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Ауданныњ қоғамдық -
саяси апталық газетіSARQAN

Құрметті ардагерлер! Биылғы Қарттар күні еліміздің тарихындағы 
елеулі оқиға - Тәуелсіздігімізге 30 жыл толуына тұспа тұс келіп отыр.  
Тарих үшін тым қысқа болғанымен, біз үшін ғасырға бергісіз осы жыл-

дар ішінде мемлекетіміздің 
іргесі бекіп, еңсесі тіктелді. 
Сындарлы сәттерден сүрінбей 
өтіп, береке – бірлігі жарасқан, 
ынтымағы ұйыған, төрткүл 
дүниеге танылған елге 
айналдық. Әртүрлі салада жет-
кен жетістіктеріміз де, асқан 
асуларымыз да көп. Соның 
бәрінде ауданымыздағы аға 
буын өкілдерінің қосқан үлесі 
зор.

Кемелденген елдің, көркейген жердің берекелі бейнесін танытқан аудандағы 
қара шаңырақтың  бірі аудандық ардагерлер ұйымы. Отыз жылдан астам та-
рихы бар, тәуелсіздіктің замандасы іспеттес ардагерлер ұйымы елдік мүддеге 
байланысты туындаған халықтық мәні бар іс-қимылдарға тұщымды пікірін ай-
тып, уақытпен бірге адымдап келеді. Ауданымыздың қоғамдық – саяси дамуы-
мен, өзгерістерімен, жаңартуларымен қатар қозғалысқа түсіп, белсенділік та-
нытып келе жатқан ардагерлер қауымы белгілі беделге ие. Елдің ертеңі үшін, 
жұртшылықтың жарқын болашағы үшін ұрпаққа дұрыс жол нұсқап, ынтымақ пен 
берекеге үндеп жүрген ардагерлер шын мәнінде де құрметке лайық. 

Қарияларға қамқорлық көрсету – біздің халқымыздың санасына терең сіңген 
қасиет. Осы үрдіс тек мереке күні ғана емес жыл он екі ай бойы көрсетілсе де 
артық емес. Сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен құттықтап, зор денсаулық, 
көтеріңкі көңіл - күй, ұзақ ғұмыр тілейміз!

БІЛІМДІ ҰРПАҚ - БОЛАШАҒЫМЫЗ
Құрметті білім саласының қызметкерлері! 

Сіздерді жыл сайын қазан айының 
алғашқы жексенбісінде келетін Мұғалімдер 
күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Со-
нымен қатар қазанның 1-індегі Қарттар 
күнімен өмірдің сан қилы белестерінде 
мол тәжірибесін зердесіне тоқып, ақыл-
пайымын саналы ұрпақ қалыптастыруға 
арнап, абырой биігіне көтерілген ардагер 
ұстаздарымызға қошамет көрсетеміз.

Ұстаз – жас ұрпақтың рухани сәулеткері, 
шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, 
үлгілі тәлім-тәрбие беру жолында еңбек 

ететін ұлы тұлға. Дана халқымызда «Білімдіге дүние жарық» деген аталы сөз бар. 
Сондықтан да білімі мен біліктілігін шәкірттерінің ертеңіне, ұлт мүддесіне арнаған 
ұстаздарын халқымыз ұлық тұтады. Осы биіктен төмендемей ұрпақтың ұлы мұраты жо-
лында талмай еңбек етіп, зор шығармашылық табыстарға жетулеріңізге шын жүректен 
тілектеспіз!

П.ИМАНҒАЗИЕВА, 
аудандық білім бөлімінің 
басшысы. 

Үлкенді құрметтегеннің 
үйінде береке болады

Аудан әкімі Талғат Қанатұлы Қайнарбековтың 
Қарттар күніне арналған құттықтауы

 Е.АЛИНОВ. 
Білім және ғылым қызметкерлері 
кәсіподағы аудандық комитетінің 

төрағасы.

Баспасөз туры 
ұйымдастырылды

Өткен жұмада Алматы облыстық табиғи монополияларды рет-
теу департаментінің мұрындық болуымен ауданымыздағы «Сарқан 
су құбыры» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны базасында табиғи 
монополиялар субъектілерінің объектілерімен әрі инвестициялық 
бағдарламалар аясында атқарылып жатқан  жұмыстармен қоғамды 
кеңінен таныстыру мақсатында баспасөз-туры ұйымдастырылды.  

Алматы облыстық табиғи монополия-
ларды реттеу департаменті басшысының 
орынбасары Думан Қалибеков, «Nur 
Otan» партиясы аудандық филиалы, 
түрлі мекеме-ұжым, баспасөз өкілдерінің 
қатысуымен өткен  шара барысында 
«Сарқан су құбыры» МКК тарапынан са-
тып алынған бірқатар құрал-жабдықтар 
көрсетілді. Мекеме басшысы Дәурен 
Нұрпейсов жер астынан су тартатын 
қуатты сорғыларды, дизельді генератор-
ларды көрсетті. Бұл құралдар ауылдық 
жерлерде, шалғай елдімекендерде 
қолдануға тиімділігімен ерекшеленеді. 
Келесі кезекте шараға қатысушылар 
Алмалы ауылындағы су тарататын 

нысанның жұмысымен жақынырақ та-
нысты. Соңғы жылдары стратегиялық 
маңызды нысанның айналасы биік 
дуалмен қоршалып, жағалай тікенді 
сымтемір тартылған. Көптеген жылдар 
тазаланбаған су жиналатын тораптың 
табаны арнайы техниканың көмегімен 
лай-құмнан арылған. Аталмыш жұмыстар 
өз кезегінде торапқа мол су жинап, 
тұрғындарға тіршілік көзін тоқтаусыз 
жеткізуге мүмкіндік беретін көрінеді. 
Сондай-ақ су торабындағы қызметкерлер 
қиыншылықтарымен бөлісіп, өз ұсыныс-
пікірлерін жеткізді. Шара соңы семинар-
кеңеспен қорытындыланды.

П.ЖЕҢІСХАН.

Тұрғын үй 

Белгіленген кестеге сай
Қаланың көркін келтіріп, 

ажарын аша түсетін сәулетті 
ғимараттардың бой көтеруі, 
әрине, жақсы. Жыл соңында 
Сарқанда 50 пәтерлі бес 
қабатты тұрғын үй пайдалануға 
берілетін болады. Тағы бір 
жағымды жаңалық - «Нұрлы жер» 
мемлекеттік бағдарламасы ая-
сында халықтың игілігі үшін салы-
нып жатқан 20 пәтерлі екі қабатты 
тұрғын үй.  Құрылысты «GoIden 

City DS» компаниясы қолға алған. Тұрғын үйдің жалпы құны – 222 млн.теңге. Биылғы 
жылға осы қомақты қаражаттың 46 миллионы бөлінген.  Бұл үйдің көп уақыт бойы 
пәтер кезегін сарыла күтіп, үміт құшағында жүрген жандардың берекелі әрі тұрақты 
шаңырағына айналарына толық сенім бар. 

Аудан орталығында бой көтеретін болашақ тұрғын үйдің бүгінгі қарқынын, жай-
күйін білу үшін құрылыс нысанына арнайы барып,  құрышқолды құрылысшылармен 
таныстық. Ауқымды жұмыстардың басы-қасында үнемі жүретін құрылыс бригадирі 
Руслан Қасымовтың айтуынша көппәтерлі үйдің құрылысы қалыпты әрі белгіленген 
кестеге сәйкес жүріп жатқан көрінеді. Осы жұмысқа икемі бар 12 адам жұмылдырылып, 
жұмыспен қамтылып отырғаны да көңілге медеу. Руслан Олжаханұлы бізді  қазан 
айының 20-нан бастап жұмысшылар саны 30-40-қа жетеді деп сендірді.  Желтоқсан 
айына дейін суық түскенше нөлдік циклмен жұмыс жүргізу көзделген. Құрылыс 
учаскесінде жүрген жұмысшылар өзіміздің ауданның тұрғындары, күнделікті нәпақасын 
осы жұмыстан тауып жүр. Ауа райы мұрсат берсе көпқабатты үйдің іргетасын, подва-
лын құйып, шатырын жабу, қабырға кірпіштерін қалау межеленуде. 

Аудан орталығынан бой көтеріп жатқан 2 қабатты тұрғын үйдің құрылыс жұмыстары 
белгіленген кестеге сай келесі жылы аяқталып, баспаналы болсам деп кезекте 
тұрғандардың үміті ақталмақшы.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

Қазақстанда халық 
санағы қалай өтуде?

Қазақстанда кезекті халық санағы 2021 жылдың 1 қыркүйегі 
мен 30 қазаны аралығында өтеді. Санақ ұраны – "Қазақстанда 
әркім маңызды". Ұлттық статистика бюросы биыл санақты өткізу 
процесі автоматтандырылғанын және оған заманауи сандық 
технологиялар енгізілгенін хабарлады. Онлайн және офлайн. 

Биыл сауалнама парақтарын онлайн режимде өз бетінше немесе үй-үйді аралау 
кезінде офлайн толтыру мүмкіндігі қарастырылған. 1 қыркүйектен бастап sanaq.gov.
kz сайты жұмысын бастады, мұнда қазақстандықтар 15 қазанға дейін онлайн режимде 
сұрақтарға жауап бере алады. Ал дәстүрлі жалпы аралау 1-30 қазан аралығында өтеді 
және ол белгіленген мерзім ішінде санаққа онлайн қатыспаған респонденттер ара-
сында жүргізіледі. Бұл кезеңнің жаңалығы – интервьюерлер  үй аралау кезінде элек-
тронды планшет қолданады. Бұл санақ жүргізетін қызметкерлердің еңбек шығынын 
төмендетуге, мәліметтер сапасына адам факторының ықпалын азайтуға, ЖСН 
енгізе отырып, санақ мәліметтерінің нақтылық деңгейін арттыруға, қағаз бен кеңселік 
құралдарды айтарлықтай үнемдеуге, сондай-ақ, интервьюерлер үшін қолайлылық пен 
олардың жинақылығын арттыруға мүмкіндік береді.  

Д.МЫРЗАХАНОВА,
уәкілетті тұлға.
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ЗАДАЧЕЙ СПАСЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
СТАТУСОМ ДОБРЫХ ДУШ!

Безусловно, спасти людей - это очень тяжкий труд и 
физический, и эмоциональный. Но... вы себе даже пред-
ставить не можете - какая это радость - жить с мыслью 
о том, что по земле ходит человек, спасённый вами. Эта 
мысль греет, и всё меняется в жизни после этого к луч-
шему.

Молдагали Азамат Амантаевич родился 7 декабря 
1991 года в городе Саркан. С апреля месяца 2013 года 
работает в пожарной части №22 города Саркан.

Мужество и героизм проявил 30-летний начальник 
караула пожарной части №22 г. Саркан старший лейте-
нант гражданской защиты Молдагали Азамат Амантае-
вич когда спасал три человека из снежного плена села 
Актума.

12 января 2021 года в 00 часов 39 минут на пункт 

связи пожарной части №22 г. 
Саркан поступило телефонное 
сообщение о том, что по адресу 
села Актума застряла легковая 
автомашина. Так по указанному 
адресу были направлены силы 
и средства пожарной части №22 
г. Саркан с боевым расчетом 4 
человек во главе со старшим 
лейтенантом Молдагали А.А.. В 
результате было эвакуировано 4 
человека, из них 1 женщина с ма-
леньким ребенком.

Так же в Аксуском районе по 
село Сагабуйен 7 марта 2020 
года из снежного плена была осу-
ществлена срочная эвакуация 40 

человек, из них 6 детей. За время несения службы, не считая личного времени, за-
рекомендовал себя как образцовый сотрудник, проявил инициативность, дисципли-
нированность, внимательность, грамотность и квалифицированность. Выезжал на 
чрезвычайные ситуации, поисково-спасательные работы и степные пожары на терри-
тории района.

Азамат стремится к патриотизму, гражданскому долгу, добросовестному служению 
своему закону, народу и государству. 

Благодаря высокому профессионализму и самоотверженности, слаженным и его 
решительным действиям, не допущена гибель и потеря людей.

