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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газетіSARQAN

Індет індетіп, 
тамырын тереңге 
жайып алған 
сияқты. Жаз ай-
ларында жағамыз 
жайлауға кетіп, 
еркінсіп қалып 
едік. Тамыздың 
8-індегі көрсеткіш 
б о й ы н ш а 
аудандық ау-

руханада тәжтажалға душар болған 85 науқастың ем алып 
жатқандығын естіп, жағамызды ұстадық. Осы науқастардың 98 
пайызының аурудан сақтанудың жолын іздеп, екпе алмағандығы 
да белгілі болды.

-Науқастардың санының артуы салдарынан дәрігерлердің 
ұйқы-күлкіні ұмытуына тура келді,-дейді аудандық аурухананың 
бас дәрігері Алтай Шылғаубаев. – Аурудың алдын алу үшін 
тұрғындарға жаппай екпе салу жалғасып жатыр.

Алтай Қамиұлының айтуынша аудан тұрғындары 4 түрлі 
вакцина алыпты. Қазір осы ажалдан арашалаушы екпенің үш 
түрі қалған. Бастапқыдай емес жұртшылық денсаулықтың 
қадірін біліп, екпе алуға өз еріктерімен келіп жатқан көрінеді. Ау-
дан бойынша екпе салдыруға мүмкіндігі бар 19 мың адамның 
12380-і немесе 65,1 пайызы екпе алып, аурудың алдын алудың 
алғы шартын жасапты. Елді мекендер арасынан 8 тамыздағы 
көрсеткішке қарағанда Көктерек, Пограничник, Лепсі, Көктерек 
және Сарқан қаласының тұрғындарының белсенділігі жоғары.

Жұрттың бәрі білетін жайтты тағы да қайталап отырған 
шығармыз. Вакциналау – вирустың таралуын азайтудың және 
бұрынғы өмір салтына, жұмысқа, отбасылық дәстүрге оралудың 
жалғыз амалы. Сондықтан бас-басымызға би болып, алатайдай 
бөлініп, іріткі туғызып, білгішсінбей дәрігерлердің, мамандардың 
сөзіне құлақ асқанымыз жөн. Сырқаттанудың өсуін болдырмауға 
сақтық шараларын жасап, бәріміздің де ат салысқанымыз аб-
зал.

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың депутаты.

Індеттен 
құтылудың жолы

«Өңірде вакци-
на алушылардың қатары 
соңғы кезде артып келеді. 
Коронавирусқа қарсы екпе 
алудың маңызы зор. Бұл жай-
ында үнемі айтып келеміз. 
Әрине, ешкімді мәжбүрлей ал-
маймыз. Өзінің, жақындарының 
денсаулығын ойлағандар екпе 
салдырып жатыр», - дейді  
емхана меңгерушісі Раушан 
Биахметқызы.

- Вакцинаның І және ІІ 
бөлігін қанша адам алды. 
Жалпы, қор жеткілікті ме?

- Қазір ауданда вакци-
на қоры жеткілікті. Қор әлі 
де толықтырылу үстінде. 
Ағымдағы жылдың 3 тамыз 
күнгі мәліметке сүйенсек,  
екпенің І компонентін 12132 
адам алса, тиісті ІІ компонентін 
алғандар саны 8212-ні құрады. 
Бұл екпе алуға тиісті халықтың 
48% құрайды.

- Қарапайым тұрғындар 
арасында түсіндіру 
жұмыстары жүргізіледі ме?

- Ия, ағарту жұмыстарының 

Жұқпалы дертке қарсы екпенің 
маңызы зор

Соңғы кездері демалыс және ойын-сауық орындарында, сауда  нүктелерінде, 
тойханаларда халықтың тығыз шоғырлануы, сақтыққа салғырт қарау сал-
дары ел ішінде індеттің өршуіне мүмкіндік берді. Індеттен құтылудың жалғыз 
жолы – екпе алу. Қазіргі таңда дүниежүзінде вирус қаупіне қорғаныс қалқанын 
түзе алар екпе егу науқаны қызу жүруде. Елімізде биыл сәуір айынан бері екпе егу 
науқаны үздіксіз жалғасып келеді. Жақында ауданымыздағы бұл тұрғыдағы ахуал-
мен жақынырақ танысу мақсатында  аудандық орталық ауруханасының емхана 
меңгерушісі Раушан Ахметқожинаны сөзге тартқан едік.

маңызы зор. Біздің учаскелік 
дәрігерлер үй-үйді аралау ба-
рысында екпенің қаншалықты 
маңызды екендігін түсіндіріп, 
айтып жүр. Қазіргі таңда 
тұрғындардың белсенділігі артып 
келеді. Өзіңіз көргендей тіпті егде 
жастағы адамдар да келіп өтініш 
білдіріп жатыр.  Келушілерге  
екпе салмас бұрын қан қысымын, 
дене қызуын өлшейміз. Жалпы 

физиологиялық, психологиялық 
жағдайын бағалаймыз.  Екпе-
ден кейін жарты сағат бойы 
дәрігердің бақылауында бо-
лады. Сұрақтарына жауап 
береміз. Қажетті ақпаратты 
қарапайым тілмен түсіндіреміз, 
айтамыз.  

- Әңгімеңізге рахмет!

П.ЖЕҢІСХАН.

Қалиасқаров Асқат Мейрамғали-
ұлы 1973 жылы 18 тамыз күні Погра-
ничник ауылы дүниеге келген.

1990 жылы Сарқан қаласындағы 
Н.Островский атындағы орта 
мектептің түлегі.

1996 жылы Қазақ мемлекеттік 
басқару академиясын «Қаржы 
және несие» мамандығы бойынша 
тамәмдаған. Сондай-ақ, 2020 жылы, 
Қазақ ұлтық аграрлық университетін 
«Агрономия» мамандығы бойынша 
бітірген.

Еңбек жолын, 1996 жылы 
Сарқан қаласындағы «Мұқан» ша-
руа қожалығында есепші болып 
бастаған.

2001-2002 ж.ж аралығында, 
Сарқан ауданы бойынша салық 
комитеті аудит бөлімі бас салық 
инспекторының міндетін атқарушы;

2002-2003 ж.ж аралығында Сарқан ауданы бойынша салық комитеті ау-
дит бөлімінің бас салық инспекторы;

2003-2007 ж.ж аралығында, Сарқан ауданы бойынша салық комитеті ау-
дит бөлімінің бастығы;

2007-2009 ж.ж аралығында Алакөл ауданы, Достық бекеті ҚР кеден 
органдарындағы қызмет;

2009-2010 ж.ж аралығында Сарқан ауданы бойынша салық басқармасы 
бастығының орынбасары;

2010-2011 ж.ж аралығында Ақсу ауданы бойынша салық басқармасының 
бастығы;

2011-2019 ж.ж аралығында  Қаратал ауданы әкімінің орынбасары;
2019-2020 ж.ж аралығында  Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары;
2020 жылдың маусымынан осы күнге дейін Алматы облысының 

жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 
басшысының орынбасары қызметін атқарды.

2021 жылдың 10 тамызында Сарқан ауданы әкімінің № 105-
e өкімімен Сарқан ауданы әкімінің орынбасары лауазымына 
тағайындалды.

ТАҒАЙЫНДАУ

Саялы Сарқан өңіріне ҚР 
Парламенті Сенатының 

депутаты Қылышбаев 
Нұрлан Наурызұлы арнайы 

жұмыс сапарымен келді. 
Нұрлан Наурызбайұлы 

алдымен, Қарабөгет 
ауылында «Жұмыспен 
қамтудың жол карта-

сы – 2020» бағдарламасы 
аясында күрделі жөндеу 

жұмыстарынан өткен 
мәдениет сарайына ба-

рып, ауданда мемлекеттік 
бағдарламалардың 

тиімді жүзеге асырылып 
жатқандығына баса назар 

аударды.

Сондай-ақ, шаруа қожалық 
басшыларымен жүздесіп, 
егістік алқапты аралап, күзгі 
жиын-терінге дайындық бары-
сын көрді.

«Жаз айларында шалғай 
жатқан ауылдарды аралап, 
халықпен жүздесіп, түйіткілді 
мәселелерін тыңдайтын едік. 
Аты жаман індетке байланы-
сты тұрғындармен жүздесе 
алмаймыз. Соған қарамастан 
елді-мекендерді аралап 

жүрген жайым бар. Іс-сапар 
барысында бірнеше ауданға 
арнайы атбасын бұрып, 
аралап өттім. Ауылдар да 
кезең-кезеңімен шешу керек 
өзекті мәселелер әлі де бар. 
Көтерілген мәселелер тек сөз 
жүзінде қалып қана қоймай, 
оны іс жүзінде жүзеге асыруы-
мыз керек», - деді депутат.

Сапар барысында, Нұр-
лан Наурызбайұлы қайта 
жаңғыртуды қажет етіп жүрген 
білім, мәдениет ошақтарын 

да аралады. Сонымен қатар, 
Сарқан қаласындағы таза ауыз 
судың мәселесін де көзбен 
көріп, жауаптыларға тың 
жоба жасап, шешу жолдарын 
бірлесіп қарастыру керектігін 
айтты. Жалпы аудандағы 
қордаланған мәселелерді 
сенат-тың кеңейтілген отыры-
сында көтертіндігін айтып өтті.

Аудан әкімдігінің
 баспасөз қызметі. 

ҚОРДАЛАНҒАН МӘСЕЛЕЛЕР
  НАЗАРҒА АЛЫНАДЫ

Депутат ел ішінде 
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   ПРИ
СКЛАДИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ  ГРУБЫХ

 КОРМОВ
Наступила пора заготовки грубых кормов на зиму. Вы трудитесь не покладая рук 

собирая грубые корма на полях для своего скота, но нужно еще и сохранить. Вот 
простые правила пожарной безопасности хранения грубых кормов.

В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в сельских населенных 
пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках не допускается разве-
дение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка 
печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе.

Складирование сеновалов на усадебных участках жилых домов выполняются  
на расстоянии не менее 15 метров до надворных построек. При невозможности 
складирования сена на указанном расстоянии, при условии обеспечения места 
складирования дополнительной емкостью с водой не менее 500 литров, расстояния 
сокращаются до 5 метров.

Не допускается:
1) складирование на крышах сараев и других хозяйственных строениях;
2) складирование под линиями электропередачи;
3) на расстоянии менее 3-х метров от внешнего ограждения участка;
4) размещать стога, копны, скирды сена, соломы, других видов грубых кормов на 

улицах, дорогах, вне приусадебных участков.
Перевозка грубых кормов осуществляется специально оборудованным транс-

портным средством, выхлопные трубы которых  выводятся под радиатор и обору-
дуются искрогасителями.Транспортные средства, предназначенные для перевозки 
грубых кормов, дополнительно оборудуются двумя порошковыми огнетушителями. 

Высота складирования грубых кормов выполняется не более 4 метров от уровня 
земли. 

Уважаемые руководители крестьянских хозяйств и жители города! Просим Вас 
соблюдать простые правила пожарной безопасности для сохранения грубых кор-
мов.

       Р.АХМАРОВ,
инженер ОЧС Сарканского района.                      

Сыбайлас жемқорлыққа
 жол жоқ

Бүгінгі таңда жемқорлық пен парақорлық ұлттық қадір-қасиетімізге көлеңке 
түсіруде. Қоғамымыздың барлық саласына дендеп еніп бара жатқан жемқорлықтың 
жолына батыл тосқауыл қойып, олардың зардаптарын жою және мүдделілерді жауапқа 

тарту бүгінгі күннің ең басты 
міндеттерінің бірі. Осындай 
келеңсіз құбылыстармен 
бітпес күрес жүргізу тек 
сот, құқық қорғау немесе 
мемлекеттік органдардың 
міндеті емес, барлық 
ұлтжанды азаматтардың па-
рызы. Мемлекеттік органдар-
да жұмыс жасайтындардың 
өзгенің тағдырына, жұмысына 
деген немқұрайлылығы, 
тоңмойын шенеуніктердің 
тойымсыздығы, қарапайым 
анықтама алуы үшін шеті 
мен шегі жоқ кезек көптеген 

азаматтар мемлекеттік қызметкерлерді пара алуға өздері арандатады. Өйткені халық 
арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы білімділік жетіспейді. Сол себепті де мұндай 
ауыр кеселді тек мемлекеттік және құқық қорғау органдарының күшімен жеңе алмай-
мыз. Жемқорлықпен күресуді бүкіл халық болып қолға алсақ қана тоқтатуға болады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің өзектілігін, қоғамға қауіптілігін, 
құпиялылығын, ерекше құрылымы мен экономикаға кері әсер етуін, құқыққа 
қайшылығын және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас 
жемқорлық  көріністерінен туындайтын қауіп - қатерден еліміздің ұлттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету барлық ұлтжанды азаматтардың парызы. 

Н.МУХАНОВ,
рекреация және туризм инженері.

Демократиялық мемлекеттің құрылуы, 
осыған байланысты мемлекеттік аппарат-
ты, оның қызметінің қайта құрылуы және 
Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздік 
алғаннан бастапқы елдің қоғамдық-саяси 
өміріндегі өзге де өзгерістер мүлдем 
жаңа институт-мемлекеттік қызметтер 
көрсету саласының туындауына алып 
келді. Мемлекет әрқашанда мемлекеттік 
қызметтер көрсеткендігі анық. Дегенмен, 
бұл қызметті мемлекеттік қызметтер 
көрсету бойынша процедура ретінде мой-
ындау тек қана дамудың демократиялық 
тұғырына өткеннен кейін ғана мүмкін бол-
ды.

Қазақстан Республикасының 2015-
2025 жылдарға арналған Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегиясында 
мемлекеттік қызметтер көрсетуді автомат-
тандырумен қатар, «бір терезе» қағидасы 
бойынша көрсетілетін қызметтер тізімін 
кеңейту міндетті де көрсетілген. 

