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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газетіSARQAN

1. Зенгирбаев Берік                             50 000
2. "Сарқан" газетінің редакция ұжымы        50 000
3. Ибраимова Гульсара Серікқалиқызы      10 000
4. Аудандық статистика бөлімі               15 000
5. Абдрахимов Мират                             1 000 000
6. Душкин Сергей                             1 000 000
7. Рахметкалиев Ғалымның балалары
 Ғалымұлы Дархан                                        250 000, 
Ғалымұлы Дамир                                          250 000 
8 Макетов Мейрам                             500 000
9. Полухин Евгений                             1 000 000
10. Қауысбаев Мұрат                             500 000
11. Хусаинов Хасанали                             500 000
12. Абылқасымов Балтабек                         500 000 
13.Аубакиров Әбіләкім                             50 000
14. Еремеев Владимир                             500 000
15. Кашкенбаев Ертай                             100 000
16 Ахметсафин Мубарак                             20 000 
17. Жадыра Е.                                               2 000
  Барлығы  6 297 000

 "Бабалар Рухы" қорының ұйымдастыру комиеті 
  

03.08.-16.08.2021 жыл аралығында 
"Бабалар рухы" қорына Алдияр Батыр 
ескерткішінің тұғырына және маңайын 

абаттандыруға үлес
 қосқандардың тізіміЧто такое получить привив-

ку? Очень просто и по кабине-
там бегать не нужно. Максимум 
неприятностей – может быть, 
придется недолго в небольшой 
очереди все-таки  подождать. 
Сперва – врач. Посмотрит гор-
ло, измерит давление и темпе-
ратуру. На несложные вопросы 
касаемо собственного  само-
чувствия ответите. Все это за-
нимает несколько минут. После 
врача – к медсестре в соседний 
кабинет. Одноразовым шприцем 
несколько необычной формы - 
не удивляйтесь и не опасайтесь, 
шприц саморазрушающийся 
- она сделает прививку. Преду-
предит о том, что 2-3 дня нель-
зя есть мандарины, апельсины, 
то есть цитрусовые. Спиртное 
категорически запрещается  
употреблять. Придется про-
пустить поход в баню, но душ 
разрешен. Главное – мочалкой 
не тереть место укола. Вакци-
ну можно выбрать – арабскую, 
китайскую или российскую. По 
словам медиков, разница между 
ними только в том, что повтор-
ный укол вакцины арабской или 
китайской нужно будет получить 
через 21 день, а российской – 
через 45.

Противопоказания: если вы 
болеете или только что пере-
болели ОРЗ, то есть простудой, 

   ДАВАЙТЕ ПОБЕДИМ ЭТУ 
БОЛЕЗНЬ!

Злимся на всевозможнейшие запреты. За детей пере-
живаем, которые толком не учатся. А когда средство от 
«непобедимой» заразы наконец-то  найдено,  почему-то не 
видно в районной поликлинике очереди на вакцинацию.

поход в поликлинику придется 
отложить. Невозможно вакци-
нироваться страдающим тубер-
кулезом легких и получающим 
специальное лечение от тубер-
кулеза. Хроническим больным, 
вне зависимости от болезни и 
беременным прежде необходи-
мо обязательно поговорить со 
своим лечащим врачом. Вся про-
цедура, начиная от вашего появ-
ления на пороге поликлиники и 
до выхода из нее, вряд ли зай-
мет более часа.

Возможны небольшие непри-
ятности, то есть некоторая боль 
в месте прививки, слабость или 
просто плохое самочувствие. 
Но здесь предугадать что-либо 
невозможно, организм у всех 
разный. Обычно все проходит 
за один-два дня. Процедура бес-
платная. 

В. БЕРЕГОВОЙ.

Онлайн санағын 2021 жылдың 1 қыркүйегінен бастау туралы 
шешім қабылданды. Ол 15 қазанға дейін sanaq.gov.kz сайтында 
жұмыс істейді. Сайтқа кіру тәулік бойы қамтамасыз етіледі.

Азаматтар, орналасқан жеріне қарамастан, виртуалды 
көмекшінің көмегімен санақты өздері және отбасы мүшелері үшін 
сауалнамалар толтыру арқылы дербес аяқтай алады.

С.МУСАБЕКОВА,
статистика басқармасы әлеуметтік – тұлға.  

Онлайн санағы 
басталады

Білім беру ісі - ел 
кемелденуінің еңселі бағыты. 
Сол себепті де Қазақстанның 
білім саласы түбегейлі 
реформалық шараларды жүзеге 
асыруға бет бұрды. Ондағы 

Білімді ұлт – тұрақты даму кепілі
Алматы облыстық білім басқармасының Сарқан аудандық білім бөлімінің 

2020-2021 оқу жылдарындағы атқарылған жұмыстары туралы есебінің нұсқасы

өзекті мәселелерді шешуге әр 
педагогтың тікелей қатысуын 
міндеттеп, үлкен мән беріп 
отыр. Өскелең ұрпақты өмір 
ағымынан қалдырмай дамытуда 
және ақпараттық технологияның 
қарқындылығымен бірге 
белсенділігін арттыруда 
мектептің рөлі зор. Олай бол-
са ,өзгеріске толы өмірде өз 
бетінше шешім қабылдауға 
қабілетті , өзін тануға және 
өзімен бірге өзгенің әрекетін 
бағалауға икемді, өзіндік 
бағдарын айқындай алатын 
құзыретті тұлға қалыптастыру 
педагогтар қауымына жүктеледі.

 Қазақстан Республи-
касында білім беруді және 

ғылымды дамытудың 2020 
– 2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасының  
мақсаты Қазақстандық білім 
мен ғылымның жаһандық 
бәсекеге қабілеттілігін арт-
тыру және жалпыадамзаттық 
құндылықтар негізінде тұлғаны 
тәрбиелеу және оқыту, елдің 
әлеуметтік-экономикалық даму-
ына ғылымның үлесін арттыру 
болып отыр. Бес жылға арналған 
Білім және ғылымды дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасының 
2021 жылға арналған іс-
шаралары ауданымызда жоспар 
бойынша орындалуда. Бірқатар 
көрсеткіштерге қол жеткізіп, 
шешілмеген мәселелер бойын-

ша тиісті жұмыстар атқарылды.
Бүгінгі күні ауданымызда 

25 орта, 1 негізгі, 4 бастауыш 
мектеп,                             11 
балабақша, 18 шағын орталық 
және 1 балалар шығармашылық 
үйі жұмыс істейді. Оқу жылын 
7565 оқушымен аяқтадық. 

Жаңа оқу жылына аудан 
бойынша 7684 оқушы  келеді 
деп жоспарлануда. Болжам 
бойынша 1 сыныпқа 725 оқушы 
қабылдау жоспарлануда. 
Бүгінгі күнде 654 қабылданды. 
2021-2022 оқу жылында 
санитарлық-эпидемиологиялық 
талаптарды сақтай отырып, 1-11 
сыныптарды штаттық режим-
де оқыту жоспарлануда. Бұл 

жағдайда кабинеттік режимде, 
яғни барлық сабақтарды бір ка-
бинетте оқытады. 

2021-2022 оқу жылының 
ерекшеліктері: 

1. 1қыркүйектегі алғашқы 
қоңырау салтанатты жиыны 
тек 1-ші сынып оқушыларына 
өткізіледі, 2-11 сынып оқушылары 
сынып кабинеттерінде білім 
сағатын өткізіп, сабақтарын 
жалғастыратын болады. 

2. Оқушыларға мектеп фор-
масын киюге қатаң талап жоқ, 
классикалық стильдегі киіммен 
де келуге болады; 

3. 1 сыныптарға «Әліппе», 
«Ана тілі», «Букварь», «Обу-
чение грамоте», «Цифрлық 
сауаттылық» пәндерін енгізу; 

4. 5-11 сыныптарды 
«Жаһандық құзіреттілік» таңдау 
курсын енгізу; 

( Жалғасы 2- бетте).
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5.	 «Музыка»	оқу	бағдарламасының	

шеңберінде	6	сыныпта	домбырада	ойнау-
ды	үйрету;	

6.	 Білім	 алушылардың	 біліміндегі	
олқылықтардың	орнын	толықтыру;	

7.	 Сабақтың	ұзақтығы	–	45	минут.	
8.	 Мектеп	пен	отбасында	күнделікті	

20	минут	кітап	оқуды	ұйымдастыру;	
9.	 Ерте	 кәсіптік	 бағдар	 беру	

жұмыстарын	жүргізу;	
10.	 	 Педагогтерді	 жұмысқа	

қабылдаудың	жаңа	ережелерін	енгізу;		
Мұғалімдердің сапалық құрамы.
2020-2021	оқу	жылында	аудан	бойын-

ша	 мектептерде	 1105	 ұстаз	 дәріс	 берді.	
Оның	47-і	жоғары	санатты,	139-ы	бірінші	
санатты	және	115-і	ІІ	санатты,	санаты	жоқ	
мұғалімдер	-	261.	

Жылма-жыл	 мұғалімдердің	 еңбек-
ақысы	 айтарлықтай	 көбейе	 түсуде,	 ол	
алған	 біліктілік	 санаттарына	 байланы-
сты.	2018	жылдан	бастап		аттестаттаудың	
жаңа	 форматынан	 өткен	 мұғалімдерге	
«педагог-шебер»,	 «педагог-зерттеуші»,	
«педагог-сарапшы»,	 «педагог-
модератор»	деген	жаңа	біліктілік	санатта-
ры	берілді.	Бүгінгі	күнге	542	педагог	өтті.	
Оның	 ішінде,	 педагог-шебер	 біліктілік	
санатына	 –	 3,	 	 педагог-зерттеуші	 сана-
тына	 –155,	 педагог-сарапшы	 санатына	 -	
212,	 педагог-модератор	 санатына	 –	 173	
ұстаздар	өтті.

Біліктілікті арттыру және қайта да-
ярлау курстары туралы.

Бүгінде	 ғылым	білімге	қояр	талап	ар-
тып,	 оқу	 жүйесі	 де	 күрделенген	 шақта	
жаңа	 қоғам	 мұғаліміне	 жүктелер	 жүк	
еселене	 түсуде.	 Ұстаз	 қауымы	 алдын-
да	 	 жай	 білім	 беру	 ғана	 емес,	 сонымен	
қатар	өркениет	көшіне	жол	бастайтын,әрі	
ұлттық	 рухта	 сусындаған	 білімді,	 дарын-
ды	 азаматтар	 тәрбиелеп	шығару	міндеті	
тұр.

Бұл	 жолда	 мұғалімнің	 кәсіби	
шеберлігін	 дамыту,	 біліктілігін	 арттыру	
сынды	мәселелер	мектеп	алдында	тұрған	
жауапты	іс	болмақ..

Мұғалімнің	 кәсіби	 	 даму	 шеберлігі	
алған	 дипломнан	 кейін	 әрі	 қарай	 тоқтап	
қалмауы	 керек.	 Сондықтан	 да	 пандемия	
кезінде	де	аудан	педагогтары	онлайн	кур-
стардан	өтуде.

PISA	 Халықаралық	 зерттеу	 бойын-
ша	 «BILIM	MEDIA»	 орталығымен	 келісім	
шартпен	 ауданның	 үш	 	 (Абай	 атындағы	
МГ	 және	 №1	 МГ,	 Ақын	 Сара	 атындағы	
ОМ,)	 мектебінен	 178	 педагогы	 курсын	
оқып	білімдерін	жетілдірді.

Мектеп	 тәжірибесіндегі	 зерттеу	
курсынан	 16	 педагог,оқушылардың	
кәсіби	 бағдары	 бойынша	 21	 мектеп	
директорларының	 тәрбие	 ісі	 жөніндегі	
орынбасарлары,	 мұғалімдердің	 пәндік	
құзіреттерін	дамыту	курсынан	31	педагог	
білім	арттыру	курсынан	өтті.

2021	 жылдың	 тамыз-	 қыркүйек	 ай-
ларында	 «Педагогтердің	 цифрлық	
құзіреттілігін	 дамыту»	 атты	 білім	 беру	
бағдарламасы	бойынша	өткізілетін	курсқа	
ауданның	барлық	педагогтарын	қамту	жо-
спарлануда.

Үштілділік білім беру.
Қазіргі	өзгеріске	 толы	заманға	сәйкес	

болу	 үшін	 еліміздің	 азаматтары	 өз	 ана	
тілін	ғана	емес,	шет	тілдерін	де	білуі	қажет.	
Көп	 тілді	 меңгеру	 ел	 азаматтарының	
өздеріне	 ғана	 емес,	 ел	 үшін	 де	 орасан	
зор	пайдасын	әкелмек.	Сондықтан,	қазіргі	
қоғамда	 көп	 тілді	 болу	 кез	 келген	 адам-
ды	 жаңашылдыққа,	 тың	 өмірге	 бастай-
тын	 жол	 болып	 саналады.	 Оның	 себебі,	
бірнеше	 тілде	 еркін	 сөйлей	 де,	 жаза	 да	
алатын	маман	бәсекеге	қабілетті	тұлғаға	
айнала	отырып,	елінің	дамуына	өз	үлесін	
қосады.

Осы	 орайда	 ауданымыздың	
бірнеше	 мектептерінде	 жаратылыста-
ну	 математикалық	 бағытындағы	 пәндер	
(химия,	биология,	физика,	информатика)	
ағылшын	тілінде	жүргізіледі.	Атап	айтсақ	
Островский	 МЛ,№1	 МГ,	 Абай	 ат.	 МГ,	
М.Жұмабаев	 ОМ,	 Черкасск	 ОМ,	 Ақтұма	
ОМ,М.Маметова	 ОМ,Жетісу	 ОМ,	 Бірлік	
ОМ,	 Аль	 Фараби	 ат.	 ОМ.	 Сабақ	 беріп	
жүрген	мұғалімдер	саны-17,	оның	 ішінде	
5	педагог-	В2	деңгейін	ал		12	педагог	С1	

деңгейін	меңгерген.
Үштілді	 меңгерген	 оқушылар	 түрлі	

байқауларға	 қатысып	 жүлделі	 орындар	
иеленуде.	 Атап	 айтсақ	 2020	 жылдың	
қыркүйек	айында	Н.	Островский	атындағы	
мектеп	 лицейінің	 10	 сынып	 оқушысы	
Тимофеев	 Стас	 тест	 тапсыру	 арқылы	
«Дети	в	Дубай»	бағдарламасымен	Дубай	
қаласына		барып	ағылшын	тілін	жетілдірді.	
Жетекшісі	 химия	 пәнінің	 мұғалімі	 Воево-
дина	Людмила	Викторовна.

Өткен	 жылы	 желтоқсан	 айында	 №1	
мектеп	 гимназиясының	 биология	 пәнінің	
мұғалімі	Рахманова	Інкар	Рахманқызының	
жетекшілігімен	 «Мәңгілікке	 сүйікті	 туған	
өлке»	атты	облыстық	байқауға	10	сынып	
оқушылары	 Абильмансур	 Әділет,	 Ғалым	
Мереке	 қатыстырылып,	 І	 дәрежелі	 ди-
пломды	иеленді.	

М.Жұмабаев	атындағы	орта	мектебінің	
физика	 пәнінің	 мұғалімі	 Мамырбаева	
Меруерт	 Өскенбайқызы	 ЖМБ	 пәндерін	
ағылшын	тілінде	оқытуда	облыстық	ашық	
сабақтар	алаңы	апталығында	үлгілі	сабақ	
көрсетіп,	 іс-тәжірібесімен	 бөліскені	 үшін	
Алғыс	хатпен	марапатталды.		

«Дипломмен – ауылға!» 
бағдарламасы.

Қазіргі	 таңда	 аудан	 мектептеріндегі	
мұғалімдердің	 3,1%	 (34	 жас	 маман,	 ау-
ылда	 -	 24)	 жоғарғы	 оқу	 орнын	 бітіріп	
келген	 жас	 мамандар.	 Мектепке	 келетін	
жас	 мұғалімнің	 тиімді	 кәсіби	 қалыптасу	
мәселесі	 бірнеше	 факторларға	 байла-
нысты	 екені	 белгілі.	 Осы	 факторлардың	
негізгі	–	тұрғын	үй	мәселесі.	

Сондай-ақ,	 қазіргі	 таңда	 ау-
дан	 мектептерінде,	 әсіресе	 шағын	
жинақталған	 мектептерде	 математи-
ка,	 физика,	 орыс	 тілі	 мамандарының	
қажеттілігі	 өзекті	 мәселеге	 айналып	
отыр.	 Шағын	 жинақталған	 мектептерде	
бір	 сынып	 комплектіден,	 сағат	 саны	 аз,	
сол	 себепті	 жас	 маман	 ауылға	 барғысы	
келмейді.