    Е.ТУРСУНОВ, 
и.о. начальника ОЧС Сарканского района, майор гражданской защиты.                                                  

Қоғамдық кеңес

Сапалы мемлекеттік қызмет -
 басты мақсат

Сарқан қаласы әкімінің аппараты тарапынан ағымдағы жылы 216 мемлекеттік 
қызметтер көрсетілген. Бұл туралы аудандық Қоғамдық кеңестің кезекті 18-ші отыры-
сында қала әкімі Амантай Орынбеков мәлім етті. Алдымен аудандық Қоғамдық кеңестің 
төрағасы Қадыр Абдрахманов кеңес мүшелерін күн тәртібіндегі мәселелермен та-
ныстырды. Күн тәртібіндегі алғашқы сұрақ - қала бойынша тұрғындарға көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтер және әкімшілік тарапынан ағымдағы жылдың 8 айында 
атқарылған жұмыстар туралы қала әкімі Амантай Орынбековтың есебі тыңдалды. 
Амантай Мұқанұлы өзінің жан-жақты баяндамасында қалалық әкімшілік көрсететін 
мемлекеттік қызметтер, тұрғындардан түскен өтініштер мен олардың орында-
луы, шаһар бюджеті, оның кірісі мен шығысы, құрылыс, ауылшаруашылық, жолдар, 
санитарлық тазарту, абаттандыру және көгалдандыру сияқты негізгі салалардағы 
атқарылған жұмыстарды жария етті. Сондай-ақ қала басшысы кейбір өзекті 
мәселелерге жекелей тоқталды. Бұдан соң аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтер аталмыш бөлімнің бас-
шысы Нұржан Әділованың баяндамасына арқау болды. Нұржан Төлеубайқызының 
сөзінше мекеме тарапынан халықты әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік саясаты 4 
бағыт бойынша жүргізіледі. Оның ішінде еңбек қатынастарын үйлестіру, аз қамтамасыз 
етілген азаматтарды әлеуметтік қорғау, мүмкіндігі шектеулі азаматтарды әлеуметтік 
қолдау, әлеуметтік психологиялық сүйемелдеу.  Жалпы бөлім тарапынан тұрғындарға 
18 мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Баяндамашы өз сөзін халықтың түрлі топта-
рына төленетін әлеуметтік төлемдер, көмектер турасында тарқатып айтып, нақты 
сандармен өрнектеді. Келесі кезекте қалалық және ауылдық округтердің жергілікті 
қоғамдастық жиналыстарының регламенттерін бекіту турасында Сарқан ауданы 
әкімшілігі аппаратының заң және мемлекеттік-құқықтық бөлімшесінің басшысы Айбек 
Рысханов хабарлама жасады. Адам дүниеге келген сәттен бастап оған көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет түрлері сапалы, ашық әрі әкімшілік кедергілерсіз көрсетілуі тиіс. 
Кеңес отырысының басты мақсаты осы екендігі даусыз. Отырыс соңында Қоғамдық 
кеңес мүшелері баяндамашыларға сұрақтар қойып, күн тәртібінде көтерілген 
мәселелер негізінде өздерінің ұсыныс-пікірлерін білдірді.

Өз тілшіміз. 

Мен тәуелсіздік құрдасымын

Құтқарушы - қастерлі мамандық
Биыл тәуелсіз 

ел атанғанымызға 
30 жыл. Егемендік 
алған тұста дүние 
есігін ашқандар 
биыл отыз жасқа 
келіпті. Еліміздің 
сан түрлі саласын-
да қызмет етіп, 
м ем ле к ет і м і з д і ң 
дамуына елеулі 
үлес қосып жүрген 
ж а н д а р д ы ң 
жетістіктерін бүгінгі 
айтар ойымыздың 
арқауы еттік. 
М а қ а л а м ы з д ы ң 
бүгінгі кейіпкері 
азаттықтың ақ таңы 
атқанда дүниеге 

келгендердің бірі – Мықтыбаев Дидар. Қаламыздағы №22 өрт сөндіру бөлімінде 
көлік жүргізуші болып қызмет ететін Дидар орта мектепті тәмамдаған соң әке 
қалауымен №14 кәсіптік лицейден «Газэлектр дәнекерлеуші»  мамандығын 
оқып шығады. 2009 жылы Қарағандыда Отан алдындағы борышын абыроймен  
өткерген кейіпкеріміз бұдан кейін Талдықорған қаласындағы әскери бөлімде 
келісімшартпен қызмет атқарады. Ал 2016 жылы 1 сәуірде Ақсу ауданындағы 
№25 (қазіргі №16) өрт сөндіру бөліміндегі еңбек жолы тәуелсіздіктің құрдасын 
қастерлі мамандық құтқарушы атануға алып келді. 

-Өрт сөндірушінің бойындағы ең басты қасиет мен үшін ол сабырлылық. Төтенше 
жағдай кезінде салқынқандылықпен әрекет етіп, шешім шығарудың маңызы ерекше. 
Адамдардың тағдыры таразыға түскен кезде ұстамдылықпен шұғыл қимылдау көп 
жағдайда өз жемісін береді. Жалпы менің міндетім өрт шыққан аумаққа ауыр көлікті жыл-
дам жеткізіп, қызыл жалынды ауыздықтауға алғышарт жасау болып табылатындықтан 
жұмысыма жауапкершілікпен қараймын. Күні кеше ғана Тараз маңында болған жары-
лыс адамды сан түрлі ойға жетелейді. Жайшылықта еңбектері елене бермейтін өрт 
сөндірушілердің қандай қауіп пен қатерге бастарын тігетінін аталмыш жарылыс тағы 
бір мәрте айқындап берді. Сондықтан құтқарушы мамандығының әрқашан мәртебесі 
биік, абыройы асқақ деп білемін,-дейді Дидар Арнайұлы.

 Азат елде туылып, білім алған, бүгінгі күні елінің дамуына қызметімен өзіндік 
үлес қосып жүрген үш баланың әкесі қазіргі жетістіктеріміз бұл елдегі тыныштықтың, 
тәуелсіздіктің арқасы дейді. Елмен бірге есейген Дидар тәу етер тәуелсіздіктің құрдасы 
болу үлкен бақыт әрі зор жауапкершілік деп түсінеді. 30 жылда еліміз өркендеп, 
қанатын жайды. Егемендіктің арқасында өзге елдермен тереземіз теңесті. Енді сол 
тәуелсіздігіміз  баянды болуы үшін баршамыз аянбай еңбек етуіміз тиіс деген ақ тілегін 
де жеткізді.

П.ЖЕҢІСХАН.

Мәдениет – рухани әлемімізге
 шуақ сыйлайды

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауы қоғамдағы басым бағыттар мен 
өзекті мәселелерді кең көлемде қамтыды. Атап айтқанда ұлт 
мұратының айбыны мен айдыны, қадірі мен қасиеті, тарихы мен 
тағылымы зор тәуелсіздік құндылығы қырынан айрықша мәнге 
ие болатындығын атап көрсетті. Ұзақ жыл мәдениет саласында 
білім саласында қызмет атқарған ардагер ретінде өткен жыл-
дан бастап жалақысы өскен педагог пен дәрігердің, әлеуметтік 
сала қызметкерінің қатарынан мәдениет қызметкерлері де 
орын алғанын зор қошаметпен қарсы алдым. Жолдауда 2022 
жылдан 2025 жылға дейін мемлекеттің мәдениет саласындағы 
қызметкерлердің жалақысын жыл сайын 20 пайызға өсіретіндігі 
айқын жазылған. Бұл бастаманың игілігін менің шәкірттерімнің 
көретіндігі қуаныш сезіміне бөлейді. 

Мен Құрманғазы атындағы консерваторияның және Құрманғазы атындағы 
академиялық оркестрдің түлегімін. Ұзақ жыл мәдениет қызметкерлерін дайын-
дайтын оқу орындарында дәріс бердім. Сол еңбегімнің нәтижесінде Бүкілодақтық 
фестивалдердің, конкурстардың лауреаты атандым. Қазақстанның білім саласының 
үздігі, Сарқан ауданының Құрметті азаматы сынды атақ - лауазымдарым бар. 

Өнер халық тарихымен бірге жасап, бірге қайнап келе жатқан ұлы құбылыс. 
Сондықтан өнерді құрметтеу, мәдениетті мәпелеу жолындағы Мемлекет басшысының 
ұстанымына ризашылығым шексіз.

Өміріме ризамын, келешегім – ұрпағымның алаңсыз ғұмыр кешуіне сенімдімін. 
Ұл-қыздарымнан 7 немере, 3 шөбере сүйіп отырғандығыма шүкіршілік етемін. Биыл 
ғана мектепті алдын медальмен бітірген немерелерім Данияр мен Диас Ерланұлдары 
Семейдің медициналық университетіне грантпен оқуға түсті. Білімдіге айқын жол ашып, 
тегін білім беріп отырған мемлекетіміздің келешегі жарқын екендігін көзі қарақты аза-
маттар жоққа шығармайды. 

Аспанымыз ашық, келешегіміз нұрлы болсын!
Шәкен ЖҰМАНОВА,

Сарқан ауданының Құрметті азаматы. 

Тәуелсіз елім - Қазақстан
Тәуелсіз елдің мемлекеттік тіл мәртебесі тұрақты болып, өрісті дамуына үлес 

қосу- әрқайсымыздың жауапкершілігіміз болу қажет. Қазақ балаларының өзге тілді 
меңгеруіне қуанып,өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілінде сөйлеп, білім алып жатқанын 
көргенде бір жасап қаламыз. Біздің басты міндетіміз болашақ ұрпаққа ұлағатты тәрбие 
беру,мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру.

Биыл – Тәуелсіздігіміздің  30 жылдығына орай оқу ісінің меңгерушісі А.Омаровтың 
ұйымдастыруымен тіл мерекесінің он күндігін онлайн түрінде өткіздік. Орыс тілі пәнінің 
мұғалімі А.Жексембаева, «Тәуелсіздік - тірегім», психолог Ж.Төлеутаев,  «Жұлдызым 
менің жоғары»,  тарих пәнінің мұғалімі Г.Ахмадиева  «Туған елге тағзым», ағылшын 
пәнінің мұғалімі М.Серикова «Мен тәуелсіз елдің ұрпағымын» атты тақырыпта ашық 
сабақ өткізді. Мектеп кітапханашысы ретінде  мен ұйымдастырған кітап көрмесінің 
тақырыбы «Тәуелсіз елім - Қазақстан»  деп аталды.  Балаларды өз тілін құрметтеуге, 
білім- ғылыммен  айналысуға, рухани дамуға және әлемдік мәдениеттің құндылығын 
бойға жинауға  әрбиелеу біздің міндетіміз.

Ұлы жазушы М.Әуезов «Ұлттың тілі-сол ұлттың жаны, жан дүниесі.Ол жүректі 
соқтырып тұрған қан тамыры сияқты. Егер қан тамыры жабылып қалса, жүрек соғуын 
тоқтатпай ма» –деп тура айтқан. Олай болса тілімізді қадірлей білейік.

Н.МЫНБАЕВА,
                                             Көкөзек орта мектебінің кітапханашысы.

Жолдауға  қолдау
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ЦЕЛЬ: ДОЙТИ ДО КАЖДОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

Антикор Алматинской области в рамках превентивных мер предупреждает жителей 
региона за какие действия им грозит административная, уголовная ответственность 
за коррупцию. Антикоррупционое просвещение реализуется в рамках утвержденно-
го Комплексного плана по продвижению культуры добропорядочности в обществе, а 
также в рамках исполнения концепции Главы государства «Слышащее государство».

Как отмечают в Антикоре, в орбиту антикоррупционного просвещения в первую 
очередь включены государственные служащие и работники социальных сфер. Именно 
на эту долю служащих приходится большая часть коррупционных преступлений. Так, 
в Алматинской области с начала 2021 г. одна треть всех выявленных преступлений 
приходится на местные исполнительные органы и подведомственные им учреждения 
– 34.В Антикоррупционной службе по Алматинской области особо отметили, что се-
годня противодействие коррупции включает в себя комплексные меры по предупре-
ждению, просвещению и применению мер уголовно-правового характера. В рамках 
этого, одной из задач является предупреждение граждан о последствиях коррупции, а 
также информирование граждан о поощрении за сообщение о коррупционных право-
нарушениях. В этой превентивно-профилактической работе главная цель Антикора – 
дойти до каждого государственного служащего и предупредить его об ответственности 
и серьёзных последствиях за коррупционные правонарушения. 

Между тем, руководитель Управления превенции Антикоррупционной службы по 
Алматинской области Аскар Садыков призвал всех жителей региона незамедлительно 
сообщать о фактах коррупции на сотовый телефон по номеру: 87777176767. При этом, 
предупредив, что за заведомо ложную информацию о коррупционном факте также 
предусмотрена ответственность.

Как отметили в Антикоре Алматинской области, в регионе с начала года поощрены 
5 жителей на сумму 962 610 тенге, сообщившие о коррупционном правонарушении и 
иным образом оказавшие содействие в противодействии коррупции.

Департамент Агентства РК по противодействию коррупции 
(Антикоррупционной службы) по Алматинской области. 

Вирусные гепатиты — распро-
страненные и опасные инфекцион-
ные заболевания печени.

Из всех форм вирусных гепатитов 
гепатит А является наиболее распро-
страненным. От момента заражения до 
появления первых признаков болезни 
проходит от 7 до 50 дней. Чаще всего на-
чало заболевания сопровождается подъ-
емом температуры и может напоминать 
грипп. Большинство случаев завершается 
спонтанным выздоровлением и не требу-
ет активного лечения. При тяжелом тече-
нии назначают капельницы, устраняющие 
токсическое действие вируса на печень.

Пути заражения
Вирусы гепатита попадают в организм 

человека двумя основными способами. 
Больной человек может выделять вирус 
с фекалиями, после чего тот с водой или 
пищей попадает в кишечник других лю-
дей. Врачи называют такой механизм за-
ражения фекально оральным. Он харак-
терен для вирусов гепатита А и Е. Таким 
образом, гепатит А и гепатит Е возникают 

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ
в основном из за несоблюдения личной 
гигиены, а также при несовершенстве 
системы водоснабжения. Второй путь за-
ражения — контакт человека с инфици-
рованной кровью. Он характерен для ви-
русов гепатитов В, С, D, G. Наибольшую 
опасность, ввиду распространенности и 
тяжелых последствий заражения, пред-
ставляют вирусы гепатитов В и С.