Сондықтан, мемлекеттік қызметтер 
көрсету саласындағы сыбайлас 
жемқорлық    мәселелерін шешу, оған 
алып келетін себептер мен жағдайларды 
болдырмау, жүргізіліп жатқан мемлекеттік 
басқару реформаларының мәні болды. 

Міне, сондықтан, мемлекеттік қызмет 
көрсету мен оны қамтамасыз ету жүйесін 

Мемлекеттік қызмет көрсету 
процесін жетілдіру

қайта қарау бойынша іс-шаралар 
қабылданған болатын. Нәтижесінде, 
азаматтар мен ұйымдардың өтініштерін 
қарау ведомстволық процедурасының 
қатаң және бірегей емес құрылымы 
жойылды. Мұндай тәсілдің бастапқы 
кезеңдерінің бірі ретінде мемлекеттік 
билік органдарының барлық қызметтерінің 
ішінен мемлекеттік қызмет көрсетулермен 
байланысты үрдістерді ерекшелеуді 
атауға болады.

Ең алғаш рет мемлекеттік қызметтер 
көрсету тізілімін қалыптастыру бойынша 
тапсырма Елбасының 2007 жылғы «Жаңа 
әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдау-
ында белгіленген болатын. Сол жылы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің №561 
Қаулысымен, құрамында 132 мемлекеттік 
қызмет көрсету түрі енгізілген тізілім 
бекітілді. Үкімет тарапынан қабылданған 
47 қаулы есебінен аталған тізілім бірқатар 
толықтырулар мен өзгерістерге ұшырады. 
Бүгінгі таңда мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер саны 500-ден асады. 

Сонымен қоса, мемлекеттік 

қызметтердің сапасын көтеру және қызмет 
көрсету үдерістерін жетілдіру мәселелері 
Елімізде жүргізілетін жемқорлыққа қарсы 
саясаттың маңызды бағыттарының 
бірі болып табылады. Мемлекеттік 
қызметтерді автоматтандыру деңгейін 
арттыру нәтижесінде мемлекеттік 
қызметшілер мен азаматтардың тікелей 
байланыстарын азайтты, осылайша сы-
байлас жемқорлық көріністерін туды-
ратын жағдайларды азайтуға мүмкіндік 
берді.

Осыған байланысты, «Сарқан 
аудандық жер қатынастары бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі Қазақстан Респу-
бликасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2020 жылғы 1 қазандағы «Жер қатынастары 
саласындағы мемлекеттік қызметтерді 
көрсету жөніндегі қағидаларды бекіту 
туралы»  № 301 бұйрығының негізінде,  
10 мемлекеттік қызмет түрлері бойын-
ша электрондық үкімет порталы арқылы 
қызмет көрсетіледі. Атап айтсақ. 

"Жер учаскелерін қалыптастыру 
жөнінде жерге орналастыру жобаларын 

бекіту";
"Жер учаскесінің нысаналы мақсатын 

өзгертуге шешім беру";
"Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін 

жер учаскелерін пайдалануға рұқсат 
беру"; 

"Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір 
түрден екінші түрге ауыстыруға түпкілікті 
шешім беру";     

"Елді мекендер шегінде объекті салу 
үшін жер учаскелерін беру";

"Сауда-саттықты (конкурстарды, аук-
циондарды) өткізуді талап етпейтін мем-
лекет меншігіндегі жер учаскелеріне 
құқықтар алу";

"Жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен 
бөлінбейтіндігін айқындау";

"Бүлінген жерлерді қалпына келтіру 
жобасын келісу және беру";

"Жер учаскесін жеке меншікке ақысын 
бірден төлеп не бөліп төлеу арқылы сату";

"Жер учаскесін алу үшін кезекке қою".
Жоғарыда көрсетілген мемлекеттік 

қызметтерді қазіргі пандемия кезінде 
үйден шықпай электрондық үкімет порта-
лынан қызмет алсаңыздар болады.

Гүлім ШАРИПОВА,
аудандық жер қатынастары 

бөлімінің бас маманы.

Қазіргі таңда 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 – сыбайлас жемқорлық. 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 бо-
лып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып та-
былатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне 
ұқсамайтын  әлемдегі  барлық  елдердің  қай-
қайсысын  да  қатты  алаңдататыны  анық.

«Сыбайлас жемқорлық» деген түсінік 
мағынасына этимологиялық қарау мұны 
«параға сатып алу», «пара» ретінде, «corruptio» 
деген латын сөзін алып, анықтауға мүмкіндік 
береді. Рим құқығында сондай-ақ «corrumpire» 
түсінік болған, ол жалпы сөзбен айтқанда 
«сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, 
параға сатып алу» деген түсінік беріп, құқыққа 
қарсы іс - әрекетті білдірген. Орыс тілінің 
түсіндірме сөздігі сыбайлас жемқорлықты пара 
беріп сатып алу, лауазымды адамдардың, сая-
си қайраткерлердің сатқындығы ретінде сипат-
тайды.

Мемлекеттің дамуына бармақ басты, 
бұрынғы өткен ата-бабаларымыз да дөп басып 
«тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» 
деген. Олардың әділдік пен турашылдықты 
ту еткендігін ғасыр қайраткерлері Төле би, 
Қазыбек би, Әйтеке би және тағы да басқа 
біртуар билер мен шешендердің өмірі дәлел 

Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл әр 
азаматтың міндеті

болатындығын біз тарихтан жақсы білеміз.
Қазақстан Республикасының заңна-

маларына сәйкес, сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарға негізінен лауазымды қылмыстар 
жатады. Өмір көрсеткендей, қызмет өкілеттігін 
теріс пайдалану, билікті не қызметтік 
өкілеттікті асыра пайдалану, пара алу, пара 
беру, парақорлыққа делдал болу, қызметтік 
жалғандық жасау, көрінеу жалған сөз жеткізу, 
сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп 
алу немесе ысырап ету, көрінеу жалған жау-
ап беру, сарапшының жалған қорытыңдысы 
немесе қате аудару, жалған жауап беруге 
немесе жауап беруден жалтаруға, жалған 
қорытынды беруге не қате аударуға сатып 
алу, лауазымды адамдардың сот үкімін, сот 
шешімін немесе өзге де сот актісін орындамау, 
осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық 
сыбайластық байланыстарды пайдалану 
арқылы жасалады.

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік – 
экономикалық даму, нарықтық экономиканы 
құру инвестициялар тарту процесін баяула-
татын және демократиялық мемлекеттің сая-
си және қоғамдық институттарына кері әсер 
ететін, елдің даму болашағына айтарлықтай 
қауіп төндіретін құбылыс. Елбасы биылда 
«Қазақстан халқының әл-ауқатын артты-
ру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» 
атты өзінің Қазақстан халқына Жолдауында 
«демократиялық қоғам жағдайында қылмыс 
пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ерек-

ше мәнге ие болады» деп атап көрсетті. Яғни 
бұл мемлекеттің осы жағымсыз құбылысты 
жою бағытындағы кешенді және жүйелі күрес 
жүргізу саясаты жанданып, әрі қарай жалғасын 
табады деген сөз.

Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен 
пәрменді күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру 
жұмысының деңгейі мен сапасын артты-
ру керектігінің маңызы зор. Халық өздерінің 
құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір 
құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда 
қандай іс-қимыл қолдану керектігінің нақты жол-
дарын толық білулері қажет. Конституциялық 
тәртіпті қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күрес 
аясында тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік 
саясат жүргізу, мемлекет пен азаматтардың 
өмір сүруінің барлық салаларында сыбай-
лас жемқорлық пен оның көріністері деңгейін 
төмендету, қоғамның мемлекетке және оның 
институттарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі 
басты мақсат болып табылады.

Осы мақсаттағы жұмыстарды жүйелі 
жүргізуге тағы бір серпін ретінде «Қазақстан 
Республикасында қылмысқа және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күресті күшейту және құқық 
қорғау қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі 
қосымша шаралар туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің Жарлығы қолданысқа 
енгізілген. Бұл Жарлық еліміздегі құқық 
қорғау органдары қызметтерін жетілдіруге 
бағыттала отырып, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы әрекеттермен олардың пайда болуының 
алдын-алуда жүйелі, әрі тұрақты шаралар 
атқаруды қамтамасыз етеді.

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 сы-
байлас жемқорлықпен күрес ең өзекті 
мәселелердің бірі болып табылады. Сы-
байлас жемқорлық мемлекетті ішінен 
жоюдың бастамасы 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.

 Г.БАХЫТОВА,
ҚР АШМ ВБжҚК Сарқан  аудандық 

аумақтық инспекциясының  мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық 

инспекторы, бас маманы. 
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Емізіктер, памперстер, сылдырмақтар – бұның барлығы жас ата-анаға кішкентай 
баласымен саяхаттау үшін толық қажетті тізім емес. Ең маңыздысы, саяхатты алдын-
ала жоспарлау. Әлбетте, балаларға да паспорт қажет, ал оны алу оңай.

Сәбиіңізбен бірге ХҚО-ға бірінші рет барғанда төмендегі құжаттар болуы қажет:
- туу туралы куәлік
- ата-анасының біреуінің жеке куәлігі
- 8 АЕК көлемінде паспорт үшін мемлекеттік баж салығын төлегені туралы түбіртек. 

Ата-аналардың бірінің болуы міндетті. Ал егер олардың біреуінің басқа азаматтығы 
болса, баланың ҚР азаматының паспортын алуға нотариалды куәландырылған өтініш-
келісімі қажет.

Сондай-ақ, еліміздің ХҚО-лары азаматтарды алдын ала брондау бойынша 
қабылдайды, сондықтан істерді алдын ала жоспарлаңыз. Жақындарыңыз бен өзіңізге 
сақ болыңыз!

Ә.АХМЕТҚАЛИЕВА,
Сарқан аудандық ХҚО маманы.

С недавних пор казахстанским водителям необязательно иметь при себе права или 
техпаспорт, достаточно одного удостоверения личности. Но он все еще нужен, если вы 
собрались продавать свое авто или подбираете к нему какие-то запчасти для ремон-
та. Иногда объезжая различные СТО люди теряют свой техпаспорт. В этом случае не 
стоит расстраиваться - его можно быстро восстановить. Для этого необходимо обра-
титься в СпецЦОН со следующими документами:

- Заявление
- Удостоверение личности;
- Квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу техпаспорта
Стоимость услуги 1,25 МРП или 3647 тенге. Новый техпаспорт будет готов через 

1,5 часа и вы сможете сразу его забрать. Будьте внимательны и не теряйте документы!
Е.ЧАРАПИЕВ,

Сарқан аудандық ХҚО маманы.

Жылдам әрі оңай
  Пәтерді, үйді, саяжайды немесе басқа мүлікті сату туралы шешім қабылдасаңыз, 

сізге міндетті түрде ауыртпалық туралы анықтама қажет болады. Кез келген сатып алу-
шы сіздің жылжымайтын мүлігіңіз кепілдікте немесе тыйым салуда ма екенін сұрайды. 
Сол себепті, мұндай анықтаманы Egov.kz портал арқылы 20 минут ішінде тегін ала 
аласыз.

Төменде нұсқаулық көрсетілген:
- Egov.kz порталында авторизациядан өтіп, іздеу жолы арқылы «Жылжымайтын 

мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары ту-
ралы анықтама алу» қызметін табыңыз.

- «Қызметке онлайн тапсырыс беру» таңдап, деректерді толтырыңыз. Нысанның 
түрін, оның мекенжайын немесе кадастрлық нөмірін көрсетіңіз.

- ЭЦҚ көмегімен өтінімге қол қойыңыз. 20 минут ішінде анықтама дайын болады.
Ісіңізге сәттілік тілейміз!

Г. ТОМАРБАЕВА,
Сарқан аудандық ХҚО маманы.

Адалдық – адамдықтың белгісі
 Бүгін Жануарлар дүниесін қорғау және  өсімін молайту» бөлімінің қызметкерлері 

арасында өткізетін тақырыбымыз-Адалдық – адамдықтың белгісі атты дәрісімізді  
Қазақтық ұлы данышпан ақыны Абайдың «Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық 
білуге.» деген қара сөзінен бастайық :- 

Ұрпақ тәрбиесі 
– келешек қоғам 
тәрбиесі. Сол келе-
шек қоғам иелерін 
жан-жақты жетілген, 
ақыл-парасаты мол, 
мәдени, ғылыми 
өрісі озық етіп 
тәрбиелеу – біздің 
де қоғам алдындағы 
борышымыз.

Адалдық – адам 
бойындағы асыл 
қасиеттердің бірі. 
Адам бағасының бір 

өлшемі де іспетті. “Адалдық” деген сөз шыншылдық, айнымастық, шын берілгендік 
сияқты игі қасиеттерді еске салады. Қазақ пайымында адам бойында адалдық – пәктік, 
ар-ұждан, жан тазалығы тәрізді т.б. асыл қасиеттердің жиынтығынан тұрады. Көшпелі 
қазақтардың адамгершілік, адалдық қасиеттері тұрғысынан кіршіксіз таза, мәрт 
болатындығы туралы шетелдік саяхатшылардың қолжазбалары мен күнделіктерінен 
де кездестіруге болады. Сонымен қатар Адалдық қорғау қажеттігін, ол үшін адам 
бойындағы асыл қасиеттердің бірлікте болуын ашып көрсетеді. «Жоңғар-Алатауы 
МҰТП»- әрбір қызметкері мемлекеттің мүлкі мен қаржысына жауапкершілікпен қарап, 
өзіне берілген тапсырма-қасақылықпен күресу және қасакылықты жасауға ықпал ету-
ден аулақтықты  арына жүктелген міндет деп қабылдап, оны адалдықпен атқарып, 
жемқорлықтың жерге қарататын қасиет екенін жете түсін¬гендері абзал... Оның негізгі 
міндеті – қызметке деген адалдықты алға тарта отырып, жемқорлықпен күресу, халыққа 
қызмет көрсету сапасын арттыру. 

