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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Ата Заңға енгізілетін өзгерістер 
мен толықтырулар жобасы бойынша 
биылғы 5 маусымда республикалық ре-
ферендум өткізу туралы Жарлыққа қол 
қойды.

Конституциялық реформа – 
Президенттің наурыз айындағы Қазақстан 
халқына Жолдауында айтылған саяси ре-
формалар бағдарламасын жүзеге асыру 
үшін қолға алынған маңызды іс-шара.

Конституциялық түзетулер жобасы 
азаматтардың сұранысына негізделген 
және бүкіл қоғамның мүддесі үшін 
жүзеге асырылмақ. Ата Заңға енгізілетін 
өзгерістер мен толықтырулар жобасын 
белгілі заңгер-құқықтанушылар және 
конституциялық құқық саласының ма-
мандары әзірледі. Оған Конституциялық 
Кеңес оң бағасын берді.

Өркенді өзгерістер бастауы
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен ағымдағы жылдың 5 

маусымында өтетін референдумда Конституцияның 33 бабына 56 түзету енгізілетін 
болады. Бұл реформаның ерекшелігі – Президенттің өкілеттілігін күшейту емес, 
ықпалды Парламент құру арқылы халықтың мұңын тыңдайтын Үкімет қалыптастыру.

Әлемдік тәжірибеде Конституция елдің тәуелсіздік пен демократиялық бағытта 
дамуын қамтамасыз ете отырып, бүкіл қоғамның алдағы жүзжылдықтарда тоқтаусыз 
жылжуына мүмкіндік беретін басты құжат болып саналады. Сондықтан да Ата Заңға 
өркенді өзгерістер енгізу жөніндегі Президент бастамасы қолдауға лайық.

Алдағы болатын өзгерістер – тарихымыздағы ең маңызды және жауапты 
кезең. Сөз жүзінде айтылып қана қоймай, керісінше халық игілігін көретін, ширек 
ғасырдан астам уақытта қол жеткізген құндылықтарымызды қастерлеу мақсатында 
жаңа белестерге қадам басамыз. Ел тағдырын шешуге тікелей қатысы бар алдағы 
референдумға елін, жерін, тарихын, береке-бірлігін қастерлейтін, елдегі бейбіт өмір, 
қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштықты қалайтын ізгі ниетті әрбір азаматтың, бүкіл 
халықтың қатысуы аса қажетті және маңызды.

Марат РАЗБЕКОВ, 
аудандық мәслихаттың хатшысы.

Референдум маңыздылығы түсіндірілді

Жуырда Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты Әлия Абсеме-
това Сарқан ауданында болып, референдумға байланысты түсіндірме жұмыстарын 
жүргізді.

Атап айтқанда халық қалаулысы Сарқан қаласындағы «Азия Голд» ЖШС-інде және 
Қойлық ауылдық округінде кездесулер өткізді. Сапар барысында Әлия Маратқызы 
аталмыш ұйымның жұмысымен жете танысып, ауыл тұрғындарының сұрақтарына 
жауап берді.  

Кездесу аясында қызметкерлермен, қарапайым тұрғындармен емен-жарқын 
әңгімелесіп, ағымдағы жылдың 5 маусымында өтетін референдумның маңыздылығын, 
Конституцияға енгізілетін өзгерістердің өзектілігін жан-жақты түсіндіріп өтті. 

Республикалық референдумды қолдау жөнінде құрылған аудандық штаб мүшелері 
Қадыл Жанасбеков, Жомарт Игіман аудандық орталық аурухана қызметкерлерімен 
кездесті. Кездесу барысында аталмыш штаб мүшелері мемлекетіміз үшін тари-
хи маңызы бар саяси науқан кезінде азаматтық белсенділік танытып, үгіт-насихат 
жұмыстарын жүргізуге, референдумды лайықты өткізуге атсалысу қажет екендігін 
жеткізді. Сондай-ақ медицина саласының өкілдері тарапынан түскен сауалдарға жау-
ап берілді.

Өз тілшіміз.

Елмен санасу – егемендігімізді 
нығайтады

    
Референдум — мемлекеттік маңызы 

бар мәселені халықтық дауысқа салу. 
Мұндай демократиялық институт алғаш 
рет Швейцарияда қолданылды. Ал елімізде 
1995 жылы өткізіліп, қазіргі Ата Заңымыз 
қабылданған болатын. Мемлекеттік маңызы 
бар мәселені бүкілхалықтық дауысқа сала-
тын демократияның айқын көрінісі – рефе-
рендум. Мемлекет басшысының Жарлығымен 
ағымдағы жылдың 5 маусымында өткізіліп, 

қазіргі қолданыстағы Конституцияға бірқатар өзгерістер енгізілмек. Атап айтқанда 
Ата Заңдағы 33 бапқа, барлығы 56 өзгеріс енгізілгелі отыр. Бұл туралы жуырда 
Әділет вице-министрі Алма Мұқанова тарқатып айтты.

«Референдум нәтижесінде Конституцияның 33 бабы бойынша 56 өзгеріс 
енгізілмек. Егер оның әрқайсысын жеке сауал ретінде қарастырсақ, әр азаматқа 
жеке 56 бюллетень керек. Яғни, әр азамат 56 бюллетеньді оқып, бөлек-бөлек дау-
ыс беруіне тура келеді. Бюллетеньде 1 ғана сауал болудың себебі, Конституцияға 
енгізілетін өзгерістер бір-бірімен тығыз байланысты және ұқсас. Егер азамат бір 
өзгеріске қарсы шықса, ол екінші өзгеріске әсерін тигізеді. Ал енгізілмек өзгерістер 
бір-бірімен ұштасып жатыр», – деді Алма Мұқанова Орталық коммуникациялар 
қызметі алаңында өткен баспасөз мәслихатында.

Жалпы осынау енгізілетін өзгерістерді мынадай ірі тармақтарға бөліп айтуға 
болады. Суперпрезиденттік басқару үлгісінен президенттік республикаға түбегейлі 
көшу, бірқатар билік өкілеттігін қайта бөлу, парламенттің рөлін күшейтіп, мәртебесін 
арттыру, елді басқару ісіне халықтың қатысу мүмкіндігін кеңейту, азаматтардың 
құқықтарын қорғау тәсілдерін жетілдіру.

Осылайша еліміздің болашақ даму барысын айқындайтын Ата Заңға бірқатар 
оң өзгерістер енгізілмек. Әрбір азаматқа тікелей қатысы бар мұндай мемлекеттік 
маңызды істерді референдум арқылы ел пікірімен етене санаса отырып жүргізу 
оң бастама деп ойлаймын. Сондықтан Мемлекет басшысының референдумда 
Конституцияға жаңартулар мен түзетулер енгіземіз деген шешімін қолдап, әрбір 
болашағына бей-жай қарамайтын әрбір азамат бұл саяси науқанға белсенді атса-
лысу керек деп санаймын. 

Асел ЖУМАГУЛОВА,
Шатырбай орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі.

Конституцияға енгізілетін түзетулер бойынша бағыт-бағдар
Конституцияға енгізілетін өзгерістер 

мен толықтырулардың бәрі өзара байла-
нысты және бір мақсатты көздейді. Атап 
айтқанда, мынадай үдерістерге құқықтық 
негіз қалыптастыруға арналған:

Суперпрезиденттік басқару үлгісінен 
президенттік республикаға түбегейлі 
көшу;

Бірқатар билік өкілеттігін қайта бөлу;
Парламенттің рөлін күшейтіп, 

мәртебесін арттыру;
Елді басқару ісіне халықтың қатысу 

мүмкіндігін кеңейту;
Азаматтардың құқықтарын қорғау 

тәсілдерін жетілдіру.
«Қазақстан Республикасының Консти-

туциясына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заң жобасы республикалық 
баспасөзде 6 мамыр күні ресми түрде жа-
рияланды.

Конституцияның қазіргі және жаңа 
нұсқаларының айырмашылығын түсіну, 
ұсынылып отырған көптеген түзетудің 
байыбына бару мұндай істен хабары аз 
адам үшін қиындық туғызатыны анық.

Сондықтан жұртқа ұғынықты болу үшін 
бұл түзетулер Ата Заңның нақты бапта-
ры мен тармақтары көрсетілген бірнеше 
бөлікке бөлінген.

Суперпрезиденттік басқару 
үлгісінен президенттік республикаға 
түбегейлі көшу

Конституциялық реформа билік 
тармақтары арасындағы қарым-қатынас-
тың тепе-теңдігін және оңтайлы болуын 
қалыптастырады. Сондай-ақ президенттік 
институттың барынша дербес болуын 
қамтамасыз етеді.

Ата Заңымыздың 43-бабына 
3-тармақ қосылады. Онда Қазақстан 

Республикасының Президенті өз 
өкілеттіктерін жүзеге асыру кезеңінде сая-
си партияда болмауға тиіс деп көрсетіледі. 
Осы логикаға сәйкес Конституциялық 
Соттың, Жоғарғы Соттың және өзге де 
соттардың төрағалары мен судьялары-
на, Орталық сайлау комиссиясының, 
Жоғары аудиторлық палатасының 
төрағалары мен мүшелеріне де осындай 
тыйым салынады (Конституцияның 23-
бабы 2-тармағының жаңа редакциясы). 
Соның нәтижесінде саяси бәсеке артып, 
барлық саяси партияны дамытуға бірдей 
жағдай қалыптасады, дербес әрі әділ 
шешім қабылдауға жол ашылады.

Мемлекет басшысы барлық азаматқа 
тең мүмкіндік берілуінің мызғымас кепілі 
болуға тиіс. Сол себепті Конституцияның 
43-бабына 4-тармақ қосылады. 

(Жалғасы 2-бетте).

*РЕФЕРЕНДУМ



 20 мамыр 2022 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 2ARQANS REFERENDUM
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Онда «Президенттің жақын туыста-
ры мемлекеттік саяси қызметшілердің, 
квазимемлекеттік сектор субъектілері 
басшыларының қызметтерін атқаруға 
қақысы жоқ» деп көрсетіледі.

Жұмыс тобы мүшелерінің ұсынысы 
бойынша Тұңғыш Президенттің Прези-
дент лауазымына қатарынан екі реттен 
көп сайлануына мүмкіндік беретін баптың 
(Конституцияның 42-бабы 5-тармағының 
жаңа редакциясы), сондай-ақ Тұңғыш 
Президенттің мәртебесі мен өкілеттіктері 
Конституциямен және конституциялық 
заңмен айқындалатыны туралы 46-баптың 
4-тармағы Ата Заңнан алынып тасталмақ.

Конституцияның 91-бабынан Тұңғыш 
Президенттің тәуелсіз Қазақстанның 
негізін салушы деген мәртебесі ту-
ралы норма алынып тасталады 
(Конституцияның 91-бабы 2-тармағының 
жаңа редакциясы).

Конституциялық реформаның 
нәтижесінде тиісті аумақтағы ахуалға 
жауапты жергілікті өкілді және атқарушы 
органдардың жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару өкілеттіктері 
кеңейеді.

Жобада Президенттің облыстар, 
республикалық маңызы бар қалалар мен 
астана әкімдері актілерінің күшін жояты-
ны не қолданылуын толық немесе ішінара 
тоқтата тұратыны туралы құзыретін жою 
көзделген (Конституцияның 44-бабы 3) 
тармақшасының жаңа редакциясы).

Сондай-ақ Президенттің аудан, қала, 
ауылдық округ әкімдерін лауазымынан 
босату туралы құзыретін алып тастау 
көзделген (Конституцияның 87-бабы 
4-тармағының жаңа редакциясы).

Облыстар, республикалық маңызы бар 
қалалар мен астана әкімдерінің құзыретке 
ие болу тәртібі де едәуір өзгереді.

Конституцияның 87-бабы 
4-тармағының жаңа редакциясына 
сәйкес енді оларды Президент об-
лыс аумағында орналасқан мәслихат 
депутаттарының немесе республикалық 
маңызы бар қалалардың және астананың 
мәслихат депутаттарының келісімімен 
тағайындайды.