Симптомы от момента заражения 
до появления первых признаков болезни 
проходит разное время: от 2–4 недель 
при гепатите А, до 2–4 и даже 6 месяцев 
при гепатите В. По истечении этого перио-
да, во время которого вирус размножает-
ся и адаптируется в организме, болезнь 
начинает проявлять себя.

Сначала, до появления желтухи, ге-
патит напоминает грипп и начинается с 
повышения температуры, головной боли, 
общего недомогания, ломоты в теле, как 
при гепатите А. При гепатитах B и С нача-

ло, как правило, более постепенное, без 
резкого подъема температуры. Так, вирус 
гепатита В проявляет себя незначитель-
ной температурой, болью в суставах, ино-
гда высыпаниями.

Начальные проявления гепатита 
С могут ограничиться слабостью и сни-
жением аппетита. Через несколько дней 
картина начинает меняться: пропадает 
аппетит, появляются боли в правом под-
реберье, тошнота, рвота, темнеет моча и 
обесцвечивается кал. Врачи фиксируют 
увеличение печени и реже — селезенки. 
В крови обнаруживаются характерные 
для гепатитов изменения: специфические 
маркеры вирусов, увеличивается били-
рубин, печеночные пробы увеличивают-
ся в 8–10 раз. Обычно после появления 
желтухи состояние больных улучшается. 
Однако этого не происходит при гепатите 
С, а также у хронических алкоголиков и 
наркоманов, независимо от вида вируса, 

вызывающего заболевание, из за инток-
сикации организма. У остальных же боль-
ных постепенно, в течение нескольких 
недель, происходит обратное развитие 
симптомов. 

Профилактика. Чтобы уберечься от 
заражения гепатитами, необходимо со-
блюдать несложные правила. Не следует 
употреблять некипяченую воду, всегда 
мыть фрукты и овощи, не пренебрегать 
термической обработкой продуктов. Так 
можно предотвратить заражение гепа-
титом А.В целом, необходимо избегать 
контакта с биологическими  жидкостями 
других людей. Для предохранения от ге-
патитов В и С  - в первую очередь с кро-
вью. В микроскопических количествах 
кровь может остаться на бритвах, зубных 
щетках, ножницах для ногтей. Не стоит 
делить эти предметы с другими людьми. 
Нельзя делать пирсинг и татуировки не-
стерильными приборами. 

Г.ОСПАНОВА, 
главный специалист СЭК.

ЖӘРДЕМАҚЫНЫ РЕСІМДЕУ ЖЕҢІЛДЕТІЛДІ
Баланың туылуына және бір жасқа толғанына дейінгі күтіміне байланысты төленетін жәрдемақыны 

ресімдегісі келетін қазақстандықтар енді тұрғылықты жеріне қарамастан, еліміздің кез келген ХҚО-ға 
жүгіне алады. Бұрын тұрақты тіркеудің болуы және тіркелген жері бойынша ХҚО-ға жүгіну – әлеуметтік 
төлемдерді ресімдеудің басты талаптарының бірі болған.  Жәрдемақыны ХҚО арқылы рәсімдеу үшін 
жеке куәлік, баланың (балалардың) туу туралы куәлігі, неке куәлігі, банк шоты туралы анықтама қажет. 

А. АХМЕТКАЛИЕВА, 
Сарқан ауданы ХҚКО маманы. 

Жемқорлық - сыбайластың 
серігі

 "Сыбайлас жемқорлық" термині заңдылық, оның ішінде қылмыстық-
құқықтық ұғым болып табылмағандықтан,оның  құқықтық  анықтамасы  белгілі  
бір  қиындық  туғызады. Сыбайлас жемқорлықтың халықаралық атауы – ''кор-
рупция'' терминінің этимологиясы латынның "corruptіo" (паралап сатып алу) 
ұғымын білдіреді. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік көлеңкелі құбылыс және  
оның бір тұлғаны екінші бір тұлғаның сатып алуынан тұратынын анықтайды.

"Жоңғар Алатауы" Мемлекеттік ұлттық табиғи паркі  қызметкерлері арасын-
да осы жағымсыз құбылыс туралы және оның алдын алу талқыланды. Кор-
рупция мемлекеттік немесе басқа да қызметкерлердің жеке басының пайдасы 
үшін ресми қызметтік өкілеттіліктерін және соған байланысты беделдері мен 
мүмкіндіктерін сатуы немесе сол үшін сатылуы .Бұл дегеніміз коррупция ұғымы 
парақорлықпен теңестіру деген сөз. Басқалар коррупцияны шенеуніктердің өз 
қызмет бабын жеке басының пайда табуы мақсатында қолдануға негізделген 
басқару аппаратының іріп-шіруі деген анықтама бередi .

''Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік құбылыс болып табылатын биліктің іріп-
шіруі, мемлекеттік функцияны атқаруға өкілетті мемлекеттің немесе басқа да 
соларға теңестірілген адамдардың өз қызмет бабымен қызмет статусы мен 
беделін жеке басының баюы мақсатында немесе топтық мүдде үшін пайдала-
нуы'' деп айту артық емес.

Осы анықтамадан сыбайлас жемқорлықтың парақорлық шегінен шығып 
кететінін және оның мемлекеттік билікті жеке өзінің, басқаның пайда табуы 
мақсатында асыра пайдаланудың кез келген түрін айтамыз.

Осылайша заң әдебиетінде сыбайлас жемқорлыққа қатысты екі түрлі 
көзқарас қалыптасқан: тар мағынадағы сыбайлас жемқорлық (парақорлық) 
және кең мағынадағы сыбайлас жемқорлық (мемлекеттік билікті пайдалану 
пайдакүнемдік мақсатта асыра пайдаланудың кез келген түрі) екені Жоңғар 
Алатауы Мемлекеттік ұлттық табиғи паркі  қызметкерлеріне жеткізіліп талдау 
жасалды.

 Жемқорлық - сыбайластың серігі дегеніміз осы.
 Е. КУЛАКОВ, 

«Жонғар-Алатауы» МҰТП Жануарлар дүниесін қорғау және өсімін 
молайту бөлімінің бөлім басшысы.                                                 

АПОСТИЛЬ - ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТАМП
Одной из самых востребованных госуслуг является апостилирование официальных документов. 

Апостиль – это специальный штамп, который подтверждает подлинность любого вашего официального 
документа в другой стране. Это может быть диплом о высшем образовании, свидетельство о рождении 
или браке, копии из архивов и другие. Сделать апостилирование можно двумя способами – на портале 
eGov или в ЦОНе.   На портале электронного правительства услуга оказывается в течении одного рабо-
чего дня. Вот инструкция как получить данную услугу:   - авторизуйтесь на портале и пройдите в раздел 
"Правовая помощь", затем закажите услугу онлайн;  - заполните поля и прикрепите скан-копии апостили-
руемого документа;  - подпишите запрос с помощью ЭЦП или смс-пароля;  - получите в личном кабинете 
электронный штамп "Апостиль"  При обращении в ЦОН нужно подать заявление на предоставление 
апостиля и иметь при себе следующие документы:  - оригинал удостоверения личности;  - документ, под-
лежащий апостилированию;  - документ, подтверждающий оплату в бюджет госпошлины;  - нотариально 
удостоверенная доверенность, при обращении представителя. ⏳Срок оказания услуги через ЦОН - два 
рабочих дня ⏳Стоимость услуги - 0,5 МРП

Г.ТОМАРБАЕВА,
специалист ЦОН Сарканского района.

EGOV ПОРТАЛЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН
Егер ерлі-зайыптылардың екеуі де ажырасуға келіссе және кәмелетке толмаған ортақ балалары, 

ортақ мүлкі және басқа да талаптары болмаса, олар тұрғылықты жері бойынша АХАТ арқылы ажыра-
суы мүмкін. Некені бұзу туралы өтінішті не АХАТ-қа, не eGov порталының көмегімен беруге болады. Бір 
айдан кейін ерлі-зайыптылар ажырасу үшін АХАТ-қа баруы керек. Ажырасқаннан кейін eGov порталын-
да ерлі-зайыптылардың екеуі де ажырасу туралы анықтаманы ала алады. Ортақ балалар және басқа 
да даулар болмаған жағдайда қызмет құны – 2 АЕК, сот шешімі негізінде – 0,5 АЕК.   eGov порталы 
арқылы тек некені бұзуға өтініш беруге немесе анықтама алуға болады. АХАТ өзара келісім бойынша 
немесе ерлі-зайыптылардың біреуі жоғалған, әрекетке қабілетсіз немесе кемінде үш жыл мерзімге бас 
бостандығынан айыруға сотталған деп тану туралы сот шешімі болған кезде некені бұзады. Ал балалар 
мен мүлік даулары болған жағдайда, сот арқылы жасалады.

К. КАРИПОВА,
Сарқан ХҚО бөлімінің маманы.

Дорогостоящие операций пациентам 
доступны бесплатно   

В последние годы нарушения ритма сердца, являющиеся фатальными, мо-
гут развиться даже у пациентов молодого возраста. Такие типы аритмий, 
как желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков, способны приве-
сти к смертельному исходу без оказания помощи в первые несколько минут. 
Но часто пациенты, оказавшиеся одни, не могут вызвать скорую помощь, 
особенно, если аритмия является гемодинамически значимой и провоцирует 
потерю сознания. В таких случаях пациенту жизненно необходимо восста-
новление нормального сердечного ритма в первые минуты от возникновения 
аритмии. Для этого и существует такой безусловный метод лечения, как 
имплантация кардиостимулятора, в частности, такой его разновидности 
как бивентрикулярный дефебриллятор.

Талдыкорганские кардиохирурги ГКП на ПХВ «Областной кардиологический 
центр»  успешно проводят операции как имплантации кардиостимуляторов различных 
разновидностей.  Пациент Усенов О.Г. 1951г.р. проживающий в Алматинской области 
поступил в кардиоцентр с  жалобами на частые приступы тахиаритмии, с частотой 
желудчовых сокращений до 150 в минуту, внезапная потеря сознания. После прове-
денного клинического обследования специалистами решено было провести операцию 
по имплантации автоматического кардиовертера дефибриллятора. На сегодняшний 
день пациент с улучшением самочувствия выписан. 

Продолжительность жизни и ее качество у пациентов с имплантируемым автома-
тического кардиовертера дефибриллятора несомненно, меняются в лучшую сторону. 
Разумеется, существуют определенные ограничения, особенно в первые несколько 
недель после операции, но в целом прогноз после имплантации благоприятнее, чем 
без нее.

В рамках ОСМС проведение высокотехнологических дорогостоящих операций па-
циентам доступны бесплатно.   

Филиал по Алматинской области НАО                                                                    
«Фонд социального медицинского страхования».
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Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру мақаласының 
үшінші тармағында «Туған жерге туыңды 
тік» деген ұстаным назарға алынып, 
2018 жылы 1 наурызда ардагерлер үйі 
аға буын өкілдеріне есігін айқара ашты. 
Содан бері осы ғимаратта ардагерлер 
қозғалысының күре тамыры да ұйытқысы 
да, ұйымдастырушысы да, негізі де – 
бастауыш ардагерлер ұйымдары бас 
қосып, тәрбие бағытындағы жұмыстарды 
үйлестіріп келеді. Бүгінгі таңда ауданы-
мызда 6000-ға жуық ардагерлер қалыпты 
өмір сүруде.

Бүгінгі күнгі еліміздегі саяси 
тұрақтылық, экономиканың өсуі, үкімет 
қоғамдық ұйымдарға нақты қолдау 
көрсетіп отырған қолайлы жағдайы 
ұтымды пайдаланып, аудандық ардагер-
лер ұйымдары өз жұмысын жанданды-
рып, оны қазіргі заман, уақыт талабына 
сәйкес  атқаруда. Ауданымызда бірде 
–бір саяси - экономикалық, әлеуметтік, 
мемлекеттік халықтық ірілі—ұсақты шара-
лар ардагерлердің белсенді қатысуынсыз 
өтпейді. 

Аудан әкімі және аудандық 
мәслихаттың хатшысы ҰОС-ның 
ардагерлерін және ғасыр куәгерлері 100 
жастан асқан әжелерімізді жыл сайын 
жеңіс күнімен, халықаралық әйелдер 
мерекесімен және халықаралық қарттар 
күнімен арнайы кұттықтап, материалдық 
тұрғыда сый-сияпат көрсетіп тұрады. Өз 
кезегінде ардагерлеріміз жергілікті билікке 
ризашылықтарын білдіріп, ақжарма ақ ба-
таларын жаудырады.

Ардагерлер ұйымының ұсынысымен, 
Ұлы Жеңістің 75 жылдығы құрметіне ҰОС-

Қарты бар үйдің 
қазынасы бар

ның ардагерлері Ысқақов Бердібекке ау-
дан орталығынан үш бөлмелі үй берілді. 
Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне және 
оларға теңестірілген санаттағы адамдарға 
мереке қарсаңында бір мезгілдік 
жәрдемақы және коммуналдық қызмет 
төлемақысы аударылып, жеңілдіктер 
пайдаланылды. Өткен  жылдары соғыс 
кезіндегі 383 тыл еңбеккерлері төлемақы 
алды. Сонымен қатар  ауданымыздағы 
139 жалғыз басты ардагерге, оның ішінде 
6 мүгедекке әлеуметтік қызметшілер 
бөлінді. 