Осы дәрісті қорытындылай келе Шығыстың данышпаны Әл-Фарабидың «Адамның 
өз ұжданы алдында адал, шыншыл болу – өзіне-өзі қасиетті болуынан, жүріс-тұрысы 
ізгі болуынан ғана туады» сөзімен аяқтаймын.

Е. КУЛАКОВ,
«Жануарлар дүниесін қорғау және  өсімін 

молайту» бөлімі басшысының міндетін атқарушы. 

О соблюдении 
правил пожарной
 безопасности при 
уборке урожая

Период сбора урожая характеризует-
ся повышенной пожарной опасностью, 
при которой возникает высокая вероят-
ность возникновения пожаров. Угрожаю-
щую обстановку создают жаркая погода, 
сухие хлеба, энерго насыщенность хле-
боуборочной и зерноперерабатывающих 
агрегатов, которые могут находиться в 
неисправном состоянии.

Именно в это время малейшая нео-
сторожность с огнем в хлебных массивах 
– брошенный окурок, искры от сельхоз-
машин, или неосторожность с использо-
ванием открытого огня, могут привести к 
пожару.

Особое внимание уделяется местам 
сбора, переработки и хранения урожая, а 
также контроля над противопожарным со-
стоянием сельскохозяйственной техники.

Для недопущения пожаров сотрудни-
ки отдела проводят профилактическую 
работу по соблюдению правил пожарной 
безопасности на зерноуборочной техни-
ке, рекомендуя укомплектовать ее необ-
ходимыми средствами пожаротушения, 
содержать в исправности искрогасители. 
С руководителями и главами крестьян-
ских хозяйств проводятся сходы, направ-
ленные на соблюдение  противопожар-
ных правил.

Уважаемые граждане, руководители 
крестьянских хозяйств, помните, что при-
держиваться требований пожарной безо-
пасности – долг каждого человека!

  Е.ИСАГАЛИЕВ,
ст. инженер ОЧС 

Сарканского района,
 капитан гражданской защиты.                                                 

     
  

ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
 СТРАХОВАНИЯ

Под председательством заместителя акима Алматинской  области – Б. Байжу-
манова прошло заседание регионального штаба по актуальным вопросам статуса 

страхования и вовлечению в 
систему ОСМС населения об-
ласти. 

В ходе заседания были 
обсуждены вопросы, касаю-
щиеся актуализации стату-
сов застрахованности само-
занятых граждан, проведения 
разъяснительной работы сре-
ди населения и обеспечения 
своевременности отчисле-
ний/взносов ОСМС. Также в 
рамках посещений медорга-
низаций Кегенского, Райым-

бекского и Уйгурского районов были подняты и обсуждены проблемные вопросы 
в регионах. 

По итогам заседания местным исполнительным органам было поручено   уси-
лить работу по вовлечению в систему ОСМС само-занятого населения, а также 
усилить информационно-разъяснительную работу в городах и районах области 
согласно Дорожной карты по реализации ОСМС в Алматинской области на 2021г.

Асыл 
мұра 

Мен қазақпын, биікпін, байтақ 
елмін, қайта тудым өмірге, қайта 
келдім.Мен мың да бір тірілдім 
мәңгі өлмеске, айта бергім келеді 
айта бергім-деп Жұбан ақын 
жырлағандай, біз мәңгі өлмейтін 
халықтың ұрпағымыз.Біздің абыз 
бабаларымыз бүгінгі ұрпаққа ұлан-
байтақ даланы, құс ұшырса қанаты 
талатын қазыналы жерді ақыл-
парасат, ойлы да арлы адамгершілік 
қасиеттері арқасында ғана мұра етіп 
қалдырған. Олардын өнегесін ұлағат 
тұтқан ұрпақтар да өмір көшінде 
бабалар арманын жалғастырып 
келеді.Болашағымызбен өткен 
жетістіктеріміздің алтын қазығы-
қариялар. «Қазақстан» деген жалғыз 
ауыз сөздің құдіреті мен қасиетін осы 
жерде туған әрбір азаматтың сергек 
сезінуі парыз деп білеміз. Қазақ жері, 
қазақ елі біздің ата-бабаларымыздың 
кейінгі ұрпақтарға қалдырып кет-
кен баға жетпес байлығы және 
асыл мұрасы. Қазақстанды жарқын 
болашаққа жетелейтін біз жастар ба-
баларымыз аңсап өткен тәуелсіздіктің 
туын жықпай, желбірете білуіміз 
керек. Өйткені бабаларымыздың 
ұлан байтақжерін қалай қорғағанын, 
бостандықты қалай аңсап-
қадірлегенін білемізЖастар сон-
дай текті елдің ұрпағы екендіктерін 
сезініп, осы тәуелсіздік ұғымын сана-
ларына сіңіріп, қастерлеуге міндетті.

М.КИРГАБАКОВ,
аудандық сот төрағасының 

міндетін атқарушы.

ЗА СИСТЕМНЫЕ ВЗЯТКИ И 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВО БИЗНЕСА

В производстве Следственного управления Антикоррупционной 
службы по Алматинской находится уголовное дело в отношении 
руководителя ГУ «Отдел предпринимательства г.Талдыкорган» и 
главного специалиста Отдела по факту получения взятки, предусмо-
тренного ст. 366 ч. 3 п.п. 2, 4 УК РК.

 Как сообщалось ранее, руководитель данного отдела в сговоре со своим подчи-
ненным – главным специалистом, во время антикризисных мер по борьбе с корона-
вирусной инфекцией «Covid-19», несмотря на запрет на организацию и проведение 
мероприятий с массовым скоплением людей, на системной основе получали взятки в 
сумме от 20 тыс. до 270 тыс.тенге от рестораторов города и представителей стихийной 
торговли за непринятие в отношении них административных мер. 

 Также, к уголовной ответственности привлекаются 5 администраторов ресторанов, 
совершивших дачу вышеуказанных сумм взяток, которые проводили массовые меро-
приятия. 

 В рамках уголовного дела руководством Антикоррупционной службы по Алматин-
ской области в акимате города Талдыкорган было проведено совещание с участием 
акима города. По итогам которого, в целях превентивных мер, а также ввиду ненад-
лежащего контроля в данном направлении была уволена заместитель акима города 
Талдыкорган Арзанбекова С.

Расследование уголовного дела продолжается. Другие сведения в интересах след-
ствия в соответствии со ст. 201 УПК не подлежат разглашению.

Сәбидің де құжаты бар 

Не теряйте документы
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Өтпелі кезеңнен - 
(Жалғасы. Басы газетіміздің 

№ 28-31  сандарында). 

2018 жылы наурыздың 1-інде Сарқан 
ауданының орталығында Ардагерлер үйі  
ашылды. Бұл ғимарат «Болашаққа бағдар: ру-
хани  жаңғыру» мақаласында атап көрсетілген 
«Туған жер»  бағдарламасы аясында  аудан 
әкімінің ұйымдастыруымен, аудан кәсіпкерлері    
мен мекеме-ұйымдар ұжымдарының қаржылай 
қолдауымен қысқа мерзімде бой көтерді. 

Ардагерлер үйінің алдында өткен жиынды 
аудан әкімі Ерғазы Қошанбеков кіріспе сөзбен 
ашып, Алматы облысы   ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Ермек Келемсейіт, «АСПМК» ЖШС 
бас директорының орынбасары  Павел Не-
мытов, Алматы облысы денешынықтыру және 
спорт басқармасының басшысы Тұратбек 
Шарапиев жиналған қауымды аға буын 
өкілдері бас  қосатын орталықтың ашылуы-
мен құттықтады. Осы құрылысты жүргізген 
«Механикаландырылған жұмыс» ЖШС-нің 
директоры Сабыр Қадырұлы ғимараттың 
символдық кілтін   Сарқан аудандық ардагер-
лер ұйымының төрағасы Қадыл Жанасбековке 
табыс етіп,  Ардагерлер үйінің  лентасы салта-
натты түрде   қиылды. 

Бұдан соң жаңа ғимараттың мәжіліс за-
лында басқосу өтіп, игі істің бел ортасынан 
көрінген басты демеушілер   марапатталды.  

-Ардагерлер үйінің атауы жаңа латын 
қарпімен айшықталған. Барлық бөлмелері 
заманауи сипатта жабдықталған. Мәжіліс  
залының төріндегі Төле би, Қазыбек би, Әйтеке 
билердің  портреттері мен бірлік пен берекеге 
үндейтін  ұлағатты сөздері көз тартады. Мұнда 
аға буын өкілдерінің бас қосып,  елдік  мүддені 
көтеріп, шахмат, дойбы, тоғыз құмалақ ойын-
дарынан сайыс өткізулеріне мол мүмкіндік 
бар,-дейді аудандық ардагерлер ұйымының 
төрағасы Қадыл Тұрысбекұлы.

Осы ғимарат содан бері ақсақалдарымыз 
бен ақ жаулықты аналарымыздың бас қосатын 
орталығына айналып, елдік мүддені көтеретін 
іс-шаралар ұйымдастырылып келеді.

Аудандағы  ақсақалдар   алқасының 
мүшесі, Сарқан ауданының Құрметті азаматы 
Сағындық Қалиұлы ел-жер мүддесіне қатысты 
мәселелерге  атсалысып, қашан да аспай-
таспай, арнасынан шықпай ақылман ағалығын 
сақтауда. Бұл кісінің бойындағы біліктілік 
ұрпағынан да көрініс тапқанын барлығы да 
«Алтын белгімен» бітірген немерелеріне қарап  
айналасы әңгімеге арқау етіп  отырады. Ол 
өмірден өз орнын тапқан жан. Өзін таппаған 
адам, өз қабілетін шамалай алмаған адам бір 
істі бастайды да, аяғына жеткізбей тастайды. 
Әр гүлдің басына қонған көбелек сияқты байыз 
таппай, баянсыз тірлік кешеді.  

Сағындық аға 1957 жылдан бастап  еңбек 
жолын колхозда есепші- бухгалтер болып 
бастаған. Өмір тәжірибесін бойына сіңіріп, 
осы мамандықтың қыр-сырын оқу арқылы 
игере отырып, 1962 жылы бас бухгалтер бо-
лады. Қазақтың Халық шаруашылығы инсти-
тутын бухгалтер-экономист мамандығы бой-
ынша сырттай оқып бітіреді. 1965-1973 жылы 
аралығында «Көкөзек» совхозында, 1973-
1986 жылдар аралығында Сарқан ауданы 
орталығындағы «Красный октябрь» совхозын-
да бас есепші қызметін атқарады.

- Еңбегім еленіп, ауданға қызметке 
шақырылдым. 1986-1991 жылдар аралығында 
Сарқан ауданының ауыл шаруашылығы 
басқармасында бас есепші, 1991-1998 жылдар 
аралығында Сарқан аудандық қаржы-бақылау 
бөлімінің басшысы болдым,- деп еске алады 
аға. 

Еңбек жолында Сағындық ағамыздың, 
әрине, көп жетістіктерге жеткені айқын. Ағаның 
сыйлас аға-інілерінің ортасында отырғанда 
ғұмыр бойы асып-таспай, міндетін мінсіз 
атқарған есеп қызметкері екендігін екінің бірі 
айтып отырады. Ауданаралық жарыстарда 

экономика, есеп-қисап саласында жүлделі 
орындардан көрінген. Облыста бірнеше рет 
шаруашылығының көрсеткіштері  ескеріліп,  
мақтау, құрмет грамоталарын, дипломдар 
алған. Осының бәрін біз ағаның шаңырағында 
болғанда ескі құжаттарын ақтарып отырып 
аңғарған болатынбыз. 1986 жылы Халық 
шаруашылығы жетістіктері көрмесінің екінші 
дәрежелі дипломымен марапатталуының өзі 
кез-келгенге ұсыныла қоймайтын құрмет болып 
табылатын. Көп жылғы адал еңбегі ескеріліп, 
1998 жылы Сағындық Қалиұлы  «Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы» атанды.  

Ауданның аграрлық саладағы жетістіктері 
өңірдің өркендеуіне негіз қалайды. Біздің 
өңірде мал шаруашылығы бойынша барлық 
түліктен де өсім бар. Аудан аумағындағы асыл 
тұқымды ауыл шаруашылық құрылымдары 
мал басын еселеуге үлес қосуда. Қазақи ақбас 
асыл тұқымды ірі қара малын  өсіретін «Арлан» 
шаруа қожалығын жеке атап өтуге болады. 

2009 жылы Қайратбек Сембіұлы 
Бершімбеков басқаратын «Арлан» шаруа 
қожалығы асыл тұқымды қазақтың ақбас сиы-
рын өсіруге ден қойды. Сол жылы – ақ 70 бас 
сиыр мен 3 бұқа сатып алып, бүгінгі іргелі 
шаруашылықтың іргетасын қалады. «Инвест 
– жоба» бағдарламасы аясында жайылымдық 
жер алды. Бағзы бір қожалықтағыдай мұнда 
малшылардың тұрақсыздығы жоқ. Өйткені 
сегіз малшы отбасы жағдайлы үйде тұрады, 
қора – жайы жылы, қарауындағы мал басы-
на қарай 150 мыңнан 300 мыңға дейін айлық 
жалақы алады. 

-  Халқымыз «Жалғыз ағаш орман емес, 
жалғыз кісі қорған емес» дейді. Халық ба-
тыры Бауыржан Момышұлының «Мен 
істедім дегенше мың істеді десеңші, мың 
істеді дегенше ел істеді десеңші» деген 
ұлағаты бар. Бүгінгі деңгейге жетуіме туған 
бауырларымның ықпалы зор. Болатбек егістік 
жер мен техникаға жауапты. Жанатбек мал 
шаруашылығының жауапкершілігін өз мойнына 
алған. Талдықорғанда тұратын Манарбек інім 
кез – келген уақытта көмекке дайын. Бұлармен 
қоса шаруа қожалығын құрған күннен бастап 
осынау қам – қарекеті таусылмайтын кәсіпті 
игеруіме бір адамдай атсалысып келе жатқан  
Олег Ручконың біліктілігіне сүйенемін, - дейді 
біздің кейіпкеріміз шаруашылық тынысы тура-
лы әңгіме қозғалғанда. 

