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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газетіSARQAN

Сарқан аудандық мәслихатының 2019 жылғы 9 
қаңтардағы «Сарқан ауданы бойынша аумақтық сайлау

комиссиясының мүшелерін сайлау туралы» № 53-219 
шешіміне  өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық Заңының 10-бабының 3-тармағына, 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – 
өзі басқару туралы»  Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңының 
6-бабы 1 – тармағының 7-1 тармақшасына сәйкес, Сарқан ауданының 
аумақтық сайлау комиссиясының ұсынысын басшылыққа ала отырып,  
Сарқан аудандық  мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Сарқан аудандық мәслихатының 2019 жылғы 9 қаңтардағы № 53-219 
шешімініне өзгерістер енгізіліп, қосымшасы жаңа редакцияда баяндалсын.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан аудандық мәслихат 
аппаратының басшысына  жүктелсін.

Сарқан аудандық мәслихатының кезектен тыс 8-ші сессиясының
төрағасы                                      А. Омаров
Сарқан аудандық   мәслихат хатшысының
міндетін атқарушы                      Ж.Игіман       

Сарқан аудандық мәслихатының
    2021 жылғы «    » шілдесіндегі

    №_________шешіміне қосымша

Бұдан соң халық 
қалаулылары аудан 
орталығында бой көтеріп 
жатқан 5 қабатты 50 пәтерлі 
жалдамалы тұрғын үйдің 
құрылыс жұмыстарымен 
етене танысты. Нысан басы-
на арнайы ат басын бұрған 
меймандар мердігер компа-
ния өкілдерімен жүздесіп, 
сапа жағына баса мән беруге 
шақырды.

Сапар барысында мәжіліс 
депутаттары сондай-ақ «Nur 
Otan» партиясы Сарқан 
аудандық филиалы жаны-
нан құрылған «Жұмыспен 
қамту және әлеуметтік осал 
топтарды қолдау, отбасы, 
әйелдер және балалардың 
құқықтарын қорғау 
мәселелері» жөніндегі кезек-
тен тыс қоғамдық кеңестің от-
ырысына қатысты. Аталмыш 
өзекті мәселелер бойын-
ша Н.Островский атындағы 
мектеп лицейдің директо-
ры Бақытгүл Сәрсембаева, 
Черкасск орта мектебі 
директорының тәрбие ісі 

Басты мақсат - 
өңірдің дамуы

жөніндегі орынбасары Дар-
хан Елубаев оқушылардың 
құқықтық тәрбиесі жайын-
да баяндама жасады. Мек-
тептерде орын алған түрлі 
келеңсіздіктер мектеп психо-
логтарымен, жауапты маман-
дармен жұмысты күшейтуді 
талап етеді. Осы мәселеге 
«Nur Otan» партиясы Ал-
маты облыстық  филиалы 
төрағасының бірінші орын-
басары Гүлнар Тойлыбае-
ва жиын қорытындысында 

бас назар аударып, бала 
құқығын қорғауда атал-
мыш қоғамдық кеңестің 
жұмысы маңызды екендігін 
айрықша атап өтті. Осы бас 
қосуда  Данияр Әлімбаев 
пен Әлия Әбсеметова бала-
лар құқығына, қауіпсіздігіне 
қатысты Парламент 
қабырғасында көтеріліп 
жатқан мәселелер турасында 
да мәліметтерімен бөлісті.

П.ЖЕҢІСХАН.

Ұзын-саны 279 үміткердің 242-і басты додаға қатысатын болады. 29 
тұлғаның кандидатурасы түрлі себептермен алынып тасталған. Нақтылайтын 
болсақ, 17 үміткер талаптарға сай келмеген, ал 12-і өз кандидатурасын алып 
тастаса, 1 үміткер тіркеуден алу туралы өтініш білдірген. 

«Ақтық мәреге жетемін деген саяси тұлғалардың ішіндегі бәсеке 
бәсеңдемек емес. Бүгінгі күні орташа бәсекелестік-3,9 құрап отыр. Барлық 
округтердегі үміткерлердің саны 3-тен көп»,-деп атап өтті Алматы облысы 
сайлау комиссиясының мүшесі Қаһарман Жақсылық.  

Айта кетейік, республикалық бюджеттен әрбір үміткерге 220 мың 
теңге қаржы бөлінеді. Бұл қаражат  үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуге 
бағытталатын болады. 

Саяси партия өкілдері де айтулы додадан шет қалмақ емес.  «Nur Otan» 
партиясы - 57, «Ауыл» ХДПП - 7, «Ақ Жол» ҚДП - 1, «АDAL» СП - 13, ҚХП - 12, 
ЖСДП - 3 үміткері сайлауға түспек. 

Айта кету керек, жергілікті атқарушы органдары үгіт-насихат жұмыстары 
басталғанға дейін үгіт материалдарын орналастыруға арналған орындарды 
дайындады.

Үміткерлердің сайлау алдындағы үгіт-насихат жұмыстары: 
- барлық бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асыра алады  

(теледидар, радио, баспа БАҚ-тары,интернет басылымдары, әлеуметтік 
желілер);

- сайлау алдындағы жария іс-шараларды және кандидаттар мен олардың 
сенім білдірген адамдарының сайлаушылармен жеке кездесулерін өткізу;

- баспа, дыбыс-бейне және өзге де үгіт материалдарын шығару және та-
рату арқылы жүзеге асырылады.

Сондай-ақ аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдігіне 
ҮМІТКЕР өзінің болашақ қызметінің сайлау алдындағы бағдарламасымен та-
ныстырады. 

Аталған талаптар бұзылған жағдайда тиісті сайлау комиссиясы үміткерге 
партиялық тізімді тіркеуден бас тартуға, ал үміткер тіркелгеннен кейін мұндай 
сайлау алдындағы бағдарламаны ұсынған жағдайда онда үміткерді тіркеу ту-
ралы шешімнің күшін жоюға құқылы.

Өз тілшіміз. 

242 үміткер 
бақ сынауда 

Ел тарихында тұңғыш рет ауылдық округ әкімдерін 
бұқара сайлайтын болады. Елді қуантқан ақжолтай 
хабардың тарағаны сол екен, саяси бәсекеде бақ сынау-
шыларда өз жұмыстарына кірісті. Күні кеше үміткерлер 
іріктеліп, аламанға түсер жүйріктер белгілі болды. 

Ауданымызға жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің жетінші шақырылым депутаттары Данияр 
Әлімбаев пен Әлия Әбсеметова алдымен «Nur Otan» партиясы Сарқан 
аудандық филиалының ғимаратында қоғамдық қабылдау өткізді. 
Қоғамдық қабылдауға болған аудандық мәслихаттың депутаттары 
Бірлік, Теректі ауылдарындағы жоспарланған мектептердің құрылысын 
жүргізуді, Көктерек ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеуден өткізуді 
және өңіріміздегі тау туризмін дамытуға ықпал ететін Теректі-Жалаңаш 
бағытындағы жолды жөндеу жұмыстарын қаржыландыру сынды бірқатар 
мәселелерді көтерді. Барлық аталған нысандар тиісті мемлекеттік са-
раптамадан өтіп, жобалық-сметалық құжаттары әзірленген, тек қаржы 
жағы құрылыстарға қолбайлау. Өз кезегінде мәжіліс депутаттары тиісті 
облыстық басқарма басшыларына ұсынысхат жазып, Республикалық 
бюджеттен қаржы қарастырылуына ықпал етуге уәде берісті. Қабылдау 
соңында меймандар аудандағы әріптестерімен өңірдің дамуы жайында 
ашық пікір алмасып, емен-жарқын әңгімелесті.

Сайлау - 2021ДЕПУТАТТАР  ЕЛ  ІШІНДЕ 
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"Алдияр Батыр" ескерткішіне қосымша 

қаржы қосқан 
АЗАМАТТАР

1	 Абдрахмановтар	әулеті	 																					1	000	000	 500	000	 1	500	000
2	 Қарсыбаева	Нұрайым	 																				800	000	 200	000	 1	000	000
3	 Жаманбалин	әулеті	 																				750	000	 50	000	 800000
4	 Тынышбаевтар	әулеті	 																				500	000	 500	000	 1	000	000
5	 Блискельдиновтар	әулеті	(Абай	ауылы)		600	000	 230	000	 830	000
6	 Мұқашевтар	әулеті
										(Мұқашев	Жанат	Мухаметкалиұлы)	 				260	000	 18	000	 278	000
7	 Тастанбаев	Саятжан	 																				200	000	 300	000	 500	000
8	 Тойшыбеков	Жанат	 																				420	000	 80	000	 500	000
9	 Мырзановтар	әулеті	 																				200	000	 600	000	 800	000
10	 Қалажанов	Мақсут																																					150	000	 100	000	 250	000
11	 Нұрахметов	Сағатбек	 																				150	000	 150	000	 300	000
12	 Молдахметов	Серікжан	 																				500	000	 100	000	 600	000
13	 Имансыдық	Нұрлан	 																				1	000	000	 100	000	 1	100	000
14	 Молдаханова	Ғалия	 																				21	000										 21	000	 42	000
15	 Құдайбергенов	Қажыристан	 																				100	000	 20	000	 120	000
16	 Жұмабеков	Оңалсын	Исламұлы	 				500	000	 500	000	 1	000	000

Қаржымызды аудардық, міндетімізден құтылдық демей, қаржы толық жетсін деген 
оймен қорға ҚОСЫМША үлес қосып жатқан ЖОМАРТ жандарға көп рахмет.  
"Бабалар Рухы" қорының ұйымдастыру комитеті.

08.06. - 18.07.2021 жыл аралығында "Бабалар 
рұхы" қорына Алдияр Батыр ескерткішінің 

тұғырына және маңайын абаттандыруға үлес 
қосқандардың тізімі

1.	 Майемгенова	Гульнар	 																				5	000
2.	 Ахметжанова	Камила	 																				20	000
3.	 Бодағұлов	Кенжелеу	 																				100	000
4.	 Қарсыбаев	Қанабек	балаларынан	
											(Алматы	қаласы)	 																																				200	000
5.	 Әбдиев	Арыстанбек	 																				10	000
6.	 Атағозин	Ерікбол	 																																				30	000
7.	 Ахметжанов	Қайсар	 																				20	000
8.	 Досмуханбетов	Асхат	 																				50	000
9.	 Ниязбеков	Өмірзақ	
												(Талдықорған	қаласы)	 																				150	000
10.	 Абдрахманов	Дастан	Қадырұлы	 				100	000
11.	 Абдрахманов	Дәурен	Қадырұлы	 				100	000
12.	 Абдрахманов	Дархан	Қадырұлы	 				100	000
13.	 Абдрахманов	Арнай	Қанатұлы	 				100	000
14.	 Абдрахманов	Абылай	Қанатұлы	 				100	000
15.	 Блискельдинова	Сәуле	Серікқызы		 				30	000
16.	 Жаманбалин	Серікқалидің	немерелері
									Әлімжан,	Алина,	Жамила,	Мәди,	Мадина
										(Алматы	қаласы)	 																																				50	000
17.	 Мейрамбек	(Арал	қаласы)	 																				100	000
18.	 Айдаболов	Руслан	(Алакөл	ауданы)	 				10	000
19.	 Шарипов	Болат	(Ақсу	ауданы)	 				100	000
20.	 Тынышбаев	Шоңайдың	немерелерінің	
							атынан	(Ерғалиев	Қайнар	Алматы	қаласы)500	000
21.	 Жалын	Қасымбекұлы	(Ақсу	ауданы)	 			10	000
22.	 Талғат	Б.	(басқа	мағлұмат	жоқ)	 			10	000
23.	 Нұрболат	Д.	(басқа	мағлұмат	жоқ)	 			100	000
24.	 Тасболатов	Серіктің	ұлдары:	
Алмас,	Жантас,	Олжас	(Алакөл	ауданы)	 				200	000
25.	 Какоткина	Наталья																																					5	000
26.	 Мұқашев	Жанаттың	немересі	Нұрсұлтан18	000
27.	 Қалажанов	Диас	Мақсұтұлы																						100	000
28.	 Тастанбеков	Саятжан	балалары	
мен	немерелерінің	атынан	(Алматы	қаласы)					300	000
29.	 Батырбаев	Жандос	 																					20	000
30.	 Құрманғалиев	Қуаныш	 																				20	000
31.	 Жексембаев	Бейбітжан	(Ақсу	ауданы)					50	000
32.	 Дәулетқалиев	Асқар	 																				100	000
33.	 Есімханов	Қанатбек	 																				100	000
34.	 Тойшыбеков	Жанат	(Алматы	қаласы)	 				80	000
35.	 Мухамадьяров	Төлеген	
										(Талдықорған	қаласы)	 																				50	000
36.	 Ахметсафин	Мубарак	 																				10	000
37.	 Акишев	Толыс	 																																				100	000
38.	 Құлахметова	Банужамал	Ағабдолдақызы	30	000
39.	 Нұрахметов	Сағатбек	(Нұр-Сұлтан	қ.)150	000
40.	 Тажиев	Советбек	Арынұлы	 																				50	000
41.	 Молдахметов	Серікжан	(Алматы	қ.)	 				100	000
42.	 Имансыдық	Нұрлан	Жайлауұлы	 			100	000
43.	 Молдаханова	Ғалия	Каметовна	 				21	000
44.	 Блискельдинов	Серік	өзінің	
											Алдияр	атты	немересінің	атынан	 				200	000
45.	 Құдайбергенов	Қажыристан	немересі	
										Темірланның	атынан	 																				20	000
46.	 Жұмабеков	Оңалсын	 																				500	000
47.	 Мұқажанов	Ахметжан	 																				50	000
48.	 Тұрысбеков	Сабыржан	 																					60	000
49.	 Боранбаева	Бижамал	(84	жаста)	 				20	000
 
"Бабалар Рухы" қорының ұйымдастыру комитеті.  
 
