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Мемлекет басшысы, пар-
тия төрағасы Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың төрағалығымен 
онлайн форматта өткен Nur 
Otan партиясының кезектен 

тыс XXII Съезінде Мәжіліс 
төрағасы Ерлан Қошанов 

Nur Otan партиясын «Ама-
нат» деп өзгертуді ұсынды.

- Депутаттар қаңтар оқиғасы 
кезінде елімізде бейбітшілік пен 
тұрақтылықты сақтап қалуға 
мүмкіндік берген қиын шешімдердің 
мәнін тұрғындарға ашық жеткізді. 
Сайлаушыларымыз ел ішінде келісім 
мен түсіністік сақталған кезде ғана 
мемлекет одан әрі дамиды деген бо-
латын. Қоғамымыз үлкен өзгерістер 
алдында тұр. Біз жаңа Қазақстанды 
құруға кірістік, - деді Мәжіліс спикері.

Қошанов елімізді жаңғырту үшін 
Президенттің бастамасымен рефор-
малар қолға алынып жатқанын айт-

ты. Жасалынып жатқан жұмыстар 
халықтың мүддесін көздейді. Біздің 
партиямыз бұл өзгерістердің бел 
ортасында болатыны анық. Ашығын 
айтқанда, елмен бірге партиямыз да 
жаңғыруы керек. Ұйымның идеологи-
ясын жаңа бағыттармен толықтырып, 
тиімді жұмыс тәсілдерін енгізуіміз 
керек. Осы орайда партияның ата-
уы өзгеріп, жаңаруы керек. Мұндай 
өзгерістердің қажет екенін өңірлерге 

барған кезде байқадық. Бұл 
мәселе алдын ала жан-
жақты талқыланды. Сол 
себепті партияның атауы 
«Аманат» деген атауға 
лайық деген ойға келдік, - 
деп атап өтті ол.

Партияның саяси 
кеңес құрамына премьер-
министр Әлихан Смайы-
лов, президент әкімшілігінің 
жетекшісі Мұрат Нұртілеу, 
"Астана" медициналық 
университетінің ректоры Ка-
малжан Нәдіров, "Қазақ тілі 

қоғамының" вице-президенті Максим 
Рожин енді.

Мемлекет басшысы өз сөзінде 
партиядағы қағазбас-тылықты, бю-
рократияны сынап, одан бас тарту, 
мәжіліс пен мәслихаттағы фрак-
цияларды әрекетін белсенді ету 
қажеттігін айтты. Съезд соңында 
партия мүшелері саяси ұйымның 
атын өзгерту туралы ұсынысқа дау-
ыс беріп, бір ауыздан қолдады.

Ауданымыздың педагогика 
ұжымдарындағы үлес салмағы 
басым қыз-келіншектерді, 
ұстаз-аналарды 8 наурыз-
да келетін көктемнің көрікті 
мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймыз! Бүгін 
жүрегімізді жарып шыққан бар 
ізгі тілектерімізді ұстаздықты 
мұрат тұтқан ұлағатты 
жандарға арнаймыз. Мейірім 
мен махаббаттан жаралған 
үлкен жүректеріңізбен 
шәкірттерге сапалы білім және саналы тәрбие бергендеріңіз үшін 
ұрпағынан үміт күткен ата-аналардың бәрі сіздерге рахмет айтады. 

Өмірлеріңіз көктемнің көгілдір күніндей шуақты, денсаулықтарыңыз 
мығым да қуатты, бақыттарыңыз баянды да тұрақты болсын!

Ізгі тілекпен: аудандық білім бөлімінің басшысы 
П.ИМАНҒАЗИЕВА, 

Білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы 
аудандық ұйымының төрағасы 

Е.АЛИНОВ.

Көктемнің көрікті мерекесімен!

Көктемнің алғашқы 
күні өңірімізде өзіндік 

қуанышымен көмкерілді. Ау-
дан орталығында 40 балаға 
арналған «Сенім» арнаулы  
әлеуметтік  қызмет көрсету 
орталығы ашылды. 1988 жылы 
салынған ғимаратты облыстық 
жұмыспен қамтуды үйлестіру  
және әлеуметтік бағдарламалар  
басқармасы жеке кәсіпкерден 40 
млн теңгеге сатып алып, был-
тыр 27 млн 104 мың теңгеге 
күрделі жөндеуден өткізген еді. 
Енді аймағымыздағы мүмкіндігі 
шектеулі балалар арнаулы қызмет 
алу үшін үлкен шаһарларға сабыл-
майтын болды.  Мұнда қызметтер 
8 бағыт бойынша көрсетіледі. 

Атап айтқанда әлеуметтік-
мәдени, әлеуметтік-экономикалық, 
әлеуметтік-психологиялық, әлеу-
меттік-тұрмыстық, әлеуметтік –
педагогикалық, әлеуметтік-еңбек, 
әлеуметтік-медициналық, әлеу-
меттік-құқықтық салалалар бойынша 
көмек алады.  Психоневрологиялық 
ауытқуы бар және тірек қимыл ап-
параты бұзылған балалар емдік 
физиологиялық кабинеттегі ар-
найы жабдықталған заманауи 
құралдарымен жаттығып, логопед, 
дефектолог, психолог мамандар-
мен жекелеген сабақтар өткізеді. 
Мүмкіндігі шектеулі балалар мұнда 

күнұзақ түрлі арнаулы қызметтер 
алып, төрт мезгіл тегін тамақтанып, 
денсаулықтарын оңдайды. Ашық 
жаттығу алаңы, асхана, алыстан 
келгендер үшін жатын бөлмелер, 
дәретхана бар. Сондай-ақ орталыққа 
берілген су жаңа «Газель» көлігі ба-
лаларды тасымалдайтын болады.

Жуырда аталмыш орталық 
салтанатты түрде ашылып, ата-
аналарды шаттыққа бөледі. Шараға 
арнайы келген Алматы облысының 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының басшысы Мар-
жан Мұратқызы көпшілік қуанышын 

бөлісіп, орталық атына заты сай 
келіп, қызмет алушылардың сенімін 
ақтасын деген ізгі тілегін білдірді. 
Ал аудан әкімінің орынбасары 
Ғалымжан Маманбаев өз сөзінде 
балаларының арнаулы қызмет алуы 
үшін берісі облыс орталығына, ары-
сы Алматыға сабылатын көптеген 
ата-аналарға осынау мекеменің зор 
мүмкіндік сыйлағанын орынды атап 
өтті. Алқызыл лента кесіліп, жақсы 
тілектермен шашу шашылған соң 
ата-аналар меймандармен бірге 
орталықты аралап, мүмкіндіктерімен 
жақын танысты. 

П.ЖЕҢІСХАН.

Оңалту орталығы ашылды

Жуырда Сарқан ауданына ат басын бұрған Қазақстан Республи-
касы Парламенті Мәжілісінің депутаты Абсеметова Әлия Маратқызы 
сарқандықтардың жылдар бойы 
қордаланған мәселелерімен жете 
танысты. Жұмыс сапары бары-
сында депутат Бақалы ауылдық 
мәдениет үйінің ғимаратында 
ауыл шаруашылығы саласының 
өкілдерімен кездесті. 

Елді мекендерде ауызсу 
мәселесі шешімін тапқанымен суар-
малы егістіктің жаз мезгілдерінде су-
дан тапшылық көруі, жайылымның 
тарлығы, егістік алқаптың аумақты бөлігін иеленіп алған ірі жер 
иеленушілердің ел ризығына ортақтасуы, коммуналдық төлемдердің, 
азық-түлік бағасының жылдан жылға қымбаттауы кеңінен талқыланды. 

Түстен кейін Әлия Маратқызы "Nur Otan" партиясы Сарқан аудандық 
филиалының  мәжіліс залында аудан тұрғындарының өкілдерін 
қабылдады. Қаржы пирамидасынан алданып, күнделікті нәпақасынан 
айырылып отырғандардың нала-реніші, кеңжолақты интернеттің 
жетімсіздігі, Сарқан қаласындағы қоқыс полигонының қоршалмағандығы, 
Бірлік ауылындағы мектеп құрылысының қарқын ала алмауы, дәрі-
дәрмек бағасының қолжетімсіздігі, тұрғын үй кезегіндегілердің алаңы, 
тағы да басқа өзекті мәселелер қоғамдық қабылдауға келгендердің сауа-
лына арқау болды. Ауданда шешімін табатын мәселелерді аудан әкімінің 
орынбасары Асхат Қалиасқаров назарға алатындығын, Мәжіліс депутаты 
жұртшылықтың ұсыныс-пікірлерінің ескерілетіндігін көпшілікке жеткізді. 

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Мазмұнды диалогтың
 маңызы зор

Жылылық пен сұлулықтың
мерекесі!

Баршаңызды көктемнің алғашқы жан жадыратар 
жаймашуақ мерекесі - 8 наурыз Халықаралық әйелдер 
күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тіршілік та-
мырланып, шуағын шашқан бұл күн - жылылық пен 
сұлулықтың, мейірім мен махаббаттың мерекесі. 
Осынау айтулы күнге арналған менің жүрекжарды 
азаматтық құттықтауымды қабыл алыңыздар! 

Адамзат атаулының жүрегін жылылыққа 
бөлейтін ананың аялы алақаны іспеттес өзімен бірге 
өзгеше леп, сезім самалын ала келетін бұл мерекенің 
орны ерекше. Жыл мезгілдерінің ішінде көгілдір 
көктем тіршілік түлеуінің, табиғат түрленуінің ба-
стауы болса, әйелдер қауымы әдеміліктің, ізгіліктің, 
жылылықтың қайнар көзі сияқты. Бүгінгі күні 

әйелдер қоғамның барлық саласында да белсенділік 
көрсетуде. Олар саясаткер, кәсіпкер, ұстаз, дәрігер 
және қатардағы қарапайым еңбеккер ретінде 
қоғамдағы өз орындарын айқындап, қолтаңбаларын 
қалдыруда. 

Осынау қатарда аудан экономикасының 
ілгерілеуіне ерекше үлес қосып жүрген әйелдер де 
баршылық. Әдеміліктерімен отырған орындарын 
әрлендіріп, қашанда кәсіпқойлықтың үлгісін көрсетіп 
келе жатқан нәзікжандылар есебінен ел ырзығы есе-
ленуде. Көктемнің көрікті мерекесі баршаңыздың 
шаңырақтарыңызға шаттық, отбасыларыңызға бақ 
пен береке әкелсін!

Nur Otan "Аманат" болып өзгерді Даналарымыздан қалған сөз бар: ізгілік атаулының 
бәрі күн сәулесінен және ананың ақ сүтінен жаралады. 

Аудан әкімі Талғат Қайнарбековтың мерекелік құттықтауы
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Аудан әкімінің шешімі
Сарқан ауданы бойынша дауыс берудi өткiзу және дауыс санау  үшiн 

сайлау учаскелерiн құру туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 1995 жылғы  28 қыркүйектегі Қазақстан Республика-

сы Конституциялық Заңының  23-бабының 1-тармағына және «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi 
мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 33-бабының 2-тармағына сәйкес, Сарқан ауданының әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Сарқан ауданы бойынша дауыс берудi өткiзу және дауыс санау үшiн сайлау учаскелерi осы шешімнің 
қосымшасына сәйкес құрылсын.

2. Сарқан ауданы әкімінің 2018 жылғы 05 желтоқсандағы № 12-4 «Сарқан ауданы бойынша дауыс берудi 
өткiзу және дауыс санау үшiн сайлау учаскелерiн құру туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 4940 тіркелген) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешiмнiң орындалуын бақылау Сарқан ауданы әкiмінің аппарат басшысы Ұ. Ерденбековке жүктелсiн.
4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми 

жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
                                             Аудан әкімі   Т. Қайнарбеков
 
Сарқан ауданы әкімінің 2021 жылғы «___» ____________ «Сарқан ауданы бойынша дауыс берудi 

өткiзу және дауыс санау үшiн сайлау учаскелерін құру туралы» № ____ шешіміне қосымша

Сарқан ауданы бойынша дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін 
құрылған сайлау учаскелері

№ 786 сайлау учаскесі. Орталығы: Сарқан қаласы, Алдаберген Атанов көшесі № 17, Ақын Сара атындағы 
орта мектеп. Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Әл-Фараби № 1-ден 101-ге дейін, Бөгенбай батыр № 1-ден 197-ге 
дейін, Наурызбай батыр № 1-ден 118-ге дейін, Сансызбай Нұрбеков № 1-ден 87-ге дейін, Қарасай батыр № 1-ден 
55-ке дейін, Дина Нұрпеиісова № 1-ден 46-ға дейін, Некрасов № 1-ден 29-ға дейін, Әйтеке би № 1-ден 21-ге дейін, 
Санжар Асфендияров № 1-ден 28-ге дейін, Оралхан Бокеев № 1-ден 32-ке дейін, Ләззат Асанова № 1-ден 17-ге 
дейін, Тұрар Рысқұлов № 1-ден 32-ге дейін, Мәншүк Маметова № 1-ден 16-ға дейін, Мәлік Ғабдуллин № 1-ден 
25-ке дейін, Ілияс Жансүгіров № 1-ден 68-ге дейін, Біржан сал № 1-ден 30-ға дейін, Балуан Шолак № 1-ден 13-ке 
дейін, Сүйінбай № 1-ден 40-қа дейін, Ғани Мұратбаев № 1-ден 39-ға дейін, Әлия Молдағұлова № 1-ден 38-ге дейін, 
Сұлтан Бейбарыс № 1-ден 14-ке дейін, Нұршәріп Жөнкебаев          № 1-ден 45-ке дейін , Ер Тарғын № 1-ден 8-ге 
дейін, Алдаберген Атанов           № 1-ден 43-ке дейін, Күләш Байсеитова № 1-ден 22-ке дейін, Ахмет Жубанов № 
1-ден 31-ге дейін, Панфилов № 1-ден 48-ге дейін, Әділбек Абайділданов     № 1-ден 22-ге дейін, Щорс № 1-ден 17-ге 
дейін, Бейімбет Майлин № 1-ден     27-ге дейін, Папанин № 1-ден 16-ға дейін, Ербол Сыпатаев № 1-ден 15-ке дейін, 
Терешкова № 1-ден 10-ға дейін.

№ 787 сайлау учаскесі. Орталығы: Сарқан қаласы, Мұхтар Әуэзов көшесі № 96, Балалар және жасөспірімдер 
спорт мектебі.

Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Қабанбай батыр № 89-дан 242-ге дейін, Мұқан Төлебаев № 1-ден 35-ке 
дейін, Ғали Орманов № 1-ден 25-ке дейін, Тәуелсіздік № 140-тан 298-ге дейін, Чепрасов № 81-ден 114-ке дейін, 
Абай      № 109-дан 185-ке дейін, Ораз Жандосов № 1-ден 63-ке дейін, Жамбыл Жабаев № 63-тен 91-ге дейін, Мұхтар 
Әуэзов № 72-ден 122-ге дейін, Ғабиден Мұстафин № 1-ден 47-ге дейін, Күмісбек Буашев № 45-тен 114-ке дейін, 
Құдайберген Қалиев № 39-дан 102-ге дейін, Пушкин № 25-тен 59-ға дейін, Құрманғазы       № 1-ден 38-ге дейін, Жа-
набаев № 1-ден 19-ға дейін, Тәуке хан № 1-ден 15-ке дейін, Петровский № 1-ден 40-қа дейін, Бұқар Жырау № 1-ден 
17-ге дейін, Бикен Римова № 1-ден 29-ға дейін, Бірлік № 1-ден 18-ге дейін, Достық № 1-ден 12-ге дейін, Қаблиса 
Жырау № 1-ден 15-ке дейін, Құдайбердиев № 1-ден 24-ке дейін, Мейіртай Ұсатаев № 1-ден 16-ға дейін, Төлеген 
Тоқтаров № 1-ден 15-ке дейін; Орман шаруашылығы питомнигі.

№ 788 сайлау учаскесі. Орталығы: Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі № 18, аудандық Мәдениет үйі. Шекарасы: 
Сарқан қаласы, көшелер: Дінмұхамед Қонаев № 1-ден 57-ге дейін, Урманов № 1-ден 37-ге дейін, Серке Қожамқұлов 
№ 1-ден 26-ға дейін, Қасым Қайсенов № 1-ден 28-ге дейін, Шолохов № 1-ден 38-ге дейін, Қазыбек би № 1-ден 10-ға 
дейін, Иса Байзаков № 1-ден 27-ге дейін, Спандияр Көбеев    № 1-ден 15-ке дейін, Оспанбек Боранбаев № 1-ден 
47-ге дейін, Бекзат Саттарханов № 1-ден 46-ға дейін, Ескелді би № 1-ден 37-ге дейін, Бұғыбай батыр № 1-ден 28-ге 
дейін, Меліс Разбеков № 1-ден 7-ге дейін, Астана № 1-ден 20-ға дейін, Төле би № 1-ден 26-ға дейін, Савин № 1-ден 
22-ге дейін, Сырым Датұлы № 1-ден 17-ге дейін, Петровский № 41-ден 79-ға дейін, И.В.Венедиктов № 70-тен 114-
ке дейін, Бірлік № 19-дан 38-ге дейін, Вихрев № 29-дан 60-қа дейін, Күмісбек Буашев № 1-ден 44-ке дейін, Нұрғиса 
Тілендиев № 8-ден 18-ге дейін, Бикен Римова № 30-дан 39-ға дейін, Әмірбек Құлақов № 1-ден 13-ке дейін, Мұхтар 
Әуэзов № 1-ден 71-ге дейін, Мұхаметжан Тынышбаев № 1-ден 65-ке дейін, Құдайберген Қалиев № 1-ден 38-ге дейін, 
Мұратқали Нукенов № 26-дан 62-ге дейін, Тәуелсіздік № 92-ден 139-ға дейін, Төлеген Тоқтаров № 16-дан     45-ке 
дейін, Панарин № 1-ден 10-ға дейін, Пушкин № 1-ден 25-ке дейін, Жамбыл Жабаев № 16-дан 62-ге дейін, Қабанбай 
батыр № 21-ден 89-ге дейін, Абай № 61-ден 109-ге дейін, Чепрасов № 48-ден 80-ге дейін, Шавров № 26-дан 40-қа 
дейін, Әліби Жангелдин № 1-ден 11-ге дейін, Көшкінбай Жанатов           № 1-ден 6-ға дейін, Тайбулат Мерекенов № 
1; Басқан бөгеті; № 552 Жол пайдалану учаскесі; № 72 Жылжымалы механикалық колонна.

