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Қасым-Жомарт Тоқаев еліміз-
дің өткен жылғы экономикалық 
жағдайын қорытындылады. 
Қаңтар оқиғаларының қалып-
ты өмірімізді түбегейлі 
өзгерткенін атап өтіп, Қазақ 
елінің пандемияға, іскерлік 
белсенділіктің төмендеуіне 
және ұлттық қауіпсіздікке төнген 
сын-қатерлерге байланысты 
күрделі кезеңді бастан өткеріп 
отырғанына назар аударды.

"Біз осындай қиын жағдайда 
ел бірлігінің арқасында 
мемлекетіміздің қауіпсіздігін, тіпті 
тұтастығын да сақтап қалдық. 
Қазір Үкіметтің басты міндеті 
- халықтың әл-ауқатын артты-
ру, азаматтардың табысындағы 
алшақтықты азайту және еңбек 
етуге қолайлы жұмыс орында-
рын ашу. Бәріміз елдің игілігі 
үшін қызмет етуге тиіспіз", - деді 
Мемлекет басшысы.   

Президенттің пікірінше, 
халықтың табысын арттыру 
және теңсіздікті азайту басым 
міндеттің бірі.

"Қазіргі таңда 1 миллионға 
жуық адамның табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейіне де жетпейді. 
Бұл - соңғы 10 жылдағы ең на-
шар көрсеткіш. Қазіргі уақытта 
менің тапсырмам бойынша 
Халықтың табысын арттыруға 
арналған бағдарлама әзірленіп 
жатыр", - деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.

Мемлекет басшысы инфля-
цияны ауыздықтау мәселесін 
екінші міндет ретінде атады.

-Сауда-саттықтағы тиімсіз 
делдалдыққа тоқтау салатын 
кез келді,-деп Мемлекет басшы-
сы экономиканы өркендету үшін 
қосымша қаражат қарастыру 
міндетіне де тоқталды.

Президент Үкіметке бір айдың 
ішінде заңға өзгеріс енгізуден 
бастап, барлық қажетті шараны 
қабылдауға, соның ішінде іштен 
және сырттан инвестор тартуға 
тапсырма берді.

Мемлекет басшысы кеден 
бекеттеріндегі қордаланған 

НАҚТЫ ҰСЫНЫСТАР БЕРІЛДІ

мәселелерді жедел шешу қажет 
деп санайды.

Президент барлық деңгейдегі 
әкімдердің бюджет дербестігін 
одан ары арттыруы қажет екеніне 
арнайы тоқталды. Оның айтуын-
ша, аймақтардың 82 пайызының 
дотацияда болуы дұрыс емес.

Президент утилизациялық 
алым мәселесіне де тоқталды. 
Сонымен қатар жалдама-
лы тұрғын үйді субсидиялау 
жөніндегі бастамасын тездетіп 
жүзеге асыру қажеттігіне де баса 
мән берді. Бұл бастама өткен 
жылы іске қосылуы керек еді.

Отырыс барысында агро-
өнеркәсіп кешенін дамыту 
мәселесіне баса мән берілді.

Президент соңғы бес жылда 
ауыл шаруашылығын дамытуға 
2 триллион теңгеден астам 
қаражат бөлінгенін еске салды. 
Алайда, оның айтуынша, субси-
дия қанша өссе де, бұл салада 
ауыз толтырып айтатын өзгеріс 
болған жоқ. Мемлекет басшы-
сы осы саланы ретке келтіруді, 
аграрлық саланың тиімділігін 
арттыруға бағытталған субси-
диялаудың жаңа жүйесін құруды 
тапсырды.

Бұдан бөлек, Президент 
жердің белгілі бір тұлғалардың 
меншігіне өтіп кетуіне жол бер-
меу мәселесіне тоқталды.

Үкіметке жер учаскелерінің 
шекті көлемін анықтау үшін 

сарапшылар мен ғылыми 
институттардың қатысуымен 
жұмыс тобын құру тапсырылды. 
Мұны осы жылдың 1 мамырына 
дейін бекіту керек.

Президент энергетика кеше-
нін дамытуға тағы бір басым 
міндеттің бірі ретінде тоқталды. 
Мемлекет басшысы былтыр 
осы салада болған дағдарысты 
еске салды. Атап айтқанда, ди-
зель отынының, авиакеросиннің, 
сұйытылған мұнай газының, 
электр қуатының тапшылығы 
байқалды. Қасым-Жомарт 
Тоқаев еліміздің энергетикалық 
қауіпсіздігі мәселесін АЭС салу 
арқылы тез арада шешу қажет 

деп санайды. 
Президент денсаулық сақтау 

мәселесі жөнінде айта келе, бұл 
саланың қаржыны көп қажет 
ететінін атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев сөзін 
түйіндей келе, мемлекет пен 
бизнес басшылыққа алуға тиіс 
қағидаттарды айқындады.

"Жаңа Қазақстанды» құру 
үшін түсінікті әрі әділ мемлекеттік 
саясат жүргізілуі керек. Бұл сая-
сат шенеуніктердің жөнсіздігіне 
жол бермейді. Бәсекеге және 
технологияға негізделген эко-
номиканы қалыптастырады.  
Сонымен бірге, жекеменшікке, 
адамның құқықтары мен 
бостандығына қол сұғылмауына 
заң үстемдігі арқылы  кепілдік 
береді", - деді Президент.  

Мемлекет басшысы билік 
пен қоғамның адал еңбек пен 
әділ ынталандыру идеоло-
гиясын ұстануы қажет екенін 
айтты. Бұл идеология ком-
прадорлар мен уақыт өткізіп 
жүргендердің, масылдардың ор-
нын алмастыруға тиіс. 

"Үкіметке шетелге заңсыз 
шығарылған қаражаттарды және 
онда сатып алынған активтерді 
елімізге қайтару жолдары 
жөнінде ұсыныс әзірлеуге 2 ай 
уақыт беремін", - деді Президент.

Сонымен қатар жиын ба-
рысында премьер-министр 
Әлихан Смайылов, Ұлттық банк 
төрағасы Ғалымжан Пірматов, 
"Самұрық-Қазына" АҚ басқарма 
төрағасы Алмасадам Сәтқалиев, 
Маңғыстау облысының әкімі 
Нұрлан Ноғаев, Алматы 
облысының әкімі Қанат Бозым-
баев, Жамбыл облысының әкімі 
Бердібек Сапарбаев, Алматы 
қаласының әкімі Ерболат До-
саев, Қызылорда облысының 
әкімі Гүлшара Әбдіқалықова, 
Солтүстік Қазақстан облысының 
әкімі Құмар Ақсақалов сөз 
сөйледі.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен бейнебайла-
ныс режимінде Үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Жиынға премьер-министр 
Әлихан Смайылов, Мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин, Президент Әкімшілігінің бас-
шысы Мұрат Нұртілеу, Үкімет мүшелері, облыстар мен Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Шымкент қалаларының әкімдері, орталық мемлекеттік органдардың және ұлттық 
компаниялардың жетекшілері қатысты.

Өнім негізі - бүгіннен
Ақпан айы ортасынан асқаннан соң-ақ 

көктемнің исі сезіледі, қыр астында көктемнің 
көгі қылтияды, дала жұмыстары өріс алады. 
Бүгінгі таңда  егістіктегі шаруаның денін техни-
ка атқаратындықтан қожалық иелері машина-
тракторларын жаңартуды басты назарда 
ұстайды.

- Өткен жылы аудан бойынша жалпы сомасы 
1 млрд. 690 млн. теңге тұратын 80 дана техни-
камен машина – трактор паркіміз толықты,-дейді 
Сарқан аудандық ауылшаруашылық бөлімінің 
басшысы Жандос Өмірсадық. – Оның ішінде 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ арқылы 42 дана, басқа 
лизингтік компаниялар арқылы 8 дана және 
шаруа қожалықтарының қаржысына 30 дана 
ауылшаруашылық техникалары сатып алынды.

Осындай игі талпыныстардың нәтижесінде 
ауданда 1318 дана трактор, 185 комбайн 
тіркеуден өтіп, трактор тіркемелері мен басқа да 
ауылшаруашылық техникалары дала жұмыстары 
үшін дайындық сапына қойылуда. 

Ауданда шаруа құрылымдары мен жер 
пайдаланушылар игілігі үшін 561 175 га 
ауылшаруашылығына арналған алқап бар. 

Өткен жылы 58747 гектарға дәнді дақылдар, 
18659 га күздік бидай, 6956 га жаздық бидай 
себіліп тиісті өнім алынды. Басқа да дәнді, май-
лы дақылдардың, қант қызылшасының, бақша 
дақылдарының аумағы биыл да кеңейе түсетіні 
белгілі. Сонымен қатар өткен жылы дәрілік 
шөптер Ресей, Түркия, Германияға, тары өнімі 
Германияға, қытай бұршағы Өзбекстанға, би-
дай өнімі Қырғызстанға, бал өнімі Ресейге экс-
портталып, ауылшауашылық өнімдерінің өрісі 
кеңейе түсті.

Сарқан шаруаларының иелігіндегі суармалы 
алқап үш өзеннің мол суынан нәр алады. Өткен 
жылы Тәуке, Ащылыөзек арналарын күрделі 
жөндеуден өткізуге бөлінген 437, 7 млн. теңгенің 
100 миллионы игерілді. Сонымен қатар 10 ішкі 
шаруашылық арнасы ағымдағы жөндеуден өтіп, 
ауылшаруашылық өнімін өндірушілерді сумен 
қамтамасыз ету мақсатында іргелі жұмыстар 
жүргізілді. Осындай мақсатты жұмыстар биыл 
да жалғасын табатын болады.  

Өнім негізі қысқы кезеңде қаланады. Шаруа 
құрылымдары арқасын кеңге салмай алдағы 
күннің қам-қарекетімен шұғылдануда.

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

ЖОБА

Аудандық мәслихаттың шешімі
Сарқан ауданы бойынша шетелдіктер үшін туристік жарнаның  

мөлшерлемелерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің №787 "Шетелдіктер үшін туристік жарна төлеу 
қағидалары" қаулысының 2-тарауының 4,5-тармақтарына сәйкес, Сарқан 
аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Туристерді орналастыру орындарындағы шетелдіктер үшін туристік 
жарнаның мөлшері 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса 
алғанда – болу құнының 0(нөл) пайызы бекітілсін.