Осы	 мәселе	 аясында	 Қазақстан	 Ре-
спубликасы	Президентінің	қажетті	жағдай	
жасау	арқылы	жас	мамандардың,	әсіресе	
педагогикалық	 кадрлардың	 қаладан	
ауылдық	 жерлерге	 келуін	 ынталандыру	
мақсатында	 білім	 беру	 саласында	 ма-
мандар	 тапшылығын	 жоюға	 бағытталған		
«Дипломмен	 –	 ауылға!»	 бағдарламасы	
жергілікті	 атқарушы	 органдар	 тарапынан	
жас	мамандарға	тұрғын	үй	алу	үшін	ұзақ	
мерзімге	 үстеме	 пайызсыз	 несие	 мен	
көтерме	жәрдемақы	беру	жұмыстары	ау-
дан	 көлемінде	 жүргізілуде.	 2021	 жылы	
ауданда	19	жас	маман	мемлекет	тарапы-
нан	 көтерме	 жәрдемақы	 алса,	 4	 маман	
үй	сатып	алу	үшін	бюджеттік	несиеге	қол	
жеткізді.	

Мектепке дейінгі білім беру.
Бүгінгі	 бүлдіршін	 –	 ертеңгі	 ел	

болашағы.	Оларды	мектепке	дейінгі	білім	
берумен	 қамту	 мәселесіне	 ерекше	 мән	
берілуде.	

Балабақшаларда	987	бала	және	шағын	
орталықтарда	 700	 бала,	 барлығы	 1687	
бала	тәрбиеленсе,	аудан	мектептеріндегі	
мектепалды	 даярлық	 сыныптарда	 546	
бала	тәрбиеленуде.	

Жаңартылған	 мазмұн	 бойынша	 мек-
тепке	 дейінгі	 тәрбиемен	 және	 оқытумен	
қамтылған	 3-6	 жас	 аралығындағы	
балалардың	 үлесі	 99,2%	 (2020	 ж.	 –	 100	
%)	құрады.									

Мектепке	 дейінгі	 тәрбие	 мен	 оқыту	
желілерін	 кеңейту	 бағытында	 2010-2020	
жылдар	 аралығында	 6	 мемлекеттік,	
5	 жекеменшік	 балалар	 бақшасы	 іске	
қосылды.

Аудандағы	 білім	 беру	 мекемелері	
электронды	 қызмет	 көрсетуді	 тиімді	 пай-
далануды	қолға	алуда.

	Цифрлы	жүйені	оңтайлы	жүзеге	асыру	
мақсатында,	2019	жылдың	05	шілдесінен	
бастап	ауданның	барлық	мектепке	дейінгі	
ұйымдарында	«Мектепке	дейінгі	балалар	
ұйымдарына	 кезектілікті	 қалыптастыру	
мен	 оның	 қызметін	 және	 жолдамаларды	
беру	 процесін	 автоматтандыру»	 жүйесі	
іске	 қосылады.	 Сол	 бағытта,	 балабақша	
кезегі,	 оның	 жылжуы,	 жолдама	 беру	
жұмысын	 жинақтайтын	 kezek.e-zhetysu.
kz.,	 es.e-zhetysu.kz.	 ақпараттық	 жүйесі	
жасақталды.	 Автоматтандыру	 жүйесі	

сыбайлас	 жемқорлықтың	 алдын	 алу-
мен	 қатар,	 жан	 басына	 шаққандағы	
қаржыландыру	 осы	 жүйеге	 сәйкес	
жүргізілетін	болады.

	 Балабақшаға	 баланы	 электронды	
түрде	орнату	жүйесі	арқылы,	ата-аналарға	
мағлұматты	 бір	 тізімде	 көру	 және	 салы-
стыру	арқылы	ең	тиімділеріне	өтініштерін	
электронды	түрде	беруге	және	бақылауға	
болады.	 Сонымен	 қатар,	 ата-аналарға	
балаларын	 тұрғылықты	 тіркелу	 мекен-
жайына	 тәуелсіз	 түрде,	 үйде	 отырып-ақ,	
еш	делдалсыз	баланы	кезекке	тұрғызып,	
жолдама	ала	алады.

Ешбір	 балабақша	 да,	 білім	 бөлімі	 де	
ата-ананың	 өзі	 жолдама	 алмайынша,	
балабақшаға	бала	орналастыра	алмайды.	
Бұл	өз	кезегінде,	сыбайлас	жемқорлықтың	
орын	алуына	жол	бермейді.

Қосымша білім беру.
Ауданда	1	қосымша	білім	беру	ұйымы	

жұмыс	 істеуде.	Балалар	шығармашылық	
үйінде	жалпы	оқушы	саны	–	1400,	 	оның	
ішінде	19	үйірме						4	бағыт	бойынша	жұ-
мыс	істейді.	Ұжымда	22	ұстаз	жұмыс	жа-
сайды.	

2020-2021	 оқу	 жылында	 	 Балалар	
шығармашылық	 үйінің	 оқытушылары	
мен	 оқушылары	 46	 халықаралық,	 97	
республикалық,	 2	 облыстық,	 4	 аудандық	
байқаулар	 мен	 іс	 –	 шараларға	 белсене	
қатысып,	жүлделі	орындарға	ие	болды.	

Алмалы	 ауылындағы	 филиалында	
және	 	 Екіаша	 орта	 мектеп	 базасында	
қосымша	білім	беру	бағытында	4	 үйірме	
жұмыс	істеуде.	

Жазғы демалыс
Аудан	 бойынша	 2021	 жылдың	 жазғы	

кезеңінде	 жоспарға	 сәйкес	 1-10	 сы-
нып	 аралығындағы	 7167	 бала	 онлайн	
форматта	 ұйымдастырылған	 мектеп	
жанындағы	 және	 Сарқан	 аудандық	 ба-
лалар	 шығармашылық	 үйінің	 жазғы	
алаңдарының,	 мектеп	 жанындағы	
үйірмелерінің,	 олимпиада	 резервтерінің	
жазғы	 мектебінің,	 «Жас	 ұлан»	 және	
«Жас	қыран»	ұйымдарының	активтерінің	
жазғы	 мектебінің,	 жазғы	 тіл	 үйрену	
мектебінің,	 дебат	 топтарының	 қашықтық	
іс-шараларына	қамтылды.										

Сонымен	 қатар,	 басқа	 да	 өз	
бетінше	 және	 ата-аналарымен	 бірге	
ұйымдастырылатын	 демалыс	 пен	
сауықтыру	 	 жоспарына	 сәйкес	 Түркия	
мемлекетінің	 Анталия	 қаласында	
орналасқан	 «Белек	 "Maritim	 Pine	 Beach	
Resort"»	демалыс	орнында	1	оқушы	ата-
ананың	 қаражат	 көзінен	 қарастырылған	
620	000	теңгеге	демалды.		

	Сондай	–ақ,		Жалпыға	бірдей	міндетті	
білім	беру	қорының	2	688	000	теңге	қаражат	
көзіне	Медеу	 ауданына	 қарасты	Алматы	
қаласының	 тау	 бөктерінде	 орналасқан	
«Алматау»	 қала	 сыртындағы	 лагерьде	
жетім,	ата-анасының	қамқорынсыз	қалған,	
аз	 қамтылған,	 	 көпбалалы,	 жартылай	
жетім,	 толық	 емес	 отбасы,	 мектепішілік	
бақылауға	 алынған	 санатқа	 жататын	 ба-
лалардан	барлығы	100	бала	және	ата-ана	
тарапынан	қарастырылған	54000	теңгеге	
қаражатқа		2	бала	жіберіліп	демалды.	

Материалдық база
Жыл	 сайын	 мектептердің	

материалдық-техникалық	 базасын	
нығайтуға,	 жиҺаздарды	 түбегейлі	
ауыстыруға	баса	назар	аударылып	келеді.	

Екіаша	 орта	 мектебінің	 музыка	 және	
технология	 кабинеттеріне	 15	 200,0	 мың	
теңге	бөлініп,	жабдықтар	алынды.	

Бүгінгі	 күні	 ақпараттандыру	 мәселесі	
-	 өзекті	 мәселелердің	 бірі.	 Елбасының	
тікелей	 тапсырмасымен	 білім	 беру	
жүйесінің	 материалдық-	 техникалық	 ба-
засын	 нығайту	 мақсатында,	 техникалық	
жабдықтар	 көлемі	 жылдан-жылға	 ұлғаю	
үстінде.	

К.Ушинский	 атындағы	 орта	мектебіне	
STEM	 кабинетіне	 14	 000,0	 мың	 теңге	
бөлініп,	кабинет	орнатылды.	

Білім	беру	ұйымдарына	компьютерлер	
алуға		18400,0	мың	теңге	қаржы	бөлінді.	

Қосымша	 жаңа	 үлгідегі	 	 7	 кабинет,	
оның	 ішінде:	 3	 физика,	 2	 химия,	 2	 био-
логия	кабинеттерін	сатып	алуға	67	162,0	
мың	теңге	қаржы	бөлінді.

Оқулықпен қамту
2021-2022	оқу	жылында	1сыныптарға	

оқулықтар	 толықтай	 жаңартылып,	 3	
және	 7,8	 сыныптарға	 информатика,	 3-11	
сыныптарға	жетпейтін	оқулықтарын	сатып	
алуға	 66	 848	 000	 теңге	 қаражат	 бөлініп,	
оқулықтар	алынды.	

Күрделі жөндеу жұмыстары.
Ауданда	үш	ауысымда	сабақ	өткізетін	

мектептер	жоқ.
5	мектеп	 (Бірлік,	Теректі,	 3	бастауыш	

мектептер)	 немесе	жалпы	мектептер	 са-
нынан	–	20%		бейімделген,	бұл	мектептер	
типтік	 жаңа	 мектептер	 салынуды	 қажет	
етеді.	 Осы	 орайда,	 Бірлік	 орта	 мектебі	
120	 орындық	 және	 Теректі	 орта	 мектебі	
80	 орындық	 жаңа	 мектеп	 құрылысын	
жүргізуге	 жобалау	 сметалық	 құжаттарын	
жасау	 үшін	 жергілікті	 бюджет	 есебінен	
қаражат	 бөлініп,бүгінгі	 күнге	 сметалық	
құжаттар	 мемлекеттік	 сараптамадан	
өткізілді.			

		«Ауыл	–	ел	бесігі»	бағдарламасымен	
«Екіаша	 мектебі	 мектепке	 дейінгі	 шағын	
орталығымен»	 КММ	 ғимаратын	 күрделі	
жөндеу	жұмыстары	жүргізілуде.	

№54	 орта	 мектебінің	 спорт	 залының	
төбесін	 жөндеу	 жұмыстарына	 4	 059	 984	
мың	 теңге	 қаржы	 бөлініп,	 	 ағымдағы	
жөндеу	жұмыстары	аяқталды.

Үйден оқыту және түзету-дамыту 
сыныптары туралы.

Аудан	 бойынша	 инклюзивті	
білім	 беру	 16	 мектепте	 56	 оқушыға	
ұйымдастырылған.	 Онда	 16	 арнайы	
(10-дефектолог,	 6-	 логопед)	 маманда-
ры	 жұмыс	 істеуде.	 «Дана»	 жекеменшік	
балабақшасында	 инклюзивті	 1	 топта	 12	
бала	 тәрбиеленуде.	 Балабақшаларда	
1	 логопед,	 2	 дефектолог	 жұмыс	 жасай-
ды.	 Өткен	 оқу	 жылында	 69	 бала	 үйден	
оқытылды,	 оның	 ішінде	 39-ы	 жалпы	
мектеп	 бағдарламасымен,	 30-ы	 арнайы	
көмекші	бағдарламамен	білім	алды.	Үйден	
оқитын	23	оқушы	арнайы	бағдарламалар	
орнатылған	 компьютермен	 қамтылған.	
2020-2021	 оқу	 жылында	 2	 мектептен	
18	 бала	 психикалық	 дамуы	 тежелген	
оқушыларға	 арналған	 түзету-дамыту	 сы-
ныптарында	білім	алды.	Оқушылар	тиісті	
бағдарламалармен	қамтамасыз	етілді.

Дегенмен,	 бүгінгі	 күні	 мүмкіндігі	
шектеулі	балаларға	арналған	арнайы	ка-
бинеттер	мен	оқу	құралдары	қажет.	

Тасымалдау.
Аудан	 бойынша	 5	 мектепте	 жал-

пы	 саны	 98	 оқушы	 тасымалданып	 білім	
алды.	 Олар:	 Үлгі	 ауылынан	 М.Төлебаев	
атындағы	 орта	 мектепке	 22	 оқушы,	
Аққайың	 ауылынан	 Черкасск	 орта	
мектебіне	 15	 оқушы,	 Аққайың	 ауылынан	
М.Тынышбаев	 атындағы	 орта	 мектепке	
19	 оқушы,	 Еркін	 ауылынан	 Аль-Фараби	
атындағы	 орта	 мектепке	 15	 оқушы,	
Ағарту	 ауылынан	 К.Қазыбаев	 атындағы	
орта	 мектепке	 24	 оқушы	 тасымалданып	
оқытылды.	

Оқушыларды	тасымалдайтын	автобу-
стар	жыл	сайынғы	техникалық	байқаудан	
өткізіліп,	 жергілікті	 полиция	 бөлімімен	
бекітілген	 арнайы	 бағытта	 талапқа	 сай	
жүреді.	

Оқушыларды ыстық тамақпен 
қамтамасыз ету.

2020-2021	 оқу	 жылында	 аудан	 бой-
ынша	 пандемия	 жағдайына	 байланысты	
кезекші	 сынып	 оқушыларына	 арналып	
13	 мектепте	 ыстық	 тамақ,	 2	 мектепте	
буфеттік	 тамақтану	 ұйымдастырылды.	
Оқушылардың	 7218-і	 ыстық	 тамақпен		
қамтылды,	бұл		жалпы	оқушылар	санының	
97,5	пайызын	құрады.	

Аудан	 бойынша	 жетім,	 жарты-
лай	 жетім,	 әлеуметтік	 аз	 қамтылған,	
көпбалалы	 отбасы	 балаларының	 жалпы	
саны	 -	 2313.	 Барлығы	 ыстық	 тамақпен	
100%	қамтылған.	

Білім сапасы
Өткен	 оқу	 жылын	 -	 7631	 оқушымен	

бастап,	 7565	 оқушымен	 аяқтады.	 Жал-
пы	 үздіктер	 –	 1768,	 екпінділер	 –2647	
оқушыны	 құрады.	 Білім	 сапасының	
көрсеткіші	–	65	%.	

Әдістемелік жұмыстар.
Мектептердің	 дарынды	 балалармен	

жұмыс	 көрсеткіші	 -	 оқушылары	 қатысқан	
олимпиадалар	 мен	 конкурстар,	 ғылыми-
жоба	жарыстар	мен	спорттық	сайыстар.	

( Басы 1- бетте).

BILIM
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на» сырттай байқауында Черкасск орта 
мектебінің география пәнінің мұғалімі Бакие-
ва Сауле Зиядановна ІІ дәрежелі дипломмен 
марапатталды.

Облыстық «Үздік ауыл мектебі-2020» 
байқауына қатысқан Алмалы орта мектебінің 
ұжымы «Алғыс хатпен» марапатталды.

Облыстық «Педагогикалық идеялар» 
сырттай фестиваліне қатысқан Н.Островский 
атындағы мектеп-лицейінің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі Тукушева Ар-
дак Балтабековна және Абай атындағы 
мектеп-гимназиясының қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі Төребек Сандуғаш 
Бауыржанқызы жүлделі ІІІ орынды иеленді.

Облыстық «Жас отбасы» байқауына  
қатысқан Абай атындағы мектеп-
гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі Нур-
пейсов Абай Серікқазыұлы және биология 
пәнінің мұғалімі  Байжанова Айдана Танир-
бергеновна бас жүлде иегерлері  атанды. 

«Қазақстан халқы тілдері»  күні 
аясындағы өткен «Тіл шебері» атты облыстық 
байқауында №1 мектеп гимназиясының 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Мүстафанова 
Гульнара Даулетовна жүлделі ІІ орынды 
иеленді.

«Үздік шетел тілі сабағы» облыстық 
байқауының қорытындысы бойынша Аль-
Фараби атындағы орта мектебінің ағылшын 
тілі пәнінің мұғалімі Оразалиева Гаухар 
Қайратқызы жүлделі ІІІ орынды иеленді. 

