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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси апталыќ газеті

Жаңа 2022 жыл – жақсылық 
жылы болсын!

Аудан әкімі Талғат Қайнарбековтың жаңа жылмен 
құттықтауы

Ардақты ағайын, қадірменді жерлестер! Өткен жыл ел егемендігіне отыз жыл толуымен есте ерекше қалды. 30 
жылдың әрбір кезеңі мерейлі мемлекетіміздің күш-қуатын арттыруға қызмет етті. Бар игілігіміздің бастауы болған 
Тәуелсіздігіміз ел іргесін бекітіп, аяққа нық тұруға мүмкіндік берді. Жасампаздықтың, бейбітшіліктің айқын үлгісін 
көрсеткен Қазақ елі Елбасы Н.Назарбаев салған сара жолмен әлемдегі өз орнын айқындап, экономиканың жаңа 
кезеңіне аяқ басты. Өткенге салауат айтып, болашаққа үлкен үміт, зор сеніммен қарайтын Қазақ халқы өзге ұлттармен 

татулықта тірлік кешіп, тұрақтылықтың негізін қалады. Бүгінгі жеткен толағай табыстың тамыры осынау бейбітшілікпен бекемделіп, тұрақтылықпен тұғырланып 
тұрғаны даусыз. Біздің басты байлығымыз да осы. 

Өткен жыл ауданымыз үшін де жемісті жыл болды деп айтуға толық негіз бар. Қай саланы алсақ та өсу бар, өрлеу бар. Еліміздің экономикалық нығаюында 
біздің де үлесіміз бар деп мақтанышпен айта аламыз. Кешегіміз бен бүгінімізді ой елегінен өткізе отырып мерейлі межелерге қол жеткізетін ауқымды іс-
шаралар белгіленді. Шуақты елімізді қуатты етуге күш-қуатымыз жетеді.

Құрметті сарқандықтар! Жаңа 2022 жылмен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын! Зор денсаулық, рухани өсу, толағай табыс тілеймін! Төрге озатын 
жаңа жыл әр жанұяға жақсылығын, береке-бірлігін ала келсін!

Жуырда аудандық мәдениет 
үйінде ауыл шаруашылығы 
қызметкерлерінің кәсіби мерекесі 
салтанатты түрде аталып өтті.

Салтанатты жиында ау-
дан әкімі Талғат Қайнарбеков 
сала қызметкерлерін кәсіби 
мерекелерімен құттықтап, 
жұмыстарына толағай табыс 
тіледі. Аудандағы мал өсірумен, 
егістікпен айналысатын 

Жерде бір бала қуанса 
көкте мың періште 

шаттанады деген игілікті 
тәмсілді басшылыққа алған 
аудандық іскер әйелдер 
кеңесі, Алматы облысы 
кәсіпкерлер палатасы Сарқан 
аудандық филиалы және 
аудандық кәсіпкерлер кеңесі 
жуырда қайырымдылық ша-
расын ұйымдастырды. 

Нақты айтқанда жоғарыда 
аталған ұйымдардың демеу-
шілігімен өңіріміздегі аз 
қамтылған, көпбалалы және 
мүмкіндігі шектеулі бала 
өсіріп отырған 20 отбасының 
кішкентайларына жаңа жыл-
дық сый қорап табыс етілді. 
Аудандық іскер әйелдер 
кеңесінің төрайымы Кенже-
тай Тазабекова "Аталмыш 
шараны ұйымдастырудағы 

АУЫЛ ЕҢБЕККЕРЛЕРІ АРДАҚТАЛДЫ
шаруашылықтар арасы-
нан үздіктер анықталды. 
Жүзден жүйрік шыққан 
шаруа қожалықтары, 
кәсіпорындар мен озық 
кооперативтер ұжымдары 
Алматы облысы әкімінің 
Құрмет грамотасымен, 
алғыс хатымен және ау-
дан әкімінің осындай 
құрмет-алғыстарымен 
марапатталды. Атап 
айтқанда Тәуелсіздіктің 
30 жылдығына орай 
«Бекишов Е» шаруа 
қожалығының басшы-
сы Ерлан Төлеубайұлы 
«Ауыл шаруашылығы 
саласының үздігі» 

медалімен, сондай-ақ, «Вахи-
тов Б.» шаруа қожалығының 
басшысы Бекмухамбет 
Хамитұлы «Ауыл шаруашылығы 
саласының Құрметті ардагері» 
медалімен награтталды.

Дала еңбеккерлерінің мәр-
тебесін көтеру, жаздың аптап 
ыстығында талмай еңбек етіп, 
ауданымыздың дамуына өз 

үлестерін қосқан азаматтарды 
ардақтау мақсатындағы жиын өз 
мәресіне жетті. 

Жиында ауыл шаруашылығы 
саласында жоғары көрсеткішке 
қол жеткізген Бақалы ауылдық 
округінің әкімі Әсет Канапиянов 
аудан әкімінің ауыспалы кубо-

гын жеңіп алып, «Үздік округ 
әкімі» атағын иеленді. Ауыл 
шаруашылығы саласы бойын-
ша ағымдағы жылдың он бір 
айында атқарылған жұмыстар 
қорытындыланып, бас жүлдені 
Черкасск ауылдық округі, бірінші 
орынды Көктерек ауылдық 

округі, екінші орынды Сарқан 
қаласы, ал үшінші орынды 
Қойлық ауылдық округі еншіледі. 
Жиын соңы аудандық мәдениет 
үйі өнерпаздарының мерекелік 
концерттік бағдарламасына 
ұласты.

Өз тілшіміз.

басты мақсатымыз жаңа жыл 
қарсаңында жақсылық күтетін 
сәби жүректерге титтей болса 
да қуаныш сыйлау. Өйткені бала 
қуанышы – бәрінен қымбат",- 

дейді. Тәттілер салынған 
қораптарға – тосынсыйға ба-
лалар да өз ризашылықтарын 
білдірді.

Өз тілшіміз.

Бала қуанышы - бәрінен қымбат Әлеуметтік қызмет - басты 
назарда

Алматы облысының жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасына қарасты «Нұр» Сарқан ар-
наулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы 
коммуналдық мемлекеттік мекемесін 20 
жылдан бері Айгүл Оразғалиқызы Асқарова 
басқарып келеді. Еңбекқор және кәсіби 
міндеттерін адал атқаратын басшы жуыр-
да Тәуелсіздіктің 30 жылдығы құрметіне 
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың жарлығымен «Халық алғысы» медалімен марапат-
талды. Біз бүгін газетіміздің жаңа жылдық санында арнаулы 
әлеуметтік қызмет көрсету орталығы тарапынан атқарылған 
бірқатар жұмыстарға тоқтала кетуді жөн көріп отырмыз. 

«Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар  басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
«Нұр» Сарқан арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 108 адам тұрып, қызмет ала-
ды. 
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Мұндағы қызмет алушылар 1-2 топтағы 
мүмкіндігі шектеулі жандар.

Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау  және әлеуметтік  даму министрлігінің 
2018 жылғы 29 тамыздағы №379 бұйрығымен 
бекітілген «Халықты әлеуметтік қорғау са-
ласында стационар жағдайында арнаулы 
әлеуметтік  қызмет көрсету стандартының»  
талаптары «Нұр» Сарқан арнаулы әлеуметтік 
қызмет көрсету орталығы коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде  толығымен 
сақталады.

Мекемеде қызмет алушылардың ата-
аналары және туыстарымен кездесу 
бөлмесі, емшара кабинеті, демалыс орны, 
еңбек терапия және емдік дене шынықтыру, 
уқалап-сипалау, сенсорлық бөлме, асхана, 
дәрігерлер бөлмелері бар.

Мекеме мамандармен толықтай 
қамтылған. Қазіргі таңда қызмет көрсететін 
мамандардың білімі мен біліктілігі 
лауазымдық нұсқаулықтарына сай. Маман-
дар уақытылы біліктілігін арттыру курстарына 
барған, бүгінгі күнге біліктілігін арттыру кәсіби 
даярлығынан өтпеген мамандар жоқ. Қызмет 
алушыларды емдейтін дәрігерлер атап 
айтқанда, психиатр-дәрігер, невропатолог-
дәрігер, терапевт-дәрігер, фельшер-акушер, 
массаж жасау жөніндегі мейірбике, диеталық 
тамақ жөніндегі мейірбике, мейірбикелердің 
маман сертификаты және тиісті біліктілік са-
наты берілетін маман куәліктері бар.

Жеке карточкалары бойынша  қызмет 
алушыларға кезең-кезеңмен  жұмсақ 
мүкәммалдар беріледі. Қызмет алушылардың 
жеке оңалту бағдарламаларына сәйкес 
қызмет алушыларға тоқсан сайын жөргек 
уақытылы алынады. Жылына 18 қызмет 
алушыға 13140 дана жөргек алынады.14 
әйел азаматтарға ай сайын 16 данадан 
224 дана гигиеналық төсеме беріледі. Ме-
кемеде қызмет алушылар жеке оңалту 
бағдарламаларына сәйкес бөлмеаралық 
арба және серуендеу арбасы, есту аппа-
раты және ортопедиялық аяқ киімдермен 
толықтай қамтылған. Қызмет алушылардың 
денсаулық жағдайына байланысты жеке 
оңалту бағдарламасы медициналық 
көрсеткіштерге байланысты сараптама-
дан өткізіліп, өзгерістер енгізіле отырып әр 
қызмет алушыға жеке қарастырылады. 

Мекемеге кіреберіс жерге қызмет 
алушыларға арналған пандус орнатылған. 
Қатты қалдықтар аптасына бір рет 
шығарылады. Ұйымда қабырғаларды әктеу, 
сырлау, сынған бұйымдарды қалпына 
келтіру, тегістеу, көгалдандыру жұмыстары 
ұдайы жүргізіледі.Орталықта барлығы 27 
бейнебақылау камералары орнатылған. Ме-
кеме аумағы толықтай жарықтандырылған. 
Мекемеде қызмет алушылар оңалту 
жабдығымен,жұмсақ және қатты 
мүкаммалдармен,автокөлікпен толықтай 
қамтылған. 2021 жылға жоспарланған 
жұмсақ және қатты мүкамалдар жоспар 
бойынша алынды.110 қызмет алушы төсек 
жабдықтарымен,төрт маусымдық киім-
кешек,аяқ киімдермен толықтай қамтамасыз 
етілген.

Сонымен  қатар  медициналық  
қызметтерді көрсету соның ішінде  мүгедектік 
туралы берілген  анықтаманың мерзімі  әр 
жыл сайын  уақытылы өтіліп отырады. Қазіргі 
таңда 106 қызмет алушының мүгедектік ту-
ралы анықтамасы мерзімсіз болса, 2 қызмет 
алушының анықтамасы белгілі мерзімге 
берілген.Қызмет алушылардың жергілікті 
ауруханаларға тіркелуін қамтамасыз ету, 
скринингтік тексеруден, профилактикалық 
тексеруден 100% өткізілді.

«Нұр» Сарқан арнаулы әлеуметтік 
қызмет көрсету орталығы коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде карантиндік 
режиімде барлық санитарлық-эпидемиялық 
іс-шаралар толығымен сақталуда.Меке-
меде  күнделікті  қызмет алушылардың 
күніне бірнеше рет қолдары жуылып, 2 
уақыт таңертең және кешке  дене қызулары 
тексерілуде. Қызмет алушылардың 
және  қызметкерлердің күнделікті бетпер-
де киіп жүруі қадағалануда.  Аптасына 1 
рет қызмет алушылар моншаға түседі, 
қажеттілігіне қарай себезгі қабылдайды. 
Сонымен қатар бөлмелерді күніне алты 
рет үнемі желдету, үш рет ылғалды жи-
нау, санитариялық-дезинфекциялық ре-
жим қатаң сақталады. Антисептиктер мен 
санитариялық-дезинфекциялық құралдар, 
обаға қарсы костюмдер жеткілікті. Мекеме-
де қызмет алушылардың дене қызуларын 
өлшеу журналы, желдету, ылғалды жи-
нау, қызметкерлердің дене қызуларын 
өлшеу журналдары жүргізіледі. Бүгінгі күнге 
COVID-19-ға  ұқсас көріністер бар, дене 
қызуы жоғарылаған қызмет алушылар және 
қызметкерлер жоқ. Бүгінгі таңда мекемеде 

ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ - БАСТЫ  НАЗАРДА

қызметкерлер мен  қызмет алушылар 100% 
COVID-19-ға тест тапсырып,  барлығы  теріс 
нәтиже көрсетті. Мекемеде 2021 жылы дәрі-
дәрмек мемлекеттік сатып алу порталы 
арқылы толығымен алынды. Бүгінгі күнге 
дәрі-дәрмекке мұқтаждық жоқ.

Мекеме мамандары Қазақстан Республи-
касы Денсаулық сақтау  және әлеуметтік  даму 
министрлігінің 2018 жылғы 29 тамыздағы 
№379 бұйрығымен бекітілген «Халықты 
әлеуметтік қорғау саласында стационар 
жағдайында арнаулы әлеуметтік  қызмет 
көрсету стандартының»  8 бағыты бойын-
ша, атап айтқанда әлеуметтік-тұрмыстық, 
әлеуметтік-медициналық, әлеуметтік-
психологиялық, әлеуметтік педагогикалық, 
әлеуметтік-еңбек, әлеуметтік-экономикалық, 
әлеуметтік-мәдени  және әлеуметтік-
құқықтық қызметтерді атқарады. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі мамандар 
қызмет алушы мекемеге келген күннен ба-
стап 14 күнтізбелік күн ішінде бақылап, жеке 
жұмыс жоспарын және журнал, электрондық 
картотека жасау жұмысын үйлестіреді, 
олардың сапалы толтырылуына және 
орындалуына бақылауды жүзеге асырады, 
паллиативті көмек күтім көрсету қызметтерін 
қажет ететін науқастарды анықтауға тоқсан 
сайын мониторинг жүргізеді. Өткізілген іс-
шараларды және тоқсан сайынғы монито-
ринг қорытындыларын стационарлық үлгідегі 
ұйымдардың мамандары осы стандартқа  
5-қосымшаға сәйкес  нысан бойынша  жеке 
жұмыс  жоспардың (мониторингтің)  орында-
луы жөніндегі журналда, электрондық кар-
тотекада көрсетеді. Журнал, электрондық 
картотека  әрбір қызмет алушыға жеке-жеке 
жүргізіледі, журнал, электрондық картотека 
толық толтырылып,  мамандардың қолдары  
қойылады.