2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сарқан аудандық мәслихатының
хатшысы                                                                      М. Разбеков

ПРОЕКТ

Решение районного маслихата
Об утверждении ставок туристского взноса для 

иностранцев  по Сарканскому району
В соответствии Закона Республики Казахстан «О местном государствен-

ном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,             с 
пунктами - 4,5 главы-2 постановления  Правительства Республики Казахстан 
№ 787 «Правила уплаты туристского взноса для иностранцев», Сарканский 
районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить ставки туристского взноса для иностранцев в местах разме-
щения туристов с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно – 0 (ноль) 
процентов от стоимости пребывания;

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Сарканского
районного маслихата                                                М. Разбеков
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Мемлекет басшысы сыбайлас 

жемқорлықпен ымырасыз күресу 
мемлекеттік саясаттағы негізгі 
басымдықтың бірі екенін атап өтті. Оның 
пікірінше, заң үстемдігін орнатып, нағыз 
құқықтық мемлекет құру үшін, ең алды-
мен, жемқорлықтың тамырына балта 
шабу керек.

Президент соңғы жылдары бірқатар 
маңызды қадам жасалғанына на-
зар аударды. Соттардың сапалы 
қызмет атқаруы үшін нақты шаралар 
қабылданды. Кейінгі үш жылда 174 судья 
жұмыстан шығарылды, я болмаса лауа-
зымы төмендетілді. Жаңадан құрылған 
әкімшілік соттарға жарты жылдың ішінде 
14 мың талап-арыз түскен. Соның тең 
жартысында сотқа арызданушылар жеңіп 
шыққан. Қылмыстық процестің үш буынды 
үлгісі енгізілді. Соның нәтижесінде про-
курорлар былтыр үш жарым мыңға жуық 
адамның қылмыстық процеске негізсіз 
тартылуына жол берген жоқ. Басқа да 
бірқатар институционалдық шаралар 
жүзеге асырылды.

Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің тап-
сырмасы бойынша әзірленген Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы саясат 
тұжырымдамасының жобасын бекітетінін 
мәлімдеді. Бірақ жұмыстың тиімділігі 
нақты нәтиже бойынша бағаланады. Түпкі 
мақсат – сыбайлас жемқорлықтан таза 
қоғам қалыптастыру.

Мемлекет басшысы құқық қорғау 
органдарының жұмысынсыз сыбайлас 
жемқорлықпен тиімді күрес жүргізу мүлде 
мүмкін емес деп санайды. Көп жыл бойы 
олар мәселені терең зерттемей тұрып, 
пара алушыларды қылмыс үстінде 
ұстап келді. Әртүрлі адам бір лауазым-
ды атқарып отырып, бірдей мәселелерді 
шешкені үшін кінәлі деп танылған. 
Жемқорларды тұрақты түрде ұстап, 
түрмеге тоғытып отырған. Ал сыбайлас 
жемқорлықтың белең алуына қатысты се-
бептер мен жағдайлар ешкімді қызықтыра 
қоймаған. Тек соңғы жылдары ғана осы 
мәселеге назар аударыла бастағаны 
байқалады.

– Бұл жерде ауыл шаруашылығындағы 
субсидияларға байланысты жемқорлық 
деректердің анықталғанын атап өтуге 

Келелі кеңес арқауы- сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері

болады. Кейінгі бес жылда мемлекет 
аграрилерді қолдау үшін екі триллион  
теңге бөлді. Осы уақыт ішінде  аталған са-
лада 960 қылмыстық іс тіркелген. 450 адам 
қылмыстық жауапкершілікке тартылған. 
Бұл сала жылдар бойы жемқорлыққа бел-
шеден батуда.  Соның кесірінен мемлекет 
үлкен зиян шекті, азық-түлік қауіпсіздігіне 
нұқсан келді. Атап айтқанда, жайылымдық 
жерлерді суландыруға бөлінген 80 мил-
лиард теңгенің тең жартысы мақсатқа 
сай жұмсалмаған. Былтыр қуаңшылық 
болған кезде шаруалар жем-шөп таппай, 
мал қырылып қалды. Тіпті, кейбір өңірде 
шаруаларға субсидия ретінде күн бата-
реясы берілген. Ашығын айтқанда, ауыл 
тұрғындарына не қажет екеніне ешкім 
бас қатырмаған. Субсидияны игердік деп 
есеп беру үшін сол күн батареяларының 
бағасы еселеп көрсетілген. Мұның бәрі 
уәкілетті органдардың жауапсыздығынан 
болған. Ауыл шаруашылығы министрлігі 
мен әкімдер мұндай былыққа жол бергені 
үшін жауап беруі керек, – деді Президент. 

Қасым-Жомарт Тоқаев ақпараттық 
жүйелер мен деректер базасының 
жұмысына қатысты мәселелерге арнайы 
тоқталды. Цифрлық даму, инновациялар 

және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне 
мемлекеттік құрылымдар әзірлеген 
барлық ақпараттық жүйеге тексеру жүргізу 
тапсырылды.

Мемлекет басшысы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың барлық 
бағытын түбегейлі қайта қарауға шақырды, 
сондай-ақ уәкілетті органдардың алдына 
бірқатар міндет қойды. Оның пікірінше, 
кәсіпкерлер мен жұртшылықтың сыбай-
лас жемқорлық деректері бойынша бер-
ген өтініштері негізінде жүйелі жұмыс 
жүргізу қажет.

Президент мемлекет белгілейтін 
бағаларды реттеу кезіндегі жемқорлықты 
түбегейлі жою мәселесіне ерекше назар 
аударды.

Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік 
сатып алулар мен квазимемлекеттік 
сектордағы сатып алулардың тұтас 
жүйесін қайта қарауды тапсырды. Пре-
зидент мемлекеттік сатып алуларға 
беделі бар, тиісті техникасы бар, білікті 
жұмысшылары бар, салықты уақтылы 
төлейтін өндірушілер қатысуы керек деп 
есептейді.

Үкіметке сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл және қаржы мониторингі 

органдарымен бірлесіп, мемлекет пен 
квазимемлекеттік сектордың сатып алула-
рын реттеу тәсілдерін, соның ішінде осы 
саладағы мемлекеттік бақылау жүйесін 
түбегейлі өзгерту тапсырылды.

Сонымен қатар Мемлекет басшы-
сы мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
саласындағы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы бақылауды күшейту қажет деп 
есептейді. Үкімет мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік туралы заңды түбегейлі 
жаңарту мәселесін қарастыруға тиіс

Президент салық және кеден 
саласындағы сыбайлас жемқорлықты 
жою мәселелеріне арнайы тоқталды.

Президент халық арасында ақпараттық 
түсіндіру жұмыстарын жүргізуді күшейтуге 
шақырды. Бүкіл қоғамды жемқорлықпен 
күресуге жұмылдыру қажет. «Жемқорлық 
– індет, онымен күресу – міндет» 
қағидатын баршаның санасына сіңіру 
бүкіл мемлекеттік органның ортақ жұмысы 
болуға тиіс. Қасым-Жомарт Тоқаевтың ай-
туынша, мемлекеттік аппаратта жобалық 
басқару қағидаттарын енгізуді жалғастыру 
маңызды. Барлық мемлекеттік орган 
жұмыстың жаңа форматына белсенді 
кірісіп, оларды іс жүзінде қолдануы керек.

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
мүшесі және Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес жөніндегі агенттіктің Қоғамдық 
кеңесінің мүшесі Марат Бәшімов қоғамдық 
бақылауды кеңейтуді және мемлекеттік 
органдардың ашықтығын қамтамасыз 
етуді ұсынды. 

Осыған байланысты Қасым-Жомарт 
Тоқаев жоғары лауазымды тұлғаларды 
тағайындаған кезде Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
қорытынды анықтамасын міндетті түрде 
талап ету қажеттігін айтты

Жиын барысында Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің төрағасы Марат Ахметжа-
нов, Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау 
жөніндегі уәкіл Рустам Жүрсінов, 
Ауыл шаруашылығы министрі Ербол 
Қарашүкеев, Цифрлық даму, инновация-
лар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі 
Бағдат Мусин сөз сөйледі.

Семинар – кеңес өткізілді
Жақында аудандық сайлау 

комиссиясының Сарқан ауда-
ны бойынша сайлау процесіне 
қатысушыларды электоралды 
оқытудың 2022 жылға арналған 
күнтізбелік жоспарына сәйкес 
аудандық Мәдениет үйінде семинар-
кеңес өткізілді. Жиынға аудандық 
аумақтық сайлау комиссиясының, 
қалалық орталық сайлау 
комиссиясының  мүшелері, сай-
лаушылар және жастар қатысты. 

Басқосуды ашқан аудандық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Айгүл 
Асқарова алдымен қатысушыларға  аудандық сайлау комиссиясының жаңа төрағасы 
Мұрат Естеуовты таныстырып өтті. Аталмыш лауазымда 20 жылдан астам жемісті 
еңбек еткен Оралбек Тертюбаев өз өтінішімен бұл қызметтен кеткен болатын. Бұдан 
кейін сөз тізгінін алған аудандық сайлау комиссиясының төрағасы Мұрат Естеуов 
басқосудың мақсатына тоқталды. Алдағы саяси науқандарда ұжыммен тығыз қарым-
қатынаста жұмыс жасауға дайын екендігін айта келе күнтізбелік жоспарға сай жыл 
көлемінде түрлі шаралар өткізілетіндігін жеткізді. Мұрат Қасымбекұлы сондай-ақ 
Қазақстан Республикасындағы Сайлау туралы заңның бірқатар баптарымен танысты-
рып өтті. Кездесу соңы сұрақ-жауап форматымен түйінделді.

П.ЖЕҢІСХАН.

Кедейлік шегі - 27245 теңге
Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы облыс бойынша 2022 жылдың І тоқсанына 
кедейлік шегінің мөлшері 27245 теңгені (38921х70%) құрайтындығын ха-
барлайды.

Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы.

АУҚЫМДЫ ЖҰМЫС АТҚАРЫЛДЫ
Аудандық қазынашылық басқармасында 2021 жылда барлығы 48 

мемлекеттік мекемеге қызмет көрсетіледі, оның ішінде республикалық 
бюджеттен қаржыландырылатын мекеме 2, облыстық бюджет-
тен қаржыландырылатын мекеме 13, аудан бюджетінен 18 мекеме, 
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджетінен 
13 мекеме, сонымен қатар қосымша  46 бюджеттен тыс (2 ақылы 
қызмет, 42 ақшаны уақытша орналастыру, 1 қайырымдылық көмек, 1 
шетел валютасындағы)  есеп шот бойынша және 2 квазимемлекеттік 
сектор субъектілеріне қызмет көрсетіледі.

2021 жылда Сарқан ауданы бойынша шығыстары республикалық бюджет 453832,3 
мың теңге, жергілікті облыстық бюджет 8301312,0 мың теңгеге орындалды, жергілікті 
бюджеттің кірісі 7959310,0 мың теңге, ауылдық бюджетінің шығыстары 751856,3 
мың теңге, ал аудандық 7198519,5  мың теңге, орындалуы 99,89 пайызды құрайды. 
Басқарма бойынша  2021 жылда барлығы 41268  құжат қабылданып, оның 40103 
орындалып, 1165 құжат орындаусыз қайтарылды немесе қабылданған құжаттың 2,82% 
пайызын құрайды. 2021 жылда аудандық қаржы, экономика бөлімдері, мемлекеттік 
мекемелердің жауапты орындаушылардың қатысуымен қолданыстағы заңнамалыққа 
енгізілген өзгерістер мен толықтырулар және жұмыс барысында жіберілген қателер 
бойынша семинар-кеңес өткізіліп, сонымен қатар, әр мемлекеттік мекеменің басшыла-
ры мен есепшілеріне түсіндірме жұмыстары жүргізілуде, атқарған жұмыстар бойынша 
талдау жасалып, аудан әкіміне ақпарат жолданды.