№ 789 сайлау учаскесі. Орталығы: Сарқан қаласы, Қаныш Сәтбаев көшесі № 2, № 1             мектеп-гимназиясы. 
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Амангелді № 1-ден 6-ға дейін, Мұқағали Мақатаев № 1-ден 18-ге дейін, Ғазиза 
Жұбанова № 1-ден 43-ке дейін, Бауыржан Момышұлы № 1-ден 36-ға дейін, Кенесары хан № 1-ден 26- ға дейін, 
Қажкен Бекбаев № 1-ден 42-ге дейін, Лермонтов № 1-ден 54-ке дейін, Ломоносов № 1-ден 10- ға дейін, Тәттімбет 
№ 1-ден 13-ке дейін, Қажымұқан Мұңайтпасов № 1-ден 45-ке дейін, Қаныш Сәтбаев № 1-ден 36-ға дейін, Шоқан 
Уәлиханов № 1-ден 37-ге дейін, И.В.Венедиктов № 42-ден 69-ға дейін, Чепрасов № 1-ден 46-ға дейін, Абай № 1-ден 
60-қа дейін, Абылай хан № 28-ден 47-ге дейін, Нұрғиса Тілендиев № 1-ден 7-ге дейін, Әмірбек Құлаков 14-тен 95-ке 
дейін, Мұратқали Нүкенов № 1-ден 25-ке дейін, Панарин № 11-ден 31-ге дейін, Сәкен Сейфуллин № 11-ден 48-ге 
дейін, Күнсайын Қуатбаев № 11-ден 48-ге дейін, Жамбыл Жабаев № 1-ден 15-ке дейін, Сұлтанмахмұт Торайғыров            
№ 22-ден 32-ге дейін, Ахмет Байтұрсынов № 1-ден 126-ға дейін.

№ 790 сайлау учаскесі. Орталығы: Сарқан қаласы, Латиф Хамиди көшесі № 12, көмекші мектеп- интернаты. 
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Әуесхан Қойбағаров № 1-ден 154-ке дейін, Шәмші Қалдаяқов № 1-ден 19-ға 
дейін, Ғабит Мүсірепов 1-ден 49-ға дейін,  Исатай Тайманұлы № 1-ден 28-ге дейін, Ілияс Есенберлин № 1-ден 38-ге 
дейін, Мағжан Жұмабаев № 1-ден 81-ге дейін, Қобыланды батыр № 1-ден 22-ге дейін, Тайыр Жароков № 1-ден 62-ге 
дейін, Жүсіп Баласағұн № 1-ден 25- ге дейін, Махамбет Өтемісұлы № 1-ден    44-ке дейін, Бейбітшілік № 1-ден 58-ге 
дейін, Жүсіпбек Аймауытов № 1-ден   32-ге дейін, Гоголь № 1-ден 30-ға дейін, И.В.Венедиктов № 1-ден 41-ге дейін, 
Абылай хан № 1-ден 27-ге дейін, Ватутин № 1-ден 49-ға дейін, Вихрев № 1-ден 28-ге дейін, Райымбек батыр № 1-ден 
18-ге дейін, Тәуелсіздік № 1-ден 91-ге дейін, Латиф Хамиди № 1-ден 30-ға дейін, Сәкен Сейфуллин № 1-ден 10-ға 
дейін, Күнсайын Қуатбаев № 1-ден 10-ға дейін, Қабанбай батыр № 1-ден 20-ға дейін, Сұлтанмахмұт Торайғыров № 
1-ден 21-ге дейін, Шавров № 1-ден 25-ке дейін, Шевченко № 1-ден 57-ге дейін.

№ 791 сайлау учаскесі. Орталығы: Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі № 5, Сарқан аудандық ауруханасы. Шека-
расы: Сарқан аудандық ауруханасының аумағы.

№ 792 сайлау учаскесі. Орталығы: Бірлік ауылы, Чепрасов көшесі № 63, Бірлік негізгі орта мектебі. Шекарасы: 
Бірлік ауылы. 

№ 793 сайлау учаскесі. Орталығы: Аманбөктер ауылы, Смағұл көшесі № 6, Аманбөктер орта мектебі. Шекара-
сы: Аманбөктер, Баянбай ауылдары, бөлімшелер: Үштөбе, Мұшұмбай;Омарталар; Кардон.

№ 794 сайлау учаскесі. Орталығы: Екіаша ауылы, Қабдолда Аманжолов көшесі № 80, Екіаша ауылының 
мәдениет үйі.. Шекарасы: Екіаша ауылы; мал жайылым учаскелері: Тал – тал, Матай.

№ 795 сайлау учаскесі. Орталығы: Тополевка ауылы, Тәуелсіздік көшесі № 20, Тополевка орта мектебі. Шека-
расы: Тополевка ауылы; Орманшылар кардоны; Қосалқы шаруашылықтар.

№ 796 сайлау учаскесі. Орталығы: Алмалы ауылы, Әбішев көшесі № 1, Новопокровка орта мектебі.  Шекара-
сы: Алмалы ауылы; Тал-тал мал жайылым учаскесі; суландыру мекемесінің пунктері.

№ 797 сайлау учаскесі. Орталығы: Абай ауылы, Абай көшесі № 40, Тасарық орта мектебі. Шекарасы: Абай 
ауылы.

№ 798 сайлау учаскесі. Орталығы: Пограничник ауылы, Сәтбаев көшесі № 8, Пограничник орта мектебі.  Ше-
карасы: Пограничник ауылы; Шаруашылық субъектілерінің мал шаруашылығы фермалары.

№ 799 сайлау учаскесі. Орталығы: Қарауылтөбе ауылы, Бейбітшілік көшесі № 8, Қарауылтөбе орта мектебі. 
Шекарасы: Қарауылтөбе ауылы; фермалар.

№ 800 сайлау учаскесі. Орталығы: Көкөзек ауылы, Фестивальная көшесі № 5, Көкөзек орта мектебі.  Шекара-
сы: Көкөзек ауылы.

№ 801 сайлау учаскесі. Орталығы: Қойлық ауылы, Макетов көшесі № 45, «Қ. Қазыбайұлы атындағы Қойлық 
ауылдық мәдениет үйі» «Сарқан ауданы әкімінің аудандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорынының № 2 филиалы. Шекарасы: Қойлық ауылы; Джунусова, Бейсембеков, Жаңа-Тұрмыс шаруа 
қожалықтары.

№ 802 сайлау учаскесі   Орталығы: Бақалы ауылы, Мұхтар Арын көшесі № 10, Бақалы  мәдениет үйі.  Шека-
расы: Бақалы ауылы.

№ 803 сайлау учаскесі. Орталығы: Қазыбаев ауылы, Жаңақұрлыс көшесі № 1, Ағарту бастауыш мектебі. Ше-
карасы: Қазыбаев ауылы.

№ 804 сайлау учаскесі. Орталығы: Тасқұдық ауылы, Тасқұдық бастауыш мектебі. Шекарасы: Тасқұдық ауылы.
№ 805 сайлау учаскесі. Орталығы: Қарабөгет ауылы, Ә.Абайділданов көшесі № 26,  Қарабөгет ауылдық 

мәдениет үйі. Шекарасы: Қарабөгет ауылы, Еркін ауылы; Уәли – Сәбит мал жайылым учаскесі.
№ 806 сайлау учаскесі. Орталығы: Черкасск ауылы, Қойшыбекова Шайза көшесі № 120 А, Мәдениет үйі. Ше-

карасы: Черкасск ауылы.
№ 807 сайлау учаскесі. Орталығы: Аққайын ауылы, Мұхаметжан Тынышбаев көшесі № 25, Ленин бастауыш 

мектебі. Шекарасы: Аққайын ауылы.
№ 808 сайлау учаскесі. Орталығы: Ақтұма ауылы, Абай Құнанбаев көшесі № 91, Ақтұма орта мектебі. Шека-

расы: Ақтұма ауылы, Теректі ауылы.
№ 809 сайлау учаскесі. Орталығы: Қарғалы ауылы, Мұхаметжан Тынышбаев көшесі № 42, Мұхаметжан Ты-

нышбаев атындағы орта мектеп. Шекарасы: Қарғалы ауылы, Ешкіөлмес ауылы.
№ 810 сайлау учаскесі. Орталығы: Шатырбай ауылы, Нұғманов көшесі № 30, «Шатырбай ауылдық Мәдениет 

үйі» «Сарқан ауданы әкімінің аудандық Мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының № 5 
филиалы. Шекарасы: Шатырбай ауылы.

№ 811 сайлау учаскесі. Орталығы: Лепсі ауылы, Мұқан Төлебаев көшесі № 21, К. Ушинский атындағы орта мек-
теп. Шекарасы: Лепсі ауылы; темір жолдың шығыс бөлігінің көшелері: Айтеке би № 1/1- ден 21/2-ге дейін, Айдархан 
Бибатыров № 2-ден 18-ге дейін, Орынбасар Мұқұшев № 1-ден 10-ға дейін, Мұхаметжан Тынышбаев № 4-ден 14-ге 
дейін, Төлеубек Ермекбаев № 1-ден 18-ге дейін, Айша биби № 1-ден   11/2-ге дейін, Мұқан Төлебаев № 1-ден 30-ға 
дейін, Жамбыл № 1/1-ден 14/2-ге дейін, Асылбек Альсеров № 2-ден 7/2 -ге дейін, Сакен Байтулеуов № 1/1-ден 13-ке 
дейін, Мұхтар Ауэзов № 21-ден 41-ге дейін, Төлеген Тоқтаров № 1-ден 15-ке дейін, Дінмұхамет Қонаев № 2-ден 33-
ке дейін, Маншүк Маметова          № 1/1-ден 33-ке дейін, Әлия Молдагулова № 1-ден 16-ға дейін, Алдияр № 1-ден 
40-қа дейін, Абылай хан № 3-тен 24-ке дейін, Қаныш Сатпаев № 1/1-ден 9/2-ге дейін, Төле би № 1/2-ден 7/2-ге дейін, 
Шәмші Қалдаяков № 1/1-ден 12-ге дейін, Қазыбек би № 1-ден 21-ге дейін.

№ 812 сайлау учаскесі Орталығы: Лепсі ауылы, Дина Нұрпейсова көшесі № 3, № 54 орта мектебі.  Шекарасы: 
Лепсі ауылы; темір жолдың батыс бөлігінің көшелері: Мұхтар Қаптағаев № 1/1-ден 21-ге дейін, Мұратбек Ахметов № 
1/1-ден 12/2-ге дейін, Құл ақын № 1-ден 28-ге дейін, Тайтұлақ-талтұс № 1-ден 13-ке дейін, Мұқатай Қалдыбаев № 
1/1-ден 3-ке дейін, Дина Нұрпейсова № 1/1-ден 2/2-ге дейін, Ақын Сара № 1/1-ден 19-ға дейін, Біржан Сал № 1/1-ден 
26-ға дейін, Қабанбай батыр № 1-ден 37-ге дейін, Қайрат Рысқұлбеков № 1-ден 28-ге дейін, Александр Ни № 2-ден 
15-ке дейін; «Керегетас», «Сарықұрақ», «Арғанаты», «Ақбалық», «Қаратас», «Көкшалғын» станциялары.

№ 813 сайлау учаскесі. Орталығы: Көктерек ауылы, Арын көшесі № 22, Мәншүк Мәметова атындағы орта 
мектеп. Шекарасы: Көктерек ауылы.

№ 814 сайлау учаскесі. Орталығы: Көкжиде ауылы, Төлебай батыр көшесі № 18, Ерікті орта мектебі. Шекара-
сы: Көкжиде ауылы.

№ 815 сайлау учаскесі Орталығы: Мұқан Төлебаев ауылы, Мұқан Төлебаев көшесі № 15 а, «Мұқан Төлебаев 
ауылдық Мәдениет үйі» «Сарқан ауданы әкімінің аудандық Мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорынының № 7 филиалы. Шекарасы: Мұқан Төлебаев ауылы.

№ 816 сайлау учаскесі. Орталығы: Үлгі ауылы, Байғамытов көшесі № 12, Үлгі ауылдық дәрігерлік пункті. Шека-
расы: Үлгі ауылы, Шұбартүбек ауылы.

№ 817 сайлау учаскесі . Орталығы: Екіаша ауылы; «Покатиловская застава» әскери бөлімшесі. Шекарасы: 
Покатиловская заставасы.

№ 818 сайлау учаскесі. Орталығы: Тополевка ауылы, «Тополевская застава» әскери бөлімшесі. Шекарасы: 
Тополевская заставасы.

ПРОЕКТ 

Решение акима района
Об образовании избирательных участков для проведения голосования и под-

счета голосов по Сарканскому району
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Конституционного Закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 

года «О выборах в Республике Казахстан» и пунктом 2 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 23 января 
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», аким Саркан-
ского района РЕШИЛ:

1. Для проведения голосования и подсчета голосов образовать по Сарканскому району избирательные 
участки согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения акима Сарканского района от      5 декабря 2018 года № 12-4 
«Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов по Сарканскому 
району» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4940).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата акима Сарканского 
района Ерденбекова У.

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

                 Аким района    Т. Кайнарбеков

Приложение к решению акима Сарканского района от «___»__________ 2021 года № «___» «Об об-
разовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов по Сарканскому 
району»

Избирательные участки образованные для проведения голосования и
 подсчета голосов по Сарканскому району

№ 786 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Алдаберген Атанова № 17, средняя школа 
имени Акын Сара.  В границах: города Саркан, улицы: Аль-Фараби с № 1 по 101, Богенбай батыра с № 1 по 
197, Наурызбай батыра с № 1 по 118, Сансызбай Нурбекова                     с № 1 по 87, Карасай Батыра с № 1 по 
55, Дины Нурпеисовой с № 1 по 46, Некрасова с № 1 по 29, Айтеке би с № 1 по 21, Санжар Асфендиярова с 
№ 1 по 28, Оралхан Бокеева с № 1 по 32, Лаззат Асановой с № 1 по 17, Турар Рыскулова с № 1 по 32, Маншук 
Маметовой с № 1 по 16, Малик Габдуллина                 с № 1 по 25, Илияс Жансугурова с № 1 по 68, Биржан Сал с 
№ 1 по 30, Балуан Шолак с № 1 по 13, Суюнбая с № 1 по 40, Гани Муратбаева с № 1 по 39, Алия Молдагуловой 
с № 1 по 38, Султан Бейбарыс с № 1 по 14, Нуршарип Жонкебаева № 1 по 45, Ер Таргын с № 1 по 8, Алдаберген 
Атанова с № 1 по 43, Куляш Байсеитовой с № 1 по 22, Ахмет Жубанова с № 1 по 31, Панфилова с № 1 по 48, 
Адилбек Абайдильданова с № 1 по 22, Щорса с № 1 по 17, Беимбет Майлина с № 1 по 27, Папанина с № 1 по 
16, Ербол Сыпатаева с № 1 по 15, Терешковой с № 1 по 10.

№ 787 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Мухтар Ауэзова № 96, Детско - юношеская 
спортивная школа. В границах: города Саркан, улицы: Кабанбай батыра c № 89 по 242, Мукан Тулебаева с 
№ 1 по 35, Гали Орманова с № 1 по 25, Тауелсиздик                        с № 140 по 298, Чепрасова с № 81 по 114, 
Абая с № 109 по 185, Ораз Жандосова с № 1 по 63, Жамбыл Жабаева с № 63 по 91, Мухтар Ауэзова с № 72 по 
122, Габиден Мустафина с № 1 по 47, Кумисбек Буашева с № 45 по 114, Кудайберген Калиева с № 39 по 102, 
Пушкина с № 25 по 59, Курмангазы с № 1 по 38, Жанабаева с   № 1 по 19, Тауке хан с № 1 по 15, Петровского 
с № 1 по 40, Бухар Жырау с № 1 по 17, Бикен Римовой с № 1 по 29, Бирлик с № 1 по 18, Достык с № 1 по 12, 
Каблиса Жырау с № 1 по 15, Кудайбердиева № 1 по 24, Меиртай Усатаева с    № 1 по 16, Толеген Токтарова с 
№ 1 по 15; питомник лесного хозяйства. 

№ 788 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Чепрасова № 18, районный Дом культуры.  В 
границах: город Саркан, улицы: Динмухамед Конаева с № 1 по 57, Урманова с № 1 по 37, Серке Кожамкулова с 
№ 1 по 26, Касым Кайсенова с     № 1 по 28, Шолохова с № 1 по 38, Казыбек би с № 1 по 10, Иса Байзакова с № 
1 по 27, Спандияр Кобеева с № 1 по 15, Оспанбек Боранбаева с № 1 по 47, Бекзат Саттарханова с № 1 по 46, 
Ескелди би с № 1 по 37, Бугыбай батыра с № 1 по 28, Мелис Разбекова с № 1 по 7, Астана с № 1 по 20, Толе би 
с № 1 по 26, Савина с № 1 по 22, Сырым Датулы № 1 по 17, Петровского с № 41 по 79, И.В.Венедиктова с    № 70 
по 114 , Бирлик с № 19 по 38, Вихрева с № 29 по 60, Кумисбека Буашева с № 1 по 44, Нургиса Тилендиева с № 
8 по 18, Бикен Римовой с № 30 по 39, Амирбек Кулакова с № 1 по 13, Мухтар Ауэзова с № 1 по 71, Мухаметжан 
Тынышбаева с № 1 по 65, Кудайберген Калиева с № 1 по 38, Мураткали Нукенова с № 26 по 62, Тауелсиздик с 
№ 92 по 139, Толеген Токтарова с № 16 по 45, Панарина с    № 1 по 10, Пушкина с № 1 по 24, Жамбыл Жабаева 
с № 16 по 62, Кабанбай батыра с № 21 по 88, Абая с № 61 по 108, Чепрасова с № 48 по 80, Шаврова с   № 26 
по 40, Алиби Жангельдин с № 1 по 11, Кошкинбай Жанатов с № 1 по 6, Тайбулат Мерекенов № 1; Басканская 
плотина; Дорожно-эксплуатационный участок № 552; Передвижная механизированная колонна № 72.