Алматы облысы бойынша педагог 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру «Өрлеу» 
институтының ұйымдастыруымен өткізілген  
«Жыл балабақшасы- 2021» облыстық он-
лайн байқауында «Балдаурен» бөбекжай-
бақшасының ұжымы ІІІ дәрежелі дипломмен 
марапатталды.  

Абай атындағы мектеп-гимназиясының 
орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Максименко Наталья Сергеевна 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетінде студенттер арасында іс-
тәжірибесімен  бөліскені үшін Алғыс хатпен 
марапатталды.  

«Заманауи сабақ – педагогтың кәсіби 
өсуінің көрсеткіші» облыстық үздік сабақтар 
фестиваліне қатысқан «Балдырған» 
балабақшасының тәрбиешісі Тоқанова 
Мақпал жүлделі ІІ орынмен, № 1 МГ ба-
стауыш сынып мұғалімі Н. Пушнина мен 
К.Ушинский ат. ОМ бастауыш сынып мұғалімі 
М.Қайбалиева «Алғыс хатпен» марапаттал-
ды.

Әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай 
ұйымдастырылған облыстық «Бейне сабақ» 
байқауына қатысқан Ақын Сара атындағы 
орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі Ескермесқызы Айзат 
жүлделі І орынды иеленді. 

«Оқу жоспарының вариативтік бөлігіне 
арналған авторлық бағдарлама» облыстық 
конкурсында «Балдырған» санаторлық 
топтық бөбекжай бақшасының тәрбиешісі 
Толеугалиева Гульфайрус Толеугалиев-
на облыстық білім беруді дамыту оқу-
әдістемелік орталығының «Шығармашылық 
авторлық бағдарлама» номинациясымен 
марапатталды.

 «Мектепке дейінгі ұйымның үздік 
көшбасшысы» облыстық байқауында 
«Құлыншақ» бөбекжай бақшасының 
меңгерушісі Шалтабаева Мадина Кен-
хановна облыстық білім беруді дамыту 
оқу-әдістемелік орталығының «Ізденімпаз 
көшбасшы» номинациясымен марапаттал-
ды.

«Бастауыш сыныптар мұғалімдері ара-
сында өткен бейнесабақтар марафонын-
да» №1 мектеп-гимназиясы облыстық білім 
беруді дамыту оқу-әдістемелік орталығының 
ІІІ дәрежелі дипломымен және бастауыш сы-
нып мұғалімдері Алғыс хаттармен марапат-
талды. 

Ауданның 12 мектебінің (Н.Островский ат. 
МЛ, №1МГ, Ы.Алтынсарин ат. ОМ, Ақын Сара 
ат. ОМ, К.Ушинский ат. ОМ, М.Жұмабаев ат. 
ОМ, М.Төлебаев ат. ОМ, Алмалы ОМ,  Екіаша 
ОМ, Тасарық ОМ, Абай ат. МГ, Қарауылтөбе 
ОМ)  53 бастауыш сынып мұғалімі респу-
блика және облыс көлемінде қашықтан 
оқыту жағдайында белсенділік танытып, іс-
тәжірибесімен бөліскені үшін облыстық білім 
беруді дамыту оқу-әдістемелік орталығының 
алғыс хатын иеленді.

Кәмелетке толмағандардың құқық 
бұзушылығы мен суицидтік жағдайлардың 
алдын алу, қамқоршылық кеңес жұмысы.

Бала – біздің болашағымыз, балаға 
жақсы тәрбие мен дамуына мүмкіндік беру, 
оларды толық құқылы етіп тәрбиелеу - ата-
ана, мектеп және қоғамның басты міндеті. 
Оқу мен тәрбие – егіз, оларды бір-бірінен 
бөліп қарауға болмайды. Ұлы данамыз 
әл-Фараби «Адамға ең бірінші білім емес, 
тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген 

Оқушылардың жетістіктері:
Облыстық пән олимпиадасына қатысқан 

15 оқушының 9-ыжүлделі орындарды 
иеленді. Жүлделі І орынды Н.Островский 
атындағы мектеп-лицейінің оқушысы Киржа-
баева Рамина (жет.:Т.Кузнецова), ІІ жүлделі 
орынды Бірлік орта мектебінің Әбдіжәлел 
Рәзия  (жет.:А.Бораншина), ІІІ жүлделі орын-
дарды 7 оқушы иеленді, олар:  Абай ат.МГ 
оқушысы Ескендір Даурен, Н.Островский 
ат.МЛ оқушысы Жеңіс Ернұр,  Абай ат.МГ 
оқушысы Исатай Шолпан, Ы.Алтынсарин 
ат.ОМ оқушысы Оралбай Айбөпе, №1 МГ 
оқушысы Хорешкова Диана, Екіаша ОМ 
оқушысы Төлеуғазиева Айша, Ақын Сара 
ат.ОМ оқушысы Серікқызы Дариға.

Облыстық  ғылыми жобалар байқауына 
11 оқушы, оның 3-і жүлделі, яғни 1 жұмыс І 
орынмен, 2 жұмыс ІІІ орынмен марапаттал-
ды. Олар: Н.Островский ат. МЛ оқушылары 
Давлетгельдеева Зарина, Аймурзин Ан-
дрей,  №1 МГ оқушысы Савина Александра, 
Ақын Сара ат.ОМ оқушылары Мухтар Айым, 
Әділбек Аружан. 

Облыстық «Зерде» зерттеу жұмыстары 
мен шығармашылық жобалар конкурсы-
на ауданымыздан 15 оқушы қатысып, 11 
оқушы   жүлделі  орындармен оралды. Олар, 
І орынмен – 1 оқушы  (Н.Островский ат. МЛ 
оқушысы Мұратұлы Ерқанат),  ІІ орынмен 
– 2 оқушы (Ы.Алтынсарин ат.ОМ оқушысы 
Айтқали Ислам, Абай ат. МГ оқушысы  Бақыт 
Амина), ІІІ орынмен - 8 оқушы (Н.Островский 
ат. МЛ оқушылары Левченко Виктория, Пад-
цуков Роман, Мухамедьяров Амир, Кадыр-
бекова Аружан, Коробов Дарья, Екіаша ОМ 
оқушылары Сулеймен Нұрайым, Есбос Ай-
нас, Ақын Сара ат.ОМ Жеңіс Дания, Үсен 
Ерасыл)  марапатталды. 

Жасөспірімдер  олимпиадасынан 
жүлделі орындарды 9 оқушы иеленді. Олар,  
І орынмен – 2 оқушы, ІІ орынмен – 3 оқушы, 
ІІІ орынмен – 4 оқушы.

Ұлттық «Мың бала» олимпиадасы-
на қатысқан 5,6 сынып оқушыларынан 
32 оқушысы финалист атанса, 3 оқушы 
жеңімпаз атанды. Олар, Алмалы ОМ 
оқушылары Биғұрман Бақберген, Қуанәлі 
Мейір, К.Қазыбаев ат.ОМ   оқушысы Жұмахан 
Диана. 

«Елбасы медалі» қола медалімен 7 
оқушы және 2 жоғары оқу орындарының 
білімгерлері иеленді.  

Мұғалімдердің жетістіктері:
№1 мектеп-гимназиясының биология 

пәнінің мұғалімі Станкевич Татьяна Ми-
хайловна үздік жетістіктері мен білім са-
ласына қосқан үлесі мен ерекше еңбегі 
үшін «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» 
мемлекеттік құрметті атағына және 1000 АЕК 
мөлшерінде біржолғы сыйақымен марапат-
талып, ТОП 50 «Қазақстан мұғалімі - 2020» 
Ұлттық премиясының лауреаты атанды. Со-
нымен қатар, 2021 жылдың 19 тамыз күні 
Нұр-Сұлтан қаласында өткен Республикалық 
тамыз кеңесінің пленарлық жиынында «Про-
фессионализм педагога и непрерывное про-
фессиональное развитие в новых реалиях» 
тақырыбында өз тәжірибиесімен бөлісті.

Нұр-Сұлтан қаласында өткен «100 луч-
ших научных проектов» республикалық 
байқауында №1 мектеп-гимназиясының био-
логия пәнінің мұғалімі Станкевич Татьяна 
Михайловна жүлделі І орынды иеленді. 

Облыстық «Педагогикалық дебют» 
байқауына  Абай атындағы мектеп-
гимназиясының жас маманы Туремуратова 
Диляра Тугелбаевна бас жүлдеге ие болып, 
Республикалық  жас мамандар құрамына 
еніп, іс-тәжірибесімен бөлісіп отырады.

Облыстық «Ең үздік жыл психоло-
гы-2020» байқауына Абай атындағы мектеп-
гимназиясының психологы Мушелдесова 
Анель Кабидолдановна қатысып, Алғыс хат-
пен марапатталды.

Облыстық «Әр географ – өлкетанушы» 
жобасы аясында өткен «Сулар салған 
сұлулық» фотоэссе байқауына қатысқан 
Абай атындағы мектеп-гимназиясының гео-
графия пәнінің мұғалімі  Берлибекова Асем 
Джаксыбековна ІІ дәрежелі дипломмен ма-
рапатталды.

Облыстық «Әр географ – өлкетанушы» 
жобасы аясында өткен «Таныс, менің ауы-
лым» бейне таныстырылым байқауында  
Абай атындағы мектеп-гимназиясының гео-
графия пәнінің мұғалімі Урумбазарова Да-
нагул Мухатаевна ІІІ дәрежелі дипломмен 
марапатталды.

Облыстық «Әр географ – өлкетанушы» 
жобасы аясында өткен «Өлке топырағы» 
шағын зерттеу жұмысы сырттай байқауында  
М.Жұмабаев атындағы орта мектебінің гео-
графия пәнінің мұғалімі Есимжанова Ғалия 
Серікжановна ІІІ дәрежелі дипломмен мара-
патталды.

Облыстық «Әдістемелік шеберха-

білім – адамзаттың қас жауы» деп айтқан 
болатын. Бүгінгі бәсекеге қабілеттілікті та-
лап еткен қоғамда жас ұрпақты сол қоғам 
мүддесіне сай, оның мұң-мұқтажын өтерлік, 
елін, жерін, халқын көзінің қарашығындай 
қорғайтын ұлтжанды, отаншыл азамат етіп 
тәрбиелеу көзделінеді. 

Ауданның білім беру ұйымдарында 8 
аудандық полиция бөлімінің  Ювеналды ин-
спекторлары қызмет атқарады. 

2020 жылы аудандық полиция бөлімінің 
кәмелетке толмағандардың есебінде 4 
оқушы тіркелген.

2021 жылы аудандық полиция бөлімінің 
кәмелетке толмағандардың есебінде тұрған 
оқушы жоқ. 

2020 жылы аудан бойынша 26 сәтсіз 
жанұя есепте тұрды, оның ішіндегі бала 
саны–49 болған, ал 2021 жылы 8 сәтсіз 
жанұя есепте тұр, оның ішіндегі бала саны–
13. 

Жасөспірімдер арасында 
құқықбұзушылықтың алдын алу мақсатында 
Сарқан ауданында кәмелетке толмағандар 
арасында құқық бұзушылықтар мен 
қылмыстардың алдын алу жөніндегі 2019-
2021 жылдарға арналған аудан әкімінің 2019 
жылдың 05 ақпан күні №37 қаулысымен 
өңірлік іс-шаралар жоспары бекітіліп, білім 
беру мекемелеріне таратылып. Жоспарға 
сәйкес төмендегідей жұмыстар жүргізілуде: 

1) Кәмелетке толмағандар 
арасындағы келеңсіз жағдайлардың (суи-
цид, құқық бұзушылық, зорлық-зомбылық, 
жыныстық тиіспеушілік, қараусыз/
қадағалаусыз қалу) орын алу себептерін же-
дел анықтау және шұғыл эксперименталды-
психологиялық кеңес көрсететін аудан бой-
ынша 3 жұмыс топтары құрылды. Білім беру 
мекемелерінде жұмыс топтары мектеп бас-
шысымен бекітілген. 

2) Мектеп психологтары интернет 
сайттарындағы келеңсіз жағдайларды на-
сихаттайтын топтарға кіретін балалар 
мен жасөспірімдерді  ай сайын анықтау 
мониторингін жасап, анықтаған балалармен 
алдын алу жұмыстарын жүргізуде. 

3)   Тоқсан  сайын мектеп психо-
логтары «Қатер тобындағы» оқушыларды 
анықтап,  есепке қойған оқушылармен 
орталық аурухананың психиатры Мухаме-
драхимов Асхат Нұрбекұлымен кездесу 
ұйымдастырып, сұхбат жүргізіп отырады; 

4) 2017 жылдан бастап білім беру 
мекемелерінде  ата-ана мен мұғалім,мұғалім 
мен оқушы,басқа да мамандар арасында 
дау-дамайлардың алдын алу мақсатында 
мектеп медиациясы жұмыс істеуде.

5) Білім беру мекемелерінде 7-9 
оқушыдан құралған «Полицияның жас 
көмекшілері» топтары құрылып, жоспарға 
сәйкес жұмыстар атқарылуда. 

6) 2016  жылы Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің бастамасымен, Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым 
министрлігінің, жергілікті әкімдіктердің 
қолдауымен білім беру ұйымдарындағы 
мектеп оқушылары арасында  сыбай-
лас жемқорлыққа «Мүлдем төзбеушілік» 
қағидатын қалыптастыру аясында мектеп-
терде «Адал ұрпақ» еріктілер клубы» жоба-
сы жұмыс істеуде.

7)  Оқушылардың бос уақытын тиімді 
пайдалану мақсатында 5 652 оқушы 320 
түрлі үйірмелерге және  4 982 оқушы 100 
түрлі спорт секцияларына қатыстырылады. 

8) Ай сайын ІІБ-і, аудандық білім 
бөлімі, қала/ ауыл әкімдігі, аудандық ауру-
хана қызметкерлерімен бірлескен «Түнгі 
қаладағы балалар», «Жасөспірім», «Түнгі 
қала», «Каникул» атты тақырыпта рейдтер 
ұйымдастырылып, жүргізіліп отырады. 

9) Жыл сайын аудандық 
прокуратураның және білім бөлімінің  
ұйымдастыруымен полиция бөлімінде және 
мектепшілік есепте тұрған оқушылар арасын-
да  спорттық жарыстар ұйымдастырылады. 

10)  Кәмелетке толмағандар арасын-
да салауатты өмір салтын қалыптастыру 
мақсатында аудандық орталық ауруха-
насы және білім бөлімі бірлескен жоспа-
ры құрылып, жоспар бойынша жұмыс 
атқарылуда. 

11) Мектеп оқушылары арасындағы 
құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында 
«Құқық бұзушылық және жасөспірім» 
тақырыбында ювеналды полиция ин-
пекторларымен,  «Жастар» ресурстық 
орталығының мамандарымен, аудандық 
орталық ауруханасының дәрігерлерінің 
қатысуымен  21 кездесу өткізілді. 

12) Білім беру мекемелерінде 26 қыздар, 
26 ұлдар клубтары ұйымдастырылған. 

Бүгінгі күнде жасөспірімдер арасындағы 
көбейіп отырған жайсыз жағдайдың бірі ерте 

жүктілік. Мамандар оған арнайы зерттеу 
жұмыстарын да жүргізген.Нәтижесінде отба-
сында жылулық алмаған қыздар жыныстық  
өмірді ерте бастайтыны белгілі болды. Бұл 
қоғамдағы үлкен мәселе. Зерттеулердің 
қорытындысы бойынша, 18 жасқа толмаған 
жасөспірім қыздардың жүкті болуы тек 
медициналық емес, әлеуметтік мәселелердің 
біріне айналды.  

Дегенмен, ата-аналар тарапынан да 
бақылау жұмыстары жандандырылуы 
тиіс, көп жағдайда ата-аналар келеңсіз 
жағдайларды жасыру салдарынан, құқық 
бұзушылық пен ерте жүктілік фактілері орын 
алып отырады.

Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2017 жылғы 27 
шілдедегі № 355 бұйрығымен бекітілген 
Білім беру ұйымдарында қамқоршылық 
кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны 
сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларына 
сәйкес, Сарқан ауданының 26 орта 
білім беру  ұйымдарының Қамқоршылық 
кеңестерінің құрамы құрылып, бұйрықпен 
бекітіліп,жоспарға сәйкес тоқсанына бір 
рет қамқоршылық кеңесінің отырысы 
өткізіліп,хаттамасы мектеп сайтына жария-
ланып отырады.

Облыс әкімі, облыстық ардагерлер 
ұйымы мен облыстық білім басқармасы 
бірлесіп жасаған «Ата-баба дәстүрі - ұрпаққа 
аманат» атты жобасы, біздің ауданымыз-
да да ардагерлер кеңесінің басшылығымен 
білім беру ұйымдарында жүзеге асуда. 