Есепті кезеңде қазынашылық басқармасы бойынша сыбайлас жемқорлықпен 
күресу бойынша техникалық оқу сабақтары мен кездесулер өтті, ауданның қоғамдық – 
саяси апталық «Сарқан» газетінің бетіне мақалалар шықты. Сонымен қатар, Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл және Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігіне 100 жыл толуына байланысты іс-шаралар өткізілді. Осыған орай, 
басқармамыздың сыйлы қызметкері Тлеуберлина Гульназ Омиржановнаға Қаржы 
министрлігінің тарапынан естелік төсбелгі берілді.   

     
    Г.ОРЫНОВА,

аудандық қазынашылық  басқармасының басшысы.                                                             

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы Министрінің 2015 жылғы 26 

қаңтардағы №18-02/40 бұйрығымен бекітілген «Ағаш кесу билеті мен орман билетінің 
нысандарын, оларды есепке алу, сақтау толтыру және беру қағидасын ( бұдан әрі 
қағида) 3 тарау 13-1,13-2,13-3 тармақтармен Қазақстан Республикасы  Экология, гео-
логия    және табиғи ресустар министрінің 2020 жылғы 1 маусымдағы №28 бұйрығымен 
толықтырылды.Осыған орай, «Бөрлітөбе орман шаруашылығы» КММ 2022 жылдың 
қаңтарынан бастап «Ағаш кесу және орман билетін беру» мемлекеттік қызметін жеке 
және заңды тұлғаларға egov порталы арқылы электронды үлгіде ұсынады. Кез келген 
азамат аталған қызмет бойынша веб порталға өтініш бере алады Алматы облыстық 
мәслихатының 2018 жылғы 25 шілдедегі №34-175  шешіміне сәйкес Мемлекеттік ор-
ман қоры учаскелеріндегі орман пайдалану ставкасы. Бір бас түйеге – 158 теңге, бір 
бас мүйізді ірі қара мал (сиыр) -126 теңге, бір бас жылқыға -90 теңге, бір бас ірі қара 
малдың жас төліне – 63 теңге, бір бас қой – 32 теңге, бір бас ешкі – 110 теңге, Ара 
ұяларын орналастыру бір ұя -257 теңге, Шабындық жерлердің -1,0 гектары -180 теңге, 
231 теңге және 308 теңге, шабындықтың сапасына қарай.  Мемлекеттік орман қоры 
учаскелеріндегі мал жаю алаңдары бір бас қой, ешкіге 7,0 гектар, бір бас мүйізді ірі 
қара мал (сиыр) 7,0 гектар, бір бас жылқыға 5,0 гектар болып бекітілген. Толық ақпарат 
алу үшін хабарласу телефоны: 872843-2-10-15

 Е.БАРЛЫКБАЕВ,                                       
«Бөрлітөбе орман шаруашылығы» коммуналдық мемлекеттік                                                                                    

мекемесінің бас инженері.                                                                                            

KÖKEIKESTI
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Қылмыстық сот ісіндегі медиация
Медиация – белгілі бір механизм емес, ол дауларды шешудің баламалы әрі ең 

қолайлы тәсілі ретінде танылады. Медиатор дауласушы жақтарға ортақ шешімге 
келудің жолын көрсетеді, ал медиатор шешім қабылдауға араласпайтын бейтарап 
жақ болып танылады. Медиацияның ең басты ерекшеліктеріне еріктілік, рәсімнің 
құпиялығы, қысқа мерзімде келісімге келу, келіссөздер жүргізу арқылы ортақ мызғымас 
шешім қабылдау, тараптардың тең құқылығы жатады.

 Қылмыстық және азаматтық сот ісін жүргізуге медиация институтының негізінде дел-
дал енгізу жақтардың татуласу институтының құқықтық дамуына жол ашады. Елімізде 
жақтарды медиатордың көмегімен татуластыруинститутын енгізу талапкер, жауапкер, 
айыпталушы мен жәбірленуші тараптарға қылмыстық сот ісін жүргізу қағидаттарын 
сақтаудың қосымша кепілін береді. Медиацияны қылмыстық істер бойынша қолдануды 
қылмыстық заңнамамен реттеу мәселесіне келсек, қылмыстық құқықтағы медиация 
медиаторлармен қолданылатын арнайы әдістер жиынтығын реттейді. Қылмыстық 
кодекстің 68-бабында татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату 
бөлігі бекітілді. Қылмыстық кодекстің 68-бабына сай онша ауыр немесе ауырлығы 
орташа қылмыс жасаған адам келтірілген зиянды қалпына келтіріп, жәбірленушімен 
татуласса, қылмыстық жауаптылықтан босатуға жатады. Заң аясында медиацияны 
қолданудың ережелері адам өлімімен, сыбайлас жемқорлық, террористік, экстремистік 
қылмыстар жасаған жасаған адамдарға қолданылмайды. Сот міндетіне тек заңмен 
бекітілген 68-бап талаптарын түсіндіру кіреді, сот ешкімді мәжбүрлеп жүктемейді. Ал 
медиатор сот төрелігін іске асырумен байланысты емес бейтарап тұлға ретінде сот-
талушы мен жәбірленушінің татуласуына жағдай жасайды. Екі жақ медиативті келісім 
құруға өз еркімен келіскен жағдайда сотталушы жәбірленушімен татуласуына байла-
нысты қылмыстық жауаптылықтан босату туралы сот төрелігін іске асырады. Сондай-
ақ, қылмыстық процестік кодексінің 85-бабымен медиатор процессуалды тұлғаның 
өкілеттілігі бекітіледі.Медиация рәсімін енгізу мен қолдану қоғамдық қарым-қатынастың 
мәдениетін арттырады. 

А.ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
Сарқан аудандық сотының кеңсесінің кеңсе меңгерушісі.                           

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігі ҮЕҰ өз қызметі туралы 
мәліметтерді ұсынуға шақырады!

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап үкіметтік емес ұйымдардың қызметі туралы 
мәліметтерді ҮЕҰ Дерекқорына ұсынудың кезекті мерзімі басталғанын еске саламыз. 
«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабының 
5-тармағына сәйкес мәліметтер жыл сайын 31 наурызға дейін ұсынылады.

ҮЕҰ Дерекқорына мәлімет ұсыну мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және мемлекеттік 
гранттар шеңберінде әлеуметтік бағдарламаларды және (немесе) әлеуметтік жо-
баларды іске асыруға, сондай-ақ ҮЕҰ үшін сыйлық алуға арналған конкурсқа қатысу 
үшін міндетті шарт болып табылады. ҮЕҰ Дерекқорында болу ұйымдарға ҮЕҰ-
ның табысты жобаларымен танысуға, тәжірибе алмасуға, ынтымақтастық пен 
серіктестік орнатуға мүмкіндік береді.Мәліметтер Үкіметтік емес ұйымдарымен өз 
қызметі жөніндегі мәліметтерін ұсыну және олар туралы дерекқорды қалыптастыру 
Қағидаларына сәйкес ұсынылады.Сіз өз ұйымыңыздың қызметі туралы мәліметтерді 
келесі тәсілдердің бірімен ұсына аласыз:1) ҮЕҰ Дерекқорының https://infonpo.gov.kz/ 
интернет-порталы арқылы (интернет-порталда авторизациядан өту ХҚКО-да алынған 
заңды тұлғаның ЭЦҚ кілтінің көмегімен мүмкін болады); 2) уәкілетті органға қағаз және 
электрондық тасығыштарда (Word форматында CD-дисктерде немесе USB-флэш-
жинақтаушыларда) пошта арқылы немесе қолма-қол ұсынады (Қазақстан Республика-
сы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Азаматтық қоғам істері комитеті, Нұр-
Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8 «Министрліктер Үйі», 15-кіреберіс).

ҮЕҰ Дерекқорының https://infonpo.gov.kz/ интернет-порталына кірген кезде Сіз 
порталмен жұмыс істеу бойынша қадамдық алгоритм берілген нұсқаулықпен таны-
са аласыз. ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтерді ұсынбауы, уақтылы ұсынбауы және анық 
емес немесе көрінеу жалған мәліметтерді ұсынуы үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес жауапкершілік көзделген.

Министерство информации и 
общественного развития РК 

призывает НПО сдать сведения о
 своей деятельности!

Напоминаем, что с 1 января 2022 года начался очередной срок предоставления 
сведений о деятельности неправительственных организаций в Базу данных НПО. Со-
гласно пункту 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организа-
циях» сведения предоставляются ежегодно до 31 марта. Предоставление сведений в 
Базу данных НПО является обязательным условием для участия в конкурсе на реали-
зацию социальных программ и (или) социальных проектов в рамках государственно-
го социального заказа и государственных грантов, а также на получение премии для 
НПО. Нахождение в Базе данных НПО предоставит возможность организациям озна-
комиться с успешными проектами НПО, обмена опытом, налаживания сотрудничества 
и партнерства.

Сведения представляются согласно Правилам предоставления сведений о своей 
деятельности неправительственными организациями и формирования Базы данных о 
них. Вы можете направить сведения о деятельности Вашей организации одним из сле-
дующих способов: 1) через интернет-портал Базы данных НПО https://infonpo.gov.kz/ 
(авторизация на интернет-портале возможна при помощи ключа ЭЦП юридического 
лица, полученного в ЦОНе);  2) через почту либо нарочно на бумажном и электронном 
носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате Word) в уполномочен-
ный орган (Комитет по делам гражданского общества Министерства информации и 
общественного развития Республики Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8 
«Дом министерств», 15-подъезд).

При входе на интернет-портал Базы данных НПО https://infonpo.gov.kz/ Вы можете 
ознакомиться с инструкцией, где дан пошаговый алгоритм по работе с порталом.  За 
непредставление, несвоевременное представление и представление недостоверных 
или заведомо ложных сведений в Базу данных НПО предусмотрена ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Пищевые добавки: польза или вред 
для организма? 

Пищевыми добавками могут быть как натуральные, так и искусственные вещества, 
которые добавляются при приготовлении продуктов для улучшения их вкусовых ка-
честв, запаха, для увеличения сроков годности, изменения цвета. 

Очень много споров по поводу возможного вреда от консервантов и красителей. 
Если например, речь идет о натуральных консервантах, а это соль, специи, пряности, 
уксусная кислота, которые используются в приготовлении пищи многие тысячелетия, 
то применение их в разумных пределах, не наносит вред нашему организму.