№ 789 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Каныш Сатбаева № 2, школа - гимназия № 
1. В границах: город Саркан, улицы: Амангельды с № 1 по 6, Мукагали Макатаева с № 1 по 18, Газиза Жубано-
вой с № 1 по 43, Бауыржан Момышулы с № 1 по 36, Кенесары хан с № 1 по 26, Кажкен Бекбаева с № 1 по 42, 
Лермонтова с № 1 по 54, Ломоносова с № 1 по 10, Таттимбет с № 1 по 13, Кажымукан Мунайтпасова с № 1 по 
45, Каныш Сатбаева с № 1 по 36, Шокан Уалиханова с № 1 по 37, И.В.Венедиктова с № 42 по 69, Чепрасова с 
№ 1 по 46, Абая с № 1 по 60, Абылай хана с № 28 по 47, Нургиса Тилендиева № 1 по 7, Амирбек Кулакова с № 
14 по 95, Мураткали Нукенова с № 1 по 25, Панарина с № 11 по 31, Сакен Сейфуллина с № 11 по 48, Кунсайын 
Куатбаева с № 11 по 48, Жамбыл Жабаева с № 1 по 15, Султанмахмут Торайгырова с № 22 по 32, Ахмет Бай-
турсынова с № 1 по 126. 

№ 790 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Латиф Хамиди № 12, вспомогательная шко-
ла интернат. В границах: город Саркан, улицы: Ауесхан Койбагарова с № 1 по 154, Шамши Калдаякова с № 1 
по 19, Исатай Тайманулы с № 1 по 28, Илияс Есенберлина с № 1 по 38, Магжан Жумабаева с № 1 по 81, Кобы-
ланды Батыра с № 1 по 22, Тайыр Жарокова с № 1 по 62, Жусип Баласагун с № 1 по 25, Махамбет Утемисулы с 
№ 1 по 44, Бейбитшилик с № 1 по 58, Жусипбек Аймауытова с № 1 по 32, Гоголя с № 1 по 30, И.В.Венедиктова 
с № 1 по 41, Абылай хана с № 1 по 27, Ватутина с № 1 по 49, Вихрева с № 1 по 28, Райымбек батыра с № 1 по 
18, Тауелсиздик с № 1 п 91, Латиф Хамиди с № 1 по 30, Сакен Сейфуллина с № 1 по 10, Кунсайын Куатбаева 
с № 1 по 10, Кабанбай батыра с № 1 по 20, Султанмахмут Торайгырова с № 1 по 21, Шаврова с № 1 по 25, 
Шевченко с № 1 по 57.

№ 791 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Чепрасова № 5, Сарканская районная боль-
ница.  В границах: территория Сарканской районной больницы.

№ 792 избирательный участок. Центр: село Бирлик, улица Чепрасова № 63, Бирликская основная сред-
няя школа.  В границах: село Бирлик.

№ 793 избирательный участок. Центр: село Аманбоктер, улица Смагула № 6, Аманбоктерская средняя 
школа. В границах: села Аманбоктер, Баянбай; отделения: Мушумбай; Уштобе; Пасеки; Кордон.

№ 794 избирательный участок. Цетр: село Екиаша, улица Кабдолда Аманжолова № 80, Дом культуры 
села Екиаша. В границах: село Екиаша; отгонные участки: Тал-тал, Матай.

№ 795 избирательный участок. Центр: село Тополевка, улица Тауелсиздик № 20, Тополевская средняя 
школа. В границах: село Тополевка; Кардоны лесников; Подсобные хозяйства.

№ 796 избирательный участок. Центр: село Алмалы, улица Абишева № 1, Новопокровская средняя шко-
ла.  В границах: село Алмалы; отгонный участок Тал-тал; пункты поливного учреждения.

№ 797 избирательный участок. Центр: село Абай, улица Абая № 40, Тасарыкская средняя школа.В гра-
ницах: село Абай.

№ 798 избирательный участок. Центр: село Пограничник, улица Сатбаева № 8, Пограничникская сред-
няя школа. В границах: село Пограничник; Животноводческие фермы хозяйствующих субъектов.

№ 799 избирательный участок. Центр: село Караултобе, улица Бейбитшилик № 8, Караултобинская сред-
няя школа. В границах: село Караултобе; фермы.

№ 800 избирательный участок. Центр: село Кокозек, улица Фестивальная № 5, Кокозекская средняя 
школа. В границах: село Кокозек.

№ 801 избирательный участок. Центр: село Койлык, улица Макетова № 45, филиал № 2 «Дом культуры 
села Койлык имени К. Казыбайулы» государственного коммунального казенного предприятия «Районный дом 
культуры акима Саркандского района». В границах: село Койлык; крестьянские хозяйства: Джунусова, Бейсем-
беков, Жана-Турмыс.

№ 802 избирательный участок. Центр: село Бакалы, улица Мухтар Арын № 10, Дом культуры с. Бакалы.  
В границах: село Бакалы.

№ 803 избирательный участок. Центр: село Казыбаева, улица Жанакурлыс № 1, Агартуская начальная 
школа. В границах: село Казыбаева.

№ 804 избирательный участок. Центр: село Таскудык, Таскудыкская начальная школа. В границах: село 
Таскудык.

№ 805 избирательный участок. Центр: село Карабогет, улица Абайдильданова № 26, Дом культуры с. 
Карабогет. В границах: село Карабогет, село Еркин; отгонный участок Уали-Сабит.

№ 806 избирательный участок. Центр: село Черкасск, улица Койшыбекова Шайза № 120 А, Дом культу-
ры. В границах: село Черкасск.

№ 807 избирательный участок. Центр: село Аккайын, улица Мухаметжан Тынышбаева № 25, Ленинская 
начальная школа. В границах: село Аккайын.

№ 808 избирательный участок. Центр: село Актума, улица Абай Кунанбаева № 91, средняя школа Акту-
ма.  В границах: село Актума, село Теректи.

№ 809 избирательный участок. Центр: село Каргалы, улица Мухаметжан Тынышбаева № 42, средняя 
школа имени Мухаметжан Тынышбаева. В границах: село Каргалы, село Ешкиолмес.

№ 810 избирательный участок. Центр: село Шатырбай, улица Нугманова № 30, «Дом культуры села Ша-
тырбай» филиал № 5 государственного коммунального казенного предприятия «Районный дом культуры Акима 
Сарканского района». В границах: село Шатырбай.

№ 811 избирательный участок. Центр: село Лепсы, улица Мукан Толебаева № 21, средняя школа имени 
К.Ушинского. В границах: село Лепсы, улицы восточной части железной дороги: Айтеке би с № 1/1 по 21/2, 
Айдархан Бибатырова с № 2 по 18, Орынбасар Мукушева с № 1 по 10, Мухаметжан Тынышбаева с № 4 по 14, 
Толеубек Ермекбаева с № 1 по 18, Айша биби с № 1 по 11/2, Мукан Тулебаева с № 1 по 30, Жамбыла с      № 
1/1 по 14/2, Асылбек Альсерова с № 2 по 7/2, Сакен Байтулеуова с № 1/1 по 13, Мухтара Ауэзова с № 21 по 
41, Толеген Токтарова с № 1 по 15, Динмухамет Конаева с № 2 по 33, Маншук Маметовой с № 1/1 по 33, Алия 
Молдагуловой с № 1 по 16, Алдияра с № 1 по 40, Абылай хана с № 3 по 24, Каныша Сатпаева с № 1/1 по 9/2, 
Толе би с № 1/2 по 7/2, Шамши Калдаякова с № 1/1 по 12, Казыбек би с № 1 по 21.

№ 812 избирательный участок. Центр: село Лепсы, улица Дины Нурпеисовой № 3, средняя школа № 54.
В границах: село Лепсы; улицы западной части железной дороги: Мухтар Каптагаева с № 1/1 по 21, Му-

ратбек Ахметова с № 1/1 по 12/2, Кул акына с № 1 по 28, Тайтулак-талтуса с № 1 по 13, Мукатай Калдыбаева с 
№ 1/1 по 3, Дины Нурпеисовой с № 1/1 по 2/2, Акын Сара с № 1/1 по 19, Биржан Сала с № 1/1 по 26, Кабанбай 
батыра с № 1 по 37, Кайрат Рыскулбекова с № 1 по 28, Александр Ни с № 2 по 15; станции: «Керегетас», «Са-
рыкурак», «Арганаты» «Акбалык» «Каратас», «Кокшалгын».

№ 813 избирательный участок. Центр: село Коктерек, улица Арына № 22, средняя школа имени Маншук 
Маметовой. В границах: село Коктерек.

№ 814 избирательный участок. Центр: село Кокжиде, улица Толебай батыра № 18, Ериктинская средняя 
школа. В границах: село Кокжиде.

№ 815 избирательный участок. Центр: село Мукана Толебаева, улица Мукана Толебаева № 15 а, «Дом 
культуры села Мукана Толебаева» филиал № 7 государственного казенного предприятия «Районный дом куль-
туры Акима Сарканского района». В границах: село Мукана Толебаева.

№ 816 избирательный участок. Центр: село Улги, улица Байгамытова № 12, Медицинский пункт села 
Улги. В границах: село Улги, село Шубартубек.

№ 817 избирательный участок. Центр : село Екиаша, военное отделение «Покатиловская застава». В 
границах: Покатиловская застава.

№ 818 избирательный участок . Центр: село Тополевка, военное отделение «Тополевская застава». В 
границах: Тополевская застава.
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 «Атмосфералық ауаны қорғау туралы 
есеп» (индексі 2-ТП (ауа), кезеңділігі жылдық) 
жалпы мемлекеттік статистикалық байқауы 
жыл сайын сәуір айының 10 жұлдызына 
дейін каталогқа түскен кәсіпорындар мен 
мекемелер тапсырады.

Статистикалық нысан ауаны ластайтын 
тұрақты көздері бар әр бір бөлімше бой-
ынша кәсіпорынның заңды мекен-жайына 
қарамастан, оның нақты орналасқан жеріне 
сәйкес толтырылады.

Статистикалық нысан кәсіпорында 
ұйымдастырылған бастапқы есепке алу 
деректерінің,  тұрақты ластайтын көздер 
мен олардың сипаттамаларын есепке 
алу журналдарының,  газ тазарту және 
шаңтұту қондырғыларының жұмысыне 
сепке алу журналдарының, сондай-ақ 
қондырғылар паспортының негізінде 
құрастырылады. Заңды тұлға және (неме-
се) олардың құрылымдық және оқшауланған 
бөлімшелерімен дара кәсіпкерлер бойынша 
мәліметтер: -жылына 0,999 тоннадан артық 
рұқсат берілген шығарындының көлемімен; 
-ластаушы заттар шығарындыларының 
құрамында қауіптіліктің 1 және (неме-
се) 2 класы болған жағдайда 0,500-ден 
0,999-ға тоннаға дейінгі рұқсат берілген 
шығарындының көлемімен  ұсынылады.

Осы статистикалық нысанды ұсыну 
электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысан-
ды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Стратегиялық жоспарлау 
және реформалар агенттігі Ұлттық стати-
стика бюросының интернет-ресурсында 
(https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған 
«Респонденттің кабинеті» арқылы он-лайн 
режимде жүзеге асырылады.

Осы жылдық жалпымемлекеттік  
статистикалық байқауды нұсқау бойынша 
толтырғаныңыз дұрыс.

Егер аталған  байқау  бойынша  
сұрақтарыңыз болса жергілікті статисти-
ка басқармасына  жүгінуге немесе байла-
ныс телефонымен хабарласуға болады: 
87283921877.

Ж.ЕЛЮБАЕВА,
Сарқан ауданының статистика  

басқармасының жетекші  маманы.

Елдегі 17 жасқа толған барлық жас жігіттер тұрғылықты жері бойынша әскери комиссари-
атта есепке тұрады. Егер азамат басқа қалаға қоныс аударса, міндетті түрде жергілікті жердегі 
комиссариаттың есебіне тұру қажет.

Мемлекеттік қызмет электронды форматта, eGov.kz порталы арқылы рәсімделеді. 
Қызметтің порталдағы толық атауы «Әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды 
әскери есепке қою және одан шығару».

Есепке тұру үшін: - порталда авторизациядан өтіп, қызметке онлайн тапсырыс беріңіз; - 
өтінімді толтырып, оған ЭЦҚ немесе бір реттік құпиясөз арқылы қол қойыңыз.

Сіздің өтініміңіздің өңделуі туралы хабарламамен жеке кабинетте таныса аласыз. Қызмет 
көрсету мерзімі - 4 жұмыс күні.

А.АХМЕТКАЛИЕВА,
Сарқан ХКК бөлім маманы.

Сегодня мы расскажем, как открыть ИП без посредников и нервов, для тех кто решил 
заняться своим небольшим бизнесом. Это можно сделать быстро, бесплатно и не выходя из 
дома, через сервисы Halyk Bank и Kaspi.kz. Все что вам нужно, это ваш смартфон. Если хотите 
зарегистрироваться через Halyk Bank, сначала скачайте мобильное приложение Onlinebank 
или пройдите по ссылке openaccount.halykbank.kz. В Kaspi.kz достаточно перейти в раздел 
госуслуг. Далее вы заполняете информацию о себе и о своем будущем бизнесе. Поздравляем, 
ваше ИП зарегистрировано. Осталось лишь скачать документы о регистрации. 

Без присвоения ИИН иностранные граждане не могут зарегистрировать ТОО, оформить 
на себя машину или квартиру, официально трудоустроиться или занять руководящую долж-
ность и даже воспользоваться услугами банков. На самом деле получить ИИН легко - это мож-
но сделать в течение одного рабочего дня в ЦОНе или через eGov.kz. Важно! Платить ничего 
не надо. Получение ИИН бесплатно! Из документов потребуются заявление, удостоверение 
личности или паспорт. Если в паспорте иностранца отсутствует написание ФИО на кириллице 
либо латинице, необходимо приложить копию нотариально заверенного перевода паспорта 
на киррилицу либо латиницу. Важно учесть, что иностранные граждане не могут авторизо-
ваться на портале и иметь ЭЦП, через портал eGov, но ИИН можно заказать через третье лицо 
(гражданина РК) без необходимости предоставления доверенности. Результаты можно будет 
получить в Личном кабинете. 

Д. СЕРИКБАЕВ,
специалист отдела ЦОН Сарканского района. 

Облысымыз республикада орманы өте аз аймаққа жатады. Оның ішінде ормандардың біраз 
бөлігі құрылғанына көп бола қоймаған «Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» 
республикалық мемлекеттік мекемесіне қарасты жерлерде орналасқан.Осынау ұрпақтан ұрпаққа 
аманат боп жалғасып келе жатқан көк майса орманымызды орманның басты жауы – өрттен 
қорғау үшін қар жамылғысының аз түкеніне және көктем мезгілі  ерте келуіне орай 2022 жылдың 
01 ақпаны мен 09 наурыз аралығы өртке дайындық айлығы болып бекітілді.

Осыған байланысты, өрт қауіпті маусымына дайындық айлығының іс-шара жоспарлары жаса-
лып, осы іс-шара аясында бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Атап айтқанда:

Өрттің алдын алу мақсатында «мемлекеттік ұлттық парктің ерекше қорғалатын табиғи аумақ 
жерлерінде өрт қауіпсіздігі ережелерінің орындалуын қамтамасыз ету бойынша 2022 жылға 
арналған бірлескен өзара іс-қимыл әрекетінің жоспары» келісіліп, бекітілді.

 Осы жоспардың негізінде Сарқан филиалы Сарқан ауданы аумағындағы, Алакөл, Лепсі  фи-
лиалы Алакөл ауданы мен  жапсарлас орналасқан елді мекендер аумағындағы, төтенше жағдай 
комиссиясының төрағалары, ТЖ бөлімдері және өртке қарсы қызмет бөлімдерімен және сондай-
ақ әкімдіктерімен «Орман-тоғай өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау, орман өрттерін болдырмау, 
алдын алу және жою жөніндегі бірлескен іс-шаралар жоспары» жасалынды.

Сонымен қатар, өрт қауіпті маусымына дайындық айлығында филиалдардың ерек-
ше қорғалатын табиғи аумақ жерімен шектесіп жатқан 31 елді-мекендер мен 104 шаруа 
қожалықтарымен орман өрттерінің алдын-алу, бірлесіп сөндіру жөнінде жоспарлар жасалынды, 
сондай-ақ, ауыл әкімшіліктерімен, жергілікті тұрғындармен құрылған ерікті өрт сөндіру команда-
лары азаматтардан жасақталды.

Филиалдарда мемлекеттік инспекторларға өрт сөндіру жұмыстарын ұйымдастырудағы техни-
ка қауіпсіздігі жөнінде нұсқама өткізілді және филиалдардың қызметкеріне «Өрт қауіпсіздігі сала-
сында» келісім шарт бойынша арнайы мамандармен сабақ өткізіліді. 

Мемлекеттік ұлттық табиғи паркке қарасты ОӨСС-ғы орман өртіне қарсы техникалар 
жөндеуден өткізілді, сонымен қатар қажетті өрт сөндіру құралдарымен толықтырылды. Филиал-
дарда ерекше қорғалатын табиғи аумақ жерлеріне автокөлік тұратын уақытша тұрақтар, демала-
тын, от жағатын, темекі шегетін орындар және су алатын орындары белгіленіп, өрт қалқаншалары 
мен аншлагтарға жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ, үгіт-насихат жұмыстары бойынша  
басылымдарда мақалалар жарияланды және мемлекеттік ұлттық табиғи парк бойынша жергілікті 
ауыл тұрғындарымен, мектептермен және ұжымдармен  лекциялар өткізіліп, оған  тыңдаушылар 
қатысуда. Қатысушыларға және ЕҚТА жеріне келушілерге табиғатты қорғау, орманды өрттен 
сақтау жөнінде  ескертулер мен үн-парақтар таратылуда.

