер қандай да 
бір ел тұрақтылықтан айырылса, онда 
бүкілхалықтық тыныштыққа қауіп төнеді. 

Бүгінгі таңда әлеуметтік желідегі 
еркіндікті біреулер ұпай жинау үшін пай-
даланады. Ең бір қасиетті ұғымдарды 
саудаға салады. Қоғамның не бір күрделі 
мәселелерін оп-оңай шешіп тастауға уәде 
береді. Бұл, әрине демократиялық қоғамның 
дерттерінің бірі. Онымен күрестің жалғыз 
жолы - сауаттылығымызды және санамызды 
арттыру. 

Жақсылықты жадында сақтай білген 
елдің рухы қашан да биік. Біз өткенге қарап 
ертеңімізді түзейміз. Тарихтан тағылым ала-
мыз. Тыныштығы кеткен елдің берекеден 
айырылатындығын айналамыздан көріп 
жүрміз. Сондықтан татулық пен бірліктің, 
тыныштық пен тұрақтылықтың арқасында 
ғана толағай табыстарға қол жеткізерімізге 
күмәнданбауымыз керек. Елдік тұтастыққа 
жік түсіретін, ағайын арасын суытатын 
қадамдардан аулақ болғанымыз жөн. 

Асхат ИСКАКОВ,
аудандық мәслихаттың депутаты. 

SARQAN
Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 

апталыќ газеті
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1	 Нургалиева	Шолпан	 													10	мын	теңге	
2	 Темирбаев	Ануарбек	 													20	мың	теңге	
3	 Қарабөгет	әжелер	алқасы													56	мың	теңге	
4	 Жақыпов	Нурдаулет	 													50	мың	теңге	
5	 Смагулов	Омирхан	 														50	мың	теңге	
6	 Кожабеков	Муратбек	 													50	мың	теңге	
7	 Акашев	Ерлан	 																											50	мын	теңге	
8	 Тойболов	Есет	 																											20	мың	теңге	
9	 Ускенбаев	Шахизада	 													100	мың	теңге	
10	 Тоқпеисов	Ертай																												5	мың	теңге	
11	 Камеженов	Максут	 													150	мың	теңге	
12	 Отарбай	Руслан																												100	мың	теңге	
13	 Рахимов	Молдагали	 												10	мың	теңге	
14	 Хасенов	Шаймурат	 												10	мың	теңге	
15	 Мукашев	Төлеубек	 													200	мың	теңге	
16	 Стамбеков	Кенжегали	 													50	мың	теңге	
17	 Илиясов	Серик	 																											60	мың	теңге	
18	 Берік	Д.																																											21	мың	теңге	
19	 Жумагелдина	Нурбатима														10	мың	теңге	
20	 Чарапиев	Ерболат	 													30	мың	теңге	
21	 Боканчинов	Ахат																												200	мың	теңге	
22	 Кожабеков	Канат																												200	мың	теңге	
23	 Мамыраимов	Токан	 												10	мың	теңге	
24	 Нуржигитов	Оразалы	 													10	мың	теңге	
25	 Кыдырбеков	Асет	 												10	мың	теңге	

14.04.2021 – 23.04.2021 жыл аралығында «Бабалар Рухы» 
(Алдияр Батыр) қорына қаражат аударғандар тізімі

26	 Тайкулаков	Өндіріс	 												10	мың	теңге	
27	 Жунусов	Багдат	 																											2	мың	теңге	
28	 Чеснаков	Петр	 																											1,5	мың	теңге	
29	 Амраимов	Ашимхан	 													5	мың	теңге	
30	 Чепурченко	Владимир	 													5	мың	теңге	
31	 Баймукашева	Сауле	 													15	мың	теңге	
32	 Устембеков	Кәдіржан	 													50	мың	теңге	
33	 Абылғапаров	Амангелді	 													10	мың	теңге	
34	 Абишев	Жасұзақ																												20	мың	теңге	
35	 Төлепбергенов	Серғазы	 													20	мың	теңге	
36	 Мейров	Сыдық	 																											100	мың	теңге	
37	 Стамбеков	Кайсар	 													50	мың	теңге	
38	 Байкурушов	Кайрат	 													10	мың	теңге	
39	 Жакипек	Шапыраш	 													5	мың	теңге	
40	 Мейрамкулов	Манар	 													200	мың	теңге	
41	 Шекишев	Ертай	 																											5	мың	теңге	
42	 Туралыков	Тимур	 													10	мың	теңге	
43	 Омарова	Гульнар	 													5	мың	теңге	
44	 Жакишев	Өкей	 																											5	мың	теңге	
45	 Тобышаков	Оргыбек	 												10	мың	теңге	
46	 Базылханов	Ерболган	 													5	мың	теңге	
47	 Дуйсенбеков	Барысбек	 													2	мың	теңге	
48	 Муканов	Серік	 																												2,5	мың	теңге	
49	 Барменов	Төлепберген	 													2	мың	теңге	
50	 Бекбатыров	Жекен	 														20	мың	теңге	
51	 Садуакасова	Ақылтай	 													10	мың	теңге	
52	 Джепкелдинов	Әсет	 													20	мың	теңге	
53	 Токеев	Арнай	 																												50	мың	теңге	
54	 Нысан	(Алакөль	ауданы)	 													10	мың	теңге	
55	 Қанат	Т.																																											5	мың	теңге	
56	 Полат	А.	 																											10	мың	теңге	
57	 Жаксыбеков	Бақытхан	 													50	мың	теңге	
58	 Мыктыбаева	Салтанат	 												100	мың	теңге	
59	 Бижигитов	Адильхан	 												10	мың	теңге	
60	 Клышев	Куат	 																											50	мың	теңге	
61	 Азатова	Бақыт	 																											50	мың	теңге	

Бүгінгі	 күнге	 23.04.2021	 ж.	 «Бабалар	 Рухы»	 Қорына	 жиналған	
қаражат:

-		Қазақстан	Халық	Банкіның	есеп-шотында	–	10		876		755		теңге;
-		Kaspi.kz	шотында	–	16	469	567	теңге	құрайды.
Барлығы:	27	346	322	теңге.
Мүсіншіге	аударған	15	млн	теңгемен	барлық	жиналған	қаржы	42	

346	322		теңгені	құрайды.
Қор төрағасы                                                       Ж.М.Мукашев
Қордың  қамқоршы кеңесінің төрағасы              К.С.Абдрахманов

 Ауыл 
шаруашылық 
малдарының  
везикулярлы  

стоматит  ауруы                      
Стоматит – ауыздың кілегей 

қабықтарының қабынуы (ауыз 
уылуы). Стоматиттердің 
талауранған түрі жиірек, ал 
күлдіреген, жаралы, күлбіреген 
қабыршықтанған және іріңді 
түрлері сирегірек кездеседі.

Өту	барысы	бойынша	жіті	және	созыл-
малы,	ал	пайда	болу	себептеріне	байла-
нысты	—	басалқы	және	қосалқы	болады.	
Басалқы	стоматит	қабықтың	тітіркенуінен	
өз	 бетiмен,	 ал	 қосалқы	 –	 басқа	 бір	
аурулардың	салдарынан	пайда	болады.

Себептері.	 .Ауыз	 қуысының	 кілегей	
қабықтары	 құнарсыз,	 қатты,	 дөрекі	
талшықты,	 тiкeнeктi	 азықтармен,	 ipi	
туралған	 сабанмен,	 дәмді	 өсімдіктердің	
және	 қылтанақтың	 қылқандарымен,	
бөтен	 заттармен,	 ауыздықпен,	 тic	
жарғанда	 және	 олар	 алмасқанда,	 соны-
мен	 қатар,	 азу	 тicтepi	 дұрыс	 мүжілмей,	
шеттері	 үшкірлегенде,	 торайларда	 —	
арсиған	 азу	 тістерінің	 (клык)	 қажауынан	
зақымдалынады.	 Кілегей	 қабықтарының	
химиялық	 зақымдалуы	 мал	 сарғалдақ,	
сүттіген,	қыша,	қырыққұлақ	және	басқа	да	
улы	шөптерді	жегенде	пайда	болады.

Белгілері.	 Стоматит	 қай	 түрде	 өтciн	
азықты	шайнау	 процесі	 	 бұзылады.	Мал	
азықтың	майдасын,	жұмсақтарын	таңдап	
алып,	 абайлап,	 жаймен,	 арасында	 дем	
алып	барып	шайнайды,	кейде	қатқыл,	 ipi	
сабақтарды	аузынан	сыртқа	шығарып	та-
стайды.

Анықтау.	Ауыз	қуысын	ашып	қарағанда	
стоматиттің	 нактылы	 зақымдалынған	
жерін,	түрлерін	ажырату	қиынға	түспейді:	
бірaқ	 басалқы	не	 қосалқы	 түрлерін	 ажы-
рату	үшін	малдың	клиникалық	күй-жайын	
да	есепке	алады.

Eмi.	 Алдымен	 аурудың	 пайда	 болу	
ceбебін	анықтап,	жою	қажет.	Малға	жеңіл	
өңделетін	 жұмсақ	 азық	 (шөп,жемді	 —	
буда	 бұқтырып)	 және	 суды	 керегінше		
берген	жөн.	Азықтанған	соң	ауыз	қуысын	
Эсмарх	кружкасы	көмегімен	1%	-дық	тиіс	
Na	гидрокарбонат,	1:1000	қатынастағы	ка-
лий	перманганат,	1:1000	қатынастағы	ри-
ванол,	1	:	5000	қатынастағы	фурациллин,	
3%	-дың	бор	кышқылы	ерітінділерімен	3-4	
реттен	 шаяды.	 Уытты	 ойық	 жараларды	
(язва)	йод-глицерин	қоспасымен	өңдейді.	
Қабыршақтанған	 және	 жаралы	 стома-
титте	 микробтарға	 дәрілер	 ерітінділерін	
және	глицеринмен	араласқан	йод	препа-
раттарын	қолданады.

Ескертеміз:	 Ағымдағы	 жылдың	 на-
урыз	 айынан	 бастап,	 Сарқан	 ауданы	
бойынша	 жергілікті	 ветеринариялық	
дәрігерлері	 жұқпалы	 мал	 ауруларына		
қарсы	іс	–шараларын	жүргізеді.	Жаңадан	
туылған	 төлдерді	 немесе	 сырттан	 кел-
ген	малдарды	жергілікті	 ветеринариялық	
мал	 дәрігеріне	 құжаттарын	 уақытылы	
рәсімдеулерінізді	 сұраймыз.Сонымен	
қатар	 өлім-жітімге	 ұшыраған	 немесе	
сатылған	 ,	 өз	 қажеттілігіне	 сойылған	
малдарды	 уақытылы	 тіркеуге	 қойып	 не-
месе	 алу	 қажет.	 Ветеринариялық	 іс-
шараларына	 сұрақтарыңыз	 болса	 келесі	
телефон	 номеріне	 хабарласуыңызды	
сұраймыз.

Сарқан аудандық 
ветеринария станциясы : 2-18-02.

Мемлекет	 Басшысының	 мемлекеттік	
қызметті	электрондық	форматқа	көшіру	бой-
ынша	 тапсырмасын	 іске	 асыру	 шеңберінде	
Комитет	мемлекеттік	қызметтің	үш	түрін	ав-
тматтандыру	 және	 оңтайландыру	 жөнінде	
бірқатар	іс-шаралар	жүргізді.	

Сонымен,	 "Соттылықтың	 болуы	 немесе	
болмауы	туралы	анықтама	беру"	мемлкеттік	
қызмет	толық	автоматтандырылды.	

Құжаттарды	қабылдау	және	мемлекеттік	
қызметтерді	 көрсету	 нәтижесін	 беру	 www.
egov.kz	 «Электрондық	 үкімет»	 веб-порталы	
(әрі	 қарай	 –	 портал)	 арқылы	 альтернативті	
түрде	 де,	 сонымен	 бірге	 анықтаманы	
қағаз	 үлгісінде	 алу	 қажет	 болған	 жағдайда	
Мемлекеттік	корпорация	арқылы	жүзеге	асы-
рылады.

Сонымен	 бірге,	 қызметтерді	
оңтайландыру	 шеңберінде	 азаматтарға	
жылжымалы	жүйенің	абоненттік	қондырғысы	
арқылы,	 яғни	mGov	 порталының	 мобильдік	
қосымшасы	 арқылы	 электрондық	 анықтама	
алу	мүмкіндігі	берілген.	

Азаматтарға	арналған	жаңа	енгізулердің	
бірі	Мемлекеттік	 корпорация	филилалының	
мекенжайын	 таңдаумен	шетелге	шығу	 үшін	
анықтама	 алуға	 электрондық	 сұрау	 беру	
мүмкіндігі	 болып	табылады,	ол	жерде	 қағаз	
түрінде	 жауап	 алуға	 болады.	 Бұрындары	
Мемлекеттік	 корпорацияға	 міндетті	 бара	
отыра	қағаз	варианты	ғана	жіберу	мүмкін	бо-
латын.	

Электрондық	 анықтаманы	
«EgovKzBot»Telegram-бота	 көмегімен	 алуға	
болады.	

Анықтама	 алу	 үшін	 «Мобильді	 азамат-
тар	базасына»	(МАБ)	тіркелу	қажет.	Бұл	үшін	
eGov.kz	 порталында	 Жеке	 кабинетке	 өзінің	
деректерін	енгізу	қажет.	

Анықтама	 алу	 үшін	 Telegram	
мессенджерді	 көшіру	 керек,	 «EgovKzBot»	
іздеу	 жолына	 енгізу,	 енгізу/қайта	 енгізу.	
Әрі	 қарай	 «Қызметтер»	 бағанында	
"Соттылықтың	болуы	немесе	болмауы	тура-
лы	анықтама	беру"	атты	сервисті	таңдау,	со-

Қала және аудан тұрғындары назарына

дан	кейін	азаматқа	растау	коды	көрсетілген	
SMS	–	хабарлама	келеді,	кодты	енгізгеннен	
кейін	 соттылықтың	 болуы	 немесе	 болмауы	
туралы	ақпарат	берілетін	болады.	