Жерлестерімізді ортақ істен шет қалмауға шақырып, ұлттық рухымызды аспандатуға 

үлес қосатындар сапының нығая беретіндігіне нық сенімдіміз. 
Қоғамдық қордың реквизиті:  
KZ 776010311000083911
SWIFT BIC: HSBKKZKX
БИН\ИИН: 190640010888
КБе 18
КНП 120
KASPI GOLD: 8-701-609-9075
   

Сарқан ауданының ауылдық округтері әкімдеріне 
кандидаттарды тіркеу қорытындысы туралы 

хабарлама 
2021	жылғы	14	шілдеде	 сағат	18.00-де	 тіркеу	 кезеңі	 аяқталды.	Аудан	бойынша	барлығы	3	

сайлау	округінде	10	кандидат	тіркелген,	оның	ішінде	3	(37,5%)	-	саяси	партиялармен,	7	(72,5	%)	
-	өзін-өзі	ұсынумен.

Саяси	партиялар	3	сайлау	округі	бойынша	кандидатураларын	ұсынды:	"NurOtan"	партиясы	3	
кандидат.	Орташа	бәсекелестік	4	адамды	құрады.

Ағымдағы	жылғы		2021ж.20	шілдедегі	жағдай	бойынша	10	кандидат	тіркелді,	оның	ішінен	1	
кандидат	1993	жылы	туылған	Дуанов	Марат	Нурланович	өз	еркімен	арызын	жазып	кандидатура-
сын	алды.	

2021жылғы	21	шілдедегі	жағдай	бойынша	9	кандидат	тіркелді
"Қазақстан	 Республикасындағы	 сайлау	 туралы"	 Қазақстан	 Республикасы	 Конституциялық	

заңының	113-5-бабының	9-тармағына	сәйкес	кандидаттарды	тіркеу	қорытындылары	туралы	рес-
ми	ақпарат	БАҚ-та	жарияланатын	болады.

Сарқан аудандық сайлау комиссиясы.
Сообщение об итогах регистрации кандидатов 
в акимы сельских округов Сарканского района

14	июля	2021	года	в	18.00	часов	завершился	этап	регистрации.	Всего	по	району	в	3	избира-
тельных	округах	зарегистрировано	10	кандидатов,	из	них	3	(37,5%)	-	политическими	партиями,	7	
(72,5	%)	-	самовыдвижением.

Политические	 партии	 представили	 кандидатуры	 по	 3	 избирательным	 округам:	 партия	
«NurOtan»	3	кандидата.		Средняя	конкурентность	составила	4	человека.	

По	состоянию	на	20	июля	2021г.	 	 из	 зарегистрированных	10	 кандидатов,	по	собственному	
желанию	снял	с	регистрации		свою	кандидатуру	-	кандидат	Дуанов	Марат	Нурланович,	1993	года	
рождения.	

По	состоянию	на	21	июля	2021г.		зарегистрировано	9	кандидатов.
Согласно	п.9	ст.113-5	Конституционного	закона	Республики	Казахстан	«О	выборах	в	Респу-

блике	Казахстан»	официальная	информация	об	итогах	регистрации	кандидатов	будет	опублико-
вана	в	СМИ.

Сарканская районная избирательная комиссия.

Мен,	Нұрханова Шырынгүл Батайқызы, 	Аманбөктер	ауылында	1996	
жылдан	бастап	тұрамын.	Жоғары	оқу	орнын	бітіріп,	мемлекеттік	қызметте	
істеп,	 ауылдың	 тұрмыс-тіршілігіне	 араласып	 келемін.	 Бұл	 бағыттағы	
жетістіктерімді	ауыл	тұрғындары	жақсы	біледі.	

ҚР	Президентінің	биылғы	Жолдауында	ауыл	әкімдерін	сайлау	туралы	
жарлығы	шыққаннан	кейін,	Сарқан	ауданы,	Аманбөктер	ауылдық	округінің	
әкімдігіне	үміткер	болуға	бел	будым.	Ауылымызды	жан-жақты	дамыту	үшін	
шешімін	күткен	мәселелер	жетіп-артылады.	Ауылымыздың	қай	жерінде	де	
тұрғындар	 өздерін	 толғандырып	 жүрген	 ірілі-ұсақты	 барлық	 мәселелерін	
алдымен	өздері	сайлаған	әкімдеріне	айтып	жатады.		Өйткені,	Әкім	–	халық	
сенімін	иемденген	тұлға,	аманат	жүгін	арқалаған	азамат.

Бүгінгідей	 күрделі	 	 кезеңде	 осындай	 зор	 сенім	 мен	 жауапкершіліктің	
үдесінен	 табылу	 кім-кімге	 де	 сын	 болатынын	 жақсы	 сеземін.	

Сайлаушылардың	сенімін	иемденіп,	әкім	деген	мәртебелі	мандатқа	қол	жеткізсем,	Аманбөктер	
ауылындағы	күрмеуі	шешілмеген	мәселелердің	оң	шешімдерін	табуға	жұмыс	жасайтын	боламын.

Мен,	 Дюсембеков Дәулет Әділжанұлы, 	Екіаша	ауылында	1986	жылы	
дүниеге	 келдім,	 сол	 ауылда	 туып-өсіп	 ауылдың	 тұрмыс-тіршілігіне	 арала-
сып	келемін,	7	жылдан	астам	уақыт	ауылдық	әкімшіліктің	қызметінде	істеп	
келемін,	 ауыл	 тұрғындарымен	 белсене	 араласып,	 ыстығында,	 суығында	
бірге	өткеріп	келемін.

ҚР	 Президентінің	 биылғы	 Жолдауында	 ауыл	 әкімдерін	 сайлау	 тура-
лы	 жарлығы	 шыққаннан	 кейін,	 Сарқан	 ауданы,	 Екіаша	 ауылдық	 округінің	
әкімдігіне	 үміткер	 болуға	 өз	 кандидаттығымды	 ұсынып	 отырмын.	 Ауыл	
мәселесін	жетік	білетін	азамат	ретінде	күрделі,	күрмеуі	көп	мәселелердің	көп	
екенін	жасырмаймын.	Осы	мәселелердің	шешімін	табу,	халықтың	бірлігі	мен	
зор	сенімін	арқалау	маған	орындамасам	болмайтын	сын	болатындығы	хақ!	Сайлаушыларымның	
үміттерін	арқалағандықтан		әрқашанда	халық	жанынан	табылуға	қызмет	атқаратын	боламын.

ИПОТЕКА АЛУ ТУРАЛЫ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАСАҢЫЗ...
Онда сізге зейнетақы аударымдары туралы анықтама міндетті түрде қажет. Бұл 

анықтаманы бірнеше жолмен алуға болады. 
eGov.kz портал арқылы: 1.	 Сізге	 ыңғайлы	 тәсілмен	 порталда	 авторизациядан	 өтіңіз	 2.	

«Әлеуметтік	 қамтамасыз	 ету»	 бөлімін	 ашыңыз	 3.	 «Зейнетақы	 аударымдары	 туралы	 анықтама	
алу»	қызметін	табыңыз	4.	«Қызметке	онлайн	тапсырыс	беру»	батырмасын	басыңыз	5.	Аударым-
дар	туралы	анықтама	қандай	уақыт	кезеңі	үшін	қажет	екенін	көрсетіңіз	6.	ЭЦҚ	арқылы	қызметке	
қол	қойыңыз	және	анықтама	20	минут	ішінде	дайын	болады.

eGov mobile қосымшасы арқылы: 1.	Қосымшаға	кіріп,	тіркеліңіз	2.	«Қызметтер»	бөлімінен	
«Жеңілдіктер,	 жәрдемақылар,	 зейнетақылар»	 бөлімін	 табыңыз	 3.	 Содан	 кейін	 «Зейнетақы	
жинақтарының	жай-күйі	туралы	ақпарат»	бөлімін	ашыңыз	4.	Қажетті	кезеңді	көрсетіңіз	5.	ЭЦҚ	не-
месе	СМС	көмегімен	қызметке	қол	қойыңыз,	анықтама	4	сағат	ішінде	дайын	болады.

@Kenes1414bot (EgovKzBot2.0) телеграм-бот арқылы:	1.	@Kenes1414bot	(EgovKzBot2.0)	
телеграм-ботын	табыңыз	2.	Мәзірден	«Қызметтер»	бөлімін	таңдаңыз	3.	Содан	кейін	мессенджер	
арқылы	 «Зейнетақы	 жинақтарының	 жай-күйі	 туралы	 ақпарат	 (инвестициялық	 табысты	 ескере	
отырып)»	бөлімін	таңдаңыз	4.	Өз	атыңызды	жіберіңіз	5.	Телефон	нөміріңізді	жіберіңіз	6.	Қажетті	
кезеңді	көрсетіңіз	7.	SMS	арқылы	сізге	келетін	кодты	жіберіңіз	8.	Бірнеше	минут	ішінде	анықтама	
дайын	болады.	Сіз	оны	жүктей	аласыз	немесе	поштаңызға	бағыттай	аласыз.

Қажетті	анықтамаларды	үйден	шықпай-ақ	алыңыз!
К. КАРИПОВА,

аудандық ХҚО маманы. 

Үміткерлер сөз алады
Сенімге селкеу түсірмеймін 

Халық жанынан табыламын 

Тұрғылықты жері бойынша тіркелу үшін 
интернет жүйесі мен 15 минут бос уақытыңыз 

болса жеткілікті
Егер	қандай	да	бір	себептермен	сізде	тұрғылықты	тіркелу	болмаса,	мүмкіндігінше	

тезірек	 тіркелуіңіз	 тиіс.	 Себебі,	 сізге	 айыппұл	 салынуы	 мүмкін.	 Мұны	 электрондық	
үкімет	порталы	арқылы	қалай	жасау	керектігі	 туралы	нұсқаулықты	ұсынамыз:	 -	ЭЦҚ	
көмегімен	eGov.kz	порталында	авторизациядан	өтіңіз		-	Іздеу	жолында	«ҚР	халқының	
тұрғылықты	жері	бойынша	тіркеу»	қызметін	тауып,	«Қызметке	онлайн	тапсырыс	беру»	
батырмасын	басыңыз	-	Өтінімді	толтырып,	оған	ЭЦҚ	көмегімен	қол	қойыңыз.	Тұрғын	үй	
иесі	де	eGov	арқылы	өз	келісімін	береді.	-	Қызмет	көрсету	мерзімі	15	минуттан	аспай-
ды,	сіздің	өтініміңізді	өңдеу	туралы	хабарлама	жеке	кабинетке	келеді.

ХҚО	 ғимаратында	да	 тіркелуге	 болады,	 бірақ	 бұл	 үшін	міндетті	 түрде	 тұрғын	 үй	
иесінің	жеке	қатысуы	және	оның	келісімі	қажет.	Оңай	әрі	тез	тіркеліңіз!

Г.СМАГУЛОВА,
аудандық ХҚО маманы. 



23 шілде   2021 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 3ARQANS QOǴAM
Сарқан ауданында мүгедектер қатарындағы 

кемтар балаларды
жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға 

жұмсаған шығындарын өндіріп алу мөлшерін және 
тәртібін  айқындау туралы

«Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы 
қолдау туралы»  Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабының 4) тармақшасына 
сәйкес, Сарқан аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Сарқан ауданында мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жо-
спары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алудың келесі тәртібі 
айқындалсын:

1) мүгедектер қатарындағы кемтар балалардың жеке оқыту жоспары бойынша 
үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алуды (бұдан әрі – оқытуға жұмсаған 
шығындарын өндіріп алу) «Сарқан ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесімен жүргізіледі; 

2) оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу жеке оқыту жоспары бойынша 
мүгедектер қатарындағы кемтар балалардың ата-анасының біреуіне немесе өзге де 
заңды өкілдеріне отбасының табысына қарамастан беріледі;

3) оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу жеке оқыту жоспары бойынша 
мүгедектер қатарындағы кемтар балалардың ата-анасының біреуіне немесе өзге де 
заңды өкілдері өтініш берген айдан бастап тоқсан сайын төленеді;

4) оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алуды тоқтатуға әкеп соққан мән-жайлар 
туындаған кезде (он сегіз жасқа толуы, қайтыс болуы, мүгедектігінің алынып таста-
луы, Сарқан ауданының шегінен тыс жерге тұрақты тұруға кетуі) төлемдер тиісті мән-
жайлар болған айдан кейінгі айдан бастап тоқтатылады;

5) оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу барысында туындаған барлық даулар 
мен келіспеушіліктер  Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрінің 2021 жылғы 25 наурыздағы № 84 «Әлеуметтік – еңбек саласында 
мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы» бұйрығымен  бекіткен 
«Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу» қағидаларда 
көрсетілген тәртіппен шешіледі; 

6) шығындарды өтеу үшін қажетті құжаттардың тізбесі, мерзімі, нысаны мен 
нәтижесі «Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартымен бекітілген (Қазақстан Республикасының Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2021 жылғы 25 наурыздағы № 84 «Әлеуметтік 
– еңбек саласында мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы» 
бұйрығымен  бекітілген «Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды 
өтеу» қағидаларға қосымша).  