Бұл ретте Мемлекет басшысы кемінде 
екі кандидатура ұсынып, дауысқа салады. 
Дауыс беруге қатысқан депутаттардың 
көпшілігінің дауысына ие болған кандидат 
келісім алған болып саналады.

Осылайша, жергілікті билікке қатысты 
Президенттің өкілеттігі азайып, ол 
мәслихаттардың рөлін айтарлықтай арт-
тыру арқылы өңірлік деңгейдегі әкімдердің 
қолына жинақталады.

Бірқатар билік өкілеттігін қайта 
бөлу

Сенаттағы Президент квотасының 
саны 15-тен 10 депутатқа дейін азаяды. 
Оның бесеуін Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы ұсынады (Конституцияның 50-бабы 
2-тармағының жаңа редакциясы).

Сенаттың өкілеттігі бірқатар 
құқықтармен толығады. Атап 
айтқанда, Сенат Президент енгізетін 
Конституциялық Соттың және Жоғары 
Сот Кеңесінің төрағалары лауазымы-
на кандидаттарды келісу құқығына 
ие болады (Конституцияның 44-
бабы 4) тармақшасының, 55-бабы 
2) тармақшасының және 82-бабы 
4-тармағының жаңа редакциясы).

Жалпы, Конституциялық Сот (қазіргі 
Конституциялық Кеңестің орнына) құру 
арқылы конституциялық бақылау жасау 
институты жаңғыртылады.

Конституциялық Сот 11 судьядан 
тұрады (қазіргі Конституциялық Кеңестің 
7 мүшесі бар).

Конституциялық Соттың құрамы мы-
надай тәсілмен жасақталады: 6 судья-
ны Парламент (Мәжіліс пен Сенаттың 

Конституцияға енгізілетін 
түзетулер бойынша 

бағыт-бағдар

әрқайсысы 3 судьядан), 4 судьяны Пре-
зидент тағайындайды. Конституциялық 
Соттың төрағасын жоғарыда айтылғандай 
Сенаттың келісімімен Президент 
тағайындайды (Конституцияның 57-бабы 
1) тармақшасының, 58-бабы 3-тармағы 
7-тармақшасының және 71-бабының 
жаңа редакциясы).

Республикалық бюджеттің 
атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитеті Жоғары аудиторлық палата бо-
лып өзгереді. Оның төрағасы жылына 
екі рет Мәжіліс депутаттарының алдын-
да есеп береді (Конституцияның 53-
бабы 2) тармақшасының жаңа редакция-
сы, 56-бабы 1-тармағындағы 3-1) жаңа 
тармақшасы).

«Мемлекеттік хатшы» институты 
«Мемлекеттік кеңесші» институты бо-
лып өзгереді (Конституцияның 44-бабы 
19-тармақшасының жаңа редакциясы). 
Ол Мемлекет басшысына ұсыныстар мен 
ұсынымдар әзірлеумен айналысады.

Парламенттің рөлін күшейтіп, 
мәртебесін арттыру

Конституциялық реформаның 
нәтижесінде биліктің заң шығарушы 
тармағы айтарлықтай өзгереді. Соның 
арқасында Парламенттің және оның 
палаталарының рөлі едәуір күшейіп, 
мәртебесі артады.

Жоғарыда айтып өткеніміздей, Пре-
зидент Конституциялық Соттың және 
Жоғары сот Кеңесінің төрағаларын 
тағайындау үшін Сенаттың келісімін 
алады. Сондай-ақ Президент Сенатқа 
15 емес, 10 депутат тағайындайтынын 
айттық. Оның 5-еуі Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ұсынысы бойынша 
тағайындалады (Конституцияның 50-
бабы 2-тармағының жаңа редакциясы).

Осы орайда Қазақстан халқы 
Ассамблеясының Мәжілістегі квота-
сы Сенатқа беріледі. Оның саны 9-дан 
5 депутатқа қысқарады. Соған сәйкес 
Мәжіліс депутаттарының жалпы саны 
107-ден 98-ге азаяды (Конституцияның 
50-бабы 3-тармағының жаңа редакция-
сы).

Мәжіліс депутаттары аралас сайлау 
жүйесімен, яғни пропорционалды және 
мажоритарлы жүйе бойынша сайланады 
(Конституцияның 50-бабы 3-тармағының 
жаңа редакциясы). Аралас сайлау жүйесі 
барлық азаматтың құқықтарын толық 
сақтауға, сайлаушылардың мүддесін 
қорғауға мүмкіндік береді.

Сайлаушылардың бір мандатты сай-
лау округі бойынша сайланған Мәжіліс 
депутаттарынан  мандатты кері қайтарып 
алу құқығы енгізіледі (Конституцияның 
52-бабы 5-тармағының жаңа редакция-

сы). Соның нәтижесінде демократия 
дәстүрлері нығая түседі, депутаттар 
мен сайлаушылардың арасында өзара 
жауапкершілік пен сенімге негізделген 
жаңа саяси мәдениет қалыптасады.

Мәжілістің құзыреті кеңейіп, 
республикалық бюджеттің атқарылу са-
пасына парламенттік бақылау күшейеді. 
Ол үшін, бұған дейін айтқанымыздай, 
Республикалық бюджеттің атқарылуын 
бақылау жөніндегі есеп комитеті 
Жоғары аудиторлық палата болып 
қайта құрылады. Оның төрағасы жы-
лына екі рет Мәжіліс депутаттарының 
алдында есеп береді (Конституцияның 
53-бабы 2-тармақшасының жаңа редак-
циясы, 56-бабы 1-тармағының 3-1) жаңа 
тармақшасы). Бұл Мәжілістің және жал-
пы Парламенттің мәртебесін одан әрі 
күшейте түседі.

Саяси жүйеде тепе-теңдік және 
тежемелік тетіктерді нығайту және 
заң шығару жұмысын оңтайландыру 
мақсатында Мәжіліске заңдарды 
қабылдау (бұрын заң жобаларын 
қараған және мақұлдаған), ал Сенатқа 
заңдарды мақұлдау не мақұлдамау 
(бұрын заңдарды қабылдаған) құзыреті 
беріледі (Конституцияның 61-бабы 4 
және 5-тармақтарының және 62-бабы 
5-тармағының жаңа редакциясы).

Парламент конституциялық заңдарды 
Палаталардың бірлескен отырысында, 
кемінде екі оқылымда қабылдайтын бо-
лады (Конституцияның 53-бабының жаңа 
редакциясы).

Айрықша қажеттілік туында-
са, заңдарды жедел қабылдау 
тәртібі енгізіледі. Халықтың өмірі 
мен денсаулығына, конституциялық 
құрылысқа, қоғамдық тәртіпті сақтауға, 
елдің экономикалық қауіпсіздігіне қатер 
төндіретін жағдайларға жедел ден қою 
мақсатында Үкіметтің заң шығару баста-
масы арқылы енгізілетін заң жобалары 
Парламент Палаталарының бірлескен от-
ырысында шұғыл қаралады. Бұл заң жо-
баларын қарау кезінде Үкімет заң күші бар 
уақытша құқықтық-нормативтік актілер 
қабылдай алады (Конституцияның 61-
бабы 2 және 3-тармақтарын толықтыру).

Бұл тәсіл елге төнген қауіп-қатердің 
бетін қайтару үшін билік тармақтарының 
бірлескен әрі шұғыл жұмысын үйлестіруге 
қажет. Оны қалыпты, күнделікті жұмыс ба-
рысында қолдануға болмайды. Бұл үдеріс 
Парламент депутаттары мен Үкімет 
мүшелерінің өзара жауапкершілікке 
негізделген қарым-қатынасы арқылы іске 
асады.

Елді басқару ісіне халықтың қатысу 
мүмкіндігін кеңейту

Негізгі Заңда жер және жер қойнауы, 
су, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, 
басқа да табиғи ресурстар халыққа 
тиесілі екені жайындағы норма нақты 
және кесімді түрде бекітілген. Меншік 
құқығын халықтың атынан мемлекет 
жүзеге асырады (Конституцияның 1-бабы 
2-тармағының жаңа редакциясы).

Жоғарыда айтылғандай, Мәжіліс де-
путаттарын аралас сайлау жүйесімен: 
біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің 
аумағында пропорционалды жүйе бойын-
ша, сондай-ақ бір мандатты аумақтық сай-
лау округтері бойынша сайлау ұсынылады 
(Конституцияның 50-бабы 3-тармағының 
және 51-бабы 1-тармағының жаңа редак-
циясы). Сондай-ақ бір мандатты аумақтық 
сайлау округі бойынша сайланған 
Мәжіліс депутаттарының мандатын кері 
қайтарып алу мүмкіндігі пайда болады 
(Конституцияның 52-бабы 5-тармағының 
жаңа редакциясы).

Облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың және астананың 
әкімдерін Президент өңірдің (қаланың) 
мәслихаттарының барлық депутаттың 
келісімімен және баламалы негізде 
(кемінде екі кандидатура ұсынылады) 
тағайындайтын болады (Конституцияның 
87-бабы 4-тармағының жаңа редакция-
сы). Осылайша, белгілі бір өңірдің да-
муына жауапты жергілікті өкілді және 
атқарушы органдар жүзеге асыратын 
мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару 
ісіне берілетін кепілдік нығая түседі.

Азаматтардың құқықтарын қорғау 
тәсілдерін жетілдіру

Жоғарыда баяндағанымыздай, 
Конституциялық Кеңес Конституциялық 
Сот болып қайта құрылады. 
Конституциялық Сот азаматтардың 
өтініштері бойынша олардың Кон-
ституцияда бекітілген құқықтары мен 
бостандықтарына тікелей қатысты 
Қазақстан Республикасының нормативтік-
құқықтық актілерінің Республика Консти-
туциясына сәйкестігін қарайтын болады 
(Конституцияның 71-74-баптарының жаңа 
редакциясы).

Өлім жазасын жою туралы шешім 
конституциялық деңгейде түпкілікті 
бекітіледі (Конституцияның 15-бабы 
2-тармағының жаңа редакциясы).

Прокуратураның құзыреті, оның 
жасақталуы мен қызмет тәртібі Конс-
титуциялық заңмен белгіленеді 
(Конституцияның 83-бабы 4-тармағының 
жаңа редакциясы). Бұл құқық қорғау 
қызметінің жүйелі жұмыс істеуін және 
заңда белгіленген тәртіпке сәйкес мемле-
кет атынан Қазақстан Республикасының 
аумағында заңдылықтың сақталуын 
қадағалауды күшейтуге тиіс.

Конституцияның жаңа 83-1-бабының 
нормалары Адам құқықтары жөнін-
дегі уәкілге иммунитет береді. Ол 
азаматтардың құқығы мен бостандығын 
қорғау кезінде қандай да бір өзге 
мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғаларға тәуелді болмайды, ешкімге 
есеп бермейді. Ол өз жұмысында 
Конституциялық Сотқа жүгіне ала-
ды. Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің 
құқықтық мәртебесі мен қызметін 
ұйымдастыру Конституциялық заң 
арқылы айқындалады.

Осылайша, конституциялық рефор-
ма азаматтардың елді басқару ісіне 
қатысу мүмкіндігін арттырады және саяси 
үдерістерді шын мәнінде демократиялан-
дырады деп толық сеніммен айта аламыз.

 Ерлан ҚАРИН,
Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік хатшысы.
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2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қорынан (бұдан әрі – Қор) еңбекке 
қабылеттіліктен және асыраушы-
сынан айырылуы жағдайларына 
төленетін әлеуметтік төлемдердің 
мөлшері 5%-ға, 2022 жылғы 1 
сәуірден бастап қосымша 4%-
ға арттырылды. Осылайша бұл 
төлемдердің жалпы сомасы өткен 
жылмен салыстырғанда 9%-ға өсті.

Жұмыс істейтін азаматтар бұл 
төлемдерді базалық мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақыларға 
қосымша алады.