Сондай-ақ,	 порталда	 электрондық	
анықтаманы	ЭЦҚ	қоймай-ақ	«Бір	реттік	SMS	
паролінің	сервисінің»	көмегімен	алуға	бола-
ды.	

Сонымен	 қатар,	 порталда	 «Үшінші	
тұлғалармен	 анықтама	 алу	 сервисі»	жүзеге	
асырылған.	Енді,	жұмыс	берушілердің	өздері	
он-лайн	қызметін	қолдана	отыра	«жеке	каби-
нет»	және	(немесе)	sms-растау	арқылы	сұрау	
жіберілетін	 адамға	 қатысты,	 адамдардың	
келісім	шарты	болған	кезде	басқа	адамдарға	
қатысты	соттылықтың	болуы	немесе	болма-
уы	туралы	электрондық	сұрау	жібере	алады.	

Осындай	 қызметті	 алудың	негізгі	шарты	
МАБ-на	 тіркеу	 болып	 табылады.	 МАБ-не	
тіркелу	 үшін	 қызмет	 алушыға	 порталдағы	
«жеке	кабинетте»	«телефон»	деген	бағанда	
телефон	 нөмірін	 көрсету	 керек	 немесе	 оны	
ЖСН-ді	Мемлекеттік	корпорацияның	кез	кел-
ген	фронт-офисіне	тіркеу	қажет.	

«Комитеттің	 және	 оның	 аумақтық	
бақсармаларының	мұрағаттары	шеңберінде	
мұрағаттық	 анықтамаларды	 және/не-
месе	 мұрағаттық	 құжат	 көшірмелерін	
беру»	 мемлекеттік	 қызметі	 ішінара	
автоматтандырылған.	

Қызмет	 алуға	 үшін	 электрондық	 сауал-
дарды	 жіберу	 сервисі	 портал	 арөылы	 іске	
қосылды.	 Қазіргі	 уақытта,	 қызметті	 пор-
тал	 арқылы	 немесе	 Мемлекеттік	 корпора-
ция	 арқылы	 тапсыруға	 болады.	 Қызметтің	
нәтижелерін	 Мемлекеттік	 корпорациясы	

арқылы	ғана	алуға	болады.	Қызмет	көрсету	
мерзімі	 30	 күнтізбелік	 күннен	 10	 күнтізбелік	
күнге	дейін	қысқартылған.	

«Прокуратура	 органдарынан,	 тергеу	
және	 анықтау	 органдарынан	 шығатын	 рес-
ми	 құжаттарға	 апостиль	 қою»	 мемлекеттік	
қызметі	 автоматтандырылмаған,	 ол	
Мемлекеттік	 корпорация	 арқылы	 қағаз	
түрінде	 көрсетіледі.	Қызмет	 көрсету	мерзімі	
5	 жұмыс	 күні.	 	 Прокуратура	 органдарынан	
шығатын	апостиль	қоятын	құжаттардың	99%		
есепке	 ала	 отыра,	 соттылықтың	 болкы	 не-
месе	болмауы	туралы	анықтаманы	құрайды,	
мынадай	мүмкіндік	іске	асырылады:	

-	 композиттік	 қызметке	 электрондық	
өтініш	 беру	 –соттылықтың	 болуы	 неме-
се	 болмауы	 туралы	 апостиль	 қойылған	
анықтама;

-	 мемлекеттік	 бажды	 онлайн	
режимінде	 электрондық	 үкіметтің	 төлем	
шлюзі	(ЭҮ	ТШ)	арқылы	төлеу;

-	 қызмет	алушының	филиалдың	ме-
кенжайын	порталда	таңдау.

Қызметтердің	 нәтижелерін	 қағаз	 түрінде	
алу	үшін	қызмет	көрсететін	Мемлекеттік	кор-
порациялар.	

Комитеттің	 қызметін	 электрондық	
форматқа	 100%	 көшіру	 мақсатында,	 ҚР	
ӘМ	 «Е-Апостиль»	 сервисін	 іске	 асыру	
шеңберінде	 апостильдендіру	 бойынша	
қызметтерді	 электрондық	 форматқа	 толық	
көшіру	жұмысы	жүргізілуде.	

Т.ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің                                                                                                                                     

Сарқан, Алакөл және Ақсу                                                                                                                                             
аудандарының аға прокуроры.

Құқықтық статистика  органдарымен көрсетілетін мемлекеттік  қызмет 
алу тәртібіндегі оң өзгерістер енгізілгенін хабарлайды

Құқықтық статистика органдарымен мемлекеттік қызметтің 4 түрі 
көрсетіледі: соттылықтың болуы туралы анықтама, әкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы анықтама, мұрағаттық анықтама және прокура-
тура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми 
құжаттарға апостиль қою туралы анықтама беру. 
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1. Жалпы ереже
1. Осы Сарқан ауданына бірыңғай сәулеттік 

келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын 
үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы 
немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды 
ұйымдастыру және жүргізу қағидалары (бұдан 
әрі - Қағадалар) 1997 жылғы 16 сәуірдегі 
«Тұрғын үй қатынастары туралы», 2001 жылғы 
16 шілдедегі «Қазақстан Республикасындағы 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына 
және өзге де нормативтік құқықтық актілерге 
сәйкес әзірленді және Сарқан ауданына 
бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, 
көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, ша-
тырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу 
жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және 
жүргізу тәртібін айқындайды.  

2. Осы Қағидаларда келесі негізгі ұғымдар 
қолданылады: 

1) бірыңғай сәулеттік стиль – құрылыста 
пайдаланылатын, аумақтың белгілі бір құрылыс 
ауданына, оның ішінде жеке құрылысқа тән 
бірыңғай белгілердің жиынтығы. Негізгі пара-
метрлер сыртқы келбеті, сәулеттік стилі, түсті 
шешімі, қабаттылығы, әрлеу материалдары 
болып табылады. Жеке құрылыс ауданы үшін 
негізгі параметрлер сыртқы келбеті, сәулеттік 
стилі, түсті шешімі, қабаттылығы, әрлеу мате-
риалдары, қоршаулар, шатырдың типі және 
учаске аумағында шаруашылық-тұрмыстық 
құрылыстардың орналасуы болып табылады;

2) кондоминиум объектісі – дара (бөлек) 
меншіктегі пәтерлерден, тұрғын емес үй-
жайлардан және дара (бөлек) меншікте бол-
майтын және пәтерлердің, тұрғын емес үй-
жайлардың меншік иелеріне көппәтерлі тұрғын 
үй тұрған біртұтас бөлінбейтін жер учаскесін 
және (немесе) үй жанындағы жер учаскесін 
қоса алғанда, ортақ үлестік меншік құқығымен 
тиесілі ортақ мүліктен тұратын біртұтас мүліктік 
кешен; 

3) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін 
ағымдағы жөндеу – мерзімінен бұрын тозуын 
болғызбау және ақауларын жою мақсатында 
жүргізілетін, көппәтерлі тұрғын үйдің 
нормативтік және техникалық құжаттамада 
белгіленген құрама бөліктері мен инженерлік 
жабдықтарын ауыстыру немесе қалпына 
келтіру жөніндегі уақтылы техникалық іс-
шаралар мен жұмыстар кешені; 

4) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін 
күрделі жөндеу – көппәтерлі тұрғын үйдің 
ресурсын қалпына келтіру мақсатында 
жүргізілетін, көппәтерлі тұрғын үйдің тозған кон-
струкцияларын, бөлшектерін және инженерлік 
жабдықтарын жаңа немесе анағұрлым мықты 
және үнемді, жөнделетін объектілердің пай-
далану көрсеткіштерін жақсартатын түрлеріне 
ауыстыру жөніндегі іс-шаралар мен жұмыстар 
кешені; 

5) көппәтерлі тұрғын үй – ортақ үлестік 
меншік болып табылатын кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкінен және көппәтерлі 
тұрғын үйге іргелес жатқан жер учаскесіне не 
кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің өзге де 
бөліктеріне дербес шығатын жерлері бар екі 

Сарқан ауданы әкімдігінің 
2021  жылғы «___» ___________

№_____  қаулысына 
қосымша

Сарқан ауданының бірыңғай сәулеттік келбет 
беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің 

қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе 
күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды 

ұйымдастыру  және жүргізу қағидалары

және одан көппәтерлерден, тұрғын емес үй-
жайлардан тұратын, біртұтас бөлінбейтін жер 
учаскесінде біртұтас іргетасы бар жеке тұрған 
ғимарат;

6) көппәтерлі тұрғын үй пәтерлері, тұрғын 
емес үй-жайлары меншік иелерінің жиналы-
сы (бұдан әрі- жиналыс) – пәтерлер, тұрғын 
емес үй-жайлар меншік иелерінің кондоми-
ниум объектісін басқаруға және кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға байла-
нысты шешімдерді ұжымдық талқылауын және 
дауыс беру арқылы қабылдауын қамтамасыз 
ететін кондоминиум объектісін басқарудың 
жоғары органы;

7) шатыр – ғимаратты атмосфералық 
жауын-шашынның енуінен сақтайтын, су 
өткізбейтін қабаттан және негізден (торлардан, 
тұтас төсемеден, кермеден) тұратын, көтергіш 
конструкцияларға немесе жылытқышқа (ша-
тырсыз шатырларда) салынатын жабынның 
жоғарғы элементі;

8) қасбет – ғимараттың сыртқы беті;
9) бірыңғай сәулеттік келбет беруге 

бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің 
қасбеттерін, шатырларын ағымдағы неме-
се күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды 
ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі уәкілетті 
орган                               – «Сарқан ауданы тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі;  

10) сәулет саласындағы атқарушы орган – 
«Сарқан ауданы сәулет және қала құрылысы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі;  

11) бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 
– «Сарқан ауданы тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі».  

3. Осы Қағидалар Сарқан ауданы-
на бірыңғай сәулеттік келбет беруге 
бағытталмаған, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі 
немесе ағымдағы жөндеуді ұйымдастыруға 
және жүргізуге қолданылмайды.  

4. Қазақстан Республикасының «Тұрғын 
үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 
сәуірдегі Заңының 10-3-бабының 2-тармағы 8) 
тармақшасына сәйкес уәкілетті орган жергілікті 
бюджет қаражаты болған кезде ауданға не-
месе оның бір бөлігіне бірыңғай сәулеттік 
келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын 
үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы 
немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды 
ұйымдастыруды және қаржыландыруды жүзеге 
асыруға құқылы.

2. Көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, 
шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу 
жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және 
жүргізу тәртібі

7. Уәкілетті орган өкілеттіктері шегінде:  
1) көппәтерлі тұрғын үйді мемлекеттік 

техникалық зерттеп-қарауды ұйымдастыру;
2) Ауданға бірыңғай сәулеттік келбет бе-

руге бағытталған, көп пәтерлі тұрғын үйлердің 
қасбеттеріне, шатырларына ағымдағы неме-
се күрделі жөндеу жүргізудің тізбесін, кезеңін 
және кезектілігін айқындайды.   

8. Ауданға бірыңғай сәулеттік келбет беру 
үшін қасбеттерге және шатырларға ағымдағы 
немесе күрделі жөндеу жүргізуді талап ететін 
көп пәтерлі тұрғын үйлердің белгілі бір тізбесіне 
сәйкес Сарқан ауданының жергілікті атқарушы 
органы «Қазақстан Республикасындағы сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс қызметі тура-
лы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Ре-
спубликасы Заңының 25-бабы 2-тармағының 
8) тармақшасына сәйкес көп пәтерлі тұрғын 
үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы 
немесе күрделі жөндеу бойынша шешім 
қабылдайды. 

9. Ауданға бірыңғай сәулеттік келбет бе-
руге бағытталған көп пәтерлі тұрғын үйлердің 
қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе 
күрделі жөндеу жөнінде қабылданған шешімнің 
негізінде сәулет саласындағы атқарушы орган 
уәкілетті органмен бірлесіп бірыңғай сәулеттік 
келбеттің эскиздік жобасын әзірлейді және жи-
налыспен келіседі.

10. Бірыңғай сәулет келбетінің эскиздік жо-
басын жиналыспен келіскеннен кейін уәкілетті 
орган ауданға бірыңғай сәулет келбетін беру-
ге бағытталған көп пәтерлі тұрғын үйлердің 
қасбеттерін, шатырларын ағымдағы неме-
се күрделі жөндеуді талап ететін жобалау-
сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша 
жұмысты ұйымдастырады, кейіннен жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен тиісті жоба-
лар бойынша ведомстводан тыс сараптама 
қорытындысын алады.

11. Зерттеп-қарау және жоба-
лау қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
тиісті мемлекеттік лицензиялары бар 
мамандандырылған ұйымдардың күшімен 
орындалады.  

12. Күрделі жөндеу жұмыстарын жобалау 
және ағымдағы жөндеудің сметалық есебін 
жасау кезінде қолданыстағы заңнама мен 
нормативтерді басшылыққа алу қажет.

13. Ведомстводан тыс сараптамадан 
өткен, ауданға бірыңғай сәулеттік келбет бе-
руге бағытталған көп пәтерлі тұрғын үйлердің 
қасбеттерін, шатырларын ағымдағы неме-
се күрделі жөндеу жобалары бекітілгеннен 
кейін Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 
511 бұйрығымен бекітілген, Бюджеттік өтінімді 
жасау және ұсыну қағидаларына (Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігінде 2014 
жылы                                 25 желтоқсанда № 
10007 тіркелген) сәйкес бюджеттік өтінім жаса-
лады және ұсынылады. 