       2. Сарқан ауданында мүгедектер қатарындағы кемтар балалардың жеке оқыту 
жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу оқу жылына тоқсан 
сайын 8 (сегіз) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде мүгедектер қатарынан әр мүгедек 
балаға оқу шығындарырың өтелетіндегін  көрсету  айқындалсын.  

3. Сарқан  аудандық мәслихатының 2016 жылғы 6 қыркүйектегі № 9-44
 «Сарқан ауданында мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жо-

спары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу мөлшерін және 
тәртібін айқындау туралы» шешімінің (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 106783 тіркелген, 2016 жылғы 17 қазанда «Әділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған, 19 қазан 2016 жылғы Қазақстан Республикасының  
нормативтік құқықтық актілерді электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі) күші 
жойылды деп танылсын.

4. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан аудандық мәслихатының «Депутат-
тар өкілеттігі, заңдылық, заң тәртібін сақтау, әлеуметтік саясат, жастар және қоғамдық 
ұйымдармен байланыс жөніндегі» тұрақты комиссиясына жүктелсін. 

5. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне 
енеді және алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Об определении порядка и размера возмещения 
затрат на обучение на дому детей с 

ограниченными возможностями из 
числа инвалидов по индивидуальному учебному 

плану в Сарканском  районе
В соответствии с подпунктом 4) статьи 16 Закона Республики Казахстан "О соци-

альной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 
возможностями", Сарканский  районный маслихат РЕШИЛ:

1. Определить следующий порядок возмещения затрат на обучение на дому детей 
с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному 
плану в Сарканском районе:

1) возмещение затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями 
из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану (далее – возмещение затрат 
на обучение) производится государственным учреждением «Отдел занятости и соци-
альных программ Сарканского района»;

2) возмещение затрат на обучение предоставляется одному из родителей или 
иным законным представителям детей с ограниченными возможностями из числа ин-
валидов по индивидуальному учебному плану, независимо от дохода семьи;

3) возмещение затрат на обучение выплачивается с месяца обращения ежеквар-
тально одному из родителей или иным законным представителям детей с ограничен-
ными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану; 

4) при наступлении обстоятельств, повлекших прекращение возмещение затрат на 
обучение (достижение восемнадцатилетнего возраста, смерть, снятие инвалидности, 
выезд на постоянное место жительство за пределы Сарканского района) выплата пре-
кращается с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 
обстоятельства; 

5) все споры и разногласия, возникшие при возмещении затрат на обучение раз-
решаются в порядке, указанном в  Правилах  оказания государственной услуги «Воз-
мещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов» утвержденных  Приказом  Ми-
нистра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2021 
года № 84;

6) перечень документов, необходимых для возмещения затрат, сроки, форма и 
результат  оказания государственной услуги закреплены   Стандартом государствен-
ной услуги «Возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов» (приложение 
к Правилам  оказания государственной услуги «Возмещение затрат на обучение на 
дому детей-инвалидов» утвержденных  Приказа Министра труда и социальной защи-
ты населения Республики Казахстан от 25 марта 2021 года № 84).

2. Определить возмещение затрат на обучение на дому детей с ограниченными 
возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану в Саркан-
ском  районе ежеквартально на учебный год в размере 8 (восьми) месячных расчетных 
показателей на каждого ребенка с ограниченными возможностями из числа инвалидов 
по индивидуальному учебному плану.

3. Признать утратившим силу решение  Сарканского  районного маслихата от 6 
сентября  2016 года № 9-44 «Об определении размера и порядка  возмещения за-
трат на обучение на дому детей с ограниченными  возможностями из числа инвали-
дов  по индивидуальному учебному плану в Сарканском районе» (зарегистрирован-
ное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 106783, 
опубликованное 17 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет",  
эталонный контрольный банк нормативноо правовых актов Республики Казахстан в 
электронном виде 19.10.2016).

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию Сарканского районного маслихата «По вопросам полномочия депутатов, закон-
ности, охраны правопорядка, социальной политики, взаимодействия с молодежными 
и общественными объединениями».

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в 
органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 
дня его первого официального опубликования.                   

Орман аурулары 
мен зиянкестері
Орман аурулары - қоршаған 

ортаның қолайсыз факторлары-
нан немесе ауру өсімдіктерден 
сау өсімдіктерге берілетін орга-
низмдерден туындайтын және 
өсімдіктер құрылысының өзгеруіне 
немесе олардың құрып кетуіне әкеп 
соқтыратын патологиялық процестер.  
Сонымен қатар орман зиянкестері  
ағаш, бұта өсімдіктерін зақымдайтын 
жәндіктер.  Орман зиянкестерінің 
ішінде жиі кездесетіні  жәндіктер 
қоректену түріне қарай: жапырақ 
жегірлер, дің кемірушілер, тамыр 
зиянкестері, тұқым зиянкестері деп 
бөлінеді. Дін зиянкестері негізінен 
қоңыздар. Бұл зиянкестер діңін, сүрегін 
кеміреді, сапасын кемітеді, ағашты 
қуратады.  Орман зиянкестеріне қарсы 
олардың көбею, таралуының  ал-
дын алатын, химиялық, биологиялық 
шаралар қолданылады. Жыл сайын 
паркте жоспарға сәйкес орман қорғау 
жұмыстары орындалады. Мемлекеттік 
орман қоры учаскелерінде ағаш кесу 
ережесі бойынша филиалдарда дің 
зиянкестерін жою үшін зақымдалған 
(стволовая гниль) ағаштарды кесіп 
дайындайды. 16 га алма ағаштарына 
орман ауруларына қарсы (алма күйесі, 
алма шірігі, алма таз қотыры т. б) 
Сарқан орман тұқымбағында жер үсті 
өңдеу жұмыстары 3 рет   жүргізіледі.

 
А. САТЫБАЛДИНОВА,

"Жоңғар Алатауы" МҰТП Табиғи 
қорық қорын қорғау және қалпына 

келтіру бөлімінің орман-потолог 
инженері. 

Ұлттық парктің табиғат
 жанашырлары 

Әрбір мамандықтың өзіндік ерекшелігі бар, біреулер адам өмірін қорғаса, енді 
біреулер үй салады. Инспекторлар болса тек қана орманды күзетіп қана қоймай, со-
нымен қатар орман байлығы аң - құстармен  ағаш өсімдіктерін қорғайды.

Ұлттық парктің құрылғанына не бары 10 жылдан астам болғанымен осы қысқа 
уақытта жеткен жетістіктер мен көзге түсер нәтижелеріміз жеткілікті. Солардың 
ішінде ең бір үлкені орманды алқаптарымыз ұлғайып, еліміздің Қызыл кітабына 
енгізілген өсімдіктер мен аң – құстарымыз көбеюде. Осындай көрсеткіштерге парктің 
бас инженерлерімен және инспекторлардың нәтижелі жұмыстарының арқасында 
жетіп отырмыз. 

Инспекторлардың жұмысына қысқаша тоқтала кететін болсақ, олардың әр 
қайсысының парк басшылығымен бекітіліп берілген орман айналымдары бар және  
өз жоспары, мезгіліне сай жұмысы бар.  Көктем сайын әр ағаштың бүрлеуін, әр 
түрлі шөптесін, гүлді өсімдіктердің гүлдеуін, аң – құстардың түрлеуін бақылау жа-
сап, қадағалап отыратын осы біздің мемлекеттік инспекторлар. Сондай – ақ  жасыл 
орманымыздың бірден бір жауы болып табылатын орман өртінен қырағылы көз та-
саламай қорғап айына 2 – 3 реттен жергілікті халықпен, ауыл тұрғындарымен, жеке 
шаруа қожалықтарымен және табиғат заңнамаларының сақталуын назардан тыс 
қалдырмай әртүрлі тақырыптарда кеңестер, сұхбаттар, үгіт насихат және ескерту 
қағаздарын таратып, қасаққылыққа қарсы жорықтарды жүргізіп отыратын да біздің 
инспекторлар.

Көктем - күз айлары жақындап, сәуір - тамыз айлары келгенде, әр инспектор 
өзіне берілген жоспары бойынша, жабайы аң – құстарымызға биотехниялық іс – ша-
ралар өткізеді және алғашқы қардың түсуімен күзгі көктемгі жабайы аң – құстарға 
санақ жұмыстарында жүргізеді. Ұлттық табиғи паркімізде күндіз демей түн демей 
уақытпен санаспай  жүрген еңбекқор бір қатар инспекторларымызда аз емес.   Олар-
ды атап өтсек, паркіміздің Лепсі филиалының мемлекеттік инспекторы И. Вишняков, 
Алакөл филиалынан Т. Арғынов, Ш. Абилгапаров, Сарқан филиалынан А. Абишев 
сынды мемлекеттік инспекторларымыз қызметтік міндеттерін жақсы атқарып жүр 
деп айтуға болады.

Жалғыз біздердің қолымыздан ешнәрсе келмеуші еді, егер жергілікті халық 
инспекторлардың еңбектерін қолдап түсінушілікпен қарамаса! Міне осы және 
басқа да атқарылып жатқан шаралар асыл қазынамыз – тау ормандарын қорғап, 
оны молайтуға жоғарғы жетістіктерге жетіп,  осындай қарқынмен бірлесе жұмыс 
істеп жүргеніміз сіздер мен біздің арқамыз. Табиғатты, табиғи ортаны қорғау келер 
ұрпақтарымызға еліміздің игілігі мен жанға жайлы табиғаты тұнып тұрған өлкеміз 
үшін қаз қалпында сақтау мемлекеттік инспекторлардың қоғам алдындағы тікелей 
міндеті. 

С. ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ орман қорғау инженері.

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ 
ТАМЫРЫН ЖОЮ– ОРТАҚ 

МІНДЕТІМІЗ
Сыбайлас  жемқорлық – мемлекеттің негізіне нұқсан келтіріп, 

экономикалық дамуын тежейді. Қылмыстық заңмен көрсетілген, 
субъектісі лауазымды тұлға болып саналатын, өзінің лауазымдық 
өкілеттілігін пайдалану мақсатында, жеке бас пайдасына жасала-
тын қоғамның дамуына кері әсер ететін өте қауіпті әрекет.

Ол үнемі терең зерттеуді, бақылауда ұстауды және  оған қарсы 
тұруды қажет етеді. Мемлекет рухани және қаржы тапшылығын 
көріп отырғанда сыбайлас жемқорлықтың күшеюі мемлекеттік билік 
институттарын одан әрі әлсіретеді, азаматтардың оларға сенімін 
азайтады. Халықта әлеуметтік енжарлық қалыптасады, қоғамда 
агрессивтік қылықтар пайда болады.

Осыған орай, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске арналған 
Заңмен қатар, мемлекеттік бағдарламалар, халықаралық 
стандарттарға сәйкес жемқорлыққа қарсы күрес саласында 
нормативтік құқықтық базалар қалыптастырылды.

Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының базалық 
бағыттары Елбасының «Қазақстан-2050» Стратегиясында, «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарында белгіленген сыбайлас жемқорлықты 
іріктеу міндеттерін іске асыру арқылы нақты белгіленген. Бұл 
ретте сыбайлас жемқорлықтың көрністерін азайтудың мақсатты 
нұсқамаларына қол жеткізу алгоритімі сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы жоспарлаудың көп деңгейлі жүйесінде бүгінгі  күні басты 
бағдарламалық құжат болып табылатын Қазақстанның 2015-2025 
жылдарға арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясында 
көрсетілген.

Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойын-
ша шараларды жүйелі және бірізді іске асыру ұлттық тәжірибе 
ауқымы мен  озық халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тәжірибелерді жетілдіру тұрақты түрде жүргізіп келеді.

Елдің экономикалық дамуы мен әлеуметтік жағдайдың 
жақсаруы, демографиялық өсімнің тұрақты өсіп, қоғамда араздық 
туындамау үшін жемқорлықты жою – бәрімізге ортақ міндет.