Мемлекттік парктің мемлекеттік инспекторларына оқу-семинар сабақтары өткізіліп, білімдері 
пысықталды. Орман өрттерінің алдын алу мақсатында атқарылатын іс-шаралар жалғасын таба 
бермек. Орманы жайқалған, өзені арқыраған әсем табиғатта демалуға қызықпайтын адам жоқ 
шығар. Алайда, сол табиғатымызды жанды күйінде сақтап қалу үшін, оны болашақ ұрпаққа ама-
нат етіп табыстау үшін, өрттен абай болайық ағайын!

С. ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар Алтауы МҰТП» РММ бас директордың орынбасары.

В течение нескольких лет в Алматинской 
области идет системная работа по недопу-
щению незаконного и самовольного строи-
тельства на территории области. Сотрудники 
управления архитектурно-строительного кон-
троля за последние годы направили в судеб-
ные органы 31 материал о принудительном 
сносе самовольно построенных объектов. Из 
них по 26 принято решение о сносе. На сегод-
няшний день 23 объекта демонтировано. Так-
же собственники самостоятельно снесли 21 
объект.  

Пояснение.  Строительная отрасль содер-
жат в себе массовую угрозу возникновения 
техногенных бедствий (это - промышленные 
и транспортные аварии, пожары, взрывы, про-
рывы, выбросы опасных веществ, обрушений, 
и т.д.) с нанесением вреда здоровью и жизни 
человека, невосполнимого ущерба, нарушения 
функционирования других объектов.

Безопасность и качество строительства – 
это совокупность характеристик доведенной 
до потребителя конечной строительной про-
дукции, отражающих требования, направлен-
ные на обеспечение интересов и безопасности 
собственников и общества в целом на протя-
жении всего срока службы эксплуатации. 

В связи с чем, основным показателем от 
наступления массовой угрозы в строительной 
отрасли, является безопасность и качество.

Допущенные нарушения норм и правил 
в период строительства, в том числе само-
вольное, незаконное строительство, то есть 
без исходных материалов, необходимых для 
разработки проектов строительства и рекон-
струкции, перепланировки, переоборудования 
помещений существующих зданий, спустя 
через определенное время может оказать 
свое влияние на устойчивость, прочность и 
безопасность объекта. Что впоследствии при-
водит к нарушению прав и интересов граждан, 
созданию массовой угрозы и дополнительным 
тратам на восстановление.

Среди нарушителей законодательства де-
вять жителей Талдыкоргана. Что же построили 
бизнесмены, не имея соответствующего раз-
решения на территории областного центра? 
Это многофункциональные комплексы, офис-
ные здания, СТО, автомойки, склады, кафе, 

дома и пристройки. Кто-то не имел права на 
земельный участок, где строил объект, а кто-
то и исходных документов, необходимых для 
разработки проектов строительства и ведения 
на самого строительства, установленных тре-
бованиями Приказа Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 30 ноября 
2015 года № 750 «Об утверждении Правил ор-
ганизации застройки и прохождения разреши-
тельных процедур в сфере строительства». 

В любом случае, такие факты нарушения 
закона привели к сносу объектов, долгим су-
дебным спорам и к лишним затратам самих 
бизнесменов.  

На сегодняшний день семь из девяти неза-
конно построенных в Талдыкоргане объектов 
уже снесены, по двум оставшимся снос объ-
ектов дело времени.  Факты незаконного воз-
ведения объектов самого разного назначения 
зафиксированы не только в Талдыкоргане, но 
и по всей территории нашего региона. 

Так, без соответствующего права на зем-
лю построили жилой дом в Енбекшиказахском 
районе. Суд признал застройщика виновным в 
совершении правонарушения, наложил штраф 
и принял решение принудительном сносе. На 
сегодняшний день объект также демонтирова-
ли. В городе Есик предприниматель построила 
кафе, не имея права на эту землю. Районный 
суд признал предпринимателя виновной, нало-
жил штраф в размере 30 МРП. Постановление 
суда о принудительном сносе объекта направ-
лено судебному исполнителю.

Талгарский и Карасайский районы также 
как и Талдыкорган, к сожалению, лидируют по 
незаконному строительству. Так согласно ин-
формации ГАСК Алматинской области в Тал-
гарском районе принято решение о принуди-
тельном сносе шести объектов, в Карасайском 
- восьми.

Долгие судебные споры возникли вокруг 
одного из ресторанов, построенного в Тал-
гарском районе в Туздыбастауском сельском 
округе вдоль трассы Алматы-Талгар.  Несмо-
тря на решение Алматинского областного суда 

о сносе данного ресторана, после кассации 
владельца,  решением коллегии Верховного 
суда РК объект оставлен без сноса. 

В Талгарском районе в районе аэропорта 
построен бетонный завод «Жиhан бетон», по-
строенного без соответствующего права на 
землю. Сейчас рассматривается апелляцион-
ная жалоба предприятия на решение экономи-
ческого суда. 

Имеются решения судов по сносу незакон-
но построенных объектов и в Илийском, Ала-
кольском, Жамбылском районах.

Эта работа продолжается. Управление 
ГАСК призывает всех застройщиков соблюдать 
законодательство. В ходе проверки самоволь-
ного строительства выявлены множество фак-
тов, когда бизнесмены строили даже не имея 
права на земельный участок. На кого же они 
надеялись? Мы призываем потенциальных 
застройщиков не обращаться к лжепомощни-
кам, которые обещают «разрулить ситуацию», 
оформить документы задним числом и так да-
лее.  Прежде чем начать строительство своего 
объекта бизнесменам, владельцам земельных 
участков необходимо иметь при себе разре-
шительные документы установленные требо-
ваниями статьи 68 закона «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельно-
сти в Республике Казахстан» и утвержденный 
Приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года 
№ 750 Правила организации застройки и про-
хождения разрешительных процедур в сфере 
строительства.

Если же у вас возникают вопросы, обра-
щайтесь в областное управление ГАСК, где мо-
жете получить грамотные ответы на все свои 
вопросы. Лучше заранее проконсультировать-
ся, соблюсти все законодательные нормы и 
только потом начать строительство, чтобы по-
том не тратить лишние средства на демонтаж 
самовольно построенного здания. 

Данияр АБДЫБЕКОВ, 
руководитель управления ГАСК  по 

Алматинской области.

Незаконные постройки будут снесены

Орман өрті маусымына дайындық

Тері жұқпалы ауруларының бірі қышыма 
қотыр (чесотка). Оны қышыма қотыр кенесі 
таратады. Қоздырғыш адамның терісіне 
жұққан сәттен- ақ өзіне жайлы орын жасай 
бастайды. Ұрғашысы адамның терісіне ен-
геннен кейін жылдам көбейеді, яғни теріге 
жұмыртқа салады.Бірер күннен кейін оны-
сы құртқа айналып, бір аптадан соң ере-
сек қотыр кенелері пайда болады. Демек 
қышыма кене адам үшін өте қауіпті жәндік. 
Қышыма қотыр адамнан адамға жылдам 
жұғады. Яғни қышымамен ауырған адаммен 
тікелей қарым – қатынаста болғанда, сондай 
– ақ олардың пайдаланған төсек орындарын, 
іш киімдерін, киім – кешектерін, сүртінетін 
орамалдарын, жөкелерін басқа да заттарын 
пайдаланғаннан жұғады. Сондықтан тиісті 
тазалық талаптарын сақтау қажет. Қышыма 
адамға үй жануарларынан жұғуы да мүмкін. 
Қышыма кене мал денесіне де жайы-
лып, адамға көбінесе жылқыдан жұғады. 
Қышыма кененің әрекетінен денеде қотыр 
пайда болады. Сондай – ақ тазалық індет 
тәртібін сақтамаған жағдайда қышыманы 

моншадан, душтан, жатақханадан, пойыздан, 
қонақүйлерден яғни кез келген жерлерден 
жұқтырып алуыңыз мүмкін. Қышыма жұқтырған 
адамдардың ең көп саны мектептерде, орта 
және жоғары оқу орындарында жаңа ұжымдар 
құрылғанда, яғни күзгі – қысқы уақыттарда 
тіркеледі. Соңғы кездері қышыма қотырдың 
қатты дуылдап, қышып адамның мазасын ал-
майтын, бөрткеннің де онша қаптан шықпайтын 
жеңіл түрі жиі кездеседі. Қышыманың бұл 
түріне  беті қапталып, қабыршықтанып 
бөрткендер кездеседі.Тері ауруларының 
белгісі байқала салсымен дер кезінде көрініп 
нәтижелі ем қабылдау керек. Қышымаға қарсы 
арнаулы емді тері ауруының дәрігері ғана 
жүргізеді. Ауырған адам өзін емдеуге болмай-
ды, ең бастысы науқас тұтынған заттардағы 
паразиттердің көзін жою керек. Қотыры бар 
адам дер кезінде дәрігерге көрініп емделмесе, 
ол созылмалы ауруға айналады. Қотыр әсіресе 
кешке қарай жылы киінген кезде қатты қышиды. 

Қышынған жері асқынып іріңдейді. Дерматоми-
коздар – теріде саңырау құлақтық қоздырғыш 
тудыратын жұқпа кеселі. Бұл кесел негізінен 
тері және оның қосымшаларының яғни шашты, 
тырнақты сирегірек басқа ағзалармен тіндерді 
зақымдайды. Тері саңырауқұлақтарының 
негізгі қоректену ортасы – адам және жануар. 
Олар өмірге қажетті қоректену заттарды эпи-
дермиттен, шаштан тырнақтан және тері май-
дан табады. Саңырауқұлақтар адамның неме-
се жануарлардың ағзасынан тыс жерде өмір 
сүруге қабілетті. Оған қоса өзінің жұғымтал 
қасиетін бірнеше жылдар бойы сақтай алады. 
Сол себепті жұғу тек ауру адамнан ғана емес, 
сонымен қатар тікелей емес жолмен құрамында 
саңырауқұлақ элементі бар қабыршақ, 
тырнақ қалдықтары немесе шаш сынықтары 
арқылы да тұрмыстық жағдайда жұғуы мүмкін. 
Дерматомикоздың жасырын кезеңі аурудың 
алғашқы сатысынан бірінші симптомының пай-
да болуына дейінгі кезең, орта есеппен 8 – 14 

күнді, кейде бір айды құрайды.
Қышыма, дерматомикоз сырқатын 

жұқтырмау үшін мынадай қарапайым жалпы 
гигиеналық ережелерді орындау қажет: әрбір 
5-6 күн аралығында моншаға түсіп жуыну; 
іш киімдерді және төсек жаймаларын жиі 
– жиі ауыстырып, оларды жуып, үтіктеу; әр 
адамның жеке сүлгісі және басқа да тұтыну 
заттарының болуы; үйге келген соң міндетті 
түрде қолды сабынмен жуу; жаңадан сатып 
алынған киім – кешекті, іш киімді және төсек 
жаймаларын міндетті түрде үтіктеу; жан – жа-
нуарлармен қарым – қатынаста болғаннан соң 
қолды мұқият жуу; сау адамдарды, аурудан 
оқшалау; қышыма, дерматомикоз ауруына 
сәл күдіктенгенде дереу ШЖҚ «Талдықорған 
тері – венерологиялық диспансері» МКК көріну 
қажет. Дәрігерге ерте қаралу айналасындағы 
адамдарға қышыманың таралмауын және 
одан тез сауығуын қамтамасыз етеді.

  Г.НУРДАУЛЕТОВА,                                                                                                  
Сарқан ауданының СЭБ  

басқармасының жетекші маманы. 

Тері жұқпалы ауруларының алдын алу

Әскери есепке қою және одан шығару

Жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау

Через сервисы Halyk Bank и Kaspi.kz
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Қарауылтөбе орта мектебі 
4-сынып оқушыларының 

шығармашылығынан
      

Жан анам
Мұңайсам бірге мұңайған,
Жыласам төккен шуағын.
Анамнан жылу нұр алам,
Анашым—алтын бұлағым.
Анамсыз таңым атпайды,
Сіз бар да ешбір жоқ мұңым.
Анасыз кешім батпайды,
Үмітіңізді ертең ақтаймын.
                                  Балжан ШӘРІПҚАЛИ.

Асыл ана
Аман болсын ана,
Қасында болсын бала.
Айтқанын мен тыңдаймын,
Жаман іс қылмаймын.
Ол менің ақ анам,
Ол менің жан анам.
Мейірімін төгеді,
Бесікке бөледі.
                                      Айсана ДҮЙСЕН.

Анамызды аялайық
Ана біздің байлығымыз. Әркім анасын 

сыйлайды, қадірлейді, өз анасын жақсы 
көреді. Мен де өз анамды жақсы көремін. 
Анамды көргенде сағынып, еркелегім кеп 
тұрады. Анамның құшағы қандай жылы, 
жүзі нұрға толып тұрады. Ана болмаса мына 
өмірге келмейміз ғой. Ана жанына бүкіл 
мейірімді, шуақты төгіп, барлық мамандық 
иесі етіп құдірет қалай жаратқан. Баласының 
жақсы, тәрбиелі, өнегелі болып өсуіне әрбір 
ана барын салады. Біздің міндетіміз, соны 
түсініп, еңбегін ақтауымыз. Достар, аналары-
мызды аялайық!

                        Әлібек АЙТЖАНОВ.

Менің анам
Менің анам өзге ұлт өкілі. Аты-Екатерина. 

Төрт баланың анасы. Мен екінші перзентімін. 
Анам қазақ халқының барлық салт-дәстүрін, 
тілін біледі. Бізді де ата-баба салтымен 
тәрбиелеп келе жатыр. Мен анамды мақтан 
тұтамын. Анам өмірдегі ең асыл жан. 
Әкем екеуі еш жаманшылық көрмесе екен 
деп тілеймін. Менің жақсы жетістіктерге 
жеткенімді көрсе деймін. Барлық ата-аналар 
қартаймаса ғой, шіркін! Мерекеңізбен, жан 
анам!

                  Самал БАЗАРБЕКҚЫЗЫ.

Ауылымыздың келіні Етекбаева Ләззәт іскер әйел әрі 
ардақты да аяулы ана, немерелерінің сүйікті де сүйкімді 
апасы. Қамқор жан әр кезде көмек қолын созып жүреді. Жан 
жары өмірден өткеннен кейін тағдырдың сынағына мойы-
май ұлыменен жарынан қалған жерлерін игеріп, өздеріне 
де халыққа да жұмыс орнын тауып беріп жүр. Бұл отбасы 
көп балалы болғаннан кейін ағайын-жұртына деген сыйла-
сымдары өте жақсы. Келін болса да қызындай болып кеткен 
Ләззәт мақтауға тұрарлық жандардың қатарынан табылады.  
Әйел заты болса да қаншама қиындықтар басынан өтсе де 
мұңаймай жүре береді. Осындай ауылымыздың азаматшасын 
мақтауға тұрарлық деп есептеймін.

Ауылдың тұрмысы төмен азаматтарына әрдайым көмек 
қолын созып жүреді. Өңірдің іскер әйелі ретінде іскер әйелдер 
кеңесінің мүшесі, әр кезде өтетін қайырымдылық шараларына 
белсене атсалысып жүреді. Ұзақ жыл бойы шаруашылықты 
шашау шығармай дөңгелетіп келе жатыр, өте жауапты, өз 
жұмысына тыңғылықты, барлық затқа жауапкершілікпен 
қарайды. Ауылымыздың келіні Ләззатқа отбасылық бақыт 
тілеймін. 

Ұ. МАЙТАСОВА.
Алмалы ауылы. 

Жұмыс барысы жүріп қанша жүрегі мейірімге толы азаматтармен 
жолықтым. Біреудің жанына демеу болып, қолдау көрсетіп жүргендері 
қаншама? Осындай ер тұлғалы азаматтар жар салып алғыс айтуды көп 
жағдайда құп көрмейді, дегенмен де «халық өз батырларын білсін» деген 
орыс даналығы бар, «жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» демекші, 
біздің заман батырлары, әр іс әрекетіне қызыға қарауға лайықты, мақтана 
айтуға тұратын азаматтар. Әр қилы сәттерде ауыл тұрғындарының ішінде, көп 
балалы, жағдайы төмен, асыраушысынан айырлған отбасыларына, сонымен 
қатар денсаулығына байланысты көмек сұраған азаматқа қамқорлық танытып 
жүрген Алмалы ауылының Бекишев Ерлан, Ерғалиев Қайрат, Тұрғамбеков 
Асқар, Шайзада Еламан, Жұмағали Егемен, Нурғожанов Нұрлан, Жүйрікбаев 
Байдаулет, Әбдіқопар Еркебұлан, Қанат Даму, Малайбеков Қанат, Ербатыров 
Исатай сынды бір топ азаматтарына алғыс айтамыз. 

Б.АҚЫПБЕКОВА,
Алмалы ауылдық округ әкімшілігі, кітапханашы.

Природа – 
это жизнь

Однажды мне захотелось собрать бу-
кет маме. Я вырывала красивые цветы, 
а потом обвернула лопухом. Но потом я 
прочитала рассказ «День защиты приро-
ды», в нем говорилось о мальчике кото-
рый любил читать газеты. Он прочитал 
в газете статью о дне защиты природы и 
сказал : хорошие люди защищают приро-
ду, а плохие портят. И я задумалась: если 
мы будем портить природу, то она не бу-
дет дарить красоту. Я поняла, что нужно 
беречь природу. Теперь буду бережно от-
носиться к растениям природы.

  
Тұмар ЕСКЕНДИРОВА,

ученица 4 класса Екиашинской 
средней школы.

Келіп жетті қыз-әйелдер мерекесі,
Қыздарменен әр үйдің кіреді берекесі.
Ықыласы артады қыз бар үйдің,
Бұл мереке аналардың мерекесі.

Келіп жетті қыз-әйелдер мейрамы,
8  наурыз ол әйелдердің ынтымағы.
Бұл дүниеде әйелдердің орны бөлек,
Жүреді ғой кез келгенді  нұрға бөлеп.

Нәзік жанды қыздарменен аналар,
Керемет қой тіпті ханша саналар.
Мейірімді,жанашыр,кішіпейіл,
Ізгі ниет,сыйласымды арулар.