14. Ауданға бірыңғай сәулеттік келбет бе-
руге бағытталған көп пәтерлі тұрғын үйлердің 
қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе 
күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарды алуды 
бюджеттік бағдарламаның әкімшісі мемлекеттік 
сатып алу туралы заңнамаға сәйкес жүзеге 
асырады. 

15. Ауданға бірыңғай сәулеттік келбет бе-
руге бағытталған көп пәтерлі тұрғын үйлердің 
қасбеттеріне, шатырларына ағымдағы неме-
се күрделі жөндеу жүргізу мынадай құрылыс-
монтаждау жұмыстарын қамтиды:  

1) қасбеттік әрлеу жұмыстары:  
қаптау жұмыстары;
ғимараттың қасбеттерін сылақтау;
қасбеттерді фактуралық әрлеу;
беттерді «шагрень» фактурасымен әрлеу;
ғимараттың қасбеттерін және сыртқы 

беттерін бояу;
сәндік жұмыстар; 
қасбеттік жүйелердің құрылымы;
өзге де әрлеу жұмыстары. 
2) шатыр құрылымы бойынша жұмыстар: 
асбестсцемент шатырдың құрылымы;
торлы қоршау орната отырып жабынқыштан 

жасалған шатырлардың құрылымы;
орамдық шатырлардың құрылымы;
шыны торларды және шыны кенепті 

төсей отырып битумды мастикадан жасалған 
шатырлардың құрылымы;

ұсақ шатырлық жабындардың құрылымы 
және шатырлық темірден жасалған қасбеттерге 
салу;

аспалы науашалардың және шатырлардың 
сүйеніш қоршауының құрылымы;

негіздерді топырақтау және бу оқшаулағыш 
құрылымдары;

шатыр құрылымы бойынша өзге де 
жұмыстар.

15. Ауданға немесе оның бір бөлігіне 
бірыңғай сәулеттік келбет беру үшін қасбеттерді 
және (немесе) шатырларды ағымдағы немесе 
күрделі жөндеу жөніндегі құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын тиісті мемлекеттік лицензия-
сы бар, мемлекеттік сатып алу конкурсының 
жеңімпазы деп танылған әлеуетті өнім беруші 
жүргізеді.

3. Қорытынды ереже
16. Сарқан ауданына бірыңғай сәулеттік 

келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын 
үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы 
немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды 
ұйымдастыру және жүргізуді қаржыландыру 
жергілікті бюджет қаражатынан жүзеге асыры-
лады.  

Туляремия ауруын қоздырушы – жәй көзге көрінбейтін 
өте ұсақ микроб,  табиғат жағдайлары бұл микробқа түрліше 
әсер етеді, мысалы: күн сәулесі тікелей түссе туляремия ми-
кробы бір сағаттың ішінде жойылады. Ал суыққа өте төзімді 
келеді, яғни микроб салқын суда немесе ылғалды жерде ұзақ 
уақыт өзінің тіршілік қасиетін жоймайды. Туляремия микро-
бы залалсыздандыруға қолданылатын улы дәрілердің әсеріне 
төзімсіз, тез арада жойылады.

Туляремияның адамға жұғу жолдары әртүрлі болады. Бұл 
ауру әдетте ауылдық жердегі ел арасында басталады. Себебі 
халықтың күнделікті кәсібі мал бағу, шөп шабу, егін салу және 
балық аулау болғандықтан адамдар табиғаттағы жануарлар 
арасында көп тараған туляремия ауруымен немесе бұл ауру-
ды таратушы жәндіктермен жиі кездеседі. Тышқандар өте көп 
болған жылдары адамдардың да туляремиямен жиі ауыратыны 
белгілі. Туляремия ауруын таратушы жәндіктер  жаз айларында 
өніп - өсіп көбейеді. 

Туляремиядан сақтану жолдары. Қазіргі кезде туляремия-
дан алдын ала сақтанудың бірден бір шарасы – бұл ауруға 
қарсы вакцина егу болып табылады.

Қазақстан Республикасының  
«Тұрғын үй қатынастары туралы» 
1997 жылғы 16 сәуірдегі Заңының 
10-3-бабының 2-тармағының 
11) тармақшасына, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Заңының 
31-бабының 1-тармағының 16-
5) тармақшасына, «Қазақстан 
Республикасындағы сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс 
қызметі туралы» Қазақстан 

ЖОБАСарқан ауданына бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, 
көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы 

немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру 
және  жүргізу қағидаларын бекіту туралы 

Республикасының 2001 жылғы 
16 шілдедегі Заңына сәйкес 
Сарқан ауданының әкімдігі  
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Сарқан ауданына бірыңғай 
сәулеттік келбет беруге 
бағытталған, көппәтерлі тұрғын 
үйлердің қасбеттерін, шатырла-
рын ағымдағы немесе күрделі 

жөндеу жөніндегі іс-шараларды 
ұйымдастыру және жүргізу 
қағидалары осы қаулының 
қосымшасына сәйкес бекітілсін.  

2. «Сарқан ауданы тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылығы 
және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген 
тәртіппен: 

1) осы қаулының Алматы об-
лысы Әділет департаментінде 
мемлекеттік тіркеуді; 

2) осы қаулы ресми 
жарияланғаннан кейін оны 
Сарқан ауданы әкімдігінің 

интернет-ресурсында орнала-
стыруды қамтамасыз етсін. 

3. Осы қаулының орында-
луын бақылау Сарқан ауда-
ны әкімінің орынбасары Мын-
баев Жомарт Күситқанұлына 
жүктелсін.  

4. Осы қаулы әділет орган-
дарында мемлекеттік тіркелген 
күннен бастап күшіне енеді және 
ресми жарияланған күннен кейін 
күнтізбелік он күн өткеннен соң 
қолданысқа енгізіледі. 

Аудан әкімі    Т. Қайнарбеков                                           

ТУЛЯРЕМИЯ ЖӘНЕ ОДАН САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ
Туляремияның алдын алуда екінші маңызды мәселе – бұл 

ауруды таратушы кеміргіштерді жою. Осы жұмыстарды жүргізуге  
ауданымызда көктемде және күзде барьерлік дератизация  жаса-
лынады.Жалпы осындай шаралар жүргізілуіне қарамастан әрбір 
адам өзін бұл аурудан қорғануды білу керек. 

Жалпы тазалық шараларын ауыз су алатын орындарда да 
жүргізу шарт. Құдықтарды тышқан түспейтіндей етіп қақпақтау, 
бұлақтарды балдыр мен лайдан тазарту керек. Кеміргіштердің 
өлікселерін жалаңаш қолмен ұстауға болмайды. 

Табиғат туляремия ауруының ордасы болғандықтан адамның 
бұл аурумен ауыру қауіпі әрқашанда сақталады.Құрметті аудан 
тұрғындары аталған аурудың  алдын алу мақсатында  Сарқан 
аудандық бөлімшесінің  ҰСО-ның  дезинфекция секторының ма-
мандары сәуір, қазан айларында  көлемі  815га (Сарқан қаласы,  
М. Төлебаев,  Үлгі,  Красный рыбак, Көкжиде, Қойлық. Алмалы, 
Қарабөгет, Аққайын, Соколовка, Черкасск, Садовое, Қарғалы, 
Петропавл, Екіаша, Тополевка, Көкөзек,  Пограничник) құрайтын 
барьерлік дератизацияның жүргізілетінін сіздерге хабарлайды.

М.ХАСЕНОВА,
Сарқан аудандық бөлімшесінің дезинструкторы.

Орманды қорғау мен күзету – орман өрттерінің 
алдын алу, орман ағаштарының заңсыз кесілуіне 
және Қазақстан Республикасының басқа да орман 
заңдарын бұзушылықтарға қарсы күрес жөніндегі іс-
шараларды жүзеге асыру, сондай-ақ орман аурулары 
мен зиянкестерінен, табиғи сипаттағы қолайсыз фак-
торлардан қорғау болып табылады. Алайда орман 
қорына үлкен залалын тигізетін орман өрттері туралы 
айтпай кетуге болмайды. Осы ретте мекеме тарапынан 
өрттің алдын алу және оны болдырмау шаралары қолға 
алынып, бірқатар жұмыстар жүргізілуде. 

Жалпы өрт қаупі маусымы сәуір айынан қараша 
айына дейін белгіленген. Осы орайда орман өрттерінің 
алдын алу мақсатында дайындық кезінде мемлекеттік 
инспекторларға техникалық сабақтар жүргізіліп, өртке 
қарсы құрал-жабдықтар жинақталып, жаңартылды. 
Басқа да қажетті шаралар уақытында жасалып отыра-
ды.

А. КОПТЛЕУОВ,
«Бөрлітөбе орман шаруашылығы» КММ Құрақсу 

орманшылығының орман шебері.

Орманды қорғайық 
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Мерей

Иә, аққан селдей, 
соққан желдей өте 
шығатын уақытта тоқтау 
бар ма, шіркін. 

Міне, біздің де 
кеденнің табалдырығын 
аттағанымызға да 29 
жылдан асыпты. Ал 
енді еліміздің оңтүстік 
шығысындағы «Жоңғар 
қақпасында» қоныс теп-
кен «Достық» кеденінің 
құрылғанына үстіміздегі 
жылдың мамыр ай-
ында 30 жыл толғалы 
отыр. Біздер өзіміздің 
еңбек жолымызды осы 

кеденде бастадық. Тарихы тереңде жатқан осы «Жоңғар қақпасында» біздер үлкен 
өмір мектебінен өттік. Небір алақұйын оқиғаларды да бастан кешірдік. Ең ауыры – 
өзімізбен кеденде қызметтес болған 23 азаматымыз бақи дүниелік болыпты. Қалай 
дегенмен де кеденнің іргетасын өз қолымызбен қалап, өмірдің небір қызығы мен 
шыжығын осы жерде өткізгендіктен бе, бұл мекен біздер үшін өте ыстық. Бұл жерде 
әлі күнге дейін біздің жастық шағымыздың белгілері мен аяғымыздың іздері жатыр. 
Қаншама шәкірттер тәрбиеледік. Артымызда жаман із қалдырған жоқ сияқтымыз. 
Соның бәрі де талай жылдар бойы көңілімде асау толқын сияқты бұлқынып жүрген 
еді. Сол сезімімді қағазға түсірудің реті келді әйтеуір. Сондықтан да бүгін екі тілде 
«Жоңғар қақпасындағы «Достық» кедені – Таможня «Достық» у Джунгарских ворот» 
атты әдеби, тарихи және иллюстрациялық кітабым жарыққа шықты. Аталмыш кітапта 
кеденнің құрылу тарихы, кеденнің негізін қалаған азаматтар, кеденнен қанат қағып, 
биікті бағындырған әріптестер, кеденнің мәдени-спорттық өмірі, өткен күндердің 
белгісі, бақи дүниелік болған азаматтар, кеденнің шығармашылық өмірі, мемлекеттік 
марапатқа ие болған кеденшілер, кеденнің бүгінгі тынысы, әріптестеріміз бастан 
кешкен небір оқиғалар мен естеліктер, т.б. қамтылған. Яғни, аталмыш шығармада 
кеденнің отыз жылдық белесін жан-жақты ашып көрсетуге тырыстық. Сөз соңында бұл 
кітапты шығаруға белсене ат салысқан барша әріптестеріме алғысымды білдіремін.

Бекен НҰРАХМЕТОВ,
кеден қызметінің полковнигі, Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының 

лауреаты. 

В мире не так много стран, в которых 
так же, как в Казахстане, под общим ша-
ныраком проживают в мире и согласии 
такое количество этносов.

За годы независимости, Первомай-
ский праздник стал праздником дружбы, 
понимания и согласия, которые так не-
обходимы для мирной жизни в любой 
стране!

Я по национальности русская, всю со-
знательную жизнь проживаю в Казахста-
не, а именно в городе Сарканде. Вся моя 
семья, родители, дети проживают рядом 
со мной. Очень люблю свою страну, свой 
родной край! Благодарна казахскому на-
роду за толерантное отношение, благо-
даря которому в нашей стране  создан 
уникальный пример мирного и гармо-
ничного сосуществования самых разных 
народов, культур и духовных традиций. 
В январе 2021 года я была избрана де-
путатом Сарканского районного маслиха-
та. Это говорит о большом доверии моих 
земляков ко мне. Работая в Сарканском 
гуманитарном колледже с 1995 года, 
более 10 лет руковожу учебной частью. 
Очень благодарная своему коллективу за 
поддержку и понимание!

День единства
В первых числах мая, в Казахстане отмечается один из самых светлых и 

добрых праздников – День единства народов Казахстана. Этот праздник стал 
символом демонстрации всему миру идеальной модели межкультурного и меж-
религиозного диалога.

В большую семью Казахстана входят более  150 наций и народностей: каза-
хи, русские, узбеки, украинцы, немцы, корейцы, уйгуры, киргизы, китайцы, ев-
реи, армяне, грузины и многие - многие другие. Каждый из этих народов уника-
лен и неповторим по своему, но вместе на территории Казахстана мы - один 
дружный народ! Казахстан принимает всех, кто желает жить и трудиться на 
этой земле.

Вы знаете, что в Казахстане центром 
внимания современной государственной 
политики являются, в первую очередь за-
просы и нужды граждан страны. Многие 
государственные программы, в том числе 
«С дипломом в аул», молодежная практи-

ка для выпускников в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса», доступные 
долгосрочные кредиты направлены на 
поддержку местного населения и раскры-
тию их потенциала.

На протяжении 30-ти лет, совершив 

невероятный рывок в историческом раз-
витии, казахстанцы сообща трудятся над 
созданием сильного, динамичного, со-
временного государства. Все это возмож-
но благодаря единству, сплоченности и 
твердости духа.