Қордан еңбекке қабылеттіліктен 
айырылу жағдайына әлеуметтік 

ӘЛЕУМЕТТІК ТӨЛЕМДЕРДІҢ МӨЛШЕРІ 
2022 ЖЫЛДЫҢ 1 СӘУІРІНЕН БАСТАП 

ҚОСЫМША ӨСТІ
төлемді 81665 адам, оның ішінде 
Алматы облысы бойынша 5037 
адам алуда. Егер бюджеттен ала-
тындар үшін мүгедектік бойынша 
жәрдемақының орташа мөлшері 
54 608 теңгені құраса, ал Қордан 
төленетін төлемді қоса есептегенде 
жалпы сома 84 353 теңгені құрайды.

Қордан асыраушысынан айырылу-
ына байланысты әлеуметтік төлемді 
54215 адам, оның ішінде Алматы 
облысы бойынша 5155 адам алу-

да. Егер бюджеттен алатындар үшін 
асыраушысынан айырылу бойынша 
жәрдемақының орташа мөлшері 45 
627 теңге болса, ал Қордан төленетін 
төлемді қоса есептегенде жалпы 
сома 76 443 теңгені құрайды.

Осылайша, жұмыс істейтін 
азаматтардың төлемдерінің орташа 
мөлшері жұмыс істемеген алушылар-
мен салыстырғанда шамамен 30 мың 
теңгеге жоғары.

Сонымен бірге, 2022 жылғы 1 

сәуірден бастап айлық есептік 
көрсеткіштің ұлғаюына байланы-
сты Қордан 1 жасқа дейінгі бала 
күтімі бойынша төлемді ең төменгі 
деңгейде алушы  244000-ға жуық, 
оның ішінде Алматы облысы бой-
ынша 33079 адамға төлем мөлшері 
ұлғайтылды.

Қордан төленетін әлеуметтік 
төлемдердің ұлғайтылған сомасы 
ағымдағы жылдың маусым айында 
сәуір, мамыр және маусым айлары-
на төленетін болады.

Э.БОРАНБЕК,
Алматы облысы бойынша 

«МӘСҚ» АҚ филиал директоры.

REFERENDUM
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Қазақстан Республикасы
Орталық референдум комиссиясының 

2022 жылғы  6  мамырдағы 32/482 қаулысымен бекітілген

2022 жылғы 5 маусымға тағайындалған республикалық 
референдумды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі

 іс-шаралардың Күнтізбелік жоспары

1. Бұқаралық ақпарат құралдарында аумақтық және учаскелік референдум 
комиссияларының құрамын жариялау

Аумақтық референдум комиссиялары
Референдум тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей
2022 жылғы 15 мамырдан кешіктірмей
2. Бұқаралық ақпарат құралдарында референдум учаскелерінің шекаралары туралы 

хабарды  жариялау
Тиісті әкімдер
Референдум тағайындалғаннан  кейін он күннен кешіктірмей
2022 жылғы 15 мамырдан кешіктірмей
3. Республикалық референдум алдындағы үгіт 
референдум тағайындалғаннан кейін басталады және 2022 жылғы 4 маусымда сағат 

нөл сағатта аяқталады
4. Акт бойынша учаскелiк референдум комиссиясына әрбiр учаске бойынша әкiм қол 

қойған референдумға қатысуға құқығы бар азаматтардың тiзiмдерiн ұсыну
Тиісті әкімдер
Дауыс берудің басталуына жиырма күн қалғанда
2022 жылғы 15 мамырдан кешіктірмей
5. Азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелері бойынша 

референдумға қатысуға құқығы бар азаматтардың тізімдерін танысуға ұсыну
Учаскелік референдум комиссиялары
Дауыс беру күніне он бес күн қалғанда
2022 жылғы 20 мамырдан кешіктірмей
6.  Жекелеген  референдум  учаскелерiнде  дауыс  берудiң  басталуы  мен аяқталуының 

басқа уақытын белгiлеу және бұл туралы шешiмдi сайлаушыларға жеткiзу
Аумақтық референдум комиссиялары
Дауыс беру күніне дейінгі 10 күннен кешіктірмей
2022 жылғы 25 мамырдан кешіктірмей
7. Дауыс беру уақыты мен орны туралы азаматтарды хабардар ету
Учаскелік референдум комиссиялары
Дауыс беру  күніне дейінгі кемінде он күннен кешіктірмей
2022 жылғы 25 мамырдан кешіктірмей
(26–б.  1–т.)
8. Референдумның учаскелік комиссияларына дауыс беруге арналған сайлау 

бюллетеньдерін жеткізу
Аумақтық референдум комиссиялары
Референдум өткізуге жеті күн қалғанда
2022 жылғы 28 мамырдан  кешіктірмей
(27-б.  5-б.)
9. Дауыс беру үшін референдум учаскелерін ашу және ашу туралы хаттама жасау
Учаскелік референдум комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда
Егер дауыс берудің басталуына басқа уақыт белгіленбесе,  жергілікті уақыт бойынша 

сағат 06:00-де дауыс беру басталады
10. Дауыс беруді өткізу
Учаскелік референдум комиссиялары
Басқа дауыс беру уақыты белгіленбесе, дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 

07:00-ден 20:00-ге дейін
 11. Референдум  учаскесінде  дауыстарды  санау  және  дауыс  беру 
қорытындылары туралы хаттама жасау
Учаскелік референдум комиссиялары
Дауыс берудің аяқталуына басқаша уақыт белгіленбесе, жергілікті уақыт бойынша сағат 

20:00-де басталады .  Санау уақыты санау басталғаннан бастап он екі сағаттан аспауға тиіс 
12. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманың көшiрмесiн референдум учаскесiнiң 

үй-жайында жұртшылықпен танысу үшiн арнайы бөлiнген жерде орналастыру
Учаскелік референдум комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу
13. Референдум учаскесiнде дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы тиiстi 

аумақтық референдум комиссиясына ұсыну
Учаскелік референдум комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу
14. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында референдумның қорытындыларын 

шығару
Аумақтық референдум комиссиялары
Дауыс беру күнінен бастап екі күннен аспайтын мерзімде
(22-б. 1-т.(7-тт.)
15. Тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң аумағындағы дауыс беру нәтижелері туралы хат-

таманы Орталық референдум комиссиясына ұсыну
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың аумақтық ре-

ферендум комиссиялары
Дауыс беру күнінен бастап екі күннен аспайтын мерзімде
16. Референдум қорытындыларын шығару және бұқаралық  ақпарат  құралдарында  ре-

ферендум  қорытындылары туралы ресми хабарды жариялау
Орталық референдум комиссиясы
Референдум өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей
2022 жылғы 12 маусымнан кешіктірмей
(33-б.)
Ескерту: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Республикалық референдум ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының нормаларына 
сілтемелер бар.

Утвержден постановлением
Центральной комиссии референдума

Республики Казахстан 
от 6 мая 2022 года № 32/482

Календарный план основных мероприятий по
 подготовке и проведению республиканского 

референдума, назначенного на  5 июня 2022 года

1. Опубликование состава территориальных и участковых комиссий  референдума в 
средствах массовой информации

Территориальные комиссии референдума
Не позднее чем через десять дней после назначения референдума
Не позднее 15 мая 2022 г.
2. Опубликование сообщения о границах участков референдума в   средствах массовой 

информации
Соответствующие акимы 
Не позднее чем через десять дней после назначения референдума
Не позднее 15 мая 2022 г.
3. Агитация перед республиканским референдумом 
начинается после назначения референдума и заканчивается в ноль часов 4 июня 2022 г.
4. Представление по акту в участковую комиссию референдума списков граждан, имею-

щих право участвовать в референдуме, подписанных акимом, решением которого образо-
ван участок 

Соответствующие акимы
За двадцать дней до начала голосования
Не позднее 15 мая 2022 г.
5. Представление для ознакомления списков граждан, имеющих право участвовать в 

референдуме, по участкам, образованным по месту жительства граждан
Участковые комиссии референдума
За пятнадцать дней до дня голосования 
Не позднее 20 мая 2022 г.
6. Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных участках 

референдума и доведение решения об этом до граждан
Территориальные комиссии референдума
Не позднее чем за десять дней до дня голосования 
Не позднее 25 мая 2022 г.
7. Оповещение граждан о времени и месте голосования 
Участковые комиссии референдума
Не менее чем за десять дней до дня                                               голосования 
Не позднее 25 мая 2022 г.
(п. 1 ст. 26)
8. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым комиссиям рефе-

рендума
Территориальные комиссии референдума
за семь дней до проведения референдума
Не позднее 28 мая 2022 г.
(п. 5 ст. 27)
9. Открытие участков референдума для голосования и составление  протокола об от-

крытии  
Участковые комиссии референдума
За один час до начала голосования
В 06:00 часов по местному времени, если не установлено иное время начала голосо-

вания
10. Проведение голосования
Участковые комиссии референдума
В день голосования с 07:00 до 20:00 часов по местному времени, если не установлено 

иное время голосования
11. Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на участке ре-

ферендума
Участковые комиссии референдума
Начинается в 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время окон-

чания голосования. Время подсчета не должно превышать двенадцати часов с начала под-
счета

12. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении участка ре-
ферендума в специально установленном месте для всеобщего ознакомления

Участковые комиссии референдума
После подписания протоколов – немедленно 
13. Представление протокола о результатах голосования на участке референдума в  со-

ответствующую территориальную комиссию референдума 
Участковые комиссии референдума
После подписания протокола – немедленно
14. Подведение результатов референдума на территории соответствующей 

административно-территориальной единицы 
Территориальные комиссии референдума
Не более чем в двухдневный срок со дня голосования
(пп.7) п.1 ст.22)
15. Представление протокола о результатах референдума на территории соответствую-

щей административно-территориальной единицы  в Центральную комиссию референдума 
Территориальные комиссии референдума областей, городов республиканского значе-

ния и столицы
Не более чем в двухдневный срок со дня голосования
16. Подведение итогов референдума и опубликование официального сообщения в 

средствах массовой информации 
 Центральная комиссия референдума
Не позднее семи дней со дня проведения  референдума 
Не позднее 12 июня 2022 г.
(ст.31, 33)
Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Консти-

туционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме».

Президент референдумды "маңызды 
демократиялық институт" деп атап, 
Қазақстанда "соңғы рет референдум 1995 
жылы қазіргі Конституция бекітілген кезде 
өткенін" еске салды. Конституцияға содан 
бері "төрт рет түзету енгізілсе де", рефе-
рендум әдісі қолданылмағанын атап өтті. 
"Референдум әрбір азаматқа ел тағдырын 
анықтау ісіне қатысуға мүмкіндік береді" де-
ген Қазақстан Республикасының президенті 
Қ.Тоқаев бұл елдің "демократияға бағыт алу-
ына ықпал етеді" деді. 

 Референдумда 33 бапқа 56 толықтыру 
енгізу жоспарланып отыр. 25 сәуірде 

ҚОҒАМ СЕНІМІН КҮШЕЙТЕДІ
Конституцияға түзетулер енгізумен айналы-
сып жатқан жұмыс тобы өздері дайындаған 
өзгертулерді жариялаған. Бұл өзгертулерде 
1995 жылы таратылған Конституциялық сот-
ты қайта құру; президентке саяси партияларға 
мүше болуға, ал оның жақындары мен туыста-
рына саяси және квазимемлекеттік секторда 
лауазымды қызмет атқаруға тыйым салу; Пар-
ламент жұмысы мен сайлау жүйесін өзгерту 
мәселелері қамтылған.  

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 

Конституцияға түзетулер енгізу бойынша 
республикалық референдумды 5-маусымда 
өткізуді ұсынды. Алдағы ауқымды әрі маңызды 
өзгерістер ел болашағына айрықша әсер 
етеді. Сондықтан мен Ата Заңға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу жөнінде республикалық 
референдум өткізуді ұсынамын, – деді 
Қ.Тоқаев Қазақстан халқы ассамблеясының 
сессиясында.

Ата Заңға енгізілетін өзгерістер Жаңа 
Қазақстанның бағыт-бағдарын айқындап 

береді. Бұл мақсатқа жету үшін биліктің 
халық үніне құлақ асып, ел пікірін ескеруі 
қоғам сенімін күшейтеді. Референдум-
ды қолдаймын, бұл халықтың көптен күтіп 
жүрген жағдайы. Себебі демократия осы-
дан көрініс табады деп ойлаймын. Ата 
заңымызға референдум арқылы өзгерістер 
енгізу керек екендігін қолдаймын. Өйткені 
халық арасында дұрыс пікір, дұрыс әрекет 
болуы үшін әрбір заңымызды халықтың өзі 
қабылдағаны жөн.