 Классификация пищевых добавок подразделяется на:
• Полезные добавки. Сюда можно отнести куркумины (Е100), рибофлавин 

(Е101), пектины (Е440), благодаря которым можно контролировать обмен веществ и 
работу ЖКТ. Также это ликопин (Е160d), молочная кислота (Е270), аскорбиновая кис-
лота (Е300), компоненты, способствующие укреплению иммунитета.

• Нейтральные, или безвредные добавки. В эту группу входят как правило цве-
товые добавки – хлорофилл (Е140), красный краситель (Е162), мел (Е170), а также 
природные консерванты – сорбат калия (Е290), пищевая сода (Е500), ланолин (Е913).

• Вредные добавки включают в себя ряд добавок, употребление которых не ре-
комендовано лицам с заболеваниями :

— астма – Е102, Е107, Е122, Е155, Е211, Е214, Е227;
— аллергия – Е131, Е210, Е230, Е239, Е311, Е951;
— заболевания печени и почек – Е171, Е173, Е302, Е510, Е518.
Запрещенные добавки, отрицательно влияющие на работу ЖКТ (Е220), печени и 

почек (Е123), канцерогены, запрещенные в детском питании (Е249, Е450), а также до-
бавки, используемые в приготовлении фаст-фуда (Е621, Е622, Е951, Е952).

Стараясь обеспечить безопасность своему здоровью, выбирайте на полках мага-
зинов продукты с наименьшим сроком хранения, что говорит о том, что в их производ-
стве использовалось меньшее количество различных пищевых добавок.

Избегайте незнакомых продуктов, товаров с заменителями сахара, усилителями 
ароматов. По возможности приобретайте натуральные продукты, имеющие естествен-
ный цвет, запах и вкус. Даже овощи и фрукты на прилавках с очень яркими неесте-
ственными, например, для зимнего времени года, цветами должны вас насторожить. 

Е.СТЕПАНОВА,
главный специалист Сарканского районного управления санитарно-

эпидемиологического контроля.

ЖҰҚПАЛЫ ЛАРИНГОТРАХЕИТ:
алдын алу және жою шаралары 

Жұқпалы ларинготрахеит (ILT) - вирустық респираторлық ауру тауықтардың 
көмей, кеңірдектің шырышты зақымдануы. Қысқа уақыт ішінде ауру үйдегі құстардың 
барлық санын қамтуы мүмкін.

Ларинготрахеиттің қоздырғышы  жоғары вирусқа қарсы вирус. Ол көбінесе 
жоғарғы тыныс жолдарында, сондай-ақ әдетте табылған клоака шырышында 
көбейтіледі. Ауру ұзақ немесе ұзақ өмір сүретін вируспен жүреді. Бірақ ауру құстар іс 
жүзінде өмір бойы иммунитетті алады.

Laringotracheitis қоздырғышының көзі   - науқас және ауру құс. Вирустың берілуі, 
жұқтырылған жұмыртқаның қабығы арқылы да мүмкін. Бір шаруашылықтан екіншісіне 
инфекция науқас құстармен, сондай-ақ жұқтырған жем және ауыз суымен және киіммен 
келеді. Инфекция көбінесе аэрогенді және сау тауықтардың пациенттермен байланы-
ста жүреді.

Инкубация   ауру кезеңі 6-10 күн созылады және құс және оның техникалық қызмет 
көрсету үшін жағдай вирусының вируленттілік, табиғи қарсылық (тұрақтылық) байла-
нысты бірінші кезекте.

Онда аурудың өткір, жеделдеу, созылмалы және симптомсыз нысандары болып 
табылады, сондай-ақ клиникалық сурет laryngotracheitis laringotrahealny және конъюн-
ктивы бөлінеді (соңғы көбінесе тауықтарда байқалады).

Ларинготрахиялық пішін жиі өте өткір және өткір түрде жүреді. Бастапқыда, кейбір 
ауру құстар, ортада вирус жинақтау және жағдайларда оның вирулентность арттыру, 
және 7-10 күннен кейін ауырып үйде барлық құстарды жұқтыруы мүмкін.

Құрметті, Сарқан ауданының тұрғындары! ағымдағы жылдың наурыз айы-
нан бастап Сарқан ауданы бойынша жергілікті ветеринариялық дәрігерлері жұқпалы 
мал ауруларына  қарсы іс–шараларын жүргізеді. Ветеринариялық іс-шараларына 
кедергі келтірмеулеріңізді сұраймыз. Жаңадан туылған төлдерді немесе сырттан кел-
ген ауылшаруашылық малдарын жергілікті ветеринариялық дәрігеріне құжаттарын 
уақытылы рәсімдеулеріңізді сұраймыз. Сонымен қатар өлім-жітімге ұшыраған немесе 
сатылған, өз қажеттілігіне сойылған малдарды уақытылы тіркеуге қойып немесе алу 
қажет. Ветеринариялық іс-шараларына сұрақтарыныз болса келесі телефон номеріне 
хабарласуыңызды сұраймыз.

Сарқан аудандық ветеринария станциясы: 2-18-02, 2-87-07.

Пожар в автомобиле
Правилами пожарной безопасности запрещается ставить в гараж машину, у кото-

рой подтекает топливо, а также неисправна система электрооборудования.
Для гаража введены такие ограничения:
- запрещается хранение предметов домашнего обихода, бензина – более 20 ли-

тров, смазочных материалов - более 5 килограммов;
- категорически запрещается проводить в гараже окраску автомобиля, ремонтные 

работы с применением огня и электросварки;
- запрещается пользоваться факелом для подогрева двигателя;
- запрещается промывать детали керосином, бензином и т.д.;
- запрещается выливать отработанные нефтепродукты в канализацию или на тер-

ритории гаража. Есть опасность и при подзарядке аккумуляторной батареи – так как в 
это время выделяется свободный водород. С воздухом он образует такую смесь, что 
от искры может взорваться. Поэтому во время подзарядки нельзя пользоваться откры-
тыми источниками огня (даже зажигать спичку), а аккумулятор надежней закреплять к 
клеммам, чтобы не проскочила искра.

Е.ОРУМБАЕВ,
Начальник ОЧС  Сарканского района  подполковник гражданской защиты.
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Природа - наш дом
Ежедневно мы так много берем от нашей при-

роды. Растения, животные, воздух, которым мы 
дышим,- все это имеет решающее значение для 
нашей повседневной жизни. 

Нам необходимо объединиться и начать в пол-
ной мере заботиться о доме, где мы живем, ведь 
земля-это один большой дом, и помимо нас, в 
этом большом доме живут растения и животные, 
которые особенно нуждаются в защите.

Большинство людей воспринимают природу 
как должное, им все равно, что они бросают на 
землю, потому что они не думают, что это по-
влияет на них. Они думают, что ничего не могут 
изменить и что даже в том случае, когда они по-
пытаются помочь окружающей среде, другие 
люди будут загрязнять и разрушать ее.

Часто бывает такое, что люди не доходя до урны, выбра-
сывают мусор прямо на землю, другие же люди проходя мимо 
и видя мусор на земле, склонны думать, что тоже могут мусо-
рить, потому что кто-то другой это делал раньше. 

Выброшенный мусор негативно влияет на животных, ведь 
они неразборчивы в выборе пищи, а это значит, что они не 
могут отличить еду от остатков пластика, в том числе от си-
гаретных окурков. Сигаретные окурки могут застрять, или же 
отравить их различными токсинами, после которых они не 
смогут восстановиться.

Также существует прямая связь между вашим потреблени-
ем энергии и окружающей средой. Когда ископаемое топливо 
(газ, уголь, нефть) сжигается на электростанциях для произ-
водства электроэнергии, образуются выбросы парниковых 
газов. Во время того как вы потребляете меньше энергии, 
вы уменьшаете количество токсичных паров, выделяемых 
электростанциями, сохраняете природные ресурсы земли и 
защищаете экосистемы от разрушения.  Взяв на себя ответ-
ственность сокращения потребления энергии, электростанции 
будут производить меньше электроэнергии, тем самым сокра-
щая количество сжигаемого ископаемого топлива.

Предпринимая небольшие осознанные шаги, которые в 
обычной жизни кажутся мелочью, вы вносите огромный вклад 
в сохранение окружающей среды, ведь она является неотъем-
лемой частью нашей жизни. 

Е.ВИХРОВА,
"Жонгар-Алатауский" ГНПП

инженер по рекреации и туризму.

Спорт

Еске алу турнирі

Ақпанның алтысында аудандық мәдениет үйінде 
өлкетанушы, тарихшы, спорт ардагері Забылханов Қалипаш 
Иманғалиұлын еске алуға арналған шахматтан турнир өтті. 
Еске алу турниріне 20 шахматшы, оның ішінде 6 жасөспірім 
бақтарын сынады. Жалпы турнир швейцар жүйесі бойынша 
өткізілді.

Турнирдің ашылу салтанатында аудандық ардагер-
лер ұйымының төрағасы Қадыл Жанасбеков жарысқа 
қатысушыларға сәттілік тіледі. Келесі сөз кезегін алған 
Сарқан ауданының Құрметті азаматы, марқұмның қарындасы 
Жұмағайша Саржанова, туыстары атынан Досжан Тазабе-
ков, қызы Арайлым Забылханова Қалипаш Иманғалиұлының 
қысқаша өмірбаянымен таныстырып, ол кісінің өмірінде 
шахматтың ерекше орын алғанын атап өтті.

Жарыс нәтижесінде жасөсіпірімдер арасынан Бейбарыс 
Жұмағали, Бисұлтан Жақсылық, Нұртас Әлсейіт топ жарса, ере-
сектер арасындағы сайыста Марат Сегизбаев, Әсет Исагулов, 
Асылжан Сүлейменов жүлделі орындарды еншіледі.

Өз тілшіміз.

Сарқан ауданының барлық деңгейдегі әкімдерінің 
2022 жылы есеп беру кездесулерінің кестесі
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ГРАФИК  отчетных встреч акимов всех уровней 
Сарканского района с населением в 2022 году

Мәншүк Мәметова – 100  

Қазақтың қайсар 
қызы

«Омыртқа ішіндегі 
жұлындаймын, қыз да болсам 
әкемнің ұлындаймын» деген ел 
аузындағы осы бір ауыз сөз есіме 
түссе бірден Отан үшін от кеш-
кен, халқы үшін жанын пида еткен 
қазақтың батыр қыздарының жып-
жылы жүздері көз алдыма келе 
береді. Әкесінің қанымен, анасының 
ақ сүтімен бойына ұлтжандылық, 
қайсарлық, батырлық, өжеттік сын-
ды қасиеттері дарыған қазақтың 
маңдайына біткен жарық жұлдызы, 
қайсар қызы Мәншүк Мәметованың 
дүниеге келгеніне биыл 100 жыл. 