Білім беру ұйымдарында әжелер кеңесі 
құрылып, жұмыс жоспары негізінде жұмыс 
істеуде. Негізгі мақсаттары өскелең ұрпаққа 
әже өнегесін беру, ұмыт болып бара жатқан 
салт-дәстүріміз бен әдет-ғұрыптарымызды 
қайта жаңарту болып табылады.

Мектепке жол акциясы.
Жыл сайынғы дәстүрге айналған «Мек-

тепке жол»  республикалық   қайырымдылық  
акциясы пандемияға байланысты акция  
«Атамекенім»  қоғамдық  қорының  «www.
atamekenim.kz» сайты арқылы жүргізілуде. 
Яғни, жергілікті жердің кез-келген азаматы 
осы сайт арқылы аз қамтылған отбасыларға 
көмек қолын соза алады. Тиісінше, 
әлеуметтік жағдайы төмен отбасылары 
да осы сайт арқылы өтінім беріп, өздеріне 
қажетті көмектерін ала алады. Аудан бой-
ынша бүгінгі күнге 1605 оқушы, яғни 401  от-
басы  өз өтінімдерін  порталға тіркеді. Оның  
ішінде қамқоршылық-қорғаншылықтағы – 
108 оқушы, жетім – 42 оқушы,  аз қамтылған  
отбасынан –  951, көп балалы  отбасынан 
шыққан  – 504 балалардың  ата-аналары 
өтінім берген. Аудан бойынша демеушілер 
тарапынан 4 512,0 теңгеге көмек көрсетілді. 

Қамқоршылық және қорғаншылық 
жұмыстары.

Қорғаншылыққа және қамқоршылыққа 
алынған балалар саны – 65.    

Қорғаншылыққа алынған жетім балалар 
саны –43. 

Ата-анасының қамқорынсыз қалған бала-
лар саны – 22. 

Облыс әкімінің «Балалар үйінсіз - Жетісу» 
жобасы аясында аудан бойынша тұңғыш 
рет 3 бала патронаттық тәрбиеге алын-
ды. Сондай-ақ, ауданда отбасы үлгісіндегі 
балалар үйі жоқ. Бұл бағыттағы жұмысты 
жандандыру қажет. Аудан тұрғындары ара-
сынан ниет білдіруші азаматтар болса, 
аудандық білім бөлімінің қорғаншылық және 
қамқоршылық бөліміне хабарласуға болады.   

Аудандық білім бөлімінде және білім 
беру ұйымдарында балалардың құқықтары 
мен мүдделерін қорғау мәселелері бойын-
ша құқықтық және консультациялық көмек 
көрсету мақсатында  2-13-04 «Сенім» теле-
фоны бар.  

Білім беру мен мәдени даму ісінде 
өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделдетуге, 
білім берудің жаңа сапасын қалыптастыру 
мен рухани – мәдени жаңғыру бағытында 
жұмыс істеуде жауапкершілік баршамызға 
жүктеледі және ол бәрімізге ортақ міндет. 
Білімді ұрпақ біздің жарқын болашағымыз, 
ал келелі келешекті тәрбиелейтін педагогтар 
қауымы. Бұл өте жауапты міндет. 

Ұрпақ пен ұлт тағдырын таразы-
лайтын, сол жолда тыным таппайтын, 
жемісті жітістіктерге бастайтын, оны 
қажыр-қайратымен, еселі еңбегімен рас-
тайтын, қандай да болмасын құрметке 
лайық, ардақты Ұстаздар, Сіздердің игілікті 
еңбектеріңізге шығармашылық табыс, 
қызметтеріңізге өрлеу, бойларыңызға жігер 
толастамасын, Жаңа оқу жылы құтты бол-
сын, Құрметті ұстаздар!  

П.ИМАНГАЗИЕВА,
аудандық білім бөлімінің 

басшысы.

BILIM
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Сарқан ауданының өткені туралы 
әңгіме қозғағанда Сарқан сүт-май зауыты 
ойға оралады. Кезінде одақ көлемінде сүт 
өнімін өндіру бойынша алдыңғы саптан 
көрінген сарқандық кәсіпорынды ұзақ жыл-
дар бойы Аманжол Шөнжікенов ағамыз 
басқарған болатын. Ол кісінің тазалығы, 
жауапкершілігі жайында сол ұжымда 
қызмет еткен еңбек ардагерлері ілтипатпен 
еске алады.

Аманжол Шөнжікенов аудандық 
ауыл шаруашылығы басқармасында 
жемісті қызмет етіп, зейнет демалы-
сына шыққаннан соң аудандық арда-
герлер кеңесін басқарып, жас ұрпаққа 
тәлім-тәрбие беруде аға буынның мол 
тәж3рибесін тиімді ұйымдастыра білді.
Ұзақ жылғы нәтижелі еңбегі үшін "Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы" атағын 
иеленді. 

Сарқан ауданының Құрметті азаматы 
Мәпен апа Еркебаева мектептен соң бір 
жыл сауыншы болып,  1964 жылы Алма-
ты кооператив техникумын бітіріп, Сарқан 
ауданының тұтынушылар қоғамына жол-
дамамен қызметке келеді. Черкасскі 
ауылындағы есеп бөлімінде қызмет 
атқарып жүріп, жас та болса осы салада 
біліктілігімен танылған  Меліс аға Разбе-
ковпен отбасын құрады.  Мамандығына 
байланысты Сарқан қаласындағы нан 
зауытына есепші болып жұмысқа орнала-
сты. Іскерлігі мен қағылездігінің арқасында 
басшылықтың назарына ілініп, көп өтпей 
бас есепші қызметіне көтерілді. 1971 
жылы ауданаралық жеміс-жидек базасы-
на бас есепші болып ауысады да онда 
3 жыл еңбек еткен соң Сарқандағы ша-
рап зауытына қызметке келеді. Мұнда 
1975-1988 жылдар аралығында адал да 
ұқыпты және еш мүлтіксіз халық үшін 
жұмыс істейді. 1978 жылы Краснодар 
қаласындағы Ресейдің шарап-шампан 
өндірістік бірлестігі бас бухгалтерларының 
біліктілікті жетілдіру курсынан өтеді. 

Меліс Разбекұлының тірлік сапа-
ры шектелген соң кәсібін жалғастыруға 
ақылшы болған жан-дүниесі таза ақылман 
ана сексеннің сеңгіріне шығып, ұрпағының 
ұлағатты тірлігіне көшбасшы болуда. 

Алматы облысының әкімі Амандық 
Баталовтың өкімімен 2018 жылғы қазан 
айында Марат Разбеков аудан әкімі лауа-
зымына тағайындалып, бұған дейін ау-
дан тізгінін ұстаған Ерғазы Қошанбеков 
құрметті демалысқа шықты. 

1928 жылы ҚазССР Бүкілодақтық 
Орталық атқару комитетінің шешімімен 
Сарқан ауданы құрылған болатын. Ал 1968 
жылғы 31 қазанда ҚазССР Жоғарғы Кеңесі 
төрағасының жарлығымен аудан орталығы 
қала мәртебесін алған еді. 

Сарқан қаласының 50 жылдығы 2018 
жылғы 31 қазанда «Сарқаным сарқылмас 
бұлағым» атты мерекелік шара аясын-
да кең көлемде тойланды. Осынау күні 
орталық М.Тынышбаев атындағы алаңға 
жиналған жұртшылықтың қарасы мол бол-
ды. Аудан әкімі Марат Мелісұлының баста-
уымен бірқатар мекеме-ұйым  жетекшілері 
тақырып аясындағы ауқымды дастархан-
дар көрмесін тамашалады. Сән мен мән 
жарыстырған дастархан ұлтымыздың кең 
пейілін, қонақжай қасиетін, ұлтаралық 
татулықты, достықты дәріптеп, 
келушілеріне дәмнен ұсынды. «Үздік аула» 

Өтпелі кезеңнен - 
(Жалғасы. Басы газетіміздің 

№ 28-32  сандарында). 

иесі айқындалып, спорт пен өнер жарысы 
өрісін тауып, жеңімпаздар марапатталды.

2019 жылғы қыркүйектің 27-28 
аралығында туғанына 90 жыл толған, аза-
мат деген абыройлы атқа адал қалпында 
жұртшылық жадында қалған  Кәкімжан 
аға Қазыбаевтың жарқын бейнесін,  
кісілік келбетін замандастарының, 
ізбасарларының, шәкірттерінің бағасы 
арқылы жерлестерімен  жете таныстыруға 
мүмкіндік туды. Қайраткер-қаламгерді   
еске алуға арналған мерейтой салтана-
тына Алматыдан, Нұр-Сұлтан қаласынан 
қадірменді меймандар келді.  

ҚР еңбек сіңірген қайраткері, ұлағатты 
ұстаз, Кәкімжан Қазыбаевтың асыл жары 
Қарабалина-Қазыбаева Орынша апайы-
мызбен бірге келген  меймандарды аудан 

әкімі Марат Разбеков қарсы алып, Бақалы 
ауылдық округіне қарасты К.Қазыбаев ау-
ылында жерлестері әнмен шашу шашып 
қарсы алды. 

Сол күні Бақалы ауылындағы 
К.Қазыбаев атындағы орта мектепте 
қаламгерді еске алуға арналған қойылым 
назарға ұсынылып,    мерейтой иесінің 
ұлы, “Алаш Медиа Груп” медиахолдингтің 
бас директоры Батыр Қазыбаев әкесінің 
атындағы мектепке естелік сыйлықтар 
ұсынды. М.Арын атындағы ауылдық 
Мәдениет үйінде кітаптар көрмесі мен 
мерекелік концертті көпшілік тамашалады.

Ертеңінде Бақалы ауылының атшаба-
рында аламан бәйге ұйымдастырылып, 
І орынды Ақсу ауданынан келген Айбек 
Досаевтың арғымағы еншілеп, ақсулық 
Шалқар Алдабергеновтың тұлпары ІІ 
орыннан, Бақалы ауылынан Нұрбол 
Мұхаметжановтың қосқан жүйрігі ІІІ орын-
нан көрінді. Сол күні Қойлық   ауылындағы 
М.Жұмабаев атындағы орта мектепте 
еркін күрестен жарыс өтіп, І орынды сол 
ауылдың тұрғыны Дәулет Әкім жеңіп алды. 

Сағат 12.00-де Қойлық ауылындағы 
К.Қазыбаев атындағы Мәдениет үйінде 
мәртебелі меймандармен сарқандық 
тұрғындардың   кездесуі өтті. Алдымен мей-
мандар еңселі мәдениет үйінің алдындағы 
қаламгер-қайраткер мүсініне гүл қойып, 
көркемсурет көрмесін қызыға тамаша-
лады. Танымал меймандармен кездесу-
ге тайлы-таяғымен келген көрермендер 
алдында аудан әкімі Марат Разбеков сөз 
алып, мақтан тұтар жерлесіміздің қызмет 
баспалдақтарымен, шығармашылығымен 
таныстырды. 

Еңбек жолын "Лениншіл жас" газетінен 
бастап, жалынды публицистикасымен, 
деректі туындыларымен жарқ етіп көрінген 
қаламгер ағамыз Алматы облыстық "Жетісу" 
газеті редакторының орынбасарлығынан 

Қазақстан Орталық Комитетінің аппара-
тына жауапты жұмысқа шақырылған. Екі 
басылымда белгілі бір орында табаны 
күректей жиырма жыл отырған Кәкеңнің 
партиялық қызметке барысымен жұлдызы 
жарқырап шыға келеді. Араға санаулы 
жылдар салып, Баспа, полиграфия және 
кітап саудасы істері жөніндегі мемлекеттік 
комитет төрағасының орынбасары, Қаз 
ТАГ-тың бас директоры болып, Қазақстан 
КП Орталық комитетінің хатшылығына 
дейін көтерілгенін Марат Мелісұлы өз 
сөзіне арқау етіп, Алматы облысының әкімі 
Амандық Баталовтың қаламгер-қайраткер 
мерейтойына арналған құттықтау хатын 
табыс етті. Аудан басшысы халқымыздың 
дәстүрімен мерейтойға арнайы келген 
Орынша Қарабалина-Қазыбаеваның, Бау-

ыржан Момышұлының келіні, жазушы 
Зейнеп Ахметованың, доцент Зұлжамал 
Дәуленованың иығына қамзол,  жазушы-
журналист Жанболат Аупбаевтың, меди-
цина ғылымының докторы, профессор 
Нұрлан Арынның, техника ғылымының 
докторы, Ұлттық Ғылым академиясының 
академигі Аманкелді Бекбаевтың,  жазушы, 
"Қазақ әдебиеті" газетінің бас редакторы 
Дәурен Қуаттың, ақын, Қазақстан Жазушы-
лар одағының мүшесі Қуат Қайранбаевтың 
иығына шапан жапты.  

Кездесуде "Қазақ әдебиеті" газетінің 
бас редакторы, республикалық Ұлттық 
қоғамдық келісім комиссиясының мүшесі 
Дәурен Қуат Қазақстан Республикасы 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
құттықтау хатын оқып, жазушы-журналист 
Жанболат Аупбаев ұстазы, Кәкімжан 
Қазыбаевтың  журналистік-жазушылық 
қыры жайында тың деректерді ортаға сал-
ды. 

2020 жылы мамырдың 26-сын-
да Алматы облысының әкімі  Амандық 
Баталовтың өкімімен Талғат Қанатұлы 
Қайнарбеков Сарқан ауданының әкімі бо-
лып тағайындалды. 

Сарқан ауданына арнайы келіп, 
аудандық мәслихаттың сессиясына 
қатысқан Амандық Ғаббасұлы бұған дейін 
ауданды басқарған Марат Разбековке 
ауданның әлеуметтік-экономикалық да-
муына қосқан үлесі үшін алғыс айтып, 
депутаттарды осы лауазымға ұсынылып 
отырған болашақ әкімнің өмірбаянымен та-
ныстырды. Сессияны  аудандық мәслихат 
хатшысы Қадыр Абдрахманов жүргізіп, де-
путат Ермек Алинов әріптестері атынан сөз 
алды. Сессияда аудандық мәслихат депу-
таттары  өңір басшысы ұсынып отырған  
жаңа әкімнің кандидатурасын бірауыздан 
қолдады. 

Амандық Ғаббасұлы жаңа әкімге 

аграрлық ауданды ілгері бастыру жолында 
үлкен жауапкершілік жүктеді.

Талғат Қанатұлы бұған дейінгі 
тәжірибесін туған ауданына ала келді. Ал-
дымен ауылшаруашылығы және өнеркәсіп 
нысандарымен танысып, алдағы жоспар-
ларын белгіледі. Пандемия жағдайында 
бірден құлашын кеңге жая алмағанымен 
ауданның көш-көлігін алға жылжытуға қам-
қарекет жасады. Тәртіп мәселесіне басты 
назар аударды. 

Қазақстан Республикасы Президентінің  
2016 жылғы 5 ақпандағы №190 
Жарлығымен берілген тапсырмасына 
сәйкес жаңа 2021 жылдың бастауын-
да ауылдық округтерге арнайы барып 
атқарылған жұмыстар туралы есеп беріп, 
кездесулер өткізді.

Ауданда 2020 жылы «Жұмыспен 
қамту жол картасы» бағдарламасы ая-
сында 54 жоба бойынша 2 млрд. 9 млн. 
теңгеге жөндеу жұмыстары жүргізілді. 
250 жұмыс орны ашылды. Атап айтқанда 
Ерікті орта мектебінің күрделі жөндеу 
жұмыстары; Қарабөгет ауылдық мәдениет 
үйінің қайта жаңғырту жұмыстары; сумен 
жабдықтау жүйесінің ағымдағы жөндеу 
жұмыстары; жылу жүйесіне ағымдағы 
жөндеу жұмыстары; абаттандыру сынды 
көкейкесті мәселелер шешімін тапты. Жол-
дарды ағымдағы жөндеу, орташа жөндеу 
жұмыстары жүйелі жалғасын табуда. 
«Ауыл - Ел бесігі» бағдарламасы аясын-
да Екіаша орта мектебінің күрделі жөндеу 
жұмыстарына 720 млн.  теңге бөлініп, 
жұмыс жалғасын табуда. Сонымен қатар 
осы мектептің материалдық техникалық 
базасын нығайтуға 80,5 млн. теңге қаражат 
бөлінді. Жаңа мектепте жабдықталған ка-
бинеттер, робототехника кабинеті бола-
ды. «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында 
Сарқан қаласында 5 қабатты 50 пәтерден 
тұратын тұрғын үйдің  құрылыс жұмыстары 
жүргізілуде. Жобаның құны: 580 млн. теңге. 
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы аясын-
да ДЭУ ықшам ауданының, Қазыбаев пен 
Еркін ауылдарының су жүйесінің ағымдағы 
жөндеу жұмыстарына 450 млн. 842 мың 
теңгеге жұмыстары жүргізілді. 
 Нәтижелі жұмыспен қамту және жап-
пай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-
идеяларды іске асыруға арналған 
мемлекеттік гранттар 95 адамға (оның 
ішінде: көп балалы отбасынан 5 адам, 
мүмкіндігі шектеулі 4 адам, 29 жасқа дейінгі 
жастар 23 адамға) 52 млн. теңге берілді. 
Ауыл шаруашылығын дамыту үшін 2020 
жылы 27 азамат, 88 млн. теңге несие алды.