Емдік дене шынықтыру нұсқаушылары 
қызмет алушыларға жылдық, тоқсандық, 
апталық  жұмыс жоспарын ұйымдастырады. 
Күнделікті қызмет алушылармен таңертеңгілік  
гимнастикалық бой сергіту жаттығулары  
өткізіледі. Дәрігердің нұсқауымен бөлінген 
топтармен арнайы емдік дене шынықтыру 
жаттығулары жасалады. Мысалы, велотре-
нажёр, белтемір, жүгіру жолының көмегімен 
көптеген жаттығулар іске асады. Қызмет 
алушылардың қызығушылығына қарай шах-
мат, дойбы, тоғызқұмалақ, үстел теннисі 
ойындарын үйрету жұмысы жүргізілді. 
Қызмет алушылар арасында әр түрлі ойын-
дардан сайыстар мен жарыстар  өткізіледі. 
Жыл сайынға параолимпияда ойындарына 
үстел теннисі және шахмат ойындарынан 
сайысқа қызмет алушылар қатыстырылып, 
мақтау қағаздармен марапатталған.

Мекеме психологтары күнделікті қызмет 
алушылардың психологиялық жағдайының 
процесін анықтап, жеке дара ерекшеліктеріне 
қарай отырып жеке жұмыс жоспары 
құрып жоспарға сай жұмыстар атқарады. 
Қажетіне қарай күнделікті қызмет алушы-
лармен әңгімелесіп, тыңдап, көңіл - күйлерін 
көтеріп психологиялық көмек көрсетіп 
және сенсорлық бөлмеде құрғақ бассейнді 
қолдана отырып ойындар жүргізеді. Шуақты 
үйді, галактика,трио,құм терапиясын  пай-
даланып релаксациялық жұмыс жүргізіледі.
Топтық  ойындар, арт,музыка терапиясы  
өткізілді. Қызмет алушылармен «Шаттық 
шеңбері», «Мен және менің достарым», 
«Сиқырлы сандық», «Көтеріңкі көңіл күй», 
«Көңілді шеңбер», «Өміріңнің бақытты 
сәттері», «Жүректен жүрекке» секілді тре-
нингтар үнемі өткізіледі. 

Жыл басында еңбек терапия 
нұсқаушылары қажеттілігіне қарай, 

қызмет алушылардың жеке және 
әлеуметтік мәртебесінің қалпына келтіруге 
жәрдемдесетін іс –шараларға белсенді 
қатысуын қамтамасыз ететін еңбек-
қызметінің түрлері 11топқа бөлінеді. 
Нақтылап айтсақ,  1 топ- ермексазбен, 2 топ 
-табиғи материалдармен, 3 топ -қағазбен 
және қатырма қағазбен жұмыс істейді. 4 топ 
-бейнелеу өнерімен шұғылданса, 5 топ -ма-
тамен, 6 топ- моншақпен жұмыс атқарады. 
Сондай-ақ 7 топ -киім, 8 топ -аяқ киім тігеді. 
Сонымен қатар 9 топ -ауладағы, бөлмедегі 
гүлдерді күтсе, 10 топ- ағашпен жұмыс істеп, 
11 топ - тоқыма тоқиды.

Емдеу еңбек  қызметің жүргізу арнайы 
ұйымдастырылған  кабинеттерде жүзеге 
асырылады, қызмет алушылардың шамасы 
келетін еңбек дағдыларын қалыптастыру 
үшін, жойылған тұрмыстық дағдыларын 
қалпына келтіру бойынша жеке сабақтар 
ұйымдастырылады. Арнайы жабдықталған 
еңбек терапиясы бөлмесінде қызмет алу-
шылар қолданатын іс тігетін мәшине, үтік, 
ине, қайшы, жіп және де қызмет алушылар 
өз қолдарымен жасаған бұйымдар  қоятын 
сөрелер бар. Күнделікті қызмет алушыларға 
жұмыс орындары ұйымдастырылып және 
қауіпсіздіқ сақтау ережесімен танысты-
рылады. Қызмет алушылардың сөгілген, 
жыртылған киімдері және аяқ киімдері 
уақытылы тігіледі. Қызмет алушыларды 
еңбекке баулу жұмысына бейімдеп қол-
өнерден бұйымдар жасауға, қол еңбегінің 
түрлерін, техникасын, әдістерін пайдала-
нып еңбекке ынталандырылады. Қағазбен, 
қатырма қағазбен және оригами әдісін 
қолданып «Аю», «Қазақстан картасының» 
көрініс суреті жасалды. Пайеткамен «Ара» 
көрініс суреті жасалды. Кесте жіптен «Қошқар 
мүйіз» өрнегі, «Қазақ үй» кестеленді. Тоқыма 
жіптен «Қолғап», «Шұлық» бұйымдары 
тоқылды. 8-Наурыз Халықаралық  әйелдер 
күніне арналған «Ана – тіршіліктің тірегі» 
атты тақырыбында қыздар арасында сайыс 
өткізілді. 22- наурыз мерекесіне арналған 
«Наурыз» атты көрме ұйымдастырылды. 
Атлас  матадан «Жер шары» гүлдермен 
безендіріліп жасалды.Ағаштан «Шаңырақ», 
«2020 Қазақстан» бұйымдары жасалды.
Табиғаттағы табиғи материалдармен жұмыс 
барысында (сабаннан, емен ағашынан және 
тал шыбықтарынан) «Себет», «Балық», 
«Ағаш», «Тиын», «Кірпі» жұмыстары жа-
салды. Еңбек  терапия нұсқаушылары 
көмегімен жыл сайын мекеме аумағындағы 
және бөлмедегі гүлдер қопсытылып, 
отырғызылып, күтіп баптау жұмыстары 
жүргізіледі. 

Ұйымда қызмет алушылардың дене 
мүмкіндіктері мен ақыл-ой қабілеттеріне 
сәйкес жұмыс жүргізетін дефектолог ма-
ман бар. Дефектолог  маман қызмет алу-
шыларды педагогикалық диагностикалау 
және зерттеуді арнайы тестілерді пайдала-
на отырып жасайды. Қызмет алушылардың 
тұлғалық жан-жақты зерттеу негізінде 
күйзеліс жағдайға ұшыраған қызметтерді 
алушыға белгіленген диагнозға сәйкес тиімді 
педагогикалық көмек көрсетеді. Әлеуметтік 
дағдыларды қалыптастыру және түзету, 
дамыта  оқытуды жүргізу үшін қызмет 
алушылардың әлеуметтік дағдылары мен 
дамуы ескеріліп, толықтыра отырып топтарға 
бөлу арқылы жүргізіледі.

Музыкалық жетекші және мәдени 
ұйымдастырушы мерекелер мен қызмет алу-
шыларды туған күндерімен уақытылы ұдайы 
құттықтап, арнайы іс-шаралар өткізеді. 
Қамқорлықтағы тұрғындарға әр түрлі мәдени, 
тынығу іс-шараларын мекеме басшысы 

бекіткен жоспар бойынша жүзеге асырады. 
Қызмет алушылардың қызығушылықтарына 
қарай домбыра,гитара,баян аспаптарымен 
жұмыс жасайды. Әр мерекелік іс-шараға 
қызмет алушылар әдемі ән және әр түрлі би 
билеу арқылы жұмылдырылады.Күнделікті 
қамқорлықтағы тұрғындардың көңілін көтеру 
мақсатында музыка-терапиясы жүргізіледі.
Қажеттілігіне қарай әр қызмет алушымен 
жеке жұмыстар атқарылады.

Мекемеде қызмет алушылардың 
құжаттары уақытылы рәсімделеді.
Қызмет алушылардың ата-аналары 
және туыстарымен мекеме заңгері үнемі 
байланысып,құқықтық кеңес береді. 
Орталықта массаж кабинеті жұмыс 
істейді. Қызмет алушыларға дәрігерлердің 
тағайындауына сәйкес Nuga Best төсегімен 
іс-шаралар атқарылады. Уқалап сипалау 
іс-шаралары таңғы астан кейін бір сағат 
өткенде басталады.1 қызмет алушыға 10-15 
минут аралығында уқалап сипалау шарала-
ры жүргізіледі. Бұл кабинет нұсқаулыққа сай 
ұдайы уақытылы желдетіліп, көгілдір шам-
мен зарарсыздандырылады.

Мекемеде кызмет алушылар дер кезінде 
5 уақыт тамақтанады. Қамқорлықтағы 
тұрғындар астарын асханада ішсе, 
паллиативті күтім палаталарындағы қызмет 
алушылар күтім жөніндегі санитардың 
көмегімен тамақтанады.

Тәуелсіздігіміздің 30-жылдығына ор-
ай мекемеде «30 жылдыққа-30 бұйым» 
тақырыбында көрме және түрлі іс-шаралар 
ұйымдастырылды. Биылғы жылы Сарқан 
қаласы, Тәуелсіздік көшесі №286 мекен-
жайда орналасқан ғимаратқа құны 214864,9 
теңгеге  күрделі жөңдеу жасалса, Абай көшесі 
№ 38 мекен-жайда орналасқан ғимаратқа 
толықтай абаттандыру жүргізілді.

Мекемеге жол картасының 84,85 
тармақтарын және Алматы облысы бойынша 
бекітілген мүгедек адамдардың тұрмыс сапа-
сын жақсарту және құқықтарын қамтамасыз 
ету жөніндегі 2025 жылға дейінгі іс-шаралар 
жоспарының орындалуы негізінде биылғы 
жылға барлығы 1588000 (бір миллион 
бес жүз сексен сегіз мың) теңге бөлінген. 
«Бағалы ұсыныстарға сұраным» мемлекеттік 
сатып алу қорытындылары негізінде далаға 
арналған тактильді тақтайшалар 217000 
теңгеге «Қанағат» мүгедек спортшылардың 
қоғамдық бірлестігі ұтып алып,бүгінгі күнге ме-
кемеде тактильді тақтайшалар орнатылды. 
«Бағалы ұсыныстарға сұраным» мемлекеттік 
сатып алу қорытындылары негізінде 
«INVALINE» мүгедектер қоғамдық бірлестігі 2 
дана 174500 теңгеден жалпы сомасы 349000 
теңгеге металл тіреуі бар тактильді мнемос-
хеманы дайындап, мекемеге жеткізіліп, ор-
натылды. «Бағалы ұсыныстарға сұраным» 
мемлекеттік сатып алу қорытындылары 
негізінде мекеменің ішіне арналған 300 
дана тактильді плиткаларды 1488 теңгеден 
жалпы сомасы 446400 теңгеге  «Қоғамдық 
Тараз» корпоративтік қоры ұтып алып, ме-
кемеге жеткізілді. Бейімдеуге арналған 
құрал-жабдықтар атап айтқанда, жабысқақ 
оқшаулағыш таспа (предупредительная лен-
та), радиошамшырақ (светозвуковой маяк), 
таңбалаңған сары шеңбер (маркировочный 
желтый круг), сымсыз қоңырау (звонок без-
проводной) мемлекеттік сатып алу порталы 
арқылы алынды.

Мекемеде жаңа жылға жоспарланған іс-
шаралар да ауқымды. Септиктерді соруға 
арналған ассенизаторлық машинаның 
болмауына байланысты құны 8000000 
(сегіз миллион) теңгеге орталық кәріз, ме-
кеме аумағын қардан тазартуға арналған 
құны 13300000 (он үш миллион үш жүз 
мың) теңге тұратын қар жинағыш трак-
тор және жалпы құны 86000000 теңгені 
құрайтын реабилитациялық құралдар, атап 
айтқанда қызмет алушыларды оңалтуға 
арналған құны 1800000 (бір миллион сегіз 
жүз мың) теңге тұратын арнайы төбе жолы-
мен қозғалатын моторлы арбаға бекітілген 
дене салмағын бірқалыпты сақтау арқылы 
оңалтуға арналған ZeroG  құралы және 
неврологиялық,травматологиялық және 
буын ауруларының алдын-алуға, оңалтуға 
арналған құны 2800000 (екі миллион сегіз жүз 
мың) тұратын Motorcross жабдығы,сонымен 
қатар жүруге арналған құны 4000000 (төрт 
миллион) теңге тұратын көпфункциялы 
Rifton RACER модульді тренажёрын алу жо-
спарлануда.

«Нұр» Сарқан арнаулы әлеуметтік қызмет 
көрсету орталығының алдағы жұмыстарына 
сәттілік тілейміз. Жаңа жыл жақсылығын ала 
келсін!

Ж.ЖОМАРТҰЛЫ.
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Паспорт пен жеке куәлікті ресімдеу 
кезінде мемлекеттік бажды QR код арқылы 

төлеңіз
Құрметті қызмет алушылар!  Енді барлық  ХҚО-ларда паспорт пен жеке куәлікті 

ресімдеу кезінде мемлекеттік бажды кассаға жүгінбей, QR код арқылы төлеуге болады.
Жеке куәлік үшін мемлекеттік баж мөлшері 584 тг, паспорт үшін – 23 336 тг құрайды.
Азаматтарға арналған үкімет QR арқылы төлем жасау мүмкіндігін 2020 жылдың 

қараша айында енгізді. Бүгінде клиенттер 146 мемлекеттік қызмет түрін осы тәсіл 
арқылы төлей алады. Айта кетейік, мемлекеттік тізілімдегі 690 қызметтің 662 қызмет 
түрі корпорация арқылы көрсетіледі.