Қарауындағы малын асылдандырам де-
ген шаруақор жанға Үкіметтің қамқорлығы 
жеткілікті. Шаруа құрылымдарына асыл 
тұқымды бұқа, қошқар сатып алғандығы 
үшін, асыл тұқымды қой шаруашылығымен 
айналысқандығы үшін субсидия бөлініп тұрды. 

Уақыттан қалмау. Бүгінгі нарық заманын-
да ғұмыр кешкен әрбір азаматқа қажет қасиет. 
Сынаптай зырғыған уақыттың әрбір сағатын 
қастерлеп, тынымсыз ізденген адам ғана бақыт 
дәмін татады. Сарқандық кәсіпкер азамат 
Дүйсенбек Райымбековты білетіндер таспай-

саспай, арнадан аспай, ақырын жүріп, анық 
басса да уақыттан қалмаған замандасымыз 
деп қадыр тұтады. 

Жекешелендіру жаппай жүрген жылдары 
"Өркен" шаруа қожалығын құрған Дүйсенбек 
бұл бағытта да ізденісін ілгерілетті. Қазір 
шаруа қожалығында ірі қара өсіріп, сүтін 
қоғамдық орындарға келісімшартпен босатып, 
еңбегінің игілігін көруде.  Мал басын арттырып, 
мал өнімдерін еселеуді басты назар тұтқан 
кәсіпкерді ортасы бағалап, құрметтейді. Бүкіл 
өмірі, қызметі елімен етене, тығыз байланыста 
өтіп келе жатқан азаматтың жемісті жетістігі 
жұртшылықтың көз алдында. 2015 жылы 
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша Дүйсен Рай-
ымбеков Шығыс Қазақстаннан мүйізді ірі қара 
алып,  «Өркен» шаруашылығын өркендетуді 
басты назарда ұстап келеді. 

Ауданның денсаулық сақтау  саласының 
деңгейі қай кезеңде де маңызды. Сол жыл-
дары еліміздің денсаулық сақтау саласын-
да медициналық көмек көрсетудің бұрынғы 
тәсілдерін түбірімен өзгертетін үлкен шаралар 
жүзеге асырылды. Атап айтқанда Бірыңғай 
ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің енгізілуі, 
2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты 
Қазақстан» мемлекеттік  бағдарламасы істі 
ілгерілетуге негіз болды. Бірыңғай ұлттық 
денсаулық сақтау жүйесі пациенттерге дәрігер 
мен медициналық ұйымды еркін таңдау 
мүмкіндігін берді, ал емделген жағдайдың 
ақысы нақты шығындар бойынша төленеді. Бұл 
жағдай медициналық қызмет көрсету саласын-
да бәсекелестік ортаны қалыптастыруға және 
бюджеттік қаражаттарды тиімді пайдалануға 
мүмкіндік берді. 

Мемлекеттік бағдарламаның негізгі мақсаты 
елдің орнықты әлеуметтік-демографиялық 
дамуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан 
азаматтарының денсаулығын жақсарту болып 
табылады. Атап айтқанда қоғамдық денсаулық 
сақтау мәселелері бойынша сектораралық 
және ведомствоаралық іс-қимылдың 
тиімділігін арттыруға; профилактикалық 
іс-шараларды, мақсатты зерттеп-қарауды 
күшейтуге, диагностиканы жетілдіруге, негізгі 
әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеу мен 
оңалтуға;санитариялық-эпидемиологиялық 
қызметтерді жетілдіруге; Бірыңғай ұлттық 
денсаулық сақтау жүйесінде медициналық 
көмекті ұйымдастыруға, басқару мен 
қаржыландыруды жетілдіруге;медициналық, 
фармацевтикалық білімді жетілдіруге; 
инновациялық технологияларды дамытуға 
және медицинаға енгізуге;халық үшін дәрілік 
заттардың қолжетімділігі мен сапасын 
арттыруға, денсаулық сақтау ұйымдарын 
медициналық техникамен жарақтандыруды 
жақсартуға бағытталған.

2016 жылға дейін денсаулық сақтау 
саласындағы негізгі басымдық медицинаның 
профилактикалық және әлеуметтік бағдарды 
күшейтуге берілген  болатын.Медициналық 

көмектің, әсіресе шалғайда және жетуге жолы 
қиын өңірлерде тұратын ауыл тұрғындарына 
қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін мемлекет 
жылжымалы көлік медицинасын, оның ішінде 
санитариялық авиацияны дамытуды қолдады.

Ал, 2016 – 2020 жылдар аралығы  
«Денсаулық» бағдарламасын іске асыруға ар-
налады. Бұл медициналық қызметті одан әрі 
жетілдіруге бағытталған бағдарлама. Бұған 
қосымша пандемия кезіндегі ауыртпалық ме-
дицина қызметкерлерінің жүгін салмақтандыра 
түсті. Аудандық денсаулық сақтау саласын-
да барлығы 810 адам жұмыс істесе, оның 
72-і дәрігерлер, 368-і орта буын медицина 
қызметкерлері. Алдын алу, емдеу шарала-
ры бойынша бүкіл жұмыстың ауыртпалығы 
осы медицина қызметкерлерінің мойнында. 
Жылдан-жылға медицина қызметкерлерінің 
еңбегі сарапталынып бағалануда. Осы орай-
да сала қызметкерлерінің  еңбек ақыларының 
еселенуі мемлекетіміз тарапынан денсаулыққа 
деген қамқорлықтың айғағы. 

Ұстаз-ең әуелі өзінің азды-көпті өмірін 
халқына, еліне арнаған, айналасына 
имандылық, адамгершілік, мейірім шуағын 
сепкен, тағылымның-тәлімнің қайнар бұлағы, 
үлгісі. 

Қазақ халқы мемлекет болып қалыптасқалы 
бері қаншама нәубат заманды басынан кешірді, 
азаттықты аңсады, тәуелсіздікті тіледі. Елі өсіп 
шығарған Ерлері елі үшін, жері үшін кеуделерін 
оққа төсеп, Тәуелсіздіктің туын желбіретуге 
өз үлестерін қосты. Ата – бабамыздың 
білектің күшімен, найзаның ұшымен, аққан 
қан мен төккен терінің арқасында әперген 
Тәуелсіздігімізді ұстап тұру, еліміздің мәртебесі 
мен мерейін өсіру, әлемдік өркениет көшіне қосу 
келешек ұрпақтың міндеті, оларға білім беріп, 
тәрбие мен ой – санасын жетілдіріп отырған 
ұлағатты ұстаздардың абыройлы еңбектері. 
Заман өзгерген сайын, қоғамдық өзгерістерге 
бірінші бейімделетін де, өздері оқып өзгені 
тәрбиелейтін де мектеп мұғалімдері. Осы 
тұрғыдан алғанда ауданымыздағы барлық 
мектеп ұжымдары ортақ мақсатқа үлес қосып, 
жаңа заманның жаңа тұрпатты ұрпағын 
қалыптастыруға үлес қосып келеді.   

Ұстаз-адам баласын білім мен ізгілікке 
жетелеп, ұрпаққа үлгі-өнеге, ұлағатты мұраға 
қалдыратын тұлға. Осындай ұстаздары бар 
мектептердің баршасы да білікті шәкірттерімен 
мақтанады.  "Ұстаздың биігі ойлана қарасаң 
биіктей береді,  үңіле қарасаң, тереңдей береді, 
қол созсаң қарсы алдыңда, айналсаң артыңда 
тұрғандай» – деп Сократ айтқандай Егеменді 
еліміздің алдыңғы қатарлы отыз мемлекеттің 
қатарына қосылуға табандылықпен жылжу 
саясаты қоғамымыздың барлық саласында 
түбегейлі өзгерістер енгізіп, жаңа талаптар 
қойылып отыр. Соның ішінде болашақ ұрпаққа 
әлемдік деңгейде білім беру мақсатына орай 
білім мазмұнына жаңаша қарау – басты міндет. 
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жаңа  қоғамға 
ТӘУЕЛСІЗДІК - МӘҢГІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚ

Қазіргі кезде білім берудің жаңа жүйесінің 
жасалынуы, білім мазмұны мен әдіс-
тәсілдерінің жаңаруы бәсекелестікке қабілеті 
мол, шығармашылық бағытта еңбектенетін, 
ой қабілетімен ерекшеленетін азаматты 
тәрбиелеуді көздейді. Олай болса, бір-ер 
жыл онлайн форматта оқыған шәкірттердің 
ұстаз біліктілігінің арқасында жоғалтқанын 
толтыруға, ісін ілгерілетуге мүмкіндігі бар. 
Мектеп дегеніміз – бұл тек қана бала оқитын 
жер емес, бұл сен әрқашан да жақсы көретін, 
құрметтейтін, көмекке келе алатын, әр балаға 
төзімділікпен қарайтын, қиын да қызықты, 
көңілді және қуанышты мекен. Осы тұрғыдан 
келгенде  аудан мектептерінің шәкірттерге 
білім нәрін берудегі тұғыры төмендемейді. 

1998 жылы қыркүйек айында Сарқан 
ауданының тоқсан жылдық мерекесі кең 
көлемде аталып өтті. Аудан орталығы Сарқан 
қаласынан бастау алған мерекелік шара түс 
аумай Екіаша ауылына ауысты. Таң сәрімен 
ауданға ағылған қонақтардың қарасы көп. 
Туып-өскен жерінің мерекесіне ортақтасқан 
азаматтардың дені осы ауданнан еңбек жо-
лын бастап, түрлі лауазымды қызметтерді 
атқарғандар. Келген қонақтарды аудан 
әкімдігінің қызметкерлері күтіп алып, үлкен 
құрмет көрсетті. Келген қонағына жалғыз атын 
сойып беретін ағайынның ықыласы мен кең 
пейілін көріп, біздің ұлт болып ұйысуымыздың 
өзі осы бірлігіміз бен қонақжайлығымыздың 
арқасы ғой деп іштей ой түйесің. Ақжарқын 
көңілдерімен шаттыққа бөленген қонақтар 
тойдың басын өткенге тағзым жасап, құрмет 
көрсетуден бастады. Аудан активімен 
бірлескен жұрт ұлы тұлғамыздың бірі, Сарқан 
ауданының тумасы   М. Тынышбаевтың 
ескерткішіне гүл шоғын қойды. Ұлы тұлғаға 
тағзым жасаған қонақтар тау бөктерін жағалап, 
Екіаша ауылына қарай жол тартты. Жүйткіген 
көліктер тіз қатар тізіліп, ауылға кіргенде құдды 
бір көш керуені келгендей ой қалдырды. Мұнда 
да аңқылдаған ағайын құдасын күткендей 
қоғадай жапырылып, келген кісілердің алдынан 
шығып, қошеметпен қарсы алды. Әжелер ша-
шуын шашып, қадірменді ақсақалдарымызға 
жеті нанын ұсынып, ілтипат білдірді. Ауылдың 
көркі келген жұрттың мерейін асырды. Тойға 
сыланған сұлудай бұрынғыдан да құлпырып 
кеткен. Екіаша ауылының тұрмысы келіскен, 
әлеуметтік жағынан алға озған ауылдардың 
бірі екен. Ауылдық Мәдениет үйінің алдына 
аудандық кітапхананың көрмесі қойылған. 
Аудандық кітапхана қызметкері Айжан 
Сәбитова осы өңірден шыққан ақын, жазу-
шы, қоғам қайраткерлерінің туындылары мен 
суреттері ілінген көрмені келген қонақтарға 
таныстырды. Мұнан кейін шара Мәдениет 
үйінде ғылы-ми-теориялық конференциямен 
жалғасты. 

Конференцияның ауқымы өте кең. Ежел-
ден тарихи құндылықтарға бай Сарқан ауданы 
жайлы ауыз толтырып айтатын деректер көп 
болды. Конференцияның алғашқы баяндама-
сын мен жасадым да ауданның осы жылдар 
аралығындағы өсіп-жетілгендігін нақты циф-
рлармен тыңдармандарға жеткіздім. Тоқсанның 
сеңгіріне шыққан Сарқан ауданының өткені 
кеудеңді мақтанышқа бөлесе, бүгінгісі жаныңды 
жадыратады. Ауданның топырағынан елдің 
қошеметіне бөленген тұлғалар көп шыққан. 
Олардың көш басында қазақтың шежіресін 
тізбектеген   М. Тынышбаев, әлем музыкасы-
на үн қосқан Мұқан Төлебаев пен Еркеғали 
Рахмадиев, кино өнерінің майталманы Құман 
Тастанбеков, жауырыны жер иіскемеген 
Әбілсейіт Айханов пен Аманжол Бұғыбаевтың 
өмір жолынан қысқаша деректер келтіріп, 
бүгінгі ауданның жетістігіне тоқталдым. 