Ардагерлер ұйымының  30 жылдығына 
орай мәдени іс-шаралар атқарылып, 
ардагерлер ұйымының  жастарды 
тәрбиелеудегі рөлі, жеткен жетістіктері, 
тұрғындардың береке - бірлігі, қазіргі 
уақыттағы қоғамдағы белсенділігі ортаға 
салынды.   

Жоғарыдағы айтылған іс-шаралардан 
тыс қалмайтын қоғамдық ұйымдардың 
бірі – аудандық Әжелер алқасы. Әрбір 
үйдің алтын діңгегіне айналған әжелеріміз 
ұрпақ тәрбиесінде белсенділік көрсетіп, 
зиялылық пен сүйіспеншілік танытып, 
ортақ іске жоғарғы жауапкершілікпен ара-
ласуда. 

1- қазан Халықаралық қарттар күні бо-
лып белгілеуіне байланысты соғыс және 
еңбек ардагерлеріне жергілікті билік, ме-
кеме, ұжым және кәсіпорын басшылары 
тарапынан құрмет пен көмек көрсетіліп 
келе жатқандығын қанағаттанғандық 
сезіммен атап өтеміз. 

Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынов: 
«Балам» деген жұрт болмаса, «жұртым» 
дейтін бала қайдан шығады" де-
ген. Сондықтан ел болып, жұрт бо-
лып ұрпақ тәрбиесін қолға алу – ба-
сты шаруа. Тәрбие барысында ұлттық 
құндылықтарымыз арқылы жол көрсетер 
болсақ, жастарымыз еліміздің әлеуметтік-
мәдени өзгерістеріне жоғары мәдениетті 
деңгейде бейімделе алады деп сеніммен 
айта аламын.

Ауызбіршіліктен айнымайтын ақжүрек 
жұртымыздың қуатты ұлтқа, шуақты 
ұлысқа айналуына үлес қосу - аға 
буынның басты парызы.

Қадыл ЖАНАСБЕКОВ,
аудандық ардагерлер ұйымының 

төрағасы.

Үлкенді сыйлау – 
ата салтымыз
   
Сарқан  политехникалық колледжінде 

табысты еңбек еткен зейнеткерліктегі  
ардақты  ардагер  қарияларымызды 
1-қазан Қарттар күні мейрамымен 
құттықтаймыз.Үлкенді сыйлау, оларға 
құрмет көрсету  ата- бабадан келе жатқан 
салтымыз. Колледжімізде еңбек еткен  
ұстаздарымыз  Отеншинов Бабақұмар 
Ерғабылұлы, Черепанов Владимир Ни-
колаевич, Анхаева Сәуле Касенқызы, 
Райкенов Булат Тюлебайұлы,  Дем-
ченко Николай Лаврентьевич, Зуева 
Евгения Александровна, Галкина Лю-
бовь Федоровна, Кузубаева Раиса Га-
лиуловна, Мухамеджанова Толеу Аби-
кеновна, Базарбеков Марат Казбекұлы, 
кітапханашы Головченко Галина Ан-
дреевна, шаруашылық  жұмыскерлері  
Юрочкина Валентина Ивановна, Карбе-
кова Торка Карбековна, Кононцева Та-
тьяна Ивановна, Сәттібекова Нурбакыт 
Найманшалқызы сынды ардагерлеріміздің  
өмірден алған тәжірибелері мен ақыл 
кеңестері, тәлім-тағлымдарының біз үшін 
орны бөлек.Себебі әрқайсыларының  
ауданның, колледждің  өсіп-өркендеуіне 
қосқан үлестері мен еңбектері ерен. Та-
лай шәкірттерді тәрбиелеп, ізбасарларын 
өсірді. Біз ардагерлер мен қарттар 
алдындағы парызымызды мойындаймыз. 
Бұл парыз оларға күнделікті қамқорлық, 
қолдау көрсету арқылы өтеледі. 
Қиналғанда ақылын айтып демеу бола-
тын, құлағанда барын беріп тіреу болатын 
әр қариямыздың тағдыры бір тарих. Бүгінгі 
ұрпаққа табылмас қазына. Бұл  күн аға 
ұрпақтың  қоғам  өміріне қосқан үлесіне 
шынайы ризашылық білдіретін  және арда-
герлерге қамқорлық көрсететін күн болып 
табылады. Қарттарымыз - ұлтымыздың  
асыл  қазынасы.

Сіздерге зор денсаулық, көтеріңкі 
көңіл күй, сәттілік пен ұзақ  ғұмыр тілейміз.
Әрқашан  жандарыңызда сіздерді 
құрметтейтін балаларыңыз бен сүйікті 
немерелеріңіз,  туыстарыңыз болсын!

Сарқан политехникалық 
колледж  ұжымы.

Ардагерлерді 
ардақтау - біз 

үшін парыз
Қазақ «Қариясы бар ел – қазынасы 

бар ел» дейді. Қарияларымызды 
құрметтеп, ардақтау – біз үшін парыз.

«Үлкенге – құрмет, кішіге – ізет» 
ете білген, бізге тағылымды жол 
көрсеткен аға ұрпақтың берген 
тәрбиесі мен тәлімі мол. Қашанда 
үлкенді сыйлау, қарияны құрметтеу 
дәстүрі – қазақ халқының ата салты 
екені белгілі.

Әрбір азаматтың қартайған 
кезіндегі өмірін лайықты ету 
– мемлекетіміздің әлеуметтік 
саясатының басты бағыттарының 
бірі.«Мемлекеттің болашағы – жа-
стар, ел ертеңі келешек кепілі» де-
ген бағытта жұмыс жүргізіліп келеді. 
Алайда осы қоғамның іргетасын 
нығайту үшін бүгінгі жас буынға үздік 
үлгілі, өнегелі тәрбие, елжандылыққа 
баулу сияқты әлеметтік, моральдық 
нормалардың бастауында қазыналы 
қарттарымыздың тұрғанын әрқашан 
есте ұстауымыз қажет. Соны-
мен қатар еліміздің жас азама-
тын отансүйгіштікке тәрбиелеу 
мен белсенді өмір ұстанымын 
қалыптастыруда да ардагер ата-
апаларымыздың өмірі мен еңбек 
жолдары үлгі. Қарттарға қолқанат 
болуды әрқайсымыз өзімізге борыш 
санауымыз керек. Ақыл-кеңестің, 
үлгі-өнегенің сарқылмас кенішіндей 
болған қарттарымыз сіздер, аман-
есен жүргейсіздер! Дендеріңізге 
саулық, отбасыларыңызға амандық, 
құт-береке тілейміз!

С. ТОКТАРБАЕВ,
Қарауылтөбе орта мектебінің

АӘТД пәні мұғалімі.

1- қазан қарттар күні

Осыдан 5 жыл бұрын, яғни 20 сәуір 2016 жылы Республи-
ка ардагерлерінің VІІ съезінде Елбасы Н.Назарбаев сөз сөйлеп: 
«Ардагерлер – біздің алтын қорымыз, мақтанышымыз. Олар 
еліміздің ертеңі үшін қан төкті, туған өлкеміздің игілігіне адал 
еңбек етті. Сондықтан біз олардың еңбектерін әрқашанда 
ұмытпай бағалап, ардагерлерге ілтипат, құрметпен қатар 
тұрмыстық- әлеуметтік қамқорлық көрсетуіміз керек»,- деген бо-
латын. 

Елбасының осы айтқан өсиетін іске асыруда біздің жастары-
мыз ардагерлерге өздерінің қолдан келген көмектерін көрсетуде. 
«Үлкенге құрмет, кішіге ізет» деген қағиданы бойларында берік 
ұстап жүрген біздің Сарқан қаласының орта буын өкілдері мен 
жастарының оңды істеріне мен жуық арада куәгер болдым.

Қаладағы көп қабатты үйлердің алдындағы балаларға 
арналған алаңдар, аяғы ауырғанда отырып демалатын біз 
сияқты кәрі адамдарға жасалған сергіту орындықтары, бұрын 
соңды Сарқан қаласында болмаған жайттар. Сонымен қатар 
қаламызда халық демалатын «Қойтас» саябағы да өз жұмысын 
бастап кетті. «Алла бұйырса, қазан айында бұл саябақ халық 

Ардагердің алғысы

САРҚАНЫМЫЗ САЯЛЫ ҚАЛАҒА АЙНАЛАДЫ
игілігіне беріледі»,-дейді қала әкімі Амантай Орынбеков.

«Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан»,-деп 
ұлы ақынымыз Абай айтқандай, осы құрылысқа қол ұшын беріп 
жүрген біздің 18 жастағы қала тұрғыны Нұркен Ержанұлы: 
«Біздер үшін жасалып жатқан саябақтың бір тасын болсын қалап 
жатқаныма қуаныштымын»,- деп ағынан жарылып жүр. Осының 
өзі біздің жастарымыздың санасының жоғары екенін байқатады. 
Осы іс-шаралардың бас-қасында жүрген аудан әкімі Қайнарбеков 
Талғат Қанатұлы, қала басшысы Орынбеков Амантай Мұқанұлы 
және жастарға өзінің адамгершілік тәрбиесін беріп жүрген 
Сарқан ауданының Құрметті азаматы, аудандық соттың ме-
диаторы, менің шәкіртім Қалиева Күлшарбан Мырзабайқызына 
алғысым шексіз. Жақында қала әкімінің бағыт беруімен еріктілер 
тобы менің үйімнің маңындағы  шөптерді шауып, мені қуанышқа 
бөледі. Алла тағала баршаларыңызға зор денсаулық, ұзақ өмір 
берсін. Істеген істеріңізге сәттілік тілеп, алғыс айтамын. Мен 
біздің жастарымыз Сарқан қаласын «Жасыл қалаға» айналды-
рады деген сенімдемін!

Кәукер КОЛУБЕКОВА,
ардагер ұстаз, Сарқан ауданының Құрметті азаматы. 

2021 год знаменателен 
юбилейными датами – 30 лет 
Независимости Республики 
Казахстан, 20 летие переезда 
областного центра из г. Алма-
ты в г. Талдыкорган. Эти даты 
очень значимы для людей 
старшего поколения.

Также значимым является 
День пожилых людей, кото-
рый празднуется 1 октября во 
всем мире и у нас в Казазах-
стане. Таких ветеранов нужно 
считать заслуженно золотой 
кладезью станы Республики 
Казахстан. Этим самым посто-
янно выражаем свою любовь, 
заботу повседневно, лелеем и 
уважаем, ведь старшее поко-
ление заслужила своим неуто-
мимым трудом. Защитили нас 
от фашистского порабощения, 
поднимали страну из разрухи, 
поднимали целину. Разве пе-
речесть их самоотверженный 
труд, чтобы последующее 
поколение жило счастливо и 
чтобы они знали и помнили 
подвиги военные и трудовые 
старшего поколения!В
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ы Много сил и энергии отдали лесному 
хозяйству ветераны труда и труженики 
тыла, ветераны войны вывшего Саркан-

ского лесхоза, в настоящее время Сар-

канский филиал Жонгар-Алатауского 
государственного национального парка 
переименованного в 2010 году указом 
правительства. Все что нас окружает все 
созданы их руками, питомник, лесополо-

сы от Сагабиена до Кызылагача. Для на-

копления влаги, нужен для задержания 
снега. В цехе ширпотреба перерабаты-

вали плоды дикой яблони, вырабатывали 
джем для кондитерской фабрики, а семе-

на использовали в питомнике для выра-

щивания сеянцев дички, которые путем 
прививки создавали культурные сорта 
яблони разных сортов – это апорт, лимо-

новка, и другие, пользовались широким 
спросом у местного населения района 
и области. Сколачивали камышитовые 
плетем, создавали сборные каркасно-
камышитовые домики по заказу сельчан. 
Трудно перечислить объем работ выпол-

ненные ветеранами лесхоза. Но время 
не щадит ветеранов, покидают нас, ухо-

дят в мир иной, своим добросовестным 
трудом умножали силу и мощь нашей 
Родины, наш суверенный Казахстан и 
стоят того, чтобы поименно перечис-

лить их. Это ветераны ВОВ Кузубаев А., 
Толмачев Д. и ветераны труда Боярова 
М., Бедарева М., Бедарев П., Гончаров 
Б., Филатов П., Образцова Е., Образцов 
А., Кравченко Е., Захарченко П., Решкин 
Л., Гнездилов А., Надырова С., Тугулев 
О., Вавилова Н., Золина В., Зайцева 
В., Головченко Т., Борсенко И., Трушин 
А., Пешков В., Демесинов А., Токпа-

ков Е., Коноплев Д. Пусть земля будет 
пухом ветеранам ушедших от нас. А 
ветеранам труда и ВОВ и труженикам 
тыла Сарканского филиала Жонгар-
Алатауского ГНПП, ветеранов района 
и области и всего Казахстана поздрав-

ляю с днем пожилых 1 октября! Желаю 
здоровья еще раз здоровья и долгих лет 
жизни!