Тырысыңдар аналарды жылатпауға,
Тырысыңдар қыздарды мұңайтпауға.
Әйелдер әлемнің жүрегі мен байлығы,
Қазақстанның арулары  жұлдызы.

Құттықтаймын мейрамдарыңызбен,
Қуаныш күлкі кетпесін жүздеріңізден.
Жастарыңыз болсын ұзақ, мәңгілік,
Сіздерді құттықтаймын ән қылып.

Жылдан жылға көрісейік 8 наурызда,
Тілек арман орындалсын бар қызда.
Тілейтінім денсаулық қой әр қызға,
Жете берейік наурыздардан наурызға!!!!

Амина АСҚАРБЕК,
Н. Островский атындағы мектеп-

лицейінің  6 «А» сынып оқушысы.

Халықаралық 
әйелдер күні!

Адам тегінде өз алғысын жеткізіп, дер кезінде кешірім сұрай 
білу де үлкен жетістік байқап қарасаң. Күнделікті күйбең 

тіршілікпен жүріп, көп жағдайда маңайыңдағы адамдарың жақсылығын 
байқамайсың. Әр адамның өмір жолында кездескен адам тегін 
жолықпайды дегенге мен сенемін, себебі ол сенің өміріңдегі-Сабақ. 
Сан қилы тағдырлар, толғаныстар, уайым, орны толмас қайғы...Өмір 
шырғалаңында жүріп жай ғана Рақмет сөзін айтуды ұмытамыз.

Сендер аман болыңдар, 
жақсыларым...

«Алтын алма алғыс ал: алтын де-
ген жер сыйы, алғыс деген ел сыйы» 
дейді халқымыз. Аудандық ардагер-
лер үйінде Алғыс айту күніне орай 
ұйымдастырылған іс-шара елдің сый-
ына лайық аға буынды ардақтауға ар-
налды. 

Аудандық ардагерлер кеңесінің  
қолдауымен, әжелер алқасының 
төрайымы Шолпан Асқарғалиеваның 
ұйымдастыруымен, аудандық аурухана-
ның ардагерлер ұйымының төрайымы 
Роза Алиеваның ұсынысымен бұл 
күнді аға буын өкілдері ерекше өткізуге 
ұмтылыпты. Осы ұжымның «Ақ әжелер» 
ансамблі көкейімізде жатталып қалған 
ескірмейтін ескі әндерді жаңғыртып, ре-
тро әндерден попурри орындап, жиналған 
жұртшылықтың көңілдерін көкке өрлетті. 
Тыңдармандар өнерлі ұжымның Алғыс 
айту күніне арналған тақырыптық әнінің 
«Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас 
пен кәріге, Алғыс бауырға, алғыс ауылға, 
алғыс елдің бәріне» деген қайырмасына 
қосылып, көтеріңкі көңіл-күй таныт-
ты. Концерттік бағдарламаны Сарқан 

Алғыс деген ел сыйы
ауданының Құрметті азаматы, танымал 
әнші Гүлжан Қисабекова жүргізіп, мерейлі 
күннің мәртебесін арттырды.  

Жиында аудандық ішкі саясат, 
мәдениет және тілдерді дамыту, спорт 
бөлімінің басшысы Дамир Каипов, 
«Сарқан» газетінің бас редакторы Жо-
март Игіман және жастар өкілдері осынау 
атаулы күнмен ардагерлерге алғысын 
ақтарды. Сондай-ақ осы басқосуда дау-
дамайларды сотқа жеткізбей бітістіруге, 
елдің береке-бірлігін сақтауға қосқан зор 
үлесі үшін аудандық сот төрағасының 
алғыс хаты ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Қадыл Жанасбеков пен медиа-
тор Күлшарбан Қалиеваға табысталды.   

Өз тілшіміз.

Кезіндегі Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
Шардара ауданына қарасты «Қазақстан» 
совхозының қүрылғанына жарты  ғасыр толуы-
на орай жуырда елу жылда жаңарып, адам та-
нымастай өзгерген ауылдың мерейтойына елді 
мекеннің дамуына үлес қосқан азаматтар мен 
олардың ұрпақтары шақырылыпты. Солардың 
қатарында есімі көшеге берілген учаскелік ин-
спектор Есімхан Қисабеков пен ел жүрегінде 
"Сүйгенім менің қалада" әнімен қалған Зебер-
ше Оспанованың ұл-қызы да болды. Осы ме-
рейтойда Сарқан ауданының Құрметті азама-
ты Кисабекова Гүлжан анасының әнін орындап 
көпшілікті риза етті. Сахнада "Менің әкем ең 
жақсы адам" деп ән салып тұрып, ата-анасына 
деген сұмдық сағыныш жанарынан жас болып.
тамды. Жер жаннаты Жетісудан келген Гүлжанның  ауыл кісілерінің   ата-анасы туралы әдемі 
естелігі  жанын толқытып, жүрегін тербеді. Өзін құрметті қонақ ретінде шақырған  ауылдық 
мәдениет үйінің директоры Бағлан Айнабековаға шексіз алғысын білдірді. 

О.КАЛШАБЕКОВА.
Түркістан облысы. 

ОҢТҮСТІКТЕН ЖЕТКЕН ЖЫЛЫ ЛЕП

Ол біздің 
мақтанышымыз!

QOĞAM
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Небары 21 жасында компания 
ашып, миллионер атанған қазақстандық 

Құрмет Әубәкіровтың «Бұл – қарекет 
қылып, қам жасаудың заманы. Санаға 

серпіліс, мақсатқа айқындылық керек» 
сөзіне өзінің шағын кәсібін дөңгелетіп 

отырған жерлесіміз Әсел Иманжано-
ва жарқын мысал бола алады. Бұрын 

балабақшада бас аспазшы болып еңбек 
еткен Әсел Әбделханқызы мемлекеттің 

«Еңбек»нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Бастау Бизнес» жоба-
сы арқылы оқығанда мақсатын айқындап 
алған. Қазіргі таңда тұшпараның түр-түрін 

жасап, сатылымға шығарып отырған іскер 
әйелдің тірлігі кісі қызығарлық. 

 Өкімет берген 583 мың теңгеге өзі де қаржы 
қосып, қамыр жаятын, ет турайтын машиналар, 
тоңазытқыш және тағы басқа керек жабдықтар 
сатып алғандығын айтқан кәсіпкер кейін 
жұмысы жүре бастағанда сатып алған тағы 
бір көлемді тоңазытқыш өнімнің балғындығын 
арттыруға септескен.

Үйдің өнімі болғандықтан сұраныс та 
жоғары көрінеді. Аудан орталығындағы, 
Екіашадағы, тіпті көрші Ақсу ауданы, Жансүгір 
ауылындағы дүкендерде «Асель» атауымен 
еттен, ірімшіктен және картоптан жасалған 
дәмді тұшпара тұтынушылар көңілінен 
шыққан. Бағасы да көңілге қонымды. Бұған 
күніне 25 келілік дайын өнімнің кейде жет-
пей қалатындығы айқын дәлел. Төрт адам-
ды тұрақты жұмыспен қамтып отырған Әсел 
Әбделханқызы қапталған тұшпараны сауда 
орындарына жеткізуге жолдасым Ғабит жау-
апты дейді. – Өзіміз малды семіртіп, сойып, 
таза сан еттерін тұшпараға пайдаланамыз. 
Сондықтан дәмді болады. Ал сапалы дүние 
қашанда сұранысқа ие емес пе?! 

-Былтыр берілген 583 мың теңгелік 
қайтарымсыз қаржыны көп адамдар аз ақша 
деп пайымдайды. Бірақ алғашқы бастамаға бұл 
жеткілікті қаражат деп ойлаймын. Замандаста-
рыма да соны айтамын,  - дейді кәсіпкер сөзін 
түйіндеп. Іске батыл бел буып, еңбекқорлықпен 
адал нәпақасын тауып отырған мұндай 

кәсіпкердің ісі көпке үлгі-өнеге. 
-Өткен жылы нәтижелі жұмыспен қамтуды 

және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа 
бизнес-идеяларды іске асыру мақсатындағы 
мемлекеттік грантты 100 адам алды,- дейді 
аудандық жұмыспен қамту орталығының 
директоры Дидар Сағынғали. – Аталмыш 

●Бәрекелді!

Адал еңбек – адам көркі

адамдар көптеген кәсіп түрлерін ашып, ау-
дан экономикасына өзіндік үлестерін қосуда. 
Мал алып, шаштараз, наубайхана ашып, құс 
өсірумен, тігіншілікпен айналысқан жандар 
көптеп саналады. Сондай – ақ тұрғындардың 
бизнес-жобаларын қолдауға бағытталған бұл 
мемлекеттік грант көлемі биыл 1 млн 225 мың 
теңгеге дейін ұлғайғанын айта кеткеніміз жөн.

П.ЖЕҢІСХАН.

Оқу барысында Ақмарал Бауыржанқызы бизнесті дамыту үшін  жоба әзірлеп,  
нәтижесінде «Бастау бизнес» бағдарламасы аясында 500 мың теңге көлемінде грантқа 
ие болды.

– Жастайымнан анам Ғалия Бекшураева асхана ұстады. Сол кісінің қасында жүріп 
8 жасымда лағман созуды, тағы басқа да тамақ өнімдерін жасауды үйрендім. Теміржол 
институтын бітіргеннен кейін жолсерік мамандығын алдым. Алайда кішірек кезімнен 
жүрек қалауым қоғамдық тамақтандыру орнымен байланысты болды.  «Атамекеннің» 
аудандық филиалы тарапынан Нұр-Сұлтан қаласынан  арнайы келген  келген бизнес-
тренер Досан Кәумен маған бизнесті ашу және дамыту үшін жан-жақты қолдау көрсетті. 
Сөйтіп өз ісімді аштым. Алайда бүкіл әлемді жаулаған пандемия салдарынан кәсібімді 
тоқтатуға мәжбүр болдым.  Бір жыл бұрын сауда орнын ұзақ мерзімге жалға алып, 
берекелі болсын деп жеміс-жидек сататын «Баракат» деген дүкен аштым, – дейді 
Ақмарал Бауыржанқызы.

Осыдан үш ай бұрын Ақмарал Бекшураева 5 тонналық үлкен жүк көлігін сатып 
алып әр сенбі Жансүгір ауылында, жексенбі күні Қабанбай ауылына барып алғашқы 
қажеттіліктегі өнімдерді жәрмеңке арқылы өткізеді. «Баяғыдан келе жатқан арма-
ным – асханалар желісін ашып жағдайы төмен адамдарға, көпбалалы отбасыларға 
қолдау көрсету» дейді кейіпкеріміз. Кәсіпкерлік салада нәсібін теріп, отбасын асырап, 
Алматыдағы Алтын Орда базарына барып, дүкеніне қажетті жеміс-жидекті өзі әкелетін 
Ақмарал Бауыржанқызының арманы асқақ болуын тілейміз. 

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

Сарқан қаласының тұрғыны Ақмарал Бекшураева мемлекеттік 
қолдаудың арқасында ем-дәм (диетический) асханасын  ашты. 
2019 жылы ол кәсіп бастау ниетімен аудандық кәсіпкерлер палата-
сына жүгініп, кәсіпкерлік негіздері бойынша «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында «Бастау бизнес» оқыту жобасына жазыл-
ды. Кейініректе жеміс-жидек саудалайтын дүкен ашты. Талай күндер 

төккен термен өткен күн,
Қуаныштың нәрі 

көктен сепкен күн.
Талай жылдар 

тағылымы толысып,
Еңбектен соң зейнет 

келіп жеткен күн.       
Күнделікті қарбалас 

өмір көшінде жүріп уақыт 
керуенінің жылдамдығына 
қайран қаласың. Қам-
шының сабындай ғана қысқа 
ғұмырда адами тұлғадан 
айнымай, ұлы болмаса да, 
ұлағатты іс атқарып, үлгілі із 
қалдыруға тырысу –әркімнің өмірлік 
борышы десек артық айтқандық емес. 
Қызығы мен қиындығы, ауыры мен жеңілі, 
ақ пен қарасы қатар жүретін өмірде, адам 
үшін- кісілік келбеттен танбай, адами 
қадір-қасиетті сақтай білу басты міндет. 

«Ұстаз болу – өз уақытыңды аямау, 
өзгенің уақытын аялау» - деп фран-
цуз ойшылы Жан Жак Руссо айтпақшы, 
ұстаздардың еңбегі қашанда  ерен. 
Шәкірт санасына білім нәрін сеуіп, ел 
болашағының өрендерін тәрбиелеп 
шығару - екінің бірінің қолынан келе 
де бермейді. Сондай тұлға  білім беру 
саласында талай жыл аянбай еңбек 
етіп, ауылымыздың  ғылым мен білімін 
дамытуға, шәкірттерді оқыту мен 
тәрбиелеуде  өзіндік үлесін  қосып жүрген 
әріптесіміз Ризагул Құттыбайқызы бүгінде 
зейнеткерлік жасқа келіп жетті.      

Саналы ғұмырын ұстаздық қызметке 
арнаған ұстаз ананың өмір жолы көпке 
өнеге, ұрпаққа үлгі. Ол 1962 жылы 4 на-
урызда  бұрынғы Андреевка ауданы, Жы-
ланды ауылында қарапайым отбасында  
дүниеге келген.

Жасынан ұстаз болуды армандаған 
жас қыз 1979 жылы Алматы шет тілдер 
институтына оқуға түсіп,  1985 жылы 
аяқтап шығады.  Алғашқы еңбек жолын 
Андреевка ауданындағы «Қарлығаш» ау-

ылында бастауыш сынып мұғалімі 
болып бастайды.  

Содан 1994 жылы Лепсі 
ауылындағы   Ушинский орта 
мектебінде 8 жыл қызмет 
істейді. Бүгінде  №54  орта 
мектебінде 2002 жылдан 
бері  жұмыс жасап келеді. 
Қызметтік  жылдарында 
еңбегі елеусіз қалған жоқ. 
Мектепте тек сабақ беру-
мен ғана шектелген жоқ, 

өз білімін көтеру барысын-
да, ғылыми- әдістемелік жур-

налдар мен басылымдарға өз 
тәжірибесінен жұмыстарын жария-

лады. Ғылыми- зерттеу жұмысымен 
айналысты. 

Еңбек жылдарында  түрлі  
мадақтамаларға да ие болды. Шәкірттері 
жүлделі орындар иеленіп, жетістіктерге 
жетіп жүр.Өз ісін асықпай ақылмен істейтін  
Мамырбекова Ризагул Құттыбайқызы біз  
үшін ұстаз ғана емес, асыл жар, аяулы 
ана, ақылшы дос, мейірімі мол әже. 

Қызығы мен қиындығы мол ұстаздық 
өмірмен жанұялық өмірді ұштастыра 
білді. Жұбайы Төкен екеуі өмірге екі  қыз 
бен екі ұл әкелді. Бүгінде немерелерінің 
ортасында ақылшы әжеге айналып отыр. 
Біз, мектеп ұжымы көп жылдық жемісті 
еңбектерінің  куәсі болып отырмыз.  
Ұлағатты ұстаздың  алдынан қаншама 
шәкірттері түледі. «Шәкіртсіз ұстаз 
тұл» деген бар емес пе? Білім берген 
оқушылары қазіргі таңда әртүрлі салада, 
әртүрлі қызметте. 

Құрметті Ризагул Құттыбай-
қызы! Қызмет деген бір белестен 
өтіп, құрметті демалыс кезеңге 
де  жеттіңіз! Ағайын-туыстың 
құрметіне, қосағыңыздың мейірі-
міне, немеренің шу-күлкісіне, ұл-
қыздарыңыздың  шаттықты сәт-
теріне  бөленген әдемі  ғұмыр  кешіңіз!

Ізгі тілекпен: 
№54 орта мектеп ұжымы.

Үлкендер жолы – ұлылық, 
ұрпағы жүрер ұғынып!

Арманы асқақ, 
жұмысы нәтижелі
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Сыбайлас жемқорлық - қазіргі таңдағы мәселелердің бірі  бо-
лып табылады. Келеңсіз құбылыстың үдеп бара жатқаны ұрпақ 
тәрбиесіне зиян әкелетіні бәрімізді алаңдатады. Сыбайлас 
жемқорлық ел болашағына, ұлттық қауіпсіздікке үлкен зиянын 
тигізеді. Сыбайлас жемқорлықпен күресу барша халықтың алдын-
да тұрған ортақ мәселе екені айқын. «Тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» деп қара қылды қақ жарып, турасын айтып, 
әділдікке жүгінген қаймана халықтың ұрпағы бүгінгідей өз алдына 
ел болып, еңсесі биік дамыған мемлекеттердің қатарына жетуді 
көздеп отырған шақта сол адами қалып-парасат биігінен көрінуге 
тиіспіз. Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық – заман-
мен бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп 
беріп, қайда мол қаражат, пайда болса, сол жерге тамыр жайып, 
бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. Басқа даму-
шы елдер сияқты, біздің жас мемлекетімізді де жегі құрттай бұл 
кесел айналып өткен жоқ.

Сыбайлас жемқорлықтың жиі бой көрсететін, ең қауіпті түрі-
парақорлық. Бірінші кезекте пара берудің себептерін, пара алудың 
жағдайларын түп-тамырын жою үшін қоғам болып белсенділік та-
нытуымыз қажет. Яғни пара беру де, пара алу да пайдалы болмай-
тындай, үлкен қылмыс ретінде саналатындай жағдай, қоғамдық 
сана қалыптасуы қажет.Әрине, сыбайлас жемқорлық сылып та-
стайтын сыртқы жара емес, бұл тамырын тереңге жайған, өзге сау 
органдарын шырмап, тыныс-тіршілігін тарылтатын, сөйтіп олардың 
толыққанды қызмет етуіне қатер төндіретін қауіпті кесел. Оны ем-
демес бұрын аурудың пайда болу, даму, таралу жолдарын біліп, 
дерттің қозуына қолайлы жағдай тууына жол бермеу керек. Ол 
үшін бұл ауруға қоғам болып қарсы тұруымыз қажет. Яғни бұқара 
көпшілік тарапынан сыбайлас жемқорлық көріністеріне қолдан кел-
генше тосқауыл қойылып, қолында билігі бар азаматтар осы жолда 
өзгелерге үлгі болуы тиіс. Сонда ғана халық сенімінің үддесінен 
шығатынымыз сөзсіз. Жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Ре-
спубликасы азаматтарының азаматтық борышы деп білу керек.