Р.ЖАНАТБЕК,
аудандық қазынашылық 

басқармасының бас маман – 
бас қазынашысы.          
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Өтпелі кезеңнен - 
(Жалғасы. Басы өткен санда). Тәуелсіздік мәңгілік құндылық

Тарихы тереңдегі Қойлық ауылының 
бүгінгі ажар-келбеті сол елді мекендегі 
ұжымдық  шаруашылықты  1979-1996 
жылға дейін басқарған Болат Макетовтың 
есімімен тығыз байланысты. Болат 
Нәбиұлы ұзын жолдың бойындағы елді 
мекеннің еңсесін биіктетіп тұрған Мәдениет 
үйін, Ұлы Отан соғысында қаза болған 
боздақтарға арналған кешенді мемори-
алды, орталықтағы саябақты өз бастама-
сымен дер кезінде ел игілігіне ұсынуға игі 
ықпалын тигізген азамат. Жекешелендіру 
кезінде де шаруа қожалығын сауат-
ты басқарып, жерлестеріне тірек бола 
білгендігі, қамқорлыққа мұқтаж отбасы-
ларын қанатының астына алғандығы әлі 
күнге дейін аңыз болып айтылады. Қолы 
қалт ете қалса көкейдегі көксеуін, өзегін 
өртеген өксігін де өлеңмен өрнектеген 
ақын ағамыздың соңында бірнеше жыр 
кітаптары қалды. 

Аудандағы  мал дәрігерлік стансасына 
тәуелсіздік кезеңінде ұзақ жылдар бойы 
мал дәрігерлік салада тәжірибе жинақтап, 
бірқатар шаруашылықтарды басқарған 
осы саланың  білікті маманы Қанат Ма-
манбаев жетекшілік етті. Жаңа ғасыр 
бастауында аудандық аумақтық ауыл 
шаруашылығы басқармасы құрылып, 
осы басқарманың тізгінін ұстаған Қанат 
Маманбайұлы іскерлігін танытты. Ау-
дан кәсіпкерлері 2003-2005 ауыл жыл-
дары гектар көлемін арттырумен қатар, 
оның шығымдылығы мен сапасына көңіл 
бөлді. Аудандық ауыл шаруашылық 
басқармасының  мемлекеттік каран-
тин және фитосанитария бөлімі шаруа 
қожалықтарының жерлерін әр түрлі зи-
янкестер және арамшөптерден  арыл-
туды қадағалады. Егіс алқаптарындағы 
жер көлемінен  монолиттер алынып, 
оның өсіп-даму барысы анықталды. 
Сапаға баса назар аударылып, шаруа 
қожалықтарымен тығыз байланыс ор-
натылып, агротехникалық шараларды 
ғылыми негізде жүргізу қолға алын-
ды. Осы істің бастауында жүрген Қанат 
Маманбайұлы зейнеткерлікке шыққан соң 
ұзақ жылғы еңбегінің нәтижесінде Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы атанды.  

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-
да «Пролетарий» колхозында бөлімше 
басқарушысы болған Болат Рахметқалиев 
ұзақ жылғы тәжірибесі нәтижесінде 
өз саласының білікті маманы ретінде 
жастарға үлгі бола білді. Бұған дейін 
Сарқан аудандық «Казсельхозтехника»  
бірлестігінің директоры, Қарабұлақ ДЭУ-
нің бастығы, Сарқан автобазасында ди-
ректор болған Болат Рахметқалиұлы 1997 
жылға дейін еңбек сапынан қалмай, қиын 
кезеңді жұртшылықпен бірге бірлесіп 
көтерді. 

Болат ағаның балалары өмірден өз 
орындарын тапқан. Жоғарғы  оқу  орнын 
бітіріп, әке жолымен Ақсу ауданында бас 
инженер, «Красный Октябрь»  совхо-
зында директордың комерция жөніндегі  
орынбасары болған Ғалым Болатұлы 
Рахметқалиев алғашқылардың сапында 
кәсіпкерлікпен айналысып, дәрілік шөптер 
жинап-өткізіп, бұл салада жетістікке 
жетті. Бір шақырылым бойы аудандық 
мәслихаттың хатшысы болған оның бұл 
күндері «Ғалым» шаруа қожалығы соя, 
бидай, арпа дақылдарынан тиісті өнім 
алып, басқа салада да талпыныстары 
табысты болып, жерлестерін жұмыспен 
қамтып келеді. 

Тәуелсіздік қарсаңындағы жылымық 
кезеңді Сарқан ауданының Құрметті аза-
маты Мейрамғали Қалиасқаров былай 
деп еске алады: 

- 1990 жылы Қазақ Республикасы 
Жоғарғы Кеңесіне депутаттыққа үміткер 
болып тіркелдім.  Сайлауға 5 кандидат 
қатыстық. Алайда демократиялық өрлеу 
кезеңінде халықтың шынайы ықыласына 
ие болдым. 5 үміткердің арасынан 54 пай-
ыз дауыс алып, заң шығарушы ең жоғарғы 
органның – Жоғарғы кеңестің депутаты 
болып сайландым. Біздің маңдайымызға 
қоғамдық өзгерістерге атсалысу бақыты 
бұйырды. Тәуелсіздіктің таңы атқанда 

12 шақырылған Қазақстан Республика-
сы Жоғарғы Кеңесінің депутаты ретінде 
еліміздің тағдырына дауыс бердік. Осы 
кезеңде ел сөзін ұстай алатын мықты аза-
маттармен үзеңгілес жүрдік. Біздің облы-
стан сайланған  Ғалым Тұрғанбаев, Зыли-
ха Тамшыбаева, Асылмұрат Тұрғанбеков, 
кезінде  Қарабөгет совхозын басқарған 
Көшкінбай Жанатовпен бірлесе жүріп, 
көпшілік мүддесіне қатысты, әсіресе ауыл 
тұрғындарына қатысты мәселелерден 
шет қалып көрген жоқпыз. Шындық жо-
лында тайсалмайтын қазақ әдебиетінің 
көрнекті өкілдері Шерхан Мұртаза, Қадыр 
Мырза Әлімен  пікірлесу бақытына ие 
болдық.  

Сонымен Жоғарғы Кеңес 
қабырғасында Заң шығару үрдісін бастан 
өткердік. Мемлекет мүддесі мен ел игілігін 
ұштастыра отырып, заң қалыптастыру 
үшін көп ізденуге тура келді. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы 
қиындық біздің де қабырғамызға батты. 
Енді  мемлекеттің алдында ескі стеротип-
пен емес дербес елдің өзіндік мүддесін 
көтеретін Парламент құру міндеті тұрды. 
Бір жығылып, бір тұрып жүріп еліміз аз 
жылда еңсесін тіктеп алды.  

Бұған дейін Бақалы совхозын, 
«Путь Ильича» колхозын басқарған мен 
1993-1997 жылдары қайтадан Бақалы 
ұжымының төрағасы болдым. Кетеуі 
кетіп бара жатқан шаруашылық тағдыры 
жүрегіме бататын. Жоғарыдан келген 
нұсқау бойынша қоғамдық игілік жеке 
меншікке бөлініп берілу керек екендігін 
түсіне жүріп, уақыт талабын амалсыз 
қабылдауыма тура келді. 1997 жылдан 
жеке қожалық құрып, оған әкемнің атын 
беріп, әке атына кір келтірмеу үшін аспай-
таспай өз мүмкіндігімше тірлік кешіп 
келемін».

Осылай дейді аға буын өкілдерінің 
сапындағы қадірменді Мейрамғали 
ағамыз. Сол кезеңнің көрінісі көкейінде 
қатталған, ауыл кеңес қызметінде,  кейінгі 
жылдары атауы өзгерген ауыл, қала 
әкімдігінде мызғымастан 30 жыл басшы 
болған Садуақас Батқалұлы Садықовтың 
естелігіне кезек берейік: 

«1984 жылдың 15.10 күні Ново-
Покровка ауылдық кеңесіне 33 жасым-
да ауылдық кеңес төрағасы болып сай-
ланып, осы аталған кеңесте әр-түрлі 
атпен ауылдық  кеңес  төрағасы, әкімшілік 
төрағасы, атқарушы Совет төрағасы, әкім 
болып 16 жыл қызмет атқардым. Сол жер-
ден Сарқан қала әкімі болып қызметке 
ауысып  аталған орында 14 жыл жұмыс 
жасадым. Солай 30 жыл ғұмырым кеңес 

жұмыстарындағы қызметпен өтті.
Осы аталған жұмысқа дейін 1968 жылы  

Ново-Покровка,  қазіргі Алмалы ауылының  
Абай бөлімшесінде еңбек жолымды меха-
низатор, бригадир,  қысқа азық дайындау 
жұмыстарын басқарып,  кейіннен бөлімше  
басшысы(управляющий) болып жұмыс 
жасадым.

1991 жылғы Тәуелсіздік алған уақытқа 
да жеттік. Ол кездегі халықтың басындағы  
барлық  қиыншылықтарға ортақ болдық. 
Жағар май жоқ, электр қуаты жоқ, дүкендер 
мүлдем бос еді, ең қажетті күнделікті ке-
рек заттар да құрып кетті.   Зейнетақы 
11 айға дейін берілмеді. Сабын, шұлық, 
балалар киімдерін тізіммен  бөлуге тура 
келді. Қалай таза бөлсеңде жетпейтін 
дүние кемшілігі шығады да тұрады. Елді 
бір қара түнек басып,  тұңғиыққа кетіп 
бара жатқандай көрінетін. Тіршілік ары-
қарай жалғасады деген ойдың өзі күмән. 
Шалғайдағы малшы учаскесіндегі қауым 
мүлдем далада қалды. Жол қатынасы 
жоқ, жанар майды сатып алу мүмкін емес. 
Сатып  алғың келсе де ол еш жерде жоқ. 
Ауыл, аудан басшылары да барғанды 
қойған. Жеке меншікке айналдыңдар де-
ген желеу бар. Малшы  қауымға бір бара 
қалсаң,  бері қайтқанда түнде Көкөзек, 
Амангелді, Алмалы ауылдарында 
жарық көрінбейтін. Тіпті бір шыңырауға 
түсіп келе жатқандай болатынсың. Ал 
өмір сүру керек. Өлмеген жанға жан-
таласу парыз. Осылай  қиыншылыққа  
қарамай, біз өз тіршілігімізді  жалғастыра 
бердік. 5 жыл қатарынан облыс бой-
ынша базалық ауылдық кеңес атанып,  
ауылдық  кеңестер арасында  депу-
тат жұмыстарын үйлестіруде,  депутат 
кабинетін көрнекілеуде облыстық атқару 
комитеті төрағасының мақтау хаттарын, 
бағалы  сыйлықтарын алып отырдық. 
Алты жыл қатарынан 1-2 орында жүрдік. 
Үлгілі ауылдық кеңес ретінде бірнеше 
дүркін облыстық семинар біздің кеңесте 
өткізілді. Бағалы сыйлықтар,  оның ішінде 
қызметтік жеңіл автокөлік те  алдық. 

Мемлекетіміздің Тәуелсіздік алуының 
алғашқы  жылдарында  марқұм Алда-
берген Тазабеков атында ҚР бойын-
ша қол күресінен, гир көтеруден жарыс 
ұйымдастырылды.   Алматы, Семей, 
Павлодар, Қарағанды сияқты  еліміздің 
барлық түкпірінен спортшылар осы  
жарысқа қатынасты. Ауылдық кеңес 
деңгейінде республикалық чемпионат 
ұйымдастыру үлкен мәселе еді».

Аудандық білім беру бөлімін 
тәуелсіздік алған жылдардан бастап 
1996 жылға дейін Әлімхан Сүлейменов 

басқарды. Бұған дейін ұзақ жылдар 
партия-кеңес саласында тәжірибе 
жинақтаған бұл кісінің темірдей тәртібі 
білім саласын қожыратпай аман ұстап 
қалды. Дегенмен басына тартса аяғына 
жетпейтін кедейдің көрпесіндей бюджет 
тапшылығы қиындығын тигізбей қалған 
жоқ. Қазақстан Республикасы Халық 
ағарту ісінің үздігі Әлімхан ағамыз жоғары 
орындағылармен тіл табысып, өтпелі 
кезеңде аудан мектептерінің қысқармай, 
өз саласы бойынша уақыттан қалмай 
алға адымдауына бір адамдай үлес 
қосты.    Тоқсаныншы жылдардың білім 
саласына түсірген көлеңкесін,  тауқыметін 
ұстаздық еңбектің ардагері Жанат 
Мұқаметқалиұлы Мұқашевтың жазбала-
ры арқылы ойымызға оралтайық: 

«Тәуелсіздік алған жылдары 
еліміздегі басқа елді мекендердегі жағдай 
сияқты Қойлық өңірінде де алмағайып 
кезеңдер өтті. Колхоз-совхоз ыдырап, 
жекешелендіру кезінде М.Жұмабаев 
атындағы мектеп те қараусыз қалды. Мек-
тептерге қысқы маусымда отын бөлінбеді. 
1996-1997 жылдың күз-қыс кезінде 
электр жарығы мүлде болмады. Осын-
дай қиын жағдайда ауыл әкімі Тынысбек 
Мусабалановпен бірлесіп ата-аналарды 
мәдениет үйіне жинадық. Жағдайды 
түсіндіріп, қолдан келетін көмектерін 
сұрадық. Көмір болмай 1993-1994 жыл-
дары мектептің жылу жүйесі түгелге жуық 
жарылған. Терезедегі әйнектер сынық. 
Бүтіні аз. Жаңа оқу жылын бастау ке-
рек. Ал мұғалімдер 9 ай бойы еңбекақы 
алмаған. Сонда да зиялылығын көрсетіп, 
қиын жағдайдан шығудың жолын іздеген 
ұстаздарға ризашылығым шексіз. 