Кадыл КОЖАСПАЕВ,
председатель Совета ветера-

нов Сарканского филиала Жонгар-
Алатауского ГНПП.     
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«Мұғалім мәртебесі қаншалықты маңызды, 

ұлы әрі қастерлі десеңізші, оның қолында 
адам өмірінің тұтас тағдыры тұр», деген екен 
бір ғұлама. Нағыз ұстаз болу – бақыт әрі абы-
рой. Шындығында, мұғалім болу оңай болып 
көрінгенмен, ал нағыз ұстаз болу екінің бірінің 
қолынан келе бермесі анық.

 «Ұстазды алтын діңгекке теңер едім», – деп 
ұлы педагог Ы. Алтынсарин айтқандай, ұстаз 
жолы – қиыншылығы мен қызығы бір басқа 
жетерлік мамандық атаулының ұлысы. Ұстаз 
болу – өз уақытыңды аямау, өзгенің уақытын 
аялау» - деп француз ойшылы Жан Жак Руссо 
айтқандай, ұстаздардың еңбегі ерен. Ұстаз де-
ген сөз біз үшін қашанда қадірлі, қасиетті ұғым. 
Небір данышпан да, қарапайым еңбек адамы 
да осы ұстаз алдынан өтеді. Ал, ұстаз болу кез-
келген адамның қолынан келе бермейтін іс.

Бар саналы ғұмырын бала тәрбиесіне 
арнаған ұлағатты ұстаз осы салада ат-
тай елу жылға жуық еңбек еткен Құсайын 
Жұмагелдіұлын өңір жұртшылығы тәжірибелі 
ұстаз, білікті маман ретінде жақсы таниды.

Жұмагелдин Құсайын Сарқан қаласындағы 
Абай  атындағы орта мектептің 10 – класын-
да оқып жүргенде алдағы асыл армандары 
алыстап, кенеттен бұрқ ете қалған Ұлы Отан 
соғысына оның да аттануына тура келді. Май-
дан жолы 316-шы атқыштар дивизиясы, кейінгі 
генерал Панфилов басқарған 8-ші гвардияның 
1075 – ші полк құрамында басталды. Калинин, 
Клин қалаларын азат ету ұрысында ауыр жа-
раланды. Осылай 20-дан асқан жас жігіт ауыр 
жарақаттан кейін 1943 жылы қазан айында 
жастық шағын өткізген Шатырбай ауыл кеңесіне 
қарасты Ағарту колхозындағы отбасына орала-
ды. Сол жылы Ағарту орталау мектебіне мате-
матикадан сабақ беретін мұғалімдік қызметке 
жұмысқа алынады. 1945-1946 жылы Лепсідегі 
педагогикалық училищені бітіріп, бастауыш 
сынып мұғалім болып жұмыс істейді. Кейіннен 
Алматыдағы Абай атындағы педагогикалық 
институттың физика-математика факультетін 
сырттай оқып бітіріп, осы мамандық бойынша 
мұғалім болады. Жалпы осы сала бойынша 
үзбей 46 жыл бойы ұстазық қызметін атқарады. 
Коммунистік партияның айдарынан жел есіп 
тұрған оның 40 жыл мүшесі және насихатшысы 
болды. Мұнымен қатар 22 жыл мектептегі ба-
стауыш партия ұйымының хатшысы, бірнеше 
рет ауылдық, аудандық кеңестің депутаты 
болып сайланады. Аудандық оқу бөлімінің 
ұсынысымен есімі ауданның Құрмет кітабына 
жазылды.

  Көре – көре көсем, сөйлей – сөйлей ше-
шен боласың дегендей Құсайын Жұмагелдіұлы 
1993 жылы Алматы қаласындағы «Наурыз» 
қоғамы ұйымдастырған «Қарттарым қазынам» 
деген ақсақалдар байқауына қатысып, 1-ші 
орынды жеңіп алды. Ескелді бидің 300 жылдық 
мерейтойында Сарқан ауданы бойынша Ор-
манбет бидің тұлғасын жасады. Қарасай 
батырдың 400 жылдық тойында облыста 
өткізген Рух мерекесіне делегат болып қатысты. 
Ауданымыздағы «Осы жұрт Ұлы Абайды біле 
ме екен?», «Атакәсіп – елге нәсіп», «Қызыл 
қырман», «Қарты бардың – қазынасы бар» 
атты байқауларды ұйымдастырып бас қосуға 
жетекші, ақылшы болды.

 Біздің замандағы оқу жүйесі мен қазіргі 
оқу жүйесінің арасында бір дәуір өзгешеліктер 
бар. Бірақ сол екі дәуірдегі ұстаздардың ал-
дына қойған мақсаты біреу-ақ. Ол шәкірттерге 
тиянақты сапалы білім беріп, саналы тәртіп 
үйрету. Осы ұлы мақсатты жүзеге асыру үшін 

Ұстаздық ету – ұлы іс
 «Мен өзімнің ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін. Әкемнен 

өмір алсам, ал, Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім 
алдым» деген екен Александр Македонский. Осы бір ұлағатты сөзден 
ұстазға деген шынайы махаббат пен құрметті тануға болады. 46 жыл 
ғұмырын педагог ретінде жас ұрпаққа арнаған Құсайын Жұмагелдин 
осындай құрметке лайық тұлға. Жарты ғасырға жуық еңбек жолында 
қаншама шәкірт тәрбиелеп, қиялына қанат бітірген ұстаздың дара 
жолы өнегеге толы. Міне, бүгінгі айтылар ой елегі осыған саяды. 
Яғни, ұстаздар династиясы туралы қалам тербемекпіз.
қасиетті бабамыз Қожа Ахмет Иассауидің  
сөзімен айтсақ, «Алдымен адамды 
тәрбиелеп, адамды тәрбиелеу арқылы 
қоғамды тәрбиелеп, қоғамды тәрбиелеу 
арқылы заманды тәрбиелеу өте қажет» 
- дейді ғұмырын ұстаздыққа арнаған ар-
дагер ұстаз.

 Адамгершілігі мол, кәсібилік пен 
сыйластық ұғымдарын қатар қоя біліп, 
қаншама ұрпақтың, ұжымның ақылшысы, 
әрі жанашыры болып, еңбек жолын 
толықтай мұғалімдік қызметке арнаған 
Құсайын Жұмагелдіұлы мен жұбайы 
Бижамал Тоқсанбайқызы  екеуі 8-ұл, 
3-қызды  тәрбиелеп өсірді.

 Бүгінде әулеттен 4 мұғалімнің 
шығуы осы аяулы жандардың әсері 
екені сөзсіз. Қызы Әлия Құсайынқызы  - 
бастауыш сыныптың  мұғалімі, еңбек өтілі 40 
жылдан астам, қазіргі уақытта зейнеткер. Ұлы 

Бекқали Құсайынұлы – 
С.М. Киров атындағы 
ҚМҰУ-нің химия және 
биология пәні бойын-
ша мамандық алған. 
«Қазақ картоп және   
зерттеу институтын-
да» ғылыми қызметкер 
болып жұмыс істеді. 
Еңбек өтілі - 40 жылдан 
астам, қазіргі уақытта 
зейнетке шықса да 
жұмыс істейді. Қызы 
Алма Құсайынқызы 
– І.Жансүгіров 
атындағы Талдықорған 

педагогикалық институтының математика 
және физика пәні мамандығын алып, еңбек 
жолын Талдықорған облысы Қаратал ауданы 
Бірлік ауылының Жамбыл атындағы орта мек-
тептен бастап, қазіргі уақытта  Қазақ ұлттық 
қыздар педагогикалық университетінде ма-
тематика кафедрасының қауым. профессор 
м. а., педагогика ғылымдарының кандида-
ты.  Педагогикалық еңбек өтілі 32 жыл.  Жол-
дасы Бекболғанов Ерік Жұмабайұлы педа-
гогика ғылымдарының кандидаты, Ұлттық 
ақпараттандыру академиясының академигі, 
Білім беру үздігі. І.Жансүгіров атындағы 
Талдықорған педагогикалық институтының 
"Еңбек және жалпы техникалық пәндер" 
мамандығын алып, еңбек жолын Талдықорған 
облысы Қаратал ауданы Бірлік ауылының Жам-
был атындағы орта мектептен бастап, Қаз ҰҚПУ 
педагогика және психология институтының 
жалпы педагогика мен әлеуметтік педагогика 
кафедрасының аға  оқытушысы. Педагогикалық 

еңбек өтілі: 32 жыл. 
Келіні Жумагельдинова Орынгүл Аби-

таевна – Талдықорған индустриялық 
педагогикалық колледжін және І.Жансүгіров 
атындағы Талдықорған педагогикалық инсти-
тутын бітірген. Педагогикалық еңбек өтілі 25 
жыл. Қазіргі уақытта Тасарық орта мектебінде 
химия, биология пәнінің мұғалімі.

Немерелері Жумагельдина Сандугаш 
Амиргалиевна - 2004 жылы Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық институттын, физика 
және информатика пәні бойынша бітірген. 
Жалпы еңбек өтілі 25 жыл. Еңбек жолын Но-
вопокровка орта мектебінің информатика және 
математика пәнінің мұғалімі болып бастаған. 
Қазіргі уақытта «Жетісу дарыны» облыстық да-
рынды балалар мен жастарға қосымша білім 
беру оқу – әдістемелік орталығы директорының 
орынбасары болып қызмет етеді. Жумагельди-
на Назгуль Амиргалиевна Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық институтын     физика – 
информатика пәні мұғалімі мамандығы бойын-
ша  2005 жылы бітірген. Еңбек жолын  Ескелді 
ауданы Ш.Уәлиханов атындағы орта мектеп-
гимназиясында информатика пәні мұғалімі, 
кейін осы ауданда О.Кошевой атындағы негізгі 
орта мектебінде информатика пәні мұғалімі 
және директордың тәрбие ісі-жөніндегі орын-
басары қызметін атқарып келеді. Еңбек өтілі 
- 20 ж. 

Бір сөзбен айтқанда әулеттің білім 
беру саласындағы еңбек өтілі 290 жыл-
дан асып отыр. Осы әулетке тікелей қатысы 
бар ұстаздардың бірі Талғат Құсайынұлы 
Жұмагельдинов. Әл-Фараби атындағы Қазақ 
мемлекеттік  университетін бітірген.  1992 
жылдан бері №1 мектеп-гимназиясында 
ұстаздық қызметін бастап оқушыларын білім 
нәрімен сусындатып, тәрбиелеп келе жатыр. 

Сонымен қатар, осы мектептің директоры 
болып та қызмет атқарған және бүгінгі күні 
мектеп әкімшілігінде директордың тәрбие ісі-
жөнінде орынбасары, қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің мұғалімі болып қызмет атқаруда. 
Жұмыс барысында оқушылары аудандық, 
қалалық, облыстық, республикалық және 
халықаралық деңгейдегі әртүрлі жетістіктерге 
жетіп жүр.  Бүгінде Жұмагельдиновтар  отба-
сын да «Ұстаздар династиясы» деуге болады, 
себебі,  отбасының отанасы Жұмагельдинова 
Зиякуль Абдисаматовна да мұғалім болып 
жұмыс істейді. Әл-Фараби атындағы ҚМҰ 
университетін бітірген.  Сарқан қаласындағы 
гуманитарлық колледжінде қазақ тілі мен 
әдебиет пәнінің жоғары санатты мұғалімдердің 
бірі, 30 жылдық өтілі бар тәжірибелі, білімді де 

білікті ұстаз. Бүгінгі күні тәлімгерлері 
аудан, облыс мектептерінде білікті 
маман иелері болып қызмет істеп 
келеді. Ұлы Алмаз Талғатұлы да 
ұстаздық жолды таңдаған. 2004 жылы 
Сарқан қаласындағы №1 мектеп-
гимназиясында 1-6 сыныпқа дейін оқып,  
2010 жылы Талдықорған қаласындағы 
дарынды ұлдарға арналған қазақ-
түрік мектеп-интернатына түсіп, 
2015 жылы үздік аяқтап, осы жылы 
Сулейман Демирель атындағы 
университетінің педагогикалық - 
гуманитарлық факультетіне оқуға 
түскен. 4 жылдан кейін екі шет тілі 
мамандығын үздік бітірген. Білім 
саласындағы толыққанды еңбек жолын 
4 курс студенті проректордың оқу және 
ғылыми істер жөніндегі орынбасары-

на көмекшісі болып бастаған. Ол білім беруді 
басқару мамандығы бойынша магистрант. 
2019-2020 жылдары Сулейман Демирель 
атындағы университетінде көпсалалы білім 
беру орталығында ағылшын тілінен оқытушы 
болып сабақ берген. Сонымен қатар, панде-
мия кезінде, 2020 жылдың ортасынан бастап, 
қашықтықтан оқыту орталығының директо-
ры болып қызымет атқарған. Осы лауазымда 
университеттің онлайн режиміне сәтті көшуінің 
толық процесін басқарған. Әрі қарай Сулей-
ман Демирель университетінің біліктілікті 
арттыру және инновация орталығының ди-
ректоры лауазымына тағайындалған. Енді, 
мұғалімдердің біліктілігін арттыру бойынша іс 
-шаралар ұйымдастырумен қатар, педагоги-
ка - гуманитарлық факультетінің тәжірибелік 
оқытушысы ретінде жұмыс атқаруда. Қазақ, 
орыс, ағылшын, түрік тілдерін жетік біледі. 