Сұрапыл соғыстың суық желі ешқашан ұмытылмасы анық. 
Қаншама жастың өмірін қыршыннан жалмаған бұл соғыс 
қазақтың қабырғасына қатты батты. Отан үшін от кешкен 
батырлардың рухына кейінгі ұрпақ мәңгі қарыздармыз. 

Мәншүк Жиенғалиқызы жайлы майдандас достарының 
айтқан естеліктері тарихта алтын әріппен жазылып қалды. Бұл 
бүгінгі ұрпақ үшін ең қымбат қазына болмақ. Мәселен, батыр 
қыздың майдандас досы Александра Прокепенконың мынадай 
естелігі жүрекке салмақ салмай қоймайды. Ол: «...Біздер, орыс 
қыздар Мәншүкті «Маша» деп атасақ, ол сол арада жігерлі 
үнмен: «Мен қазақ қызымын. Мария-Маша яғни, Мәншүкпін. 
Дәл осылай атаңыздар» деп нақпа-нақ жауап беретін. Ол ту-
ралы басқа таныстар да «Қарайгөр, нағыз характерлі қыз» 
деген ой түйді», «... Мәншүк бізге қай-қай жағынан да ұнаушы 
еді, ең алдымен оның адалдығы мен ашықтығы қатты ұнайтын. 
Әсіресе, ол бізді парасаттылығымен таңқалдырды», деген 
естелігін оқып Отанын, елін, жерін фашистерден азат ету-
ге тырысып жүрген қаршадай қыздың жүрегіндегі еліне деген 
махаббаттың баянды әрі терең екенін аңғарасың. Қазақтың 
сар даласындай дархан көңілі мен періштедей таза ниеті, 
ақадал көңілі, батырлығы  баршаға үлгі. Бүгінгі жастар осындай 
батырлардың ерлік ісінен өнеге алса жаман болмасы анық. 

Кеңес Одағының батыры. 1944 жылдың 1 наурызындағы 
КСРО Жоғарғы Президиум бұйрығымен Мәншүк Мәметоваға 
бұл атақ берілді. Қайсар да өжет қыз небәрі 20 жасында-ақ 
Қызыл Армия қатарына алынып, 21-атқыштар дивизиясының 
құрамында ұрысқа қатысады. Аға сержант, пулеметші қазақтың 
қаршадай қызы ұрыс даласында мергендігімен, батылдығымен 
көзге түседі. Невель қаласын басып алудағы шешуші 
ұрыста Мәншүк Мәметова ақтық демі қалғанша соғысып, 
қаһармандықпен қаза табады. Сол сәттен бастап қазақтың 
аспанында жарық, шоқ жұлдызы пайда болды. Ол – қазақтың 
қас батыр қызы – Мәншүк Мәметова.

Біздің бүгінгідей ашық аспан астында алаңсыз, «қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған заманда» өмір сүріп жатқанымыз 
үшін ата-бабамызға, аға-әпкелерімізге қарыздар екенімізді 
ұмытпасақ деймін. Ұлағатты ұрпағының жарқын болашағы жо-
лында қаза тапқан асыл жандардың рухына мәңгі бас иеміз. 

Т.АМЕТОВА,
Теректі орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің 

мұғалімі.

Поступления по Алматинской 
области в  НАО «Фонд социального 

медицинского страхования» в январе 
2022 года составили  1,834 млрд. тенге

 Общая сумма отчислений и взносов работодателей, индиви-
дуальных предпринимателей за обязательное социальное меди-
цинское страхование по Алматинской области, поступившая за 
январь 2022 года  составила 1,834 млрд. тенге.

Сумма поступлений за месяц по республике (с 01 по 31 января 
2022 года) составила 32,757 млрд. тенге.  Как отмечает директор 
филиала НАО «ФСМС» по Алматинской области Нурлан Отарга-
лиев, в января месяце по Алматинской области 922,5 млн. тенге 
приходятся на отчисления работодателей и 912,1 млн. тенге на 
взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих 
по договорам гражданско-правового характера. Все поступившие 
за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым 
заключен договор доверительного управления, и в последующем 
будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.

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

ÓZEKTІ
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Жәй ғана құлаққа естілгенде құрғақ, 

жансыз біртектес... Бірақ тереңіне үңілсек 
осы екі сөзде керемет ғажап шындық 
жатыр. «Музыка жетекшісі» керемет, 
сезімтал, мейірімді білмейтіндерге қол 
ұшын созушы, жаңалыққа жаны құмар 
жандар.

Музыка дегеніміз - сырлы да сиқырлы 
дыбыс. Біз ол музыканы сезінуге, түсінуге 
естуге үйретеміз.Әуен жүрегіңді баурап, 
жан тербетер ән, сазды музыка тыңдаған 
адамның жүрегі жай тауып, рахат сезімге, 
ерекше қуанышты жәй-күйге бөленеді.
Музыка көңілді көтереді, бойды сергітеді, 
жанға жайлы эмоция тудырады. Му-
зыка адамға қанат бітіріп, бүкіл әлемді 
бағындырғандай күйге бөлейді.

Музыка жетекшісі жәй ғана мамандық 
емес-оны атақ-абыроймен алып жүру ке-
рек.Мен жұмбақ және сиқырлы музыка 
әлемінің есігін айқара ашамын... Менің 
атқарып отырған қызметімдегі мәртебе 
– ол балалардың көзіндегі музыка тіліне 
деген қызығушылықтары.

Мерекелік сценарийлерді құрушы, 
ойын-сауық бағдарламалардың жа-
салуына, олардың әзірлеуіне, көрнекі 
құралдарды, материалды уақтылы 
әзірлеуші – зор мамандық иесімін.

Баланың музыканы тыңдауы, 
қабылдауы, есте сақтауы, әнді жеке айту, 
қосылып айту,әннің сөзін дұрыс,анық айту,  

«Егер бала кезімде музыканы сүймесем, 
мен ешуақытта өнер жолына түспес едім»

С.Т. Коненков

МЕНІҢ МАМАНДЫҒЫМ-МУЗЫКА 
ЖЕТЕКШІСІ...

әні мен сөзі арасындағы байланысын, ән 
мен дене қимылының үйлесімділігін бере 
білу, қызығушылығын қалыптастыру- 
музыка жетекшісінің шеберлігіне, 
іскерлігіне,білімділігіне, осы мамандықты 
бар жан дүниесімен меңгере білуінде деп 
білемін.

Шығармашылық саланың ішінде 
музыкалық эстетикалық тәрбие дегеніміз- 
сұлулықты, көркемдікті сездіртіп, үйретіп 
қана қоймай, өз бойына сіңіре білуді әдет-
дағдыларына айналдыру.

Мектепке дейінгі жастағы балалар әр 
нәрсеге бейім, ересектер не үйретсе соны 
қабылдап алады және көп нәрсе күтеді.
Үлкендердің айтқанын тез қабылдайды.
Олардың жандары сондай нәзік және өте 
сезімтал болып келеді. Менің өзім осы 
балалармен жұмыс жасағанда, музыка 
тілінің құдіреттілігін жаңаша көзқараспен 
және жүрекпен шынайы сезіне білдім.

Менің көзімнің жеткені балалар да бізге 

көп нәрсе үйрете алады. Мысалы: бала 
сияқты сезіну, сүю, түсіну ересектердің 
табиғатында жоқ нәрсе.

Мектепке келген балалар сондай нәзік, 
пәк, таза күйінде келеді. Балалардың 
үлкен өмірге деген іргетасын біз 
қалаймыз. Яғни, балалардың болашақта 
тәрбиелі, мәдениетті болып өсуіне біздің 
қосар үлесіміз зор. Баланың ішкі жан 
дүниесінің бай, ой-өрісінің дамуы, асыл 
қасиеттерін, қабілетін дамытушы біз - му-
зыка жетекшісі.

Мені қуандыратын жағдай балалардың 
музыка залына ерекше құштарлықпен 
келуі.Мен оларды көргенде бойым-
ды ерекше қуаныш сезімі кернейді.
Кіп-кішкентай балалардың өздері мені 
көргенде көздерінде қуаныш лебі сезіліп 
тұрады.Мен балаларды ән тыңдатуға,ән 
айтқызуға,би қимылдарын үйретуге, 
музыкалық аспаптармен таныстыруға бар 
ынта жігеріммен дайындаламын. Музы-

ка оқу іс-әрекетінде балалардың қиялы 
ұшқыр музыка әлемі мен ертегі әлемінің 
арасындағы ортақ қызығушылықтар бай-
ланыс табады.

Мерекелік шараларды ұйымдас-
тырғанда әрдайым балаларға қолайлы 
өзара түсінушілік, ерекше қиял ғажайып 
әлеміне саяхат жасатуға тырысамын. 
Балалардың жеке басының қасиетін, 
қабілетін, талантын, шығармашылықпен 
ұштайтындай етіп ұйымдастырамын. 
Шығармашылық іс-әрекетке бау-
лып, олардың белсенділіктерін, 
қызығушылықтарын арттыра түсу 
үшін әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдану 
міндетіміз.Біздің міндетіміз балаға оның 
бойында көрінбей тұрған мүмкіншілігін 
ашып көрсету.

Музыка тілін терең түсінген және 
меңгерген адам кеңпейіл, ақылды, 
сезімтал өзіне жақын адамдарды, айнала 
қоршаған ортаны сүйеді, түсінеді, сезінеді 
деп білемін. Біз тәрбиелеп отырған 
бүлдіршіндер болашақта ақылды, 
қабілетті, белсенді болып өсетініне сенім 
артамыз!!!

Б.АБИЕВА,
Н.Островский атындағы мектеп-
лицейінің музыка пәні мұғалімі.

Ізгілік қалсын әр ізде
Елімізде 2022 жыл «Балалар жылы» деп жарияланды. Мемлекет басшысы 

Қ.Тоқаевтың: «Балаларға ерекше назар аудару керек. Себебі олардың амандығы - 
мемлекетіміздің жарқын болашағының сенімді кепілі. Сол себепті келесі жылды Ба-
лалар жылы деп жариялау керек деп есептеймін» - деген сөздері әрбір жанұяға шуақ 
сыйлағаны анық. Өміріміздің мәні мен болашағы балалар болғандықтан, балалардың 
үйлесімді дамуына жағдай жасауды, оларға бақытты балалық сыйлауды жалпыұлттық 
міндет ретінде алға қойылып отырғаны құптарлық жайт деп санаймыз. Осы орайда, 
дана халқымыздың мынадай сөзі еске түседі:

Бір жылдығын ойлаған халық бидай егеді, 
Жүз жылдығын ойлаған халық ағаш егеді,
Мың жылдығын ойлаған халық саналы ұрпақ тәрбиелейді. 
Сондай мақсатта Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінде жоспар бойынша 

«Жүректен жүрекке жылулық сыйлайық» атты қайырымдылық акциясы жүзеге асы-
рылды. Акцияның мақсаты әлеуметтік жағдайы төмен отбасы балаларына көмек қолын 
созу. Сондай мақсатта мектебіміздің көп балалы аз қамтылған отбасына мектеп ұжымы 
азық-түлік пен киім – кешекті алып беріп, қолдау көрсетті. Атаулы іс – шара әлі де өз 
жалғасын табуда. 