* төлем Homebank және Kaspi.kz қосымшалары арқылы қолжетімді.

Оплатить госпошлину паспорта
 и удостоверения личности можно

 через QR-код
Уважаемые услугополучатели!  Теперь при оформлении паспорта и удостоверения 

личности вы можете оплатить пошлину через QR-код, не обращаясь в кассу. 
 Размер госпошлины за удостоверение личности составляет 584 тг, за паспорт – 23 

336 тг.
Правительство для граждан ввело возможность оплаты через QR в ноябре 2020 

года. На сегодня клиенты могут оплатить 146 видов госуслуг. Всего госкорпорация ока-
зывает 662 вида государственных услуг из госреестра.

*оплата доступна через приложения Homebank и Kaspi.kz.
Ернар ЕСІМЖАН,

Сарқан аудандық ХҚО бөлімінің маманы.

МЕДИАЦИЯ – ҚОҒАМ ҚАЖЕТТІЛІГІ
 
Медиация – дауларды шешудің баламалы түрі және ең танымал 

формасы болып табылады. Дамыған мемлекеттердің статистика-
сы медиация үрдісінің 83-85% - ға тиімді екендігін көрсетті, сонымен 
қатар медиация – ол медиатордың қатысуымен тараптарды татула-
стыру рәсімі деген пікір қалыптасқан. Медиация институты қазаққа 
жат емес, себебі медиацияның процедурасы біздің қазақ билерінің дау-
ларды шешу процедурасымен ұқсас.

Медиацияны көп жағдайда алаш жұртында орын алған ежелгі билер сотымен са-
лыстырады. Оның бірден-бір себебі – медиацияның бітімгершілік пен ымыраластыққа 
бағытталуы. 

Медиацияның мақсаты – қос тарапты бірдей қанағаттандыратын және 
дауласушылық деңгейін төмендететін өзара тиімді, әрі өзара бейбіт келісімге келу. 
Сот өндірісінен айырмашылығы медиация барысында «кінәлі, кінәсіз» деген тараптар 
болмайды, себебі бұл құқық саласы мүмкіндігіне қарай істі сотқа жеткізбеу мақсатын 
көздейді.

Тағы бір атап өтетін оңтайлы жақ – ол қаржылық жағынан соттық шығынға 
қарағанда төмендігі және уақыт үнемділігі. Мысалы, сотта іс ұзаққа созылады, ол тіпті 
айларға да созылуы мүмкін, сонымен қатар сот отырыстары бірнеше мәрте белгіленуі 
мүмкін, оған тараптардың бірінің өкілдері келмеуі де мүмкін. Осы орайда медиацияның 
келесі ерекшеліктерін атап өтуге болады: тараптардың еріктілігі және жеңілдетілген 
шараның бейресмилігі. «Медиаторға жүгіну қажет пе, әлде жоқ па?» дегенді тараптар 
өзара келісіп шешеді. Медиация барысында тараптардың тең құқықтылықты көздейтіні 
сөзсіз, сондай-ақ оларға тең міндеттер де жүктеледі. 

Қорыта  келе, медиация институты – азаматтық қоғам қалыптастырудың, 
дамуының белгісі. Себебі мәселені сотқа жеткізбей шеше алу – адам құндылықтары 
мен көзқарасының жаңа деңгейге көтерілгенінің айқын көрінісі.

М.ОСПАНГАЛИЕВ,
 аудандық соттың жетекші маманы.                

Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы күрес 

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

Қазіргі уақытта Қазақстан Орталық Азия 
өңірінде ғана емес, тұтастай алғанда ТМД бой-
ынша да жемқорлыққа қарсы неғұрлым мықты 
дамыған заңнамасы бар ел болып табылады. 
Мұндай құқықтық актілердің қатарына 1998 жылғы 
“Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы” Заңды, 
Жемқорлықпен күрестің 2006-2010 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын қосуға бо-
лады. 2005 жылы мемлекеттік қызметшілердің 
Ар-намыс кодексі бекітілді.  Ал 2007 жылдың 
12 қаңтарында “Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы” заң қабылданды. 
Бұл заңнамалық актілердің мақсаты азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сы-
байлас жемқорлық көрiнiстерiнен туындайтын 
қауiп-қатерден Қазақстан Республикасының 
ұлттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге, сыбайлас 
жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың 
алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу және 
ашу, олардың зардаптарын жою және кiнәлiлердi 
жауапқа тарту арқылы мемлекеттiк органдардың, 
мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын лауазымды 
және басқа да адамдардың, сондай-ақ оларға 
теңестiрiлген адамдардың тиiмдi қызметiн 
қамтамасыз етуге бағытталған және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрестiң негiзгi принциптерiн 
айқындап, сыбайлас жемқорлыққа байланы-
сты құқық бұзушылықтың түрлерiн, сондай-
ақ жауаптылықтың пайда болу жағдайларын 
белгiлеу, мемлекеттiк қызметшiлердiң моральдық-
адамгершiлік бейнесiне және iскерлiк сапаларына 
қойылатын талаптарды арттыру.

Бүгінгі таңда мемлекеттің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы функциясын құқық қорғау 
органдарының жұмысы тұрғысынан ғана 
қарау мүмкін емес. Қазіргі таңда мемлекет 
басшысының бастамасы бойынша басталған 
әкімшілік және конституциялық реформаларды 
іске асыру ерекше маңызға ие болып отыр. Бұл 
әкімшілік реформалардың мәні мен мазмұны сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге, 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау жүйесін одан әрі нығайтуға бағытталған.

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 жолдарын 
толық білулері қажет. Біздің қоғамда сыбайлас 
жемқорлыққа орын жоқ. 

А.КУЛЬЖИГИТОВА,
аудандық соттың бас маманы.                    

  

Құқықтық статистика органдарымен мемлекеттік 
қызметтің 3 түрі көрсетіледі: соттылықтың болуы туралы 
анықтама, мұрағаттық анықтама және прокуратура орган-
дарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын рес-
ми құжаттарға апостиль қою туралы анықтама беру. 

Мемлекет Басшысының мемлекеттік қызметті 
электрондық форматқа көшіру бойынша тапсырмасын 
іске асыру шеңберінде Комитет мемлекеттік қызметтің үш 
түрін автматтандыру және оңтайландыру жөнінде бірқатар 
іс-шаралар жүргізді.  Сонымен, "Соттылықтың болуы не-
месе болмауы туралы анықтама беру" мемлкеттік қызмет 
толық автоматтандырылды.  Құжаттарды қабылдау және 
мемлекеттік қызметтерді көрсету нәтижесін беру www.egov.
kz «Электрондық үкімет» веб-порталы (әрі қарай – портал) 
арқылы альтернативті түрде де, сонымен бірге анықтаманы 
қағаз үлгісінде алу қажет болған жағдайда Мемлекеттік 
корпорация арқылы жүзеге асырылады. Сонымен бірге, 
қызметтерді оңтайландыру шеңберінде азаматтарға 
жылжымалы жүйенің абоненттік қондырғысы арқылы, 
яғни mGov порталының мобильдік қосымшасы арқылы 
электрондық анықтама алу мүмкіндігі берілген.  Азаматтарға 
арналған жаңа енгізулердің бірі Мемлекеттік корпорация 
филилалының мекенжайын таңдаумен шетелге шығу үшін 
анықтама алуға электрондық сұрау беру мүмкіндігі болып 
табылады, ол жерде қағаз түрінде жауап алуға болады. 
Бұрындары Мемлекеттік корпорацияға міндетті бара отыра 
қағаз варианты ғана жіберу мүмкін болатын.  Электрондық 
анықтаманы «EgovKzBot»Telegram-бота көмегімен алуға 
болады.  Анықтама алу үшін «Мобильді азаматтар база-
сына» (МАБ) тіркелу қажет. Бұл үшін eGov.kz порталында 
Жеке кабинетке өзінің деректерін енгізу қажет. 

Анықтама алу үшін Telegram мессенджерді көшіру керек, 
«EgovKzBot» іздеу жолына енгізу, енгізу/қайта енгізу. Әрі 
қарай «Қызметтер» бағанында "Соттылықтың болуы неме-
се болмауы туралы анықтама беру" атты сервисті таңдау, 
содан кейін азаматқа растау коды көрсетілген SMS – хабар-
лама келеді, кодты енгізгеннен кейін соттылықтың болуы 
немесе болмауы туралы ақпарат берілетін болады. 

Сондай-ақ, порталда электрондық анықтаманы ЭЦҚ 
қоймай-ақ «Бір реттік SMS паролінің сервисінің» көмегімен 
алуға болады.  Сонымен қатар, порталда «Үшінші 
тұлғалармен анықтама алу сервисі» жүзеге асырылған. 
Енді, жұмыс берушілердің өздері он-лайн қызметін қолдана 
отыра «жеке кабинет» және (немесе) sms-растау арқылы 

ОҢ ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛДІ
Құқықтық статистика органдар тарапынан  көрсетілетін мемлекеттік қызмет 

алу тәртібіндегі  өзгерістер туралы
сұрау жіберілетін адамға қатысты, адамдардың келісім 
шарты болған кезде басқа адамдарға қатысты соттылықтың 
болуы немесе болмауы туралы электрондық сұрау жібере 
алады.  Осындай қызметті алудың негізгі шарты МАБ-
на тіркеу болып табылады. МАБ-не тіркелу үшін қызмет 
алушыға порталдағы «жеке кабинетте» «телефон» деген 
бағанда телефон нөмірін көрсету керек немесе оны ЖСН-ді 
Мемлекеттік корпорацияның кез келген фронт-офисіне тіркеу 
қажет.  «Комитеттің және оның аумақтық бақсармаларының 
мұрағаттары шеңберінде мұрағаттық анықтамаларды және/
немесе мұрағаттық құжат көшірмелерін беру» мемлекеттік 
қызметі ішінара автоматтандырылған. 

Қызмет алуға үшін электрондық сауалдарды жіберу 
сервисі портал арөылы іске қосылды. Қазіргі уақытта, 
қызметті портал арқылы немесе Мемлекеттік корпора-
ция арқылы тапсыруға болады. Қызметтің нәтижелерін 
Мемлекеттік корпорациясы арқылы ғана алуға бола-
ды. Қызмет көрсету мерзімі 30 күнтізбелік күннен 10 
күнтізбелік күнге дейін қысқартылған.  «Прокуратура ор-
гандарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын 
ресми құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік қызметі 
автоматтандырылмаған, ол Мемлекеттік корпорация 
арқылы қағаз түрінде көрсетіледі. Қызмет көрсету мерзімі 5 
жұмыс күні.  Прокуратура органдарынан шығатын апостиль 
қоятын құжаттардың 99%  есепке ала отыра, соттылықтың 
болкы немесе болмауы туралы анықтаманы құрайды, мы-
надай мүмкіндік іске асырылады:  -композиттік қызметке 
электрондық өтініш беру –соттылықтың болуы немесе бол-
мауы туралы апостиль қойылған анықтама; -мемлекеттік 
бажды онлайн режимінде электрондық үкіметтің төлем 
шлюзі (ЭҮ ТШ) арқылы төлеу; -қызмет алушының 
филиалдың мекенжайын порталда таңдау.

Қызметтердің нәтижелерін қағаз түрінде алу үшін 
қызмет көрсететін Мемлекеттік корпорациялар.  Комитеттің 
қызметін электрондық форматқа 100% көшіру мақсатында, 
ҚР ӘМ «Е-Апостиль» сервисін іске асыру шеңберінде 
апостильдендіру бойынша қызметтерді электрондық 
форматқа толық көшіру жұмысы жүргізілуде. 

Т.ОМАРХАНОВ,
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының  

Құқықтық статистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитетінің Алматы облысы бойынша 

басқармасы азаматтық және әкімшілік салалардағы 
құқықтық ақпаратты қалыптастыру бөлімінің 

аға прокуроры.

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, эко-
номической выгодностью и, конечно, высокой концентрацией «производимого» кислорода – до 95%.

Применение медицинского кислорода необходимо в неотложных ситуациях, при проведении обширных хирургических 
операций, при наркозах, где требуется искусственная вентиляция 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, содержащими 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 освидетель-
ствования баллона; 3) Проверить редуктор, по возможности устанавливать руками, накидные гайки допускается затягивать 
лишь слегка, этого для обеспечения безопасности достаточно; 4) После окончания работы от баллона должен быть от-
соединен 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,
главный специалист  ОЧС Сарканского района  майор, гражданской защиты. 
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АНАҢНАН АЙНАЛАЙЫН 
СЕНІ ТУҒАН! 

Алла - Құранның иесі,
Ана - Адам баласының шаңырағы.
Ата - шаңырақтың тіреуіші,
Ақиқат - Тектілердің жиналатын 
                                                 Ордасы.

                                Қара Бура әулие

Қара Бура əулие (азан шақырып 
қойған аты Тұмар) тура 22 жасқа толғанда 
еліне "Дайшұғыттар" шабуылдайды. 
"Дайшұғыттардың" (қытайлар) патшасы:

- Қазақтың қыздары "Текті" туады. 
Ер-азаматтарын қырып, қыздарын тар-
тып алып күң қылайық! -деп, "Ұлу мəжүн" 
жылы, "Құс келер, табан мамық" айында 
Қазақ Елінің "Күн атар" тұсынан тиеді.

Қаптаған қалың жау жолындағының 
бəрін таптап өтіп, ер-азаматтарды қоғадай 
жапыра қырып, қыз-келіншектерін күң етіп, 
Тұмар батырдың да аулына жақындайды.