Байжан СЕЙІТҚҰЛОВ,
Әл-Фараби атындағы орта мектептің

 құқық негіздері пәнінің мұғалімі.
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JAÑA QAZAQSTAN

САРҚАН АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ  САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Сарқан қаласы                           №1                       «17»  мамыр 2022  жыл    
Сарқан  ауданы бойынша учаскелік сайлау комиссия мүшесінен  шыққандар туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 

Заңының 19 бабының 6 тармағына сәйкес, аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ҚАБЫЛДАДЫ:
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 

Заңына сәйкес, учаскелік сайлау комиссия мүшелерін атқарып жүрген міндеттерінен  өз еркімен 
өтініші бойынша келесі комиссия мүшелері босатылсын:

1. №786 учаскелік сайлау комиссиясындағы Мадиева Анар Телебаевна, 
2. №787 учаскелік сайлау комиссиясындағы Жаманқыз Нурболат, 
3. №788 учаскелік сайлау комиссиясындағы Асқарбек Үміт, Бигалиева Марал Айткалиевна, 

Смағұл Айзада Бикетқызы,                                                           
4. №789 учаскелік сайлау комиссиясындағы Прудникова Н., Басшыгулов Жигер Есболович, 
5. №790 учаскелік сайлау комиссиясындағы Қ.Мамбетбаев, Муханова Гульмира Тынышба-

евна, 
6. №791 учаскелік сайлау комиссиясындағы Бейсебаева Алина Жуматаевна,
7. №796 учаскелік сайлау комиссиясындағы Құрманбай Қуаныш Амагельдіұлы, 
8. №799 учаскелік сайлау комиссиясындағы Тайменкенова Сауле Жумадиловна, 
9. №801 учаскелік сайлау комиссиясындағы Мырзаханов Азат Буркитбаевич, Моисеенко Еле-

на Васильевна, Тойжанова Куляш Океновна, Сапарова Альмира Талгатовна, Мешкова Ольга Ва-
сильевна,

10. №803 учаскелік сайлау комиссиясындағы Тунгышбаев Канат Мерекенович, 
11. №804 учаскелік сайлау комиссиясындағы Елубаев Куатбек Сарсенбайұлы, Несипбаева 

Асем Орасбайқызы, 
12. №805 учаскелік сайлау комиссиясындағы Тлеулесова Рауза Қабылқызы, Тұрсынхан Сал-

танат Нурмухамбетовна,
13. №806 учаскелік сайлау комиссиясындағы Нурпеисов Берик Сериккалиевич,
14. №808 учаскелік сайлау комиссиясындағы Нусуппов Бексултан Сагымбаевич, Ибраимов 

Амиржан Касенович,
15. №809 учаскелік сайлау комиссиясындағы Калыкова Айгуль Амырхановна,
16. №811 учаскелік сайлау комиссиясындағы Онгарбаев Сабыржан Серикбаевич, Мустафина 

Гульнур Аскаровна;
17. №812 учаскелік сайлау комиссиясындағы Карашева Жупар Жаскайратовна, Байсалбеков 

Азамат, Турсунбаев Рустам Серикбаевич;
18. №813 учаскелік сайлау комиссиясындағы Ембергенова Сауле Токеновна;
19. №814 учаскелік сайлау комиссиясындағы Нурпеисова Маржан, Имангалиева Наваткан,
20. №817 учаскелік сайлау комиссиясындағы Кеуенов Бекзат Турусбекұлы,
21. №818 учаскелік сайлау комиссиясындағы Садвакасов Мерлан Жанибекович, Гончаров 

Валерий Анатольевич.

Сарқан аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының төрағасы:                                   М.Естеуов
Сарқан аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы:                                                С.Кабдолданова
                          

САРҚАН АУДАНДЫҚ   САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Сарқан қ.                                  №2                                «17» мамыр 2022  жыл
Сарқан  ауданы бойынша шыққан және олардың орнына учаскелік

комиссия мүшелерін тағайындау туралы
 «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 

Заңының 19 бабының 6 тармағына сәйкес, аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ҚАБЫЛДАДЫ:
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 

Заңына сәйкес, учаскелік сайлау комиссия мүшелерінің орнына сайлау комиссиясының құрамын 
қалыптастыратын орган осы Конституциялық заңның 10-бабында белгіленген тәртіппен сай-
лау комиссиясының мүшесін сайлағанға дейін келесі сайлау комиссиясының мүшелері болып 
тағайындалсын:

1) №786 учаскелік сайлау комиссиясында Бегимбай Дастан Ерланұлы,
2) №787 учаскелік сайлау комиссиясында Бандикова Жанна Викторовна,
3) №788 учаскелік сайлау комиссиясында Орал Бауржан Оралұлы, Нұрдаулетов Өмір 

Нұрдаулетұлы, Ернар Жұлдыз,                                                           
4) №789 учаскелік сайлау комиссиясында Муханова Гульмира Тынышбаевна, Рақышева 

Қымбат Өмірзаққызы,
5) №790 учаскелік сайлау комиссиясында Кудайбердиев Ерик Оразгалиевич, Смагулова 

Куралай Кажибаевна,
6) №791 учаскелік сайлау комиссиясында Айтмухамбет Сымбат,
7) №796 учаскелік сайлау комиссиясында Ордабаев Нукурбай Баимбетович;
8)  №799 учаскелік сайлау комиссиясында Токтарбаев Серик Байузакович,
9) №801 учаскелік сайлау комиссиясында Сарбопаева Альмира Асубаевна, Дюсембеков 

Барысбек Нургалиевич, Балтабекқызы Айнур, Кудайбергенова Мадина Тохтаровна, Денисламова 
Гулжаухар Тасболатовна,

10) №803 учаскелік сайлау комиссиясында Кутбаева Назерке Советбаевна;
11) №804 учаскелік сайлау комиссиясында Хусаинова Айсулу Бисултановна, Намысбекова 

Назым Болатбековна;
12) №805 учаскелік сайлау комиссиясында Даулетхан Ақмарал Талғатқызы, Дюсембаев Га-

лым Ермакович;
13) №806 учаскелік сайлау комиссиясында Авгумбаев Данияр Амангелдіұлы;
14) №808 учаскелік сайлау комиссиясында Кенжебаева Гүлім Серикқызы, Джумаханов Ай-

дар Аскарович;
15) №809 учаскелік сайлау комиссиясында Букенбаева Жанар Болатовна;
16) №811 учаскелік сайлау комиссиясында Тенизбаева Зульфия Алдашевна, Калимулди-

нова Айганым;
17) №812 учаскелік сайлау комиссиясында Касымбекова Жайна Баймахановна, Бейсем-

баева Алмагул Базарбайқызы, Жорабекова Дина Диханқызы;
18) №813 учаскелік сайлау комиссиясында Туякова Камал Тынышбаевна;
19) №814 учаскелік сайлау комиссиясында Ербоған Ақжол Ерасілұлы, Даркембаева Назира 

Сериккалиевна, 
20) №817 учаскелік сайлау комиссиясында  Кариев Серікбай Жұмабекұлы, 
21) №818 учаскелік сайлау комиссиясында Мамиев Салауат Калибекович, Байтлеев Ерлан 

Карахметович.
Сарқан аудандық 
сайлау комиссиясының төрағасы                                   М.Естеуов
Сарқан аудандық сайлау
комиссиясының хатшысы                                                С.Кабдолданова

Өткен жұмада аудандық балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебінде өңірімізде бокс 
спортын дамытып, көптеген жастарды осынау 
спорт түріне баулыған жаттықтырушы-оқытушы 
Жұмагелді Есболатұлының құрметіне бокстан 
Республикалық турнир жалауын желбіретті. 
Ауқымды шараға еліміздің түкпір-түкпірінен 
2008-2013 жылдары аралығында туылған 
ұлдар мен қыздардан 25 команда 260-қа жуық 
жасөспірімдер қатысты. Турнир Жұмагелді 
Есболатұлының шәкірті, аудандық бокс 
үйірмесінің бас бапкері  Қылышбаев Рауанның 
бастамасымен ұйымдастырылғандығын айта 
кеткеніміз жөн. Аталған бастаманы аудан 
әкімдігі,  Алматы облысының бокс федера-
циясы, аудандық балалар мен жасөспірімдер 
мектебінің ұжымы, сонау 2003 - 2017 жылдар 
аралығында бокс үйірмесіне қатысқан жастар 
және облыстық мәслихат депутаты Руслан 
Садуақасұлы мен "Amanat" партиясы Алма-
ты облыстық филиалының  атқарушы хат-
шысы орынбасары Аслан Күбентаев қолдап, 
атсалысқан болатын.

Жарыстың салтанатты ашылу рәсімінде 
Сарқан қаласының әкімі Амантай Орынбе-
ков, «Amanat» партиясы Алматы облыстық 
филиалының атқарушы хатшысы орынбаса-
ры Аслан Күбентаев, шараға арнайы келген 
меймандар, Жұман ағайдың шәкірттері жылы 
лебіздерін білдіріп, спорт ардагерінің иығына 
шапан жауып, құрметтеді. Салтанатта сондай-
ақ Жұмагелді Есболатұлы сөз алып, шараны 
ұйымдастырушыларға деген ризашылығын 

Б±л біздіњ Ж±ман аѓай

жеткізді. 
- Шәкірттерім олимп шыңын бағындырмаса 

да парасатты, өнегелі адам болып қалыптасты. 
Оқушыларым түрлі салаларда қызмет жа-
сап, жоғары жетістіктерге жетті. Ағай сіздің 
атыңыздан бокстан жарыс ұйымдастырайық 
дегенде қуанышымды жасыра алмадым. 
Міне, қаншама балғын бүгін былғары қолғап 
түйістіреді. Биік белестерге осындай сайы-
стар шыңдап, тәжірибе толықтырып, бастап 
баратынын ұмытпауымыз керек,-дейді төңірегі 

түгелдей сыйлап, құрметтеп Жұман ағай деп 
атап кеткен спорт ардагері. Шара барысында 
көп сөзге жоқ, сөйлесе кесіп сөйлейтін, қолға 
алған ісін аяқсыз қалдырмайтын Жұмагелді 
Есболатұлына деген шәкірттерінің ыстық 
ықыласына, риясыз пейілдеріне куә болдық. 
Оқушым өзімнен озсын деп соққан ұстаз 
жүрегінің лүпілін сезіндік.

Жұмагелді Есболатұлы Қарағанды 
қаласындағы дене тәрбиесі және спорт тех-
никумын тәмамдап келген соң алдымен 

Аманбөктер ауылындағы орта мектепте, 
кейіннен Абай атындағы мектеп-гимназияда 
дене тәрбиесі пәнінен сабақ береді. Білім орда-
сында сабақ бере жүріп, бокс үйірмесін ашып, 
оқушыларды осынау спорттың қыр-сырына 
баулиды. Кейіннен аудандық Балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебінде штаттан тыс 
жаттықтырушы болып жұмыс жасады. Осылай-
ша ұзақ жылдар аянбай еңбек етті. Төккен тер, 
еткен еңбектің өтеуі өзін ерекше құрметтейтін, 
спорт десе ішкен асын жерге қоятын шәкірттері. 
Қазіргі таңда Жұман ағайдың тәлім-тәрбиесін 
көрген көптеген жастар спорт саласында 
жемісті қызмет етеді деуге толық негіз бар. 
Бүгінгі күні Жұмагелді Есболатұлы Алматы 
қаласында тұрады.

Бас-аяғы 4 күнге созылған Республикалық 
былғары қолғап бәсекесінде  ауданымыздың 
боксшылары өте жақсы нәтиже көрсетті. Атап 
айтқанда 15 алтын, 3 күміс, 4 қола қоржынға 
түсіп, командалық есепте Сарқан ауданы І 
орын иеленді. Ал Жамбыл ауданы ІІ, Тараз 
қаласы ІІІ орын иегері атанды. Абай атындағы 
мектеп-гимназия оқушысы, 2010 жылғы Абзал-
бек Абылай 42 салмақ бойынша үздік боксшы 
атанды. Жаттықтырушысы Қылышбаев Рауан.