Сегодня в нашем государстве идут 
активные процессы глобализации и инте-
грации в мировое пространство. Панде-
мия обострила многие проблемы совре-
менного общества, заставила обратить 
внимание на то, что уважение к старше-
му поколению, сострадание к слабым и 
обездоленным, приоритет общественных 
интересов над личными, патриотизм и 
гражданская ответственность за судьбу 
Казахстана являются главными духовны-
ми ценностями казахстанцев. 

Хочу еще раз повторить мир и согла-
сие – величайшая ценность! Берегите 
себя, дорогие земляки. Берегите свои се-
мьи! Пусть они будут крепкими и счастли-
выми! Тогда и государство будет крепким, 
сильным и  процветающим!

Оксана РАКИТЯНСКАЯ,
депутат Сарканского районного 

маслихата.

Аудан орталығында мемлекеттік бағдарламамен елу пәтерлі тұрғын 
үй салынуда. Тұрғындар қуанышты, себебі көппәтерлі тұрғын үй Сарқан 
қаласында соңғы рет 1992 жылы пайдалануға берілген болатын. 

Күзден бері салынып жатқан бес қабатты бұл үйде 15 үш бөлмелі, 
25 екі бөлмелі және 10 бір бөлмелі пәтерлер болады деп жоспарлану-
да. Мердігер талдықорғандық «Golden City DS» ЖШС жұмысты жүйелі 
жүргізуде. Болашақ бес қабатты үйдің орны қазылып, іргетасы құйылып, 
құрылыс талаптары сақталып, жұмысшылар саны ұлғаюда.

Болашақта қалада тағы да бірнеше көпқабатты үй салу жоспарлануда. 

Күрделі жөндеу – 
талапқа сәйкес

Жобалық қуаттылығы 960 оқушыға арналған Екіаша ауылдық мектебі 
1969 жылы пайдалануға беріліп, жарты ғасырдан астам күрделі жөндеу 
көрмеген болатын. Өткен жылдан бері қолға алынған бұл ауқымды жұмыс 
аяқталып қалды. Бояу-сырлау, әрлеу жұмыстары және мектеп ауласын 
абаттандыру белгіленген мерзімге дейін жүзеге асырылуы тиіс.  

- 2020 жылы «Ауыл-ел бесігі» бағдарламасымен күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге 800909,0 мың теңге бөлінді,-дейді аудандық 
білім бөлімінің басшысы Панар Иманғазиева. -   Алматы облысының 
Мемлекеттік сатып алу басқармасы тарапынан өткізген мемлекеттік сатып 
алуда «Ақмешіт-Мелиоратор» ЖШС жеңімпаз болып табылып, «Сарқан 
аудандық білім беру» мемлекеттік мекемесімен мердігер  арасында 
2020 жылдың 16 шілдесінде жалпы сомасы 709809261,8 мың теңгеге 
№220 келісім шарт жасалып, күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 
Өткен жылы 80465,0 мың теңгеге, биыл 15000,0 мың теңгеге мектептің 
материалдық техникалық базасы жаңартылды. 

Жаңғырған және жаңартылған мектеп ғимараты болашақта көз 
қуантып, көңіл өсіретін болады.

Ж.ЖОМАРТҰЛЫ.

◄ Жағымды жаңалықтар 

Көппәтерлі тұрғын үй бой 
көтеруде

БІЗДІҢ ТАҒДЫРЫМЫЗДАҒЫ 
КЕДЕН

немесе «Жоңғар қақпасындағы «Достық» кедені» 
атты кітап жарық көрді
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«Қайнар, Жауқазын» әдістемелік 
пән бірлестігінің «Қазақстан. Ұлы дала. 
Тәуелсіздік»тақырыбында онкүндік жұмыс 
жоспары өткізілді.

Әр пән мұғалімі жұмыс жоспары-
на сай онкүндіктің мақсатын жоспарлай 
отырып өз пәндеріне ашық сабақтарды,  
сыныптан тыс іс-шараларды жоспар-
лады. Жоспар бойынша әдістеме 
бірлестігінің жетекшісі М.Кожахметованың  
11сыныптағы ашық сабағы өтті. Ол  
Бэкроним, кинометафора,серпілген 
сауал,steeple, тұлғалыны таны, 
сұрақ менен,  жауап сенен сияқты 
әдіс – тәсілдерді тиімді пайдаланды. 
Мектебіміздегі тарихшылар Г.Қалыбаева 

Жүкті әйелдердің  МӘМС жүйесіндегі 
құқығы туралы  

Жүкті әйелдер тегін медициналық көмектің 
кепілдендірілген көлемі аясында және (немесе) міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша 
медициналық қызмет алу үшін жүктіліктің он екі аптасына 
дейін өзі тіркелген емханаға  медициналық есепке тұруға 
міндетті.

Аяғы ауыр әйел жүктілігін сақтағысы келіп, емханаға 
бірінші рет жүгінген кезде акушер-гинеколог, жал-
пы тәжірибелік    дәрігер (бұдан әрі - ЖТД) немесе 

алғашқы медициналық-санитарлық көмек орталығының учаскелік терапевті: анамнезді жинай-
ды, жүкті әйелде және туыстарында аурулардың  болуын, туа біткен даму кемістіктері және 
тұқым қуалайтын аурулары бар анықтайды; алғаш келген кезде әйел анализдерін зерттеулерге 
жіберіледі. Екінші рет қаралу, әдетте, жүктіліктің 16-20 аптасында тағайындалады. Акушерлік тек-
серу, ақуызға зәр анализі және екінші ультрадыбыстық скрининг жүргізіледі. 24-25 апта мерзімі 
ішінде жүкті әйел зертханалық зерттеулерге жіберіледі (ақуызға зәр анализі, қанның резус-теріс 
факторы бар антиденелер), алдын-алу шараларын тағайындайды. 30-32 апта мерзімі ішінде  
акушер-гинеколог жүкті әйел мен ұрықтың жалпы жағдайын бағалайды. Осы уақытта пациент 
Вассерман реакциясын, ЖИТС-ке ИФТ, ақуызға зәр анализі және жалпы қан анализін тапсыра-
ды. Осы кезеңде босанғанға дейінгі демалыс беріледі. Жүкті әйелдің келесі келуі 36 апта ішінде 
тағайындалады. Акушер-гинеколог жүкті әйелдің және ұрықтың жалпы жағдайын бағалайды. 
Босанудың болжамды мерзімі нақтыланады. Келесі кеңес әдетте босанғанға дейін 38-40 апта-
да жасалады. Акушер-гинеколог, жалпы тәжірибелік дәрігері (бұдан әрі - ЖТД) немесе алғашқы 
медициналық-санитарлық көмек орталығының учаскелік терапевті де ықтимал асқынулардың 
профилактикасын жүргізеді және қажет болған жағдайда жүктілікті жүргізу жоспарын түзетеді, 
артериялық қысымды өлшейді, сыртқы акушерлік тексеруді жүргізеді, жатырдың биіктігін өлшейді, 
ақуызға зәр анализіне жібереді.Жүктілікті бақылау кезінде жалпы тәжірибелік дәрігері (бұдан әрі - 
ЖТД) немесе алғашқы медициналық-санитариялық көмек орталығының учаскелік терапевті және 
учаскелік акушер жүкті әйелге үйде патронаж жүргізеді.

Егер пациент скринингтердің кез келгеніне емханаға тағайындалған күннен кейін үш күн 
ішінде келмеген жағдайда, оны үйде тонометр, термометр және стетоскоп болуы тиіс акушер не-
месе мейіргер патронажға алады.

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

Кәсіпкерлік 
өрісі 

кеңеюде
Жетісу жерін ауылшаруашылығын 

дамытудағы флагман деп атауға болады. 
Мал және өсімдік шаруашылығы салала-
рында да ілгерілеу бар. Оған аймақтың 
табиғи жағдайының қолайлы болуы себеп 
болуда.

Сарқан ауданында Рафаэль Абдрахи-
мов өз шаруашылығын ойдағыдай дамы-
туда. «Абдрахимов» шаруа қожалығы 2002 
жылдан бастап жұмыс істейді. Ол стан-
дартты технологияларға, агротехникалық 
талаптар мен нормаларға сәйкес жұмсақ 
бидай және уыттық арпа сияқты дәнді 
дақылдарды өсірумен айналысады. 

- Компания елдің ішкі нарығында 
тұрақты тұтынушыларымен жұмыс 
істейді.  Жиналған өнім ұзақмерзімді 
келісімшарттар бойынша Текелі уыт зау-
ытына және облыстың басқа қайта өңдеу 
кәсіпорнында сатылады.

- Экономикамыз үшін несиелік 
ресурстардың құнын төмендетудегі мем-
лекет қолдауының арқасында біз негізгі 
капиталды бірнеше рет жаңартып, 
толықтырдық. Тракторлар мен комбайн-
дар және арнайы техникалар сатып алдық. 
Жаңа машиналар мен қондырғылар өндіріс 
тиімділігін арттыруға, сондай-ақ, өндірістік 
емес шығындарды азайтуға мүмкіндік 
береді,-дейді Рафаэль Хаматайұлы.

Компания күзгі дала жұмыстарын 
жүргізу үшін тағы бір рет «ForteBank» АҚ-
дан 96 миллион теңгеге жаңартылатын не-
сие желісін ашты. «Бизнестің жол картасы 
- 2025» бизнесті қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
субсидиялау арқылы несие бойынша 
сыйақы мөлшерлемесі жылдық 6 пайызға 
дейін төмендетілді, ал «Даму» қорының 
кепілдігі қажетті мөлшерде несие алуға 
көмектесті.

Айгүл БАЙЖҰМАҚЫЗЫ.

Дінтану мамандығының өзектілігі
Дін- адам мен қоғам өмірінде, халықтың мәдениеті мен дәстүрінде тарих 

қатпарларымен жалғасып, әлі күнге дейін өркениетті адамзат әлеуметінде қасиетті 
рухани құбылыс болып отыр. Дін тақырыбы қай қоғамда болмасын өзектілігін  
ешқашан жоғалтпайтынын ескере отырсақ, дінді танып, оның  мағынасын 
ұғынып, тарихына үңілу әр саналы адам үшін керек. Діни сана мен діни білімділік 
адамдардың оқып-білуі мен ізденпаздығы арқылы қалыптасады. Алайда, жеке 
адамның діни білімін, тек діни кітаптар арқылы не болмаса айналасындағы 
адамдардың мәліметін қабылдау арқылы жетілдіру жеткіліксіз. Діни сауаттың 
таяздығынан қаншама адамдар жат ағым құрбаны болып жатыр. Діни сауаттың 
төмендігінен, елімізде жүріп салафизм құрбанына  айналып, деструктивті діни 
ағымдарға кіріп, дін атын жамылып терроризм мен экстремизмге жол беріп жатқан 
адамдар саны әлі күнге дейін азаймай отыр. Отанымызда 130-дан аса ұлт-өкілі, 
4000-ға жуық діни бірлестіктер бар. Әрқайсыларының діни саналары сан түрлі, 
ұстанымдары мың түрлі . Зайырлы мемлекет болғандықтан әрбір жанның діни 
сеніміне құрметпен қараймыз, алайда діни сананың дұрыс жаққа шоғырлануына 
да мән беруіміз қажет. Осы мәселелерге тоқталып, күресу жолын қарастырып, 
дін мен діни сенімдерді ішкі жағынан толыққанды зерттеп, діндерге баға беретін 
маман – «дінтанушы». 

Дінтанушы- дінді зерттейтін, саралайтын маман екені түсінікті, одан бөлек 
жай-жапсарына тоқталсақ. Дінтану- зерттеулік ізденіске негізделген діннің пай-
да болуын, дамуын, қызмет ету заңдылығын, діндердің құрылымы мен түрлі 
компоненттерін, көп қырлы феномендерін, қоғамдағы орнын, діндер мен мәдениет 
салаларын өзара байланысы мен әрекеттілігін зеттейтін мамандық. 

Әлемдік деңгейдегі діни жағдай әлі тұрақталмай тұр. Сондықтан, дінтану 
мамандығында даярланатын дінтанушы мамандар, діни жаңалықтарға баға беру 
арқылы, елімізге тигізер залалдары мен жаңашылдықтарына баса назар аударуы 
керек. Діни жанжалдар мен қақтығыстарға қарсы тұруға әркет жасап, қоғам орта-
сында, әсіресе жастар арасында діни көзқарастарды дұрыстауға машықтануы 
талап етіледі. Еліміздегі діни ахуалға мойын бұрсақ, Қазақстандағы қазіргі жағдай 
тұрақты деуге келмейді, үнемі сандық және сапалық өзгерістер болып жатады. 
Жоғарыда айттып өткендей, еліміз зайырлы болғандықтан, сенімдері әртүрлі топ-
тар шоғырланған. Дәстүрлі діндер, ислам мен христианнан бөлек, дәстүрлі емес 
діни ұйымдар қаншама. Одан бөлек шет елдерден келетін жат ағым миссионерлері, 
діни тұрғыда адамдардың бағыт – бағдарын бұрмалап, діни насихат жүргізіп, діни 
сананы улауы тоқталмай тұр. «Басқалардан өзгеше» болуға деген талпыныс діни 
сананың тез улануына алып соғуда. Әсіресе, елімізде салафиттік идеологияны 
насихаттаушы топтар, адам санасын әлеуметтік желілер арқылы өзгертіп, терро-
ризм мен экстремизм құрбаны болуға итермелеуде. Осы аталған жайттарды өз 
уақытысында саралай отырып, шешу жолдарын қарастырып, алдын алу шара-
ларын жасап, қарсы насихатты жүзеге асырушылар, еліміздегі дінтанушылар мен 
теологтар болып табылады. Дінтану мамандығы жоғары деңгейде білікті де білімді 
мамандар дайындап отырса, Қазақстанның діни жағдай тұрақтылық деңгейде 
болары сөзсіз. Алдын алу, қарсы насихат, тұрақтылық, қадағалау , заң аясында 
бірлесе іс арқару арқылы дінтану мамандары жұмыс күшін сапалы ете алады. 
Алған  білімін, тәжірибе арқылы қолдана алатын, білімді де білікті дінтанушылар, 
әрқашан ұлт тынышты мен қоғам татулығын қадағалауға әзір. 