 Елдің басына туған ауыр күндер 
Тұмар батырды да тыныш жатқызбайды. 
Ауырып жатқан анасына білдірмей, 
қару-жарағы, сауыт-сайманын алып, 
астындағы "Белқарғы" тұлпарын суы-
тып, елден жыраққа кетіп, жеті күн бойы 
оңашада Көк Тəңіріне сиынып, жалына-
ды. Бұл кезде Тұмардың анасы қатты 
науқастанып, төсек тартып жатады. 
Тұмардың əкесі Аса Қайсы Ахат та, ана-
сы Нəзилла Бибішүкір Үзданай Ана да өз 
арасында да, елге де сыйлы қадірлі бола-
ды.

Елге жау шауып дүрбелең 
басталғаннан-ақ сарбаздарын жинап, 
ұрысқа дайындалған Қолбасшы Қантеңер 
Баһадүр Үзданай Ананың көңілін сұрап, 
батасын алып жауға аттанады. Тұмар 

анасының батасын алмастан жауға 
аттанған қолдың соңынан шауып, жеті 
күннен соң қуып жетеді. Жолдан қосылған 
Тұмарға Қантеңер ашуын сыйдыра ал-
май:

- Сен нағыз тасбүйрек, 
қатыгез жан екенсің! 
Осыншама азамат Анаң 
Үзданайдың батасын 
алып аттанғанда, науқас 
анаңның жағдайын да 
білместен қаңғып келіп, 
жарты жолдан қосылдың! 
Мұныңды қалай түсінуге 
болады? - деп, ызғарын 
төгіп қаһарланады. Сон-
да Тұмар да арқаланып:

- Уа, Қантеңер! Маған 
анамның ауырғаны 
жаныма батпайды! 
Ал қаншама ананың 
қаны төгіліп, қаншама 
аталарымыздың "Ақ батасы" аяқ асты 
тапталды!? Қаншама қыз көз жасына 
тұншығып күң болса, қаншама жетім қалып 
тұл болса, мен анамнан туылғаныма 
өкінер едім! - дегенде, Қантеңер мына 
отты жауапқа таң қалып, айтарға сөз таба 
алмай, үндеместен қолды бастап жүре 
береді.

"Дайшұғыттардың" қаптаған қалың 
қолы көрінгенде Қантеңер қолбасшы 
жағасын ұстап Көк Тəңіріне сиынып-

ты. Дайшұғыттар оқтан қағар, тірі қалқа 
ретінде қолға түскен қыз-келіншектерді 
алдарына салып айдап келеді екен. 
Тұмар шыдай алмай:

- Ақ сүтіңді аяққа таптатпаймын Апа! 

"Ақ сүт",  "Ақ сүт"! - деп, 
қаһарлы дауыспен ұранға 
басып, "Ақсүмбе" қылышын 
қынабынан суырып, жауға 
қарсы шабады. Қантеңердің 
қолы да:

- Уа, Һаруақ! Көкжал! 
Көкжал! - деп, қыз-
келіншектерді айнала орап 
өтіп, қалың жау қолын екі 
бүйірінен тиіп, қырып сала-
ды. Жаудың алдында келе 
жатқан қыз-келіншектерге 
бірінші жеткен дауыс "Ақ 
сүт" екен. Ұрандап, от боп 
жанып келе жатқан батырға 
қыз-келіншектер қақ жары-
лып жол ашады. Жауды 

оттай жапырған, желкесінен қалың ұзын 
шашы төгіліп, жаратын жолбарыстай өзін-
өзі ұстай алмай жүрген Тұмар батырға 
қыз-келіншектер арасынан егде тартқан 
біреуі шығып, үзеңгісіне жармасып:

- Анаңнан айналайын Сені туған! - деп, 
тізе бүгіп сəлем салады. Осы кезде күллі 
қыз- келіншектер де:

- Анаңнан айналайын Сені туған!!! 
- деп, осы сөзді қайталап, аспан астын 

күңірентіп жібереді. Жау тізе бүгіп, қыз-
келіншектер босатылып елге оралғанда, 
Үзданай Ана ауруынан құлан таза айығып, 
сарбаздардың алдынан шығып, Тұмар 
батырға қарап, иіліп сəлем салып:

- Уа, перзентім! Қызыр Əлейкумсалам 
босағама келіп бата берді! Ұрандаған 
даусың құлағыма жетті! Күллі қыз-
келіншектің айтқан алғысын, Əруақтар 
толқып тұрып қабыл алды! Маған ем 
қонды! Ендігі Сен Анаңа қарыздар 
емессің!

Жаратушы, Жалғыз Көк Тəңірі куə! 
Жер бетінде киелі Көкжал куə! Көктəңіріне 
Ұраныңды көтерген Көкдауыл Қыран куə! 
Ал енді "Ақсүмбе" қылышыңды таста! - 
деп, перзентінің қаруын алып, осы жаудан 
жеңіспен қайтқан қолмен кездескен жерге 
көмеді.

"Бұл қылыш көмілген жер қазір де 
"Ақсүмбе" - деп аталады. Киелі қарт 
Қаратаудың теріскейіндегі Созақ жерінде 
"Ақсүмбе" елді мекені бар. Бес күн 
жалғанда əулие-əмбиелердің арасында 
Анасының қарызынан тірісінде құтылған 
Қара Бура əулие ғана!" - Ұлы Сыпыра 
Шежіреші əңгімесін аяқтап, Қара Бура 
əулиеге бағыштап құран оқыпты.

Атақты Қара Бураның кесенесі Созақ 
елді мекенінде орналасқан. Бұл жерде 
ежелгі Сақтар заманында ұзындығы мен 
ені 40 шақырымға жеткен шаһар болған. 
Бүл қаланың қамалдарының қалдықтары 
қазір де сақталған. "Үлкен жал" - деп 
аталатын топыраққа айналған бұл 
қалдықтардың топырағы күйген кірпіштің 
қызғылт түсіндей болып жатыр.

Дулат ЖҰМАБЕКОВ.
"Бестаңба" кітабынан.

ЛЕВ ТОЛСТОЙДЫҢ НАҚЫЛ СӨЗДЕРІ
Оқырмандарға 1828-1910 жылда-

ры өмір сүрген, әлемге терең ойла-
рымен мәшһүр болған орыс жазушы-
сы Лев Толстойдың нақыл сөздерін 
ұсынамыз.

Арада махаббат оты бар неке ғана 
бақытқа кенелтеді. 

Шындық, мейірімділік, 
қарапайымдылық жоқ жерде ұлықтық 
болмайды. 

Адамдардың бір-бірін дұрыс та-
нымауы немесе шамадан тыс тануы 
олардың жақындасуына кедергі бола-
ды.

Адамның көркі - дұрыс өмір сүруінде, 
өмірдің көркі - еңбекте.

Көп адамның істері мен ойлары 
ақыл арқылы табылған нəрсе емес. Көп 
жағдайда еліктеудің нəтижесі.

Тіпті сəбилермен де шыншыл бол. Оларға өтірік айту арқылы жалған сөзге 
тəрбиелейміз. Балаларды тəрбиелеудің жалғыз жолы - олармен шыншыл болу.

Өмірде ештеңе тектен-тек болмайды. Біз тағдырды қабылдамаймыз, қайта соны 
жасаушымыз.

Білімнің санынан гөрі сапасы маңыздырақ. Көп нəрсені біле тұра, ең маңызды 
нəрсені білмеу - білімді пайдасыз етеді.

Ұлы шындықтар əрқашан түсінікті жəне қарапайым.
Ең ұлы билік - өз-өзіңді билеу. 
Тəрбиелеу - адам бойынан ұждан мен арды ояту ғана.
Уақыт бір орында тұрмайды. Бірақ айтылған сөз бен істелген іс сол күйі қалады.
Өлім туралы ойлар өмір сүру үшін қажет. Салдары үлкен ойлар əрқашан қарапайым 

болып келеді.
Бақытты отбасылар бір-біріне ұқсас келеді. Ал əр бақытсыз шаңырақтың өзіне тəн 

қиындықтары бар.
Бізді біреу сүйгенде, өзгелерден артық екенмін деген ойға келуіміз мүмкін. 

Шындығында, адам махаббатын өзі жақсы болып, кеудесі кең болғандықтан ғана 
төгеді.

Өз-өзіңді сыйлау мен өзімшілдік екі бөлек нəрсе.
Жақсылықты құпия түрде жаса, сонда біреуге көмек көрсеткендіктің тəтті дəмін 

сезе аласың.
Ғылымның мақсаты - адамға қызмет ету.
Жүрекпен істелген жақсылық ең алдымен өзіңе пайда.
Шынайы бақыт - өзгелер үшін өмір сүру.
Ұстаз өз ісін сүйсе, жақсы оқытушы болатыны анық.
Қызға еліктейтін жігіттің сүйкімсіздігі секілді, жігітке ұқсағысы келетін қыз да тартым-

ды болмайды.
Көпшілікпен өмір сүре отырып, жалғыз қалған кездегі тапқан ойларыңды ұмытпа.
Жалғыз қалған кезде көпшілікпен араласқан кездегі ұққан нəрселерің туралы ойлан.
Өмір таусылмас қуанышпен өтуі тиіс. Басқа қандай қайғы келсе де, өмірді бақытты, 

қуанышқа толы етуге болады.
Адамдардың көзіне көрініп қалудың екі жолы бар: өзіңді мақтау немесе жамандау. 

Егер өзіңді-өзің мақтасаң жұрт саған сенбейді, егер өзіңді жамандасаң, жұрт сен тура-
лы сен айтқаннан бетер жаман ойлайды. Сондықтан, ең дұрысы - ешкімге ештеңе айт-
пау жəне адамдардың емес, өз ар-ұятыңның алдында не жауап беретіндігіңді ойлап 
жүру керек.

Жапалақ деген құс болады. Өзі он жұмыртқа табады. Соның бəрін бірден жарып 
ұшырмайды. Екеу - екеуден жарып бала қылып ұшырады. Бəрін бірден жарып бала 
қылсам тамақ жеткізе алмаспын деп. Өзі намаздыгерден жоғары, бесіннен төмен бір 
- ақ мезгіл ұшады. Алса бір тышқан алады, алмаса алмай қалғаны. Сонда да құстың 
семізі болады. Себебі, қанағаты мол болғаннан. Адам қанағатты содан ғибрат алса 
керек.

Байғыз
Байғыз деген құс бар. Ғариплықты, 

бейшаралықты мойнына алып таста жа-
тады, қайда бұзылған жай болса, сонда 
жатады. Су ішпейді, бидай, тары жемейді. 
Өзінде көлденең тістеген қылдан да 
жіңішке шөп болады. Оны да жемейді. Құр 
тістеп жүрсе керек. Қазақта бір сөз бар: 
"Тұрымтай екеш, тұрымтай да тайлы биенің 
етін жейді деген. Бір тауыққа һəм дəн ке-
рек, һəм су керек деген. Бір нəрсені қорек 
қылып жейтұғын болсам, соның қарғысына 
ұшырап бейнетке қалсам керек" - деп. 
Сол үшін ешкімнің көзіне түспейді, жанға 
көрінбейді. Сүлеймен пайғамбарға барша 
құстар қызметкер, құл болғанда, ол келме-
ген. Сонда Сүлеймен патша:

- Не үшін маған келмейсің? - дегенде, 
байғыз айтты:

- Менің жалған дүниеден ешбір керек 
қылған нəрсем жоқ. Сенен не іздеп келейін 
деген. 

Бұл сөзге ақыл жіберіп, ықылас қойған 
адам мұны ойлап пікір қылу керек. Ұшқан 
құсты торға түсіретұғын, жүгірген аңды 

орға түсіретұғын тамақ екен. Жұтқын тамағына ие болған адам торға да түспейді, орға да 
түспейді. Осы күнгі адаммын деп жүрген адамдардың жауы иегінің астында. Ол жау не 
десеңіз, жұтқан тамақ жалғанда мазаққа, ақыретке, ғазапқа түсіретін тамақ. Тамағынан 
тартылған бəріне ықыласты болады...

Мың бір мысал 
Мәшһүр Жүсіп КӨПЕЕВ.

ÄDEBIET

Жапалақ
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Жаңа жыл жақындаған сайын, 

былтырғы жылғы «корпоратив» есіме 
түсе береді. Дәл 31-інші желтоқсан күні 
кәллектип болып жиналып едік-ау! Бұрын 
«корпоратив» дегенге кiм барып көрген, 
шынында керемет 
екен! Қызметтес 
қыз-келiншектер 
қосақтарын ерт-
пей, өздерi ғана 
келiптi. Тәртiп со-
лай көрiнедi. Мен 
де «бойдақ» бо-
лып барғанмын. 
Сонымен не ке-
рек, жаңа жылды, 
қазақша айтқанда, 
әкесiн танытып 
тұрып тойладық. 
Бәрiнен қызығы, 
мен қасқыр бо-
лып, директордың 
хатшысы сылаңдаған Сұлубике қоян бо-
лып киiнiп, екеумiз қуысып ойнап жүрiп, 
қалың жұрттан бөлiнiп кетiппiз... Артынан 
бiрақ бұл қылығым үшiн директорымыз-
дан қатаң сөгіс алдым...