 «Қарапайым заттар экономикасы» 
мемлекеттік бағдарламасы бойын-
ша 11 кәсіпкер 222 млн. теңгеге несие 
алды. «Бизнестің жол картасы - 2025» 
бағдарламасы аясында «ДАМУ» қоры 
арқылы 6 % мөлшермен 446,5 млн. теңге 



20 тамыз  2021 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 5ARQANS TÄUELSIZDIK - 30 

жаңа  қоғамға 
ТӘУЕЛСІЗДІК - МӘҢГІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚ

«Қарапайым заттар экономикасы» 
мемлекеттік бағдарламасы бойын-
ша 11 кәсіпкер 222 млн. теңгеге несие 
алды. «Бизнестің жол картасы - 2025» 
бағдарламасы аясында «ДАМУ» қоры 
арқылы 6 % мөлшермен 446,5 млн. 
теңге берілді.  Аталған мемлекеттік 
бағдарламалар шеңберінде 465 адам 
жұмыспен қамтылған. Жалпы алғанда 2020 
жылы ауданның әлеуметтік-экономикалық 
дамуында оң динамика байқалады.

Өсімдік шаруашылығы бойынша өнім 
көлемі 28 млрд. 725 млн. 300 мың теңгені,  
мал шаруашылығы бойынша өнім көлемі 
17 млрд. 473 млн. 400 мың теңгені құрады.  
Сарқан ауданы бойынша 2020 жылы 
ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне 
барлығы 1 млрд. 350  млн. теңге субсидия 
төленді. 22 кәсіпорында 17331,4 тонна 
ауыл шаруашылық өнімдері қайта өңделді, 
одан 3 млрд. 312 млн. 601 мың теңге ауыл 
шаруашылық өнімі өндірілді.

 ЖШС «Актогай ресайклинг» қатты 
тұрмыстық қалдықтарды шығару және 
қайта өңдеу зауыты. Жоба құны 120,0 
млн. теңге. Қуаттылығы 3000 тонна жылы-
на. 20 адамға жұмыс орындары ашылды. 
ЖШС «Сарқан май» сояны қайта өңдеу, 
өсімдік майларын өндіру зауытына 200,0 
млн. теңгеге инфрақұрылым объектілеріне 
жаңғырту жұмыстары жүргізілді. 
Қуаттылығы 200 тонна тәулігіне. 86 
адамға жұмыс орындары ашылды. Шағын 
кәсіпкерлік саласындағы 2695 субъектіде 
5730 адам жұмыс жасайды, өндірілген 
өнімнің көлемі 21 млрд. 30 млн. теңге 
(2019ж.–17 545,0 млн.теңге). Бюджетке 
түскен салық түсімдері 2 млрд. 275 млн. 
теңгені құрады (2019 жылға 1 млрд 914 млн 
118,9 %). Оның ішінде шағын кәсіпкерлік 
субъектілерінен жергілікті бюджетке түскен 
түсімі 844 млн. теңге болса, үлесі 45,3% 
құрады. Негізгі капиталға тартылған инве-
стиция көлемі   10 млрд. 934 млн. теңгені 
құрады. (2019 жылы  8 млрд 566 млн, өсім 
127,6 %) 2020 жылы 8 млрд. 074 млн. 
теңгеге құрылыс жұмыстары орындалды, 
сәйкес кезеңге 100 %. Әлеуметтік сала 
бойынша 2020 жылы атаулы әлеуметтік 
көмек 347 отбасының 1899 азаматына 178 
млн. теңгеге тағайындалып төленді. 

Медицина саласына өткен жылы 3 авто 
көлік, 4 медициналық қызметкерге тұрғын 
үй беріліп, жаңадан бой көтерген аудандық 
аурухана аумағына арнайы оттегі станция-
сы орнатылды. 

Сонымен қатар, меценаттардың 
көмегімен Көкөзек ауылына 1 фельдшерлік 
амбулаториялық пунктіне 15 млн. теңгеге 
күрделі жөндеу жүргізілді. Тасқұдық 
және Еркін ауылдарында бастауыш 
мектептердің құрылыстары жүргізілді. 

Аудан әкімі Талғат Қайнарбеков осы 
кездесулерде алдағы жоба-жоспарларын 
ортаға салды. Нақтырақ айтсақ Черкасск 
а/о Қарғалы ауылында «AZIA GOLD» 
ЖШС дәрілік шөп өндіру кәсіпорнын ашу,  
Амангелді  а/о «BASKAN RIV» ЖШС 10 000 
аналық басқа арналған қой шаруашылығы 
кешенін салу, «Душкин» ШҚ базасын-
да 1,2,3 репродукциялы элиталық тұқым 
өсіретін шаруашылық жобасы іске асыру 
жоспарлануда. Қойлық ауылдық округінің 
мал учаскесінде «Арлан» ШҚ-ның базасын-
да алдағы жылдары  3000 басқа арналған 
мал бордақылау алаңы салынады.  Сарқан 
қаласында «SAIRANBEK AGRO» ЖШС  
275 млн.теңге астық сақтайтын қойма және 
дәнді дақылдарды өңдейтін қуаттылығы 
жылына 55000 тонна шығаратын өндіріс 
орынын салуды жоспарлап отыр. Өңірде 
жалпы ұзындығы 784 шақырым болатын 
су каналдар арқылы 33 206 га суармалы 
жерге тасымалданады. Ол үшін Тәуке 
каналының күрделі жөндеу жұмыстарына 
504 млн. теңге, ал Ащылы-Өзекке 384 млн. 
теңге бөлініп, жұмыстары жүргізіледі.

 «Басқан пауер» ЖШС-гі қуаттылығы 
4,2 МВт және 4,8 МВт болатын су электр 
станцияларының құрылысының жобасын 
іске асырады. Жобаны іске асыру үшін жеке 
қаржы есебінен 11 млрд. теңге көлемінде 
қаражат тарту және             15 тұрақты жаңа 
жұмыс орнын ашу жоспарланған. «МТиК» 
ЖШС–ң су электр станциясын салу жоба-

сы инвестициялық жоба ретінде таныл-
ды. Жобаны іске асыру барысында 20 
тұрақты жаңа жұмыс орнын ашу жоспар-
лануда. Жобаның инвестициялық көлемі 
1 млрд. 200 млн. теңге. Лепсі ауылдық 
округінде жоспарланған «Абай 2» ЖШС – 
гі қуаттылығы 50 МВт болатын жел электр 
станциясының құрылысы жобасы іске асы-
рылады. Жобаның инвестициялық көлемі 
19 млрд. 400 млн. теңге. 50 тұрақты жаңа 
жұмыс орнын ашу жоспарланған.

Талғат Қанатұлының келер жылдарға 
белгілеген жоба-жоспарларының бүгінгі 
таңда негізі қалануда.  

Сарқандық тұрғындардың қай-қайсысы 
да көз алдарында көркейіп бара жатқан 
туған қаласын мақтан тұтады. Көпқабатты 
үйлердің алдында балалардың еркін ой-
нап, асыр салатын алаңдары бар. Көпшілік 
қолы бос уақытта орталық саябаққа не-
месе сарқандық арбат атанған түнгі шам-
дары айналасына көрік беретін жаяу 
жүргіншілер серуенжайына асығады. 
Таза ауа, тақтайдай таза жол, абаттанған 
алаң көңілдерін көкке көтеріп, жайлы, 
кейде тіпті тербелмелі орындықтарға 
жайғасып тіршіліктің күйбеңінен тыс емен-
жарқын әңгімеге кіріседі. Сөз арасын-
да "Ауданымызға өз перзентіміз Талғат 
Қанатұлы әкім болып келгелі тыным 
таппай іргелі істерге көшбасшы болып 
жүр-ау" десіп бір-бірінің шынайы пікірін 
мақұлдасады. 

Талғат Қайнарбековтың Сарқан ауданы-
на әкім болып тағайындалғанына жылдан 
асып барады. Осы ауданның тумасы болса 
да қызмет жолдары облыс орталығында, 
облыс аумағындағы қалаларда өтті. Қай 
жерде қызмет атқарса да соңында ізгі 
ізі қалды. Туған ауданындағы қызметі 
пандемияға тұспа-тұс келсе де жағдайға 
байланысты қол қусырып отыруды өзінің 
мазасыз бітім-болмысына жат санады. 
Мал мен егін шаруашылығы салалары 
іркіліссіз ілгерледі. Ауданға инвестиция 
тартты. Құрылыс жұмыстары бір сәт те то-
лас тапқан жоқ. Ел елегінен өткен азамат 
осылай қайтсем елімнің еңсесін көтеремін 
деумен жарқын жобаларды іс жүзіне асы-
руда. 

-Сарқанның жолы бітпейтін жырға 
айналғанын жақсы білеміз, - дейді Талғат 
Қанатұлы. –Қалаішілік жолдарға енді 
жаңаша көзқарас керек. Бұрынғыдай жыл-
да жамай бергеннен саналы түрде бас 
тартып, ескі жолды сүріп тастап, жаңасын 
салуды мақсат тұтып келеміз. Орталықтан 
бастап шеткі көшелерге дейін сапалы жол 
салуға ойысатын кез келді. 

Осылай деп әкім жол жөндеу 
жұмыстарының   жоба-жоспарларын жіті 
назардан өткізіп, өзі қадағалап отырады. 

Азаматтық, қайраткерлік мансаппен 
өлшенбейді. Мансап жолын құдіретті деп 
қарау –біздің қателігіміз. Елдің бағына 
үлкенді-кішілі  билікті  адал перзенті 
иеленсе деңіз. Адал сүт емген азамат 
жауапкершілік жүгін талмай көтереді, ел 
сенімін ақтай біледі. Не тындырып, не 
қойғаны, қандай ізі қалғаны жұртшылықтың 
назарында болады. Ел- сыншы, ел айта 
жүрерліктей ісің болса, уақытыңның босқа 
өлмегені. Жарғақ құлағың жастыққа ти-
мей жүргендегі еңбегіңнің баяны да сол. 
Зады, азамат тұлғасы біліммен, білікпен, 
адамгершілікпен, кісілікпен, керек десеңіз 
жауапкершілік іскерлікпен өлшенбек.  
Әкім қарауындағыларды осындай биіктен 
көргісі келеді. Туған жерді, елді сүюді ба-
сты мақсат тұтып, әріптестеріне де сондай 
талап қоятыны ғанибет. 

Осындайда үлкендерден қалған иман-
таразы әфсана еске түседі. Жалғыз адам 
қанша күшті болса да қаратасты да қозғай 
алмайды. Ал көп жұмылса тауды да 
төңкеруге болады. Әкім істің көзін тапса, 
қозғау салса қосшы әрі қолдаушы болатын 
азаматтар аз емес. 

Қаладағы қолға алынған нысандарды 
аралауды аудан басшысы мемлекеттік 
бағдарламамен салынып жатқан 50 
пәтерлі тұрғын үйдің құрылыс барысын 
бағамдаудан бастайды. Талдықорғандық   
«Golden City DS» ЖШС –і қолға алған 
бұл  үй 5 қабатты болады. Жоба бойын-
ша жалға берілетін көпқабатты үйде 15 
үш бөлмелі, 25 екі бөлмелі және 10 бір 
бөлмелі пәтерлер болмақ. Демек кезекте 
тұрған үйге мұқтаж адамдардың баспана-
лы болсақ деген армандары жүзеге асар 
шақ алыс емес. 

Талғат Қанатұлы графиктен 
қалыңқырап келе жатқан мердігерден істі 
ілгерілетуді талап етеді. Күн –түн демей 
жұмыс істеп, сапа жағын басты назар-
да ұстап, жаңа үйден үмітті көпшіліктің 
көңілінен шығу –басты міндет. 

-Көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы 
Сарқанда ұзақ жылдан кейінгі іркілістен 
соң енді ғана қолға алынды, - дейді Талғат 
Қанатұлы. – Тағы бір 20 пәтерлі тұрғын үй 
құрылысы басталды. Оның аяқталуы ке-
лер жылға белгіленген. Осы аралықта сол 
өңірге қазандық салу жобалануда. Көше 
арықтарын жаңалап, жаңғырту ойымызда 
бар. 

Сарқандағы тағы бір елеулі іс қолға 
алынды, ол – Қойтастағы спорттық – 

жастар кешенінің құрылысы. Мұндағы 
қазіргі заманғы қуатты техникалардың 
өзі көтере алмайтын алып жартастар 
мен қойтастардың қай заманда асау да 
тасқынды өзен ағысымен келгенін тап 
басып айтатын адам жоқ. Бізге айқыны – 
ұлы суретші табиғаттың сарқандықтарға 
ұсынған туындысы. 

Сабырын сарқып, ашулы қалпынан 
танбай гүрілдеп ағатын Сарқан өзені, 
оның жағалауындағы жазиралы қыраттар, 
ортадағы алаңқай,  жоғарыдағы табиғи 
мінбе көзін тапса бүгінгілер үшін таптыр-
мас демалыс орны. Осы мекенді бала 
кезден көріп, бұл өңірдегі сұлулықты 
сезініп өскен әкім спорттық –демалыс 
кешенін салуды жан-жақты ойластырып-
ты. Алдымен бұл кешеннің жобасымен 
танысқанбыз. Жоба, міне, сәтті басталған 
сыңайлы. «ХанТенгри-Құрылыс» ЖШС  
қолға алған жұмыстың болашағы баянды. 
Жүргіншілер соқпағы заманауи сипатқа 
енеді, ортадағы алаң абаттанады, көзге 
шалынатын қойтастар маңайы жер асты 
кабельдері арқылы жарықтандырылады.  
Бір сөзбен айтқанда тұрғындар демалы-
сына ажар үстейтін  жоба сәтті аяқталса 
спорттық турниктер, стадион жастарды 
көбірек қызықтырары анық. 

Ыбырай Алтынсарин атындағы орта 
мектептің жанындағы аумақтан орын 
тебетін стадион құрылысы да әкім наза-
рында. «Строй – Индустрия» ЖШС қолға 
алған аумағы 6224 шаршы метрді алып 
жатқан стадионның спортшы қауымды 
қызықтырары айқын. Мердігер компания 
істің көзін білетіндер санатында екен. 
Стадионның құмқайыр төсеніші, тас та-
баны талапқа сай. Сынақтан өтіп барып 
жасанды көгалмен жабдықталған бұл 
алаң күні ертең аудандық, ауданаралық, 
облыстық сайыстардың орталығына ай-
налмасына кім кепіл! 

Сарқан көз алдымызда көркейіп келеді. 
Сөз басында айтқандай жаяу жүргіншілер 
серуенжайының ауқымы да кеңейе түсетін 
көрінеді. Әкімдік ғимаратының алдынан 
бастау алатын Тынышбаев көшесі де 
ортасы гүлзармен, шырша ағаштарымен 
көмкеріліп, жаяулардың жанар-жағармай 
иісінен ада таза ауамен тыныстауына 
мүмкіндік беретін кіші арбатқа айналады. 
Біз көпшілік атынан қолға алынған істің 
ілгері басуын шын ниетімізбен қолдаймыз. 
Туған жердің көркейіп, туған елдің 
тұлғаланғанына не жетсін!

Жомарт ИГІМАН.
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Орманды қорғау және күзету

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

Жалпы өрт қаупі маусымы сәуір айынан қараша айына дейін белгіленген. Осы орай-
да орман өрттерінің алдын алу мақсатында дайындық кезінде мемлекеттік инспекторларға 
техникалық сабақтар жүргізіліп, өртке қарсы құрал-жабдықтар жинақталып, жаңартылды. 
Осы бағыттағы жұмыстар ұдайы жүргізіліп тұрады.

М. ЖЕТІСБАЕВ,
«Бөрлітөбе» ОШКММ-нің Құрақсу орманшылығының орман шебері.