Бұдан кейін І. Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінің оқытушылары 
Сайлау Қожағұлов, Қарлығаш Сарыбасова, 
өлкетанушы Еркін Тоқпанов сөз алып, нақты 
деректерді келтіре отырып аудан жайлы сөз 
қозғады. Бірі өлкенің тарихи құндылықтарын 
тізбектесе, Қарлығаш Сарыбасова тари-
хи атауларға тоқталды. Ғылыми-теориялық 
конференцияның баяндамашыларынан кейін 
ортаға аудан әкімі Ерғазы Қошанбеков шығып, 
мерекеге жиылған қонақтарды тоқсанжылдық 
мерекемен құттықтады. Сөз соңында конферен-
цияда тағылымды деректерді келтіріп, ғылыми 
зерттеу жасаған жоғары оқу орындарының 
мұғалім-деріне естелік сыйлықтар табыс етті. 
Сонымен қатар, асылдың сынығы, аудан ғана 
емес, күллі Алаштың мақтанышына айналған 
М. Тынышбаевтың немересі Елена Тынышпае-
ва, Кәкімжан Қазыбаевтың зайыбы Орынша 
Қарабалина, облыстық ардагерлер кеңесінің 
тө-рағасы Ермек Келемсейіт, төрағаның 

орынбасары Райхан Қапышқызының иығына 
шапан мен камзол жауып, аудан әкімдігінің 
атынан ыстық ықыласын білдірді. Қошеметке 
ие болған облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Ермек Келемсейіт жүрекжарды 
тілегін білдіріп, ауданға естелік ретінде қанатты 
қыранның мүсінін сыйға тартты. Одан кейін 
Орынша Қарабалина мен Елена Тынышбаева 
сөз сөйлеп, жерлестерін бүгінгі мерейтойы-
мен құттықтады. Сонымен қатар, өз ұлдарын 
ұлықтап, асыл тұлғаларын кейінгі жастарға үлгі 
етіп, үнемі қолдап жүрген Сарқан ауданының 
басшыларына алғысын білдіріп, тойдың ша-
шуы ретінде ақшалай сыйлық және кітап табыс 
етті. 

Ғылыми-теориялық конференциядан кейін 
айтысқа кезек берілді. От ауызды, орақ тілді 
он ақын жыр додасына түсті. Талай дода-
да жүлденің алдын бермей жүрген көксулық 
Жеңісхан Қазыбек, нарынқолдық Аят Жәнібек, 
қараталдық Бүркітқазы Әділбек, жамбылдық 
Айдана Қайсарбекқызы, Жалғас Садыр, 
ескелділік Зирагүл Нұрданбек, талдықорғандық 
Жанатбек Айдарәлі, ақсулық Қанат Боқан, 
сарқандық Исламхан Мұхаметхан, Мирас 
Құдабай сынды  облыстың он ақыны Екіаша ау-
ылын дүбірге бөледі. Бір-бірін жыр жебесімен 
нысанаға алып, шынайы әзілдерімен түйреп 
отырды. Әсіресе, Жамбыл ауданынан келген 
Айдана мен қараталдық Бүркітқазының нағыз 
қыз бен жігіттің айтысы болды. 

Құрамды сөз, әдемі әзіл, шымыр 
ұйқастарымен өрнектеген екі ақын көпшіліктің 
мерейін асырды. Бірінші айналымда үздік деп 
танылған төрт ақын екінші айналымға өтті. 

Сонымен бас жүлдені сарапқа салған Айда-
на мен ескелділік Қазыбек Жеңісханның өнері 
көпке үлгі болардай. Қыз баласы болса да 
жастайынан ат құлағында ойнап, саятшылық 
өнерді жанына серік еткен Айдана қыздың 
әзілдері жиылған жұртты күлкіге қарық қылды. 
Тіпті, өршіл мінезімен қайраттылық танытып, 
қарсыласы Қазыбекті отты жырымен түйреп 
алған кездері де көп. 

Мұндай кереметті айтыс үстінде алғаш 
рет көрген халық риясыз қошеметін білдірді. 
Төрт сағатқа созылған жыр додасында бірінші 
орынды Айдана жеңіп алса, екінші орын 
ескелділік Қазыбекке бұйырды. Үшінші орын-
ды ақсулық Қанат алды. Айтысқа қатысқан 
барлық ақынға сый-сияпат табысталды. 
Жеңімпаздарды «Қазақ әдебиеті» газетінің бас 
редакторы Дәурен Қуат құттықтап, марапатта-
ды. Осылайша Екіаша ауылындағы ауданның 
тоқсанжылдық мерекесінің бірінші күні айтыс 
өнерімен түйінделсе, кешқұрым Аманбөктер 
ауылында өнер жұлдыздарының ән кешімен 
жалғасты.

Саялы Сарқанның мерейтойы екінші күні 
Аманбөктер ауылынан басталды. Шараның 
негізгі бөлігі осы жерде ұйымдастырылды. Екі 
таудың ортасына орналасқан Аманбөктер ауы-
лы келген қонақтарды шуағын шашқан арай-
лы күнмен қарсы алды. Бір күн бұрын таудың 
қатқыл мінезіндей үскірігімен бір тербетіп алса, 
келесі күні жайдары мінезін жайып салып, көк 
шалғын жайлаудың үстінде мамыражай күйге 
бөледі. Таудың етегіне тіз қатар тігілген ақ 
шаңқан қазақ үйлер адамның жанын серпілтіп, 
тынысын ашады. Кимешегін киген аналар қазан 
көтеріп, ақ жаулықты жеңгелер жағы шай құйып 
мәре-сәре болып жүр. Сұлулығына сымбаты 

жарасқан арулар жайлау үстін әуезді әнмен 
бірге билетіп жібергендей күй қалдырады. 
Рас, қазақтың күмбірлеген күйімен өлең шөбі 
ырғалып, құдды бір дала билеп тұрғандай әсер 
қалдырады. Осындай әдемі көріністің шырай-
ын одан ары ашқан салтанатты жиынға облыс 
әкімінің бірінші орынбасары Лаззат Тұрлашов 
қатысты. Лаззат Махатұлы салтанатты жиын 
басталмас бұрын ауданның әлеуметтік-
экономикалық өсу деңгейін көрсететін көрмені 
аралап өтті. Ауданның жетістігі мен даму 
деңгейі жайлы аудан әкімі Ерғазы Қошанбеков 
таныстырып өтті. Онда мал шаруашылығын 
дамыту жұмыстары бойынша ауданда өсіріп 
жатқан сүтті, етті бағыттағы асыл тұқымды си-
ырлар мен қойларды көрді. Одан кейін аудан-
да қызмет істеген басшылар мен Сарқан ауда-
нынан түлеп ұшқан тұлғалардың өмірі жайлы 
қойылған көрмені аралады. Сонымен қатар, 
аудандағы көрікті жерлерді мекен ететін аң-
құстар жайлы қойылған көрмені және ауданда 
өндірілетін өнімдерді де аралап көріп, жақсы 
баға берді. Осыдан кейін салтанатты жиын ба-
сталды.

Бірінші болып ортаға шыққан облыс әкімінің 
бірінші орынбасары Лаззат Тұрлашов сөз 
сөйлеп, Жетісуда атқарылып жатқан игі істерге 
тоқталды. Облыс экономикасының дамуына 
Сарқан ауданының қосып отырған үлесі көп 
екенін де тілге тиек етті. Сондай-ақ, Елбасының 
«Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» 
мақаласына байланысты ауданда көптеген 
істің атқарылғанын да айта келе облыс әкімі 
Амандық Баталовтың құттықтауын жеткізді. 
Одан кейін аудан әкімі Ерғазы Қошанбеков 
аудан тұрғындарын торқалы 90 жылдығымен 
құттықтап, ыстық ықыласын білдірді. Одан 
кейін мерекенің шырайын кіргізетін кезең 
– талай жыл ауданның дамуына қажырлы 
еңбегімен үлес қосқан елеулі тұлғаларға 
“Сарқан ауданының Құрметті азаматы” атағы 
табыс етілді. Марапатқа ие болғандардың 
арасында жеке кәсіпкер Серікқали Жаман-
балин, қаржы саласының ардагері Шалқар 
Қалиев, ардагер ұстаз Мырзахан Қабасов, 
өнер қайраткерлері Саят Мерекеұлы, Ша-
кен Жұманова, Гүлжан Қисабекова, ғалым-
академиктер Аманкелді Бекбаев, Балтабек 
Рожаев, ауылшаруашылығының ардагерлері 
Жангелді Заманбеков, Сейілхан Базарханов, 
Сейдахан Дакеев, Дәулет Алмағанбетов, ге-
нерал Аманкелді Құрманғалиев, ардагер жур-
налист Руфина Ғабайдулина, ұлағатты ұстаз 
Татьяна Станкеевич, әлеуметтік сала ардагері 
Оралбек Тертюбаев, аудандық мәслихат 
аппаратының басшысы Бейсенбай Разбеков,  
аудан әкімі аппаратының бас маманы Есболат 
Бақтыбаев, шаруа қожалығының басшылары 
Төкен Блискельдинов, Мират Абдрахимов, 
денсаулық сақтау саласының ардагері Абуғали 
Байтілеуов  бар. Құрмет пен қошеметке 
бөленген аудан тұрғындары өздерінің ыстық 
ықыласын білдіріп, облыс, аудан басшылығына 
алғысын айтса, жерлестерін мерекелерімен 
құттықтады. 

Шара аудандық Мәдениет үйінің әнші-күйші 
қызметкерлерінің концерттік бағдарламасымен 
жалғасын тапты. Өткен тарихымызға шолу жа-
сап, ауданның тумасы – ұлы тұлғаларымыздың 
өмірінен естелік ретінде ұйымдастырылған 
арнайы қойылым қойылды. М. Тынышбаев-
тан бастап, өнер жұлдыздары Құман Тастан-

беков, Мұқан Төлебаев, Еркеғали Рахмади-
ев, Сара Тыныштығұлованың жүріп өткен 
жолдары кеңестік империя жылдарымен 
қабыстырылып, бүгінгі тәуелсіз қазақ елінің та-
рихынан сыр шертетін қысқа қойылым жиылған 
жұртшылықтың жүрегінен орын тапты. Артын-
ша күміс-көмей әнші Рамазан Стамғазиев 

пен Ұлту Қабаева әннен шашу шашып, Пре-
зидент оркестрінің әншісі Әміре, халықтың 
сүйіспеншілігіне бөленген "Жігіттер" тобы, 
Серікбол Сайлаубек және басқалар Ұлы Да-
ланы қайта жаңғыртқандай болды. Әсерлі 
ән кеші Ұлы Даланың ұлттық ойындарымен 
жалғасын тауып, тойға келген қонақтар мен ау-
дан тұрғындары зор қуанышқа бөленді.

Ұлттық спорт түрлерінен болған сайыс 
та өз көрермендерін тапты. Теңге ілу жары-
сына 14 спортшы, аударыспақ жарысына 10 
спортшы қатысты. Теңге ілу жарысында 1 
орынды  Айдын Рамазан (Кербұлақ ауданы), 
2 орынды Айтбеков Алибек  (Ескелді ауда-
ны), 3 орынды Нұрқожа Еркебұлан (Кербұлақ 
ауданы) иеленді. Аударыспақ жарысында 1 
орын Абдрахманов Талғаттың (Кербұлақ ауда-
ны), 2 орын Рахманжиев Олжастың (Кербұлақ 
ауданы), 3 орын Сабитұлы Бауыржанның 
(Алакөл ауданы) еншісіне тиді. Қазақ күресі 3 
салмақ дәрежесінде өткізілді.  70 кг салмақта 
бәсекелескен 12 спортшының арасында  1 
орынды Сарқытбаев Ербол (Шатырбай ауы-
лы) жеңіп алды.  2 орынды Алдухан Ербол 
(Бақалы ауылы), 3 орынды Қуатай Санжар 
(Кербұлақ ауданы)  иеленді. 90 кг салмақта 
бәсекелескен 8 спортшының арасынан  1 орын 
Жуманов Жандостың (Бақалы ауылы) еншісіне 
бұйырды. 2 орынды Көксу ауданының спорт-
шысы жеңіп алса, 3 орыннан екіашалық Сейт-
нур Темірлан көрінді. 90 кг астам салмақтағы 
жарысқа қатысқан  4 спортшының ішінен  1 
орын Аманжолұлы Нұрсұлтанға (Бақалы 
ауылы), 2 орын Қойшыман Мұхитқа (Бақалы 
ауылы), 3 орын Слямов Дауренге (Шатыр-
бай ауылы) бұйырды. Гир көтеру жарысында 
Ақсу ауданының спортшысы Машаев Елу-
бай гір тасын 90 рет көтеріп, жеңіске жетіп, 
жүлдеге қой алды. Қой көтеру жарысында шо-
пан ата түлігін 76 рет көтерген Қойшыманов 
Мұхиттың (Бақалы ауылы) маңдайы жарқын 
болды. Көкпар сайысына Кербұлақ, Ескелді, 
Ақсу аудандарының, Сарқан ауданының Ша-
тырбай, Қарабөгет, Аманбөктер, Погранич-
ник, Қарауылтөбе, Алмалы, Екіаша, Бақалы 
ауылдарының шабандоздары қатысты. Әр 
салымға 20-30-40-50 мың теңгеден берілді. 
Көкпар демеушісі - Абай ауылының тұрғыны 
Блискельдинов Қанат.

Екі күн бойы тоқсанжылдық мерекесін атап 
өткен Сарқан ауданының тойы көпке дейін 
елдің есінен әсерлі де жағымды жаңалығымен 
кетпейтіні анық. 

Біздің халқымыз жер бетіндегі ұлыстардың 
біреуі ғана емес, бірегейі екендігін, басында өз 
шаңырағы, бауырында өз қазаны бар, өз тілі, өз 
діні, өзіндік салт –дәстүрі, өз жері, өз мемлекеті 
бар, өзін-өзі басқара алатын егеменді ел 
екенін әлемге паш етіп келеді. Жүзеге асып 
жатқан жарқын жобалар-соның айқын айғағы. 
Бұл мақалада біз Ел тәуелсіздігінің 30 жылы 
аралығында аудан аумағында атқарылған 
жұмыстарды арқау еттік. Мәртебелі уақыттың  
биігінен қарағанда санаулы жылдардың 
аралығында атқарылған жұмыстардың бір 
мақалаға сыймайтындығы анық.  Бұл  жылнама 
емес, сол жылдардың айшықты сәттері  ғана. 

Жомарт ИГІМАН.
(Жалғасы бар).
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Ұстаз ұлы есім. Шәкірттерін білім 

нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беру, 
жақсы қасиеттерді бала бойына дары-
тып, адамгершілік бағыт бағдар беруде 
ұстаздың еңбегі зор.