                                                          
            Диана МЕЛІС, 

   Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
   дінтану мамандығы бойынша 3 курс студенті.

Мәдениет - адамзат әлемінің айнасы
Бүгінгі жаһандану заманында еліміздің тарихы 

мен айбарын халыққа танытып, тәуелсіздігімізді 
тұғырлы ету жолындағы жоспарлар мен істерді ел 
ішіне жеткізу маңызды да жауапты міндеттің бірі бо-
лып отыр. Осы орайда халқымыздың ғасырлардан 
тамыр тартатын өткенін, яғни, тарихын халық ара-
сына, кейінгі ұрпаққа таратуда музейлердің маңызы 
зор. Музей тарихи - ғылыми деректерді, көне за-
ман ескерткіштерін, олардың үлгі нұсқаларын, 
өнер туындыларын, мәдени құндылықтары т. б. 
мұраларды зерттеп жинақтаушы, сақтаушы, әрі 
бұл мұраларды ұрпақтан - ұрпаққа жеткізе отырып, 

солардың негізінде жастарға жалпы қоғам мүшелеріне тәлім - тәрбие, беретін ғылыми, мәдени 
және рухани мекеме. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Еге-
мен Қазақстан» газетінде жариялаған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласының 
«Таяу жылдардағы міндеттер» бөлімінде көрсетілгендей, бұл бағдарлама білім беру саласын-
да ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізуді, экологияны жақсартуға және елді мекендерді 
абаттандыруға баса мән беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен мәдени нысандар-
ды қалпына келтіруді көздейді. Бұл ретте өлкетану жұмыстарын жүргізу бағытында музейдің өз 
міндеттері бар. 

Мұражай негізгі бaғыты тұрғысынан бірнеше топтарға бөлінеді: тарихи мұражайлар (жалпы 
тарих, археологиялық, антропологиялық, этнографиялық, нумиcматикалық, т.б.), көркемөнер 
мұражайы (көркемөнер, мүсін, қолөнер, қолдaнбалы өнер, театр, музыка кино, т.б. музей-
лер), ‘‘жаратылыстану мұражайы’’ (биологиялық, зоологиялық, геологиялық, минералдық, 
палеонтологиялық, т.б), техникалық мұражайлар (авиация, автокөлік, кеме жасау, тау-кен ісі, 
өнеркәсіп, өндіріс өнімдері, т.б.), ‘‘кешенді мұражай’’ (тарих, шаруашылық, жаратылыстану, 
т.б. бағыттарды біріктіріп, жұмыс істейтін кең профильді өлкетанумұражайы), мемориалдық 
мұражай (мемлекетке, өнерге, әдебиетке ғылымға еңбегі сіңген белгілі адамдардың жеке өнері 
мен қызметіне арналған мұражай). мұражай ісінің негізгі бағыттары – мұражай мұраларын 
(жәдігерлерді) жинау, есепке алу, сақтау, қорларды жүйелеу, қайта қалпына келтіру(рестоврация), 
консервациялау,зерттеу нәтижелерін ақпарат жүйелерінде тарату, мұражайдың кадрлық жүйесін 
жетілдіру жұмыстары кіреді.

Бүгінгі таңда өткеннен сыр шертетін осы бір киелі орынға тарихын еске алып, келешігін 
зерделейтін келушілеріміз көп болса екен деген тілек білдіреміз. 

К.БОЛАТ,
Сарқан ауданының тарихы музейінің  экскурсия жүргізушісі.

Қазақстан.  Ұлы дала. Тәуелсіздік
мен М.Кожахметова «Жүзден-жүйрік, 
мыңнан тұлпар»тақырыбында 9 сы-
ныптары арасында тарихи танымдық, 
эстафеталық  сайыс ұйымдастырды. 
Қазақстан тарихы пәні мұғалімі Г. Калы-
баева 9 сыныпта ашық сабақ өтіп, жаңа 
әдіс-тәсілдер қоданып, мақсат биігінен 
көрінді. Биология пәнінің мұғалімі Әділқан 
Арай 9 сыныпта микробиология және 
биотехнология тақырыбында  ашық 
сабақ жүргізді. Сыныптан тыс жұмысы 
«қызықты биология әлемі» сайыс сабақ 
түрінде ұйымдастырылды.  9 сынып 
оқушылары екі топқа бөлініп сайысты. 

Бердібаев Диастың 5 сыныпта өткен 
ашық сабағының  тақырыбы «үйсіндер ту-
ралы жазба деректер». Қолданылған әдіс-
тәсілдері сурет көрмесі, жүзім шоқтары 
әдісі, визуалды әдістер оқушылардың  
сабаққа ынтасын көтерді. Сыныптан тыс 
жұмысы «Сақ дәуіріне саяхат» 5 сынып-
тармен өтілді. Атиева Айгүл 5 б сыныбы-
мен жаратылыстану пәнінен ашық сабақ 
өткіп «таулардың түзілуі» тақырыбында 
жаңа әдістерді қолданды.   Сыныптас тыс 
жұмысы 9 сыныптарымен жарыс сабағы 
түрінде өткізілді. Тақырыбы «Бреин-

ринг», мақсаты оқушыларды қызықтыру, 
білімдерін арттыру, географиялық тер-
мин сөздермен сөйлету. Имангазиева 
Ақботаның  9 а сыныптарымен өткізген 
сабағының  тақырыбы «Қазақстанның 
демографиялық жағдайымен, 
демографиялық саясаты». Ол  қызықты 
әдіс-тәсілдерді сабақ барысында пай-
далана отырып,  оқушылардың сабаққа 
қызығушылығын  арттыра білді.                          

Арай ӘДІЛҚАН,
  «Ы.Алтынсарин атындағы орта 

мектеп» КММ  биология пәнінің 
мұғалімі.

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Респу-
бликасы  Заңының   39-3 бабының  8 тармағына 
сәйкес ,  2021 жылы  13 мамыр күні, сағат  15:00-
де, Сарқан қаласының әкімдігінің ғимаратында 
жергілікті  қоғамдастық мүшелерінің жиналысы 
өткізіледі:

Күн тәртібі:
1) «Сарқан ауданының 2021-2023 жылдарға 

арналған бюджетіне өзгерістер енгізу», «Сарқан 
ауданының Сарқан қаласы және ауылдық 
округтерінің 2021-2023  жылға арналған 
бюджетіне өзгерістер енгізу туралы».

2)   Әр түрлі.

Сарқан ауданының өзін-өзі басқарудың 4 
деңгейіне өткен ауылдық округтердің әкімдері 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Респу-
бликасы  Заңының   39-3 бабының  8 тармағына 
сәйкес ,  2021 жылы  26 мамыр күні, сағат 15:00-де, 
ауылдық округ әкімдіктерінің ғимаратында (Ал-
малы, Амангелді, Аманбөктер Бақалы, Көктерек, 
Қойлық, Қарабөгет, Қарашыған, Шатырбай, 
Екіаша, Черкаск, Лепсі) жергілікті  қоғамдастық 
мүшелерінің жиналысы  өткізіледі:

Күн тәртібі:
1)«Сарқан ауданының 2021-2023 жылдарға 

арналған бюджетіне өзгерістер енгізу», ««Сарқан 
ауданының Сарқан қаласы және ауылдық 
округтерінің 2021-2023  жылға арналған 
бюджетіне өзгерістер енгізу туралы»

2)Әр түрлі.

Сарқан қаласы әкімі                                А.Орынбеков.

Жергілікті  
қоғамдастық 

мүшелерінің назарына 

QOǴAM
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Бала үлгерімін арттыратын 
амалдар 

Ата-аналар балаларының  қандай типтегі  оқушы 
екенін біле бермейді. Оқу жүйесі  онлайнға ауысқан қазіргі 
таңда  ата-аналардың жағдайы тіпті қиындай түсті. 
Әр баланың ақпаратты қабылдау еркешелігі әр түрлі, 
сондықтан балаңыздың айтылған дәріс пен сабақты қалай 
қабылдайтынын біліп алсаңыз , оқу үлгерімі жөніннен сізде 
аса бір қиындық болмайды және артық алаңдамайсыз.Бала 
айналаны қабылдау жағынан 4 типке бөлінеді. Визуалды , 
аудиалды, кинестик және дигиталды.

1.Визуалды (көру). Визуалды балалар көзбен көргенді тез есте 
сақтайды.Бұл олардың суреттері бар кітаптады жақсы көреді де-
ген сөз емес.Яғни кез –келген нәрсені визуалды компоненттермен 
байланыстыруға тырысады.Ол компонентер : графика ,кестелер,түрлі-
түстермен берілген мәтіндер,видео ,презентациялар ,фотосуреттер т.б. 
Мектепте оқытушы сабақты түрлі іс-қимылдармен түсіндірсе де ,визуал-
ды оқушы берілген ақпаратты тез қабылдап алуға бейім келеді.Балаңыз 
осы типке жататын болса ,үй тапсырмасын орындайтын бөлмесіне барлық 
ыңғайлы жағдайды жасаңыз.Жұмыс үстеліне кеңсе тауарларының ,яғни 
қағаз ,дәптер ,түрлі-түсті стикерлер,қыстырғыш және жазба  жабдықтары 
маркер, қарындаштар мен магниттік  тақта сатып алып беруге болады.
Сонымен қатар  «YouTube» желісінен танымдық видеосабақтар ,деректі 
фильмдер көрсетсеңіз болады  және үлкен күнтізбе  сатып алыңыз.Оған 
сабақ кестесі мен үй тапсырмасын  орындайтын уақытты жазып қойыңыз.
Бұл баланы қосымша жүйелілікке үйретеді.

 2.Аудиалды (есту). Аудиалды балалардың басқалардан басты 
айырмашылығы ақпаратты дыбыстар арқылы жақсы қабылдайды.
Мұндай балалар өте қырағы келеді.Олар ән айтқанды, тыңдағанды және 
сөйлегенді ұнатады.Сонымен қатар олар адамдармен  көп сөйлессе 
,жеке дамуына көп көмегін тигізеді..Мұндай балалардың көпшілігі сынып 
бөлмесіне кіре сала, достарына демалыс күнін қалай өткізгенін және үй тап-
сырмасын қалай орындағанын айтуға асығады.Егер де балаңыз аудиал-
ды типке жататын болса,үй тапсырмасын орындап жатқанда тыныштықты 
қадағалаңыз.Яғни үй тапсырмасын орындап жатқанда ешқашан теледи-
дарды қосуға болмайды.Қосымша ретінде балаңызға плеер  сатып алып, 
аудиокітаптар мен аудиосабақтарды жүктеп берсеңіз болады.Сонымен 
қатар оның берілген тапсырманы қалай тез меңгеріп алатынын тексеріңіз.
Бірінші –дауысын шығарып оқытып,мәтіннен не түсінгенін қысқаша ай-
тып беруін өтініңіз.Екінші –іштей оқытыңыз.Балаға дем беру үшін үй 
жұмысының әр бөлігін орындаған сайын қолдап отырыңыз.

3.Кинестетик (дене сезімі). Мұндай балалар айналадағы барлық 
заттың дәмін татып, қолмен ұстағанды ұнатады.Кинестетиктер әсершіл, 
бәрін жүрегіне жақын қабылдайды.Сонымен қатар олар коллекция 
жинап,табиғат аясында болғысы келеді.Балаңыз осы типке жататын 
болса,тәжірибелік  тапсырмаларды көбірек орындатқаныңыз жөн.Ил-
люстрациялы энциклопедиялар,Discovery жанрындағы деректі филь-
мдер көрсеткен де дұрыс.Сонымен қатар баланың  сабақ оқитын ,жұмыс 
істейтін  үстелі қолайлы ,оқулықтары  мен сөздіктері оңай алынатын және 
жақын жерде болғаны жөн.

4.Дигиталды. Дигиталды балалар мәтінді кітаптың қай бетінде 
,қалай орналасқанына дейін есте сақтап алады.Олар кітапты көп оқиды.
Үлестірмелі материялдарды орындағанды,ұзақ мәтінді жазып отырғанды 
ұнатады.Көп ақпаратты сандармен ,логикалық ойлаумен қабылдайды.
Бүгінде психологтар дигиталды балалардың саны көп еместігін айтады.
егер де балаңыз дигиталды болса,оның мазасын алмауға тырысыңыз.
Баланың әрбір жетістігінің артында міндетті түрде ата-анасы тұратынын 
ұмытпаңыз.

  

    Н.ЕСЕРКЕЕВА,
Екіаша орта мектебінің педагог –психологы. 

                                                            

Қазыналы қартын, ардақты 
ардагерін құрметтеу өскен елдің, 
өркенді елдің белгісі. Кейінгі ұрпақ 
үшін мұндай адамдардың өнегелі 
өмірі «тірі тарих», өшпес үлгінің өзі. 
Биыл елімізде даңқты шопан «Дала 
академигі», «Малшылардың марша-
лы» атанған екі мәрте Социалистік 
Еңбек Ері Жазылбек Қуанышбаевтың 
125 жылдығына арналған 2021 жылы 
23 сәуірде ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрлігі мен Қазақ ұлттық 
аграрлық зерттеу университетінің  
ұйымдастыруымен «Қазақстанның 
қой шаруашылығы: өткені, бүгіні 
және келешегі» тақырыбында 
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
онлайн конференция өткізілді.

Конференция Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігінің 
30 жылдығы, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында, 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның 
әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға 
ортақ еңбек қоғамына қарай 20 
қадам» бағдарламалық мақаласынан 
туындайтын негізгі міндеттерді 
жүзеге асыруға бағытталған.