Жиын барысында ауыл ақсақалдары 
атынан Валентин Андреевич  Харцы-
зов, Николай Иванович Дедиков, Мұрат 
Алханов, Серік Қасымов және басқалар 
мектепті жөндеу жұмыстарына қажетті ма-
териалдар жинауға жұртшылықты үндеді. 
Өздері өнеге көрсетті, қоғамдық комиссия 
құрылып,  түскен көмек  В.А.Харцызовтың 
төрағалығымен түгел есепке алынды. 

Қазан айының аяғында үш қабатты 
мектептің жүйесі түгел жасалып бітті. 
Алайда өкінішке орай қазан айынан ба-
стап ауыл түгіл ауданда электр жарығы 
болмады.  Мектептегі қуаты аз электр мо-
торлары жұмыс жасамады. Сондықтан ка-
бинеттерге 20 шақты пеш қаланды. Ортақ 
іске ата-аналар мен мұғалімдер толық 
атсалысты. Сабақ екі ауысымда жоспарға 
сай жүргізілді. Қойлықтық азаматтардың 
ауызбіршілігі арқасында қиыншылықты 
бірлесіп жеңген едік. 

Қайырымдылардың қазаны ортай-
майды деген тәмсілді санасына сіңіріп 
өскен шәкірттеріміздің арасынан ел 
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 жаңа  қоғамға 
Қайырымдылардың қазаны ортай-

майды деген тәмсілді санасына сіңіріп 
өскен шәкірттеріміздің арасынан ел 
таныған азаматтар көп шықты. 11 бала 
тәрбиелеген Тоқтар Сәдуақасовтың Ай-
дар, Асхат деген балалары көш бастап, 
әулетінің атынан 2005 жылы Қойлық елді 
мекенінің орталығынан еңселі мешіт са-
лып бітірді. 

 -2000 жылдан бастап елдің жағдайы 
көп жақсара бастады,-дейді Жанат 
Мұхаметқалиұлы. - Ауылымыздың ауыл 
шаруашылығына жан бітіп, мал көбейді. 
Еңбекақы, зейнетақы мерзімінде берілді. 
Егістік даласында жаңа шетелдік тех-
никалар, тракторлар, комбайндар пай-
да болды. Мектептер сұйық отынмен 
жылытылып, кабинеттерде темпера-
тура режимі қатаң бақылауға алынды. 
Мектептің бюджеті еселенді. Жағдайы 
төмен отбасы балалары үшін бюджет-
тен «Жалпыға бірдей білім беру қоры» 
арқылы  арнаулы қаржы бөліне бастады. 
Осы қаражат жылма-жыл көбейіп, бала-
ларды бір уақыт тегін тамақтандыруға, 
киіндіруге және жазғы демалыс лагеріне 
демалдыруға жұмсалуда. Мектептердің 
материалдық-техникалық базалары 
жаңартылды. Соңғы 20 жылда әр мектеп 
интернет желісіне қосылды. Интерактивті 
тақталар жеткізіліп, биология, инфор-
матика, химия, физика бойынша пән 
кабинеттері жабдықталды. Оқушылар 
жаңа оқулықтармен тегін қамтамасыз 
етілді». 

Білім саласы ардагерінің осы әңгімесі 
келесі тарауымызда айтар ойымызға 
негіз болды. 

Көпшілік алды-артын бағамдай 
алмаған 1992 жылы Қарауылтөбе ауы-
лында Әнуарбек Қанабеков «Мақсат» 
шаруа қожалығын ашты. 1996 жылы 
қожалық «Елшерге» айналып, егістікпен 
қоса мал өсіруге талпыныс жасады. 
Кейіннен шаруақор Әнуарбек Қанабеков 
«Қанабек» шаруа қожалығын бірыңғай 
мал шаруашылығына, «Әнуарбек» ша-
руа қожалығын егін шаруашылығына 
мамандандыруға ден қойды. «Асуда 
алқынуға болмайды» деп жерлестеріне 
дем берген бұл күндері марқұмдардың 
сапындағы ағамыздың еңбегі еленіп, 
Елбасының Жарлығымен «Ерен еңбегі 
үшін» медалімен марапатталды. 

-Қазақстан  тәуелсіздігінің 30 жылдық 
мерейлі тойына да бір Алла берген, 
бойымызға  біткен күш- жігермен жеттік. 
Кезінде  колхоз басқармасының төрағасы, 
зейнетке шыққанша  ауылдық округ  
әкімі, қазіргі  кезде ауылдық ақсақалдар 
кеңесінің төрағасымын,-деп бастайды 
әңгімесін Төлеухан Жомартұлы Битемби-
ев.

Төкеңнің қандай салада болса да 
атқарған  қызметінде бірталай белестерді 
бағындырғанының айғағындай 
өмірдерегінде өткен жылдардың  ізі сай-
рап жатыр: 

- Осыдан отыз жыл бұрын іргелі ел 
боламыз деген арманның жетегінде алға 
бастық.  Ауданда құрылған «Қазақ тілі» 
қоғамымен бірлесе отырып ауылдағы 
саналы азаматтарды қатарымызға 
алып, мектептен  қазақ сыныптарын 
аштырдық. Бұл істің оң нәтиже беруіне 
колхоздың бас құрылысшысы Абишев 
Есім, бас экономисі Сүлейменов Тыныш-
бай Данабекұлы, басқарма төрағасының  
орынбасары марқұм Калиханов Қадыр,  
бас мал дәрігері Райханов Әнжан 
Капанұлы,  шаруашылықтың бөлім бас-
шылары мен мамандары Байшойынов 
Тұрысбек, Ескельдинов Қасымбек, Вахи-
тов Бекмуханбет Хамитұлы, інісі Тұрлы, 
мектеп мұғалімдері Жүнісбекова Бақыт, 
Чурегеева Кулбану Оразбайқызы, Жак-
сыгельдинова Гүлнар, Оспанов Озан 
Қажыкенұлы, Қарғалы ауыл Советінің 
хатшысы Алия Жұмаханқызы үлес қосты. 

Сол жылдары ауылдағы ұлтаралық 

жағдайымыздың күрделі екенін жоғарыда 
айттым. Ауылда күнара наразылық жиын. 
Болмайтын, өнбейтін дауды қуғандар 
көп. Кезінде осы өңірге қоныстанып, ата-
бабасының жеріндей жайлағандардың 
түйсіктерін, саналарын өзгерту қиынға 
соқты. Сол себептен де алаштың ары-
сы Мұхамеджан Тынышбаевтың атын 
асқақтату мақсатымызға айналды. Бұл 
бастаманы  Ескельдинов Қасымбек, Аби-
шев Есім, Калиханов Кадыр, Вахитов Бек-
муханбет, Сулейменов Тынышбай, Рай-
ханов Әнжан  сынды азаматтар қолдап,  
ұйымдастыру мәселесімен шұғылдандық. 
Мұхамеджан Тынышбаевтың  жиендері 
төрт ағайынды Кұрманғалиевтар 
біздің округте тұратын. Соколовка 
ауылындағы  соғыс және еңбек ардагері 
Қапсамет ақсақалға жолықтым. Жоғарғы 
орындарға еске алу шарасын өткізу тура-
лы    өтінішті соғыс  ардагері, көп жылдар 
ұстаздық  қызметте болған ақын Зияда 
Құрманғалиев жазды. Біздің өтінішіміз 
1992 жылы қазан айында облыс әкімі 
Тұрсынов Сағынбек Тоқабайұлына табы-
сталды.  1993 жылы көктемде облысқа  
жаңа  басшы болып  Ахымбеков Серік 
Шаяхметұлы тағайындалды. Осы кісіден  
өтінішіміз қолдау тауып,  Мұхамеджан 
Тынышбаевтың 115 жылдық мерейтойын  

атап өтуге  рұқсат берілді. Аудан әкімі Ба-
кан Николай Петрович жоспарымызбен 
танысып, істің ілгері жылжуына мүмкіндік 
берді. Ұйымдастыру комиссияның тізімін 
жасап, орныма  орынбасарым  Калиханов 
Кадырды қалдырдым да, жаныма бас мал 
дәрігері Ескельдинов Қасымбекті алып 
Алматыға жүріп кеттім. Қасымбектің бажа-
сы жазушы Тұрсын Жұртбаевтың көмегіне 
жүгіндік. Академиктермен, докторлар-
мен кездесіп, бұйымтайымызды айттық.  
Зиманов,Кеңес Нұрпейісов, Әбу Таке-
нов, Бейсенбай  Байғалиев сынды зиялы 
қауым өкілдері бастамамызды құптады.  
Әбу Тәкенов Тынышбаев тағылымы тура-
лы бірталай еңбектердің жинақталғанын 
айтты. Шәкірті Жүгенбаева Гулбану осы 
тақырыпта кандидатық диссертация дай-
ындап жатыр екен. 

Алматы қалалық безендендіру 
ақционерлік қоғамының президенті 
жерлесіміз  Мұқашев Төлеубек 
Төлеуұлының қабылдауында болдым. Ол 
кабинетіне Кеңес Одағына еңбегі сіңген 
мүсінші Шорник мырзаны шақыртып, 
ескерткіш жобасын дайындауды  тапсыр-
ды. Мүсінші Мұхаң туралы мәліметтердің,  
фотосуреттердің неғұрлым көп болу-
ын қалады.  Қайтадан академияға келіп  
тиісті құжаттарды жинастырдық. Тек 

қана қырынан түскен 
фотосуретін таппадық. 
Республикалық ұлтық 
кітапханасына барып, 
Мұхаңның үлкен жиені 
Қапсамет ақсақалдың 
қызы Құрманғалиева 
Гүлнармен жолықтық. 
Ол  өте сирек кездесетін 
және құнды кітаптар бөлімінің меңгерушісі 
екен. Бірталай керекті заттарымызды осы 
жерден таптық. Гүлнар Карлагта болған 
жазушы Федор Осадчиймен сөйлесіп 
алаш арысының қырынан түскен суретін 
таптырды. Мүсінді 1993 жылы 14-тамыз-
да аяқтау туралы  толықтай келісімшарт 
жасалды. 

Той тамыздың 21-іне  белгіленді, 
Қарғалы ауылына тиіп тұрған алма-бақтың 
жанында, Лепсі өзенінің жағасында, тау 
етегінде өтетін болды. 14-тамыз күні  
колхозымыздың бас құрылысшысы Аби-
шев Есім Алматыдан мүсінді керекті зат-
тарымен тіркемесі бар Камазбен ауылға 
алып келді.  Төлеубек Төлеуұлы бірге 
келіп, ескерткішті  мектептің алдына 
түсірді де  орнату жұмыстарын жүргізді. 
Тойға академиядан құрметті қонақ ретінде 
академик Қеңес Нұрпейісов, ғылым 
докторлары Әбу Такенов, Бейсенбай 

Байғалиев,    жазушы Тұрсын Жұртбаев 
келді. 

Ескерткіштың ашылу рәсімінде лента  
қию құрметі  Димаш Ахметұлына,  Ескендір 
Мұхаметжанұлына тиесілі болды. Мей-
мандар мектеп асханасынан дәм татып,  
жиын болатын орынға бағыт алды.  Жол- 
жөнекей орталықтан өте бере жиналған 
жұртқа көліктен түсіп Димаш Ахметұлы 
сәлем берді. Орталықтан шыққан бой-
да, анандайдан көзге ұрып тұрған ақ 
шаңқан қазақ үйлер тігілген ауылға келдік.
Жотада М.Тынышбаевтың үлкен суреті 
тұр. Ол суреттен жалпақ жібек лентамен 
төрт қазақ үйді байланыстырып қойған. 
Бұл ата мен жиендерінің арасындағы 
ұрпақтық жалғасты көрсеткен ұғым еді. 
Тойдың жоғары деңгейде өтуіне Сарқан 
ауданының барлық мекеме, колхоз-совхоз 
басшылары тайлы таяғымен ат салы-
сты. Солардың   арқасында  қазақ үйлер 
кішігірім қалашыққа айналды. Бақалы 
қазақ үйі бау-бақшаның ішінде орналасып, 
ол  совхоз директоры М.Қалиаскаровқа 
жүктелді. Димаш Ахметұлы, Ескендір 
Мұхаметжанұлы және басқа да мәртебелі 
қонақтар осы үйден дәм татты. 

Сахнаның президуымына құрметті 
қонақтар  жайғасты. Өз кезегінде  сахнаға 
көтерілген  Д.А Қонаев алдымен  қазақша,  

содан кейін орысша қағазға 
қарамай екі тілдегі мәтінді  
дәлме-дәл жұртшылыққа 
жеткізді.  Түскі тамақтан 
кейін  Бақалының қазақ 
үйінен Димаш Ахметұлы 
Алакөл ауданына аттанды. 
Той қызығы  кешке дейін 
тарқамады. Ат бәйгесі 
болды. Ертеңгісін акаде-
мик ағаларым, үйге келіп, 
М. Тынышбаевтың өздері 
құрастырған «История Ка-
захского народа» кітабын 
ризашылықпен маған  сыйға 
тартты.