Сондықтан балалардың әлеуметтік жағдайын жақсартып, физикалық тұрғыдан 
шынығып, спортпен шұғылдануына және рухани ой-өрістерін дамытып, терең білім 
алуына бүкіл ел болып атсалысайық. 

М. ДОЛДАНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің  

әлеуметтік педагогы.

Маңызды  өткен  апталық
Жаратылыстану- математика ғылымдардың патшасы, дегендей, әрбір өскелең 

жастың ішкі резервін, талантын, дарынын тәрбиелеу, еліміздің үлкен тірегі болатын жас 
ұрпақтың терең білімді, жан – жақты дамыған зерек болуы – заман талабы.Осыған бай-
ланысты оқушылардың шығармашылықпен айналысуына сыныптан тыс пәндік сайы-

стар өткізудің тигізер септігі мол. 
Мектебімізде жыл сайын өткізілетін, 
дәстүрге айналған Жаратылыста-
ну- математика бағытында «Жара-
тылыстану ғылымы -ақыл ойдың 
әуені» атты он күндік іс-шарасы 
болып өтті. Осы он күн бойы әр  
сыныптарға ашық сабақтар, сы-
ныптан тыс шаралар, сайыстар 
ұйымдастырылып өткізілді.

Он күндіктің ашылуы  мек-
теп фойесінде безендірулер 
мен көрме ұйымдастырылып, 
оқушылардың пәнге байланысты 
ұйымдастырылған көріністерімен 

салтанатты кештің шырайын аша түсті .Мектеп мұғалімдерінің тынымсыз еңбегінің 
арқасында мектепте түрлі шаралар өткізіліп оқушыларымыз белсене қатысты. Айта ке-
тер болсақ,7-сыныптар арасында өткізілген «Жұлдызды сағат» сайысында  Төлеуғали 
Балауса жеңіске жетсе,9-10 сыныптар арасында өткізілген «Қызық екен» пәндік сайы-
сында 10- сынып  оқушыларынан Н.Жармухамбет жеңіске жетті. 7-8 сынып арасында 
«Білгір химик» интеллектуалды ойынында 8 сынып  оқушылары өз білімдерін жоғары 
дәрежеде көрсетті.Биология пәнінен модельдеу арқылы оқушылар өздерінің түрлі  
қолдан жасалған қаңқаларын  көрсетіп мұғалімдерді  таң қалдырудан жалықпады. 
Өткізілген іс шаралар барысында белсене қатысқан оқушыларды марапаттап, 
сыйлықтар табысталды. Өзімнің пайымдауымша, екі апта бойы өткізілген сайыстарға 
қатысқандар да, көрермендер де жақсы әсер алды. Олар интеллектуалды тұлға бола 
білуді, алғыр болуды, шешімдерді қабылдай алуды үйренді. Бір сөзбен айтқанда жара-
тылыстану- математика пәндеріне деген қызығушылықтарын оятып, одан әрі талпын-
дыра түсті. 

Э.ЖАРЫЛКАСЫМОВА,
 М.Мәметова  атындағы орта мектебінің   жаратылыстану  әдістеме 

бірлестігінің  жетекшісі.

Учиться должно быть всегда
 интересно

Учиться должно быть всегда ин-
тересно. Только тогда учение может 
быть успешным. В этом твердо убеж-
дены педагоги начальной школы-
лицей им.Н.Островского. 

“Декада начальной школы” уже 
на протяжении нескольких лет стала 
частью учебной и внеучебной дея-
тельности в начальной школе. Уве-
личение учебной нагрузки на уроках 
заставляет задуматься над тем, как 
поддержать интерес младших школь-
ников к учению. Одним из наиболее 

действенных способов формирования нового отношения к познанию и является про-
ведение “Недели начальной школы”. Две недели в начальной школе праздничное, при-
поднятое настроение, все дети заняты делом: учатся, творят, играют, соревнуются, 
обсуждают, переживают.

“Декада начальной школы” проводится как заранее подготовленное мероприятие, 
пробуждающие любовь и интерес к учебным предметам, искусству. Данная форма де-
ятельности способствует формированию коммуникативных навыков, активизирует по-
знавательную деятельность учащихся, повышает уровень познавательной мотивации, 
способствует формированию навыков работы в коллективе, развивает творческие 
способности детей. Утро началось с 24.01-04.02, на которой было объявлено начало 
«Декады начальной школы». Учителя познакомили учащихся с планом декады.Дека-
да началась с выставки - конкурса детского творчества на тему: «Моя Родина». Цель 
конкурса: содействие развитию интереса детей к Родине,миру природы и воспитывать 
учеников к потриотизме.Передовые учителя  Дюйсенбекова Р.З;Перевалова Г.И. ;Сы-
банова Г.С:показали мастер класс по данным урокам ,например Дюйсенбекова Р.З  по-
казывала мастер класс на тему «Приемы и методы дифференцированного обучения».
Она объясняла как и где нужно использовать на уроке дифференциацию. Молодые 
специалисты Литвиненко А.Н;Северененко А.Н. тоже сумели  показать хорошие и ин-
тересные  содержательные уроки. Учителя обучения  посещая уроки обменивались 
опытом работы. В пятницу прошло закрытие декады начальных классов.Заключитель-
ный урок  показывала Рымбаева О.Г в 4 «Г»классе по предмету художественный труд, 
тема урока «Гранатовое дерево».Урок был построен очень интересным и познаватель-
ным .Ученики активно участвовали на уроке.

Во время проведения “Декады начальной школы” очень важно сотрудничество учи-
телей, учащихся и родителей. Примером такого сотрудничества является совместное 
участие детей и взрослых в праздниках, в проектах. В течение десяти дней каждый 
учащийся являлся активным участником всех событий декады. Они смогли  попро-
бовать свои силы в различных видах деятельности: это решать примеры и задачи, 
фантазировать, рисовать, соревноваться в интеллектуальных конкурсах.

А.ИСМАИЛОВА,
учитель начальных классов школы-лицея им.Н.Островского.

                                                                                                                           

Ақын шығармашылығы насихатталды
Ақиық ақын, артына айрықша өшпейтін із қалдырған Мұқағали Мақатаевтың 

өмірі мен шығармашылығын насихаттау, өлеңдері мен әндері арқылы оқушыларды 
әсемдікке, елжандылыққа тәрбиелей отырып, поэзия әлемінің сырын ашу мақсатында 
Сарқан аудандық кітапханасы ақпан айының 3-і күні  М.Мақатаевтың туған күніне орай 
«Жырлайды жүрек» атты жыр кешін өткізді. Шараға М.Мақатаевтың суреті, ақынның 
шығармасы мен өміріне арналған көрме, бейнесюжеттер, сазды  музыка қойылды. 
Біз өз тарапымыздан «Айтылар естеліктер мен туралы» атты Мұқағали Мақатаевтың 
кітап көрмесін ұйымдастырдық. Шараға Абай атындағы мектеп-гимназиясының 4 - 
сынып оқушылары қатысты.

Ж.ТАНИРБЕРГЕНОВА,
библиограф.  
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АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ
Сарқан ауданының жерлерін аймақтарға бөлу схемасын

 бекіту туралы
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 8-бабының 2-тармағына, «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 13) тармақшасына 
сәйкес, Сарқан аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Сарқан ауданының жерлерін аймақтарға бөлу схемасы осы шешімнің                
1-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Сарқан аудандық
мәслихатының хатшысы                                                                М.Разбеков

Об утверждении схемы зонирования земель Сарканского 
района

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Земельного Кодекса Республики Казахстан 
и подпунктом 13) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан            «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Сарканский 
районный маслихат РЕШИЛ: 

1. Утвердить схему зонирования земель Сарканского района согласно приложения 
1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.

Секретарь Сарканского 
районного маслихата                                                                          Разбеков М.

Решение районного маслихата 

Жоба 

Проект

За жизнь  без  туберкулеза
Туберкулез является чрезвычайно опасным заболеванием, кото-

рое раньше считалось неизлечимым ежегодно уносило жизни миллио-
нов людей. На сегоднешний день мы врачи, убеждаем вас всех, что 
ТУБЕРКУЛЕЗ-излечим.

Именно поэтому так важно соблюдать все рекомендации врача 
фтизиатра, касающиеся  профилактики туберкулеза как в детском, в 
подростковом так и во взрослом  возрасте.

Профилактика туберкулеза  в детском возрасте. В настоящее вре-
мя во всех странах и в т.ч. даже в цивилизованных европейских странах  
работают по ВОЗ программе и не отказались от вакцинации  вакциной 
Бациллы Кальметта – Герена (БЦЖ). Наша республика Казахстан так-
же придерживается этой программе, которая на сегоднешний день са-
мая эффективная в борьбе с туберкулезом у детей раннего возраста.    
Профилактика туберкулеза у детей направлена на предотвращение 
инфицирования и предупреждение развития  заболевания. В связи с 
введением обязательной вакцинации вакциной Бациллы Кальметта – 
Герена (БЦЖ). В первые 1-4 дня  жизни новорожденному в  роддоме, 
ревакцинацией БЦЖ в школах в возрасте 6 лет (1 класс ) и наличием 
ряда эффективных противотуберкулезных химиопрепаратов.  

Люди способны контролировать это заболевание. Эти мероприя-
тия проводятся в соответствии с Национальным календарем профи-
лактических прививок вакцинации. Прививки способствуют снижению 
инфицированности и  заболеваемости детей, предупреждают развитие 
острых и генерализованных форм туберкулеза. Это означает, что при-
витой ребенок с хорошим поствакцинальным иммунитетом при встре-
че с микобактериями либо не инфицируется вовсе, либо перенесет 
инфекцию в легкой форме. Именно поэтому, для контроля состояния 
противотуберкулезного иммунитета и выявления момента первичного 
инфицирования детям проводят реакцию Манту, а также новая  проба 
называется Аллерген туберкулезный рекомбинантный (Диаскинтест).