Былғары қолғап шеберлерінің 
тәжірибелерін толықтырып, жігерлерін жаныған 
аталмыш сайыс бұдан былай дәстүрге айна-
лып, жыл сайын тұрақты түрде өткізіліп тұрмақ.

П.ЖЕҢІСХАН.

Қол күресі (Армрестлинг) спорты ежелден бері 
қызық әрі қиын спорт түрі болып табылады.1952жылы 
Калифорнияның Петалума қаласында ең бірінші осы спорт 
түрі жандана бастаған .Бұл спорт түрінің жандануына үлес 
қосқан алғашқы адамдардың бірі америкалық журналист 
Билл Соберанес болып табылады.Ол ең алғаш 1952 жылы 
Петалума залында  қол күресінен (Армрестлингтен) жарыс 
өткізіп халықтың ыстық ықыласына бөлене отырып осы 
спорттың дамуына себепші болды. Қазірдің өзінде Петалума 
қаласында әр жылдың қазан айының екінші сенбісінде қол 
күресі өткізіліп отырады.1962 жылы Билл мен Дейв Дево-
то бірінші әлем чемпионатын өткізген.Осылайша бұл спорт 
түрі қазіргі кезде өз федерациясын құрып, республикалық, 
халықаралық деңгейде өткізіліп отырады. Қазіргі күнде 
қол күресі «армрестлинг» деген атаумен белгілі. Біздің ау-
дан спортшылары сайыстың осы түрінен жүлделі орындар 
иеленіп, аудан атын асқақтатып жүр. 

Жуырда жерлестеріміз қол күресінен Өзбекстан 
мемлекеті Самарқан қаласында өткен ХХ Азия чемпионатында жүлделі орындардан көрінді. 
Тарқатып айтар болсақ Қуаныш Қадырбаев 90 келі салмақта шеберлер арасында І орын ием-
денсе, Айдын Есеркеев те 60 келі салмақта шеберлер арасында І орын иемденді. Ал мүмкіндігі 
шектеулі спортшылар арасында Ерлан Самарқанов 70 келі салмақта І орынға ие болса, Евге-
ний Семенов +100 келі салмақта ІІ орынға қол жеткізді. Қарсыластарын шаң қаптырып, өздерінің 
мықтылығын Азияда мойындатқан жерлестеріміз ағымдағы жылдың Түркия елінің Анталия 
қаласында қарашаның басында жалауын желбірететін өтетін Әлем чемпионатына жолдама 
алды. Біз де өз тарапымыздан сайыпқыран спортшыларды жүлделі орындарымен құттықтап, 
алдағы байрақты бәсекеде сәттілік тілейміз.

Өз тілшіміз.

Международный день семьи
В честь празд-

ника «День семьи» 
в Екиашинской 
средней школе учи-
телями физической 
культуры было про-
ведено спортивное 
состязание «Мама, 
папа, я – спортив-
ная семья». В со-
ревнованиях при-
няли участие пять 
семей.

Представление команд было задорным и рифмованным – зрители познакомились с команда-
ми «Бірлік», «Бүркіт», «Жалын», «Тұлпар» и «Барыс». Ну, а затем все семьи ринулись в бой. Ко-
мандам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, прыжками, 
где они смогли проявить не только свои спортивные навыки, но и продемонстрировать способ-
ность логически мыслить. Конкурс для мам оказался неожиданным: участницам пришлось со-
стязаться в перетягивании каната.  Все этапы увлекательного соревнования проходили в напря-
женной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень громко переживали.  

Пока жюри подводило итоги, участники решали логические задачи.  И вот, окончательные ре-
зультаты: 1-е место – команда «Тұлпар»- семья Әсенғазы. 2-е место – команда «Жалын» - семья 
Кызыровых. 3-е место – команда «Барыс» - семья Бағдаулет. Команды «Бірлік» семья Оразғали 
и «Бүркіт» семья Матбай были награждены номинациями за активное участие. 

Команды были награждены Почетными грамотами, дети получили подарки и сладости, а все 
участники – отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.

А.ЧАМЧИЕВА, 
учитель физической культуры Екиашинской средней школы.

Əлем чемпионатына жолдама алды  

Спорт 

QOGAM
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Саналы ұрпақ тәрбиесі өз қолымызда
Еліміздің болашағы, ұлтымыздың ертеңі мектеп 

қабырғасында білім алатын жас ұрпақтың саналы  ойлау 
қабілеті менбіліміне, іскерлігіне байланысты. Сондықтан да 
егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету 
үшін жасалынып жатқан талпыныстар оқытудың  әртүрлі 
әдіс – тәсілдерін қолдана отырып, терең білімді барлық іс-

әрекетінде шығармашылық бағыт ұстанатын,сол тұрғыда өз болмысын 
тани алатын жеке тұлғаны қалыптастыру ісіне ерекше мән берілуде. Бала-
өмірдің мәні.Бала өмірі үшін әрбіріміз жауаптымыз. ҚР Бала құқықтары  тура-
лы заңына сәйкес баланың құқықтары сақталып, қорғалады.

 Баланың ең басты құқығы оның дүниеге келіп өмір сүруінен, оқып білім алып, 
денсаулығын күту мен қатар баланың әлеуметтік қамтамасыз етілуі заңды. Баланың 
әлеуметтік қамтылуына ата-аналары толық жауапты. Баланың әлеуметтік-тұрмыстық 
қамтамасыз етілуін қадағалап, тексеру, оқушылардың құқықбұзушылығының алдын 
алу шараларын ұйымдастыру, бейберекетсіз отбасы есебінде тұрған отбасылармен 
және мектепте білім алатын оқушымен де жұмыстар жүргізіліп отыру мектеп әкімшілігі, 
соның ішінде мектептің әлеуметтік педагогының ең жауапты ісі. Осы орайда «ӨРЛЕУ» 
БАҰО АҚ филиалы Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру институты «Балалардың өмір қауіпсіздігін және әлеуметтенуін ұйымдастыру 
бойынша әлеуметтік педагогтің кәсіби құзыреттілігін дамыту»  тақырыбы бойынша 
біліктілікті арттыру курсын оқып білімді шыңдадым. Біздің  курстағы тренеріміз Бисен-
баева Меруерт Кенжегүлқызы. Ол кісіге үлкен рахмет. Біздің осы курстан аларымыз көп 
болды. Білімімізді шыңдап, тәжірибе  алмастық. Біз де күннен – күнге өзгеру үстіндеміз.

Әрбір бала жылулық  пен сыйластық ұялаған және оған қамқор бола алатын от-
басында өсуі керек – демекші, толыққанды, саналы  ұрпақты тәрбиелеу әрбіріміздің 
міндетіміз. 

А.РЫСКУТОВА,
Екіаша орта мектебінің әлеуметтік педагогы және бастауыш сынып мұғалімі.

«Мектеп шәкірттерінің 
даңқымен даңқты».

Н.И.Тигеров
Елдің атын ерлері шығарса, алтын 

ұя мектебінің, аяулы ұстаздарының атын 
шәкірттері шығарады. Қай мектеп болса да 
өзінің үздік оқыған түлектерін, еңбегімен елін 
сүйсіндірген талабы таудай шәкірттерін мақтан 
етеді.

Біздер осыдан 50 жыл бұрын Покатиловка 
(Екіаша) орта мектебінің қабырғасынан орта 
мектепті бітіргендігі жөнінде кәмелеттік атте-
стат алып шыққан едік. Елу жылда ел жаңа 
демекшідей, көзімізді ашып жұмғанша балалық 
шақтан, қария, әже қатарына қосылған 
жағдайымызға тоқталсақ шіркін, уақыттың зы-
мырап өтіп бара жатқанына тәубе, - дейміз.

Жер жанаты - Жетісудың оңтүстік 
шығысында орналасқан Жоңғар Алатауымен 
шектесіп, жазы-қысы басынан қар кетпейтін, 
қалың шыршасымен көмкеріліп, аң мен 
құстарға бай, өзінің жеміс-жидегімен, төменгі 
сағасында үлкен-кіші Басқан өзендерінің орта-
сында орналасқан Екіаша ауылын мақтан 
тұтамыз. 

Ауылдың жер-суы, табиғаты, бау-бақшасы, 
жемісі, қора толған малы, сонда тұрып жатқан 
берекелі, ынтымағы жоғары халқы талай 
шәкірттерді тәрбиелеп, өсіріп жатқандарын 
біздер қуанамыз, айтып жүреміз. 

Халық атаға қарап ұл, анаға қарап қыз өседі 
дейді. 1962 жылдары ата-анамыз біздерді 
1-ші сыныпқа алып келіп, осы Екіаша орта 
мектебінің табалдырығынан аттап алғашқы 
бастауыш сынып жетекшіміз Солтанбекова 
Шара апайға тапсырған болатын. Алғашқы са-
уатымызды ашқан, әріп жазуға үйреткен, адам 
қатарына қосқан, ой өрісімізді кеңейтіп, талап-
тарымызды өсіруде көп еңбек сіңірген Шара 
апайымызды әр уақытта еске аламыз.

Жалпы сол кездегі Покатиловка орта 
мектебінің педагог-ұстаз кадрлары өте мықты 
болатын. Ұстазға қарап ұрпақ өсер, демекші 
біздер ұстазға қарап өстік, тәлім-тәрбие алдық, 
сапалы білім алуға қол жеткіздік, жоғарғы білім 
алуға, мамандық таңдауға бағыт беруші ол, 
әрине ұстаз. Біз аяулы жандарға өмір бақи 
қарыздармыз. 

Атақты педагог-ағартушы Ы.Алтынсарин 
айтқан екен: «Мұғалім бәрінен де қымбат, 
өйткені мұғалім ол мектептің жүрегі» - деп баға 
берген. 

Осы мектепті сол жылдары басқарған мек-
теп директоры болған Александр Павлович 
Беловқа ауыл жұртшылығы дән риза. Екіаша 
ауылы аудандағы ең ірі, алдыңғы қатарлы кол-
хоз «Семиречье» - деп аталатын миллиардер 
шаруашылық болатын. Оны айтып отырған 
себебім, мектеп әкімшілігімен шаруашылық 
тығыз байланыс орнатып, оқу процесін 
еңбекпен ұштастыратын.

Мектептің оқушылары  жазғы демалыс 

Ұядан ұшқан – түлектер

күндерін, шөп шабуға көмектесетін, таңның 
атысы, кештің батысына дейін қызылша 
шөптеуге, оны жинауға қамқорлық жасап, 
барлық педұжым, оқушылармен ауылдың 
ауыл шаруашылығын дамытуға өз үлестерін 
қосатын. Осыны ескере келе мектеп әкімшілігі 
мен колхоз басшылары оқушылардың 
көрсеткен көмегін бағалап, Алматы және т.б. ірі 
қалаларға жолдама беріп, бірнеше рет дема-
лып саяхаттап қайтқан күндеріміз әлі есімізде. 

Покатиловка орта мектебінде сабақ бер-
ген жоғарғы білімді, парасатты, майталман 
ұстаздарды ұмыту мүмкін емес. Бұл өмірден 
өтсе де, олардың нұрлы бейнелерін, жүрек 
жылуы мен ықыласын, шәкірттерге көрсеткен 
зор құрметтерін ыстық алғыспен еске алаты-
нымыз аян. Олар: Еженов.Е, Исабаев.Е.Ж, 
Ысқақова.С, Ахметова.К, Герасименко.В, 
Тажиев.Ә, Тыныбаев.Ә, Қосаев.Б, 
Страшко.П.В, Жүнісов.Ә, Усатов.Д және сынып 
жетекшіміз: Тұрысбеков Тоқтар ағайымыз бен 
тарих пәнінің ардагер ұстазы Атамбеков Тоқтар 
ағайларымыз екеуі қазіргі уақытта 85 жастан 
асып абзал қария қатарында күн кешуде.