Қонақтар тарқаған соң күтпеген 
суық хабар алдық. 23-тамыз күні сағат 
10-да Алакөл ауданының Ақши дема-
лыс аймағында Дінмұхамед Ахметұлы 
Қонаев қайтыс болды. Өзі жоқ болса да 
атамыздың аманаты іс жүзіне асырылу-
да. Алматыдағы темір жол институты, 
Талдықорғандағы өлкетану музейі, біздің 
өңірдегі орта мектеп, Сарқан ауданындағы 
орталық  алаң, қалалар мен ауылдағы 
көшелер бұл күндері  М.Тынышбаев атын-
да.  Тәуелсіздігіміздің арқасында 1993 
жылдан бастауын Қарғалы ауылында 
тапқан, қазақтың елдік мүдесін көтерген 
бұл шараны өскелең ұрпақ  үшін  ғибрат 
деп білем». 

Тәуелсіздіктің тағылымы мол. 
Бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсарлы 
арманы болған Тәуелсіздік жылдары 
бағымызды бағамдап, жоғалтқанымызды 
түгендеп, төл теңгемізді қолға ұстадық. 

Шекарамыздың ашық-шашық тұстарын 
тағы да бір шегендеп, өз Ата заңымызды 
қабылдадық. Ұлықты ұландарымызды 
ғарышқа ұшырып, тілімізді тірілттік. 
Әскерімізді сапқа тұрғызып, аспан 
түстес көк байрағымызды желбіреттік. 
Жаратқанның өзі бере салған жерасты 
байлықтарымыздың арқасында еңсемізді 
тіктеп, өзгелер алдымен сәлем беретін 
мемлекетке айналдық. Қиялымызға да 
кірмеген ғаламат ғажайыптардың куәсі 
болдық. Арқа төрінде жаңа астанамыз 
бой көтерді. 

Әлемдегі ең жас шаһардың келбеті 
мен сәні жарасып, бірлігі мен достығы 
нығайған. Бүгінде Арқаның төсінен 
орын тауып, еркелей аққан Есілдің 
төңірегінен бой көтерген бас қаламыз 
еркіндігіміздің нышанына айналған. Қала 
ғимараттарының биіктей түскенінен 
еліміздің еңсесін, Тәуелсіздігіміздің 
тегеурінін, жасампаздықтың жаңғырығын 
айқын көреміз. 

Жомарт ИГІМАН.
(Жалғасы бар).
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 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес елдің 

стратегиялық даму басымдықтарының бірі 
болып табылатыны баршаға мәлім. Көптеген 
дамушы елдерде, соның ішінде Қазақстанда 
да сыбайлас жемқорлық барлық салаларда 
таралған, сол арқылы экономиканың дамуына 
теріс әсер етеді.

Денсаулық сақтауды дамыту мемлекеттің 
әлеуметтік саясатының негізгі тетіктерінің бірі 
болып саналады. Біздің азаматтарымыздың 
әл-ауқатының тірегі ретінде медициналық 
қызметтердің қолжетімділігі мен сапасына 
елеулі бюджет қаражаты бөлінеді. 

Қазіргі таңда пандемия жағдайына бай-
ланысты денсаулық сақтау саласы сыбайлас 
жемқорлыққа  бейім салалардың бірі ретінде 
танылды. 

Пандемия бүкіл денсаулық сақтау жүйесінің 
беріктігін тексергендей болды. Мұндай 
өзгерістерге дайын болмаған денсаулық сақтау 
саласының жоспарларына да айтарлықтай 
түзетулер енгізді.

Пандемияға байланысты экономикалық 
қиындықтарға қарамастан, мемлекет 
карантиндік іс – шараларға тартылған 
Денсаулық сақтау қызметкерлерін қаржылай 
қолдауға 179 млрд теңгеден астам қаражат 
бөлді. Қаражатты бөлуді Сыбайлас 

Денсаулық сақтау саласындағы 
сыбайлас жемқорлық

ÁLEÝMET

жемқорлыққа қарсы қызмет жіті назарда 
ұстады. Агенттік Мемлекет басшысының тап-
сырмасын орындау мақсатында медици-
на қызметкерлеріне үстемеақыны мақсатты 
жұмсау мәселелері ерекше бақылауда және 
тұрақты негізде тиісті жұмыстар жүргізеді.

Бүгінгі таңда, республи-
ка көлемінде сондай-ақ об-
лыс аумағында тәуекел то-
бына жатпайтын адамдарға 
есептеу, қызметкерлерді 
неғұрлым жоғары тәуекел то-
бына жатқызу, жұмыс істеген 
сағаттарды тіркеу және басшы-
ларды қол астындағылардан 
қамқорлығы үшін ақы алу 
фактілері анықталды.

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет агенттігінің 
жедел-іздестіру іс-шаралары 
нәтижесінде 4 өңірде 
медициналық ұйымдардың ла-
уазымды тұлғалары тарапынан 

медициналық жәрдемақыларды төлеу кезінде 
заңсыз іс-әрекеттер фактілері анықталған бо-
латын. Мұндай заңсыздық Ақмола және Жам-
был облыстары, сондай-ақ Алматы, Шымкент 
қалаларында орын алды. Ал өткен жылы 

дәл осындай заңсыз іс-әрекеттер фактілері 7 
өңірде анықталған еді, онда залал сомасы 60 
млн.теңгеден асты. Бұдан басқа Қазақстанның 
үш өңірінде, Нұр-Сұлтан қаласы, Ақмола және 
Алматы облыстарында КВИ вакцинациялау 
паспортын сатқан дәрігерлер ұсталды. Олар іс 
жүзінде вакцинацияланбаған адамдарға құжат 
рәсімдеп, вакцинаны жойып отырған. 

Ең өкініштісі, халықтың денсаулығы байы-
ту нысанына айналып отыр, ал бюджеттен 
бөлінетін ақша желге кетуде.

Бұл жай ғана сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылық емес, халық денсаулығына қауіп 
төндіретін үлкен қылмыс болып табылады. Сол 
себепті де, қазір осы бағытта жұмыстар қатаң 
жүргізілуде. Алайда, халықтың өзі осындай 
заңсыз әрекеттерге жүгініп, жалған вакцина па-
спортын сатып алуды жалғастыра беретін бол-
са, өзінің ғана емес, өзгелердің де өміріне қауіп 
төндіретінін ұмытпауы керек.

Жандос ЖҰМАБАЕВ,
Қазақстан Республикасы Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
(Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) 
Алматы облысы бойынша департамент 

басшысының бірінші орынбасары.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС
ВНЕДРЕН В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Как известно, согласно уже 
действующему антикоррупционно-
му законодательству Республики 
Казахстан субъекты квазигосудар-
ственного сектора должны опреде-
лить структурные подразделения, 
исполняющие функции антикорруп-
ционных Комплаенс-служб.

Основной задачей Комплаенс-
служб является обеспечение 
соблюдения соответствующей 
организацией и ее работниками за-
конодательства Республики Казах-
стан о противодействии коррупции.

Кроме того, стоит отметить, что это многофункциональная позиция «защитника – советника» 
организации. Он анализирует соблюдение правил, выявляет риски, снижает вероятность их влия-
ния на операционную деятельность и финансовое состояние организации, являясь независимым 
лицом и подчиняясь непосредственно первому руководителю или совету директоров.

Статус его в компании весьма высок, ведь комплаенс-офицер предметно проверяет каждый 
процесс на соответствие стандартам и иным регулятивным требованиям, учитывает междуна-
родный контекст, информирует сотрудников о принятых политиках, рассказывает, как вести дея-
тельность, не нарушая принятых правил, а также оповещает об ответственности за нарушения, 
следит за соблюдением правил организации, постулатов корпоративной культуры и этических 
норм ведения бизнеса.

Комплаенс-служба находится в центре всех процессов, и её сотрудники взаимодействуют со 
всеми подразделениями организации. Она предупреждает возникновение «слепых зон», которые 
находятся за рамками привычного функционала структурных подразделений.

Стоит отметить, что институт Компаленса является одним из эффективных инструментов 
превентивных мер по противодействию коррупции. 

В этой связи, а также в целях применения передового международного опыта Департаментом 
Антикоррупциолнной службы Алматинской области с начала текущего года внедрены должности 
антикоррупционных Комплаенс в 220 организациях квазигосударственного и государственного 
секторов Алматинской области.

Комплаенс институт широко внедрен в международной практике и показал свою значимость 
и эффективность, ведь недопущение нарушения норм и требовании законодательства обходит-
ся намного дешевле компаниям, чем исправлять последствия. Как выразился экс- заместителя 
генпрокурора США Пол МакНалти: «Цена несоблюдения очень велика. Если вы считаете, что 
Комплаенс обходится дорого, попробуйте несоблюдение».

Информация
по проведению вакцинации 

«Спутник V» против коронави-
русной инфекции по

 Алматинской области

В области для проведения вак-
цинации против коронавирусной 
инфекций задействовано 244 при-
вивочных пунктов, 71  мобильных 
бригад,  17 передвижных медицин-
ских комплексов. 

На сегодняшний день для хра-
нения  вакцины имеются 153 мо-
розильных камер, 272 активных 
термоконтейнеров (автоморозиль-
ники). 

В область поставлено 540 
495 доз вакцины I компонента и                   
379 990 II компонента. 

Привито I компонентом – 476 
865 человек, завершили вакцина-
цию двумя компонентами – 262 
702.  Остаток на 16.07.2021 года 
вакцины I компонента –  63 630 
доз, II компонента – 117 288 доз.

Проводится широкая 
разъяснительно-просветительная 
работа по вакцинации против 
Covid-19. Проведено более 60 
прямых эфиров, подготовлено 40 
сюжетов. Опубликовано более 503 
статей в республиканских и регио-
нальных СМИ. Розданы буклеты в 
количестве 262 702 штук, памяток 
– 476 865

Ұлт қазынасы – 
домбыра

Бағзыдан бері «Нағыз қазақ қазақ емес, 
нағыз қазақ - домбыра» деген халқымыз әнмен 
күйге жақын болып, ұлттық аспаптың беделді 
бейнесін баршаға баяндайтын. 2 шек пен 20 
дан астам пернесі бар қазынамыз бүгінде 
асыл руханияттың көзіне айналып, қазақи 
құндылықтарымызды ұрпақтан-ұрпаққа беру-
де аса маңызды рөл ойнап келеді. 

Сондықтан да 2021 жылдың 1 шілдесінде 
М.Төлебаевтың мемориалды музейінде Домбыра 
күніне орай «Ұлт қазынасы - домбыра» атты көрме 
ұйымдастырылды. Көрме мақсаты ата бабадан кәсіп 
болған дәстүрлі домбыраға қызғушылық сезімін оятып 
және өнер арқылы білімге терең бойлауға мүмкіндік 
тудыру. Көрменің ашылу салтанатында мәдениет үйі 
қызметкерлері ән айтып, Ушинский орта мектебінің 
оқушы қыздары домбыра биін биледі. Сонымен қатар 
Назарбаев интеллектуалды мектебінің оқушысы Рысбек 
Ануардың орындауында Құрманғазының «Балбырауын» 
және «Сарыарқа» күйлері шертілді. Көрме барысында 
экспозицияға қойылған домбыралардың тарихы және 
қазақ мәдениетіндегі айрықша орны туралы айтылды. 
Көрмені тамашалауға келген қонақтар ерекше әсер алып, 
ризашылықтарын білдірді.

Домбыраға деген қызығушылық әрі музыкалық 
аспаптың танымалдылығы ешқашан да тоқтаған емес. 
Бүгінде домбыраның құлағында ойнайтын жастар көп. 
Бұл қуантарлық жайт. Бұл дәстүрді сақтап, оны келесі 
ұрпаққа аманат етіп тапсыру біздің қолымыздан келеді.

С.ДЖАПАРОВ,
М.Төлебаевтың мемориалды музейінің  қор 

сақтаушысы.

Безопасность на воде 
С наступлением жаркой погоды жители уже активно выходят на водоемы. И, конечно, 

зачастую о безопасности они задумываются далеко не в первую очередь. 
К сожалению дети меньше всего следуют правилам безопасности и первыми откры-

вают «купальный сезон», поэтому рекомендуем родителям, чтобы они проводили беседы 
со своими детьми, объясняли правила безопасности и не оставляли детей без присмотра. 

В очередной раз обращаемся к жителям и гостям района, с просьбой соблюдать прави-
ла безопасного поведения на воде:

 Не купайтесь в запрещенных и незнакомых местах;
 Не оставляйте детей без присмотра;
 Не допускайте шалостей на воде;
 Не пытайтесь плавать на бревнах и досках.
Ведь нарушения правил поведения при нахождении у водоемов влекут за собой 

тяжелейшие последствия вплоть до утопления.
Уважаемые родители! ОЧС Сарканского района в очередной раз напоминает и убеди-

тельно просит не оставлять детей без присмотра взрослых! Для недопущения трагических 
случаев берегите своих детей!

Единый номер службы спасения «112» и «101»!
Е. ИСАГАЛИЕВ,

ст. инженер ОЧС Сарканского района,  капитан гражданской защиты.