Балаларымызға алғаш қалам 
ұстатып,ата-анамен бірдей  әр баланың 
жан  дүниесін түсініп тынымсыз еңбек 
еткен ұстаз үшін алғысымыз шексіз

Сарқан қаласы №1 мектеп-
гимназиясының бастауыш сынып 
мұғалімі  Джайлаубаева Майра 
Қамбылқызы ата -аналардың алғысына 

ҰСТАЗҒА ТАҒЗЫМ
бөленіп жүрген  ұстаз. Отыз жылдан бері 
бастауыш сынып мұғалімі. Тәжірибелі, 
ізденімпаз, шығармашыл ұстаз. 

Ата-аналармен де тығыз байланыс 
жасап, баланың интеллектісін дамытуға 
үздіксіз еңбек етіп отырады.

Биылғы белең алған пандемия 
сынағында да өз жұмысын қашықтықтан 
болса да шебер ұйымдастыра білді

Оқушыларды республика көлеміндегі 

түрлі жарыстар мен оқуларға қатыстырып, 
балаларымыздың шығармашылығына 
шабыт берді. Ұстаздың іденімпаздығы 
баланың өмірге деген жаңа әлеміне 
жол ашады. Мұғалім баламызды 
республикалық "Мөлдір бұлақ" журналы-
на жазғызып қана қоймай, әр оқушының 
қабілетіне қарай салған суреттерін, 
әңгімелерін, төрт жол өлеңдерін 
шығартып, оқушы дарынына жол ашып 

отырған біз үшін ереше жан.
Майра Қамбылқызы сырттай 

қарапайым болғанмен біздер үшін  ең 
асыл, ардақты ұстаз.

Жаңа оқу жылына да санаулы 
күндер қалды. Балаларымыз екінші 
сыныпқа қадам басқалы отыр. Сынақ 
пен сабырды теңестіретін оқу жылында 
ауданның күллі ұстаздарына жаңа күш 
жігер, шәкірттеріне амандық тілейміз.

Сарқан қаласының №1 
мектеп-гимназия ата-аналары.

Халықтың бай мұрасы
Еліміздің мәдени мұрасы, экономикалық және әлеуметтік капитал, жалпы 

адамзаттық мәдениеттің құрылымдық бөлігі, этнос, қоғам, адам парасатының 
дамуы мен құрылуының бастауы, тарихи естеліктердің маңызды қоймасы. 
Ежелгі тарихтың негіздерін бүгінгі күнмен қосатын жолды құрап, уақыттың 
үзіліссіз байланысын көрсететін қазіргі адамзатқа қажетті көп қырлы қоғамның 
тарихи тәжірибесін зертттейді. 

Елбасының жолдауымен қабылданған мәдени мұра мемлекеттік 
бағдарламасы қазіргі Қазақстанның әлемдік өркендеуінің дәлелі. Тарихи мәдени 
мұрамен хабардар етіп, тек тарихты ғана емес, сонымен қатар болашақта бола-
тын жағдайды баяндайды.

Музыкалық Фольклор - халықтың музыкалық мұрасы мен шығармашылығын 
жинайтын зерттейтін ғылым саласы.Музыкалық Фольклор карастыратын 
мәселелердің ауқымы кең. Музыкалық Фольклор музыка мәдениетінің тууына се-
беп болған қоғамдық-әлеуметттік құбылыстарды, халық музыка өнерінің өмірдегі 
колданысы мен орнын, ауызекі шығармашылығы - авторлық ән-күйлердің 
табиғатын қарастырады. Демек, бұл атаулардың өзара байланыстылығымен 
қатар, бір-бірінен айырмасы да бар. Этнография ғылымының танымдық кате-
горияларына сүйене отырып, Музыкалық Фольклор қазақ халқының музыкалық 
мәдениетін тарихи-археолог,  ғылыми.-методология және музыкалық-теория,  
әдіснама негізінде қарастырады.

Сондай – ақ Сарқан ауданында да фольклорлық – этнографиялық ансамбілі 
облыс, аудан, қала көлемінде өз өнерлерін көрсетіп, көптеген іс-шараларға 
ат салысып келеді. Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы аясында 
Облыстық «Дала дауысы» атты фольклор жинау жобасына ауылдық мәдениет 
үйлері және клубтары жобаға атсалысып,  аңыз-әңгіме, қисса-дастандар, 
ертегілер сынды фольклор жанрына жататын шығармаларды, аспаптық 
музыка немесе күй жанры бойынша фольклорлық сарындағы музыкалық 
шығармаларды іздестіру және «Дәстүрлі ән» жанры бойынша көп айтылмай-
тын әндер, термелер, жыр-дастандарды  жазып, жинақтап халыққа мұра ретінде 
жеткізу жұмыстары жүргізілуде.Осыған орай сіздерденде ұмыт бола бастаған, 
аңыз әңгіме, әндер, фольклор жанрына қатысты туындыларыңыз болса 
мәдениет үйіне тапсыруларыңызға болады

Ы.КУТТУБЕКОВ,
Сарқан аудандық мәдениет үйінің директоры.

Сарапшылар қауымдастығы түтінсіз 
темекі өнімдерін қорғауға кірісті

Зиянды азайту тұжырымдамасын жақтаушылар Қазақстан Премьер-Министрінің 
орынбасары Роман Склярға баламалы темекі өнімдеріне арналған ұлттық техникалық 
регламентпен жұмысты жалғастыруды сұрап жүгінді. 

Сарапшылардың пікірінше, Қазақстан нарығында ұсынылған қыздырылатын темекі, 
электрондық темекі, вейп және басқа да құрамында никотин бар өнімдер бұйымдардың 
қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды белгілеу қажеттігі әлдеқашан пісіп-жетілді. 
Жәмилә Садыкованың «Темекі түтінінен бос Қазақстан үшін» Ұлттық коалициясының 
басшысы ашық хаты жолдаудың себебі болды, онда темекіге қарсы күрескер бұл 
өнімдерді дәстүрлі темекімен теңестіруге шақырады, бұл әлемнің көптеген елдерінде 
өзінің тиімділігін дәлелдеген зиянды азайту Тұжырымдамасына қайшы келеді.

 «Темекі шегу арқылы никотинді тұтыну өкпенің қатерлі ісігі, ӨСОА және эмфизема 
дамуының негізгі қауіптерінің бірі болып табылады. Бірақ біз темекі шегудің никотинге 
тәуелділікке байланысты екенін түсінеміз, сондықтан кез келген темекі шегуші темекі 
шегуден бас тарта алмайды.  Бұл жағдайда темекі шегуден басқа жолмен тұтынылатын 
никотин бар өнімдер адам денсаулығына зиянды азайтудың қолайлы құралы болып 
табылады. Біздің ойымызша, құрамында никотин бар өнімдер темекі шегуден болатын 
зиянды азайтудың ғылыми негізделген әлеуетіне ие. Алайда, зиянды азайту мүмкіндігі 
темекіге қарағанда қатаң техникалық талаптарды қабылдау арқылы ғана қамтамасыз 
етілуі мүмкін», - делінген сарапшы тобының мәлімдемесінде. 

Техникалық регламент жобасында ДДҰ тізіміндегі тоғыз зиянды затқа талаптар 
қойылады, ал темекіге тек үшеуі - шайыр, никотин және көміртегі тотығы. Бұл дегеніміз, 
техрегламентсіз басқа да ықтимал қауіпті заттардың құрамын, сондай-ақ электрондық 
құрылғылардың қауіпсіздігін бақылау мүмкін емес.

 «ДДҰ тізімі бойынша құрамында никотин бар өнімдердің аэрозолындағы басым 
зиянды заттардың құрамы дәстүрлі темекінің түтінінен едәуір аз. Алайда, шын мәнінде, 
барлық өндірушілер зиянды заттардың аз мөлшерін қалыптастыруды қамтамасыз ете 
алмайды, өйткені бұл қымбат ғылыми зерттеулер мен инновациялық шешімдерді қажет 
етеді. Сондықтан техникалық регламенттің міндеті өнімнің өндірісі мен құрамын реттеу, 
сол арқылы тұтынушының денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету болып табылады», 
- дейді сарапшылар.

Сарапшылардың пікірінше, жылытылатын темекі мен электронды темекі өнімдері 
дәстүрлі темекіден ағзаға әсер ету деңгейі бойынша да, қолдану тәсілі бойынша да 
айтарлықтай ерекшеленеді: «Біз жастар арасында темекі шегудің таралуын азай-
ту, жарнама мен маркетингтік іс-шараларға тыйым салу мақсатында алдын-алуды 
қолдаймыз, алайда қыздырылған темекісі бар өнімдер жеке санатқа жататынын атап 
өтеміз».

Ашық хатқа қол қойған сарапшылар арасында - «Денсаулық» адам денсаулығы 
үшін қауіп факторларының зиянын азайту жөніндегі қауымдастығының төрайымы 
Түменова Бақыт, «Primary Health Care» Ұлттық Қауымдастығының президенті, м.ғ. д., 
профессор, Рахыпбеков Төлебай және ҚР Үкіметінің кәсіпкерлікті дамыту мәселелері 
жөніндегі ведомствоаралық комиссия жанындағы кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі 
сараптамалық топ жетекшісінің орынбасары Құрбанбаева Гүлнар бар.

Үйде дайындалған консервілердің 
қауіптілігі

Біз тұрғындарды ботулизмнің аса қауіпті ауру екендігін ескертеміз. Әсіресе, 
әйелдер күзде компот жауып, салат дайындап және көкеністерді консервілеп, қыста 
банкаларды ашып тағамға қолданған кезде болады. Бірақ  дайындалған көкөністер 
таза жуылмаса, тұз, сірке қышқылы жеткілікті көлемде қолданылмаса, ауыр жағдайға 
әкеп соқтыруы мүмкін. Егер банканың қақпағы көтерілсе, демек дайындау кезінде 
санитариялық-гигиеналық шаралар барысы бұзылып, ішке БОТУЛИЗМ атты тағамнан 
улаунуды тудыратын микробтың түскеніне ой әкеледі. Ботулизмнің споралары топырақ 
пен суда көптеп кездеседі де, көкөністерге, саңырауқұлақ пен жемістерге, балық пен 
етке оңай түседі. Ботулин таяқшалары өмір сүру қабілетін жылдар бойы сақтайды.

Ыңғайлы ортаға  (оттегінің жоқ болуы және 20-25 градус температурада сақталу)  
түскен микробтар көбейіп, улы токсин бөледі. Тағамнан улану көбінесе үй жағдайында 
дайындалған консервіленген (уй шұжығы, кептірілген балық,) тағамдарды қолданудан 
болады. Ботулизм таяқшаларының өсу кезеңінде консервіленген тағамның қақпағында 
желдену (бомбаж)  пайда болады, бірақ тағамның дәмдік сапасы өзгермегендіктен 
адамдар тағамның сапасыз екеніне мән бермейді. Ботулизмнің алғашқы белгісі 
байқалғаннан дереу жедел жәрдем шақыру қажет. Науқасқа жедел түрде «Боту-
лизмге» қарсы арнаулы иммунды сарысу егіледі. Мұндай сарысуды науқаспен бірге 
тамақтанған басқа адамдарға да егу қажет.

 Бұл аурудан сақтану үшін азық-түліктерді өңдегенде, тасымалдағанда, сақтағанда, 
дайындағанда, соның ішінде үйде консервілегенде санитарлық-гигиеналық ережелерді 
мұқият орындау қажет.

Ботулинус токсинін жұқтырған адамда тағам қолданғаннан кейін ауру белгілері бір 
тәуліктен кейін,  кейде 14 күнге дейін созылуы мүмкін. Белгілері – әлсіздік, іш ауруы, 
құсудың пайда болуы, көз алды торланып, бұлдырайды,  ішкен асы тамақтан өтпей, 
шашалып,  жұтыну қиындайды, дауысы қарлығады. Аурудың алдын алу мақсатында 
базар, сауда нысандарынан, белгіленбеген сауда орындарынан үй жағдайында 
дайындалған, қолдан жапқан консервіленген саңырауқұлақ, көкөніс салат, ет, балық 
өнімдерін сатып алуға болмайды.

  Ботулизм ауруы көбінде бұлшық еттің әлсіздігінен, тыныс алудың және  
қан айналымының  тоқтауынан, адамның қайтыс болуына әкеп соқтырады. Жедел 
жәрдем келгенше берілетін кеңестерді, оның ішінде: асқазанды тазалау және смекта, 
белсендірілген көмір,  диоксидкремниді қолдану керек.

Аурудың алдын-алу жолдары:
- Үй жағдайында салат дайындағанда, жеміс-жидек, көкөніс тұздағанда, 

банкілерді 
залалсыздандырып, санитарлық-гигиеналық талаптарды мұқият орындау керек 

екендігін есте сақтауларыңыз қажет.
– Базар, сауда нысандарынан, ретсіз сауда орындарынан үй жағдайында 

дайындалған, қолдан жапқан консервіленген саңырауқұлақ, көкөніс, салат, ет, балық 
өнімдерін сатып алуға болмайды;

– Консервіленген салаттарды пайдаланған кезде қақпағы күмпиген (ісінген) бомбаж 
салаттарды пайдаланбаңыз;

– Жеміс-жидек, көкөніс консервілеген кезде оларды жақсылап жуып, тазасын, 
бүлінбегенін пайдаланғаныңыз жөн.

Е.СТЕПАНОВА,
Сарқан аудандық СЭББ жетекші маманы. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ

Медицинский кислород отличается от любого другого своей более высокой концентрацией 
и отсутствием различных примесей. Основные источники кислорода – это в первую очередь 
кислородные концентраторы, специальные устройства для химического получения кислорода, 
системы кислород обогащения и баллоны с жидким или газообразным кислородом.  Наиболее 
популярны сейчас кислородные концентраторы, в связи с их безопасностью, надежностью, 
мобильностью, экономической выгодностью и, конечно, высокой концентрацией «производи-
мого» кислорода – до 95%.