Ағаш кесу және орман билетін беру
Қазақстан Республикасы Ауыл шарушылығы министрінің 2015 жылғы 26 қаңтардағы № 18-

02/40 бұйрығымен бекітілген «Ағаш кесу билеті мен орман билетінің нысандарын , оларды есеп-
ке алу, сақтау ,толықтыру және беру қағидасын »(бұдан әрі -Қағида) 3 тарауы 13-1, 13-2, 13-3 
тармақтарымен Қазақстан Республикасы Экология , геология және табиғи ресурстар министрінің 
2020 жылғы 1 маусымдағы № 28 бұйрығымен толықтырылды .       

Осыған орай  «Бөрлітөбе орман шаруашылығы»  коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2021 
жылдың қаңтар айынан бастап «Ағаш кесу және орман билетін беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі үшін жеке және занды тұлғалар осы Қағиданың 4 – тармақшасына сәйкес нысан бойынша  
өтінішпен көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне, не www.egov.kz «электрондық үкімет » веб-
порталы (бұдан әрі –Веб -портал) 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.                                                   

Месячник 
пожарной 

безопасности в 
жилом секторе

Причина возникновения возгораний в жи-
лом секторе в подавляющем большинстве слу-
чаев была, есть и, очевидно, будет оставаться 
неизменной – все тот же пресловутый челове-
ческий фактор. Гораздо более распространен-
ная причина пожаров, к сожалению, кроется 
в нас самих. Кто виноват в том, что отчаянно 
искрит старая электропроводка в доме? В том, 
что используется кустарное, и притом с дефек-
тами, газо- и электрооборудование? Печные 
трубы, засоренные всяким хламом, давно нуж-
даются в работе трубочиста, в домах хранятся 
и активно используются легковоспламеняю-
щиеся жидкости. 

В целях усиления пожарной безопасности 
в жилом секторе, предотвращения гибели лю-
дей на пожарах и отравления граждан угарным 
газом, в соответствии с планом мероприятий 
проведения пожарной профилактики в жилом 
секторе в отопительный период 2021-2022 
года, на территории Сарканского рай она в 
период с 15 августа по 15 октября проводится 
месячник пожарной безопасности.

Основная цель месячника пожарной без-
опасности - проведение разъяснительной ра-
боты по соблюдению требований пожарной 
безопасности в частных и многоквартирных 
жилых домах.

В первую очередь подворовой обход 
проводится адресно в местах проживания 
социально-уязвимых слоев населения и не-
благополучных семей.

Для участия в проведении пожарно-
профилактических мероприятий в жилом сек-
торе, кроме сотрудников органов гражданской 
защиты, будут привлечены сотрудники район-
ного отдела полиции, работники энергонадзо-
ра, СМИ, члены неправительственных волон-
терских организаций. 

Обращаем внимание на то, что сотрудники 
гражданской защиты будут проводить обходы 
жилого сектора в форменной одежде, с соблю-
дением всех санитарно-эпидемиологических 
требований и в обязательном порядке с предъ-
явлением служебного удостоверения. 

Уважаемые жители Сарканского района! 
Помните, что, сообща мы можем предотвра-
тить возникновение пожара в Ваших домах, а 
также свести к минимуму риск отравления от 
угарного газа. Просим соблюдать правила по-
жарной безопасности в жилом секторе.

Е.ТУРСУНОВ,
главный специалист  ОЧС Сарканского 

района,  майор гражданской защиты.                                                                    

Автоматты өрт 
қондырғылары

Автоматты өрт қондырғылары дегеніміз 
негізгі техникалық құралдарының бірі, ол 
қорғалатын объектідегі өрт болған жағдайда 
ескертетін және автоматты қондырғыларды 
қосуға команда беретін қондырғылардың бірі.  

Өрт автоматика жүйелердің өндірісте 
енгізуі – қондырғылардың орнатылуы өрт 
қауіпсіздік қамтамасыз етілуіне ең жауапты 
бағыттардың бірі болып табылады. Автоматты 
өрт хабарлағыштар бірнеше түрлері бар, олар 
түтінге немесе жылулыққа іске қосылады. 

Өрт қондырғыларсыз қоймаларда, 
дүкендерде, универмагтарда, театрларда, 
мұражайларда және тағы басқа қоғамдық 
ғимараттарда өртпен күресуі қиындыққа 
әкеледі. Өндірістерде, үйымдарда өрт 
хабарлағыштардың тоқтамай жұмыс істеуге 
және сапалы эксплуатациялау үшін белгілі 
лицензиясы бар арнайы үйымдар келісімімен 
техникалық қызмет көрсетілуі қажет.

Істеп жатқан өндіріс кешендерінде, сау-
да, қойма, мәдениет объектілерінде, және 
тағы басқа объектілер өрт автоматикалық 
техниканың орнатуы бірі техникалық “Өрт ав-
томатиканы орнату мазмүны типті техникалық 
ережелермен” талап етіледі. 

Белгіліенген заңға сәйкес объектілерде 
уақытысында өрт автоматика жүйелері орна-
тылмаса немесе жөнделмесе объектінің бас-
шылары әкімшілік жауапкершілікке тартылады.

Автоматты өрт қондырғылары өрт кезінде 
көптеген қызметтер атқарылады, ол  өрт болған 
жағдайда кезекшілік бөлмеге хабар беріп, 
адамдарды экуациялауға және мүмкіндігінше 
өрттен материалдық заттарға материалдық 
зиян келтірмеуге мүмкіндік береді. 

Сондықтанда қазіргі кезде барлық өндіріс 
ұйымдарында, дүкендерде, мәдениет сарай-
ында және тағы басқа объектілерде автоматты 
өрт хабарлағыштар орнатқаны тиімді болып 
саналады. Өрт хабарлағыштардың өрт және 
күзет сигнализация жүйелердің техникалық 
қызметі көрсетілуі және жөндеуі нұсқауға 
сәйкес көрсетіледі.

 Өндірістердегі белгіленген типті ере-
желер мен жүйелердің талабына сай дұрыс 
эксплуатациялауы, аудандық және қалалық 
мемлекеттік өрт қадағалау органдарынан 
басқасы жоғарыдағы организацияларының 
қадағалауымен де орындалады. 

Құрметті  басшылар, жеке кәсіпкерлер! Ав-
томатты өрт хабарлағыштарды орнатуларыңыз 
қажет өйткені, адам өміріне және бағалы 
материалдық заттарға зиян келтірілмейтіндігін 
ескертеміз!

Р.АХМАРОВ,
Сарқан ауданың ТЖБ инженері.                                                      

Ауыл шаруашылық тауар 
өндірушілердің назарына!

Қазақстан Республикасының «Өсімдік қорғау туралы» Заңының (бұдан әрі-Заң) 14-1 ба-
бына 1-ші тармағына сәйкес (Тыйым салынған, жарамсыз болып қалған пестицидтер мен 
пестицидтердің ыдыстары зиянсыздандырылуға жатады).

Қолданылған пестицидтердің босаған ыдыстарын басқа мақсатта қайтадан пайданалуға бол-
майтыны туралы, барлық ауыл шаруашылық құрылымдары қолданған пестицидтердің қалған бос 
ыдыстарын залалсыздандыруы қажет екенін, зиянсыздандыру (жою) үшін «Ақши агросервис» 
ЖШС- мен келісім-шартқа отыру қажет екенін аудандық «Сарқан» газетте жарияланғаны және 
сіздердің қала, ауылдық округ әкімдері арқылы хабарланып ескертілген болатын.

Сол себепті, былтырғы жылы пестицидттерден қалған бос ыдыстардың көлемін қала немесе 
ауылдық округтің әкімшіліктеріне беруіңіз қажет.

«Ақши агросервис» ЖШС-гі пестицидтердің босаған ыдыстарды төлем арқылы жасайды. 
Көрсететін қызметтік төлем бағасы бір, екі шаруашылыққа жасаса, ол қымбат болып шығады, 
ал енді аудан бойынша ауыл шаруашылық тауарөндірушілердің саны көбейсе нақты айтқанда 
заласыздандыруға жататын бос ыдыстар көп болса бәріне шаққанда көрсететін қызметтік төлем 
бағасы төмендейді.

Аудан бойынша көбісі ауыл шаруашылық тауар өндірушілер біздің ауданымызда орналасқан 
«UkazGroup» ЖШС-тен пестицидтерді сатып аласыздар, «UkazGroup» ЖШС-тің келісім шартын-
да 5.2 пункта анық жазылған: (егерде бізден сатып алған сатып алушы 1 қыркүйекке дейін пести-
цидттен қолданған бос ыдыстарын сатып алған жерге жеткізіп, өткізсе «UkazGroup» ЖШС-тік осы 
ыдыстарды өз қаражат арқылы залалсыздандырады).

Құрметті ауыл шаруашылық тауар өндірушілер, биылғы жылы қолданған пестицидттердің 
ыдыстарын уақытында зиянсыздандыруды (жою) сұраймыз.

Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі.

Жамбыл облысында, Қарасу ауылдық округіне қарасты Сарыбай би ауылында ауылдық 
дәрігерлік амбулатория пайдалануға берілді, ол ауысымда 25 пациентке қызмет көрсетуге 
арналған. Дәрігерлік амбулаторияның негізгі міндеті - аурушаңдықтың, мүгедектіктің, 
тұрғындар арасындағы өлім -жітімнің алдын алу және төмендету бойынша профилактикалық 
іс -шараларды жүргізу, ауруларды ерте анықтау, науқастарды уақтылы медициналық тексе-
руден өткізу. Ауылдық дәрігерлік амбулатория 6000 тұрғыны бар Қарасу ауылдық округінің 4 
елді мекенінің тұрғындарына медициналық көмек көрсетуге арналған. Штат құрамына жалпы 
тәжірибелік дәрігер, медбике, акушер, фельдшер кіреді. Бүгінгі күні 22 адам жұмысқа орнала-
стырылды.

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

«Великая честь - иметь возможность защищать  
Родину в рядах Вооруженных Сил РК»
Уважаемые жители Сарканского района!

Отдел по делам обороны Сарканского района объявляет о начале нового этапа в работе по 
набору граждан на воинскую службу по контракту.

Имеются вакантные места в войсковые части  75263 ПГТ Гвардейский Жамбылской область, 
27943 ПГТ  Ново-Ахмирова,ВКО.

Всем гражданам мужского пола в возрасте от 19 до 29 лет, сержантам (старшинам) и 
солдатам(матросам) запаса, желающим посвятить себя карьере профессионального военнослу-
жащего предлагается обратиться в ПУНКТ НАБОРА НА ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, 
который находиться в административном здании отдела по делам обороны Сарканского района 
по адресу: г. Саркан ул.Жамбыла 96, кабинет 2,3 тел:8(72839)2-21-56, 2-21-76. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ
1.Гарантированная и своевременная выплата достойной заработной платы. 
2.Обеспечение жильём за счет государства. 
В случае отсутствия служебного жилья в жилищном фонде – денежная компенсация за наем 

(аренду) жилища. Аренду жильца военнослужащему ВС РК наем жилища для получения компен-
сации необходимо представить договор на имя (аренда) справку о признании нуждающимся в 
жилье и справку о составе семьи

3. Медицинское обеспечение (диагностика, лечение) военнослужащих и членов их семей в 
военно-медицинских учреждениях за счёт государства.

4. Обеспечение вещевым имуществом (формой одежды) по установленным нормам за счёт 
государства.

 5.Обеспечение питанием по установленным нормам за счёт государства    в случае несения 
дежурства, участия в полевых выходах, подготовки и выполнении полётов, сопровождения во-
инских эшеленов, нахождения на стационарном лечении и др.

6.Предоставление ежегодного основного отпуска. При предоставлении отпуска военнослужа-
щему выплачивается пособие для оздоровления в размере двух должностных окладов.

7.Предоставление, помимо ежегодного основного отпуска, дополнительных отпусков.
- учебные (для вступительных экзаменов в высшие учебные заведения и последующего за-

очного обучения):
- творческие (для соискателей учёной степени доктора наук) и др.
8.Право на возмещение затрат на обучение в высших учебных заведениях Республики Ка-

захстан на платной основе в размере пятидесяти процентов от стоимости обучения за счёт бюд-
жетных средств.

9.Внеочередное предоставление детям военнослужащих мест в детских дошкольных учреж-
дениях по месту жительства.

Ж.КЕҢЕСТАЕВ,
ВрИО начальника отдела по делам обороны Сарканского района майор.

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС - 

АЗАМАТТЫҚ БОРЫШЫМЫЗ  
Бiз мүлде жаңа қоғамда өмiр сүрiп жатырмыз. Жаңа қоғамның сипаты iскерлiк болса, бұл 

жолда жетiстiктерiмiз де аз емес. Ал шешiмi күрделi мәселелер де бар. Ол – әлеуметтiлiк мәселе. 
Бұл салада қоғам өмiрiнде түбегейлi шешiмi табылмай тұрған мәселе, ол – коррупция. Елiмiзде 
осы мәселеге арнайы қабылданған заңдар да, атқарылып жатқан жұмыстар да баршылық, бiрақ 
бұл мәселе әлi толық шешiмiн тапқан жоқ.

Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. 
Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын  
әлемдегі  барлық  елдердің  қай-қайсысын  да  қатты  алаңдататыны  анық.

Қызмет құзыреті бойынша Тәртіптік кеңесі Қазақстан Республикасының «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметкерлерінің Ар-намыс кодексі талаптарының сақталуын қадағалап, аталған заңнама 
мен кодекс талаптарының бұзылуына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігін 
қарау белгіленген. Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті 
мәселелердің бірі болып табылады. Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың баста-
масы мен жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетіндігі күмәнсіз. 
Сондықтан да Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының 
бірі болып осы зұлымдықпен күресу болып табылады. Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын 
жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың 
барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады.

Ел болып еңсемізді көтергенімізге, тәуелсіздігімізді алып, шаршы әлемге танылғанымызға 
отыз жылдай  уақыт өтті, сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Республи-
касы азаматтарының азаматтық борышы деп білу керек.

        А.КАСЫМОВА,
Жоңғар Алатауы МҰТП Кадр жөніндегі инспекторы.                               

ДӘРІГЕРЛІК АМБУЛАТОРИЯ 
ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ
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Жер жаһанды жайлаған індет әлі басы-

лар емес. Әлемдік пандемия білім саласына 
да өзгерістер енгізуде. Екінші жыл "Алғашқы 
қоңырау" салтанаты бұрынғыдай дүбірлеп 
өтпейді. Дегенмен тәубе, бірінші сынып 
оқушылары алғашқы қоңырау үнін естіп, 
"Әліппені" қолға алғалы отыр.

Мектепте қызмет еттік, зейнетке 
шықтық. Пандемия салдарынан қашықтан 
ақ бата беріп, тілек айту нәсіп болған за-
манды да көрдік. Осы орайда білім мерекесі 
қарсаңында өзім талай жыл еңбек еткен 
Абай атындағы мектеп-гимназия мен оны он 
сегіз жылдан астам уақыт басқарып отырған 
Есенғұлова Нурзиля Бақытжанқызына де-
ген ізгі тілегімді қашықтан, ақпарат арқылы 
жеткізуді жөн көрдім.

2004 жылдың сәуір айынан бастап аудан 
орталығындағы беделді мектептің тізгінін 
ұстап, шоқтығын биік көтеріп келе жатқан 
білімді, іскер, өте талапшыл басшыға әлі 
күнге риза боламын. Әр ісін өнеге етемін. 
Ол алғаш директорлық қызметке келген-
де ұжым арасында бұрынғы аудандық 
білім бөлімінде қызмет еткен басшылар, 
мектеп директорлары және директордың 
орынбасарлық қызметін атқарған мұғалімдер 
бар еді. Директорлық қызметтен тәжірибесі 
болмаса да ауданда инспекторлық қызмет 
атқарған маман үшін ұжыммен жұмыс істеу 

Мамандығына адал жан
аса қиындыққа соққан жоқ. Ұжым өз төлін жылы 
қабылдады. Өзі тәрбиелеген құлынның тұяғы 
қатты тимейтінін білді. Бәрінің мақсаты біреу - 
білім сапасын көтеру, мектеп беделін асқақтату, 
биікке ұмтылу. Нурзиля Бақытжанқызы сенімді 
ақтау үшін алғашқы алты ай көз ілмеді, білім 
саласындағы том-том құжаттарды сараптап 
танысумен болды. Орынбасарларын сауатты 
таңдады. Мектептің ішкі тәртібіне, тәрбие са-
ласына баса назар аударды.