Как вести себя при пожаре
Пожары в жилом фонде происходят довольно часто. Нередко при пожарах гибнут люди. 

Поэтому советуем прочитать еще раз – наши советы могут пригодиться. Если вы видите 
огонь, разумеется, сразу надо вызвать пожарных, четко отвечая на вопросы телефонистки 
службы 101. Точно назвать адрес – где горит, свой телефон, фамилию и этаж. Не обижай-
тесь и на другие вопросы (например, сколько подъездов и как подъехать): поверьте, на вы-
зове пожаров лишних вопросов не задают. Если есть возможность, машины надо встретить. 
Это тоже сбережет лишние минуты.

Если вы почувствовали запах дыма, не надейтесь, что это вам показалось, - проверьте, 
не горит ли проводка или электроприбор. А если дымом тянет из подъезда, немедленно 
принимайте меры.

Постарайтесь выяснить, что происходит. Однако делать это надо осторожно: выйдя из 
квартиры, обязательно закройте за собой дверь, иначе квартира станет огромным дымохо-
дом для подъездного дыма, и потом в ней нельзя будет жить, не сделав в ней ремонт. Если 
дым явно угрожает дыханию, не пытайтесь спуститься ниже – звоните 101.

Это как раз тот случай, когда естественная реакция (выбежать из дома) губит человека. 
Закройте дверь, забейте щели мокрыми тряпками, заткните вентиляционные отверстия и 
ждите пожарных. Ни в коем случае не пытайтесь выбежать из дыма (если только вы не 
живете на первом этаже), а тем более – спуститься на лифте. Отравиться продуктами горе-
ния можно, пройдя два-три лестничных пролета, а лифт при пожаре могут в любую минуту 
отключить.

Е.ИСАГАЛИЕВ,
старший инженер ОЧС Сарканского района, 

капитан гражданской защиты. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК ПОЛУЧАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ ЗА СЧЕТ ОСМС?

Если да, отлично! Если нет, давайте мы с вами составим небольшой маршрут пациента. 
 Первое, что вам нужно сделать – проверить свое прикрепление к одной из медорганизаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Здесь важно помнить, что клиника или по-
ликлиника должны быть поставщиками Фонда медстрахования. 

Если вы еще не прикреплены, обязательно найдите для этого время. Без этого вы не сможете 
попасть к врачу, проходить диагностику,  получать направления на другие виды  медицинской 
помощи бесплатно. 

 Второе. Не забудьте проверить свой статус в системе медстрахования. Чтобы иметь доступ 
к расширенному пакету ОСМС, вам необходимо получить статус  «застрахованного». Сделать это 
можно на сайте Фонда по номеру ИИН, либо с помощью телеграмм-бота @SaqtandyryBot

 Третье. Перед плановым посещением поликлиники, не забудьте предварительно записать-
ся на прием к терапевту. Это удобно сделать через мобильное приложение, либо через единый 
контакт центр вашего города или через call-центр вашей поликлиники. Прийти на прием лучше 
немного пораньше, чтобы получить талон. Практически в каждой городской поликлинике сегодня 
работают электронные очереди.

Важно помнить, что на прием к узкому специалисту без направления участкового врача  вы 
не сможете попасть. 

 Участковый врач  выдаст вам направления на базовый или расширенный перечень анали-
зов, при необходимости направит на диагностическое обследование и на консультацию к узкому 
специалисту, чтобы оценить состояние вашего здоровья. Платить за это из собственного кармана 
вам ничего не нужно. 

Напоминаем, что по вопросам получения медицинской помощи и по любым возникшим во-
просам вы всегда можете обратиться  по следующим доступным официальным каналам связи:  
контакт-центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», сайт Фонда www.fms.kz, Saqtandyry-
bot в Telegram

Филиал по Алматинской области  
НАО «Фонд социального медицинского страхования».
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Құрметіне бас иіп бір АЛЛА-ның,
Арғымақтай жер тарпып 

тұра алмадым.
Садырына Найманның ұран болған
Батыр бабам Алдиярға жыр арнадым.

Бек Қазақта көп болған батырларым,
Арқасында жайқалып жатыр бағым.
Ер бабамның аруағын бір аунатты 
Атқа қонған сабырлы Садырларым.

Жері үшін қазақтар жан қияр деп,
Балалары жандарын сан қияр деп.
Бабамыздың ұрпағы сапқа тұрды
Алдияр, Алдияр Алдияр деп!

Отырғызып батырды жыр тағына,
Дүр сілкініп, қолпаштап жұрт ағыла.
Бабамызды дарынды азаматтар
Таныстырып үлгі етті ұрпағына.

Ұрпағының дауысы анық шықты,
Қара тасты қақ бөліп жарып шықты.
Шаңдарында тарихтың қалып қалған
Айбынды хас батырды алып шықты.

2.

Мықты болды басқадан Қазақ елі.
Сан жағынан өзгеден аз ақ еді.
Талай ғасыр дүбірін тыңдап жатқан
Ұлылықты көрсетті Қазақ жері.

Асықпайды, өткенім аяңдайды,
Өшіруге біреулер аянбайды.
Таулары мен тастарын қозғап қалсаң 
Ерте кезгі тарихты баяндайды.

Таза тарих тұп-тұнық оралмады,
Сыр сақтап, сабыр сақтап орамдары.
Тыңдар болсаң алыстан сыр шертеді,
Көз алдыңда желдері, борандары.

Қол бұлғайды алыстан ғасыр далам,
Сабырменен сыр сақтап асыл далам.
Шаң астында тарихтың есіктері
Тек қазаққа айқара ашылмаған.

Қорқытса да жер жүзін Сақтар тағы,
Кімдер келіп жерімді ақтармады.
Қалдырмады, өртеді, тегістеді 
Асыл мұра, тарихым сақталмады.

Тас қамалды ата жау бұзып өтті,
Жоңғарлардың Қазаққа сызы өтті,
Ат үстінде батырлар қамшы тістеп
Шекараны найзамен сызып өтті.

Ата-бабам жау іздеп шақырмады.
Заңғар көктен найзағай шатырлады,
Ұлан байтақ өлкемді қорғап қалған
Аз емес үлгі болған батырлары.

3.

Жерімізге жау келді жалаңдаған,
Қарсы тұрды  қасқайып Қабан бабам. 
Қазақтардың бастарын біріктіріп
Сырттандар шибөріге таланбаған.

Жері үлкен қазақтың алаң дайын,
Кеңдігінен ешкімге таланбаймын.
Батырлардың батыры бар қазаққа
Үлгі болды ерлігі Қабанбайдың

Жауға түскен балғынды балаң десті,
Айтыстарға түскенді данаң десті.
Батырлықты алғашқы айшықтаған
Айғайлап айтамыз Жалаңтөсті.

Қажет болған ханға да ақыл, айбын,
Қамалдар жоқ ешқашан алынбайтын.
Бар Матайға Бөрібай ұран болды
Жарлығымен айбынды Абылайдың.

Мүсіндеді айбарын тастан қатты,
Өлең жазды, ән жазды, дастандатты.
Сарбаздардың саңлағы Бөрібайдың
Ұрпақтары ерлігін аспандатты.

Ел қорғасаң денеден қан шығады,
Қан майданда жүректен жан шығады. 
Жауға дәлдеп салатын көк сүңгіні
Қарт Бөгенбай адуынды Қанжығалы.

Жақсылықтың жағасымен жарасайын,
Ұлылығын жырлайды дала сайын.
Ұрпақтарға ерлігін жеткізейік
Опат болған ел үшін Қарасайдың.

Құмарбай Асқар Арнауытұлы
1967 жылы Қарабөгет ауылында туған.
1992 жылы Талдықорған қаласындағы Педагогика институтын, 2002 

жылы Қарағанды Заң университетін бітірген.
Еңбек жолын Бөрлітөбе аудандық «Балқаш өңірі» газетінде бастап, 

«Астана ақшамы» газетінде, Ақмола облыстық радиосында, ҚР Бас про-
куратурасында, ҚР Жоғарғы Сотында қызмет атқарды.

Он жылдан астам уақыт «Nur Otan» партиясының Орталық аппаратын-
да заң саласында қызмет атқарып келеді. 

4.

Келген екен бабамыз Сыр бойында, 
Садақ ату,  алысу,  жыр бойында.
Күрескенің бәрінде алып жығып
Көзге түсті қазақтың бір тойында

Сапар шекті даланы көп сабылып,
Ата-баба дәстүрін жатқа біліп.
Күрескенді білекпен жығып жүрді
Найза ұстап, үйренді атқа мініп.

Сыр мен Шудың, Алтайдың арасына,
Ұлан байтақ, елімнің даласына.
Жерін сүйіп жасынан шапқылады
Ем болсам деп Қазақтың жарасына.

Көктем кезі Шу бойы тақыр әлі,
Алдияр болмаса да батыр әлі.
Қырғыздың мықтысы Саруд манап 
Жас көкжалды еліне шақырады.

Домбырамен дауылпаз, қомыз еді,
Бәрі-бәрі қосылса оғыз еді.
Алатаудың емшегін бір еметін
Қазақ, қырғыз бұрыннан егіз еді.

Жақын көрші біздерге Қырғыз елі,
Хан билігін  жерінде жүргізбеді.
Танылмаған еліне жас көкжалды
Құрметпенен жол ашып кіргізеді.

5.

Өз елінде, жерінде бала батыр,
Шала батыр болмаса да дара батыр.
Шоң қырғыздың  манабы сеніп тұрып
Жас көкжалды сайлайды аға батыр.

Қан майданның қыр-сырын
 біліп тұрып,

Сарбаздарды шайқаста шынықтырып.

Алатауда Жоңғарды қырып салды
Жасақтарын Қырғыздың біріктіріп.

Батыр баба жеңіске желікпеді,
Биіктерге көтерді серіктері.
Құрметіне жеңістің Құрбан шалып
Көк аспанға атылды бөріктері.

Дәмін татып алғашқы жемістерін,
Тоқтатпады шайқаста желістерін.
Алатауда дүрілдеп той өткізді
Ат шаптырып мадақтап Жеңістерін.

Алатаудың зерттеп бар тасында,
Бар жарасы іштегі тарқасын ба.
Жеңістерге көп жетті манаптарың
Алдияр батырдың арқасында.

Шоң Қырғыздар мықтыны танып келді,
Жан жарасын сұлумен таңып берді.
Жас көкжалды қалсын деп жерлерінде
Ханшайымды батырға алып берді.

Батыр баба жанқияр ер жүректі,
Қырғыз халқын ісімен елжіретті,
Ақыл, айла, тәсілдің арқасында
Жеңіс туын сан мәрте желбіретті.

Жоңғарларға жас көкжал бүлік салып, 
Қан майданда біразын қырып салып.
Бабамызға Ханшайым туып берді
Ұлдарын Қырғызшора, Қырықсадық.

6.

Жерімізге қас дұшпан сан қараған,
Шоқтай жанып көздері  қанталаған.
Ұлыңды құл, қызыңды күң етем деп
Тыныш елге шүйіліп анталаған.

Ел бірлігін ата жау бұзып тұрды,
Мәселесі ел қорғау қызып тұрды.

Ұлан байтақ тау, орман, өзен-көлдер
Осы байлық жауларды қызықтырды.

Жақсылықтың бәрі де ел есінде,
Сақталады тарихтың кемесінде.
Алдиярды қайтаруға келіседі
Тәуке Ханның ел қорғау кеңесінде.

Ел бірлігін Тәуке Хан сақтап тұрды,
Тыныштығы заңдылық баптан тұрды.
Өз еліне батырын қайтаруға
Жақсыларын, билерін аттандырды.

Алдиярдың Қазақтар күшін білді,
Ерге лайық сан түрлі ісін білді.
Елшілер елге қайту жөніндегі
Қажеттікті батырға түсіндірді.

Жаршылар Алдияр деп жар салады,
Жақсы хабар түлетті әр саланы.
Әскерімен Тәуке Хан Шу бойында
Кернейлетіп батырды қарсы алады.

Жақсылықпен жақсылық өтеледі,
Борыштың жақсы ғой өтелгені.
Бар Қазақтың әскерін думандатып
Сарбаздардың рухтарын көтереді.

7.

Әскерге тартты ағасын, баласын да,
Жұрт беріп батырдың бағасын да.
Бес түмен шүршітті жеңіп шықты
Қарт Шудың көкорай жағасында.

Кезі болған шүршіттің есіретін,
Талай сарбаз бастары кесілетін.
Қан шашылған  тағы да ұрыс болды
Қазақ-Шүршіт тағдыры шешілетін.

Қара аттан айғайлап ақырады,
Сарбаздардың көңілін батырады.
Шүршіттердің апайтөс хас батыры
Жекпе-жекке батырды шақырады.

Алаңқайға Алдияр шауып келді,
Рухын басып жауларды қауып берді.
Жарқылдаған Қазақы қайқы қылыш
Апайтөстің басын шауып берді.

Қазақтарға шуақты шашып берді,
Жеңістерге ақ жолды ашып берді.
Сарбаздардың көңілі тасып кетті,
Шүршіт қырылды, қалғаны 

қашып кетті.