Алмаздың жолдасы Қалыбайқызы Пе-
ризат та Сулейман Демирель атындағы 
университетінде оқытушы болып жұмыс 
істейді. 

Жұмагельдиновтар әулетінің білім беру 
саласындағы бүгінгі еңбек өтілі 75 жылдан аса-
ды. «Адамның адамшылығы - жақсы ұстаздан» 
деп ұлы Абай айтқандай, мұғалім тәрбиесі 
мен өнегесі оқушының болашақ азығы. Жақсы 
ұстазға кездесіп, тәлім-тәрбие алған шәкірт 
өмір майданында мойымай күресіп, болашақ 
жолдың бағытын қалтқысыз табары анық. 

Есен ДУБЭЭН, 
№1 мектеп-гимназиясы директорының 

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, ағылшын 
тілі пәнінің мұғалімі. 

Кажиева Ардақ Мұнарбекқызы 1965 
жылы Талдықорған облысы, Ақсу ауданы, 
Тарас совхозында дүниеге келді. 1987 жылы 
Н.К.Крупская атындағы Семей педагогика ин-
ститутын бітіріп, еңбек жолын Талдықорған 
облысы Ақсу ауданындағы Кеңғарын орта-
лау мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімі қызметінен бастады. 1998 жылы 
Сарқан қаласындағы Ақын Сара  атындағы 
орта мектепте өз мамандығы бойынша еңбек 
жолын жалғастырса, 1999 жылдан бастап осы 
мектепте директордың орынбасары қызметін  
атқарады. 2006 жылдан бері  Сарқан 
қаласындағы 1 мектеп-гимназиясында қазақ 
тілі мен әдебиеті мұғалімі. 

Мұғалімнің  бойында ана тіліне деген 
ерекше құрмет қалыптасқан. Педагог жиырма 
жылдан артық мемлекеттің тіл туралы саяса-
тын жүзеге асыруда өз үлесін қосушы  тұлға. 
Өзі еңбек еткен Н.К.Крупская атындағы орта 
мектептің Ақын Сара атындағы орта мектеп 
атауына өзгертілуінде үлесі елеулі. Өзі қызмет 
еткен  аралас мектептер іс - қағаздарының 
мемлекеттік тілге көшуінде  оның тіл мама-
ны ретіндегі жоғары шеберлігі мен біліктілігі  
ерекше. 2016 жылы мемлекеттік тілдің тиімді 
оқытылуына байланысты Астана қаласында 
өткен халықаралық ғылыми-практикалық 
конференцияда «Мемлекеттік тілдің 
дамуындағы білім беру саясатының маңызы» 
тақырыбындағы жұмысы маңызды болды. 
Жинаққа енгізілді. ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл 
толуына орай Алматы облыстық Тілдерді 
дамыту басқармасы мен Сарқан әкімдігі 
бағдарламасы негізінде «Қазақстанның 
болашағы – қазақ тілінде» атты дөңгелек 
үстелді облыстың әр сала қызметкерлері ара-
сында өткізді. 2017 жылы аудандық «Қазақ 
тілінің үздік оқытушысы» байқауының бас 

жүлдесі беріліп облыстық «Қазақ тілінің үздік 
оқытушысы» байқауында  жүлдегер болды. 
Бірнеше жыл қатарынан Республикалық «Да-
рын» ғылыми-практикалық орталығының сырт-
тай оқу мектебіне 50-ге жуық шәкіртін қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнін тереңдетіп оқытуға бау-
лыды.Нәтижесінде шәкірттері ҚР Білім және 
ғылым министрлігі «Дарын» РҒПО сырттай 
мектепте пән бойынша белсенді қатысып, үлгілі 
нәтиже көрсеткені үшін Мақтау грамоталары-
мен марапатталған.Педагогтың балалардың 
ынтасын арттырудағы еңбегі үшін Мақтау гра-
мотасы берілген. Ардақ Мұнарбекқызының 
ана тілін қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін 
тұлға қалыптастырудағы шығармашылық 
жұмыстары мазмұнды.    Шәкірттеріне та-
лапшыл педагог олардың шешім қабылдауға 
қабілетті, ынталы, қызығушылығы жоғары, 
өзіне сенімді, жауапкершілігі жоғары тұлға 
болуына аса мән береді. Ғылми зерттеу, 
жоба қорғау жұмыстарынан білім алушыла-
ры бірнеше аудандық, облыстық «Дарын», 
КҒА Дипломдарының иегері. 2016 ж бірнеше 
білім алушылары Республикалық сырт-
тай оқу мектебінің оқушыларына арналған 
пән олимпиадасының І, ІІ, ІІІ дәрежелі Ди-
пломы иегері болғаны педагогтың ана тілін 
меңгертудегі нәтижелі еңбегі.

Педагог тәжірибесі үздіксіз шығармашылық 
ізденісте. 2018 ж. Қазақ тілі пәнінен 
Республикалық «ПедСтарт» олимпиадасының 
ІІІ дәрежелі , 2019 ж.      І дәрежелі Диплом 
иегері болды.2014 жылы Қазақстан Ре-
спубликасы педагог кадрлары аясында І 
деңгей бағдарламасы бойынша мұғалімдерді 
оқыту курсынан Талдықорған қаласындағы 
Педагогикалық шеберлік орталығынан, 
«Педагогикалық ұйымдағы мұғалімнің 
көшбасшылығы» біліктілік арттыру курсы-
нан, 2017 жылы «Өрлеу» біліктілікті арттыру 
ұлттық орталығында қазақ тілі мен әдебиетінен 
жаңартылған білім бағдарламасы аясында  
біліктілікті арттыру курстарынан өтті.  

2014-2019 жылдар аралығында Алматы 
қаласындағы «Алматы облысы бойынша пе-
дагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру ин-
ститутында» шығармашылық идеяларымен 
бөлісіп отырған. Бүгінгі күнде вебинарлар, 
шеберлік-сыныптары, онлайн сабақтар, семи-
нарлар,  тренингтері мен баяндамалары  ау-
дан, облыс, республика деңгейінде ұсынылып 
жүр. 

 2019 жылы Алматы қаласындағы «Алма-
ты облысы бойынша педагог қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институтында» өткізген 
«Ауыл мен қала мектептері арасындағы білім 

беру сапасы айырмашылықтарын жоюдың 
педагогикалық жолдары» тақырыбындағы 
облыстық семинарда ұсынған шығармашылық 
идеялары үшін Құрмет грамотасы берілген. 
Білім алушылардың функционалдық 
сауаттылығын арттыруға, сыни тұрғыдан 
ойлау дағдысын дамытуға мән беруші педа-
гог «Сөз және мәтін» тақырыбында авторлық 
бағдарлама құрып, «Алматы облысы бой-
ынша педагог қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру институтында» бекітілген. Ардақ 
Мұнарбекқызы отандық әдіскер мұғалім, 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
сыйлығының иегері Қанипа Бітібаеваның 
тәжірибесін пайдаланады. Қазақ тілі мен 
әдебиеті мұғалімі, жоғары санатты, педагог-
зерттеушінің  37 жыл жұмыс өтілі бар.

Кажиева Ардақ Мұнарбекқызының басты 
ұстанымы ана тілін қадірлейтін, қоғамдық 
мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, қазақ 
әдеби тілі нормаларын сақтап, дұрыс қолдана 
білуге баулып, білімді қазақстандық азамат-
тар қатарын көбейтуге үлес қосу. Шәкірттері  
жыл сайын ҰБТ 85-90%  нәтижелерге қол 
жеткізіп келеді. 2021 оқу жылының нәтижесі 
бойынша мұғалім дайындаған мектеп түлегі 
қазақ тілі мен әдебиетінен 124 балл алып, 
грант иегері атанды.

2016 жылы Алматы облысы әкімінің Алғыс 
хатымен,  2018 жылы Алматы облыстық білім 
басқармасының Құрмет грамотасымен мара-
патталды.

Мамандығын сүйіспеншілікпен атқарған 
білікті маман. Ана тілінің көркем құдіретін  
ұрпақ бойына мақтанышпен бере білген іскер 
ұстаз.Тіл жанашыры, ұжымы,  ата-аналар 
мен шәкірттеріне құрметті тұлға.

Ж.ЖОМАРТҰЛЫ.

Ұлағат
       «Адамның басшысы - ақыл, шолушысы - ой, 

жетекшісі - талап, қорғаушысы - сабыр, сынаушысы - 
халық ...»                                                                   

Төле би
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Құқықтық статистика органдарымен 
мемлекеттік қызметтің 4 түрі көрсетіледі: 
соттылықтың болуы туралы анықтама, 
әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
анықтама, мұрағаттық анықтама және 
прокуратура органдарынан, тергеу және 
анықтау органдарынан шығатын рес-
ми құжаттарға апостиль қою туралы 
анықтама беру. 

Мемлекет Басшысының мемлекеттік 
қызметті электрондық форматқа көшіру 
бойынша тапсырмасын іске асы-
ру 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 автоматтанды-
рылды. 

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 

Тұрғындар назарынаҚұқықтық статистика органдарымен 
көрсетілетін мемлекеттік  қызмет алу 

тәртібіндегі оң өзгерістер
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 азамат-
тар базасына» (МАБ) тіркелу қажет. Бұл 
үшін eGov.kz порталында Жеке кабинетке 
өзінің деректерін енгізу қажет. 

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

Сондай-ақ, порталда электрондық 
анықтаманы ЭЦҚ қоймай-ақ «Бір реттік 
SMS паролінің сервисінің» көмегімен 
алуға 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 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 сауал-
дарды жіберу сервисі портал арөылы іске 
қосылды. Қазіргі уақытта, қызметті портал 
арқылы немесе Мемлекеттік корпорация 
арқылы тапсыруға болады. Қызметтің 
нәтижелерін Мемлекеттік корпорация-
сы арқылы ғана алуға болады. Қызмет 
көрсету мерзімі 30 күнтізбелік күннен 10 
күнтізбелік күнге дейін қысқартылған. 

«Прокуратура органдарынан, тергеу 

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

- композиттік қызметке 
электрондық өтініш беру –соттылықтың 
болуы немесе болмауы 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 бойын-
ша қызметтерді электрондық форматқа 
толық көшіру жұмысы жүргізілуде. 

Т.ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің                                                                                                                                   

Алматы облысы бойынша                                                                                                                                        
Сарқан, Алакөл және Ақсу                                                                                                                                             

  аудандарының аға прокуроры.

Тіл тазалығын 
сақтайық

2021 жылдың маусым-шілде ай-
лары аралығында Сарқан аудандық 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 
мен Сарқан қаласы әкімі аппараты 
бірлесіп Қазақстан Республикасындағы 
Тіл туралы заңының 21 бабына сәйкес 
және «Тіл тазалығын сақтайық» ак-
циясы аясында  аудан аумағында 
орналасқан сауда орындары мен 
дүкендерге, техникалық жөндеу 
орталықтарына, сән салондарына  
рейд жұмыстары жүргізді. Рейд бары-
сында 209 нысанға зерделеу жүргізіліп, 
оның ішінде 10 нысан бойынша 
кемшіліктер анықталып, түсіндірме 
жұмыстары жүргізілді.  Аталмыш шара 
одан әрі жалғасын табуда. 

Аудандық мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі.

Байқауда бақ 
сынасты

 5 қыркүйек Қазақстан халқы 
тілдері күніне орай, «Сарқан аудандық 
мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
ұйымдастыруымен барлық 
эпидемиологиялық режимді қатаң 
сақтай отырып, 2021 жылғы 10 қыркүйек 
күні аудандық кітапхананың оқырман 
залында Қазақстандық патриотизмді 
нығайтуға, тілдік мәдениетті 
тәрбиелеуге, үштілділікті насихаттау 
мақсатында «Тілдарын» атты аудандық 
байқауы өткізілді. Аталған байқауға 
ауданның білім беру мекемелерінен 5 
үміткер қатыстырылып, өзара бақ сы-
насты. Байқаудың шарттарына сәйкес 
қатысушылар берілген суреттердің 
мағынасын үш тілде ашып, мәтінге 
ілеспе жасап, «Тіл - татулық тірегі» 
атты тақырыпта үш тілде шағын 
эссе жазды. Байқаудың әділ бағасын 
беретін әділқазылар алқасының 
шешімдеріне сәйкес, жүлделі орындар 
тағайындалып, байқауға қатысушылар 
бағалы сыйлықтармен және мақтау 
қағаздарымен марапатталды.

А.САДЫҚОВА,
аудандық мәдениет және 

тілдерді дамыту бөлімі.

Беречь природу – наша главная зада-
ча, ведь природа – это все живые суще-
ства и неуязвимые стихии. 

Природа  является непосредственным 
домом для зверей, уничтожая ее, люди 
уничтожают братьев наших меньших. Су-
ществует множество людей, которые охо-
тятся на животных и мучают их, считая 
это азартной игрой и забавой.

Чтобы сохранить богатство природы, 
в разных странах работают заповедни-
ки, национальные парки, а также создана 
«Красная книга».  «Жонгар - Алатауский» 
ГНПП нацелен на сохранение природных 
богатств нашей страны, а также главной 
целью является охрана животного мира. 