1962 жылы алғашқы Екіаша орта мектебіне 
келгенімізде, мектеп 5-6 корпустан тұратын, 
ескі, әрқайсысы әр жерде орналасқан, 
кабинеттері тар, бір-бір контрамарка пеші 
орнатылған бөлмелерде оқитынбыз. Содан 
1970 жылдары үкімет жаңа үш қабатты зәулім, 
жарық, кең мектеп салып беріп, бүкіл ауыл 
жұртшылығы ризашылығын білдірген болатын. 

Ал қазіргі мектептің өткен жолына көз 
жібергенде оның үнемі ұлғайып, өсу үстінде 
көркейгенін байқаймыз. Жаңа мектептің са-
лынып бергеніне де 50 жылдан астам уақыт 
өткен екен. Осы мерзімде оқушылар мен 
қазіргі мұғалімдердің, ата-аналар қауымының 
мектеп әкімшілігінің мектептің материалдық 

базасын жақсартуға көп үлес қосқандарын, 
күрделі жөндеуден өткізулері берекелі 
істерінің, ынтымағы жарасқан үлгілі оқу орны 
екеніне көзіміз жетіп отыр. Соған біз қуанамыз, 
марқаямыз, ел-жұртқа айтамыз.

Мектебіміздің қабырғасында осынау 
50-жылдық мерейтойымызда бітіріп шыққан 
алдыңғы қатарлы әріптестерімізді зор 
қуанышпен атағым келеді, олар: Ақбергенова 
Несжан, Аязова Күлән, Ахметқалиев 
Аманғали, Бағдалина Күлжәмәш, Батырбеко-
ва Ақлима, Естеуов Әсетбек, Жайсенова Ал-
тынхан, Исмаилова Роза, Идрисов Ғалиақбар, 
Қасымбаева Гүлмәну, Мукашева Алтынай, 
Оразбекова Күләш, Сабикенова Дина, Сейт-
беков Береке, Сыбаева Торжан, Тажиев 
Нұрділдә, Түстікбаева Гүлнар, Шетиев Тлеу-
жан, Көпесбаева Мәзтай т.б. мектепті «4» пен 
«5» - ке бітіріп, қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласқан әріптестеріміздің есімін атай кетуді 
лайықты деп санадым.

Шәкірттеріміз, түлектеріміз демекші, 
олардың кейінгі өмір жолы, жоғарғы оқу 
орындарын бітіріп, еліміздің әрбір түкпірінде 
еңбек етіп, қазіргі таңда зейнеткерлік еңбек 
демалысындағы, үй шаруашылығына, бала, не-
мере, шөбере тәрбиелеуде өркенді өрістеріне 
қарап отырып, көңілдерін марқайтып, 
көкіректеріне мақтаныш сезімін ұялатып күн 
кешуде жүріп жатыр. 

Сонымен, 50-жылдық кездесуіміз біздерді 
болашақта берік байланыс қалыптастыруға, 
өзара құрмет пен сеніміміздің арта түсуіне, 
адами рухымызды өсіріп, шабыттан-шабытқа, 
жігеріне-жігер қосатынына толық сенімдіміз!

Әріптестер, тойларың құтты болсын!
Аманғали АХМЕТҚАЛИЕВ,

«ҚР-ның Білім беру ісінің үздігі» - 
ардагер ұстаз.

МЕНIЊ ПЛАНЕТАМ - 
ЖЕР 

1-бөлім: Қазір 2122 жыл. Роботтар әлемі. 
Планетамыз-Марс. Атамның айтуы бойынша 
біз Жер деген ғаламшарда өмір сүрген екенбіз. 
Жер планетасынан Саржайлаудың бір тал 
көк шөбін атам естелік болсын деп Марсқа 
алып келіпті. Иә, бізде өсімдіктер жоқ. Айна-
ламыз толған техникалар мен механизмдер. 
Жер шарынан көшу себебіміз  жерде тараған 
аса қауіпті –вирус! Ол вирус адамды үш күнде 
қинап өлтіреді. Атам маған жастық шағында 
көкорай көк шалғында асыр салып ойнағанын, 
тұлпарына қарғып мініп, қазақтың кең дала-
сында құшағын айқара ашып, таза ауада кең 
тыныстап шапқанын айтқанда Жер шарына 
деген қызығушылығым арта түседі. ҚазНАС 
компаниясы Жерді қайта қалпына келтіріп жа-
тыр. Бірнеше айлардан кейін мен атам айтқан 
Жерді көремін! Марс қош бол! 

2-бөлім: Біз жерге қондық. Атам айтқан 
көк шалғынды, сыңғырлаған ағынды суды, 
құстың сайраған дауысын, аспандағы  ақша 
бұлттарды, қызылды –жасылды қыр гүлдерін, 
түрлі мүсінді үлкен жартастарды, ұсақ мөлдір 
тастарды көремін деп қатты қуанғаннан 
кеудеудегі жүрегім ерекше тарсылдап соғып 
кетті. Бірақ... Мен күткен картина тек қиялымда 
ғана қалды. Айнала қираған ғимараттар, түтін 
сасыған алқап, өлген өлке...  

Менің көңілім күрт түсті. Атамның көңілі 
тіпті де су сепкендей басылды. Көзіне ыстық 
жас келді.  Жердің бұрынғы қалпына келуіне 
кемінде 50 жыл уақыт керек екен. Бір ғана 
шөпті қайта қалпына келтіру үшін ҚазНАС 
компаниясына капсула керек екенін естідік. 
Жер ғаламшары Марстан бірнеше есе үлкен 
екен, ауасы да Марстан ерекше екен. Жерге 
қонған кезде адамдардың  тынысы тарылып 
талып жатқандары да болды. Менің үмітім әлі 
бар. Атам айтқан  қазақ даласының керемет 
табиғатын көру үшін тағы 50 жыл күтер болсам,  
оны да күтуге дайынмын. 

3-бөлім: Иә, арада 50 жылдай уақыт өтті. 
Осыдан 20 жыл бұрын атамнан айырылдым. 
Менің жасым 63 –те. Ертең бізді үлкен сапар 
күтіп тұр. Бізді жер планетасы күтіп тұр. Осыдан 
50 жыл бұрын айтқан капсуланың арқасында 
Жер ғаламшары жасылданған бұрынғы 
қалпына қайта келгенін ғалымдар жар салып 
айтып сүйінші сұрасуда! Енді біз бұрынғы Жер 
планетасын көре аламыз. Бұл жолы іс-сапарға 
мен атаммен емес өз немереммен баратын 
болдым. Ертеңгі күнді көз ілмей тағатсыздана 
күттік. 

Алақай! Жер!-деп қуанды немерем. Мен 
Жер планетасын екінші мәрте көріп тұрмын. 
50 жыл бұрын көрген жер қазір мүлдем басқа. 
Атамның балалық шағындағы Қазақ дала-
сын көріп көзіме еріксіз жас келді. Таза ауада 
тыныстаудың өзі шіркін бір бақыт екен ғой.Осы 
табиғаттың қадір-қасиетін түсінбеген адам-
дар  нағыз бақыттың  не екенін  түсінбегендері 
өкінішті... 

Ата, мен сенің арманыңды көрдім! Менің 
планетам – Жер! 

А.ҚҰМАРБЕК,
7 «Б» сынып оқушысы. 

Жетекшісі: З.АҚЫМЕТҚАНҚЫЗЫ, 
Алмалы орта мектебі.

Студенттік  жылдар деген,
Игі өмірдің бас шағы.
Осылайша өтсе екен,
Әр адамның жас шағы.
Студенттік өмір-өмірдің 

қызығы мен шыжығы қатар 
жүретін ешқашан қайталанбас 
сәт.  Әр адамның өмірінде естен 
кетпейтіндей сәттері болады. 
Өмірдің өзі сәттерден тұрады 
десек, сондай тәтті бір кезең 
студент болған мезгіл. Студент 
өмірі өзі сүйіп таңдаған  оқу ор-
нында өтеді.

Сарқан қаласындағы  
Мәдени ағарту  училищесінің 
1976-1979 жылдардың түлек-
тері, «Кітапхана ісі» бөлімі, 3 
«Г»  группасы туралы сөз ет-
кенде осылай айтуға болады. 
Ұстаздар ұжымы еңбекқор жас мамандар болатын. Камал апай, Қалида апай, Бижамал апайлар  тәлім – 
тәрбиесімен сусындатты, үйретуден жалықпады.  Ұстаздарға айтар алғысымыз шексіз, олардың еңбектерін 
ұмытқан емеспіз. Білім берумен қатар түрлі іс – шаралар ұйымдастырды.

 Оқу орнын 26 қыз тәмәмдап, қолымызға диплом алып, облыстың түкпір – түкпіріне жолдамамен еңбек 
жолын бастаған едік. Бірнешеуі  жоғары оқу орнын бітірді.

Өмірде бір рет қана келетін бұл шақтың 
әрбір күні мен сағатын естен кетпестей 
қылып, қызыққа толы етіп өткізу әрбіріміздің 
өз қолымызда. Бастысы бағдардан адаспай, 
түзу жолда жүріп, бойдағы бар қабілеттерді 
шыңдап, бәріне үлгеріп жүріп, өмір атты 
кітабымыздың бір парағына айналған, 
студенттік шағымызды дұрыс тізгіндей 
алдық. Жылдар өте келе, студент атанған 
күннен бастап әрбір сәтті сағынышпен 
еске алар уақыт осы студенттік шақ болды. 
Студенттік өмір- ерке шағымыздың ең соңғы 
кезеңі еді. Кешегі жалындаған жастар, 
қазіргі таңда аяулы ана, асыл әже атанып, 
зейнетке  шығып, немере тәрбиелеуде.

Салтанат  ЖАҚСЫЛЫҚОВА,
                                                                 Екіаша ауылы.

Əлі есімде сол бір кез ...
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Ана тілің - арың бұл
Тіл – мемлекеттің тұғырлы тірегі, халықтың рухани байлығы, өткені, болашағы.  Тіл мен 

тәуелсіздік – егіз ұғым. Тіл тәуелсіздігіміздің қуатты құралы, асыл ой мен парасат белгісі, елдігіміз 
бен бірлігіміздің туы. Еліміз тәуелсіздік алғалы бері жүргізіліп келе жатқан тіл саясатының 
арқасында қазіргі таңда қоғамда тіл туралы оңды көзқарас қалыптасып отыр. Мемлекеттік тіл 
мәртебесіне ие қазақ тілі бүгінде ұлттық руханиятымыздың өзегіне айналды.  

Әр халық ана тілін дамытуына, әлемдегі бүкіл елдің мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі 
ұжымдық құқығын жүзеге асыруына заң жүзінде мүмкіндік алды. Тіл заңнамасының түп негізі – 
Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» Заңы – 
халықаралық тіл дамытудың өлшем үлгілеріне сәйкес келеді. Осы Заң Қазақстан Республикасын-
да тілдердің қолданылуының құқықтық негіздерін, мемлекеттің оларды оқып үйрену мен дамыту 
үшін жағдай жасау жөніндегі міндеттерін белгілейді, Қазақстан Республикасында қолданылатын 
барлық тілге бірдей құрметпен қарауды қамтамасыз етеді.  

Г. СМАГУЛОВА,
Сарқан аудандық ХҚК маманы. 

Ана тiл- менiњ тiлiм
Тіл рухани байлықтың шыңы. Тілді меңгеру ананың ақ сүтінен 

басталып бесік жырымен тербетіліп өмір сатысымен анықталады. 
Мемлкеттік тілді білмеу – ұлтты менсінбеу. Бұл ащы сөз бірақ ақиқат. 
Тіл қай халықтың болмасын баға жетпес мұрасы, байлығы. Әрбір қазақ 
жер жүзіндегі басқа ұлт өкілдеріндей өз тілін жетік білуі шарт. Сосын 
барып өзге тілдерді игеру керек. Тіл тек қарым-қатынас құралы емес, 
оның ішінде ұлттық сана-сезім, халқымыздың тарихы, әдебиеті және  
мәдениеті тұр.