Жарайды, оның бәрi өз алдына. «Кор-
поративтен» соң үйді-үйімізге тарамақшы 
болып далаға шықтық. Жайшылықта 
бастары бiр қазанға сыймайтын бiздiң 
ұжым ендi қайтып көрiспейтiн адамдар-
ша бiр-бiрiмен қайта-қайта сүйiсiп, әрең  
қоштасқаны есiмде. Қазiргiдей көз алдым-
да, жапалақтап қалың қар жауып тұрды. 
Аяқ астынан ақындығым ұстап кеткен 
мен баспалдақтың үстiне шығып алып, 
«жапалақтап ақша қар жауады тынба-

КОРПОРАТИВКЕ БАРАСЫЗ БА?
(Болған оқиға ізімен)

стан» деп, шатып-бұтып өлең оқыдым 
ғой деймiн. Содан кейiн әндетiп үйге 
қарай кетiп бара жатқанымды бiлемiн. 
Бiрақ құдай атып, орталықтағы саябақтың 
тұсынан өте бергенде, аққала болып 
үйiлген қардың бiр шетiне отыра қалып, 
азырақ қалғып кетiппiн. Әрi-берiден соң 
үстi-басын аппақ қар басқан менi көше 
тазалағыш машина қармен бiрге жүк 
көлiгiне артып жiберсе керек. Әйтеуiр, 
шопыр жiгiт бiр құдайға қараған адам 
екен, қаланың сыртына шығып, үстiндегi 
қарды аударғанда, серейіп жатқан менi 
көрiп, өлген адам деп ойлап, мәйiтханаға 
әкелiп тапсырып кетiптi. Жаңа жылды 
қарсы аламыз деп дүбiрлесiп жүрген 

мәйiтханадағылар менiң өлi-тiрi екеніме 
қарамастан, бiр бұрышқа тастай салғанға 
ұқсайды.

Уақыттың қай мезгiл екенiн бiлмеймiн, 
әйтеуiр, қақаған суықтан қалшылдап 
ояндым. Айнала тастай қараңғы. Анау 
тұстағы бiр есiктiң саңылауынан жарық 
бiлiнедi. Солай қарай тәлтiректеп жетiп, 
ақырындап ашып едiм, ар жағында ақ ха-
латты екi ер адам мен бiр әйел дастарқан 
басында өздерінше гуiлдесiп, жаңа жыл-
ды тойлап отыр екен. Тiптi жандарына 
келiп, сүмiрейiп тұрған менi байқар емес. 
Бұлай тұра берсем, олардың таң атқанша 
байқамасын сезген соң, өзiмше: «Кеш 
жарық!» деп дыбыс бердiм. Бергенiм бар 
болсын, жаңа жылға тiлек айтып тұрған 
келiншек сол тұрған орнында «гүрс» 
етіп құлап, ес-түссiз қалды. Ақ халат-
ты еркектiң бiрi терезенi бұзып шығып, 
далаға қашты. Үстел басында қалған тағы 
бiрiнiң қашуға шамасы келмедi бiлем, тек 
қорқыныштан иегi дiрiлдеп, қолындағы 
рөмкесiн маған ұсына бергенi есiмде. Ана 
жақтан дiрiл қағып тоңып шыққан маған да 
керегi осы едi, алдым да тартып жiбердiм. 
Менiң арақ iшетiн «аруақ» екенiмдi бiлген 
соң дәрiгер жiгiт тiптi қуанып кеттi бiлем, 
тағы бiр мәрте құйып бердi. Екi-үш рөмкенi 
қызыл өңештен жүремелете асырған соң, 
әлi де қорқыныштан есiн жия алмай тұр-
ған дәрiгер жiгiтке ешқандай аруақ емес, 
өздерiндей тiрi адам екенiмдi жеткiздiм.

Осы кезде есiме үйдегі Мықтыгүл 
түсiп, хабарласа қояйын деп телефон сұ-
рап едiм, әжептәуiр қызыңқырап алған 
дәрiгер жiгiт:

– Телефон нөмiрiңiздi айтыңызшы, 
жеңгейден сүйiншiнi өзiм сұраймын, – деп 
өзеуредi. Содан бiздiң үйдiң телефонын 
терiп, «мәйiтханадан звондап тұрмын» 
деуi мұң екен, ана жақтан бiрдеңе «дүрс» 
етiп құлағандай болды.

Дереу такси шақырып, барлығымыз 
апыл-ғұпыл бiздiң үйге тарттық. Кел-
сек, шынында да Мықтыгүл байғұс 
телефонның жанында серейіп та-
лып жатыр екен. Оқиға былай болып-
ты. Мен кешiккен соң ашуға мiнген 
бәйбiшем қаладағы емхана мен поли-
ция бөлiмшелерiнiң бәрiмен хабарла-
сып шығады ғой. Ешбiр жерде жоқпын. 
Ендi не iстеймiн деп есi кетiп отырғанда, 
телефон шырылдап, ар жағындағы адам 
«мәйiтханадан хабарласып тұрмын» де-
генде, Мықтыгүл қанша мықты болса да, 
есiнен танып кеткен екен...

Сөйтiп, сол түнi бәрiмiз жаңа жылды 
бiздiң үйде қарсы алып, менiң о дүниеден 
аман-сау қайтып келгенiмдi таң атқанша 
«жуып» едік.

Міне, биыл да жаңа жыл мерекесі  
жақындап келеді. «Шіркін, кәллектиппен 
«корпоративке» барып, көңiл көтергенге 
не жетсiн!» деймін іштей. Бiрақ былтырғы 
жылғы жағдайдан кейін, Мықтыгүл менi 
кiсен салып ұстаса да «корпоративке» 
жiбермейтiн шығар...

Сайлау БАЙБОСЫН.

«Ауылына қарап азаматын таны» демекші мен ауылдың іскер азаматы Ерлан Бе-
кишов  туралы сөз етпекпін. Ерлан Төлеубайұлы елді мекеннің қамқорлыққа мұқтаж 
отбасыларына қолынан келгенше қаржылай жәрдемдесіп отырады. Ауылда өтетін іс-
шараларға да демеуші болып, септесіп жүреді. Әр жанұяға қолынан келгенше қаржылай 
көмегін беріп, жылы сөзімен қуаттандырып отырады. Өзінің қол астында қызмет 
ететін жұмысшылардың, көршілерінің қал-жағдайларын біліп, қаржыдан қысылғанда 
көмектеседі. Қандай мәселемен барсаң да алдыңнан шығып, шешімін табады. Жыл 
сайын бір отбасына «ақ ішіп отырсын» деп сиыр да береді, кейде ақшалай одан қалса 
азық-түлікпен де көмектеседі. Жыл қорытындысы бойынша атқарған жұмысы үшін 
қызметкеріне темір тұлпар мінгізсе, қалғандарына ақшалай сыйақы берді.

«Әр ауылдың мақтанышы һәм азаматы болады» деуші еді ғой біздің халқымызда. 
Сондай азаматтың бірі деп мен Ерлан Бекишовты айтар едім. Осындай мейірімді, қолы 
ашық азаматтар көп болса екен. «Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» дейді 
ғой. Аналық жүрегіммен көрсетіп отырған көмегіне алғыс айтамын. 

Қазіргі уақытта Алмалы ауылының еңбекке жарамды халқына тұрақты жұмыс беріп, 
ауылдың көркейуіне, дамуына септігін тигізіп аянбай еңбек етіп, ел аузында жүрген 
біртуар азамат! Жуырда Ерлан «Ең үздік жеке шаруашылық» деген грамота алып-
ты, елдің алғысына бөлене берсін!  Сонымен қатар ауылымыздың басшысы Асқар 
Жүнісұлына да алғыс айтамын, бірнеше отбасына көмір тағы да басқа керек-жарағын 
тауып беріп жүргеніне.

Ұ. МАЙТАСОВА,
Алмалы ауылы.

Диета
Я похудела на пять килограмм,
Взяла за основу диету программ.
Зелень капусту заправлю томатом,
Нет, не объемся не стану я плакать.
100 грамм горбушки печеного хлеба,
-Не буду я есть, подожду до обеда.
Меньше печенья от них огорченья,
Пряники, булки – вся сдоба забыта!
Вот есть диета и тема... Закрыта.
-Нет, не хочу колбаса: безразлично,
-Ну хотя бы немножко, но нет!
Отступать не прилично!
Больше супов мне есть диетично,
Если сейчас я в момент похудею.
Любимую юбку наверно примерю,
Вот же есть ПОСТ для меня он 

награда.
Надо трудиться и будет отрадно,
Двигаться надо, легко предвигаться.
Как мне охото поесть,
Сил нет, братцы.
Снова капуста, морковь и свекла,
Снова компот буду пить до утра.
Яблоки, сливы, сушеные фрукты,
Это полезно, говорю я желудку.
Слава тут богу, что здесь нет народу,
-Как обмануть мне жиры, углеводы.
Дух мой дерется с душой,
-Ну, мол немного поесть и покой.
Кашки, котлетки еще беляши и высе

 от души...ой
Жир мне не нужен, не сало, не соль,
Соль исключаю, сгущается кровь.
Снова хочу обмануть я природу,
-Слышу: -Не ешь, это вредно в угоду.
Ну вот нельзя на есть нам в огорченья,
Лишь бы еда не была развлеченьем.
Надо конечно себя победить.
Вспомним едим для того, чтобы жить!

Ох, суета...
Миловидность обманчива, красота 

суетна...
Однажды утром, посмотрев в окно,

Увидела я паренька, которого не
 видела давно.

Он постучал в калитку прокричал,
-Подруга дорогая: -Ты выходи,
Пойдем в кино, рукою созывая.
Засобиралась я, навьючила шеньон,
Накрасила я губки, напудрила лицо

 и подвела глаза,-Да-а.
У дома моего стоит - он,
Примерила две кофты.
Все одеваясь и сменяя,
Да-а в этой я худая,
А это длинная.
Но вроде не такая,
Примерила я платье.
Мне показалось, что оно узко,
И снова блузка!
Я кинула свой взор в окно,
-Наверное ты ждешь давно.
Но мне не все равно!
Нет лучше я одену брюки в дудочку,
Наверно лучше в клеш.
Опять в окно...
Ты все стоишь, ну ничего...
-Не пропадешь,
Обула туфли, там каблук.
И зацепилась за провод, там утюг,
О-ой, чем-то пахнет.
В чем же дело?
Чего спешу, как на пожар,
А в сердце уже жар.
Уже стемнело... Да, очень жаль,
Мой ковалер ушёл и 
Платье прогорело!
Ох, суета, далась мне эта маета.
Господь сказал: «Будь приготовлена 

всегда! А если парень твой придет, одень 
скорей наряд который лучше всех тебе 
идет. Тогда жених не пропадет!».

Екатерина ГРИНБЕРГ. 
г.Саркан.

Шутка

Тәуелсіздікке тағзым
«Тәуелсіздік», «егемендік» - өте бір сақталатын, есте 

қалатын сөздер. Әр елдің тарихында ерекше орын алатын 
күн- тәуелсіздікке қол жеткізген күн. Біздің еліміздің сол бір 
ерекше күні 16 желтоқсан. Біздің еліміз, жеріміз аңсап, қан 
төгіп, тер төгіп шарықтап жеткен күні. Қазақ жері, қазақ елі 
біздің ата- бабаларымыздың кейінгі ұрпақтарға қалдырып 

еткен баға жетпес байлығы және асыл мұрасы.
Біздің ата шежіреміз ғасырлар бойы Ресей тарихының құрамды бөлігі болып келді, 

солай хатталды да. Жаңа Тәуелсіздік заманда өз халқымыздың тарихын өзіміз жазып, 
жаңа егемендік ел, халық тұрғысынан жазуға мүмкіндік алдық.

Әрине тәуелсіздік бізге оңайлықпен келген жоқ. Елім, жерім деп жаудан ұлтарақтай 
жері үшін, небір қазақтың батырлары өз өмірлерін қиып, қанды шайқастарда қаза бол-
ды.

Тәуелсіздік - азат елдің арда мерекесі. Тарихи елеулі оқиға. Тәуелсіздік бабалар 
арманы мен аңсары болған біздің киелі құндылығымыз. Азаттықтың арайлап атқан әр 
таңы үлкен бақыт, бұйырған бақ. Барша қазақстандықтар қуана қарсы алған Тәуелсіздік 
мейрамы елімізді жаңа үміттер мен жаңа жетістіктерге жетелейді. Тәуелсіздік күні – 
ел еңсесін биіктеткен қастерлі мереке. 16 желтоқсан – ата-бабамыздың асқақ арма-
ны орындалып, ел іргесі бекіген күн. Ұлт үшін айрықша мерекеге орайластырылған 
салтанатты шараға отандық жұлдыздар құттықтау лебізін ән-шашумен жеткізіп, асқақ 
сезімге толы әуендерімен әрлей түседі. Тәуелсіздікке жасалған бір қадам - Желтоқсан 
оқиғасы. Қазақ елінің болашақта қандай ел болатынын, намысшыл қазақ жастарының 
айбындылығын айқындап берген Желтоқсан оқиғасына 34 жыл толды.  Желтоқсанның 
құрбандары болған, еліміздің тәуелсіздігі үшін жанын қиған аға-әпкелерімізге мың 
тағзым. Ал, Тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл толып отыр. Тәуелсіздігіміз мәңгілік бол-
сын! Ерліктеріңіз ешқашан ұмытылмайды.

Диана ЕРҚАСЫЛ, 
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің 

7 - сынып оқушысы.

Балғындардың жеңісі - бапкерінің 
жемісі

Аудандық балалар мен жасөспірімдерге арналған 
спорт мектебінде 2019 жылдан бері ұлдарым Төлеуғали 
Әлижан мен Әміржан бокспен шұғылданады. Балала-
рым Алмалы орта мектебінің оқушылары. Әлижан 5 
сыныпта оқыса, Әміржан 4 сынып оқушысы. Бапкерлері 
Рауан Қылышбаев шәкірттерін көптеген жарыстарға 
апарып, шеберліктерін шыңдап жүр.  Сондай сайыстың 
бірі жуырда Жамбыл облысы, Меркі қаласында 
өтті. Халықаралық деңгейде жалауын көтерген бок-

стан жасөспірімдер арасындағы  бәсекеде жоғарыда аты аталған ұлдарым екеуі де І орын 
иегері атанды. Өз кезегінде ата – ана ретінде біз балғындардың бапкері Рауан Қылышбаевқа 
үлкен ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Әрдайым еңбегің жемісті болсын, шәкірттерің тек 
биіктерден көріне берсін деген ақ тілегімізді ақтарамыз!