Применение медицинского кислорода необходимо в неотложных ситуациях, при прове-
дении обширных хирургических операций, при наркозах, где требуется искусственная венти-
ляция легких, при проведении реанимационных мероприятий. Такие серьезные заболевания 
как инсульт, инфаркт миокарда, хроническая дыхательная недостаточность так же требуют 
лечения кислородом.

1. Основная часть процедуры:
1) Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук 

сотрудников медицинских организаций РК; не смазывать их питательными кремами, содержа-
щими жировую основу;

2) Убрать волосы под головной убор;
1) Внимательно осмотреть баллон и убедиться в том, что на нем отсутствуют следы 

масел и жировых загрязнений, резьбовые соединения не допускается смазывать;
2) Проверить дату освидетельствования баллона;
3) Проверить редуктор, по возможности устанавливать руками, накидные гайки допу-

скается затягивать лишь слегка, этого для обеспечения безопасности достаточно;
4) После окончания работы от баллона должен быть отсоединен редуктор, вентиль 

баллона плотно закрыт и навинчен предохранительный колпак, после чего баллон убирается 
в специально отведенное для его хранения место;

3) Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук 
сотрудников медицинских организаций РК.

Е.ТУРСУНОВ,
.лавный специалист ОЧС 

Сарканского района,
майор гражданской защиты.
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Сарқан қаласы және ауылдық округтердің 

әкімдері  мен жұмыс берушілердің назарына!
Сарқан ауданы әкімдігі Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі  

«Халықты жұмыспен қамту туралы»  Заңының 32-бабын орындау мақсатында 
төмендегіні хабарлайды.

2022 жылға  шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны белгілеу үшін  жұмыс 
берушілердің шетелдік жұмыс күшіне қажеттіліктері мен өтінімді мемлекеттік және 
орыс тілдерінде ( қағаз және электронды түрде) Сарқан ауданы жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне ағымдағы  жылдың  31 тамызына дейін  
ұсынуларыңыз қажет.

Қажетті құжаттар мен сұрақтар бойынша  Сарқан ауданы  жұмыспен қамту бөлімінің 
2 қабат 8 кабинет  және  2-22-16 телефон байланыс арқылы хабарласуға болады.

Акимы города Саркан  и сельских округов 
и вниманию работодателей!                      

Акимат Сарканского района в целях исполнения статьи 32 Закона Республики Ка-
захстан от 6 апреля 2016 года «О Занятости населения» сообщает следующее.

Для установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы на           2022 
год необходимо представить заявки и потребности работодателей на иностранную 
рабочую силу на государственном и русском языках                     ( в бумажном и 
электронном виде) в отдел занятости и социальных программ   Сарканского района 
до 31 августа текущего года.                                          По необходимым вопросам и 
требуемым документам обращаться в отдел занятости Сарканского района 2 этаж 8 
кабинет  тел.2-22-16.

Б. СЕЙСЕНБЕКОВА,
бөлім басшысының орынбасары.            

1) Мен бір ай бұрын зейнетақы 
жинақтарымның бір бөлігін тұрғын үй 
жағдайын жақсарту үшін, дәлірек айтқанда 
тұрғын үй сатып алу үшін аудардым. Алай-
да, мен әлі де қолайлы пәтер таппадым. 
Уәкілетті операторда ақша қанша уақыт 
сақталады? Менде әлі уақыт бар ма?

Салымшылардың назарын БЖЗҚ-дан 
сұратылған зейнетақы жинақтарының со-
масы уәкілетті оператордағы арнайы шотқа 
аударылғаннан кейін бұл сома инвестициялық 
басқарудан алынатынына, демек, оған 
инвестициялық табыс есептелмейтініне 
аударғымыз келеді.

Бұдан басқа, арнайы шотқа аударылған 
зейнетақы жинақтарына инфляция деңгейін 
ескере отырып, олардың сақталуы бойын-
ша мемлекеттің заңда көзделген кепілдігі 
қолданылмайды. Сондай-ақ БЖЗҚ-дан 
төленетін біржолғы зейнетақы төлемдерінің 
сомаларынан салымшы таңдаған және оның 
өтінішінде көрсетілген тәсілге сәйкес жеке та-
быс салығын (ЖТС) есептеу және ұстап қалу 
жүргізіледі.

Өз жинақтарыңыздың тиімсіз пайдаланы-
луын, инвестициялық табыстан және мемле-
кет кепілдігінен айрылудың, сондай-ақ ЖТС-
тың мерзімінен бұрын есептелуін болдырмау 
үшін салымшыларға (алушыларға) біржолғы 
зейнетақы төлемдерін жауапкершілікпен 
және мұқият жоспарлауды және сатып ала-
тын тұрғын үйді алдын ала таңдауға кеңес 
береміз. Өтінім бергенге дейін зейнетақы 
жинақтарының мақсатты пайдаланылу-
ын растау үшін қажетті құжаттардың тізімін 
мұқият зерделеп, оларды уәкілетті операторға 
уақытылы ұсынуды қамтамасыз еткен жөн. 

Азаматтардың зейнетақы жинақтары 
уәкілетті оператордың («Отбасы банк» тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ) арнайы шотта-
рында олар келіп түскен күннен бастап 45 
жұмыс күнінен аспайтын мерзімде болуы 
мүмкін екенін еске саламыз. Осы мерзім 
ішінде жинақтар нысаналы мақсаты бойынша 
пайдаланылуға не салымшының БЖЗҚ-дағы 
жеке зейнетақы шотына қайтарылуға тиіс. 

Осыған байланысты, Сізге ыңғайлы 
тұрғын үй іздеуге тағы 15 күндей уақыт бар. 
Егер осы мерзім ішінде көңіліңізден шығатын 
үй таппасаңыз, ақша БЖЗҚ-дағы зейнетақы 
шотыңызға қайтарылады. Алайда, өзіңіз 
қалаған тұрғын үйді тапқан кезде сіз біржолғы 
зейнетақы төлемін алуға жаңа өтініш бере 
аласыз.

2) Шамамен үш жыл бұрын мен ресми 
жұмысқа тұрдым, онда бірнеше ай жұмыс 
істегеннен кейін жұмыстан кетуге тура 
келді. Осыдан кейін менің ресми жұмысым 
болмады, сондықтан БЖЗҚ-ға ешқандай 
аударымдар жасаған жоқпын, енді 
Қордағы менің аздаған жинағым «күйіп 
кетуі» мүмкін бе, соны білгім келеді? 

Сіздің зейнетақы жинақтарыңыз олардың 
сомасына қарамастан сіздің меншігіңіз бо-
лып табылады және сіздің жеке зейнетақы 
шотыңызда зейнеткерлік жасқа толғаныңызға 
дейін немесе оларды төлеу үшін өзге де 
негіздер туындағанға дейін сақталады. 
Жеке зейнетақы шоттарындағы ақша БЖЗҚ-
да мерзімсіз сақталатынын және оның 
нақты қолданылу мерзімі жоқ екенін есте 
ұстаған жөн. Сонымен қатар, оларға үнемі 
инвестициялық табыс есептеледі. Ол шоттағы 
қаражатқа апта сайын, олар таусылғанға 

БЖЗҚ-ның 5 сұрақ айдары өзекті 
сұрақтарға жауап береді

дейін есептеледі, яғни сіз зейнеткерлікке 
шығып, төлемдерді ала бастасаңыз да, қалған 
жинақтарға инвестициялық кіріс есептелуін 
жалғастыра береді. 

Сондай-ақ мемлекет алушының зейнетақы 
төлемдерін алуға құқығы туындаған кездегі 
инфляция деңгейін ескере отырып, нақты 
енгізілген қаражаты мөлшерінде міндетті 
зейнетақы жарналарының сақталуына 
кепілдік беретінін атап өткіміз келеді 
(«Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» ҚР Заңының 
5-бабы).

3) Мобильді қосымшаға кіре алмай-
мын, өз деректемелеріме өзгерістер 
енгізейін деген едім, өйткені телефон 
нөмірін ауыстырғым келеді?

БЖЗҚ ұялы қосымшасына және enpf.kz 
сайтындағы «Жеке кабинетке» кірген кезде 
салымшыларымыздың жеке ақпаратының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қор 
базасында тіркелген телефон нөміріне SMS-
код жіберіледі. 

Егер Сіз бұған дейін көрсетілген нөміріңізді 
өзгерткіңіз келсе, онда жеке мәліметтеріңізге 
өзгерістер енгізу және жаңарту бойынша 
төмендегі әдістерді пайдалана аласыз:

1) enpf.kz сайтындағы «Электрондық 
сервистер» бөлімінен «Деректемелер-
ге өзгерістер және (немесе) толықтырулар 
енгізу» шағын бөлімін таңдаңыз, параққа 
электрондық-цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) 
көмегімен кіріңіз;

2) БЖЗҚ-ның кез келген бөлімшесі 
арқылы;

3) «Қазпошта» АҚ мен «БЖЗҚ» АҚ-ның 
ұлттық пошта операторының 300-ден астам 
қызмет көрсету нүктесінде ұсынылатын 
қызметтер бойынша бірлескен жобасын пай-
далану. Осы қызметтерді алуға болатын по-
шта бөлімшелерінің мекенжайларын Қордың 
https://www.enpf.kz/ru/services/kazpost/index.
php сайтынан алуға болады. 

enpf.kz сайтында сіз өзіңіздің 
деректемелеріңізге өзгерістер мен 
толықтырулар енгізіп қана қоймай, жеке 
зейнетақы шотыңыздың бар екендігі ту-
ралы анықтама алып, ЖЗШ-дан үзінді 
көшірме қалыптастырсаңыз болады, өзіңізді 
қызықтыратын мәселе бойынша өтініш жол-
дап, «Мобильді кеңсенің» баруына, кері 
қоңырау шалуға тапсырыс бере аласыз, 
«Зейнетақы калькуляторының» көмегімен 
болашақ зейнетақының болжамды мөлшерін 
есептей аласыз. Сондай-ақ ол арқылы шоттың 
жай-күйін бақылауға, зейнетақы жүйесіндегі 
барлық өзгерістер туралы білуге, БЖЗҚ-ның 
жақын жердегі кеңсесінің орналасқан жерін 
көруге, тіпті байланыс орталығына қоңырау 
шалуға болады.

Сондай-ақ БЖЗҚ-ның әрбір салымшы-
сы сайт және мобильді қосымша арқылы 
жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы 
жинақтарының бір бөлігін тұрғын үйді 
жақсарту немесе емделу үшін пайдалану 
құқығын іске асыруға немесе инвестициялық 
портфельді басқарушы компанияларға 
аударуға жеткіліктілігі туралы біле алады. 

4) Қайырлы күн! Мен міндетті зейнетақы 
жарналарын өз бетімше өзім үшін аудара 
аламын ба? 

Қазақстан Республикасының қолданыс-
тағы зейнетақы заңнамасына сәйкес са-
лымшылар міндетті зейнетақы жарналарын 
салымшының агенті (жұмыс беруші) аудару 
жолымен төлеуге тиіс. Бұл ретте «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамына 
(бұдан бұрын – ЗТМО) міндетті зейнетақы 
жарналарын (МЗЖ) өз пайдасына аудару 
арқылы мына жеке тұлғалар ғана төлей ала-
ды:

- жеке кәсіпкерлер;
- жеке нотариустар;
- жеке сот орындаушылары;
- адвокаттар;
- кәсіби медиаторлар;
-азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар 

бойынша табыс алатын жеке тұлғалар;
- бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер.
Осылайша, егер сіз жоғарыда аталған 

тұлғалар санатына жатпасаңыз, онда МЗЖ 
есебінен қалыптастырылған жеке зейнетақы 
шотын өз бетіңізше толтыру мүмкін емес.

Болашақта неғұрлым жоғары зейнетақы 
төлемдерін алу үшін Сіз МЗЖ-мен қатар 
қазірдің өзінде өз пайдаңызға ерікті зейнетақы 
жарналарын (ЕЗЖ) төлей аласыз. Олар-
ды жеке тұлғалар өз пайдасына, жеке және 
заңды тұлғалар үшінші тұлғаның пайдасына 
енгізе алады. Бұл ретте ЕЗЖ мөлшері мен 
төлеу кезеңділігін жеке немесе заңды тұлға 
дербес белгілейді.

ЕЗЖ төлеудің артықшылықтарының бірі 
– жеке тұлға ЕЗЖ-ны өз табысы есебінен 
жеке пайдасына төлеген кезде салық 
заңнамасында ЕЗЖ төленген сомаға салық 
шегерімінің көзделгендігі. Бұдан басқа, 
2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық 
агенті (жұмыс беруші) өз қаражаты есебінен 
қызметкердің пайдасына төлейтін ЕЗЖ 
корпоративтік табыс салығын есептеу кезінде 
шегерімге жатқызылады. Сонымен қатар, 
жұмыс берушінің қызметкердің пайдасына 
төлеген ЕЗЖ сомасы қызметкердің табысына 
салық салу кезінде ескерілмейді.

Бұдан басқа, ЕЗЖ-ға МЗЖ сияқты 
инвестициялық табыс есептеледі, ол сіздің 
жинақтарыңызды айтарлықтай ұлғайтуы 
мүмкін.

Айта кетейік, ағымдағы жылдың 1 мамы-
рынан бастап ЕЗЖ есепке алынатын жеке 
зейнетақы шотын ашу үшін БЖЗҚ-ға келіп 
түскен алғашқы ерікті зейнетақы жарнасы 
да негіз бола алады. Осылайша, салымшыға 
(алушыға) Қордың кеңсесіне барудың қажеті 
жоқ. Пайдасына ЕЗЖ есептелінетін жеке 
тұлғаны сәйкестендіру ЕЗЖ аудару кезінде 
төлем тапсырмасының электрондық фор-
матында көрсетілген дербес деректер (ТАӘ, 
ЖСН, туған күні) бойынша жүзеге асырыла-
тын болады. Ал жеке тұлғаның жеке басын 
куәландыратын қолданыстағы құжаттың 
деректемелері, тұрақты тұратын жері ту-
ралы барлық қажетті мәліметтерді БЖЗҚ 
мемлекеттік органдардың тиісті ақпараттық 
жүйелерінен алады.