Елбасы «Қазақ болашағы-қазақ тілінде» деген тұжырымдаманы тілімізді бүкіл 
қазақстандықтарды мойындайтын кездің ауылы алыс емес екенін білдірсе керек. Мемлекеттік 
тіл мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын  
мемлекеттік басқару заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі. Қазақстан халқын 
топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру – Қазақстан 
Республикасының әрбір азаматының парызы. Қазақстан Республикасының барша азаматтары 
мемлекеттік тілді еркін және тегін меңгеруі қажет.

А.АХМАДИЕВА,  
Сарқан аудандық ХҚК  бөлімі жинақтау секторының бас  маманы.

Ќазаќ тiлiнiњ ќоѓамдаѓы алатын орны
«Тіл ақылдың өлшемі»  деп халқымыз бекер айтпаған. Олай болса, тіл мәдениетіне жа-

старды тәрбиелеу көркем-әдеби шығармаларын көптеп оқумен байланысты. Елбасымыздың 
«Қазақстанның болашағы- қазақ тілінде» деген сөзі түсінген адамға көп мағына жатыр. Тілдің 
көмегімен өнер- білімді, ғылымды игереміз, өткен- кеткенімізді саралап, сабақ аламыз. Біз өз 
тілімізді құрметтей отырып, дініміз бен салт- дәстүрімізге, тарихымызға көптеп үңілетін болсақ 
және оны өзіміз танып қоймай, сол асыл қазынамызды әлемге танытсақ келешек ұрпақ үшін көп 
жұмыс атқарған болып саналамыз. Өйткені өз тілін, дінін, тарихын жақсы білмеген адам басқа 
тілдің қадірін білу мүмкін емес.  Қазақ халқы өзінің шешендігімен шеберлік және даналығымен 
ерекшеленеді, өйткені мақал- мәтелдердің мағынасына зер салып көрсек, ел- елдің дауын майда 
тілмен шеше білген.   Жүздеген ғасырлардың тарихын тербеген дала төсіндегі өмір сүрген ата- 
бабаларымыздың көкірек сыры мен жүрегінің үнін жеткізген қасиетті аманаты- тіл. Баба аманатын 
киелі тұмар ретінде қастерлеп, ұрпақтан ұрпаққа жеткізген парасат иелерінен қабылдап алдық. Ал 
бізге күш берер киелі тұмар тұрғанда ұлттық мәдениетіміздің де туы биік, ұлтымыздың да ғұмыры 
мәңгілік бола береді.  

                                           Ш.ШАЛОВА,
       Сарқан аудандық ХҚК маманы.

В ЦОНах перестанут выдавать расписки
Корпорация «Правительство для граждан» переведет большинство госуслуг на безбумажное 

обслуживание. Для этого в центрах обслуживания населения исключили бумажные расписки по 
8 услугам. В ближайшее время на обслуживание без расписок перейдут и все остальные услуги. 

По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Суйениша 
Абдильдина переход на безбумажное обслуживание будет осуществлен в несколько этапов. «Во 
время всеобщей цифровизации и дебюрократизации госаппарата, миллионы тонн бумаги необ-
ходимо заменять на технологии и онлайн сервисы, что мы и делаем. Теперь казахстанцам будет 
приходить sms-уведомление, где будет указано, в какое время и в какой ЦОН необходимо об-
ратиться за готовым документом. Оператору ЦОН клиенту достаточно предъявить электронный 
вариант расписки», - рассказал Абдильдин.

Ежегодно специалисты центров обслуживания населения выдают казахстанцам около 6 млн 
расписок по данным 8 услугам (40% от общего количества расписок). Отказ от них не только 
избавит клиентов от необходимости предъявлять их при получении документов, но и позволит 
сократить расходы госкорпорации на бумагу, которая, к слову, резко подорожала в 2022 году. 

В целях оптимизации бюджета Правительство для граждан приняло решение перейти на ис-
пользование эко-бумаги из полубеленой целлюлозы. Она отличается от обычной, желтым цве-
том, что не влияет на качество напечатанного текста. Кроме того, она подходит для любых прин-
теров и копировальных аппаратов. В настоящее время на использование такой бумаги переходят 
многие госорганы, университеты и банки.

Список услуг, по которым не будут выдаваться расписки:
1. Выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра 

Республики Казахстан
2. Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан
3. Снятие с регистрации по месту жительства населения Республики Казахстан
4. Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния
5. Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости
6. Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество
7. Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, 

включая план (схемы) объектов недвижимости
8. Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
Қоғамның өте қауіпті көріністеріне жататын, ғасыр дерті – сыбайлас жемқорлықтың алдын – 

алуда біздің мемлекеттік ұлттық табиғи паркімізде де басты назарында. Осы орайда  «Қазақстан 
Республикасының Президентінің 2022 жылғы № 802 жарлығымен ҚР сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатының 2022 – 2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы бекітілді. Ұлттық паркте ре-
спубликамызда қабылданған  саясатын жүзеге асыру мақсатында іс – шаралар ұйымдастырылып, 
орындалу барысы ғылыми – техникалық кеңестерде, жиналыстарда, апталық жиындарда 
қаралып, шет қалмауда. Ұлттық парктің қызметкерлері тарапынан ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарға келген туристік немесе рекреациялық мақсатта келген жеке және заңды тұлғалардың  
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң талаптарына сай құқықтарының сақталуына 
көңіл бөлінуде. Ұлттық парктің бас мекемесінде азаматтарды бас директордың бас директордың 
орынбасарларының көтерген мәселелері мен өтініштері бойынша қабылдау кестесі белгіленген. 
Нәтижеде жеке азаматтардың әуре сарсаңға түспей, мәселелерінің уақытында заң талаптарының 
шеңберінде шешілуі қамтамасыз етіледі. Сол сияқты жеке тұлғалар маусым кезінде ұлттық табиғи 
парктің аумағына мал жаюға, шөп шабуға, бал арасын орналастыруға өтініштер жазған кезде, 
оларға орман билеттерінің регламентке сай заң талаптары жазылып беріледі. 

Сыбайлас жемқорлыққа жол бермеудің жолдарының бірі табиғи паркте жұмыс істейтін 
қызметкерлердің құқықтық білімін көтеру қажет. Сондықтан жыл сайын өрт қауіпі бар маусымның 
алдында өткізілетін семинарларда мемлекеттік инспекторлар үшін жемқорлықтың алдын – алу 
жолдары туралы дәрістері де оқылады. Сонымен қатар, парктің мамандары тарапынан ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтардағы заң бұзушылықтар анықталған жағдайда тиісті азаматтарға 
әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалары мен қаулыларды толтырған кездерінде де 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» түсіндіріп жүргізуде. Алдағы уақыттарда да біздің 
ұлттық паркте сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқиғаларының алдын – алу іс – шаралары жүйелі 
түрде жалғасын таба беруде.

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

Сыбайлас жемқорлықтың мемлекеттің дамуына 
және қоғамға  кері әсері

Адамзат баласы өмір сүріп жатқан қоғам дамуы үздіксіз үдеріс. Әрбір жаңғырған қоғамда өзіндік 
қарым – қатынастарын лайықты шешіп отыратын заңдар жиынтығы қалыптасады.  Заңдардың ба-
сты теориясы ерекше қалпында сақталғанымен, уақыт талабына сай оның ішкі құрылымдарының 
кейбір элементтері әрдайым жаңартылып отырады. Еліміз егемендігін алып өз алдына Қазақстан 
Республикасы болып материалистік тұрғыдан қалыптасты. Жоспарлы экономикаға негізделіп, 
соған лайықты заңнамаларды ұстанған бір кезеңнен, жаңа деңгейдегі нарықтық – капиталистік 
қарым – қатыасқа өтті. Осындай өтпелі кезеңде Қазақстандық қоғам сыбайлас жемқорлықтың 
әлеуметтік – экономикалық даму, нарықтық экономиканы құру, инвестицияларды тарту процесін 
баяулататынын, демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына кері әсер 
ететіндігін, елдің дамуына, болашағына айтарлықтай кері әсері бар. Сонымен қатар сыбайлас 
жемқорлықпен күресу үшін халыққа құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі мен сапасын арт-
тыру керек. Халық өздерінің құқықтарын қолдану жолдарын нақты және толық білулері қажет. 
Конституциялық тәртіпті қорғау үшін қоғамның мемлекетке және оның институттарына сенімін 
нығайту сыбайлас жемқорлықпен күресу бүгінгі күнде басты мақсат.

С.ИСАБАЕВА,
аудандық қазынашылық басқармасының бас маман – бас қазынашысы. 

Посев семян в питомнике
Для посева семян декоративных деревьев и кустарников необ¬ходимо подбирать лучшие 

участки в питомнике: достаточно богатые окультуренные почвы среднего механического состава. 
Обработка почвы должна быть особенно тщательной.

  Большинство пород может расти на почвах разного механического состава в широком ин-
тервале кислотности. Для некоторых пород предпочтительнее вересковая земля (рододендрон), 
для других — заделка микоризной землей с опилками или даже посев в хвойные опилки (ель, 
пихта, сосна). Сроки посевов.Семена древесных декоративных пород высевают в любое время 
года, но чаще всего весной и осенью. Весной сеют большинство пород после соответствующей 
подготовки семян (намачивания, стратификации и др.), но особенно этот срок рекомендуется 
для хвойных, робинии, гледичии, дубов, аморфы кустарниковой, древогубца, конского каштана, 
лип, амурской сирени, ясеня обыкновенного. Весенний посев важно провести вовремя, чтобы не 
пересохла почва, так как в сухой почве снижается грунтовая всхожесть семян. Весенние посевы 
наиболее надежны в зонах с достаточным увлажнением и в орошаемых питомниках. Им отдают 
предпочтение и на тяжелых, бесструктурных почвах, быстро заплывающих, где осенние посевы 
могут не дать всходов. 

Примерный перечень задач: 1.    Подобрать схему посева и определить норму высева семян 
ели сибирской для посева на площади 0,4 га (почвы легкие). Подобрать сеялку. 2.    Определить 
норму высева семян лиственницы сибирской, если площадь посева 2 га, а на 1 пог. м высевают 
3,5 г семян. 3.    Рассчитать количество семян кедра сибирского для посева на площади 6,2 га, 
если норма высева их в широкострочных схемах составляет 57 г на I пог.м. Подобрать сеялку.4.    
Рассчитать количество семян смородины золотистой, необходимое для посева на площади 0,16 
га, если принята схема посева 40-40-70, ширина строки – 12 см; норма высева таких семян в узко-
строчные посевы - 0,5 г на 1 пог. м. Подобрать сеялку. 5.    Рассчитать количество семян акации 
желтой, необходимое для посева на площади 0,8 га, если принята схема посева 30-30-90; шири-
на строки -15 см. Подобрать сеялку. Табличная норма высева таких семян на 1 пог. м. - 4,0 г. 6.    
Сколько потребуется семян липы крупнолистной для посева на площади 0,6 га, если фактическая 
масса семян 32,0 г; схема посева широкострочная, пятистрочная. Табличная норма высева - 2,0 
г/пог, м; масса 1000 шт. семян - 28 г.

Е.АБДУЛЛАЕВ,
гос.инспектор лесного питомника "Жонгар Алатауского" ГНПП.

«МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ» ҰЛТТЫҚ КОНКУРСЫ ӨТКІЗІЛЕДІ
Конкурсқа әкімдіктердің аудандық (қалалық) комиссияларға 15 мамыр мен 15 маусым 

аралықтарында қатысуға өтінім арқылы, өзін-өзі ұсыну жолымен, сондай-ақ жергілікті атқарушы 
органдардың, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген 
заңды тұлғалардың ұсынуы бойынша отбасылар (үміткерлер) қатысады.   Конкурсқа қатысуға 
мүшелерінің еңбектегі, спорттағы, шығармашылық, зияткерлік, ғылыми жетістіктері жоғары, 
сондай-ақ қоғамдық пайдалы қызметке белсенді қатысады (волонтерлік, қайырымдылық, 
меценаттық, тәлімгерлік) отбасылар жіберіледі. Қызметі Қазақстан Республикасының аумағында 
тыйым салынған ұйымдардың құрамына кіретін  мүшелері бар,  бұрын сотталған мүшелері бар 
отбасылар конкурсқа қатыса алмайды. Конкурс екі кезеңде жүргізіледі. Бірінші кезең – аудандық 
(қалалық), екінші – облыстық деңгейде.