 Проба Манту, Аллерген туберкулезный рекомбинантный (Диа-
скинтест) основана на внутрикожном введении малых доз туберкулина 
с последующей оценкой аллергической реакции, возникшей  на коже 
в месте введения. Туберкулин является продуктом жизнидеятельно-
сти микобактерий. Следует подчеркнуть, что проба Манту, Аллерген 
туберкулезный рекомбинантный (Диаскинтест) являются безвред-
ными. Препараты  не содержат живых микроорганизмов  и в приме-
няемой дозировке не влияют  на иммунную систему организма, ни 
на весь организм в целом. После введения  препарата в коже  воз-
никает  специфическое воспаление, вызванное инфильтрацией кожи 
Т-лимфацитами это специфические клетки крови, ответственные за 
клеточный иммунитет. Если организм к моменту постановки проб уже 
«познакомился» с микобактериями туберкулеза, то воспалительные 
явления в месте введения будут интенсивнее  и реакция Манту, Ал-
лерген туберкулезный рекомбинантный (Диаскинтест) будут оценены 
врачом как  положительная реакция. 

Чтобы помочь организму справиться с этой инфекцией и не до-
пустить развитие туберкулезного заболевания,  необходимо при 
обнаружении первичного инфицирования строго соблюдать все ре-
комендации врача фтизиопедиатра. Назначается  ребенку, курс  про-
филактического  лечения одним химиопрепаратом. Через год при от-
сутствии признаков туберкулеза ребенок снимается с диспансерного  
учета у фтизиопедиатра.

Самый уязвимый контингент, это подростки 15- 18 лет. Само слово 
«подросток», говорит о том, что идет бурное развитие организма за 
счет гармонов. Этим детям ежегодно проводится флюрографическое 
обследование грудной клетки, где выявляют на ранней стадии локаль-
ную форму туберкулеза. Обращаемся ко всему населению давайте 
сбережем молодое поколение, побережом свое здоровье от заболе-
вания туберкулезом.  Здоровье дается один раз и нигде его не купишь.

Р.АЛИЕВА,
 врач фтизиопедиатр высшей категории 

 ГКП на ПХВ «Сарканская  районная больница». 

1. Несколько лет назад я открывала счет в пенси-
онном фонде, но на работу так и не вышла. После чего 
три года я официально нигде не работала и взносов не 
делала. Теперь, когда я официально трудоустроилась, 
мне сказали, что у меня нет индивидуального пенсион-
ного счета. Куда он делся и как мне открыть его заново?

С 01.03.2021г. вступили в силу Правила ведения учета 
пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взно-
сов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных 
пенсионных счетах (ИПС) вкладчиков (получателей), утверж-
денных постановлением Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и развитию финансового рын-
ка от 12 февраля 2021 года № 27, в соответствии с которым 
ИПС закрывается по истечении 1 (одного) месяца при усло-
вии отсутствия пенсионных накоплений.

Таким образом, ИПС, который ранее был открыт без за-
числения на него взносов (в том числе в случаях, когда чело-
век, устраиваясь на работу, подавал заявление на открытие 
счета либо заключал договор о пенсионном обеспечении, но 
по каким-то причинам так и не начал делать отчисления), а 
также ИПС, по которым имелись пенсионные накопления и 
были осуществлены выплаты и переводы всей суммы пен-
сионных накоплений и после осуществления выплаты либо 
перевода в течение 1 (одного) месяца не поступали взносы, 
все эти счета закрываются автоматически.

При дальнейшем трудоустройстве Ваш ИПС будет открыт 
автоматически при поступлении первого взноса. Автоматиче-
ское открытие ИПС в ЕНПФ производится:  - с 8 января 2019 
года в отношении обязательных пенсионных взносов (ОПВ); 
- с 1 мая 2021 года в отношении добровольных пенсионных 
взносов (ДПВ); - с 26 октября 2021 года в отношении обя-
зательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ).

2. В августе текущего года я вышла на пенсию, но 
мне рассчитали ее иначе, чем мужу, который вышел на 
пенсию в прошлом году. С чем это связано?

Вы правы, с 1 апреля 2021 года изменилась методика 
осуществления расчета ежемесячной выплаты из ЕНПФ. 

В соответствии с новой Методикой осуществления рас-
чета размера пенсионных выплат, годовая сумма пенсион-
ных выплат в первый год рассчитывается как произведение 
суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных 
накоплений – 6,5%.

В последующие годы размер ежемесячной пенсионной 
выплаты будет пересчитываться путем ежегодного увеличе-
ния размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыду-
щий год на ставку индексации пенсионных выплат – 5%.

К примеру, Ваша сумма пенсионных накоплений состав-
ляет 6 000 000 тенге. Годовая сумма пенсионных выплат в 
первый год: 6 000 000*6,5%=390 000 тенге; Размер ежемесяч-
ной пенсионной выплаты в первый год: 390 000/12 мес.=32 
500 тенге. Размер ежемесячной пенсионной выплаты во 
второй год: 32 500+ 32 500*5%=34 125 тенге. Кроме того, 
Методикой осуществления расчета размера пенсионных вы-
плат предусмотрены поправочные повышающие коэффи-
циенты для получателей определенных категорий: людей с 
инвалидностью 1 или 2 группы, установленных бессрочно, а 
также людей, работавших на вредных и опасных производ-
ствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных 
профессиональных пенсионных взносов в совокупности не 
менее шестидесяти месяцев. При этом, для лиц, удовлетво-
ряющих более чем одному из вышеуказанных условий, при-
меняется поправочный коэффициент с наибольшим значени-
ем. Надо отметить, что указанная методика осуществления 
расчета размера пенсионных выплат распространяется на 
отношения, возникшие c 1 апреля 2021 года.

3. Мне исполнилось 50 лет, и я хотел бы начать 
получать выплаты за счет добровольных пенсионных 
взносов. Как мне это сделать? 

В целях повышения качества оказываемых услуг, для 
удобства получателей и экономии их времени с августа 2021 
года ЕНПФ реализовал возможность подачи заявления о на-
значении пенсионных выплат, сформированных за счет до-
бровольных пенсионных взносов и начисленного на них ин-
вестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти 
лет, дистанционно – посредством личного кабинета на корпо-
ративном сайте Фонда.

Напомним, что в личном кабинете на сайте enpf.kz услуга 
по подаче заявлений о назначении пенсионных выплат пре-
доставляется получателям, имеющим в ЕНПФ пенсионные 
накопления: 

- за счет обязательных пенсионных взносов и (или) 
обязательных профессиональных пенсионных взносов: ли-

цам, имеющим инвалидность 1 или 2 группы бессрочно;
- за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ): 
лицам, достигшим 50-летнего возраста;
лицам, имеющим инвалидность; 
лицам, имеющим пенсионные накопления в пределах 

сумм ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, 
находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет. 

Для подачи заявления получателям необходимо иметь 
электронную цифровую подпись.  

4. Правда ли, что некоторые пенсионные услуги 
можно получить без удостоверения личности?

С октября 2021 года пенсионные услуги можно получать 
даже без предъявления удостоверения личности. Для этого 
достаточно иметь его цифровую (электронную) версию на 
смартфоне в приложении еGovMobile.

Такую возможность имеют только граждане Республики 
Казахстан и только при личном обращении непосредственно 
в офис ЕНПФ.

Какие услуги при этом можно получить: · получение 
выписки с индивидуального пенсионного счета; · в н е с е н и е 
изменений и/или дополнений в дополнительные реквизиты; 
· изменение (определения) способа информирова-
ния о состоянии пенсионных накоплений.

5. Слышал, что с 2022 года будут учитываться но-
вые пороги достаточности для изъятия пенсионных на-
коплений. Если это так, то с чем это связано?

Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Ка-
захстан» определяется, что «порог минимальной достаточно-
сти пенсионных накоплений – это минимальный размер пен-
сионных накоплений, сформированных за счет обязательных 
пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональ-
ных пенсионных взносов, необходимый для обеспечения 
ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, 
установленного законом о республиканском бюджете и дей-
ствующего на 1 января соответствующего финансового года, 
определенный в соответствии с Методикой, утвержденной 
Правительством Республики Казахстан».

 Методика определения порога минимальной достаточ-
ности (ПМД) утверждена постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 6 января 2021 года. Данная Методика 
является открытым нормативным правовым актом и находит-
ся в свободном доступе в интернете, в том числе на сайте 
ЕНПФ. В Методике очень подробно расписан алгоритм рас-
чета ПМД.  При расчете ПМД используются такие социаль-
ные показатели как минимальная заработная плата (МЗП), 
минимальная пенсия (МП), минимальная базовая пенсия 
(МБП), которые ежегодно индексируются в соответствии с За-
коном Республики Казахстан «О республиканском бюджете». 
В связи с этим, размеры ПМД будут изменяться ежегодно с 
повышением указанных показателей.

2 декабря 2021 года подписан закон Республики Казах-
стан о «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы», 
в котором предусмотрено увеличение ряда социально-
экономических показателей с 1 января 2022 года. МЗП будет 
увеличена с текущих 42,5 тыс. тенге до 60 тыс. тенге. Также 
увеличены размеры МП, МБП и учтены другие параметры, 
которые используются при расчете Методики.

Согласно данной Методике, ПМД для каждого возраста 
рассчитываются таким образом, чтобы к достижению пенси-
онного возраста будущая ежемесячная минимальная пенси-
онная выплата из ЕНПФ составляла наибольшее значение 
между МП (43 272 тенге в 2021 г. 46 302 тенге в 2022 г.) и МЗП 
(42 500 тенге в 2021 г., 60 000 тенге в 2022 г.), за минусом 
МБП (18 523 тенге в 2021 г., 19 450 тенге – в 2022 г.).  В 2022 
году размер ежемесячной МЗП выше размера МП, соответ-
ственно, в расчетах ПМД использовался показатель МЗП. В 
результате размер будущей минимальной выплаты из ЕНПФ 
вырос и составил 60 000 (МЗП) – 19 450 (МБП) = 40 550 тенге, 
по сравнению с прежним показателем, равным 43 272 – 18 
524 = 24 748 тенге. Как видно, размер будущей минимальной 
выплаты из ЕНПФ увеличивается на 64%.  Увеличение раз-
меров будущих пенсионных выплат из ЕНПФ соответствует 
основной задаче – обеспечение граждан адекватным пен-
сионным доходом при достижении пенсионного возраста. 
Примерно на эту цифру (64%) увеличиваются ПМД для лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста (58-62 лет). Чем 
моложе возраст вкладчика, тем выше процент изменения 
ПМД, поскольку срок получения пенсионных выплат более 
дальний, будущие выплаты индексируются, соответственно, 
изменение порогов производится согласно формуле расчета 
на более высокий процент.

ЕНПФ: 5 вопросов
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SHARAINA

Сен туған күн, мерекеңмен!Әуе толқынында -«Жетісу» радиосы
Қазақстанның ақпарат айдынына жаңа радио қосылды.
«Жетісу» радиосын ашудағы басты мақсат - Алматы 

облысындағы шекаралық аймақтарға, халыққа ақпарат бар-
майтын, интернеті шектеулі өңірлерге хабар тарату.