Бақытжан ЖАСАҚБАЕВ,

Ел алғысына бөленген 
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Қазақстандағы заманауи білім беру 
жүйесі: руханият және инновациялық 

тәжірибе
   
Еліміздің дамып, көркейіп өркениетті, бәсекеге қабілетті мемлекеттер санаты-

на қосылуы қазіргі заманғы буын бейнесінен байқалады. Осы таңдағы білім беру 
шеңберіндегі мәселе-ұйымдастыру және әлеуметтік педагогикалық тұрғысынан, білім 
беру мәніне жаңа серпіліс кіргізудің жаңа, оңтайлы тәсілдерін іздестіру, оларды іске 
асыра алу. Осы орайда, оқытудың ұлттық моделіне өту, тәрбиелеудің және оқытудың 
ақырғы  әдіс-тәсілдерін, инновациялық педагогикалық технологияны меңгерген, 
педагогикалық және психологиялық тексеруді қабылдауға мүмкіндігі бар, білім беру 
жұмысында пайда болған ескі сүрлеуден жылдам құтылуға нақты және қабілетті 
тәжірибелік іс-қимыл үстінде өзіндік бір ерекшелігі бар бағыт салуға икемді, ойшыл, 
шығармашыл педагог болуды  талап етеді. 

Пәндерді оқытуда тиімді әдіс – тәсілдерді пайдалана отырып, сабақты қызықты да 
тартымды өткізу мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Осы орайда   «Қазақстандағы 
заманауи білім беру жүйесі: руханият және инновациялық тәжірибе» тақырыбында 
онлайн режимде (ZOOM платформасында) облыстық педагогикалық оқу өтті. 
Педагогикалық оқу мұғалімдердің инновациялық іс-тәжірибесін жетілдіру, педагогтердің 
креативті әлеуетін дамыту мақсатында ұйымдастырылып, бірнеше бағыт бойын-
ша өз ойларын ортаға салуға мүмкіндік берді. Алматы  облысы  бойынша   80-нен 
астам  пән мұғалімдері қатысты. Педагогикалық оқуға қатысқан ұстаздар өздерінің 
тың идеяларын ортаға салып,іс-тәжірбиелерімен бөлісті.  Тәжірибелі педагогтардың 
көрсеткен жұмыстарының негізінде түйгенім   оқу-тәрбие үрдісіне жаңа инновациялық 
әдіс-тәсілдерді енгізуі арқылы  оқушылардың білімге деген қызығушылығын, талпыны-
сын арттырып, өз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек етулеріне үлкен мүмкіндік  
береді деп ойлаймын.

Динара ЖАСҰЛАНҚЫЗЫ,
Абай атындағы мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімі.

Роль английского языка                        
в современном мире

Английский язык играет немаловажную роль в жизни людей. Роль английского 
языка в современном мире неоценима. Он считается наиболее часто употребляемым 
языком. Более 450 миллионов людей считают его родным. Еще 600-650 миллионов 
граждан используют английский в качестве дополнительного языка для общения. Он 
считается востребованным во многих странах мира. Знание лексики и грамматики 
данного языка крайне необходимо для того, чтобы пройти обучение за границей. Не 
обойтись без него и желающим найти престижную и высоко-оплачиваемую работу. 
Путешествие по англоязычным странам будет намного интереснее, если вы знаете 
и понимаете иностранную речь. Не секрет, что сегодня почти каждый человек желает 
отправиться в отпуск за границу. Благодаря знанию английского можно с легкостью 
общаться с людьми не только в англоязычных странах. В любой точке мира есть опре-
деленный процент населения, который сможет понять иностранную речь. Английским 
также хорошо владеют люди, работа которых связана с туристами. В том случае, если 
вы знаете иностранную речь, вы всегда сможете с легкостью обратиться за помощью 
в чужой стране. Именно поэтому вы будете чувствовать себя уверенно за границей.  

Актуальность изучения английского языка можно также объяснить стремительным 
развитием технологий. Ежегодно специалисты со всего мира создают новые изобре-
тения. Им дают названия, которые наиболее часто являются англоязычными. Удиви-
тельно, но привычные для нас слова, такие как ноутбук, компьютер, сканер, мобиль-
ный и другие, пришли в речь из английского. Благодаря стремительному развитию 
интернета представители разных наций начали тесно общаться в Сети интернета. Для 
того чтобы понять друг друга, они используют английский язык.

Чтобы превратить себя в человека, свободно говорящего на изучаемом языке, 
потребуется немало времени. Современная система образования развивается в 
условиях возрастающей глобализации экономических и социокультурных процессов, 
интеграции в различных областях деятельности. Общепризнанным требованием вре-
мени является подготовка личности, владеющей определенным набором социальных, 
культурных и коммуникативных качеств и способной действовать в условиях посто-
янно меняющейся реальности. В связи с этим важную роль в обучении современных 
школьников играет изучение иностранных языков как важного средства межкультурно-
го взаимодействия и общего развития личности. Наиболее важным является этап изу-
чения иностранного языка в начальных классах, когда учащиеся впервые знакомятся 
с культурой и языком другого народа. Именно в это время формируется отношение к 
данному учебному предмету, на основе которого будет осуществляться дальнейшее 
его усвоение. При изучении иностранного языка в начальной школе многие дети и 
родители сталкиваются с проблемами, которые, впоследствии, приводят к снижению 
интереса к изучаемому предмету. 

И чтобы этого не произошло, применяйте интересные методы  и игры для обучения 
английскому языку. Этот совет актуален для родителей самых маленьких учеников. 
Дети любят петь, танцевать, рисовать. Почему бы не использовать это во благо?! Ре-
бенок гиперактивный, ему сложно усидеть на месте? Пусть учит слова в движении. 
Например, бегает и говорит слово “run”, прыгает и повторяет слово “jump”, танцует и 
повторяет «dance». После получаса такого активного обучения он запомнит 7-10 но-
вых слов и выплеснет накопившуюся энергию. Детям, которые любят рисовать, можно 
предложить зарисовывать новые слова, это развивает воображение и облегчает за-
поминание. Не забывайте об интернет викторинах и играх. Компьютерные игры на 
английском языке тоже будут полезны, если используются не более получаса в день. 
Желательно, чтобы это были развивающие игры или специальные обучающие про-
граммы, представленные в игровой форме. В интернете можно найти массу подобных 
приложений, они отлично помогают освоить новую лексику, это такие интернет викто-
рины, как: Quizlet, QuisUp, Kahoot, Trivia 360 и другие.

Не забывайте поощрять  и постоянно хвалить своего ребенка, чтобы еще больше 
повысить его мотивацию.

Помогите своему ребенку учить английский. 
Дети — замечательные ученики, способные и благодарные. Почему бы не начать 

учить английский вместе с ребенком? Учитесь вместе со своим ребенком и тогда бу-
дет виден результат. Хороший пример заразителен! Прислушайтесь к советам, пусть 
английский для ваших детей станет не мучительной тратой времени, а веселым и про-
дуктивным времяпровождением.

Г.НИКОНОВА, 
                                   учитель английского языка КГУ средняя школа Теректі.

Қауіпсіз интернет
Интернет – бүкіл әлемдегі 

миллиондаған компьютер-
лер мен ұялы сымтетіктерді 
бір-бірімен байланыстыра-
тын орасан зор желі. Бұл 
байланыс түрі ХХ ғасырдың 
аяғында пайда болса да, 
әлемде зор қарқынмен да-
мып келеді. Қазіргі заманда 
қажеттілікті тудырып отырған 
бүкіл ғаламдық күш ретінде 
ғаламтор желісі қазақстандық 
ересек адамдар мен 
жасөспірімдердің өміріне әсер 
етуде. Оның адам баласына 

берер пайдасы мен зияны да жетерлік. Адам ұялы сымтетіктер мен компьютерлерге 
отырған кезде міндетті түрде интернетті пайдаланады. VK, YouTube, Google, Instagram, 
WhatsApp, Facebook сынды сан мың желілер алысты жақындатып, осы шақтағы 
уақытта адамдардың бір-бірімен байланысуына және түрлі мағлұматтар алуына, тіпті 
бейнебайланыс орнатуға септігін тигізуде. Әрине, техника дәуірінде жан-жақты болған 
жақсы ғой, бірақ әр нәрсенің өз уақыты, орны болуы керек емес пе?

Оқушының санасын улайтын түрлі қауіпті сайттардан қорғау мақсатында Екіаша 
орта мектебінде  «Қауіпсіз интернет» атты ақпараттық науқаны ашылып, іс-шаралар 
жоспарланды. Науқан барысында мектебімізде  «Интернет дегеніміз не?», «Қауіпсіз 
интернет еліне саяхат», «Интернет пен денсаулық» тақырыбында сынып сағаттары 
өтті, «Пайдалы және қауіпсіз интернет», «Балаларға бала жасынан бастап қауіпсіз 
интернет қажет» тақырыбында оқушы білімін арттыратын ашық сабақтар жоғары 
дәрежеде жалғасып жатты,  «Интернет және біз», «Интернет желісіндегі қауіпсіздік 
шаралары» атты дөңгелек үстелдер, «Интернет және әлем» тақырыбында 6-8 сынып 
оқушыларымен  презентация қорғау өткізілді.  «Интернетті қауіпсіздендіру бағытындағы 
шаралар», «Интернет: ия және жоқ», «Интернеттің алдын алу – оқушылар тәуелділігі» 
тақырыптарында шығармалар мен эссе сайыстары ұйымдастырылды.

Балжан КАЛКЕЕВА, 
Екіаша орта мектебінің информатика пәні мұғалімі, педагог-сарапшы.

Менің Отаным

Отаным менің тірегім,
Сен деп соғар жүрегім.
Саған шексіз тілерім, 
Жасай бер мәнгі ұлы елім.
Өсе берсін ұл-қызың,
Даңқыңды көкке көтеріп. 
Желбірей берсін көк туың,
Тәуелсіз елім Қазақстан!
                              Айзере СЕРҒАЗЫ,                           

2-сынып оқушысы.

Құтты болсын мерекең!

Отан біздің анамыз, 
Жұлдыз болып жанамыз.
Арта берсін берекең,
Құтты болсын мерекең!

                                     Раяна СЕРІК, 
2-сынып оқушысы.

                     

 Тәуелсіз елім

Тәуелсіз азат елім, 
Туып өскен жерім.
Мәңгі гүлдей жайна, 
Қазақстаным менің!

             
   Айша ДҮЙСЕНҚАЗЫҚЫЗЫ,

 2-сынып оқушысы. 
                     
  

Қазақстан

Қазақстан – жерім деп,
Мәңгі соғар жүрегім.
30 жылдық тойыңа,
Құт-береке тіледім.
Мерекесі елімнің, 
Құтты болсын, қазағым. 
100 жылдыққа жетейік,
Осы менің арманым.
                             Али ҚАДЫРХАНОВ, 

2 сынып оқушысы. 
                   

Бала тәрбиесі – баршаға ортақ
Бүгінгі таңда әлем өзгеруіне байланысты балалар мен ата-

аналардың көзқарастары да өзгерді. Сондықтан мектеп алдына 
қойылатын талаптар да өзгертілуі тиіс. Бұрынғыдай мұғалімнің 
монологіне құрылған жиналыстан гөрі, топтық жұмыс арқылы ата-
аналардың бірлесе әрекет етіп, проблеманы талқылағаны әлдеқайда 
тиімді. Баланың алғашқы тәрбиешісі ата-анасы екені анық.

Отбасы қандай болса, өсіп келе жатқан ұрпақ та сондай болады, бала әке-шешесінің 
үлгісінде тәрбиеленеді. Ендеше өскелең ұрпақ ел тізгінін ұстайтындай азамат болсын 
десек ата-аналармен жүргізілетін жұмыстардың жаңаша бағыттарын қарастырып, ке-
лешекте жас ұрпақ болашақ еліміздің тұтқасы болуына ата-ана, ұстаз болып ықпал ете 
білу маңызды.

«Бүкіл күш-жігерің еліңнің игілігі үшін» деген ғажайып ұстанымды берік ұстанған Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаев заман талабына сай, жан-жақты жетілген, бойында ұлттық 
сана мен ұлттық психология қалыптасқан, имандылық әдебі, парасаты бар ұрпақ 
тәрбиелеу, өсіру, білім беру бүгінгі отбасының, балабақшаның, мектептің, барша елдің 
міндеті екендігін айтады. Шынымен де, тәрбие жұмысының табысты болуының басты 
кепілі білім ошақтары мен ата-аналар арасындағы ынтымақтастықта.

Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ, «Адамның бақыты-
балада» деген екен. Кез келген адам өзі өмір бойы қуып жете алмайтын бақыт деген 
құдіретті сөздің өлшемі өмірінің жалғасы ұрпағымен келетініне мән бермеуі де  мүмкін. 
Біреу бақытын байлықтан тапқысы келсе, екінші біреуі даңқ пен атақтан, мансап пен 
қызметтен іздестіреді. Мұның бәрі түсінген адамға қолдың кірі сияқты нәрсе. Адамға 
нағыз бақытты- тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. «Адам ұрпағымен мың жасай-
ды» деген сөз тегін айтылмаса керек.Олай болса адам өмірінің мәні-өз ұрпағы.Шыр 
етіп сәби дүниеге келген сәттен бастап ата-ана алдында нәзік те қиын үлкен қоғамдық 
міндет тұрады. Ол-бала тәрбиесі.

Е.БИЛЕШБАЙ,
Н.Островский атындағы мектеп - лицейінің әлеуметтік педагогы. 