Конференцияның мақсаты – екі 
мәрте Социалистік Еңбек Ері Жа-
зылбек Қуанышбаевтың өмір жолы 
арқылы жастардың дүниетанымын 
қалыптастыру, «Жалпыға ортақ 
еңбек қоғамы» идеясын насихаттау, 
қазақстандық қой шаруашылығы 
саласындағы аграрлық білім мен 
ғылымның әлеуетін арттыру.

Конференция жұмысына 
Қазақстан Республикасының 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізілді

Мемлекеттік хатшысы 
Көшербаев Қырымбек 
Елеуұлы, ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрі Ома-
ров Сапархан Кесікбайұлы, 
ҚР Білім және ғылым 
министрі Аймағамбетов 
Асхат Қанатұлы, Алматы 
қаласының әкімі Сағынтаев 
Бақытжан Әбдірұлы, Жам-
был облысы әкімі Сапар-
баев Бердiбек Машбекұлы, 
ҚР Парламент Сенатының 
депутаты Н.Б. Жүсіп пен 
А.Қ.Күрішбаев, Парла-
мент Мәжілісі депутаты 
С.Ж.Адамбаев және т.б. 
қатысты.

Мемлекет Басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев «Сындар-
лы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» 
атты Қазақстан халқына Жолдау-
ында «Ауыл шаруашылығы – біздің 
негізгі ресурсымыз, бірақ ол толық 
көлемде пайдаланылмайды» де-
ген.  Конференцияға қатысушылар 
Мемлекет басшысының АӨК-нің 
алға қойған міндеттерін іске асы-
ру үшін, біздің елімізде ғана емес, 
сондай-ақ шет елдерде сұранысқа 
ие органикалық және экологиялық 
таза өнім өндіру үшін Қазақстанның 
әлеуеті жоғары екенін атап өтті. 

Конференцияда ҚР Мемлекеттік 

хатшысы Қырымбек Көшербаев 
«Дала академигі» Жазылбек 
Қуанышбаевтың өнегесі ұлттық 
идеологияның бірден-бір бөлігіне 
айналғанын атап өтті. Шынайы 
өндірістік еңбек әлеуметтік жаңғырту 
саясатының негізгі идеологиясы 
болып табылады. Бүгінде әлемдік 
өркениеттің барлық құндылықтары, 
экономикалық және мәдени байлығы 
виртуалды қаржылық институттар-
мен емес, адам еңбегімен жаса-
лынады.   Тек  еңбек арқылы ғана 
жоғары нәтижелерге қол жеткіземіз. 
Сондықтан, әлеуметтік жаңғыртудың 
негізі шынайы өндірістік еңбек.  

Қырымбек Елеуұлы елімізде 
малшылардың мереке күнін 
тағайындау туралы шешімнің 

орынды екендігін 
атап өтті.  Бұл мал 
шаруашылығы саласының 
қызметкерлерінің беделін 
көтереді.  Агроөнеркәсіптік 
кешеніне бәсекеге 
қабілетті, біліктілігі жоғары 
мамандар дайындау ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің 
көлемін халықаралық 
стандарттарға сәйкес 
ұлғайтуға мүмкіндік 
береді.  

ҚР Ауыл шаруа-
шылығы министрі Са-
пархан Кесікбайұлы өз 
сөзінде қазіргі таңда 

Қазақстанның ішкі нарығы отандық 
қой етімен 100 пайызға қамтамасыз 
етілгенін айтты.  Отандық қой етіне 
шет елдерде сұраныс бар.  Соны-
мен қатар Министр биыл Қазақстан 
Республикасының агроөнеркәсіптік 
кешенін дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы аяқталатындығы ту-
ралы айтты. 

Сондықтан ҚР АШМ бизне-
спен, ғылыми қоғамдастықпен 
бірлесіп, таяудағы 5 жылға 
арналған агроөнеркәсіптік кешенді 
дамытудың жаңа Ұлттық жоба-
сын әзірледі. Ұлттық жобада үздік 
әлемдік технологиялар трансферті, 
жаңа техника мен технологиялар 
сатып алуға жеңілдікті кредиттер 

беру, фермерлерді жайылымдар-
мен қамтамасыз ету, халықаралық 
қаржы институттарынан қаражат 
тарту, шопандардың зейнет жасын 
төмендету, олардың балалары үшін 
мектеп-интернаттар салу, сондай-ақ 
қой шаруашылығымен айналысатын 
фермерлерді ынталандыру жөніндегі 
іс-шаралар және т. б. көзделген.

Конференция жұмысына 
облыстардың, қалалар мен 
аудандардың әкімдері, ҰҒА 
академиктері, республикалық қой 
шаруашылығы палаталарының, 
салалық қауымдастықтардың, ірі 
агроқұрылымдардың өкілдері, 
қоғамдық ұйымдардың мүшелері, 
Қазақстанның, Қытайдың, 
Қырғызстанның, Өзбекстанның, 
Тәжікстанның және басқа елдердің 
ғылыми-зерттеу институттары мен 
жоғары оқу орындарының басшы-
лары мен ғалымдары қатысты, олар 
Қазақстандағы қой шаруашылығын 
дамытудың негізгі мәселелеріне 
және оларды шешу жолдарына 
егжей-тегжейлі тоқталды.

Онлайн-конференция барысын-
да Жазылбек Қуанышбаевтың өмірі 
мен еңбек жолы туралы деректі 
фильм көрсетілді. «Алтын дән»  
этно-фольклорлық халық аспаптар 
ансамблінің орындауында халық 
күйлері орындалды.

Н.ЗАМАНБЕКОВ, 
Н.КОБДИКОВА, 

Е.ҚОРАБАЕВ,
 Ш.ТУРЖИГИТОВА, 

Қазақ ұлттық аграрлық зерт-
теу университетінің  «Клиникалық 

ветеринарлық медицина» 
кафедрасының ұстаздары.

Ұстаз – ұлағатты ұғым.
Ұстаз...... Қандай қасиетті 

сөз!Әр адамның жүрегіне ерекше 
жылулық нұрын себетін аяулы тұлға 
бейнесімен өзектес ұғым.Арман ал-
дамайды деген осы-ау.Бала қиял же-
телеп ұстаздық қызметті таңдап,осы 
саланың қыр сырын үйреніп,оның 
қатпар-қатпар жоталарынан асып-
асып қырқасына жетем бе деген-
ше талай-талай өзгерістердің куәсі 
болатынымыз сөзсіз сияқты.Білім 
беру саласындағы сындарлы оқыту 
бағдарламасы күні кеше танысып 
жаңалық тапқандай едік.Енді, міне 
тағы да жаңалық.Жаңартылған білім 
мазмұны мен үшін жұмбақ, мен үшін 
құпия еді.

Негізінен жаңартылған білім 
беру жүйесі құзыреттілікке және 

Жаңартылған білім беру – заман талабы
сапаға бағытталған бағдарлама 
екендігіне көз жеткіздім.
Жаңартылған білім берудің 
маңыздылығы оқушы тұлғасының 
үйлесімді қолайлы білім беру орта-
сын құра отырып,сын тұрғысынан 
ойлау,зерттеу,функционалдық 
сауаттылығын арттыруды талап 
етеді.Аталмыш бағдарламада оқушы 
өзінің мектеп қабырғасында алған 
білімін өмірде қажетке асыра білуі 
керек. Үйренгенімізде,үйренерімізде 
көп.Оқушы бойындағы қабілетті 
жетілдіріп,оқушыларды болашаққа 
жетелеп,жақсы іс бастағалы отыр-
мыз.Жаңартылған білім-болашақтың 
негізі.Жаңартылған білім беру 
бағдарламасының ерекшелігі 
спиральді қағидатпен берілуі. Оған 
оқу мақсаттарын зерделей оты-

рып тапсырмаларды, сабақтарды 
құрастыру барысында көз жеткіздік. 
Бағалау жүйесіде түбегейлі 
өзгеріске ұшырап, критериалды 
бағалау жүйесіне өтеді.Критериал-
ды бағалау кезінде оқушылардың 
үлгерімі алдын ала белгіленген 
критерийлердің нақты жиынтығымен 
өлшенеді. Оқушылардың пән бойын-
ша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: 
қалыптастырушы бағалау және 
жиынтық бағалау. Баланың жан-
жақты ізденуіне ынталандырады. 
Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, 
баланың ойлау қабілетін дамытып, 
ғылыммен айналысуына ықыласын 
туғызады. 

А. ЕСКЕНДИРОВА,
Екіаша орта мектебінің 

мұғалімі. 

Тәрбиеші болу – бақыт!
   

Адамның өмірінде болашағына жол 
сілтейтін бір маңызды шешім қабылдайды. 
Бұл – кәсіпті таңдау. Кейбір жоғарғы оқу ор-
нын бітірушілер кәсіби бағыт беретін саланы 
таңдайды, ал мен «Тәрбиеші» мамандығын 
таңдадым.

Тәрбиешінің жұмысың жеңіл деп айтуға 
болмайды. Бұл тынымсыз күнделікті жұмыс, 
менің мойынымда кішкентай баланы 
тәрбиелеу үшін үлкен жауапкершілік жатады. 
Мен дұрыс мамандық таңдағанымды білемін.

Балалардың жарқың жүздері, күлкісі, ата аналардың ризашылығы 
соның белгісі. Біздің мамандық басқа мамандық сияқты емес, махаб-
батпен қоршалған,шынайы махаббатқа толы. Мен балалардың ана-
сындай ,оларды жақсы көремін. Әр істеріне , сөздеріне түсінушілікпен 
қараймын.Әрбір бала біз үшін меруертке тең. Тастардың ішіндегі ар-
найы өңдеуді қажет етпейтін тас. Әрбір меруерт бірегей және бірден-
бір сәнді бұйым, тірі табиғат жаратылысынан туған. Бұл табиғаттың ең 
тылсым жаратылысы. Әр бала балабақшаға келгенде, өз үйіндегідей 
жылулықты сезініп, өзін еркін ұстап ,балабақшаны өзінің екінші үйіндей 
санаса ол тәрбиешінің зор еңбегі.

Мен «Балдырған» шағын орталығында жұмыс істеймін. Мен өз 
мамандығымды жақсы көремін, өйткені балалармен өсіп , жетіліп олар-
мен бірге бақытты балалық шақты бастан кешемін.Менің нақты білерім 
мен дұрыс тандау жасадым.Біз балаларымызға ертегімен, өлең жол-
дарымен, өзіміздің сиқырлы қорымызбен ақыл айтуымыз керек. 
Балабақшада тәрбие-барлық тәрбиенің бастамасы. Мен балабақшада 
тәрбиеші болғаныма көп уақыт болған жоқ. Бұл еңбектен жалықпаймын 
деп сенемін. Ұжымымның өмірінде таңғажайып қызықтар бастан өтіп 
жатадыӘр мамандықтың өз қиындығы,өз қызығы бар. Тәрбиешінің 
жұмысы күрделі де, қызықты да. Шынын айтсам,кейде жұмыстан 
соң үйге келгенде, қатты шаршағанымды сеземін.Бірақ сол өткізген 
күнді талдай отырып,балаларымның маған деген ықыласын,маған 
ұмтылған үміт толы көздерін, тәтті қылықтарын бір сәт еске түсірсем, 
шаршағаным ұмытылып та кетеді.Мен, әрі суретші, әрі әртіс, әрі 
баланың жан дүниесін түсіне алатын маман ретінде балаларымды 
тәрбиелеуге халқымның бұрыннан келе жатқан құндылықтарды бойы-
на сіңіріп, ойына ұялатуға тырысамын.

Шағын  орталық тәрбиешілері қай кезеңде болсын ертеңгі елім деп 
еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде. 

Айнур КУДАЙБЕРГЕНОВА, 
М.Төлебаев атындағы орта мектептің «Балдырған» шағын 

орталығының тәрбиешісі. 

Бес жастағы баланы 
мектепке даярлау

Мектепке дейінгі баланың негізгі 
әрекеті- ойын. Баланың ойын әрекетінен оқу 
әрекетіне көшуі үшін біраз дайындық керек. 
5 жасар  баланы мектепке дайындаудың 
ұтымды жағына келетін болсақ, ең  алды-
мен ұжымдық қарым-қатынас қалыптасады.
Бала құрбыларымен  араласып, соның 
нәтижесінде өзінің танымдық  қабілетін да-
мытып,  мектептегі жағдайға бейімделе 
бастайды. Білім беру саласы бес салаға  
бөлінсе, дайындық әр саладан жасалады.

Мектепке дейінгі баланың оқуға деген 
ынтасы болуы шарт. Ықылас- ол оқуға деген 
қызығушылық. Оқу ойынға қарағанда, өзінше 
жаңа әрекет болғандықтан, бала осыған төзе 
білуі керек. Бұл бастапқыда балаға қиын 
болғанымен, баланың ерік-жігерін дамытып, 
шыдамдылыққа үйретеді. Әлі зейіні тұрақсыз 
5 жасар баланың ынтасын арттыру үшін 
мұғалімге көп жұмыс істеуді талап етеді. 

Оқу ойынға қарағанда қиын 
болғандықтан, кейбір балалардың  оқуға 
ынтасы болмайды. Оларды оқуға міндеттеу, 
үгіттеу мүмкін емес.  Сондықтан оқуға де-
ген ықыласты тудыру үшін тапсырмаларды 
орындата отырып, одан нәтиже шыққанда, 
мадақтау керек. 5 жасар  баланың ішінде де 
тез қабылдағыштары, қабілеті жақсылары 
болады.  Кеспе әріптерден буын құрай ала-
ды, буыннан сөз, сөзден сөйлем айтады, 
жаттаған өлеңдерін айта біледі. Математи-
кадан 10 көлеміндегі сандарды санап, са-
лыстырып, олардың құрамын ажыратады, 
жазады. 