Радионың негізгі бағыты – ақпараттық-танымдық. Қазақтың 
ұлттық, рухани дүниелерін көбірек насихаттауға басымдылық 

беріледі. Таңғы 
ақпараттық-сауықтық хабар, түрлі 
саладағы тұлғалармен сұхбат, көңілге 
ой салар танымдық бағдарламалар, 
әсем ән, әуезді күй, маңызды әрі 
қызықты жаңалықтар легі... Көпшілік 
мұның бәрін «Жетісу» радиосынан 
тыңдай алады. Бағдарламалардың 
ішінде «Бір әннің тарихы», «Қайраткер», 
«Білте шамның жарығы», «Ойтолғақ», 
«Шапағат», «Ғибрат» тыңдарман 
көңілінен шығады деген үміт бар. 

Елдегі маңызды оқиғалар күніне бірнеше мәрте «Жаңалықтар» арқылы жұртқа жетеді.
Радио ұжымға белгілі журналист Есболат Айдабосын жетекшілік етеді. Радионың 

қыр-сырын меңгерген Айнұр Төлеу, Мұхит Тоқтасын, Салтанат Жексембек, Аршын 
Айдынбекұлы сынды редакторлар еңбек етеді. Музыкалық әрлеу, қадағалау Мақсат 
Арыстанбаев пен дыбыс режиссері Сафа Серғазының мойнында. Шығармашылық 
құрам алдағы уақытта тағы да жаңа мамандармен толығады.

Арнаны тыңдарман тәулік бойына әр өңірде әртүрлі жиілікте тыңдай алады. 
Талдықорған қаласында -107.2, Жаркент-106.5, Текелі -104.8, Үшарал-104.3, Лепсі 
-103.8, Балқаш ауданы, Балатопар елдімкенінде -102.1, Құйған - 101.7, Райымбек 
ауданындағы Қызылұш, Жалаңаш ауылдарында 100 жиілігінен табасыз.

Болашақта «Жетісу» радиосының толқыны Жетісу жерінің барлық аумағында тара-
лады. Қазір осы бағытта техникалық және құжаттандыру жұмысы жүргізіліп жатыр. Әр 
шаңырақта «Жетісу» радиосы қосулы болсын!

Өз тілшіміз.

Аяулы анамыз Жазықбаева Тұрсын Түгелбайқызын 
80 жасқа келген мерейтойымен құттықтаймыз! 

Сексеннің сеңгіріне секірген анамызға дүниедегі бар 
жақсылықты тілегіміз келеді. Амандық болсын, жамандық 
болмасын! Арамызда аман-есен жүре беріңіз! Немере-
шөберелеріңіздің есейгенін көріп, олардың үйлену той-
ларына қатысып, төрінде дәл қазіргідей қуанып отыра 
беріңіз! Гүлдей жайнап жүз жасаңыз, анашым!

Қиясына өмірдің өрлеп көрді,
Ел-жұрты үшін ерінбей еңбектенді.
Ортамызда ақылшы боп апамыз,
Сеңгіріне сексеннің сергек келді.
Еркелетіп немере, шөберсін,
Кәрілікті анамыз елемесін.
Үрім-бұтақ, ұрпағы құттықтаймыз,
Тіршіліктің қызығын көре берсін.          
Ізгі тілекпен ұлдары-келіндері Ерлан-Самал, Бағлан-Толқын, Марлан-

Аягөз  және немерелері. 

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Рухың биік, жазған жырың жалынды,
Тамырдағы тасытады қаныңды.
Әрбір сөзің қуат құйып бойыма,
Шуақ шашып жылытады жанымды.

Отты жырың көтереді көңілді,
Мықты ақынсың, саналыға сөзі үлгі.
Алып шығып қиялымды қиырға,
Шабыт сыйлап оятады сезімді.

ТУҒАН ЕЛДІҢ МАХАББАТЫ ОЛ ДЕГЕН
М.Мақатаевқа

Сый-құрметті өмірде өзің көрмеген,
Көріп жатыр өлең-жырың өлмеген.
Саған деген асыл туған ақыным,
Туған елдің махаббаты ол деген.

Ой-санамды оятатын сөзбенен,
Жалын атқан жанартаусың сен деген.
Аман болсын артыңдағы жас ұрпақ,
Сенің кәусар жырларыңа шөлдеген.

Қасымхан БЕКБОСЫНОВ,
Қойлық ауылы.

МАТЕМАТИКАНЫҢ БІЗДІҢ ӨМІРДЕГІ МАҢЫЗЫ
Математика – объектілердің қасиеттері мен байланыстарын бейнелейтін математикалық 

моделді зерттейтін адамзаттық білімнің аймағы. «Математикалық модел адам ойынан туындай 
отырып, объективті зерттеу пәні ретінде жасалуы – керемет! Оның қасиетін тану арқылы біз нақты 
өмірді бейнелейтін моделдің қасиетін тани аламыз» деп В.А.Успенский жазып кеткен. Сонымен 
қатар, математика – ғылымдардың ең басты тілі ретінде нақты әлемнің құбылыстарын сипаттай-
тын әртүрлі тәсілдердің ең қолайлысын көрсетеді. Математика – бұл бір ерекше әлем. Сырт көзге 
ол тек мылқау сандар мен суық есептен ғана жаралған құрғақ дүние болып көрінеді. Бірақ оның 
ішкі сырларына сүңги білген адамға өзіндік айырықша әсемдіктері, пән сапалық түйіндері, қиялға 
қанат байлап, ойға қуат құятын, айналаңдағы жалғыз дүниеге жан бітіріп, құдіретті құбылыстары 
дайын тұр. Математика адамға Алланың сыйлаған бір құдіреті. Міне, осы әлемнің қызығынан құр 
қалмайын деп іштей ышқыныңыз, мақсат қойыңыз. Жан-дүниеңізді бұрыңыз.

Математиканың нақты ғылымдар саласында алатын орны орасан зор. Математика – 
ғылымдардың іргетасы. Математикасыз физика, химия, тіптен биология салаларын елестету 
мүмкін емес. Математиканы кез келген ғылым саласына енгізсеңіз, оған жан бітіп, бойына қан 
жүгіреді. Ол бізді қоршаған ортаны танып – білуге, заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді. 
Табиғи құбылыстардың сипатын математика тілі арқылы моделін құрып, болашақтағы құбылыстың 
күйін болжай аламыз. Математикалық есептердің қағаз жүзінде ғана қалып қоймай, жан бітіп, 
іске асуын кез келген жерден көре аламыз. Мысалы, біз күнде мініп жүрген көлік, компьютерлер, 
ұялы телефондар, тіпті біз тұрып жатқан зәулім үйлерді де айтуға болады. Құрылыс пен сәулет 
өнері адамның алғаш пайда болуынан басталған көне кәсіп. Ғасырлар ауысса да ол бізбен бірге 
дамып, жетілуде. Құрылыс саласының өзіне тән ережесі, тәртібі және нормативтік құжаттары 
болады. Соған сәйкес әрбір құрылысшы кірпішті қалай қалау керек, оның нормасы қандай бо-
лады деген сияқты құрылыс технологиясын меңгеруі қажет. Сондай-ақ жобаны оқи білуі керек. 
Бір нысан мен екінші бір нысанның ерекшелігін білу, технологияны, адамды орнымен пайдалану, 
алған білімді тиімді жұмсай білу, дәл, нақты есептей білу керек. Яғни математикадағы масштабты 
жақсы түсініп, оны практикада қолдана білу қажет. Медицина мен денсаулық сақтау саласын-
да да көптеген есептеулер жүргізіледі. Мәселен, медициналық құрылғыларды жасау барысында 
адам денсаулығына зиян келмес үшін математикалық есептеулер жүргізіледі. Тіптен ауа райын 
зерттеудің өзі математикалық моделсіз жүзеге асырылмайды. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні: 
математикалық есептеулердің арқасында, бүгінгі технологияларға қол жеткізіп, қауіпсіз үйлер са-
лып, ғарышты зерттеп, мәдениетімізді дамытудамыз. Математикалық есептеулерсіз әлем тіптен 
басқаша болар еді!

Р.БАТЫРХАНОВА,
Сарқан политехникалық колледжінің математика пәні оқытушысы.

Қоғамдық тыңдаулар өткізіледі
22.02.2022 ж. бастап 10.03.2022ж дейін БЭП сайтында http://ecoportal.kz / "Алма-

ты облысы Сарқан ауданында орналасқан "Ильдерсай" бентонит сазының кен орнын 
жою жоспары" жобасы бойынша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар 
өткізіледі.

Белгіленген қызметтің бастамашысы: "Талдықорған Ресурс" ЖШС, БСН 
020740006314, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Шевченко көшесі, 135/141 
ғимарат. Қосымша ақпарат алуға болатын байланыстар мен электрондық мекен-жай: 
тел. 87076844023, e-mail: geo.company@bk.ru. жоба материалдарымен ecoportal.kz 
сайтында және ЖАО сайтында https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat, 
"Қоғамдық тыңдау" бөлімінде танысуға болады.

Әзірлеуші "GeoCompany" ЖК, тел. 87771230755. Жергілікті атқарушы орган: "Ал-
маты облысы бойынша табиғи ресурстар басқармасы" ММ, тел.8(7282) 32-92-67.

Проводятся общественные слушания
С 22.02.2022г по 10.03.2022г на сайте ЕЭП http://ecoportal.kz/ проводятся обще-

ственные слушания посредством публичных обсуждений по проекту «План ликвида-
ции месторождения бентонитовых глин «Ильдерсай», расположенного в Сарканском 
районе Алматинской области».

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Талдықорған Ресурс», БИН 
020740006314, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Шевченко, д.135/141. Кон-
такты и электронный адрес по которым можно получить дополнительную информа-
цию: тел. 87076844023, e-mail: geo.company@bk.ru. Ознакомится с материалами про-
екта можно на сайте ecoportal.kz и на сайте МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/
zhetysu-tabigat, в разделе «Общественные слушания». 

Разработчик ИП «GeoCompany», тел. 87771230755. Местный исполнительный 
орган: ГУ «Управление природных ресурсов по Алматинской области», тел.8(7282) 
32-92-67.

Учредителям ТОО "КТ Алтын Дала" 14 февраля 2022 года в 12:00 
часов состоится общее собрание учредителей ТОО "КТ Алтын Дала". 
Адрес: город Саркан, ул. Тауелсиздик, дом 108, офис 201. Повестка дня: 
1. Избрание нового председателя правления и членов правления; 2. Из-
менения юридического адреса; 3. Утверждение изменений в Устав.

Сарқан қаласы, Кенесары хан көшесі, 11/1/ үй сатылады, бағасы 6 
000 000 теңге, бөліп төлеу де қарастырылады. Хабарласыңыздар тел. 
87770549168, 87751441117.

Алматы облысының төтенше жағдайлар департаментінің
Сарқан аудандық Төтенше жағдайлар бөлімінің және 22-ӨСБ 

бастықтарының азаматтардың мәселелері бойынша қабылдауы