Бәйгелерде жүйрігі дара келген,
Дауларда да ел-жүрты дана көрген.
Ел қорғаған батырдың шайқастары
Қазақтарға талай жеңісті ала келген.

Батырлықпен өзгертіп айналаны,
Тыныштықпен сейілтіп бай даланы.
Алдияр, Алдияр, Алдияр деп
Ұранына Садырдың айналады.

Ережемен, тәртіппен танысады,
Өлшемімен уақыттың жарысады.
Бар Қазаққа беделі болғандықтан
Жеті Жарғыны таратуға қатысады.

Тәуке Ханның тұсында таң атады,
Жақсылықтың жүйрігін жаратады.
Қабылданған Жарғыны ұғынып ап,
Батыр бабам қазаққа таратады.

Тастан қатты жауларға алмас құрды,
Бір-бірлерін сарбаздар алмастырды.
Көптеген Садырдың батырлары 
Алдиярдың істерін жалғастырды.

Өркендеуге, дамуға жайлы далам,
Алтын, темір, мал толған cайлы

 далам.
Дәстүрлерін Ел қорғау жалғастырды
Тасболат, Қуат, Олжабай, 

Майлы бабам.

Батыр баба ұлылығы көп көрінді,
Беделі мен атағы көкке өрілді.
Ақылымен Садырға Ұран болған
Ұлы Дала көтерді Көк бөріні.

Бар қазаққа, үш жүзге жылы далам,
Батырларды өсірді Ұлы Далам.
Ұлылықты ұрпаққа Ұлықтады
Ұлы жерді, Ұлы елді Ұлы Бабам!

Асқар ҚҰМАРБАЙ.
Нұр-Сұлтан қаласы, 07.07.2021 жыл.

ЕР АЛДИЯР
Ұлы далада жер қорғаған, ел қорғаған ұлы батырлар 

көп болған. Солардың бірі, бірегейі Найманның
 Садыр руының ұранына айналған 

Алдияр батырға  арналады

Дастан



Кәсіп ашу үшін батылдық пен 
шыдамдылық қажет 

Бар бизнес-жоспарыңызды іске асыруға дайын болсаңыз, ең басты талап – кәсіпті 
заңды түрде рәсімдеуді ұмытпаңыз

Бұрын кәсіпкер болу үшін құжаттарды жинап, салық органына бару керек еді. Енді мұны 
бірнеше минут ішінде онлайн түрде жүзеге асыруға болады. Төменде қысқаша нұсқаулық 
көрсетілген: •  «Е-лицензиялау» elicense.kz порталына кіріп, ЭЦҚ көмегімен тіркеліңіз; 
•  Тіркелгеннен кейін басты беттегі «Қызмет көрсету» батырмасын таңдаңыз; •  Қосымша 
«Хабарлама жасау тәртібі» бетін таңдаймыз, «Дара кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны 
туралы хабарлама» сілтемесін басамыз; •  «Қызметке онлайн тапсырыс беру» батырма-
сын таңдайсыз; •  Жеке кәсіпкерлік туралы деректерді толтырасыз (қызмет түрі, салық 
салу тәртібі және т.б.). Мұнда сіз сондай-ақ мемлекеттік органға сұрау сала аласыз. Егер 
салықтан берешегіңіз болса, сізге Жеке кәсіпкерлікті тіркеуге рұқсат берілмейді; •  ЭЦҚ 
көмегімен барлық деректерді толтырғаннан кейін сіз салық органына хабарлама жібересіз; 
•  elicense.kz жеке кабинетінде «Менің рұқсат беру құжаттарым» бөлімінде «Хабарлама» 
бетін таңдаңыз. Берілген өтініш мәртебесінде лупа белгісін басып(қарау), ашылған терезе-
ден Жеке кәсіпкерлік туралы хабарлама мен талонды жүктеп алып, басып шығара аласыз. 
Салық органына жеке кәсіпкерлікті бастағаныңыз туралы хабарлағаннан кейін сіз кәсіпкер 
болып саналасыз. Кәсібіңізге сәттілік тілейміз!

Ш. ШАЛОВА,
аудандық ХҚО маманы. 
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Офсеттік басылым 1 баспа табақ
Құрылтайшысы: 

Сарқан ауданының 
әкімдігі

ARQANS

SHARAINA
 

Сен туған күн, мерекеңмен!

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Хабарлама
Сарқан қаласының әкімдігі Сарқан 

ауданы бойынша бас мемлекеттік 
в е т е р и н а р и я л ы қ - с а н и т а р и я л ы қ 
инспекторының ұсынысы бойынша Сарқан 
қаласында иттен жұғатын  құтырық 
ауруының ошағы болғандықтан Әуезов 
көшесінде орналасқан № 65/2, 108/1, 108/2, 
95/1, 97/2, 93/2, 106/1, 106/2, 102/1, 102/2, 
100/1, 100/2, 104/1, 99/а, 112/2, 120/1, 105 
және 112/1 үйлердің аулаларына құтырық 
ауруынан сауықтыру үшін белгіленген 
шектеулердің алынып тасталғанын хабар-
лайды.

Сообщение
Акимат города Саркан сообщает, что 

по представлению главного государствен-
ного ветеринарно-санитарного инспектора 
по Сарканскому району, в связи с выявле-
нием очага бешенстава у собаки в городе 
Саркан, в целях ликвидации очага заболе-
вания, были сняты ограничительные меро-
приятия во дворах расположенных по ули-
це Ауезова №  65/2, 108/1, 108/2, 95/1, 97/2, 
93/2, 106/1, 106/2, 102/1, 102/2, 100/1, 100/2, 
104/1, 99/а, 112/2, 120/1, 105 и 112/1.  

Продаётся 2х комн. квартира в центре города. Дом кирпичный 1989 г.постройки. этаж 5 
из 5. Общая площадь 49.5 м2. Состояние хорошее, полностью мебилирована, есть кладо-
вая и место хранения в подвале. Тел: 8 747 648 23 64.

Продается дом в тихом районе, рядом школа, больница, автобусная остановка. Имеет-
ся летняя кухня, баня, есть водопровод в доме и на улице, огород, полив хороший, яблони, 
груша, малина, куры, есть корм. На зиму есть уголь и дрова. Обращаться по номеру 8776 
2150534 после 14-00.

22.04.2021 жылы  ҚР ІІМ-нен Труспеков Мерхат Акылбековичтің атына берілген 
жеке куәлік  № 48288383 жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Продам дом в центре благоустроенный, имеется горячая, холодная вода, душевая ка-
бина, туалет, Аристон. Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. постройки. Сдвоен-
ный участок 14 соток. Полив отличный. Обращаться ул. Жамбыла № 18 (2 квартала выше 
полиции), тел. 2-13-54, сот. 8 700 2786020.

Продам недорого.  /Торг уместен/
1.Сварочный аппарат колесный дизельный передвижной./ На тележке/
2. трактор самодельный с лопатой впереди
двигатель т-40
3.плуг двух лемех. 
4.Грейферный ковш со стрелой 5 метров в сборе
5. Автолебедка ЗИЛ 157.
 Сотовый телефон 87784792324.                    

16 июля исполнилось 90 лет ветерану педагогического труда, отличнику образования 
РК, учителю математики Акимову Анатолию Андреевичу. Свою трудовую деятельность 
Анатолий Андреевич посвятил делу обучения и воспитания молодого поколения. Рабо-
тал директором школы в с Пролетария (Бирлик), учителем математики в школе-лицей 

им. Н.Островского. Это его ученики работают в разных отраслях: 
бизнесмены, строители, частные предприниматели, работники в 
сельско-хозяйственной отрасли.

Такой юбилей очень важное и значительное событие, ведь 
далеко не каждому суждено встретить столь почетный возраст.

Отличный семьянин, отец, дедушка и прадедушка он за-
служил почет и уважение. Желаем чтобы здоровье не подвело, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякли и близкие люди ра-
довали своей заботой и вниманием.

Вот это возрасть-90,
Дожить до этих лет не просто.
Мы пожелаем Вам, чтоб счастье,
Не покидало никогда.
А рядом чтоб семья была,
Чтоб дети ваши и все внуки.

Не дали думать вам о скуке,
Звонили, чтоб и приезжали.
Почаще чтобы навещали,
Прожить без горя и без бед,
Еще как можно много лет.
С уважением: ветераны труда школы-лицея им. Н.Островского.

Амангелді округі Шекарашы ауылының тұрғыны, аяулы ана, 
асыл жар, инабатты келін, ақхалатты абзал жан Түндебаева Ғалия 
Ахметбекқызын 55 жасқа толған туған күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз!!!Осы қуанышты күні Сізге деніңіздің саулығын, 
шаңырағыңызға ырыс байлығын, жүрегіңізге мәңгі жастық  жалы-
нын, көңіліңізге сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз. Әрдайым 
осы тыңғылықты да тындырымды қалпыңыздан танбай, табы-
стан табысқа жете беріңіз. Отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан 
бақ таймасын! Көңіліңіз ғұмыр бойы көтеріңкі болып, өмір айды-
нында қайғы-мұңды білмей, еркін жүзе беріңіз. Дос-жаран мен 
туған – туыс алдында абыройыңыз әрдайым артып, аңсаған 
арманыңыздың асуларына жете беріңіз!

Ізгі ниетпен: Түндебаевтар әулеті.

Шілденің  19-ы күні Сарқан ауданының статистика 
басқармасының басшысы Фариза Сайдахметқызы Құмар 
құрметті зейнеткерлікке шықты. Сарқан ауданында 40 жылдан 
астам мемлекеттік қызметкер, соңғы 25 жылда үш бөлім мен 
бір басқармада басшы болып істеген Фариза Сайдахметқызын 
зейнеткерлік жасқа жетуімен құттықтай отырып, өзіне және отбасы-
на зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, ырыс пен ынтымақ, бақыт пен береке 
тілейміз!

Бір әулеттің бәйтерегі, орманы,
Шын бақытты аялаған қолдағы.
Құтты болсын зейнеткерлік жасыңыз, 
Бір өзіңіз отбасының қорғаны.
Жасыңыз жүзді сергек алқымдасын,
Біз үшін бәз баяғы қалпыңдасың.
Әулетіңіз сізбенен өркен жайып, 
Берері жаратқанның сарқылмасын.
Ізгі тілекпен: Сарқан ауданының статистика басқармасының ұжымы.

Сен туған күн, мерекеңмен!

Аудандық кітапхананың кітапханашысы Скакова Эльвира 
Жетпісбайқызы  26 шілде күні 40 жасқа толмақ. Әріптесімізді туған 
күн мерекесімен құттықттаймыз!Бақыттың баяндысын, бітер дәулеттің 
көл-көсірлігін, жүрек гүлінің мәңгі солмауын, шаңырағыңызға шаттық 
орнауын,тәңірдің шексіз қолдауын, деніңізге саулық, өміріңізге қуаныш, 
еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. 

Қырық жасқа толғаның –
Қырдан асып қалғаның.
Арманыңды жалға мың,
Бақ сыйласын алды күн.
Өмір мәнін шын ұқ та,
Қиялға өрле қырықта.

Тілек білдіріші: аудандық кітапхана ұжымы.

Лепсі ауылдық кітапханасының кітапханашысы Бекбосынова 
Гүлжан Бексұлтанқызын зейнет жасқа толуымен құттықтаймыз.    
Сізді өмірден тоқығаны мол, кемел ойлы тұлға ретінде жақсы 
білеміз.  Терең білім, берік ұстаным, іскерлік қабілетіңізді күнделікті 
өмірде көріп жүрміз. Сіздің алдыңыз кең, жаныңыз жомарт, қамқор 
да талапшылсыз, аяулы ана ретіндегі абзал қасиеттеріңіз тәнті ет-
пей қоймайды, атыңызға затыңыз сай ұлағатты кітапханашы ұстаз, 
өнегесіз. Осындай еңбек пен тұрмыс тәрбиесі, жеке басыңыздың 
кіршіксіздігі Өзіңіз, отбасыңыз үшін ғана емес, өзіңізбен қанаттас 
жүрген әріптестеріңіз, тілектес дос-жаран үшін де зор мақтаныш, 
абырой, жас ұрпақ үшін нағыз өмір мектебі екендігі даусыз. 

Алпыс - тал түс. Алда әлі талай асулар мен белес-беделдер бар. 
Сізге жарқын да мағыналы өмір, көтеріңкі де кіршіксіз көңіл, деніңіздің 
саулығын, отбасының амандығын тілейміз. Қызыққа толы ғұмыр 
кешіп, көпшіліктің ыстық ықыласы мен құрметіне, ризашылығына 
бөлене беріңіз. 

Орындалсын мұрат – арман ойыңыз.
Әулетіңнің құрметіне бөлеңіп,
Әрқашанда биік төрде болыңыз!

Тілек білдіруші Сарқан аудандық , ауылдық кітапхана ұжымы.

Ел үшін еңбек еттің, аянбадың,
Сол жолдың бар бақытын баяндадың.
Алпысқа аппақ Айдай аялдадың.

Өсиетін бабалар
Ешқашанда ұмытпа.
Қызығы көп қырықтың,
Өмір алға басты анық.
Гүлі жайнап үміттің,
Жүр әрдайым жас болып.