Жаңашыл болу заман талабы екендігін 
ерте ұғынды. Осылайша мектептің қандай 
жұмысы болмасын жаңаша, заманауи 
түрде жүргізілді. Қандай да жаңалықты 
бірінші өзі көрсетіп, мұғалімдердің жұмысын 
инновациялық жолмен жандандырды. Аста-
на қаласында білімін жетілдірді. Германия-
да да болып тәжірибе жинақтап, мектептің 
тәжірибелі мұғалімдерінің сабақтарын аудан, 
облыс көлемінде семинар, конференция 
түрінде таратып, іскер басшы екенін көрсетіп 
отырды.  Білім сапасы білімді мұғалімдердің 
еңбегі екенін білетін басшы білімді ұстаздарды 
алуда, кадрларды  іріктеуде шатаспады. Содан 
да болар мектеп аудандағы білім сапасы бой-
ынша алдыңғы орындарды еншілеп отырды. 

Он сегіз жыл директорлық қызметінде атал-
мыш білім ошағынан 30-тарта "Алтын белгі" 
белгісінің иегерлері шықса, өзінің түлектері 
қазіргі таңда мемлекет қызметкерлері бо-
лып еңбек етуде. Үздіксіз еңбегінің нәтижесі 
кеудесіне «Ы.Алтынсарин» төсбелгісі болып 
тағылды. Өзі тәрбиелеген жас мамандар 
қазіргі таңда  өзімен үзеңгілес орынбасар-
лары ретінде еңбек етеді. Тәрбиелі отбасы-
нан шыққан тәлімі жоғары басшы зейнеткер 
ұстаздарды да ұмытпай мектептің мерейлі 
мейрамдарына шақырып, төл мерекені  төр 
мереке етіп отырады. Қазіргі таңдағы панде-
мияда басшының атқарып отырған игі ша-
раларын қашықтықтан көріп ақбаталы іскер 
басшының әр ісіне қуанып отырамыз. «Мың 
кітабың болса да, ол мұғалімді алмастыра 
алмайтын мына заманда басқарып отырған 
ұжымына ұлағаттылық, мектебі білімді 
шәкірттерге толы болсын!»-деп ақ тілегімді 
ақтарып, зейнеткер ұстаз ретінде алдағы 
мерекелерімен құттықтаймын!

   Ұлжан ӨЗБЕХАНҚЫЗЫ,
Абай атындағы мектеп гимназияның 

зейнеткер ұстазы. 

Моя первая 
учительница

Учитель – это не профессия. Учитель – это 
призвание. Не каждому учителю удается стать 
тем кого любят дети, стать тем кого будут слу-
шать с предельным вниманием сидя за школь-
ной партой. Таким человеком для меня стала 
моя первая учительница Никоноренко Любовь 
Михайловна. Она с первых минут всех распо-
ложила к себе, с любовью относится к каждо-
му. Она стала для нас второй мамой. 

В учебном процессе она могла быть стро-
гой, требовательной, Любовь Михайловна раз-
вивает в нас талант к труду и знаниям. Для нас 
даже уборка территории с ней в радость. Если 
кто-то в классе не справляется с заданием она 
всегда индивидуально может все объяснить 
даже по несколько раз проявляя огромное тер-
пение. Я сейчас перешел во второй класс. И 
так хочется, чтобы первого сентября нас всех 
встретила моя любимая Любовь Михайлов-
на и вела нас по дороге знаний до четвертого 
класса.   Хочу сказать что Любовь Михайловна 
мастер своего дела. Она нас научила основам 
письма, чтения, математике, природопользо-
ванию. Она не только любит своих учеников, 
но и обожает свою работу, поэтому Любовь Ми-
хайловна Учитель – с большой буквы.

У нас в селе Тополевка очень старенькая 
школа. Когда нам построют новую школу?

Ярослав ЛИХАЧЕВ,
ученик 2-го класса, с. Тополевка.

Асқар шыңға шығу – айтуға оңай 
болғанымен қиындығы көп дүние.Оған нар 
тәуекел, селт етпес жүректілік керек.Өз ба-
сым ақын- жазушылардың, суретшілердің, 
композиторлардың, жалпы шығармашылық 
адамдарының таланты тобының бейнесінен 
тәуекелшіл, өжет альпинисттердің ерлігін 
көргендей боламын – дейді белгілі компози-
тор Еркеғали Рахмадиев.

Қазақтың көрнекі композиторы, 
симфониялық күй жанрының негізін салушы 
Еркеғали Рахмадиев 1930 жылғы 1 тамызда 
Шығыс Қазақстан облысының Шұбартау елді 
мекенінде дүниеге келген.Композитордың ес 
біліп етек жапқан, алғаш мектеп есігін ашып 
білім алған, өскен-өнген ортасы бұрынғы 
Талдықорған облысына қарасты Бөрлітөбе 
ауданының «Үлгі» колхозы.Бұл қазақ совет 
музыкасының классигі - Мұқан Төлебаевтың 
туған жері. КСРО халық әртісі, Қазақ КСР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, про-
фессор. Құрманғазы атындағы Алматы 
мемлекеттік консерваториясын профессор 

Қазақ музыка өнерінің Гималайы
Е. Г. Брусиловскийдің композиция класы бой-
ынша бітірген. Оның шығармалары – «Қамар 
сұлу», «Дала таңы», «Алпамыс», «Дайра-
бай», «Құдаша-думан» симфониялық күйлері, 
«Аманкелді», «Толғау» симфониялық поэма-
лары, «Аястан» кантатасы және «Балқаштағы 
кеш» хорлық поэмасы Қазақстанда ғана емес 
шетелдерде де жақсы танымал. Ән өнерінде 
ұлылардың ізін жалғай жүріп, өзі өмір сүрген 
ортада қазақ әдебиетінің корифейлері Ғабит, 
Сәбит, Ғабиден сынды тұлғалармен де қоян-
қолтық араласып, дәмдес, пікірлес болып 
бірге жүрді. Өзі ұстаз тұтқан ұлы композитор 
Мұқан Төлебаевтың жолын жалғастырушы 
ізбасар ретінде танылды. Оның шығармалары 
ұлттық қайнардан бастау алып, еуропалық 
деңгеймен еншілесіп, қазақ өнерінің қарышты 
өркендеуіне ғажайып үлес қосты. Осындай 
дарынды композитордың туған күніне орай 

Мұқан Төлебаевтың мемориалды музейінде 
«Қазақ музыка өнерінің Гималайы» атты көрме 
ұйымдастырылды.Көрмеге композитордың 
өзі қалдырған, жолдасы Клара Смағұлқызы 
берген асыл туындылары қойылды.Олар «Ал-
памыс», «Қамар сұлу», «Абылайхан» опера-
лары туралы жазылған еңбектері.Еркеғали 
Рахмадиевтың өзінің жұбайына арнаған «Таң 
самалы» әні 1963 жылы жарыққа шықты.
Осы жылы композитор бір топ әншілермен 
бірге Моңғолияға іссапарға шығады.Сол 
Моңғолияда Роза Бағланова апамыз «Таң 
самалы» әнін бірінші шырқады.Сол кездегі 
афиша,қолданған жеке заттары өзі киген 
костюмі, әмияны,чемоданы және отбасымен 
қолданған ыдыс-аяқтары көрермендердің наза-
рына ұсынылды.Бұдан басқа, композитордың 
отбасы, ұстаздары, достары және әріптестері 
ортасында түскен архивтік суреттері мен 

кітаптары көрме тартымдылығын аша  түсті.
Көрме барысында композитордың өмірі 
мен шығармашылығы туралы кең мағұлмат 
берілді.Аталған көрме музейдің сан жылдық 
жинау және зерттеу жұмыстарының жемісі.

Өзі өлсе де, артында өшпестей із 
қалдырған заманының көрнекі композито-
ры Е.Рахмадиев 2013 жылы 83-ке қараған 
шағында дүниеден озды. Ол өмірінің соңына 
дейін әріптестеріне, жас ұрпаққа талан-
тымен, тәжірибесімен, білімімен барынша 
бөлісті. Еркеғали Рахмадиев Қазақстан тари-
хына біртума дарын иесі, туған елінің патрио-
ты және өз халқының сұлулығын, даналығы 
мен рухани кеңдігін жырлаған өнердің хас 
шебері ретінде енді. Осындай дарынды 
тұлғалардың өмірі мен шығармаларымен 
танысқысы келетін әрбір көрермендерге му-
зей есігі әрқашан да ашық.

А.ЖҰМАТАЕВА,
Мұқан  Төлебаевтың мемориалды 

музей меңгерушісі.

ЕЛ  АҒАСЫ ЖЕТПІСТЕ
Төлеубаев  Саят  Мәйкенұлы  1951 жылы   

сәуірдің  12  күні   Ақсу   ауданы  Елтай   ауы-
лында   дүниеге   келген. 1958-1968   жылда-
ры   Қарабөгет   ауылында    8-ші   сыныпқа   
дейін   оқып, 10-сыныпты  Антоновка  орта  
мектебінде  аяқтаған. 1970-1972 жылдары   
Хабаровск  қаласында    азаматтық   әскери  
борышын   өтеді. 1973  жылы  Алматы   
қаласындағы    мал  дәрігерлік   институты-
на   дайындық   курсына  түсіп, 1978  жылы   
жоғары  оқу  орнын  бітіріп, Қарабөгет   со-
вхозында   мал  дәрігерлік   еңбек  жолын  
бастады. 1985-1993  жылдар  аралығында   
Қарабөгет   совхозының    бас   зоотехник   
қызметін, 1995-1998  жылдары   Қарабөгет   
ауылдық   округінің   әкім  қызметін    атқарды. 
1998-2015  жылдар   аралығында  Қарабөгет  

ауылдық  әл-Фараби  атындағы   орта  мектебінде   дене  шынықтыру   және  алғашқы   
әскери  дайындық   пәні  қызметін  атқарды. 2015  жылдан   зейнеттік   демалысқа  шықты. 
Қазіргі  таңда  Саят  ағамыз – асқар  тау   әке, арқа  сүйер  жар, әулеттің   үлгілі  отағасы. 
Жұбайы   Төлеубаева  Сапархан   Нұрғалымқызымен   үш  ұл, үш  қыз, он  бір   немере   
тәрбиелеп   отырған   ауылымыздың   бетке  ұстар   жанұясы.

Жақында  ауылымыздың  құрметті  азаматы   Төлеубаев   Саятхан   Майкенұлының  
70  жас   мерейтойына   орай  ауылымызда футболдан  аудандық  ашық  турнир 
ұйымдастырылды. Басты  мақсат өскелең ұрпақтар  арасында  салауатты  өмір  салтын  
насихаттау, достық қарым-қатынасты  арттыру. Жарысқа Қарабөгет, Абай  ауылдарының, 
Сарқан  қаласының футбол командалары қатысып, бақ сынасты.

Саятхан  ағамыздың   шәкірттерінен  құралған  «Саятхан»   футбол   клубының   ойыншы-
лары  сапында Мерекебаев  Өміржан (команда  капитаны), Төлеубаев Асқар, Қасымханов  
Сембек, Жумасилов  Бекжан, Несіпбеков  Нұрбек, Серікбаев  Нұржан, Майкенов  Әмірәлі, 
Төлеубаев  Салауат бар. «Саятхан»  футбол  клубының  капитаны   Мерекебаев  Өміржан   
Төлеубаев   Саятхан   ағамызға   арнайы  дайындалған   № 70  футбол   формасын  
табыстады. Осы  құрамада  ойнаған, қазіргі  таңда  арамызда  жоқ Арсаланов  Айдар, 
Байғалиев  Жанайдар   ағаларымыздың  құрметіне   бір  минут   үнсіздік   жарияланды. Тур-
нирге  Дүйсебаев  Алмас (бас  төреші), Байжұманов  Ерлан, Букешов  Ербол  төрелік  етті. 
Төрешілер  шешіміне  орай жарыс қорытындысында І  орын  Абай  ауылы  құрамасына, ІІ  
орын  Қарабөгет  ауылы  құрамасына, ІІІ  орын  Сарқан  қаласының  құрамасына, ІV орын  
Қарабөгет  жастар  құрамасына  тиесілі  болды. Жүлдегерлер  ақшалай  сыйлықтармен  ма-
рапатталды. І  орын- 65  мың, ІІ  орын – 65  мың, ІІІ  орын – 35  мың. Сонымен  бірге  «Үздік  
қақпашы» - Қанатбек  Думан, «Үздік  шабуылшы»- Оралхан  Әділет, «Үздік  ойыншы»- Идри-
сов  Асылбек атанды. Үш  ойыншыға да сувенир  мен 5 мың теңге  табысталды.

Бұдан соң ізгі лебіздерге кезек берілді. Алғашқы  болып   Қарабөгет  ауылдық  округінің   
әкімі Рабиғұлов   Жабайхан   Болысбекұлы жүрекжарды тілегін білдірсе,        ардагер   спорт-
шылар  Өтіншинов   Бабақұмар, Букешов  Берікбол    құттықтаулар легін  жалғастарды. 
Шара  барасында  спорт   жанашырлары, футбол  ардагерлері Кенже, Сәрсембек, Әділғазы, 
Өмірғали, Аққуаш, Нұрахмет, Жетпіс  ағаларымыз  ортаға   шақырылып   алғыс  хат  пен  
естелік  сыйлықтар  берілді. Сонымен  қатар   спорт   жанашыры   болған  Дүйсенбин  Ме-
реке  Орынбайұлы  ағамыз  өкінішке   орай  қазіргі  таңда  арамызда  жоқ болғандықтан 
жақындарына  алғыс  хат табысталды. Іс-шара  соңында  жетпістің  белесіне  шыққан 
Төлеубаев  Саятхан  Мәйкенұлы өзінің  жылы  лебізін айтып, атаулы шараға   атсалысқан  
барша жандарға   алғысын  білдірді. Мен  де  өз  кезегімде  Саятхан  ағамызға зор  
денсаулық, ұзақ ғұмыр, әулетіне баянды  бақыт  тілегім  келеді.

Байжан СЕЙТҚҰЛОВ,
Қарабөгет ауылы. 

Жарамсыз ыдыстарды 
зиянсыздандыру

Қазақстан Республикасының « Өсімдіктерді қорғау туралы» Заңының 14-1 бабына 1-ші 
тармағына сәйкес ( Тыйым салынған,жарамсыз болып қалған пестицидтер(улы химикаттар) мен 
пестицидтердің(улы химикаттардың) ыдыстары зиянсыздандырылуға жатады). Сол себептен барлық 
шаруашылық құрылымдары қолданыстан қалған бос ыдыстарды залалсыздандырулары міндетті. 
Осы баптың 2-ші тармағына сәйкес(Пестицидтерді(улы химкаттарды)зиянсыздандыру үшін арнау-
лы сақтау орындардың(көмінділедің)) болмауына байланысты  бұл жұмысты « Ақши агросервис» 
ЖШС-і айналысады.  Жоғарыдағы айтылғандай барлық шаруа құрылымдары осы серіктестікпен 
келісім-шартқа отыру қажет. Мекен жайы: Алматы облысы Іле ауданы Куртинск ауылдық округі Ақши 
ауылы,телефон;(872757)24104, сот: 87051382989, Идрисова Мақпал.                  

«UKAZ  Group» ЖШС-нен пестицидтерді  алған шаруашылықтар келісім- шарт бойынша 1-ші 
қырқүйкке дейін бос  ыдыстарын  Серіктестікке қайтарып  өткізулері міндеттелген, сол себептен уақытын 
өткізіп алмауларын сұраймын. Аталған талаптар орындалмаған жағдайда Қазақстан Республикасының  
Әкімшілік  Құқық бұзушылық  Кодексінің 403 бабына сәйкес жауапқа тартылады.Барлық сұрақтар бой-
ынша  2-10-68 телефонға хабарласуға болады.

Р.БОКУШБАЕВ,   
аудандық аумақтық инспекциясының

өсімдіктерді қорғау инспекторы.                                          

Орман қорғау шаралары
Орман қорғау– орман қорын тиімді пайдалану, оны толықтыру, өрттен, зиянкестерден және ау-

рулардан қорғау, сондай-ақ, ағаш өнімін арттыру шаралары. Орманды алқаптарда орман қорғау 
шараларын тиянақты жүргізу үшін орман бірнеше телімдерге бөлінеді де, олардың әрқайсысы бір 
орманшыға бекітіледі. Орманшының жұмысына техникалық орман қорғау инженері басшылық етеді, 
бақылайды. Орман қорғау жұмысында өртке қарсы шаралардың мұқият орындалуы бақыланады. Ор-
манды рұқсатсыз кеспеу, ағаш дайындаушылар мен пішен шабушылардың, малшылардың, т.б. орман 
қорын сақтау ережелерін орындауы қадағаланады. Зиянды жәндіктер мен жануарлардың, өсімдік 
ауруларының пайда болуы бақыланып, қажет жағдайда тиісті мекемелерге тез хабарланады, күрес 
шаралары ұйымдастырылады. Орманда аң аулау, оның маусымдық ережелерін сақтау бақыланады.
Орман қорғау ісінде, орман шаруашалығында радиостанция, телефон болуы керек, өрт-химия станция-
лары құрылып, өрт сөндіру топтары ұйымдастырылады. 