Көкөзек орта мектебі оқушыларының 
шығармашылығынан
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мемлекеттік 9 түрі қызметтері алдағы уақытта 
көрсетіліп жүрген болатын, қазіргі кезде мəлімет 
жəне жұмыста пайдалану үшін Қазақстан 
Республикасының Цифрлық даму, инновация-
лар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің 
«Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы 
анықтама беру», «Наркологиялық ұйымнан 
анықтама беру», «Психоневрологиялық 
ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерін «Е-қызмет» персонал-
ды басқарудың интеграцияланған ақпараттық 
жүйесі арқылы алу мүмкіндігі іске толығымен 
асқандығын хабарлайды.

Атап айтқанда, осы бағытта Цифрлық 
даму, инновациялар жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігі Мемлекет басшысының 
неғұрлым талап етілетін анықтамалар мен 
қағаз растамаларды алып тастау жөніндегі 
тапсырмасын орындау шеңберінде ақпаратты 
цифрлық растауды қамтамасыз ете оты-
рып, яғни өткен жылдың қазан айында жəне 
ағымдағы жылдың сəуір айында мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер тізіліміне (бұдан əрі 
– тізілім) мемлекеттік органдардың ұсынған 
ұсыныстары жəне анықтамалардың күшін жою 
бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар негізінде 
өзгерістер енгізілді, яғни 9 мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер қазіргі кезде алынып 
тасталды, мысалы төмендегі көрсетілгендей:  
- Тұлғаның əкімшілік құқық бұзушылық 
жасағаны туралы Қазақстан Республикасы 
Бас прокуратурасының Құқықтық статистика 
жəне арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің 
есептері бойынша мəліметтер беру (404 629 
жыл бойы қағаз  айналымдар); - Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының 
(алушысының) зейнетақы жинақтарының 
(инвестициялық кірістерін ескере отырып) 
жай-күйі туралы ақпарат беру (жылына 1 
млн-нан астам анықтама);  - Жалғыз тұрғын 
үйі авариялық деп танылған азаматтарға 
анықтама беру (жылына 44 анықтама);  - 
Жылжымайтын мүліктің меншік иесі (құқық 
иеленушісі) туралы мəліметтерді қамтитын 
техникалық паспортқа қосымша беру (жылы-
на 307 224 анықтама);  - «Заңды тұлғалар» 
мемлекеттік деректер қорынан анықтама беру 
(жылына 3 288 055 анықтама)  - Жылжымайтын 
мүлікке тіркелген құқықтар жəне тоқтатылған 
құқықтар туралы анықтамалар беру (жылы-
на 40 856 анықтама);  - Жылжымалы мүлік 
кепілін тіркеу тізілімінен үзінді-көшірме 
беру (жылына 106 079 анықтама);  - Тауар 
таңбаларының мемлекеттік тізілімдерінен, 
тауар шығарылған жерлердің атауларынан 
үзінді көшірме беру (жылына 192 анықтама) 
Жоғарыда көрсетілетін қызметтер қазіргі кезде 
9 мемлекеттік қызмет көрсету анықтамаларды 
алып тастағаннан кейін мұндай ақпаратқа қол 
жеткізуді қамтамасыз етудің əртүрлі тəсілдері 
бар, мысалы:  1) мекенжай анықтамасы дер-
бес деректердің болуын ескере отырып, үшінші 
тұлғаларға арналған сервис арқылы беріледі 
(https://egov.kz/cms/ru/services/pass_sr11);  2) 
есепке алынуы Мемлекеттік кірістер орган-
дарында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) 
екендігі туралы мəліметтерді ақпараттық ре-
сурста қолжетімді ету болып табылады kgd.
gov.kz (https://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-
search-web);  3) азаматтың жеке өзіне қажетті 
кейбір мəліметтер оның «электрондық 
үкімет» порталының жеке кабинетінде 
қосымша көрсетіледі;;  4) мемлекеттік орган-
дар үшін интеграциялық өзара іс-қимыл;  5) 
«Электрондық үкімет» порталында жалпыға 

Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін мемлекеттік 
қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер мен Цифрлық даму, инноваци-
ялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Мемлекет басшысының 
неғұрлым талап етілетін анықтамалар мен қағаз растамаларды алып 
тастау жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде ақпаратты 
цифрлық растауды қамтамасыз етілгендігін хабарлайды.

ҚАЛА ЖӘНЕ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
НАЗАРЫНА

қолжетімді нысанда жүзеге асырылады.
Сонымен қатар, азаматтар мен мемлекеттік 

органдар арасындағы артық қағаз айналымын 
болдырмау мақсатында «электрондық үкімет» 
порталында Шығыс құжатты басып шығару 
мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау режимінде 
тізілімнен шығарылған мəліметтерді көрсетуді 
іске асыру туралы атап өтеміз. Алайда, жеке 
жəне заңды тұлғалардан анықтамалардың 
қағаз нысанын, əсіресе «Заңды тұлғалар» 
мемлекеттік базасынан анықтамалар беру» 
қызметі бойынша басып шығарудың мүмкін 
еместігіне қатысты өтініштер келіп түседі. 

Жоғарыда көрсетілген анықтаманың 10 
кіші түрі бойынша ақпарат жалпыға қолжетімді 
болып табылады, яғни ол ЭЦҚ-сыз (бір реттік 
пароль бойынша) тапсырыс бере алатын 
кез келген портал пайдаланушысына қарау 
режимінде қолжетімді. 

Сонымен қатар, заңды тұлғаларды, олардың 
филиалдары мен өкілдіктерін мемлекеттік 
тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтама тізілімнен 
шығарылмаған, оны алу техникалық жағынан 
pdf-форматында қолжетімді. Осыған байла-
нысты, Мемлекет басшысының тапсырмасын 
орындау мақсатында сіздің мекемеңізде жəне 
ведомстволық бағынысты ұйымдарда талдау 
жəне түсіндіру жұмыстарын жүргізуді, сондай-
ақ барлық мүдделі тұлғаларға мəліметтер алу 
тəсілдерін жеткізуді сұраймыз.  «Атамекен» 
ҰКП бизнес пен мемлекеттік органдардың 
келіссөз күштерін күшейту үшін құрылған 
ұйым ретінде, сондай-ақ барлық кəсіпкерлерді 
кеңінен қамтуды жəне тартуды қамтамасыз 
ету мақсатында шағын, орта жəне ірі биз-
нес субъектілерін анықтамалардың талап 
етілуін болдырмау шеңберінде жүргізілген 
жұмыс туралы хабардар етуге жəрдем 
көрсетулеріңізді сұраймыз.  Бұдан бөлек, 
оң өзгерістер осы бағытта іске асыру үшін 
қолданысқа берілді: мысалы азаматтар мен 
мемлекеттік органдардың арасындағы артық 
қағаз айналымын жою мақсатында жасалғанын 
азаматтарға түсіндіру қажет. Атап айтқанда, 
неғұрлым сұранысқа ие анықтамаларды жəне 
қағаз жүзіндегі куəландыруларды ақпараттық 
цифрлық растаумен қамтамасыз ете отырып, 
жою туралы Қазақстан Республикасының 
Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігінің ақпараты жұмыс үшін 
жолданады. 

Мемлекеттік қызметтер тізілімінен 
(бұдан əрі – МҚТ) шығарылған жекеле-
ген мемлекеттік қызметтер бойынша 
мəліметтерді «электрондық үкімет» порталын-
да шығу құжатын басып шығару мүмкіндігінсіз 
ақпаратты қарау режимінде көрсету жүзеге 
асырылғаны туралы халыққа түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу қажет. Шығу құжатын ба-
сып шығару мүмкіндігінің болмауы техникалық 
ақаудың салдарынан емес, азаматтар мен 
мемлекеттік органдардың арасындағы артық 
қағаз айналымын жою мақсатында жасалғанын 

азаматтарға түсіндіру қажет. Осындай түсіндіру 
сипатындағы іс-шараларды Мемлекеттік 
корпорацияның жұмыскерлерімен де жиын 
кеңестер бірлесіп жүргізілді.  Цифрлық даму, 
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрінің 2020 жылғы 17 қазандағы 
№390/НҚ бұйрығымен (2020 жылы 21 
қазанда № 21463 Әділет министерлігінде 
тіркелген) «Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статистика жəне 
арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің есебі 
бойынша тұлғаның əкімшілік құқық бұзушылық 
жасауы туралы мəлімет беру» мемлекеттік 
қызметі оны толықтай автоматтандыруға жəне 
порталдың жеке кабинеті арқылы ұсынуға 
байланысты МҚТ алынып тасталған.  Бұл 
процесстің автоматтандырылуы Мемлекеттік 
корпорацияны жəне қызмет берушінің кеңсесін 
айналып өтіп, ЖСН бойынша онлайн режимде 
азаматтардың əкімшілік анықтамасын алуға 
мүмкіндік берді. Анықтама алу уақыты 3 жұмыс 
күнінен 15 минутқа дейін қысқарды. Соны-
мен қатар, «Анықтаманы үшінші тұлғамен алу 
сервисі» жəне eGov mobile арқылы əкімшілік 
анықтаманы үшінші тұлғамен алу мүмкіндігі 
жүзеге асырылған. Бұдан басқа, көрсетілген 
ақпараттарды еркін қолжетімділікте «Өзіңнің 
айыппұлыңды біл» атты қосымшадағы 
Комитеттің http://qamqor.gov.kz сайтынан алуға 
болады, өзіңнің ЖСН жəне жеке бас куəлігінің 
нөмірін енгізе отырып. 

Бүгінгі күнде, бізің үш мемлекеттік 
қызыметімізді оңайлатып жəне жеделдетіп 
порталдан алуға болатын мүмкіндік жүзеге 
асырылған. 

Сонымен қатар, «Соттылықтың болуы не 
болмауы туралы анықтама беру» мемлекеттік 
қызметі толықтай автоматтандырылған. 
Мемлекеттік қызмет көрсетуге құжаттар 
қабылдау жəне нəтижесін беру портал арқылы 
жүзеге асырылады. 

Жүргізілген бұл жұмыс азаматтардың 
сұрауларының көп бөлігін үйден шықпай, 10 
минуттың ішінде алуға мүмкіндік берді. 

Қызметті оңтайландыру аясында 
азаматтарға оны ұялы байланыстың абоненттік 
қондырғылары арқылы, яғни порталдың ұялы 
түрі арқылы алу мүмкіндігі ұсынылған. 

Азаматтар үшін тағы да бір ыңғайлылық шет 
елге шығу үшін анықтамаға сұрауды электрон-
ды түрде беру мүмкіндігі, қағаз жүзінде алуға 
өтініш білдірген Мемлекеттік корпорацияның 
филилдарының мекенжайын таңдай отырып. 
Бұрын сұрау тек қағаз жүзінде міндетті түрде 
Мемлекеттік корпорацияға барып жолданатын. 

Порталда «Анықтаманы үшінші тұлғамен 
алу сервисі» көмегімен сұрау салған баста-
машы өз бетінше егерде бұл тұлғаның келісімі 
болған жағдайда, басқа тұлғаға қатысты 
электрондық сұрау жолдай алады.   
     Электрондық анықтама алуға Мемлекеттік 
корпорацияның форнт-кеңсесіне азаматтарды 
жіберудің қажеті жоқ. 

Анықтаманы «EgovKzBot» қосып 
Telegram мессенджері көмегімен де алуға 
болады. Анықтама алуға керектің барлығы - 
азаматтардың мобильді базасына тіркелу. 

Соттылықтың болуы не болмауы тура-
лы анықтаманы апостильмен беру бізге оны 
азаматтарға композитті беруге мүмкіндік берді, 
яғни «бір өтініш» қағидаты бойынша. Бұл үшін 
композитті қызмет алуға өтінішті электрон-
ды түрде беру, электрондық үкіметтің төлем 
шлюзінің көмегімен онлайн режимде баж 
салығын төлеу, қағаз жүзінде нəтижені алу 
үшін, порталда Мемлекеттік корпорацияның 
филилдарының мекенжайын таңдау мүмкіндігі 
жүзеге асырылған. 

Комитеттің қызметтерін 100% электрондық 
нысанға көшіру мақсатында, ҚР Әділет 
министрлігінің «Е-Апостиль» сервисін жүзеге 
асыру аясында апостиль қою бойынша 
қызметті толықтай автоматтандыру бойынша 
жұмыстар жүргізілуде. 

«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статистика жəне 
арнайы есепке алу жөніндегі комитеті жəне 
оның аумақтық басқармаларының архивтері 
шегінде архивтік анықтамалар жəне/болма-
са архивтік құжаттардың көшірмесін беру» 
мемлекеттік қызметі жеке жəне (немесе) 
заңды тұлғаларға электронды (жартылай 
автоматтандырылған) жəне қағаз жүзінде 
көрсетіледі. 

Архивтік анықтама алу үшін қызмет алушы 
портал жəне Мемлекеттік корпорация балама-
сы арқылы туыстығын растайтын құжаттардың 
көшірмесін қоса сала отырып, өтініш береді, 
қажет болған жағдайда оны апостильмен бірге 
композитті түрде ала алады. 

Цифрлық құжаттарды жəне сервистерді 
белсенді пайдалануды қамтамасыз ету, аза-
маттардан құжаттарды талап етуді қысқарту 
мақсатында, Комитет жəне Цифрлық даму, 
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігімен соттылықтың болуы не болма-
уы туралы анықтаманы электронды түрде алу, 
сонымен бірге мəліметтерді тек шығу құжатын 
басып шығару мүмкіндігінсіз, ақпаратты қарау 
режимінде көрсету, бірақ «бөлісу» мүмкіндігінің 
болуы пысықталуда. 