 Гүлім ЕСМҰРАТОВА, 
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі директорының 

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.  

Балалардың бірінші әрекеті - ойын, 
сондықтан да ойынның маңызы ерекше. Ойын 
-адамның өмірге қадам басардағы алғашқы 
адымы. Жас баланың өмірді танып, еңбекке 
қатынасы психологиялық ерекшеліктері осы 
ойын үстінде қалыптасады. Ойын балаларға 
ақыл-ой, адамгершілік, дене шынықтыру және 
эстетикалық тәрбие берудің маңызды тетігі 
деуге болады. Балалар ойын барысында 
өзін еркін сезінеді ізденімпаздық тапқырлық 
әрекет байқатады. Ойын барысында бала-
лар ой өрісін ғана емес қол шеберлігін және 
де дене қимылдарын бірге дамытады. 
Бұл балалардың физикалық жағдайларын 
жақсартуға үлкен септігін береді. Сезіну, 
қабылдау ойлану, қимылдау, зейін, қою , ерік 
арқылы түрлі психологиялық түйсік пен сезім 
әрекетіне сіңеді.

Баланың қуанышы мен реніші ойын-
да айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың 
психологиялық ерекшелігі шынында: олар 
ойланады ,эмоциялық әсер ұшқындайды 
,белсенділігі артады, ерлік қасиеті, қиял 
елестері дамиды, мұның бәрі баланың  
шығарымпаздық қабілеті мен дарынын 
ұштайды. Халқымыз ойындарға тек баланың 
көңілін аулау ғана емес жас ерекшеліктеріне 
сай олардың көзқарастарының мінез-құлқынын 
қалыптасу құрамы деп те ерекше бағалаған. 
Қазір бізге жеткен ұлттық ойындарымыздың 
қатарында тоғызқұмалақ, асық ойындары бар 
Қазақтың көне жыр-дастандарында ұлттық 
ойындар балаларды тәрбиелеуде ерекше 
орын алғандығы айқын көрінеді.

Ұлттық ойындар бала тәрбиесінде негізгі екі 
жауапты рөл атқарады: біріншіден, жаттығулар 

жасап, ұлт ойындарын мазмұны, ойлау тәртіп. 
Түсіндірген кезде ұлттық әдеп-ғұрыптардан, 
өткен өмірімізден хабар алады .Егер 
балабақша да жұмыс стилі ұлттық дәстүр салт- 
санаға  бағытталған болса, мысалы барлық топ 
бөлмелері залдар қабырғаларындағы түскиіз, 
ою, сырмақ, домбыра, қамшы т.б.заттардың өзі 
күнделікті баланың көз алдында болғандықтан 
осы бұйымдарға көздері қанық болып өседі. Біз 
болашақ ұрпағымызға салт-дәстүрімізде мирас 
етіп қалдырып, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасуына 
жағдай жасауымыз қажет .Ұлттық ойындары-
мыз балаларымызға тәрбиелік мәнімен дене 
бітімінің әсем де сымбатты болып бітуіне пай-
дасы зор.

Ұлттық ойындарды мектепке  дейінгі 
ұйымдардың оқу тәрбие жұмысында пайда-
лану үлкен шеберлікті, білімділікті, сондай- 

ақ төзімділікті, сабырлылықты қажет етеді. 
Өйткені ол,бір күндік немесе бір жылдық не-
месе бір жылдық іс әрекеттің жемісі емес, 
ұзақ жылғы тірнектеп жинаған еңбектің жемісі 
болып табылады. Ұлттық ойындар өзінің 
табиғатында, жаратылысында ұлттық өнегені 
бойына сіңіріп, бүкіл ұлтқа тән қасиеттерді өз 
бойына дарытып, толығып жетілу арқылы, 
өзінің жан-жақты тәрбиелік қасиетін шыңдай 
түседі. Сондықтан балабақша тәрбиесіне - 
әрбір баланың бойындағы ерекше қасиеттері 
шығармашылық қабілетін дамыту кіреді.

Эльмира ЖУМАГАЛИЕВА,
Әл-Фараби атындағы орта мектебі 

мектепке дейінгі шағын орталық 
тәрбиешісі.

Баланың ой-өрісін дамытудағы ұлттық ойындардың маңызы

Модель 4к 
в дошкольном 
образовании 

Сегодня перед воспитателями дошколь-
ных организации стоит вопрос Как достичь 
хороших результатов, работая по модели «4К» 
(развитие креативности, критического мышле-
ния, коммуникабельности и умения работать 
в команде)? Какова методика этой работы на 
уровне предшкольной подготовки?

Пoвышение знaчения дoшкoльнoгo 
вoспитaния и oбучения oтнoсится к числу 
oбщемирoвых тенденций. Дети, пoсещaющие 
предшкольный класс, лучше усвaивaют знaния 
нa всех урoвнях oбрaзoвaния и являются 
бoлее успешными в жизни в целoм.

Oднoй из целей дaннoй прoгрaммы яв-
ляется oбеспечение пoлнoгo oхвaтa детей 
кaчественным дoшкoльным вoспитaнием и 
oбучением, рaвнoгo дoступa детей к рaзличным 
прoгрaммaм дoшкoльнoгo вoспитaния и 
oбучения для их пoдгoтoвки к шкoле.

В Гoсудaрственнoм oбщеoбязaтельнoм 
стaндaрте предшкoльнoй пoдгoтoвки детей 
в вoзрaсте oт 5 дo 6 лет пoд дoшкoльным 
oбрaзoвaнием пoнимaют сoвoкупнoсть 
взaимoдействующих преемственных 
дoшкoльных oбрaзoвaтельных прoгрaмм 
(oбщеoбрaзoвaтельных и специaльных) и сети 
их реaлизующих дoшкoльных oргaнизaций 
— дoшкoльных групп в детских дoмaх и 
шкoлaх-интернaтaх для детей-сирoт и детей, 
oстaвшихся без пoпечения рoдителей, дoмoв 
ребенкa, предшкoльных клaссoв, дoшкoльных 
групп вo внешкoльных oргaнизaциях.

Пo пoвoду предшкoльнoгo oбрaзoвaния 
былo мнoгo дискуссий, и сo стoрoны мoглo 
пoкaзaться, чтo дoшкoльнoгo oбрaзoвaния 
в Кaзaхстaне не будет. Нo oнo oтстoялo 
свoи пoзиции, не исключaя вoзмoжнoсти 
предшкoльнoй пoдгoтoвки детей, пo тем или 
иным причинaм не пoсещaвших детский сaд.

В целях пoвышения кaчествa сoдержaния 
дoшкoльнoгo вoспитaния и oбучения в 2008 
гoду рaзрaбoтaн и утверждён Гoсудaрственный 
oбщеoбязaтельный стaндaрт дoшкoльнoгo 
вoспитaния и oбучения. Рaзрaбoтaны и 
aпрoбирoвaны прoгрaммы группoвoгo и 
индивидуaльнoгo психoлoгo-педaгoгическoгo 
сoпрoвoждения детей; дoшкoльнoгo 
вoзрaстa с нaрушениями речи, интеллектa, 
эмoциoнaльнo-вoлевoй сферы и другими 
oсoбеннoстями рaзвития.

Пoменялся и пoдхoд к oбучению детей. 
Нa первoе местo в системе дoшкoльнoгo 
oбрaзoвaния  вынoсится рaзвитие у детей 
сaмoстoятельнoсти и сaмoдoстaтoчнoсти. 
Прoизoшлo oсoзнaние тoгo, чтo периoд детствa 
– этo не прoстo пoдгoтoвкa к шкoльнoй жизни, a 
вaжный этaп рaзвития челoвекa.

Нoвый пoдхoд сooтветствует пoтребнoстям 
ребенкa и егo вoзрaстным интересaм. Oбучение 
прoисхoдит в прoцессе игры с пoстепенным 
услoжнением зaдaч. Этo пoзвoляет сoхрaнять 
интерес детей к прoцессу пoлучения нoвых 
знaний.

Oснoвнaя идея нoвoгo oбрaзoвaтельнoгo 
Стaндaртa дoшкoльнoгo oбрaзoвaния  сoстoит 
в тoм, чтo игрa, кaк фoрмa рaзвлечения, 
мoжет перерaсти в твoрчествo. В прoцессе 
игры фoрмируются мoдели челoвеческих 
oтнoшений, прoисхoдит психoлoгическaя 
пoдгoтoвкa ребенкa к шкoле.

«Дoшкoльнoе oбрaзoвaние — этo 
фундaмент всей oбрaзoвaтельнoй систе-
мы, тaк кaк именнo здесь зaклaдывaются 
oснoвы личнoсти, oпределяющие хaрaктер 
будущегo рaзвития ребенкa.Цель дoшкoльнoгo 
oбрaзoвaния сoстoит в сoздaнии услoвий для 
мaксимaльнoгo рaскрытия индивидуaльнoгo 
вoзрaстнoгo пoтенциaлa ребенкa. Неoбхoдимы 
услoвия для рaзвития функциoнaльнo 
грaмoтнoй личнoсти — челoвекa, спoсoбнoгo 
решaть любые жизненные зaдaчи (прoблемы), 
испoльзуя для этoгo приoбретaемые в те-
чение всей жизни знaния, умения и нaвыки 
и oстaвaясь при этoм челoвекoм. Ребенoк 
дoлжен пoлучить прaвo стaть субъектoм 
сoбственнoй жизнедеятельнoсти, увидеть свoй 
пoтенциaл, пoверить в свoи силы, нaучиться 
быть успешным в деятельнoсти. 

Б.ҚҰДАБАЙ,
воспитатель предшкольного класса 

школы-гимназии №1.

Каждый день, открывая дверь в царство  
книг, слышу звонкий колокольчик, который на-
рушает спокойную жизнь  школьных стен и 
наполняет ее детскими голосами и шелестом 
страниц. Дети- неугомонный  и любознатель-
ный народ, здесь их ждут и любят. Без них не 
может существовать и этот замечательный уго-
лок  детской души -   школьная библиотека.   А 
хранителями души становимся мы- библиоте-
кари. Ведь не зря говорят библиотекарь - ле-
карь человеческой души. 

Счастлив тот, кого судьба привела к люби-
мой работе. Ведь очень важно по-настоящему 
любить и знать то, чему ты посвятил свою 
жизнь, тогда эту любовь увидят  и почувствуют 
дети и ты сможешь  вдохновить и заинтересо-
вать их, увлечь в замечательный мир книги.

«Я прохожу  по залу гордо, в библиотечной 
тишине, как будто бы тропою горной шагаю с 
небом наравне. Характеры на полках, судь-
бы, раздумья, бури, времена. А мы далекие их 
судьи, а мысль вперед устремлена. Я в этом 
мудром  окруженьи, как средь доступных близ-
ких звезд, ищу ответы и решенья. А мир по-
прежнему  не прост»- вспоминаются строки из 
стихотворения.

Свою трудовую деятельность я начинала в 
Северном Казахстане, тогда Целиноградской 
области, куда  мы попали по направлению. По-
селок городского типа Селетинское, районный 
центр: такая красота кругом: озера, водохра-
нилища, березовые и сосновые колки. Долж-
ность получила заведующей районной детской 
библиотекой. Здание ДК только построилось 
,туда и переселились библиотеки. Нужно было 
начинать все с нуля: расстановка фонда, 
оформление  и конечно работа с читателями.

А читатели -  народ любознательный,  неу-
гомонный, столько вопросов за день! Сижу на 
абонементе, приходит мальчик, спрашивает: 
«Тетя, а вы что делаете?» -«  Работа»-отвечаю. 
« А мой папа, когда работает, он молотком сту-
чит».

Мальчик Миша спрашивает литературу  
про стрелу, ищу книгу о индейцах,  а он смо-
трит в окно, где идет стройка и показывает  о 
какой стреле он хочет  прочитать.

Две подружки, две Наташки, с большими  
бантами -  пропеллерами , часто бегали в би-
блиотеку и запросы у них были необычные.

В нашу библиотеку стала ходить новенькая 
девочка.  Она боится улыбнуться, понравится 
вроде она не может. Родители переехали не-
давно в эти края.    И вот Маша  в новой шко-
ле.  Учится во втором классе. Читает плохо . 
Я пытаюсь говорить с ней ласково, даю краси-
вые книги, иногда конфетку . Но лицо почти не 
меняется. Я понимала: ей нужно общение со 
мной.  Как же мне подойти к ней? Снять с нее 
«защиту»- хмурый взгляд ,дрожащие ручки. 
Маша взяла книгу  Высоцкой «Над рекой, над 
Окой!» она плохо оформлена, черно-белые 
рисунки.  Я говорю: « давай, Маша почитаем 
по ролям стихотворение» Гришкины подарки». 
Оно как раз подходит к женскому дню»… Если 

бы видели , как у нее заблестели глазки, алые 
щеки, вся сияет. И вот праздник настал.  Мы 
одели   ее красивое, розовое платье ,завяза-
ли  банты , подвели к зеркалу. Улыбается, а как 
стала ходить, как будто год ее учили.   Маша 
первой вышла со стихами на сцену. Зал апло-
дировал. И  многие потом спрашивали: откуда 
такая красавица?

Профессия  библиотекаря- ответственная.  
Ведь не зря говорят- лекарь человеческой 
души. От него зависит и  настроение читателя, 
и дальнейшее его отношение к книге, к чтению.

 Многие не понимают, чем можно занимать-
ся в библиотеке целый день, но это люди, кото-
рым  не знаком библиотечный труд. Я думаю, 
что подтверждением нашей ежедневной рабо-
ты  является регулярное посещение библио-
теки учениками, их положительные отзывы, 
активное участие  как взрослых, так и детей 
в библиотечных мероприятиях. Когда посети-
тели чувствуют твою любовь, твою увлечен-
ность, они тянутся к тебе, к знаниям, к книгам, 
которые ты рекомендуешь. Они становятся 
друзьями библиотеки, помощниками, поклон-
никами библиотеки.

Работа в библиотеке - это не только выда-
ча и прием книг в  прямом и переносном смыс-
ле. Ему известны секреты классификации книг, 
составление библиографических справок и 
каталогов. На самом деле библиотекаря мож-
но сравнить с человеком- энциклопедией, ко-
торый свободно ориентируется  в разных об-
ластях человеческих знаний и держит в руках 
ключи  от всех информационных сокровищ это-
го мира. Ведь все знания заключены в книгах, 
которые хранятся в библиотеках. А библиоте-
карь сохраняет мудрость народов и передает 
из поколения в поколение.

Справедливо отмечают, что библиотекарь- 
это не профессия , это призвание. Профессия 
библиотекаря развивается , функции библио-
теки расширяются, открывая все новые формы 
и методы, идеи, объединяя людей разных про-
фессий, разных интересов. 

Роль библиотекаря, выбранного детьми 
для общения, особенно велика. Их связыва-
ет книга, чтение для души и разума. Библио-
текарь должен обладать не только высоким 
профессионализмом, но и одновременно луч-
шими душевными качествами, верить в свою 
работу, любить детей, понимать их проблемы 
и внутренний мир, быть в курсе новых учебных 
программ, уметь работать в тесном контакте с 
учителем в отношении каждого ребенка. Се-
годня библиотекари не только эрудированные, 
профессионально грамотные, но и владеющие 
компьютерными и интернет – технологиями 
специалисты!

Приобщая ребенка к чтению, школьная би-
блиотека не только открывает путь к чтению, 
но делает и не менее важное дело: она защи-

щает его душу, питает ум и сердце, побуждает 
к самопознанию, содействует  творческой са-
мореализации личности, ее жизнестойкости, в 
каких бы жизненных  ситуациях она не оказа-
лась.

Кругозор ребенка, его образованность, вос-
питанность в первую очередь формируется в 
школе. И школьная библиотека играет в этом 
самую активную роль! Умело подобранная кни-
га оказывает ребятам значимую помощь в по-
знании себя и окружающего мира, осознании 
нравственных и эстетических ценностей. 

Имидж библиотеки создают сами библио-
текари. От их профессионализма , знаний и от 
их личностных качеств, тактичности, начитан-
ности, доброжелательности, вежливости, уме-
ние идти в ногу со временем зависит судьба 
библиотеки.

На вопрос анкеты: «Каким должен быть 
современный библиотекарь?»- дети ответи-
ли: «Добрым, приветливым, располагающим 
к общению.» большинство  опрошенных  счи-
тают, что профессию библиотекаря нельзя на-
звать редкой, в нашей стране она достаточно 
распространена. Уже несколько лет на рынке 
труда наблюдается спрос на представителей 
профессии библиотекаря, несмотря на то, что 
специалистов каждый год выпускается немало. 
Поэтому , чтобы работать библиотекарем, нуж-
но получить специальное образование- осво-
ить библиотечное дело в ВУЗе или колледже. 

Что говорят школьники о библиотеке: «Мы  
хотим, чтобы наша библиотека была большая, 
чтобы в ней обязательно быть компьютерный 
зал. Информации на разные темы должны хра-
ниться в памяти компьютеров. Было бы здоро-
во , если после долгих занятий в библиотеке 
мы могли бы выпить чашечку чая или кофе. 

Будь моя воля, я бы увеличил число экзем-
пляров в библиотеке, построил новое здание, 
дал миллион долларов на приобретение книг, 
подарил коллекцию книг.»

Может быть, вы помните строки из одной 
веселой песенки

«Просто я работаю, просто я работаю, про-
сто я работаю волшебником!» на мой взгляд, 
библиотекарь- это добрый волшебник из боль-
шой сказочной страны, где столько всего ин-
тересного, увлекательного и познавательного. 
Я очень рада, что каждый день прихожу в эту 
удивительную страну, где встречаюсь с хоро-
шими, добрыми людьми.

Особенно верят в волшебников  дети.  Ма-
ленькие читатели только начинают открывать 
для себя  мир  книжных героев.