БЖЗҚ-ға ЕЗЖ төлеуді екінші деңгейдегі 
банктер (ЕДБ) немесе «Қазпошта» АҚ арқылы 
жүзеге асыруға болады. Жекелеген ЕДБ-лар 
жарналарды онлайн режимінде (мобильді 
қосымша немесе өзіне-өзі қызмет көрсету 
терминалдары арқылы) аудару мүмкіндігін де 
ұсынады. Бұдан басқа, жұмыс берушіге өтініш 
беру мүмкіндігі тағы бар, оның негізінде жұмыс 
беруші БЖЗҚ-ға ЕЗЖ-ны өтініш берушінің не 
үшінші тұлғаның пайдасына тұрақты түрде ау-
даратын болады.  

Сонымен қатар, егер сіздің тұрақты 
табысыңыз болмаса және сәйкесінше жеке 
зейнетақы шотыңызды үнемі толтырмайтын 
болсаңыз, онда сіз өз пайдаңызға бірыңғай 
жиынтық төлемді (БЖТ) төлей аласыз. Ол 
бейресми жұмыспен қамтылған азаматтардың 
қызметін салық органдарында тіркеудің 
оңайлатылған тәртібін көздейді.

Ол төлемнің төрт міндетті түрін қамтиды:
жеке табыс салығы (ЖТС);
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қорына әлеуметтік аударымдар;
БЖЗҚ-ға зейнетақы төлемдері;
Міндетті әлеуметтік-медициналық 

сақтандыру қорына аударымдар.
БЖТ мөлшері:
• 1 АЕК – республикалық маңызы бар 

қалаларда, астанада және облыстық маңызы 
бар қалаларда тұратын жеке тұлғалар үшін 
(2021 жылы 2 917 теңге);

• 0,5 АЕК – басқа елді мекендерде тұратын 
жеке тұлғалар үшін (2021 жылы 1 458,5 теңге).

5) Осы айда өткен айлар үшін БЖТ 
төлей аламын ба және оны қалай жасауға 
болады?

БЖТ жалпы сомамен төленуі тиіс. БЖТ-
ны азаматтар қолма-қол ақшамен не қолма-
қол ақшасыз тәсілмен банктер және банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдар арқылы «Төлемдер 
және төлем жүйелері туралы» ҚР Заңының 
талаптарын ескере отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның банк шотына енгізу арқылы 
төлейді.

БЖТ төлеуді төлем жасаушылар дербес 
немесе үшінші тұлға олардың пайдасына  
күнтізбелік жылдың БЖТ төленуі тиіс айын 
«ААЖЖЖЖ» форматында көрсете отырып 
жүзеге асырады.  

Бұл ретте БЖТ күнтізбелік жылдың 
ағымдағы және келесі айлары үшін төленуі 
мүмкін. Өткен айлар үшін БЖТ төлеуге бол-
майды.

БЖТ мөлшері:
• 1 АЕК – республикалық маңызы бар 

қалаларда, астанада және облыстық маңызы 
бар қалаларда тұратын жеке тұлғалар үшін 
(2021 жылы 2 917 теңге);

• 0,5 АЕК – басқа елді мекендерде 
тұратын жеке тұлғалар үшін (2021 жылы 1 
458,5 теңге).

БЖТ төлемнің төрт міндетті түрін қамтиды:
• БЖЗҚ-ға міндетті зейнетақы жарна-

лары (БЖТ-ның жалпы сомасының 30%);
• жеке табыс салығы (БЖТ-ның жал-

пы сомасынан 10%);
• Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қорына әлеуметтік аударымдар (БЖТ-ның 
20%);

• Әлеуметтік медициналық сақтан-
дыру қорына аударымдар (БЖТ-ның 
40%). 

Предоставление стоматологической и 
ортодонтической помощи в системе ОСМС

«Согласно плану закупа, на 2021 год уточненный бюджет на оказание стоматологи-
ческой помощи населению области составил в пакете  ОСМС 2,2 млрд.тенге в количе-
стве 1 302 747 услуг, из них на оказание плановой стоматической помощи на сумму 1,0 
млрд. тенге в количестве 718 552 услуги. Экстренная стоматологическая помощь на 
сумму 0,8 млрд.тенге в количестве 486 037 услуг. Также  на оказание ортодонтической 
помощи 0,4 млрд. тенге в количестве 98 158 услуг»,  - уточнил руководитель филиала  
Н.Отаргалиев.  За 6 месяцев текущего года филиал по Алматинской области Фонда 
социального медицинского страхования направил на оплату стоматологической  по-
мощи в пакете ОСМС 1,3 млрд. тенге в количестве 452 957 услуг», - сообщил директор 
филиала Н.Отаргалиев.В частности  за  оказание стоматологических услуг льготной 
категории граждан 1,2 млрд.тенге в количестве 449 532 услуг; ортодонтическая по-
мощь детям из малообеспеченных семей и ортодонтическая помощь детям с врож-
денной патологией челюстно - лицевой области на сумму – 9,0 млн.тенге в количестве 
3 425 услуг.

Как пояснил Н.Отаргалиев с внедрением системы  ОСМС плановая стоматологи-
ческая помощь  в пакете ОСМС оказывают детям до 18 лет и беременным женщинам.

На бесплатные экстренные стоматологические услуги могут претендовать: дети до 
18 лет, беременные женщины, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 
1, 2, 3 группы, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс 
алқа», получатели адресной социальной помощи (АСП), пенсионеры по возрасту, 
больные инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, 
представляющих опасность для окружающих. При экстренных случаях данной катего-
рии оказываются такие услуги, как хирургический прием, удаление постоянного зуба, 
вскрытие абсцесса, удаление одонтогенной кисты, лечение альвеолита, лечение не-
врита луночкового нерва, иссечение мягких тканей полости рта, первичная хирургиче-
ская обработка раны челюстно-лицевой области. Также, в пакете ОСМС детям с врож-
денной патологией челюстно-лицевой области оказывают ортодонтическую помощь.

Напомним, что по всем вопросам касательно оказания медицинской помощи граж-
дане могут обращаться в единый колл-центра 1406.

Филиал по Алматинской области НАО «Фонд социального медицинского 
страхования».
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Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаётся 2х комн. квартира в центре 

города. Дом кирпичный 1989 г.постройки. 
этаж 5 из 5. Общая площадь 49.5 м2. Состо-
яние хорошее, полностью мебилирована, 
есть кладовая и место хранения в подвале. 
Тел: 8 747 648 23 64.

ЕСКЕ АЛУ 

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 кирпичный дом 2005 года постройки, 145 кв м, 2х уровней, 25 сот 
земли. Рядом с базаром. Имеется полуподвальное помещение 50 кв м, гараж, баня, 
имеется молодой сад 35 яблонь, огород, ели. Отопление на жидком, твердом и 
газовом топливе. 18 млн тенге, торг уместен. Тел:87022240404.

Тамылжыған тамыз айы біз үшін қуанышқа толы. Атап 
айтқанда тамыз айының 14-ші жұлдызы асқар таудай 
әкеміз Темірбек Башайұлы пайғамбарлық жасқа, зейнет 
жасына жетсе, асыл анамыз Құралай Ермекқызы 15-
ші тамыз күні меншікті мерекесі - 61 жасқа толған туған 
күнін атап өтеді. Жан әкемізге көп жылғы бейнетіңіздің 
енді зейнетін көріңіз, адал еңбегіңіздің жемісін жеңіз де-
сек, анашымызға туған күніңіз құтты болсын дейміз. 
Күн жағымызға сая, жел жағымызға қорған болған қос 
ардақтымызға мына өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. 

Көрген кезде зейнеткерлік мәресін,
Ақ тілектер періште боп жебесін.
Немерелер балдай тәтті тілімен,
Жандарыңызды рахатқа бөлесін.
Тілек білдірушілер: балалары Аслан-Мадина, 

Дәурен-Меруерт, немерелері Ерасыл, Расул, Асылай, Дарын, Дамир. 

Сарқан қаласының тұрғыны, қарулас досымыз, 
абзал азамат Шайғожанов Темірбек Башайұлын 
тамыздың 14-ші жұлдызы туған күнімен шын жүректен, 
ізгі ниетпен құттықтаймыз. Қадірлі досымыз осынау күні 
сондай-ақ зейнет жасына 63-ке толып отыр. Азамат де-
ген атқа лайық туған күн иесіне қуанышың құтты болсын, 
балаларыңның, немерелеріңнің қызығын қызықтап, орта-
мызда аман-есен жүре бер деген тілегімізді арнаймыз.

Өз ортаңа адамдық нұр төгесің,
Жылдар жүгін бірге арқалап келесің.
Ақыл менен парасатың толысқан,
Құтты болсын мына биік белесің.
Ізгі ниетпен: аудандық Ауған соғысының 

ардагерлері.

Алмалы ауылының тұрғыны, қадірі бөлек құдағиымыз Балабекова Зағиланы 
15-ші тамыз күні 70 жасқа толған мерейлі мерейтойымен құттықтаймыз. Өзіңе 
зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, әулетіңе баянды бақыт тілейміз. Бауыр етің – 
балаларыңмен алтын асықтай немерелеріңнің қызықты, қуанышты тойларын 
бірге тойлап, қосағыңмен қоса ағар деген шынайы ниетімізді қабыл алғайсың! 
Өзіңе мына бір жыр жолдарын арнаймыз.

Балалар бақытымыз, барымыз да,
Немерелер қуат берсін жанымызға.
Жасыңызға жыл сайын жас қосылсын,
Аман боп баршамыздың бағымызға.
Ізгі тілекпен: құдағиың – Рысжан, балалары  Мұрат - Эльмира, Ернар, 

Тамирлан.

Қарауылтөбе ауылының тумасы, Сарқан 
қаласында ғұмыр кешкен асылымыз Дюсембе-
ков Асылхан Қалиұлының мына жалғанмен 
қоштасқанына 40 күн толады екен. Зымыраған уақытқа 
тоқтам бар ма?! Күні кеше ғана арамызда жүрген 
ардақтымызға Жаратқан иемізден жарылқау тілеп, 
дұғамызды бағыштаймыз. Жарқын жүзі жүрегіміздің 
төрінде мәңгі сақталады.

Өмір деген осы екен ғой жалған нақ,
Шерлі көңіл өзіңді ойлап, толғанбақ.
Сағынышпен еске аламыз сарғайып,
Қасымызда болмады деп армандап.
Сағына еске алушылар: жұбайы, бажалары, 

балдыздары. 

Оқушылар, ата – аналар назарына!
Сіздерді  Сарқан қаласындағы «Балалар шығармашылық үйі» МКҚК 

2021-2022 оқу жылына домбыра, би, бейнелеу және қолөнер, вокал-
эстрада, шахмат, дойбы, өлкетану үйірмелеріне қатысуға шақырады! 
Мектебіміз 6-15 жас аралығындағы оқушыларды жеке құжаттарымен   15 
тамыздан 5 қыркүйек аралығында  қабылдайды.        

 (Оқу ақысыз)                                                                                  
Мекен-жайымыз: Сарқан қаласы  Тынышбаев к-сі, 8 үй. Байла-

ныс телефоны: 2-18-86, 87715786992. E-mail: ddt-sarkan@mail.ru. 

2021 жылдың шілде айында «Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ Алматы 

облысы бойынша түскен жарналар 1,6 млрд. 
теңгені құрады

2021 жылдың шілде айында Алматы облысы бойынша міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру үшін жұмыс берушілер мен жеке кәсіпкерлердің аударымда-
ры мен жарналарының жалпы сомасы 1,6 млрд. теңгені құрады.

Республика бойынша шілде айында түскен жарналар сомасы (2021 жылғы 01-31 
шілде аралығында) 31,4 млрд.теңгені құрады.

"Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КЕАҚ Алматы облысы бой-
ынша филиалының директоры Нұрлан Отарғалиев атап өткендей, шілде айында 
Алматы облысы бойынша 727,3 млн. теңге жұмыс берушілердің аударымдары және 
891,1 млн. теңге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс істейтін жеке 
кәсіпкерлер мен тұлғалардың жарнасы болып саналады.

МӘМС-ке келіп түскен барлық қаражат, сенімгерлік басқару шарты бойынша Ұлттық 
банкте сақталады және кейіннен МӘМС шеңберінде көрсетілетін қызметтерді төлеуге 
жіберіледі.

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

Поступление взносов и отчислений в  НАО
 «Фонд социального медицинского страхования» 

по Алматинской области в июле 2021 года
 составили  31,4 млрд. тенге

 Общая сумма отчислений и взносов работодателей, индивидуальных предприни-
мателей за обязательное социальное медицинское страхование по Алматинской об-
ласти, поступившая за июль 2021 года  составила 1,6 млрд. тенге.

Сумма поступлений за месяц по республике (с 01 по 31 июля 2021 года) составила 
31,4 млрд. тенге. 

Как отмечает директор филиала НАО «ФСМС» по Алматинской области Нурлан 
Отаргалиев, в мае месяце по Алматинской области 727,3 млн. тенге приходятся на 
отчисления работодателей и 891,1 млн. тенге на взносы индивидуальных предприни-
мателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым 
заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на 
оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.

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

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

Сарқан аудандық пошта байланыс торабына бас кассир, 5 жылдық жұмыс 
тәжірибесі білімі бухгалтерлік екі оператор қажет. Хабарласыңыздар, байланыс 
телефоны: 2-23-86. 

В Сарканский районный узел почтовой связи требуется главный кассир, два 
оператора имеющих  опыт работы 5 лет образование бухгалтерское. Обращаться 
по телефону: 2-23-86.