Сонымен қатар, барлық мүдделі 
мемлекеттік органдарға олардың қызметтерін 
реттейтін заңнамалық немесе заңға тəуелді 
актілерден ақпараттық жүйелер жəне серви-
стер көмегімен алуға қолжетімді соттылықтың 
болуы не болмауы туралы анықтама/
мəліметтерді азаматтардан талап етуді 
жою бойынша өз беттерінше жұмыс жүргізу 
қажеттілігі туралы хат жолданды, қажет болған 
жағдайда оны техникалық жүзеге асыру бой-
ынша шаралар қабылдай отырып. Мемлекеттік 
органдардың аумақтық бөлімшелерінің 
кадр қызметтері азаматтарға жүк салмай, 
құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу 
органдарының мəліметтерін дербес құрамды 
басқарудың «Е-Кызмет» интеграцияланған 
ақпараттар жүйесі арқылы өздері ала алатын-
дары түсіндіріді.

Т.ОМАРХАНОВ,
Қазақстан Республикасы Бас 

прокуратурасының  Құқықтық стати-
стика және арнайы есепке алу жөніндегі 

комитетінің Алматы облысы бойынша 
басқармасы азаматтық және әкімшілік 

салалардағы құқықтық ақпаратты 
қалыптастыру бөлімінің аға прокуроры.

САҚТАНДЫРЫЛМАҒАН 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР 

ҚАНДАЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
КӨМЕККЕ СЕНІМ АРТА 

АЛАДЫ
 
 Бүгінгі таңда Қазақстанда 15,3 млн. адам 

немесе 80,1 % сақтандырылған болып та-
былады. Сонымен қатар 3,8 млн. адам не-
месе халықтың 19,8%-ы сақтандырылмаған 
мәртебеде қалып отыр. 

Бірақ өзінің мəртебесіне қарамастан, 
азаматтардың бұл санаты тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
медициналық қызметтерге де сенім арта алады.

Сақтандырылмаған азаматтар да 
медициналық қызметтерді ала алады,.

 Егер сізде қосымша сұрақтар туындаса, 
сіз емхананың анықтама қызметіне немесе 
сізге ыңғайлы байланыс арнасы арқылы 
әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 
жүгіне аласыз: fms.kz ресми сайты, 1406 
байланыс орталығы,  Qoldau 24/7 мобильді 
қосымшасы, Telegram-дағы SaqtandyryBot.

С наступлением новогодних праздников возрастает 
опасность пожаров и травматизма людей из-за неосторож-
ного обращения и использования пиротехнических средств, 
нарушений правил установки елок и подключения электри-
ческих гирлянд. Страдают как дети, так и взрослые. Наи-
более типичные последствия неосторожного обращения и 
использования пиротехнических средств -это ожог рук, ног, 
лица, а также травмы.

Чтобы беда не пришла в ваш дом, необходимо выпол-
нять следующие правила:

- устанавливать елку на устойчивой подставке;
- не использовать для украшения елки легковоспламе-

няющиеся игрушки, вату, свечи, бумагу;
- не устанавливать елку вблизи отопительных приборов 

и путях эвакуации людей;
- не допускать использования в помещениях, вблизи 

елки, бенгальских огней, пиротехнических средств;
- не разрешать детям самостоятельно включать на елке 

электрогирлянды;
- не оставлять без присмотра включенные в электриче-

скую сеть электроприборы;
- электрические гирлянды должны быть заводского из-

готовления и полностью исправные.
В случае пожара немедленно вызвать пожарную часть 

по телефону «101»,
- принять меры по эвакуации людей и тушению пожара 

подручными средствами;

Пожарная безопасность в новогодних мероприятиях
- отключить от электрической сети бытовые электропри-

боры - гирлянды, телевизор и др.;
- при загорании искусственной елки нельзя браться за 

нее руками, следует накинуть на нее плотное одеяло или 
кошму;

- указать место пожара прибывшим пожарным подраз-
делениям.

Если Вы решили в новогодние праздники использовать 
пиротехнические средства, запомните правила их примене-
ния:

- не пользуйтесь пиротехникой дома;
- не запускайте фейерверки через форточки и с балкона;
- не бросайте петарды в окна квартир, подъезды жилых 

домов, лифты;
- не бросайте петарды в толпу людей, под ноги, в карма-

ны и капюшоны верхней одежды и т. д.;
- не направляйте фейерверки в сторону людей;
- не проводите фейерверк ближе 20 метров от животных, 

проводов, зданий и деревьев.
Соблюдайте меры безопасности при пользовании со-

временными пиротехническими средствами. Не позволяйте 
маленьким детям и подросткам самостоятельно, а также 
без наблюдения взрослых пользоваться этой продукцией, 
не приобретайте пиротехнику с рук.

Р.АХМАРОВ,
инженер  ОЧС Сарканского района,

лейтенант гражданской защиты. 
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SHARAINA

Сен туған күн, мерекеңмен!Мың алғыс айтамын
     

Мен 30 қараша күні қатты науқастанып, 
аудандық аурухананың терапия бөліміне 
түстім. Сондағы қызметтегі мейірбикелер 
мен кіші медициналық қызметкерлердің 
адал еңбектеріне өте риза болдым. 
Күні-түні шапқылап, ауруларды жылы 
сөздерімен демеген иманды ұлдар мен 
инабатты қыздардың ата-аналарына 
алғысымды айтқым келеді. Данияр 
Есмұратов, Әділ Қабанбаев, Аружан 
Тәңірберген, Алаш Жәнібекұлы сын-
ды қызметіне адал жандарға ризамын. 

Жастарға тәрбие беріп жүрген Бұлбұл Шопановаға айрықша алғыс. Өз жұмыстарын 
мүлтіксіз орындап жүрген тазалықшыларға, «Тазалық-денсаулық кепілі» деп ақылын 
айтып жүретін Кенжегүл Хабдулинаға ризамын. Сондай-ақ білікті дәрігерлер Олжас Бай-
жанов, Мұрат Бөлегеновке, бірлігі мен берекесі жарасқан осындай ұжымды басқарып 
отырған Кесікбаева Салтанат Әлімханқызына шексіз ризашылығымды білдіремін. 
Ұжымдағы барлық қызметкерлерді есігімізден енетін жаңа жылмен құттықтай отырып, 
дендеріне саулық, ұзақ ғұмыр, еңбектеріне табыс тілеймін!

Кәукер КОЛУБЕКОВА,
ардагер ұстаз, Сарқан ауданының Құрметті азаматы.

Аманбөктер негізгі орта мектебінің техникалық қызметкері Галина 
Қайырбаеваны қаңтар айының 1-ші жұлдызы күнгі 60 жастық - туған күнімен әрі 
зейнет жасына толуымен шын жүректен құттықтаймыз! Адам баласының ұзақ 
өміріндегі бел-белестердің бәрі де елеулі саналады. Сөйтсе-дағы асқаралы жас 
60-тың орны мүлдем ерекше екені баршаға мәлім. Мерейтой иесіне жайдары 
көңіл, ұзақ өмір тілеп, отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын, көңіліңіз 
ғұмыр бойы көтеріңкі болып, өмір айдынында қайғы-мұңды білмей, еркін жүзе 
беріңіз деген ыстық лебізімізді білдіреміз. Дос-жаран мен туған – туыс алдында 
абыройыңыз әрдайым артып, аңсаған арманыңыздың асуларына жете беріңіз!

Үлгі болған үлкенге де жасқа да,
Сыйлар сізді туған-туыс, басқа да.
Бақытты боп бұл өмірде мәңгілік,
Қуатыңыз таусылмасын 100 жаста да!
Құттықтаушылар: Аманбөктер негізгі орта мектебінің ұжымы.

Сарқан қаласының тұрғыны, Ыбырай Алтынсарин атындағы 
орта мектебінің орыс тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі, 
қадірлі әріптесіміз Мадьярова Раушангүл Мәжікенқызын 60 
жастық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз!

Сіздің еңбек жолыңыз сан қырлы. Еңбекке ерте арала-
сып, ұлағатты өмір мектебінен өттіңіз. Шәкірт тәрбиелей 
жүріп, ұстаздығыңызды шығармашылық жұмыспен ұштастыра 
білдіңіз. Сізді мерейтойыңызбен құттықтай отырып, Өзіңізге 
зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, жаңа шығармашылық табыстар, 
отбасыңызға амандық тілейміз!

Ұстаздықтың ауыр жүгін көтеріп,
Оңашада ойға баттың, ой өріп.
Алдыңыздан қанат қақты сан ұрпақ,
Еңбегіңіз жүрді кілең өтеліп.
Жүректерге білім нәрін мың құйып,
Жанарында тұратындай күн күліп!
Болашаққа бағыт-бағдар сілтейсің,
Адалдықты әр ісіңнен білдіріп.
Жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу жолындағы еңбектеріңізге табыс, 

шығармашылық жетістіктер, зор денсаулық және білім мен ғылымды игеруде 
ілгері ізденісте болуыңызды тілейміз.

Ізгі ниетпен:  Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебінің ұжымы.

Ақ халатты 
абзал жандарға!
Армысың, ақ халатты абзал жандар!
Ажалдың арашашасы болғансыңдар.
Еңсесі түсіп барған адамдарға,
Көңіл сыйлап, демеу бола алғансыңдар.
Мерекеңіз құтты болсын адал жандар!
Ақ халат жарасады сіздерге тән
Көтеріп ел еңсесін жүрген жандар.
Еңбегіңіз еселеніп Сізге қайтсын
Өйткені Сіздер таза, жарқынсыздар.
Құтты болсын Мерекеңіз! 
Керемет атқа лайық жандар!

Асыл СӘУЛЕТАЙҚЫЗЫ,
К. Ушинский атындағы «Балдәурен» 
шағын орталығының аға тәрбиешісі.

Лепсі ауылы.

Школа - второй дом
Школа для меня второй дом, в ней я провожу большую часть дня. Всех учителей  я очень 

уважаю. Но сильно полюбил я Баннову Галину Владимировну. Молода, красива и уже имеет 
большой стаж работы. Всегда с нами помогает решить не только школьные но и мои личные 
проблемы. Галина Владимировна нас учит русскому языку, литературе и математике. Я с 
радостью иду на её уроки.

Она умная, добрая, понимающая, не очень строгая, но справедливая. Если мы чего то не 
понимаем, она все заново объяснит и при этом скажет «Ну что же начнём с нуля». У Галины 
Владимировны много хороших качеств. Она очень быстрая и всегда найдет выход из любой 
ситуации. На переменах она шутит, смеётся вместе с нами, для нас она как вторая Мама.

Хочется поздравить её с наступающим Новым годом, честь большая для меня. Вы учи-
тель самый лучший. Это точно знаю я.

Ярослав ЕФАНОВ, 
ученик 2-го класса и его бабушка 

С. ЕФАНОВА, с. Тополевка.

Репетитор по 
казахскому языку 

-школьная программа;
-разговорный казахский;
-развитие писменной и устной речи; 
-увеличение словарного запаса; 
-усвоение грамматики; 
-закрепление проиденного материала;  
- занятия по 60 мин 
Репетиторы с опытом работы более 

15-20 лет индивидуальный подход к каж-
дому ребенку. Все вопросы по ватсап 
87003413734 Назым

Қазақ тілінен жаттықтырушы!
-мектеп бағдарламасы;
-қазақша сөйлеу;
-жазбаша және ауызша сөйлеуді дамы-

ту;
-сөздік қорын молайту;
- грамматиканы меңгеру;
-өткен материалды бекіту;
- 60 минуттық сабақтар
15-20 жылдан астам тәжірибесі бар 

тәрбиешілер әр балаға жеке көзқараспен 
қарайды. Барлық сұрақтар ватсап 
87003413734 Назым

Продается дом по улице Балуан Шолақ 
13/2 вместе с мебелью. Мебель вся новая 
покупали в этом 2021 году (детский гарнитур, 
диван г образный новая модель, холодиль-
ник, газ, кухонный гарнитур). Построен  два 
года назад. В доме имеются все условия для 
проживания. Душ, туалет, горячая вода. Доку-
менты  в порядке, налог оплачен. Во дворе 
имеются углярник, баня незеконченная име-
ется новая печка, огород. небольшой сад. Об-
ращаться по номеру 87003413734.

Қайырымдылық жасасаң, 
қайырын өзің көресің

Қайырымдылық – мұқтаж жандарға көрсетілер нақты көмек,  ізгіліктің анық 
көрінісі,  адамның асыл қасиеті. Кісінің кісілігі де, айналасындағы адамдарға 

танылатын тамаша қыры да қаншалықты қайырымды екендігінен айқын аңғарылады. 
Қазіргі  нарық заманында әсіресе көпбалалы және тұрмысы төмен отбасыларға жан-
жақты көмек ауадай қажет екендігі күмән тудырмайды.

Осы орайда «Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің» демекші білім 
ордасының қамқоршылық  кеңесінің мүшелеріне,  Сарқан қаласындағы «Нұр» дүкенінің  
иесі Марал Қабанбаеваға, «Конфетный рай» дүкенінің иесі Марифат Жураеваға, 
аудандық полиция бөліміне әлеуметтік аз қамтылған  отбасыларға көмектесуге өз 
үлестерін қосқаны үшін алғыс білдіреміз.  Жомарт жүректі жандар жаңа жыл мерекесі 
қарсаңында 80 оқушыға тәтті толтырылған  сый қораптар тарту етіп, балдырғандарды 
қуанышқа бөледі. 

Осынау қайырымды жандарды  жаңа 2022 жылмен шын жүректен құттықтап, жаңа 
жылда жағымды жаңалықтар мен толағай табыс тілейміз! Әрбір игі істер мен жаңа 
бастамаларыңызға сәттілік серік болып, отбасыңызға баянды бақыт пен бақ - береке 
келсін!

Г.БЕКОВА,
Н.Островский атындағы мектеп - лицейінің директоры.

Е.БИЛЕШБАЙ,
мектептің әлеуметтік педагогы. 

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Аудан әкімдігі, аудандық мәслихат аппараты, аудандық ардагерлер 
кеңесі Сарқан ауданының Құрметті азаматы 

Қазанатова Күләй Күмісбекқызының
қайтыс болуына байланысты отбасына, туған-туысқандарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады. 