Может быть, кто –то не согласиться с мои-
ми мыслями, но мне все равно хочется стать 
для моих дорогих читателей  волшебником! 

Н.КОВАЛЕНКО,
библиотекарь Теректинской средней 

школы.

Сарқан қаласы,  Ақын-Сара орта мектебінде  23.02-24.02 күндері 
аралығында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық 
шеберлік  орталығы ұйымдастыруымен  өткізген «Оқушылардың 
функцияналдық сауаттылығын дамыту» тақырыбы  бойынша Ниязова 
Алмагүл Кабировна жетекшілігімен  семинар-практикум өтті. Семинар 
бағдарламасы бойынша, оқу сауаттылық тапсырмаларының сипаттамала-
рын талдау, математикалық сауаттылыққа берілген есептерді шығару және   
талқылау, оқу мақсаттарына сәйкес тапсырмаларды қолдану, креативті ой-
лауды дамытуға арналған тапсырмаларды мұғалім тәжірибесінде қолдану 
дағдыларын дамыту тақырыптары қарастырылып, әр түрлі тапсырмалар 
мен есептер талқыланды. Семинарда әр мектептен келген мұғалімдер 
қазіргі уақыттағы оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын арттыру 
мақсатында қандай жұмыс жүргізу керектігін, білім деңгейін қаншалықты 
жоғарғы деңгейге көтеру  керектігі туралы өз ойларын ортаға салып, іс-
тәжірибелерімен бөлісті. Жас мамандар өз білімдерін жетілдіріп, осын-
дай семинардың қажет екендігін айтты. Осы семинарды ұйымдастырушы 
мамандарға көп рақмет айтамыз. Алдағы уақытта мұғалімдердің іс-
тәжірибесін арттыратын оффлайн семинарлар жалғасын тапса екен.

Ш.БАТЕЕВА,
Көкөзек орта мектебінің математика пәні мұғалімі.  

   Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл - әрбір 

азаматтың міндеті

Просто я работаю волшебником

Іс-тәжірибесімен бөлісті
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Қазақстан күн сайын қарқынды дамып 
келеді және ұлттың зияткерлік әлеуетін 
қалыптастыруға батыл қадам жасап отыр. 
Елдің білім беру жүйесі терең де саты-
лы стратегиялық жаңғырту кезеңін бастан 
өткеруде.Қазақстанның әлемдегі бәсекеге 
қабілетті 30 елдің қатарына кіруі процесінде 
де маңызды болып табылады. Еліміз 
үшін маңызды болып табылатын аталған 
стратегиялық міндетті шешу жағдайында 
тұлғаның ең басты функциялық сапалары 
белсенділік, шығармашыл тұрғыда ойлауға 
және шешім қабылдай алуға, кәсіби жо-
лын таңдай алуға қабілеттілік, өмір бойы 
білім алуға дайын тұруы болып табыла-
ды. Бұл функционалдық дағдылар мектеп 
қабырғасында қалыптасады.

Сарқан аудандық білім бөлімінің 
әдіскерлері тарапынан ұйымдастырылған 
«Әдістемелік күн» аясында Қарауылтөбе 
орта мектебінде  17 ақпан күні «Білім 
алушылардың білім сапасын арттыру 
мақсатындағы жаратылыстану-ғылыми 
сауаттылық бойынша тиімді әдістемелік 
көмек көрсету» тақырыбындағы әдістемелік 
көмек көрсету жұмыстарына Л. Абылха-
нова, Д. Қали аудандық білімді дамыту 
оқу- әдістемелік әдіскерлері және педа-
гог- шебер Д. Жакенова, А. Борангазова 
сабақтарға қатысты. Әдіскерлер тарапы-
нан өзара сабаққа ғана қатысып қоймай 
сонымен қатар, мұғалімдермен өзара 
кәсіби қарым-қатынас жасай отырып, ше-
бер тәжірибелі, тұрақты педагогикалық 
ізденісте болатын мұғалім қалыптастыру 
жолында және сабақтың табысты болуы 
үшін, қысқа мерзімді сабақ жоспарын тиімді 
жоспарлауды талқылап, құнды ақпараттар 
беру арқылы әріптерімізге әдістемелік 
көмек беріп, бір 45 минуттық сабақта оқу 
бағдарламасы ұсынған оқу мақсатына 
жету жолдары мен функционалдық тап-
сырмалар құрастыру жолдарымен бөлісті. 
Қарауылтөбе орта мектебінің матема-
тика пәні мұғалімі Ш. Долдаев оқушыға 
дайын білім мен идеяларды ұсыну емес, 
оқушылардың өздерінің білім мен идея-
лар құруға, яғни сындарлы оқыта отыра 
функционалдық сауаттырығын арттыруға 
тапсырмалар берсе,география пәні мұғалімі 
Б.Турсинканов  «Баланы білім, ақиқат, ере-
же мен формулалар қоймасына ойлан-
дырып қоймас үшін оны ойланту керек» 
деп айтқан В.А.Сухомлинскийдің сөздерін 
негізге ала отыра, заман талабына сай 
жаңа заман оқушысының функционалдық 
сауаттылығы жоғары болуы тиіс деп ой-
лаймын. Ал оқушының функционалдық 
сауаттылық деңгейін арттыруда баланы 
ойлантуымыз маңызды болып табылады. 
Яғни оқушы мектеп қабырғасында алған 
білімдерін өмірде қолдана білсе ғана ол та-
бысты бола алады. Ол үшін баланың алған 
білімінің дұрыс бағалануы басты назарда 
болуы тиіс деп өз ойымен бөлісті. 

Әріптестердің сабағына қолдау 
көрсетіп, "Жол жайын білмесең, жүргеннен 
сұра,сөз жайын білмесең,білгеннен сұра"- 
дей отырып қазіргі заман талабына сай 
жан-жақты, зерделі, дарынды, талантты 
адамдарды қалыптастыруда ұстаздардың 
алдында тұрған міндет: табысты және 
әрекетке дайын қабілетті,әлеуметтік рөлін 
сезінетін құзырлы тұлғаны қалыптастыру. 
Ол үшін аудан, облыс, республика та-
рапынан оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын арттыруға  бағытталған се-
минарлар жиі ұйымдастырылып отырса де-
ген ұсыныс айтылды.

Қорыта келе, оқушылардың мектепте 
алған білімдерін өмірде ұтымды қолдана 
білуге тәрбиелеу қажет екенін әрбір ұстаз 
сезіне білуі керек деп ойлаймын.

К.КЫДЫРМАНОВА,
Қарауылтөбе орта мектебінің 

директоры.

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 
САУАТТЫЛЫҚ - 

БІЛІМ САПАСЫН 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ 

БАҒДАРЫ

Әр сөзіңнің түбіне бойламасам,
Семсерің боп қолыңда ойнамасам,
Өткеніңнен сыр шертіп ұрпағыма,
Келер күннің керегін ойламасам.
Тау-далама Тәңірдей бас ұрмасам,
Күдік пенен күмәнді қашырмасам.
Айдарыңнан әмәндә жел естіріп,
Айбыныңды әлемнен асырмасам,
Несіне ұл боп тудым, Ата Қазақ?! 
Дүкен Мәсімханұлының осы бір 

өлең жолдарын оқыған кезде жас та 
болса елге бас болып жүрген Абай 
ауылының азаматы Секеманов Дидар 
Қанапияұлы көз алдыма орала берді. 
Дидардай азаматтың тұтастай ада-
ми тұлғасы, оның ауыл үшін атқарып 
жүрген еңбегі, тәрбиесі мен тағлымы 
мол іс-әрекетін ел біле жүрсін, кейінгі 
ұрпаққа үлгі болсын деген ниетпен 
қолыма қалам алдым. «Азаматтың 
ажарына мақтау айтсаң намыстана-
тынын» білгендіктен, осы мақаламды 
Дидарға білдірмей, құпия түрде дайын-
дап, тосын сый ретінде баспаға беріп 
отырмын. «Жақсының жақсылығын 
айт нұры тасысын» - деген бар 
емес пе? Олай болса осы бір жақсы 
азаматтың жақсылығын айтып, неге 
оның нұрын тасытпасқа?! Сонымен 
оқырмандарымды таныстырғалы 
отырған Дидар Секемановтың 
азаматтық ажарына тоқталып 
өтейін. 

өскен сыныптас досы «Жоңғар Алатауы МҰТП» 
РММ Сарқан филиалы директорының орын-
басары Мұқашев Жанұзақ. Досының бұлай 
айтуының өзіндік себебі бар. Өйткені Дидар 
ауылдағы шешімін таппай жатқан әлеуметтік 
маңызы зор мәселелерді көтеріп, ауыл аза-
маттарын ұйымдастырып, ауылдағы ірі шаруа 
қожалықтары басшыларын кірістіріп, ауылдан 
шыққан іскер азаматтарды демеуші ретінде 
жұмылдырып, ақыры ойға алып, көтерген 
мәселелерді толық нәтижелі етіп, орындап 
шығады. Атап айтсақ: ескі мектеп ғимаратының 
орнынан бой көтерген «Үлгі» спорт кешені, ауыл 
сыртында бос жатқан жерге салынған «Көкпар 
төбе», көптен бері шешімін таппай  Дидардың 
араласуымен шешілген ауыз су мәселесі, ауыл 
мешітіне күрделі жөндеу жұмысын жүргізу 
сынды аталған және аталмаған басқа да іс-
шаралар  Дидардың басқаруымен өкіметтен 
бір тиын қаржы алмай ауыл адамдарының 
күштерімен, қаражаттарымен орындалып 
жатқанын баса айту керек. «Осындай іс-
шараларды ұйымдастырып, одан көңілге 
қонарлық нәтиже шығарып, ауыл азамат-
тарын соңынан ерте білуінің сыры неде?»-
деген сұрағыма ауыл азаматтарынан «- Ол 
өте адал, екі сөйлемейді, алыстан ойлайды, 
айтқанын орындайды, кішіпейіл, ешкімді 
алаламайды, қарапайым, ең бастысы ауыл 
болашағын бүкіл болмысымен ойлайды. Өз 
ойының, тұжырымының дұрыс екенін, оның 
ауыл болашағы үшін керек екенін, ол сөз 
шешендігімен, іс-әрекетімен дәлелдеп, сендіре 
біледі. Оның қандай жағдайда да көтерген 
мәселелерінің барлығы ауыл тұрғындары үшін 
керек екеніне көзіміз жетіп жүр. Сондықтан біз 
Дидарға сенеміз, қолдаймыз! Ол басшылыққа 
алған іс-шаралардың оң нәтижесін ауыл 
тұрғындары көріп, үлкендер батасын беріп, 
жастар игілігін көруде. Қандай мәселе болма-
сын халқымыздың мақал-мәтелдерін келтіре 
отырып, ұлылардың ұлағатты сөздерін пай-
далана отырып, қазақи салт-дәстүрді негізге 
ала отырып өз ойын түсіндіріп, дәлелдегенде 
оның ұсынысынан бас тарту мүмкін емес»-
деген жауап алдым. Атақты ақындардың 
өлеңін оқып, ән салып кішігірім отырыстар-
ды гүлдендіріп жіберетінін де құлағым ша-
лып қалды. «Өзіңе жәрдемдесудің жалғыз 
жолы – өзгеге де жәрдемдесу»- деген бар 
емес пе? Осы тұрғыдан алғанда үлкенді 
сыйлау, кішіге қамқор болу, ауылдастардың 
арасындағы жағдайы төмен отбасыларға 
қайырымдылық жасау, спорттық додаларға 

қатысатын спортшылардың жол азығына 
көмектесу сияқты игі істерді ұйымдастыру да 
Дидардың назарынан тыс қалған емес. «Ди-
дар өзінің жас шамасынан тыс ақылды, па-
расатты, байыпты»-дейді оның жақын досы 
аудандық полиция бөлімінің қызметкері Ержан 
Сейтжанұлы. Олай дейтінім достарының ара-
сында бір мәселеге байланысты келіспеушілік 
жағдай болып қалып еді, сөзге Дидар арала-
сып: «- Толар шақтарыңда ортаймасаңдаршы. 
Осы қылықтарың азаматтық атақтарыңа лайық 
па? Сендерге ел қарап отыр!»- деп бір ақ ауыз 
сөзбен тентектерді тезге салғанының куәсі 
болдым»-дейді Ержан. Ауылдан шыққан іскер 
азаматтар: Жолбосынов Қайырбек, Нүсіпов 
Ермек, Бухаров Олжас, Отарбай Руслан, 
Мықтыбаева Жанар, Шатырбаев Сембай, 
Блескелдиновтар, Шонкеновтар т.б. шаруа 
қожалықтары ауылға қатысты Дидар көтерген 
мәселелердің ешқайсысынан тыс қалған емес. 
«Ауыл тіршілігіне бұрын да араласып жүрдік. 
Біз мән бермей жүрген талай шаруаларды 
Дидардың айтуымен, хабарлауымен біліп 
отырамыз. Ауыл үшін қашан да болса көмек 
қолын созуға дайынбыз. Тіпті соңғы кездері 
Дидар қашан хабарласады екен, ауылға тағы 
қандай көмек керек екен деп елеңдеп жүретін 
болдық»- дейді олар. Замандастары жұбайы 
Айжан жайында айтқанда  Дидардың жар 
таңдауда да қателеспегеніне көзім жетті. «Ай-
жан Айдарқызы информатика пәнінің мұғалімі. 
Екеуі төрт ұл, бір қызды дүниеге әкеліп, 
тәрбиелеп отыр. Айжан азаматының ел ара-
сында еңсесі түспеуіне қолынан келгенінің 
бәрін жасап отыр. Екеуінің отбасындағы өзара 
сыйластықтары кімге болса да үлгі»- дейді 
ауылдастары. Ол жетекші! Ал жетекшіні ішкі 
құдіреті өз арманына, өз мақсатына жетуге 
жетелейді. Өзінің соңынан үлкенді де, кішіні 

Дидар Абай ауылының ежелгі тұрғындары 
Секеманов Қанапия ақсақал мен Нұржамал 
әжейдің немересі болса да, шаңырақтың 
жетінші баласы, кенже ұлы ретінде өсті. Ата-
сы мен әжесі оны ерекше еркелетіп, бетінен 
қақпай, ерекше мейіріммен өсірді. Атасы мен 
әжесі қанша еркелетіп, барын алдына тосып, 
бетінен қақпай өсірсе де қанмен біткен тектілік 
оның шолжаң, еркетотай болып өсуіне жол 
бермеді. Керісінше байқағыш, сезімтал, алғыр, 
кішіпейіл, көпшіл мінезімен бала жастан-ақ 
ауыл адамдарының, ұстаздарының ықыласына 
бөленіп жүрді. 

Дидар мектеп бітіріп, жоғарғы білім 
алып, әскери борышын өтеп, азамат бо-
лып қалыптасу жолын жүріп өткенде өзінің 
шаңырақтағы кенже ұл екенін, түбі қара 
шаңырақтың иесі өзі болатынын, қартайған 
атасы мен әжесін өз қамқорлығына алатынын 
еш естен шығарған емес. Тіпті қалалық жерде 
қалып, қызмет істеу мүмкіндігі бола тұра, ол ой-
ланбастан ауылды таңдады. Қазір ол Тасарық 
орта мектебінде дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі. 
Ауылдағы «Үлгі» спорт мектебінде еркін 
күрестен жаттықтырушы. Осы мақаланы жазу 
барысында Дидардың әріптестерімен, доста-
рымен, шәкірттерімен әңгімелестім. Олардың 
барлығы  Дидардың бойынан, іс-әрекетінен 
ешбір жағымсыз мінез байқамайтындарын ай-
тып, тек жақсы пікірлер ғана жеткізді. «Бәріміз 
де пендеміз ғой, бәріміздің бойымызда пен-
деге лайық қандай да бір қателіктер болып 
жатады. Ал Дидардың болмысынан адам ба-
ласына қатысты ерсі қылық, ерсі мінез, қателік 
көрмейсің. Жасым үлкен болса да оның ақыл-
кеңесіне жиі жүгінемін. Жұмыс барысында бол-
сын, күнделікті тіршілік мәселесінде болсын 
Дидардан үйренеріміз көп» - дейді әріптесі 
Қуаныш Қадырбаев.