На территории Сарканского  филиа-
ла обитают дикие животные, занесенные 
в красную книгу Республики Казахстан, 
снежный барс не является исключением.

Бүгінгі таңда дүкен сөрелерінде және ойыншық сатыла-
тын базарларда балалар ойыншықтарының кең ассортименті 
ұсынылған. Бірақ әр анаға қызықты, пайдалы, бірақ ең ба-
стысы баласы үшін қауіпсіз ойыншықты таңдау және түсіну 
өте қиын. Техникалық регламент Кеден одағының бірыңғай 
кедендік аумағында айналымға шығарылатын, бұрын пай-
далануда болмаған ойыншықтарға қолданылады, балалар 
мен адамдардың өмірі мен денсаулығын қорғау, сондай-
ақ ойыншықтарды тұтынушыларды олардың мақсаты мен 
қауіпсіздігіне қатысты жаңылыстыратын әрекеттердің алдын алу 
мақсатында ойыншықтарға қойылатын талаптарды белгілейді. 
Ойыншықтар техникалық регламентке сәйкес болған жағдайда 
нарыққа айналымға шығарылады. Ойыншық, оны мақсаты бой-
ынша қолданған кезде балалардың өмірі мен денсаулығына 
қауіп төндірмейтіндей және ойыншықтың конструкциясы мен 
қолданылатын материалдарға байланысты қауіптің болмау-
ын қамтамасыз ететіндей етіп әзірленуге және жасалуға тиіс. 
Ойыншықтардың жасалған материалдары таза, ластанбаған, 
инфекцияланбаған болуы және техникалық регламент талап-
тарына сәйкес болуы тиіс. 3 жасқа дейінгі балаларға арналған 
ойыншықтарда табиғи үлбірді, табиғи былғарыны, шыныны, фар-
форды, түкті резеңкені, картонды және қағазды, шылдырмақтарға 
ұқсас ойыншықтарда ішкі қаптамасыз өлшемі 3 мм және одан 
кем толтыратын түйіршіктерді, толтырғыштарды қолдануға жол 
берілмейді. Ойыншықтардың қорғаныш және сәндік жабыны 
дымқыл өңдеуге, сілекей мен тердің әсеріне төзімді болуы тиіс. 
Ойыншық және оның құрамдас бөліктері, бекіту бөлшектерін 
қоса алғанда, ойыншықты мақсаты бойынша пайдалану кезінде 
туындайтын механикалық жүктемелерге шыдауы тиіс, бұл рет-
те ол бұзылмауы тиіс және өзінің тұтынушылық қасиеттерін 
сақтауы тиіс. Қол жетімді жиектер, өткір ұштар, қатты бөліктер, 
серіппелер, бекітпелер, саңылаулар, бұрыштар, шығыңқы жер-
лер, баулары, ойыншықтардың бекітпелері баланың жарақат 
алу қаупін болдырмауы тиіс. 3 жасқа дейінгі балаларға арналған 
ойыншық және ойыншықтың алынбалы бөлшектері, сондай-ақ 
тамақ өнімдеріне тікелей бекітілген ойыншықтар жоғарғы тыныс 
жолдарына түсіп кетпейтіндей көлемде болуы керек.

БАЛАЛАР ОЙЫНШЫҚТАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Азық-түлік өнімдерінде болатын және азық-түлік өнімімен 

бірге бөлшек саудаға түсетін ойыншықтың өз орамы болуы тиіс. 
Бұл қаптаманың мөлшері баланың тұншығу қаупін тудырмауы 
керек. Пластмасса ойыншықтарды тамақ өнімінің қаптамасының 
сыртына қаптамасыз орналастыруға болады. Егер сынақтар 
жүргізу кезінде ойыншықтың органолептикалық көрсеткіштерге 
(иіске), санитариялық-химиялық көрсеткіштерге (ойыншықтардан 
зиянды химиялық заттарды бөлу нормасының асып кетуі); 
микробиологиялық көрсеткіштерге, токсикологиялық-гигиеналық 
көрсеткіштерге (шырышты қабықтарға тітіркендіргіш әсер, 
уыттылық индексі); физикалық факторларға (дыбыс деңгейіне) 
сәйкес келмеуі анықталса, онда бұл ойыншықтар қауіпсіз емес 
деп танылады.

Сізге, ойыншықтарды сатып алу кезінде осы өнім 
сертификатталған ба және осы ойыншыққа Техникалық 
регламенттің қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын 
құжат бар ма деп сұрауды, сондай-ақ таңбалауды мұқият оқып 
шығуды ұсынамыз.

 Таңбалау мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: ойыншықтың 
атауы; ойыншық дайындалған елдің атауы; дайындаушының, 
импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен 
байланысуға арналған ақпарат; дайындаушының тауарлық 
белгісі (бар болса); ойыншық немесе баланың жасын білдіретін 
пиктограмма арналған баланың ең төменгі жасы; негізгі 
конструкциялық материал (3 жасқа дейінгі балалар үшін) (қажет 
болған жағдайда); ойыншықты күту тәсілдері (қажет болған 
жағдайда); дайындалған күні (айы, жылы); қызмет ету мерзімі 
немесе жарамдылық мерзімі (орнатылған жағдайда); сақтау 
шарттары (қажет болған жағдайда). Техникалық регламенттің 
қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін және сәйкестікті бағалау 
(растау) рәсімінен өткен ойыншықтар Кеден одағына мүше 
мемлекеттердің нарығында өнім айналымының бірыңғай 
белгісімен таңбалануы тиіс.

Р.ОРЫНБЕКОВА,
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық

бақылау басқармасының жетекші маманы.

Нашей задачей является оберегать 
снежного барса

Снежный барс является гордостью не 
только нашего парка, но и всего Казах-
стана. Его еще называют Ирбис или же 
казахское название Қаблан (Илбіс)  или 
же Барсы занесен не только в Красную 
Книгу Казахстана, но и в Красную Книгу 

Международного союза охраны природы 
по высшей охранной категории – как вид, 
находящийся под угрозой исчезновения. 
В нашей стране он внесен в Красную кни-
гу в 1978 г., относится к 3 категории, как 
редкий вид, численность и ареал которо-
го сокращается.

Государственные инспектора прово-
дят среди населения разъяснительные 
работы по охране, спасению и необхо-
димости полного прекращения охоты на 
барса. Берегите животных. 

Е.МУСАБАЕВ,
гос.инспектор обхода №25

«Жонгар-Алатауский» ГНПП 
Сарканский филиал

Басканское лесничество.  
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ÁLEÝMET

KÖKEIKESTI  
«Алматы облысы білім басқармасының 

Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік 
мектепке дейінгі білім беру ұйымының 
басшысының лауазымдары орнына кон-
курс жариялайды.

Бос орын:  1. «Алматы облысы білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойынша 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Айда-
на» балабақшасы мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнының меңгерушісі. 2. «Ал-
маты облысы білім басқармасының Сарқан 
ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің санаторлық тобымен «Балдырған» 
бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнының меңгерушісі.

Мемлекеттік білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы: 1. Алматы об-
лысы, Сарқан ауданы, Қойлық ауылы, Маке-
тов көшесі, 94А; мектепке дейінгі оқыту және 
тәрбиелеуді жүзеге асыратын «Алматы облысы 
білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Айда-
на» балабақшасы мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны. 2. Алматы облысы, 
Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Абай көшесі, 
65; мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуді 
жүзеге асыратын «Алматы облысы білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің санаторлық 
тобымен «Балдырған» бөбекжай-бақшасы» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорны.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
біліктілік талаптары:

1) жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) 
педагогикалық білім;

2)  педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл, 
оның ішінде соңғы екі жыл мектепке дейінгі 
ұйымда;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары 
біліктілік санатының немесе педагог-
сарапшының, педагог-зерттеушінің, педагог-
шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық 
өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу 
орындарының оқытушыларын, әдістемелік 
кабинеттердің (орталықтардың), біліктілікті 
арттыру жүйесінің әдіскерлерін қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының 
лауазымдық міндеттері:

ХАБАРЛАНДЫРУ
Нормативтік құқықтық актілерге сәйкес 

мектепке дейінгі оқыту және тәрбие ұйымның 
қызметін басқарады.

Педагогикалық кеңес жұмысын басқарады.
Оқу жұмыс жоспарларын, қосымша мек-

тепке дейінгі білім беру бағдарламаларын 
әзірлеуді және бекітуді ұйымдастырады, ішкі 
тәртіп ережелерін бақылайды.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына 
сәйкес білім беру бағдарламаларының іске 
асырылуын қамтамасыз етеді, оқу-тәрбие 
процесі барысында білім беру ұйымдарының 
тәрбиеленушілері мен қызметкерлерінің 
денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігіне қажетті 
жағдайлар жасайды.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар ба-
ланы тәрбиелеу және дамыту мәселелерінде 
балалар мен ата-аналарға психологиялық-
педагогикалық қолдау көрсетуді қамтамасыз 
етеді.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар бала-
ларды тәрбиелеу мен оқытуды ұйымдастыру, 
оның ішінде кедергісіз орта құру үшін арнайы 
жағдайлар жасайды.

Білім беру ұйымын басқару құрылымын 
анықтайды, қаржылық, шаруашылық, ғылыми, 
әдістемелік және басқа да мәселелерді 
шешеді.

Тәрбиеленушілердің контингентін 
қалыптастырады, оларды әлеуметтік қорғауды 
қамтамасыз етеді.

Қоғамдық педагогикалық ұйымдар мен 
әдістемелік бірлестіктердің қызметіне ықпал 
етеді.

Тәрбиеленушілердің денсаулығын сақтау 
мен нығайту, тамақтандыру және балаларға 
дәрігерлік қызмет көрсету үшін ұйымды қажетті 
жағдайлармен қамтамасыз етеді.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымының мүлкі мен қаражатына заңнамада 
белгіленген тәртіппен иелік етеді, жыл сайын 
құрылтайшылардан түскен қаражат пен оның 
жұмсалуы туралы есеп береді.

Оқу-материалдық базаны сақтау мен 
нығайтуды, есеп жүргізуді, санитарлық-
гигиеналық тәртіптің, еңбекті қорғау және 
қауіпсіздік техникасы ережелерінің сақталуын 

«Алматы облысы білім басқармасының  
Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік орта 
білім беру ұйымының басшысының лауа-
зымы орнына конкурс жариялайды.

Бос орын:  «Алматы облысы білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мұхамеджан 
Тынышбаев атындағы мектепке дейінгі шағын 
орталығы бар орта мектеп» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің директоры.

Мемлекеттік білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы: Алматы об-
лысы, Сарқан ауданы, Қарғалы ауылы, Ленин 
көшесі, 1; оқушыларға оқыту мен тәрбиелеуді 
жүзеге асыратын «Алматы облысы білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мұхамеджан 
Тынышбаев атындағы мектепке дейінгі шағын 
орталығы бар орта мектеп» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
біліктілік талаптары:

1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу 
орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де 
кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта да-
ярлауды растайтын құжат;

2) педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл-
дан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл 
үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта 
білім беру ұйымы басшысының орынбасары 
лауазымындағы өтілі бір жылдан кем емес;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары 
біліктілік санатының немесе педагог - 
сарапшының, педагог-зерттеушінің, педа-
гог- шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық 
өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орын-
дары оқытушыларының қызметкерлерін, 
әдістемелік кабинеттер (орталықтар) 
әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін 
қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының 
лауазымдық міндеттері:

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

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

Педагогикалық кеңесті басқарады.
Мектептің жұмыс жоспарын, оқу-тәрбие 

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

қамтамасыз етеді.
Жұртшылықпен, ұйымдармен, ата-

аналармен (оларды алмастырушылармен) 
өзара байланысты жүзеге асырады.

Педагог кадрларды және көмекші 
қызметшілерді іріктеу мен орналастыруды 
жүзеге асырады, қызметкерлердің лауазымдық 
нұсқаулықтарын әзірлейді.

Кадрлардың кәсіби шеберліктерін 
арттыруға жағдай жасайды.

Белгіленген тәртіппен қызметкерлердің 
біліктілік санатын беру (растау) жүргізеді.

Білім беру ұйымы туралы қажетті есепті 
дайындауды және ұсынуды жүзеге асырады.

Лауазымдық жалақының мөлшері: 1. «Ал-
маты облысы білім басқармасының Сарқан 
ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің «Айдана» балабақшасы 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорнының меңгерушісі, қызметтік 
айлықақысы еңбек сіңірген жылдарына қарай 
103 526 теңгеден 193 085 теңгеге дейін. 2. «Ал-
маты облысы білім басқармасының Сарқан 
ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің санаторлық тобымен «Балдырған» 
бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнының меңгерушісі, 
қызметтік айлықақысы еңбек сіңірген жылда-
рына қарай 88 656 теңгеден 104 583 теңгеге 
дейін.

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

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 
құжаттардың тізбесі:

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

(сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі 
құжат);

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшірмесі;

5) кадрларды есепке алу жеке парағы және 
фото;

6) қолданыстағы жазалаулары мен 
көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы 
жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;

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

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

9) соттылығының жоқ екендігі туралы 
анықтама;

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

11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

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

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

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

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

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

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

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

Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен 
жұмыс жоспарларын бекітеді.