А. МОЛДАБАЕВ,
«Бөрлітөбе» ОШКММ-нің Көкжиде орманшылығының орман шебері.

Пользоваться огнетушителем
Отдел по чрезвычайным ситуациям Сарканского района  напоминает жителям города,  чем тушить 

в быту огненную стихию. Каждый человек должен знать, как устроен и действует огнетушитель, а также 
уметь обращаться с ним. В начальной стадии пожара огнетушитель  может спасти жизнь и имущество, 
когда требуется потушить небольшое возгорание  или удержать распространения пожара до прибытия 
пожарных подразделений. Огетушитель должен быть такого веса, чтоб члены семья были способны им 
тушить.Огнетушитель разделяется на следующие типы:Пенные: Применяются для тушения горючих 
жидкостей (бензин, масло, лак, краска) и очагов пажаров твердых материалов на площади не более 
1 кв. метра, за исключением установок, находящихся под напряжением;Порошковые: Применяются 
для тушения загораний легковоспломиняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, элек-
троустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт.Углекислотные: Применются для тушения 
различных  веществ и материалов, электроустановок под напряжением, любых жидкостей.Эти огне-
тушители не имеют себе равных при тушении пожара в архивах, хранилищах произведений искусств. 
На корпусе каждого огнетушителя наклееена этикетка, на каторой имеется информация, какие классы 
пожаров способен потушить конкретный огнетушитель.

Порядок использвания огнетушителей:
Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на очаг возгорания и начните тушение. На рас-

тояние 1,5-2 метра от очага возгорания. При этом огнетушитель следует держать вертикально. Учтите, 
что огнетушитель должен храниться вдали от отопительных приборов   и прямых солнечных лучей, при 
средней температуре, вне досегаемости от маленьких детей. Использованный огнетушитель нужно 
отправить на перезарядку, в специализированную организацию.  Исправность  огнетушителей  прове-
ряется ежеквартально путем наружного осмотра, на каждом огнетушители имеется монометр, который 
показывает давление и работоспособность.

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

 



20 тамыз  2021 жылe-mail: Igiman01@mail.ru  8ARQANS

Меншік иесі: "Сарқан газеті" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет «Алатау  баспа-полиграфиялық корпорациясы» ЖШС филиалы - Сарқан баспаханасында (Тәуелсіздік, 108) басылады.

Директор - бас редактор   
ИГІМАН Жомарт Мақатұлы

Газет Қазақстан Республикасы ақпарат 
және қоғамдық даму министрлігінің 
Ақпарат  комитетінде 2019 жылғы 30 
қазанда  тіркеліп, №KZ46VPY00016564 
куәлігі берілген.

Редакцияның мекен-жайы: 
041500 Сарқан қаласы Тәуелсіздік 

көшесі, 117 
Телефон: 2-20-47, 2-23-53

e-mail:
igiman01@mail.ru

Газет аптасына бір рет жұма күні 
қазақ және орыс тілдерінде шығады.

Жарнама мен 
хабарландырулардың мәтініне 

жарнама беруші жауапты. 

Жарияланған мақала 
авторларының пікірлері редакция 

көзқарасын білдірмейді.

Таралымы: 3072
Осы шығарылымның 

таралымы: 3072
Газет индексі: 35202,15202

Офсеттік басылым 1 баспа табақ
Құрылтайшысы: 

Сарқан ауданының 
әкімдігі

ARQANS

SHARAINA
ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Продается дом с общей площа-
дью - 400 кв.м., с земельным участком 
- 0,22 га, имеется вода, санузел отдель-
но, телефон, другие хоз.постройки или 
обменяю на г. Талдыкорган на 3-х ком-
натную квартиру или на частный дом с 
центральным отоплением. Обращать-
ся: ул. Тәуелсіздік № 247, тел. 2-04-
99, сот. 8702 6687681. 

Продается шестикомнатный дом в 
городе Саркан по улице Кабанбай баты-
ра № 238 А. Имеются все надлежащие 
постройки, водопровод. А также продам 
спальный гарнитур – 30 тыс., книжные 
шкафы – 30 тыс. Обращаться сот. 8702 
3765099.

Аудан әкімдігі, аудандық мәслихат аппараты,  аудандық ардагерлер кеңесі, аудандық сай-
лау комиссиясы Сарқан ауданының Құрметті азаматы Тертюбаев Оралбек Шәбденұлына ағасы

Таңатар Шәбденұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысын бөлісіп, көңіл айтады.

Аудан әкімдігі, аудандық мәслихат аппараты, депутаттар корпусы, аудандық қоғамдық 
кеңес, аудандық ардагерлер кеңесі 

Алмас Алдабергенұлы Атановтың 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасының қайғысын бөлісіп, көңіл ай-

тады.

Жүректерден жылы орын алған еді
Адам өмірде баянды ғұмыр кешіп, биік белестерді бағындырсам, соңымда өшпес 

із қалдырсам, елге елеулі, халыққа қадірлі азамат болсам, қоғамға еңбегімді сіңіріп, 
отбасында да, еңбекте де береке-бақытқа жетсем деген тілекті ұстанады. Біз білетін 

Алмас Алдабергенұлы Атанов осындай бағытта қысқа 
ғана ғұмырында ерінбей еңбек етті де айналасына 
табиғи қабілет-қарымын, қажыр-қайратын, ерік-жігерін 
көрсете білді. 

Жиырмадан жаңа асқан шағында ауданымыздың 
алғашқы кәсіпкерлерінің бірі Алдаберген Атановтың 
ізгі жолын жалғастырып, әкесінен қалған кәсіпті 
дөңгелетіп алып кетумен бірге, ізгі істерімен көптің 
көңілінен шықты, адамгершіліктің ақ туын желбіретіп 
адалдығымен айналасының сый-құрметіне бөленді. 
Халықтың қалауымен облыстық мәслихаттың депу-
таты болып сайланды, аудандық қоғамдық кеңестің 
мүшесі болды.

Елгезектігі мен адамдардың жүрегінен жылы орын 
алды. Әке аманатына кір келтірген жоқ, анасының қабағына кірбің түсірген жоқ. 
Отбасын құрып, аяулы жарымен бірге ұл-қыз сүйді, балаларының үмітін үкіледі. 
Бақытының бапкері болды. 

Жаны жайсаң, адамгершілігі мол асыл азаматты соңғы сапарға шығарып 
салуға үлкен-кіші бір адамдай жиналды. Соңында отын өшірмейтін аяулы отба-
сы бар. Шаңырағының түтіні ұрпағы арқылы түзу шығарына сенім білдіре отырып, 
«Орнында бар оңалар» деген даналыққа сүйеніп жаны жаннатта болғыр Алмас 
бауырымыздың отбасына жақсылық тілейміз!

Сарқан газетінің ұжымы.

Азамат ең, арпалыста саспаған,
Мойымаған қиындықтан қашпаған.
Ол жаққа да керек болды-ау, өзіңдей
Жаны жомарт, жүрегі кең, жақсы адам.

Халқы сүйген - жақсылардың жалғасы,
Өлшеп берген осы-ау, сірә, бар жасы.
Қырық жаста қыршын кетті, амал не?
Сарқан сүйген, асыл тастай Алмасы!

Жарың қалды, сенсіз таңы атпаған,
Ұрпақ қалды, буындары қатпаған.
Ана қалды, жасқа толы етегі,
Халқың қалды, бағалаған, баптаған.

Қызығың көп, көргеніңнен көрмеген,
Еңбек еттің маңдай ақы терменен.

Жақсылардың жалғасы
Елін сүйген, жерін сүйген біртуар,
Алмас құда, сендей саңлақ 

кем де кем.

Жұма күні, тамыз таңы атарда,
Қара қорым халық толы қатарда.
Қимастықпен жаназаңа жиналды,
Шығарып сап өзіңді ақтық сапарға.

Өмір-өзен үзді арна ағысын,
Шырақ шамың сәулелі оттай дарысын.
Топырағың торқа болып,Тарланым!
Жұмақ төрі мекен болсын, Арысым!

Бақыт Дүйсенұлы,
Алматы қаласы.

Еске алу!
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек кентінде ұзақ жыл-

дар зейнеткерлікке шыққанға дейін мұнай базасында еңбек етіп, кейінгі 
17 жылда Алматы облысы Сарқан қаласында өмір сүрген ардақты жан, 
аяулы әже  Мұсақызы Рая анамыз осыдан 40 күн бұрын 83 жасында  
өмірден озды.                                        

Жарық жалғаннан - мәңгілік бақиға аттанды. Артында ұлы, келіні, 
немерелері  қалды. Бұл өмірге өшпестей із тастады.

Жатқан жерің жайлы да жарық болсын. Топырағың торқа, жаның 
жәннаттан орын алсын. Бақұл болыңыз, әз- Ана!

Еске алмай мен қалай жай қаламын,
Ой тастасын қолымдағы ақ қаламым.
Он жеті жыл келін болып осы әулетке,
Ұрпақ тарап, өріс кеңіп, жанды бағым.

Он жеті жыл өзіңмен  атты таңым,
Биіктеттің, биіктеді  ақ қамалым.
Еңбегімді еш кетірмей, бағбан болып,
Абыройлы болғанымды шын қаладың.

Қалай ғана ұмытамын берекеңді,
Әр күніме жалғай білдің мерекеңді.
Тағылымы көп, тәрбиелі әр сөзіңді,
Мақтан тұтсын, өсіп жатқан ұл ертеңгі.

Бала деп білдің, өмірдің тәтті қызығын,
Бағалай білдің отымның жанған қызуын,
Алдыңа жатып, әлдимен өскен немерең,
Әлі сезеді алақаныңның жылуын.

Сізден көрдім, балаларымның шаттығын.
Келместей көргем, басыма түспес қайғы мұң.
Жан апау, енді өзіңсіз қалай көтерем,
Ауырлау болған өмірдің мына салмағын.

Өзіңді қимай, жанымды қояр жер таппай,
Апалап қалды-ау,  ішімдегі жан айқай.
Сағыныш деген ұлғайып барады көңілде,
Ешкім де маған қарамасын таңырқай.

Ешкімде маған таңқалмасын құмартып,
Ешкімде маған сөйлемесін тым артық.

Жүзімнен менің ештеңе сірә байқалмас,
Себебі, менің ішімде жатыр қимастық,

Күндер өтті, таңдар да талай ағарды,
Жас жуып жатыр өзіңді көрген жанарды.
Көңілді тауып, жұбату күнде айтса да,
Қалайша қиям жанашыр болған апамды,

Сағыныш деген өлеңім осылай бүр жарды,
Елемеп едік өзіңмен бірге мұз-қарды.
Уайымсыз апа, үйіңде тыныш жата бер,
Күндерді енді елемеймін ызғарлы.

Бақиға кеттің, беймәлім бүгін күй кештік,
Сарыла күтіп, елеңдеп сізді  іздедік.
Әжелеп жүріп, аулада сені іздеген,
Немереңе, апа, күдеріңді енді үз дедік.

Уақыт- емші, өмір- өтер ақырындап,
Түсіндірдім әр балаңа жақындап,
Жеткізіп, баққан әжелерің сендерді,
Бақ тілеп енді биікте тұрар бақылап,

Айналсақ та, жүз толғанып ғаламды,
Таба алмаймыз енді сіздей ананы.
Еске алып, Құран- Кәрім бағыштап,
Түсірмейміз тұғыры биік бағаңды.

  
 Еске алушы: Ұлы Серікбол, 

келіні Жұлдыз және немерелері!

   Әз-ана, алтын-ене!

Сарқан қаласы Жұбанов көшесі 
№ 29 үй сатылады. Үйде 

барлық жағдай жасалған. Еврожөндеу 
жүргізілген. Жөндеуді қажет етпейді. 
Және жиһаздарымен қоса сатылады. 
Хабарласыңыздар: ұялы тел.8701 
2573539, 8701 7717059. 

Туған жер – тұғырым
Уа, дариға, алтын бесік туған жер,
Қадіріңді келсем білмей, кеше гөр!
Жаза алмас ем топырағыңды тебіренбей,
Ақын болмай, тасың болсам мен егер,-деп кезінде болашақ ұрпаққа мол 

әрі аса құнды мұра қалдырған Қасым Аманжолов ақын атамыз туған жерін 
осылайша өлең жолдарымен сүйіп өткен екен.

Туған жер ол біздің алтын бесігіміз, кіндік қанымыз тамған жер ана-
мыз. Адамзатта екі ана болады: жарық дүниеге әкелген анасы және де осы 
дүниеде өз бауырында аунатып өсірген жер анасы, туған жері. Адам бала-
сына туған жер, ел, атамекен, атажұрт, Отан деген ұғымдар жүрегіне жақын 
болып келеді.

Халқымыздың туған жерді ардақтау сезімі өте терең, олар үшін туған жерді қадір тұту – қанға 
сіңген мінез, ежелгі дәстүр. Ол өз перзентіне барын, нәрін береді. Әр адам өз туған жерін мақтаныш 
етеді, қадір тұтады. Туған жерге қызмет ету – әрбір азаматтың игі арманы, мақсат мүддесі. 
Ұлтарақтай болса да атақоныс жер қымбат – деген мақал әр адамның жүрегіне терең ілтипатпен 
алынатын мақал. Туған жердің табиғаты да бір ерекше. Сарқанның сарқыраған өзені, бұлбұлы 
сайраған, алмабағы жайнаған көктемі қандай әдемі. Қарасаң көзіңнің ұшы-қиыры жетпейтін тау-
лары. Қарай берсең, беткей жағындағы алып жоталарда мыңғырған мал жайылып гүлмен бірге 
жайқалып, шүйгінге оранып жатқандай көрініс көз алдыңда. Менің туған жерім Сарқан ауданында 
9 ұлттың өкілдері тату-тәтті өмір кешуде. Олар еселі еңбектерімен, толағай табыстарымен аудан 
экономикасының дамып, өсіп-өркендеуіне үлестерін қосуда.

Қ. ЖАНАСБЕКОВ,
аудандық «Ардагерлер ұйымы» филиалының төрағасы.   

 

Жаппай сатылым, жеңілдіктер 80%-ға дейін. Ерлер костюмі 5000-7000 теңгеден, джин-
сы шалбарлар 1000-2000  теңгеден, түркиялық жастар жейдесі 2500, былғары түркиялық аяқ 
киімдер: әйелдер 1000, ерлер 5000, джинсы пиджактар мен күртелер 1000-2000 теңгеден және 
тағы басқалар. Мекен-жайымыз: орталық базар, 2 блок, 5 бутик . Тел: 87007823065.

Шұғыл! Сауда-саттыққа арналған құрал-жабдықтарды сатамыз. Сатылымда стелаждар, 
шкафтар, үстелдер, киімдерге арналған тіректер, манекендер бар. Бағасы келісімді. Мекен-
жайымыз: орталық базар, 2 блок, 5 бутик. Тел: 87007823065.

Проводим распродажу, скидки до 80% . Мужские  костюмы от 5000-7000, джинсы от 1000-
2000, турецкие молодежные рубашки приталенные 2500 ,коженая турецкая обувь :женская 1000; 
мужская 5000 , джинсовые пиджаки и куртки от 1000-2000 и многое другое.Адрес:сарканский 
рынок, 2 блок 5 бутик. 

Срочно! Проводим распродажу торгового оборудования: стелажи, шкафы, столы, стойки для 
одежды, манекены, головы. Цена договорная. Адрес:сарканский рынок 2 блок 5 бутик. Номер 
телефона :87007823065.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

4 бөлмелі үй сатылады. Жер көлемі 12 сотық. Мал ұстауға ыңғайлы жер бар. Екі үйдің жері 
бар. Үй жылы әрі құрғақ. Қора-қопсы, монша, 2 жертөле, жаңа көмір қора, бау-бақша, жеміс-жидек 
көп. Бағасы келісімді. Төлемді бөліп төлеуге болады. Мекен-жай: Сарқан қаласы, М.Жұмабаев 
№17 үй. Тел: 8747 8671461.   

ҚР ІІМ-нен берілген Айділдә Нұрайдардың атына берілген ықтияр хат жоғалуына байланы-
сты жарамсыз деп танылсын. 