Мектепалды даярлық балаларын мек-
тепке даярлау жауапты іс  болғандықтан, көп 
көңіл бөліп,ізденіп,талмай еңбек ету керек.

  Ш.ТУРГУМБАЕВА,
Екіаша орта мектебі мектепалды 

даярлық тобының жетекшісі.                                        

Тәуелсіздік - мәңгілік құндылық
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мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік орта 
білім беру ұйымының басшысы лауазымы ор-
нына конкурс жариялайды.

Бос орын:  «Сарқан аудандық білім 
бөлімінің Тасарық орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің директоры.

Мемлекеттік білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы: Алматы облысы, 
Сарқан ауданы, Абай ауылы, Абай көшесі, 38 
үй; оқушыларға оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге 
асыратын «Сарқан аудандық білім бөлімінің 
Тасарық орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
біліктілік талаптары:

Шағын жинақты мектептер үшін: 
1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу 

орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де 
кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта да-
ярлауды растайтын құжат; 

2) педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем 
емес, оның ішінде білім беру ұйымдарындағы 
соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары 
біліктілік санатының, педагог – сарапшының 
немесе педагог – зерттеушінің немесе пе-
дагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық 
өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік 
кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының 
лауазымдық міндеттері:

Білім беру ұйымының қызметін оның 
жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық 
актілерге сәйкес басқарады.

 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандартын педагогикалық және әдістемелік 
кеңеспен бірлесе отырып іске асыруды 
ұйымдастырады.

Педагогикалық кеңесті басқарады.
Мектептің жұмыс жоспарын, оқу-тәрбие 

жұмысы жоспарын, жұмыс оқу жоспарын, пән-
мұғалімдерінің қысқа мерзімді жоспарларын 
бекітеді.

Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен 
жұмыс жоспарларын бекітеді.

Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға 
міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына 
сәйкес жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз 
етеді.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік 

және материалдық-техникалық базасын 
қалыптастырады және жетілдіреді.

Оқу-тәрбие процесін әдістемелік 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады және 
жетілдіреді.

Қазіргі заманғы ақпараттық 
технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді.

Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік 
бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне 
ықпал етеді.

Білім беру құқығына берілген лицензия-
сына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер 
контингентін қалыптастырады, оқушылар 
мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды 
қамтамасыз етеді.

Жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан 
шыққан тәрбиеленушілердің заңды құқығы мен 
мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек 
және басқа да) қорғайды, олардың туысқандық 
байланысын қолдау үшін оларға жағдай жасау 
бойынша шаралар қабылдайды.

Оқу-тәрбие процесі кезінде білім 
алушылардың (тәрбиеленушілердің) және 
білім беру ұйымы қызметкерлерінің өмір 
қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға қажетті 
жағдай жасайды.

Белгіленген заңнама шегінде білім беру 
ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, 
жыл сайын құрылтайшылардың қаржылық 
және материалдық қаражаттың түсуі және 
жұмсалуы туралы есебін береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп 
жүргізіп, оқу-материалдық базаның сақталуын 
және толықтырылуын қамтамасыз етеді, 
ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитариялық-
гигиеналық режимді, еңбекті қорғау және тех-
ника қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді.

Педагог кадрларды және қосымша 
қызметшілерді іріктеуді және жұмысқа тар-
туды жүзеге асырады, басқару құрылымын, 
қызметкерлердің штаттық кестесін, 
лауазымдық нұсқаулығын бекітеді, олардың 
кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасай-
ды.

Педагогтердің біліктілік санатын беру (рас-
тау) рәсімін ұйымдастырады.

      Қызмет барысында айрықша көзге түскен 
оқытушылар мен білім беру ұйымдарының 
қызметкерлерін өзінің құзыретіне қарай 
марапаттауға және көтермелеуге ұсынады 

және өз құзыретінің шегінде жаза қолданады.
Педагогикалық этика бойынша кеңестің 

ұсынымдарын ескере отырып, өз құзыреті 
шегінде жаза қолданады.

Өз құзыреті шегінде мектептің басқа да 
барлық қызметкерлеріне жаза қолданады.

Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, 
ата-аналармен (немесе оларды алмастыру-
шы адамдармен), қорғаншылық кеңесімен 
жұмысты үйлестіреді.

Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда 
білім беру ұйымдарына ұсынады, қажетті 
есеп құжаттарын дайындау мен ұсынуды 
қамтамасыз етеді.

Ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілікті 
меңгерген.

Өзіндік кәсіби дамуын қолға алады, оның 
ішінде менеджмент саласында. Білім беру 
ұйымдарында "Құндылықтарға негізделген 
білім беру" тұжырымдамасын білім беру 
процесінде барлық нысандар, оның ішінде ба-
лалар отбасыларының қатысуымен енгізеді.

 Білім алушылар, тәрбиеленушілер, педа-
гогтер және тағы басқа қызметкерлер арасын-
да академиялық адалдық қағидаларын, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің алдын 
алады.

Білім беру қызметін ұсыну сапасына жауап 
береді.

Лауазымдық жалақының мөлшері: 
мемлекеттік білім беру ұйымы басшысы 
қызметтік айлықақысы еңбек сіңірген жылда-
рына қарай 145 723 теңгеден 171 992 теңгеге 
дейін.

Құжаттарды төмендегі мекен жайда ха-
барлама жарияланған күннен бастап жеті 
жұмыс күні ішінде қабылданады. Құжаттар 
қабылданып болғаннан кейін аталған мекен 
жайда конкурс өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 
құжаттардың тізбесі:

1) ұсынылатын нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат 

(сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі 
құжат);

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшірмесі;

5) кадрларды есепке алу жеке парағы және 
фото;

6) қолданыстағы жазалаулары мен 

көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы 
жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;

7) қолданыстағы біліктілік санаты және 
ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі 
(болған жағдайда);

8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының 
алғашқы медициналық құжаттама нысанда-
рын бекіту туралы" Қазақстан Республика-
сы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 
атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№ 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 
болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы 
анықтама;

10) сыбайлас жемқорлық сипатында 
қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не 
болмауы туралы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау 
курстарынан өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

13) білім берудегі менеджмент бойынша 72 
сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курста-
рынан өткенін растайтын құжат;

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларда көрсетілген 
құжаттарды жұмыс орнынан кадр қызметі не-
месе білім беру ұйымының жауапты қызметкері 
мөрмен расталуы тиіс.

Осы көзделген құжаттар топтамасы толық 
ұсынылмаса, кандидаттың конкурсқа қатысу 
үшін берген құжаттарын қабылдаудан бас тар-
тылады.

Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім 
беруді басқару органының қарауына кәсіби 
жетістіктері, біліктілігін арттыру, ғылыми зерт-
теулер, өзінің педагогикалық тәжірибесін 
жинақтау, наградалары туралы материалдар-
ды, тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу тура-
лы ақпаратты ұсынуға құқылы.

Конкурс өткізетін ұйымның мекен жайы:  Ал-
маты облысы, Сарқан қаласы, М.Тынышбаев 
көшесі, 8 а; «Сарқан аудандық білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі. Байланыс телефондар: 
8 (72839) 2-27-39, 2-12-51, 2-24-66; электронды 
адрес: sarkan_metod_kab@mail.ru. 

Бөлім басшысы    П.ИМАНГАЗИЕВА

Всемирный день борьбы 
против малярии

Малярия– паразитарная тропическая болезнь, характеризующаяся при-
ступами лихорадки, анемией и увеличением селезенки. Существует 4 вида 
малярии: тропическая, трехдневная, четырехдневная и овале-малярия. 
Раннее проявление различных видов малярии практически ничем не отли-
чаются. Начало заболевания похоже на другие болезни бактериальной и 
вирусной природы (ОРВИ, пневмония, гепатит и др.). В начале заболевания 
отмечается повышение температуры, озноб, головная боль, боли в мыш-
цах, тошнота, увеличение печени и селезенки. Три вида малярии (3-дневная, 
4-дневная и «овале») являются доброкачественными инфекциями и почти 
никогда не вызывают летального исхода, в то время как тропическая ма-
лярия при позднем и неадекватном лечении практически всегда ведет к 
тяжелым осложнениям и гибели больного.

Профилактика заражения малярией включает два направления: предупрежде-
ние заражения и профилактика заболевания.  

Предупреждение заражения – это защита от проникновения переносчиков (за-
сетчивание окон) и защита от их укусов (защита марлевыми пологами, уничтоже-
ние комаров инсектицидными средствами с помощью электрофумигаторов, а вне 
помещения обработка открытых участков тела отпугивающими препаратами - ре-
пеллентами). Ведущее место в борьбе с малярией занимают мероприятия по борь-
бе с переносчиками (малярийными комарами). 

 В основе современных мероприятий по борьбе переносчиками лежит интегри-
рованная система мероприятий по борьбе с комарами, включающая: 

• изучение малярийных комаров (видового состава, биологии, экологии рас-
пространения, численности, эпидемиологической значимости); 

• мероприятия направленные на создание неблагоприятных условий 
для выплода и размножения малярийных комаров, в том числе санитарно-
гидротехнические мероприятия, агротехника, мелиорация; 

• истребительные мероприятия (применение химических, биологических и 
физических методов для ликвидации переносчиков); 

• меры групповой и индивидуальной защиты, в том числе использование ин-
дивидуальных средств защиты, защита помещений, полога, сетки, защитная одеж-
да. Профилактика заболевания применяется при посещении неблагополучный по 
малярии регионов. Основу профилактики составляет использование противомаля-
рийных препаратов, прием которых начинают за неделю до выезда и продолжают 
весь период нахождения в неблагополучных по малярии регионах и еще месяц 
после возвращения. Противомалярийные препараты должен назначить врач. В 
течение трех лет после пребывания в неблагополучной по малярии стране в слу-
чае повышения температуры рекомендуется предупреждать врача о пребывании 
в эндемичной стране, с целью проведения лабораторных исследований крови и 
установления скорейшего диагноза. 

     Г.НУРДАУЛЕТОВА,
ведущий специалист Сарканского районного управления   санитарно - 

эпидемиологического
 контроля.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік орман күзеті туралы ережеге сай мемлекеттік орман 
күзет қызметінің қызметкерлері орман тәртібін бұзу және орман өрттері туралы актілерді толты-
рып, тиісті сот, ішкі істер, прокуратура органдарына жібереді. Сондай-ақ ормандарды мемлекеттік 
бақылау органдарында, ормандарда болған барлық орман заңын бұзу фактілері туралы хаттама 
жазып, тиісті органдардың қарауына жібереді. Хаттаманы толтырғанда, ондағы сұрақтарға нақты 
жауап жазылуы керек, өйткені протокол орман заң бұзушылық жөне орман заңын бұзушы адам 
туралы барлық мәлімет жинақталған құжат болып табылады. 

Қоршаған ортаны қорғау заңдарын бұзғаны үшін қылмыстық, әкімшілік, тәртіптік, материалдық 
немесе мүліктік жауапкершілік тағайындалады. Экология пайдалану саласындағы тәртіптік 
жауапкершілік жұмысшының қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану-
мен байланысты шаралар мен жоспарларды жүзеге асырумен байланысты өзінің еңбек міндеттерін 
құқыққа қарсы, кінәлі түрде орындамау немесе дұрыс орындамауы үшін тағайындалады. 

С. АНУАРБЕКОВ,
«Бөрлітөбе орман шаруашылығы» КММ Құрақсу орманшылығының

 орманшысы.

Орман заңнамасын сақтайық

ОПМ «БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА»

С целью повышения транспорт-
ной дисциплины среди водителей, 
снижения количества дорожно-
транспортных происшествий, а также 
профилактики нарушений правил до-
рожного движения в период с 20 по 
29 апреля текущего года проводил-
ся оперативно-профилактическое 
мероприятие областного масштаба 
«Безопасная дорога». В рамках ОПМ 
«Безопасная дорога» Управлением 
местной полицейской службой про-
водился ряд рейдовых и профилакти-
ческих мероприятий, направленных 
на выявление и пресечение грубых 
нарушений правил дорожного дви-
жения, влияющих на рост дорожно-
транспортных происшествий. Особое 
внимание полицейские уделяли вы-
явлению и пресечению нарушений, 
связанных с управлением транспорт-
ных средств в состоянии алкогольно-
го опьянения, правилами встречного 
разъезда, маневрирования, проезда 
перекрестков и пешеходных перехо-
дов и др.

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

Ағаш кесу және орман 
билетін беру туралы!
Қазақстан Республикасы Ауыл 

шарушылығы министрінің 2015 жылғы 
26 қаңтардағы № 18-02/40 бұйрығымен 
бекітілген «Ағаш кесу билеті мен орман 
билетінің нысандарын, оларды есепке алу, 
сақтау ,толықтыру және беру қағидасын 
»(бұдан әрі -Қағида) 3 тарауы 13-1, 13-2, 
13-3 тармақтарымен Қазақстан Республи-
касы Экология, геология және табиғи ресур-
стар министрінің 2020 жылғы 1 маусымдағы 
№ 28 бұйрығымен толықтырылды .       

Осыған орай  «Бөрлітөбе орман шаруа-
шылығы»  коммуналдық мемлекеттік меке-
месі 2021 жылдың қаңтар айынан бастап 
«Ағаш кесу және орман билетін беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі үшін жеке 
және заңды тұлғалар осы Қағиданың 4 
– тармақшасына сәйкес нысан бойынша  
өтінішпен көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесіне, не www.egov.kz «электрондық 
үкімет » веб-порталы (бұдан әрі –Веб -пор-
тал) арқылы жүгіне алатындығын назарға 
ұсынамыз.   

Сұрақтар бойынша мекеме кеңсесінің 
8 /72843/ 2-10-15 хабарласып қосымша 
ақпарат ала аласыздар.