«Дидар ағай жаттығу жүргізгенде бізді тек 
спортзалда ғана ұстап, белгілі бір уақыт бөліп 
қана қоймайды. Сабақтан тыс уақытта да бізді 
қадағалап, ақыл-кеңесін айтып жүреді. Жазда 
да, қыста да бізді табиғат аясына шығарып, 
түрлі жаттығуларды тау бөктерлерінде, 
көгалда, судың жағасында жасатады. Атқа 
мініп, ат үстінде отырып түрлі жаттығуларды жа-
сауымызды талап етеді. Ондай жаттығулардан 
кейін біз көпке дейін ерекше сезімде жүреміз»-
дейді шәкірттері. Еркін күрестен, жалпы спорт 
саласында Дидардың шәкірттерінің жеткен 
жетістіктері өз алдына жеке әңгіме. «Дидар 
біздің ауылға Алланың өзі жіберген сыйы»-
дейді бала жастан бір үйдің баласындай болып 

де ерте алады. Қазіргі кезде ауыл өміріне 
байланысты қандай да бір мәселе туындай 
қалса, үлкендердің өзі: «-Дидар не дейді 
екен, Дидармен ақылдасайық»- деп жатқанын 
естисің. Өйткені олар оған сенеді. Өзінің ауыл 
үшін атқарып жүрген қызметіне ол ешқандай 
мақтауды, марапаттауды қажет етпейді. 
Ауыл азаматтары ақылдаса келе Дидардың 
ауылға деген сүйіспеншілігін, атқарған еңбегін 
бағалап, оған автокөлік сыйламақ ойларын 
білдіргенде ол: «- Сыйларыңа, ниеттеріңе 
рақмет! Ризамын! Мен ауыл үшін не жасасам 
да оған ақы алу үшін жасамаймын. Халық 
игілігі үшін, келешек ұрпақ үшін жасап жүрмін. 
Сендерден ондай сыйлық алсам артым-
нан ерген жастарға қандай үлгі болмақпын, 
үлкендердің бетіне қалай қараймын. Арты-
мыздан ерген жастар да кейін әрбір жасаған 
жақсылығына ақы дәметіп, есептеп жүрсе ол 
үлкен қасірет қой. Маған ауылдастардың риза 
болып, батасын бергенінен артық сый жоқ»- 
деп автокөліктен бас тартқанын да ауылда-
стары айтып жүр. «Жігіттің де жігіті бар, аза-
маты бір бөлек, жылқының да жылқысы бар, 
қазанаты бір бөлек» деген осы болар. Ал енді 
өзімнің байқағаным ауылдағы ауыз толтырып 
айтарлықтай мәселелердің ыстығына күйіп, 
суығына, басы-қасында өзі жүрсе де қаншама 
нәтижелі іс-шаралар өткізіп жатса да,  Ди-
дар осыны мен істедім, менің арқамда жүзеге 
асты, менің айтуыммен жасалды- деп өзін-өзі 
алға қойып дәріптеген емес. Қандай жағдайда 
болмасын атқарылып жатқан іс-шаралардың 
барлығында жай ғана қатысушы ретінде ғана 
көрініп жүре береді. Осы мақаланы жазу ба-
рысында мен мынадай бір түйінге келдім. 
Мысалы Дидар атасының жетегінде жүріп, 
әжесінің етегіне оралып, ауылда туып, ау-
ылда өсті. Дидардың осындай азамат болып 
қалыптасуына, біріншіден, қанмен біткен 
тектілік болса, екіншіден, ауыл тәрбиесі, ата-
әже тәрбиесі. «Ұят болады, ел не дейді, обал 
болады» деген ұстаныммен тәрбиеленген 
жігіт. Жоғарыда аты аталған азаматтардың 
барлығы, ауылдық, халықтық, ата-әже 
мектебінен шыққандар. Айтпағым қарты 
бар үйдің қазынасы бар. Жастар қазынасын 
бағалай білсе, қарттарымыз қазына бола білсе, 
Дидар сияқты азаматтар қалыптасып шығар 
еді! Ондай азаматтар ел болашағы үшін қажет! 
«Елім, Жерім, Болашағым» деген азаматтар 
аман болсын!

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
Абай ауылы.

Осындай бір азамат бар!

17 ақпанда Көкөзек орта мектебінде 
Сарқан аудандық білім бөлімінің  «Білім 
алушылардың білім сапасын арттыру  
жаратылыстану-ғылыми сауаттылық бой-
ынша тиімді әдістемелік көмек көрсету» 
күні ұйымдастырылды. Мақсаты: Жалпы 
білім беру ұйымдарындағы білім сапа-
сын арттыру мақсатында жаратылыстану-
ғылыми сауаттылық пәндері бойынша 
педагогтарға әдістемелік қолдау  көрсету. 
Математика пәні мұғалімі  Ш. Батеева 
9-сыныппен «Шеңберге іштей сызылған 
бұрыштар» ашық сабағын, физика пәні 

мұғалімі Э.Бортибаева 10-сыныппен «Электр 
тоғы. Тізбек бөлігі үшін ОМ заңы»  атты ашық 
сабақтар  өткізілді. Аудандық білім беруді да-
мыту орталығы әдіскерлері Л.Абылханова мен   
Д. Қали  «Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық 
пәні бойынша әдістемелік көмектің маңызы» 
туралы, Жетісу орта мектебінің физика пәні 
мұғалімі  Д.Жакенова «Физика пәні бойын-
ша күнделікті сабаққа PIZA тапсырмаларын 
кіріктіру», Ы.Алтынсарин атындағы орта 
мектебінің химия пәні мұғалімі А.Боранғазова 
«Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық бойын-
ша тапсырмалар құрастыру» тақырыбында  

өз тәжірибелерімен бөлісіп, әдістемелік 
көмек көрсетті. Әдістемелік көмектің 
мұғалімдер үшін үлкен маңызы болды, 
PIZA тапсырмалдарының маңызыдылығы,  
функционалдық сауаттылықты арттыра-
тын тапсырмаларды құрастыру, оны сабақ 
мақсатына, құрылымына сай кіріктіріп 
қолдана алуды үйретті.    Ұйымдастырушы 
мамандарға  алғысымызды  білдіреміз. 
Жұмыстарыңызға шығармашылық табыстар 
тілейміз. 

Ш.БАТЕЕВА,
Көкөзек орта мектебінің математика 

пәні мұғалімі.   

Мақсат - білім сапасын арттыру

ÓZEKTІ



 Ақпан айының 15-і Кенес одағының 
тарихына өз әскерін Ауғанстан жерінен 
шығарған күн болып жазылады. Ауған соғысы – 
Кеңес Одағы тұсындағы тарихтың ең қайғылы 
беттерінің бірі. 1979 жылы 12 желтоқсанда 
Кеңес Одағы басшыларының шағын тобы 
Ауғанстанға кеңес әскерін енгізу туралы 
шешім қабылдады. Сөйтіп, 1979 жылы 27 
желтоқсанда КСРО әскерлері Ауғанстан шека-
расынан өтіп, онда 1989 жылдың 15 ақпанына 
дейін соғыс қимылдарын жүргізді. Он жылға 
жуық уақытқа созылған соғысқа Қазақстаннан 
22 000 адам қатысып, олардың 761-і қаза тап-
ты, 21 адам хабарсыз кетті. Отан алдындағы 
борышын абыроймен атқарған жауынгерлер қатарында 66 сарқандық сарбаздар да бар бола-
тын.  Қаншама қазақстандық отбасына қасірет әкелген Ауған соғысы біз үшін осылай аяқталған 
болатын. Сондықтан елімізде жыл сайын он жылға жуық созылған соғыста қаза болған арда-
герлерге тағзым етіп, еске алады. Республика бойынша Ауған соғысы ардагерлерінің отыздан 
астам ұйымы бар. Қазіргі кезде республика бойынша 30-дан астам ұйым осы қауымдастыққа 
кіреді. Кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен толықтай шыққанына биылғы жылы 33 жыл тол-
ды. 
                           А.ОМАРОВА,
	 	 	 	 							аудандық	орталық		кітапхана	кітапханашысы.

Бақалы ауылының тумасы, ардақты Анамыз,  «Алтын Алқа» иегері, 10 баланың анасы 
Кыдырманова	Қасылтай	Әбішекқызы		1 наурыз күні 84 жасқа толды. 

Жүрегімізді жарып шыққан бар ізгі тілектеріміз - өмірдегі ең қымбатты да ардақты 
жан - АНА, өзіңе арналады. 10 баланы өмірге әкеліп, ақ сүт беріп, аялап өсіріп, осы күнге 

жеткізгеніңіз үшін сіздің алдыңызда мәңгілік  қарыздармыз. Мейірім 
мен махаббаттан жаралған кең жүрегіңізден, қызуы тұла - бойымызды 
жылытқан ыстық алақаныңыздан, "айналайын" деп маңдайымыздан 
емірене сүйіп, еркелеткен мейірімді үніңізден артық біз үшін ешнәрсе де 
жоқ! Анашым езуіңіздегі күлкі, тіпті көзіңізден тамған әрбір тамшы жас 
қуаныш пен шаттықтан тамсын! Жүзіңізден шуақ кетпей біздің ортамыз-
да күліп ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп жүре беріңіз, АНА! 
Анамызға мол бақыт, қажымайтын қажырлы күш-қуат, сонымен қатар, 
әрине, бірінші байлық – денсаулық тілейміз. Аяулы Ана! Жасыңыз 100-
ге келіп, ортамызда қызығымызға тоймай жүре беріңіз.

Ізгі тілекпен: балаларыңыз.

Қарғалы ауылының тұрғыны Байшойынов	 Тұрысбек	
Құрманқажыұлын	70 жасқа толуымен шын жүректен құттықтаймыз! 

Біз елу екі жыл бұрын Қойлық орта мектебін Тұрысбекпен бірге 
бітіріп едік. Оқушы кезінің өзінде өмірге ғашық, жақсылыққа жақын 
жүретін досымыздан көп үміт күтетінбіз. Ақын жанды еді. Тас тұманың 
суындай тап-таза өлеңдерінің өмірге келгеніне куә болатынбыз. Мек-
тептен соң арнайы білім алып, еңбек жолын токарь болып бастады. 
Ауылшаруашылығына маманданып, Қарғалыдағы «Всемирная Пламя» 
колхозында агроном мамандығымен шаруашылықтың өркендеуіне бір 
адамдай үлес қосты. Зайыбы екеуі 5 ұлды тәрбиелеп өсіріп, бүгін зейнет 
жасында немерелерінің қызығын көруде. 

Тұрысбек, өрлей берсін өр кемеңіз,
Өмірдің белесінде бір келеміз.
Мың жасап, үрім-бұтақ ортасында,
Мәңгілік үстем болсын мәртебеңіз!

Ізгі	тілекпен:	Қойлық	орта	мектебінің	1970	жылғы	түлектері.

Аманбөктер негізгі орта мектебінде ұзақ жыл қажырлы қызмет жа-
сап, жас ұрпақ санасына тәлім мен тәрбие сіңіріп келе жатқан бастауыш 
сынып мұғалімі, әріптесіміз Жақыпбекова	 Жанар	 Жомартбайқызын	
наурыз айының 8-і күнгі туған күнімен әрі 60 жастық мерейтойымен шын 
жүректен құттықтаймыз! Осынау әдемілікке, сұлулыққа, мейірімге тұнған 
күні дүние есігін ашқан Жанар Жомартбайқызына біз де ақ тілектерімізді 
ақтарып, мәнді де мағыналы ғұмыр тілейміз!

Еңбек жолыңыз татиды сан аңызға, 
Сізге қарап күлімдеп қаламыз да.
Отбасында бақытты ғұмыр кешіп, 

                                Аман-есен жүре бер арамызда.
  Ізгі	тілекпен:	Аманбөктер	негізгі	орта	мектебінің	ұжымы.		

Шуақты мерекемен 
құттықтаймыз

8 наурыз – Халықаралық әйелдер 
мерекесі қарсаңында 25 жылдан бері 
достығымыз жарасып келе жатқан 
бір-бір отбасының тірегі - Бейсетай, 
Қалел, Тайтөлеу, Жеңіс, Нүсіпхан, Сма-
хан, Серікболат атты жігіттер осынау 
жанұялардың құт-берекесі - Қайныш, 
Тұрсынтай, Күлімхан, Кәметай, Тиыштық, 
Сәмиға, Света сынды аруларды мере-
кемен құттықтаймыз! Бар тіршіліктің 
тұтқасын ұстап тұрған аналар, мейірімді 
әжелер, әдемі арулар! Сіздерді көктемнің 
шуақты мерекесімен құттықтаймыз! 
Жер-дүниенің жаңаруын, оның сәні мен 
мәнін паш етіп келе жатқан тамаша 
көктемнің мерекесі қарсаңында сіздерге 
және отбасыларыңызға мол береке, 
бақыт, шаттық, мызғымас денсаулық, 
болашаққа зор сенім, көтеріңкі көңіл-күй тілеймін. Жылдан-жылға табиғаттың тамаша мерзімі – 
көктемдей құлпырып, жасара беріңіздер!

Құттықтаушылар:	жігіттер	атынан	Ақжолов	Нүсіпхан.

 Жанұяларыңыздан жылылық кетпесін
 
Аманбөктер негізгі орта мектебінің 

әйелдер қауымын 8 наурыз - 
Халықаралық әйелдер мерекесімен 
құттықтаймыз! Сіздерге қандай ақ 
тілек, ыстық лебіз арнасақ та көптік 
етпейді. Өйткені ынтымағы келіскен, 
түтіні түзу ұшқан әрбір шаңырақтағы 
құт-береке қайнары қашанда 
сіздерсіздер. Әйел-ана отбасы жы-
луын сақтаушы, қоғамның ертеңі - 
болашақ балаларды тәрбиелеуші. 
Сондықтан көктем мерекесі 
көңілдеріңізге қуаныш сыйлап, 
жүздеріңізге нұр шашсын. Әрқашан 

шаңырақтарыңыздың берекесі артып, жанұяларыңыздан жылылық кетпесін. Сіздерге 
зор денсаулық, мол бақыт, отбасыларыңызға береке-бірлік тілейміз!

Өздеріңізге	деген	ең	ізгі	тілекпен:
	Аманбөктер	негізгі	орта	мектебінің	ер-азаматтары.
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SHARAINA

Сен туған күн, мерекеңмен!

Сарқан қаласының тұрғындарына және 
мекеме басшыларына, меншік пайдалану 
құқығына қарамастан!

Ауа температурасының жоғарылануына 
байланысты, қала көшелерін және тұрғын 
үйлерді еріген қар, өзен суының басып қалу 
қаупінің алдын алу мақсатында Сізге қарасты 
аула шекарасынан өтетін арық жүйесін, 
көпір жармалары мен құбырлы өткелдерді 
мұз-қар мен қоқыстан тазарту жұмыстарын 
ұйымдастыру сұралады.

Сарқан	қаласының	әкімдігі.

Жителям города Саркан, а также руководи-
телям организаций не зависимо от право соб-
ственности!

В связи с повышением температуры воз-
духа и в целях предотвращения затопления 
дорог и домов города от талых вод снега, про-
сим Вас организовать работы на территории 
ваших участков по расчистке дворов, каналов, 
мостовых переходов и арычных систем от льда 
и мусора.

Акимат	города	Саркан.	

Қала тұрғындарының
 назарына!

Вниманию жителей
города!

Көкейдегі сағыныш кетпейді екен,
Өміріме бір нәрсе жетпейді екен,
Өтіп жатқан өзіңсіз жылмен бірге,
Кеудемдегі аңсарын көктейді екен.

Біраз нәрсе өзгерді Сіз кеткелі,
Немереңіз есейіп ер жеткені.
Айналамда аз емес жанашыр жан,
Өзіңізбен ешбірі теңдеспеді.

Құшақтаушы ең көргенде атажаным,
Сағынышты қалайша баса аламын.
Өзің едің шаттығы шаңырақтың,
Арылмайтын құты едің босағаның.

Сізді еске алам туған жер самалы ессе,
Жақсы ісіңді жан атам алам еске.
Жәннаттың Фирдаусын тілеймін мен, 
Бейнеңіз мәңгі сөнбей қалады есте.

Мейрамбек	ШЕРУБАЙ,																																																																			
	Қазақ	Ұлттық	техникалық	
зерттеу	университетінің

І	ші	курс	студенті.

Атама 
сағыныш

Сарқан	қаласы,	К.Буашев	көшесіндегі	
№	25-үй	сатылады.	Үйдің	ауласы	кең,	тағы	
бір	үй	салатын	орын	бар,	моншасы,	көлік	
тұрағы,	 суы,	 телефоны	 	 және	 ғаламтор	
желісі	орнатылған.	Үйде	3	жатын	бөлме,	
зал,	үлкен	ас	бөлме,	от	жағатын	бөлмесі	
бөлек.	 Үй	 тура	 орталықта	 орналасқан:	
автостанцияның	жаны.	СТО,	дүкен,	көлік	
жуатын	 орын	 және	 басқа	 да	 нысандар	
салып,	кәсібіңізді	дөңгелетуге		қолайлы.	
Бау-бақшасы	 да	 бар.	 Үйге	 мектеп,	 ба-
зар,	 ХҚКО,	 полиция	 бөлімшесі,	 бала	
бақша	 –	 барлығы	 жақын	 орналасқан.	
Уақытыңызды	 тиімді	 пайдалануға	
ыңғайлы.	 Мына	 телефондар	 арқылы	
хабарласуға	 болады:	 2-23-79;	 8	 775	 602	
33	87.

Сарқан	қаласы,	Кенесары	хан	көшесі,	
11/1	 үй	 сатылады,	 бағасы	 6	 000	 000	
теңге,	 бөліп	 төлеу	 де	 қарастырылады.	
Хабарласыңыздар	 тел.	 8777	 0549168,	
8775	1441117.

Чарапиева	 Каракаттың	 атына	
тіркелген	 Сарқан	 ауданы,	 Шатырбай	
ауылы,	 Абылай	 хан	 көшесі	№	 68	 үйдің	
0,1500	 га	 көлемді	 жерінің	 мемлекеттік	
тіркеу	актісі	№	1567429	(кад.№	03-263-033-
526)	және	басқа	да	құжаттары	жоғалуына	
байланысты	жарамсыз	деп	танылсын.

Садуакасов	 Максат	 Досбаевичтің	
атына	 тіркелген	 Сарқан	 қаласы,	 Боран-
баев	көшесі	№	17	үйдің	инвентарное	де-
лосы,	 тех.паспорты,	 мемлекеттік	 тіркеу	
актісі	 (барлық	 құжаттары)	 жоғалуына	
байланысты	жарамсыз	деп	танылсын.

Открылось	 наследство	 после	 смер-
ти	 Нургазина	 Серикказы	 Исатаевича,	
умершего	20.10.2021	г.	Наследников	про-
сим	 обратиться	 к	 нотариусу	 Раимбеко-
ву	 Абильхаиру	 Сакеновичу	 по	 адресу:	
город	 Саркан,	 	 улица	 Бугыбай	 батыра	
здание	№	3.

 Все юноши в стране с 17 лет встают на 
воинский учёт, который ведется военкоматом 
по месту жительства. Но переезжая в другой 
город необходимо встать на учет уже по ме-
сту пребывания.

Встать на учёт можно через портал egov.
kz. Услуга на портале называется «Постанов-
ка и снятие с воинского учета военнообязан-
ных и призывников»

Чтобы встать на учёт нужно: - авторизо-
ваться на портале и заказать услугу онлайн; 
- заполнить заявку и подписать ее с помощью 
ЭЦП или одноразового пароля;

Уведомление об обработке заявки посту-
пит в личный кабинет. Срок оказания услуги 4 
рабочих дня.

Е.	ШАРАПИЕВ,	
специалист	отдела	
ЦОН	Сарканского

	района.

Что нужно для снятия 
с  воинского учета?

Ауғандықтарға 
құрмет көрсетілді

ХАБАРЛАНДЫРУ	
ОБЪЯВЛЕНИЕ