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

Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік 
және материалдық-техникалық базасын 
қалыптастырады және жетілдіреді.

Оқу-тәрбие процесін әдістемелік 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады және 
жетілдіреді.

Қазіргі заманғы ақпараттық 
технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді.

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

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

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

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

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

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

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

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

Қызмет барысында айрықша көзге түскен 
оқытушылар мен білім беру ұйымдарының 

қызметкерлерін өзінің құзыретіне қарай 
марапаттауға және көтермелеуге ұсынады 
және өз құзыретінің шегінде жаза қолданады.

Педагогикалық этика бойынша кеңестің 
ұсынымдарын ескере отырып, өз құзыреті 
шегінде жаза қолданады.

Өз құзыреті шегінде мектептің басқа да 
барлық қызметкерлеріне жаза қолданады.

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

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

Ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілікті 
меңгерген.

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

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

Білім беру қызметін ұсыну сапасына жауап 
береді.

Лауазымдық жалақының мөлшері: «Ал-
маты облысы білім басқармасының Сарқан 
ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің «Мұхамеджан Тынышбаев 
атындағы мектепке дейінгі шағын орталығы 
бар орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры, қызметтік айлықақысы 
еңбек сіңірген жылдарына қарай 145 723 
теңгеден 220 825 теңгеге дейін.

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

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 
құжаттардың тізбесі:

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

(сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі 
құжат);

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшірмесі;

5) кадрларды есепке алу жеке парағы және 

фото;
6) қолданыстағы жазалаулары мен 

көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы 
жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;

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

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

9) соттылығының жоқ екендігі туралы 
анықтама;

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

11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

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

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

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

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

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

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

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

Бөлім басшысы   П.Имангазиева 
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SHARAINA
«Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп» 1 «б» сынып 

оқушыларының шығармашылығынан.
Сынып жетекшісі: Қожабекова Р.А

ХАБАРЛАНДЫРУ  *  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Продам весы автомобильные; краны мостовые, крановые. 
Обращаться тел. 8771 5179725.
4 бөлмелі үй сатылады. Жер көлемі 

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

Продается дом с общей площадью - 
400 кв.м., с земельным участком - 0,22 га, 
имеется вода, санузел отдельно, телефон, 
другие хоз.постройки или обменяю на г. Тал-
дыкорган на 3-х комнатную квартиру или на 
частный дом с центральным отоплением. 
Обращаться: ул. Тәуелсіздік № 247, тел. 
2-04-99, сот. 8702 6687681. 

Ата-аналар назарына!

ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕС ТУРАЛЫ
  

 «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық-қорғаншылық кеңестің жұмысын 
ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 
шілдедегі № 355 бұйрығы негізінде қамқоршылық-қорғаншылық кеңестерінің 
құрылатыны туралы хабарлаймыз.
       Осыған байланысты Сарқан гуманитарлық колледжі студент өмірі мен денсаулық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, тәрбие мен оқыту сапасын жақсартуға, 
материалдық – техникалық базасын дамытуға ,қамқоршылық-қорғаншылық кеңесінің 
құрамына ұсыныстарыңызды қабылдайды.
Мекен-жайы: Сарқан қаласы,Тынышбаев к-сі № 35 БТел: 8  (728 39)5 00 16.

В РГУ «Жонгар-Алатауский» государственный национальный природный парк»  
требуются сотрудник на должность: 1.  В  Лепсинский филиал инженер по охра-
не и защите леса  - государственный инспектор. Требование к квалификации: За-
работная плата – 90 тыс.  тенге. Образование высшее (или послевузовское) лес-
ное хозяйство (лесные ресурсы и лесоводство), (охотоведение и звероводство) без 
предъявления требоваания к стажу работы. Образование средне-специальное, 
средне-профессиональное: «Лесное хозяйство», «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство (по видам)», «Экология и природоохранная деятельность (по видам)», 
«Охотоведение и звероводство», и без предъявления требований к стажу работы. 

Место нахождения:  г. Саркан, ул. Венедиктова №74,  тел: 872839 21201, эл. 
почта: gongar-alatau@mail.ru.    

Негізінде дін дәстүрдің негізі десек 
қателеспеген боламыз. Cебебі кез келген 
салт пен дәстүр, әдет пен ғұрып сияқты 
дүниелердің астарында сенім жатыр. 
Ал сенім дегеніңіз – дін. Демек, дін мен 
дәстүрді бір бірінен ажыратып қарай ал-
майсыз. Әрине, бүгінде қазақ баласы 
дін мен дәстүр деген уақытта бұл жер-
де қандай да бір сенімді емес, ислам 
дінін меңзеп тұрғанымыз анық.  Ислам 
халықтар мен этностардың, ұлт пен 
ұлыстың ғасырлар бойы қалыптасқан 
мәдениеті мен тарихтарын, мұрасын, 
құндылықтарын жоққа шығармайды. 
Әсіресе, мұсылман халықтарының өмір 
сүру салты мен дәстүрлері исламға сәйкес 
өмір сүру ережелерімен үйлесімдігін тау-
ып біте қайнасқан. Өзіміз бала кезімізден 
естіп өскен тыйым сөздер (тырнақты 
түнде алма, күл-қоқысты баспа, кеш 
мезгілінде кір суды далаға төкпе, малды 
теппе, қарғыс айтпа, ысырап қылма, нан-
ды баспа, тамақты үрлеп жеме, тырнақты 
шайнама және т.б.) қариялардың айтқан 
өсиеттері мен кеңестері тұнып тұрған дін. 
Бұлардың басым бөлігі аят пен хадистер-
мен ұштасып жатқанын көреміз.Расында 
да пайғамбардың (с.ғ.с.) тамақты үрлеп 
жемеу туралы хадисы келген. «Тамақты 
суытып жеңдер, себебі онда үлкен бере-
ке бар».

Пайғамбардың (с.ғ.с.) бауыздай-

Дін мен дәстүр сабақтастығы
тын малдың көзіне 
пышақты көрсетпеуге 
және ол пышақтың өткір 
болуын қадағалауды 
айтқан. Ал бір әйгілі ха-
дисте жезөкше әйелдің 
қатты шөл қысқан итке 
су беруінің арқасында 
күнәлары кешіріліп, 
жәннатқа барғандығы 
туралы хабарланған. 
Осы сияқты хадистер 
бізді «малды теппеуге, 
қорламауға» шақырады. 
«Біреуге қарғыс айт-
па» деген дәстүріміз 
пайғамбардың (с.ғ.с.) 
«Қарғыс айтпаңыздар! Егер қарғыс 
сол адамға тимесе, онда өзінің иесіне 
қайтып келеді» деген хадисын қайталап 
тұрғандай. Сол сияқты біздің дәстүріміз 
дін исламмен үндесіп жатыр. Жылдар 
бойы салт-дәстүріміз дінмен өзара кірігіп, 
ажырамастай болып тамырласып кетті.

Халқымыз Ислам дінін қабылдағаннан 
кейін ондағы адамның жаратылысына 
тән құндылықтар салт-дәстүріміз, әдет-
ғұрыптарымыз бен наным-сенімдеріміздің 
негізіне айнала бастады. Бұл әдет-

ғұрыптар мен сенімдердің негізгі қайнар 
көзі – Құран аяттарынан бастау алып 
жатса, олардың көбі Исламның екінші 
негізі болып саналатын хадистер мен 
сүннеттерден тұрады.

Біздің қазіргі әдет-ғұрып деп ұстанып 
жүрген ата-баба мұраларының көпшілігін 
бабаларымыз сол кезеңдерде «сүннетті 
ұстану» ниетімен қалыптастырған. 
Бұған дәлел – көптеген әдет-ғұрыптар 
мен наным-сенімдеріміздің хадис және 
сүннеттерімен үндесіп жатуында. Ис-
лам діні ұлтымыздың бітім-болмысы 

мен мәдениетінде дәстүрлері мен әдет-
ғұрыптарында өзіндік із қалдырған. 
Халқымыздың тұрмыс-тіршілігінде 
сақталған діни дәстүрлер: сүндеттеу, неке 
қию, Құрбан айт пен Ораза айт, жарапа-
зан, садақа беру, пітір беру, бата беру, 
тасаттық жасау діни жоралғылардың 
өміршеңдігін көрсетеді. Сондай-ақ ма-
зарлар мен кесенелер, мешіттер мен ме-
дреселер халқымыздың тарихында ұлт 
руханиятының асыл қазынасы ретінде 
қызмет атқарды. Халқымыз жылдар бойы 
Алла Елшісінің (с.ғ.с.) өсиеттерімен өмір 
сүрді. Діни рәсімдерді құрмет тұтты. Бұл 
нағыз мұсылманшылықтың көрінісі бо-
латын. Үлкендер жағы «Жақсы сөз – жа-
рым ырыс», «Түсі игіден түңілме» деп, 
бір-бірін жақсылыққа үндеген. Алланың 
Елшісі (с.ғ.с.): «Иман алпыс бірнеше 
бөліктен тұрады, ең абзалы – «Лә иләһә 
иллалаһ» (Алладан басқа құдай жоқ») 
деп айту, ең төмені – жолда көлденең 
жатқан нәрсені алып тастау. Ұят та – 
иманның бір бөлігі» деген. Бұл ретте 
дін мен дәстүрдің сабақтастығы  ұлттық 
рухтағы құндылықтарымызды қадірлеп, 
ұлттық мүддемізді қорғап, ана тілінде 
сөйлеп, салт-дәстүрімізді күнделікті өмір 
салтында қолдана білуде деп ойлаймыз.

С. АСҚАР,
Сарқан ауданының бас имамы.

Продам дом в центре благоустроенный, имеется горячая, холодная вода, ду-
шевая кабина, туалет, Аристон. Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. 
постройки. Сдвоенный участок 14 соток. Полив отличный. Обращаться ул. Жам-
была № 18 (2 квартала выше полиции), тел. 2-13-54, сот. 8 700 2786020.

Продается 3-х комнатная благоустроенная квартира, с евроремонтом, с  цен-
тральным отоплением, рядом с акиматом. 5/2 этаж, имеется перекрытые 2 балкона 
по адресу ул. Тауелсыздык, 102. с.т.87016409747,87022240404.

Жолдауға қолдау

Сапалы қызмет - басты міндет 
     
  Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев Қазақстан  
халқына Жолдауында мемлекеттік қызмет 
көрсетудін сапасын артыру мәселесіне 
ерекше көңіл бөліп, бұл саладағы басты 
міндет ретінде мемлекеттік аппараттың бір 
жақты өктемділік әдісінен тиімді және жедел 
мемлекеттік қызмет көрсетуге  ауысуын басты 
назарда ұстайды. Қазіргі таңда мемлекеттік 
қызмет көрсетуді оңтайландыру мақсатында  
барлық жағдай жасалуда. Көктерек ауылдық 
округінде де электрондық үкімет порталы пай-
даланылып, халыққа жүйелі қызмет көрсету 
жолға қойылды. Көктерек ауылдық округі 
әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің 
қызметкерлері электрондық үкімет портал-
дарын пайдалану дағдыларын өздері ғана 
меңгеріп қоймай тұрғындарды да оқытуда. 
Бірқатар тұрғындар Сарқан қаласына бармай-
ақ туындаған  мәселелерді ауылда отырып-ақ шешуге мүмкіндік алды. Ең алдымен 
мемлекеттік қызметтерді сапалы көрсету мәселелері бойынша  мүгедектермен 
қарым - қатынас жасау дағдыларына көбірек көңіл бөліп отырмыз. Мүмкіндігі 
шектеулі адамдар келгенде, ережені ұстанып, оларды кезексіз қабылдаймыз. 
Өзімізді таныстырамыз, мұқият тыңдаймыз, анықтама тілінде кеңес беріп, жауа-
бын қорытындылап түсіндіреміз. Сыйламаушылық, назар аудармау,  дөрекілік 
көрсету сынды жат әдеттерге тиым салынған. Мүмкіндігінше қолдап алғыс айтып, 
егер қосымша ақпарат қажет болса сұрап, жылы қоштасуға дайын тұрамыз.  Кез-
келген жүйенің пайда болуы үшін мықты іргетас қажет, бұл мәселеде нормативтік 
құқықтық база болып табылады. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушілер 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сәйкес 
мемлекеттік қызметтер көрсетуге міндетті. Мемлекеттік қызметшінің жұмысы 
адамнан кең білімділікті, үлкен жауапкершілік пен төзімділікті талап етеді.

Альбина АЙКОЖАНОВА,   
Көктерек ауылдық округінің әкімі аппаратының бас маманы. 

ОПМ «СКОТОКРАД»
С 22 сентября по 25 сентября 2021  года на территории Алматинской области стар-

товало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Скотокрад”, 
нацеленное на выявление лиц, причастных к совершению краж скота, их задержанию 
и привлечению к уголовной ответственности.  Полицейскими Алматинской области в 
этот период были проверены места забоя скота и точки сбыта мясной продукции с 
соответствующей документацией. Кроме того, в рамках ОПМ стражами правопорядка 
области проводились беседы с населением по профилактике скотокрадства. 

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