Е.БАРЛЫҚБАЕВ,                                                     
«Бөрлітөбе  орман шаруашылығы»

 КММ-нің бас инженері.  
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Продам большой кирпичный, тёплый благоустроенный, 4-комнатный дом, с высоким фунда-
ментом .1991г постройки, 120кв, зал 40кв, жилая кухня 18кв, терраса 90кв, потолок 2.7,топ-

ка отделена, санузел, интернет. Есть все виды хоз.постройки, все виды фруктовых деревьев, 
все виды ягод, виноград, участок 15соток, двор выложен брусчаткой, удобно для ведения кре-
стьянского хозяйства, также недалеко расположены торговые центры. Саркан улица Шоло-
хова 18а- Телефоны: 87773935583, 872839- 20147 WhatsApp 87081875808 Цена 15млн, торг 
при осмотре. 

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

қасында.  Хабарласыңыздар: үй тел. 2-72-50, тел. 8702 1156471.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сен туған күн, мерекеңмен!
 

Продам участок 10 соток. Адрес: ул. Абая № 133 а. Обращаться по телефону: 8700 
2728060, 8778 3814811. 

Продам дом в центре благоустроенный, имеется горячая, холодная вода, душевая кабина, 
туалет, Аристон. Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. постройки. Сдвоенный 

участок 14 соток. Полив отличный. Обращаться ул. Жамбыла № 18 (2 квартала выше по-
лиции), тел. 2-13-54, сот. 8 700 2786020.

ХАБАРЛАНДЫРУ
ҚР Экологиялық Кодексінің 57-2-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес 

2021 жылдың 03 маусымыеда сағат 10-00-де Алматы облысы, Сарқан ауданы, 
Сарқан қаласы, А.Құнанбаев көшесі, 75 мекенжайы бойынша «Сарқан ауданы 
Сарқан қаласы әкімінің аппараты» ММ ғимаратында «Алматы облысы Сарқан 
ауданының "Сарқан политехникалық колледжін" күрделі жөндеу, Е блогы» жумыс 
жобасына әзірленген «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» жұмыс жобасы бойынша 
қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Жоба бойынша құжаттама орналастырылған ЖАО интернет-ресурсының мекен-
жайы:

https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat/activities/directions?lang=ru
Жоба материалдарына тапсырыс беруші: «Сарқан политехникалық колледжі» 

ММ «Алматы облысының білім басқармасы» ММ, бас жобалаушы «Икар Строй» 
ЖШС.

Жергілікті атқарушы органның жауапты тұлғасы: «Сарқан ауданы Сарқан қаласы 
әкімінің аппараты» ММ – Орынбеков А.М.

Сараптама жүргізетін орган: «Мемлекеттік сараптама» РМК.
ҚР ЭК 57-2-бабының 3-тармағына сәйкес жобалау құжаттамасымен Алматы об-

лысы, Ескелді ауданы; Қарабұлақ ауылы; Қыдырбаев көшесі; 13 үй, кв.1 мекенжайы 
бойынша танысуға болады. Байланыс телефондары: 87078381217.

Жоғарыда аталған жоба бойынша ескертулер мен ұсыныстарды келесі 
электрондық

мекен-жайға жіберуге болады: tooikarstroy@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
  В соответствии с подпунктом 2) п. 1 статьи 57-2 Экологического Кодекса РК 03 

июня 2021 года в 10-00 часов по адресу: Алматинская область, Саркандский район, 
г.Сарканд, ул.А.Кунанбаева 75, в здании ГУ «Аппарат акима города Саркан Саркан-
ского района» состоятся общественные слушания по проекту «Оценка воздействия 
на окружающую среду» разработанного для рабочего проекта «Капитальный ре-
монт «Сарканского политехнического колледжа» Сарканского района Алматинской 
области» Блок Е».

Адрес интернет-ресурса МИО, где размещена документация по проекту:
https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat/activities/directions?lang=ru.
Заказчик материалов проекта ГУ «Сарканский политехнический колледж» ГУ 

«Управление образования Алматинской области»», генеральный проектировщик 
ТОО «Икар Строй».

Ответственное лицо местного исполнительного органа: ГУ «Аппарат акима горо-
да Саркан Сарканского района» - Орынбеков А.М.

Орган который будет проводить экспертизу: РГП «Государственная экспертиза».
В соответствии с п. 3 статьи 57-2 ЭК РК с проектной документацией можно 

ознакомиться по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак 
ул.Кыдырбаева дом 13 кв 1.

Контактные телефоны: 87078381217.
Замечания и предложения по вышеназванному проекту можно направлять на 

следующий электронный адрес: tooikarstroy@mail.ru .

Жеке 
жазылушылар 

үшін индексі 65202, 
жартыжылдық 

бағасы - 
1511 теңге. 

Мекеме-ұйымдар үшін 
индексі 

15202, жартыжылдық 
бағасы -
1690,52 
теңге. 

Зейнеткерлер үшін 
индексі 
35202, 

жартыжылдық 
бағасы - 

1113 
теңге.

БАСПАСӨЗ - 2021
  газетіне екінші жартыжылдыққа жазылу ба-
сталды. Желідегі ала-құла ақпараттың ақиқатын ажы-
рату оңай емес. Сондықтан аудан тынысын шынайы 

жазып, жан азығын ұсынып, еңбек адамдарын насихат-
таудан ауытқып көрмеген төл газетіңізді жаздырып 

алуға асығыңыз. 

Газетке "Казпошта" бөлімшесінде, 

газетінің редакциясында жазылуға болады.
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ARQANS

S

Полиция қызметкері – халықтың қорғаны. Қылмысты ашуда, қауіпсіздікті сақтауда полиция 
қызметкерлерінің еңбегі зор. Осы орайда мен ата-ана ретінде елдің тыныштығы мен қауіпсіздігін 
қорғайтын полиция қызметкеріне алғыс айтқым келеді. 19 сәуір күні кешкі 17:30 шамасында 
3,5 жасар кішкентай ұлым Сарқан өзеніне түсіп кетті. Үйдің күйбең тірлігімен жүріп байқамай 
қалыппын. Сол маңда тұратын Мақсат Қуатұлы үйінің терезесінен судың ішінде тұрған ұлымды 
байқап қалып, құтқарып қалды. Осындай қаһарман ұл тәрбиелегені үшін ата-анасына, қызметтік 
борышын адал атқарған полиция аға лейтенанты Мақсат Байғазыға аналық жүрегіммен алғыс 
айтамын.

Пәтігүл МЕКЕБЕК,
Сарқан қаласының тұрғыны.

21.04.2021 от имени умершей -  Кожасбаевой Гульмахим Каирбековны, открылось  на-
следственное дело по завещанию у нотариуса Раимбекова Абилькаира Сакеновича. Если 
имеются другие наследники инвалиды 1,2 группы, просим обратится по адресу: Алматинская 
область, Сарканский район, город Саркан, ул. Бугыбай батыра, зд № 3.

Наследование по завещанию
1. Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим 

ему имуществом на случай смерти. 
1-1. Завещание совершается гражданином, обладающим в момент его совершения дееспо-

собностью в полном объеме. 
2. Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким 

лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим 
лицам и государству. 

3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя 
не допускается. 

4. Завещатель вправе без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких или 
всех наследников по закону. Лишение наследника по закону наследства не распространяется 
на его потомков, наследующих по праву представления, если из завещания не вытекает иное. 

5. Наследодатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом своем 
имуществе, в том числе и о том, которое он может приобрести в будущем. 

Завещатель может любым образом определять доли наследников в наследстве, распоря-
диться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний, 
касающихся разного имущества. 

6. Наследодатель свободен отменять и изменять составленное завещание в любой момент 
после его совершения и не обязан указывать причины отмены или изменения. 

7. Наследодатель не вправе возложить на лиц, назначенных им наследниками в завещании, 
обязанность в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуще-
ством на случай их смерти. 

А.РАИМБЕКОВ,
Нотариус.

Аналық жүрегіммен алғыс 

Еске алу
Қойлық ауылының тұрғыны, осы өңірдің мал шаруашылығын өркендетуге үлес қосқан 

еңбек ардагері Ербосынов Өкен Садықайұлының қайтыс болғанына 24 сәуірде 40 күн тола-
ды. 83 жасында дүниеден озған әкеміз осыдан 8 жыл бұрын о дүниелік болған жары Гүлжауар 
екеуі 6 баланы дүниеге әкеліп, бізге тәлімді тәрбие, дұрыс бағыт-бағдар берді. Балаларынан 
немере көрді, шөбере сүйді, шөпшектің қолынан су ішті. 

Хақ тағалам ақ нұрға малындырсын,
Жаннатта жайнап жүзің, жаның жүрсін.
Артта қалған ұрпағың бағыштайды,
Құран менен аңсатқан сағынышын.
Әкеміздің иманы саламат, жатқан жері жайлы, топырағы мамық болсын деп рухына дұға 

бағыштаймыз.
Еске алушылар: ұлдары мен келіндері, қыздары мен күйеубалалары, немерелері 

мен шөбере-шөпшегі.

Қойлық ауылының тұрғыны, біздің ерке немереміз Зами-
ра Даниярқызы мамырдың 9-ында 10 жасқа толады. Туған күні 
қарсаңында зерделі де зейінді қызғалдақ қызымыздың дарынын 
даралап, қабілетін бағалап жүрген ұстазы Райхан Тоқтарқызы 
Қалабаеваға алғыс айтуды да дұрыс көріп отырмыз. Немереміздің 
қадамы сәтті болсын, дені сау, білімді, әдепті, әдемі болып өсуіне 
шын жүректен тілектеспіз.

Білімді бол, әдепті бол жан балам,
Болашағым үмітімді жалғаған.
Өсіп-өніп, көгере бер, көктей бер,
Өз жолыңды айқындай біл таңдаған!
Ізгі тілекпен: атасы Рамазан, апасы Райхан, мамасы Айгүл.  

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.

Атамбеков Нурлан Токтаровичтің атына ҚР ІІМ-нен 18.05.2017 жылы берілген 041571851 
нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын. 

"Бөрлітөбе орман шаруашылығы" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жасалған 
жоспарына сәйкес біршама шаруа атқарылуда. 
Негізгі жұмысымыз аңшылық және орман тәртібін 
бұзушылар мен браконьерге қарсы күресті 
күшейту болған соң оларға уақытылы шара 
қолдану, алдын алу барысында жұмыс істейміз.

Қырғауыл. Алла тағала құстарды барынша 
әдемі етіп жаратқан. Олар бірінен-бірі ерекшелене 
және бірін-бірі толықтыра келе табиғатқа ерекше 
көрік береді. Құстардың ішінде әдемісі – қырғауыл. 
Қырғауыл тұқымының түрі көп. Азия аумағында 
мекендейтін қарапайым қырғауылдың (Phasianus 
colchicus) отызға жуық түрлері бар. 

«Шөл даланың падишасы» атанған сексеуіл 
елімізде қатты азайып кеткен және ерекше 
қорғауды қажет етеді. Жылда қаншама гектар 
жерге сексеуіл дәні себіледі, бірақ тамыр алып 
көктеп кетуі біраз уақытты қажет етеді. Өйткені, 
табиғи түрде өсіп-өніп жататын дала өсімдіктері 
тым сиреп қалған соң, құла түздегі азынаған жел-
ге қалқан бола алмай қалды. Салдарынан жаңа 
себілген дән жерсінбей жатып желге ұшады. 
Жусаны жұпар шашып, жыңғылы гүл ашатын, 
сексеуілі ән салдырып, табиғаты тамсандыратын 
тамаша мекен адамдардың қатыгездігінен осы-
лайша «ит байласа тұрмайтын» тоқырау төбеге 
айналып кетпесіне кім кепіл?!

Е. ҚҰРМАНҒАЛИЕВ,
«Бөрлітөбе орман шаруашылығы» КММ 

Көкжиде орманшылығының орман шебері.

Қыста суық болып, қалың қар жамылғысы 
орнатылғанда, аңдардың көпшiлiгi қалың қар 
астынан өзiне шөп табу мүмкiн болмай, аштықтан 
қатты зардап шегедi. Сондықтан қысқы кезеңде 
аңдар қоныс аудармау үшін биотехниялық 
iс-шараларды өткiзу қажеттiлiгi туындайды.
Биотехниялық iс-шаралар дегенiмiз не? Бұл жа-
байы жануарлардың өмiр сүру жағдайларын 
жақсартуға, оларды қорғауға және санын 
арттыруға, аңдар мен құстардың өмiр сүруiнiң 
азықтық және қорғау жағдайларын жақсартуға 
бағытталған iс-шаралар аңшылық алқаптардың 
биологиялық және шаруашылық өнiмдiлiгiн артты-
ру үшiн жүргізіледі. «Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ 
тұрақты түрде бiрнеше биотехниялық iс-шаралар 
өткiзiледi: азықтандыру жүргiзiледi. Барлық осы 
iс-шаралармен аңшы және орман күзетi айна-
лысады. Жабайы жануарларды азықтандыру 
үшін ормандарда шөп пен бұта – бумалары 
дайындалады. Жануарлардың қар үйiндiлерiне 
жақындауын жеңiлдету үшiн жол тесiледi. Табиғи 
жемнiң жетiспеушiлiгiн (саны немесе сапасы 
бойынша) өтеу үшiн бұта – бумалар iлiнедi, шөп 
жиналады. Жануарлар ағзадағы минералды 
заттардың қорын толықтыру мүмкiндiгi болу үшiн 
орман учаскелерiндегі арнайы орнатылған тұз 
жалақтарына тұз салынады.

Н. МУСАБАЛАНОВ,
 «Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ 

аңшылықтанушы биологы.

БИОТЕХНИЯЛЫҚ IС-
ШАРАЛАР

Қас қақпай 
қадағалау керек