Конкурсқа қатысуға өтінім қағаз және электрондық нұсқада аудандық (қалалық) комиссияға 
келесі құжаттар тапсырылады: 

1) ата-аналардың (қорғаншылардың, қамқоршылардың) жеке басын куәландыратын 
құжаттардың көшірмелері, балалардың туу туралы куәліктерінің көшірмелері; 

2) асырап алушы (қорғаншы) отбасылар үшін — жергілікті уәкілетті органның кәмелетке 
толмаған балаға қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеу туралы шешімінен үзінді көшірме; 

3) неке қию туралы куәліктің көшірмесі; 
4) ата-аналарының біреуі қайтыс болған жағдайда, қайтыс болу туралы куәліктің көшірмесі 

(болған жағдайда);  
5) балаларды тәрбиелегені үшін алған көтермелеулердің, белгілі бір жетістіктері үшін алған 

көтермелеулердің бар екенін куәландыратын құжаттардың көшірмелері;  
6) заңды және (немесе) жеке тұлғалардың ұсыным хаттары (кемінде екі); 
7) отбасы мүшелерінің еңбектегі, спорттағы, шығармашылық, зияткерлік, ғылыми жоғары 

жетістіктерін куәландыратын құжаттардың көшірмелері; 8) дербес деректерді жинауға және 
өңдеуге келісім. 

Құжаттарды көрсетілген мерзімнен кейін ұсынған үміткерлер конкурсқа қатысуға жіберілмейді.
 Аудандық (қалалық) комиссияға ұсынылған құжаттар қайтарылмайды.
Барлық мәліметті аудандық (қалалық) ішкі  саясат бөлімінен  алуға болады.

    Қазақстан Республикасы Президенті 
Қ.Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйектегі 
жолдауында берілген мемлекеттік орман 
қоры аумағында 2 млрд. ағаш отырғызу 
жөніндегі тапсырмасының орындалуы бой-
ынша,  Бөрлітөбе орман шаруашылығы  
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2021 
жылдан бастап орман қоры жеріндегі 
алаңқай жерлерге жіңішке жапырақты 
жиде ағаштарының екпелерін отырғызу 

жұмыстары жүргізіп жатыр.
    Биылғы 2022 жылы Көкжиде орманшылығының 59 орамының 18 телімінде сәуір айында 3,1 
гектар алаңқай жерлерге жіңішке жапырақты жиде ағаштарының екпелері отырғызылды. Тех-
никалардан  МТЗ-920 тракторы ауыр дискілі тырмасымен, 2 дана УАЗ автокөлігі және 1 дана 
Нива автокөлігімен, Бөрлітөбе ОШКММ-нің 15 қызметкері қатысты. 10332 мың дана стандарт-
ты отырғызылатын материал Көкжиде орманшылығында орналасқан  уақытша тұқымбақтан 
жеткізілді. Ағаш отырғызу жұмыстары сапалы түрде орындалып, еңбек қауіпсіздік шаралары 
толықтай сақталды.

Е.БАРЛЫКБАЕВ,
Бөрлітөбе ОШКММ-нің бас инженері.

Жиде екпелері отырғызылды 



20 мамыр 2022  жыл e-mail: Igiman01@mail.ru  8ARQANS

Меншік иесі: "Сарқан газеті" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет «Ербол - Али» ЖШС  баспаханасында (Тәуелсіздік, 108) басылады.

Газет Қазақстан Республика-
сы ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігінің Ақпарат  комитетінде 
2019 жылғы 30 қазанда  тіркеліп, 
№KZ46VPY00016564 куәлігі берілген.

Редакцияның мекен-жайы: 
041500 Сарқан қаласы Тәуелсіздік 

көшесі, 117 
Телефон: 2-20-47, 2-23-53

e-mail:
igiman01@mail.ru

Газет аптасына бір рет жұма күні 
қазақ және орыс тілдерінде шығады.

Жарнама мен 
хабарландырулардың мәтініне 

жарнама беруші жауапты. 

Жарияланған мақала 
авторларының пікірлері редакция 

көзқарасын білдірмейді.

Таралымы: 3012
Осы шығарылымның 

таралымы: 3012
Газет индексі: 35202,15202

Офсеттік басылым 1 баспа табақ
Құрылтайшысы: 

Директор - бас редактор   
ИГІМАН Жомарт Мақатұлы

ARQANS

SHARAINA

Сен туѓан к‰н, мерекењмен!

Газеттің электронды нұсқасын https://sarkan-gazeta.kz/ желілік басылымы сайтынан және 

https://www.facebook.com/ Сарқан газеті,           https://www.instagram.com/sarkangazeti/ әлеуметтік желілерінен оқи аласыздар. 

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продам дом 3-х комнатный. Обращаться улица Пржевальского № 17, возле больницы. Тел 

8705 7653801. 3 бөлмелі үй сатамын. Хабарласыңыздар Пржевальский көшесі № 17, аурухана 
маңында. Тел 8705 7653801.

Сарқан қаласының тұрғыны, «Жоңғар Алатауы» МҰТП 
бастауыш ардагерлер ұйымының төрағасы Қожасбаев 
Қадылбек Қадырбекұлын 19 мамыр 75 жасқа толуы-
мен құттықтаймыз. Ұзақ жылдар аянбай еңбек етіп, 
өңіріміздің өркендеуі жолында қалтқысыз қызмет жасаған 
замандасымызға келген жасың құтты, қайырлы болсын 
дейміз. Үнемі қоғамдық іс-шаралардан тыс қалмай, ор-
ман шаруашылығының дамуына бір адамдай үлес қосып, 
белсенділігін көрсетіп жүрген замандасымызға деннің 
саулығын, бастың амандығын тілейміз.

Үлгі болды әрқашан көпке ісіңіз,
Болашақта баянды бақ құшыңыз.
Шын ниетпен тілейміз - құтты болсын,

Желбегей шекпен киген жетпіс бесіңіз!
Ізгі тілекпен: аудандық ардагерлер ұйымы.

Сайлау - 2022
Ақпараттық хабарлама 

«Сарқан» газетінің (бұдан ары қарай Газет) меншік иесі – «Сарқан газеті» 
ЖШС Қазақстан Республикасының 2022 жылдың 5 маусымында өтетін 
республикалық референдумның үгіт материалдарын орналастырудың 
шарттары, тәртібі және төлем мөлшері туралы  хабарландырады.

ГАЗЕТТІҢ БАСЫЛЫМ АЛАҢЫНЫҢ МӨЛШЕРІ ЖƏНЕ ТӨЛЕМ ТƏРТІБІ
Үгіттік және ақпараттық материалдарды орналастыру үшін басылым алаңы 

төлемінің мөлшері: ҚҚС-ты қоса алғанда журналистік мақалалар жарияланған 
беттерге мақалалар мен модульдерді орналастыру үшін 1 шаршы см. төлемінің 
мөлшері - 250 теңге, газеттің интернет ресурсындағы (сайт) әрбір сөзіне - 30 теңге.

Төлем газет берген есепшот негізінде мұндай есепшот берілген күннен бастап 5 
(бес) банк күні ішінде жүргізіледі.

Төлем газеттің басылым алаңын беру жөніндегі тиісті келісімшартта немесе 
есепшотта көрсетілген газеттің банктік реквизиттеріне төленеді.

Еске алу

Тасарық сегіз жылдық мектебінің 1982 
жылғы түлектері биылғы 40 жылдық кез-
десуде аяулы сыныптастарымыз Ахат  
Сейденұлын,  Болат Ғалымұлын 
және Мұратбек Талғатбекұлын сағына 
еске аламыз. Арада қаншама жыл жыл-
жып өтсе де кластастарымыздың жарқын 
бейнесін жүрегіміздің түкпіріне сақтап, дұға-
тілектерімізді  бағыштаймыз.  

Ахат Сейденұлына
Томаға-тұйық, сабырлы ғана бала едің,
Үлкен-кішімен жарасушы еді сәлемің.

Өзіңді жоқтап жыр жазам деп ойлап па ем?
Ұсыныпты Алла, қараңғы-қапас әлемін.
Еңбекқор едің, ата-анаңа қамқор ең,
Олар саған үлкен үміт артқан ед.
Амал қанша ойда жоқта мерт болдың...
Артта қалды, атқарылмаған сан міндет...
Бақыл бол, бауырым!
Иманың болсын жолдасың!

Болат Ғалымұлына
Ақкөңіл, адал бауырым!
Көңілге салып ауыр-мұң.
Қазаңды естіп қамықтым,
Анаңа болды-ау ауыр тым!
Алдыңнан Алла жарылқасын,
Артыңды Тәңір оңдасын.
Ақ анаң болсын ғұмырлы,
Құлындарыңды қорғасын.
Ұрпағың болсын дін-аман,
Ізіңді жалғар әр балаң.
Достарың сақтар бейнеңді,
Естерінде әрқашан...

Мұратбек Талғатбекұлына
Аңқылдаған азамат боп өсіп ең,
Еңбекқорлығың бала күннен досың ед.
«Қаза болды!» деген хабар келгенде,
Жанарымнан мөлдір тамшы жосып ед!
Амал қанша? Алла берген ғұмыр сол,
Бақилыққа бұрылыпты қайран жол.
Қысқа болды тірліктегі сапарың,
Алла алдыңнан жарылқасын, бақыл бол!
«Алдың пейіш, артың ырыс болсын!»-деп,
Шын көңілмен білдіремін ақ тілек.
Құлындарың аман болсын, жарыңмен,
Қалды-ау олар қайғы жұтып, пәс, жүдеп.

Сағына еске алушылар: Тасарық сегіз 
жылдық мектебінің 1982 жылғы түлектері, 
1967 жылғы тумалар.

Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, 
сыбайлас жемқорлық қылмыстарға негізінен лауазымды 
қылмыстар жатады. Өмір көрсеткендей, қызмет өкілеттігін 
теріс пайдалану, билікті не қызметтік өкілеттікті асыра пай-
далану, пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал болу, 
қызметтік жалғандық жасау, көрінеу жалған сөз жеткізу, 
сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысы-
рап ету, көрінеу жалған жауап беру, сарапшының жалған 
қорытыңдысы немесе қате аудару, жалған жауап беруге не-

месе жауап беруден жалтаруға, жалған қорытынды беруге не қате аударуға сатып алу, 
лауазымды адамдардың сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін орындамау, 
осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық сыбайластық байланыстарды пайдалану 
арқылы жасалады.

Қазіргі таңдағы мәселелердің бірі — қоғамдағы сыбайлас жемқорлық. Осы келеңсіз 
құбылыстың үдеп бара жатқаны ұрпақ тәрбиесіне зиян әкелетіні бәрімізді алаңдатады. 
Бұл мәселеге тереңірек үңілетін болсақ, сыбайлас жемқорлық ел болашағына, ұлттық 
қауіпсіздікке үлкен зиянын тигізеді. Яғни, осы келеңсіз құбылыспен күресу барша 
халықтың алдында тұрған ортақ мәселе екені айқын.

 Қоғамдағы көкейкесті мәселе болып, өзек жарды проблемаға айналып отырған сы-
байлас жемқорлық – ел ішіне білінбей кірген індет секілді. Баяулап, қадамын ақырын 
басып, анықтыққа жетелейін деді де. Ал біздің осы жауға қарсы қолданар қаруымыз – 
қоғам. "Қоғам – өмірдің айнасы" дейміз ғой. Айналамыз таза болса, өзіміздің әсемдігіміз 
еріксіз байқалады. Сондықтан да қоғам қарсы болса, жай емес, тегіс қарсы болғанда 
ғана бұл індетті жоймақпыз. Бұл індетті жою міндет бізге. Жемқорлық қоғамға ғана за-
лалын тигізіп қоймайды. Сенің өміріңді құрдымға жіберер кесапат. 

Ж.ЕЛЮБАЕВА,
Сарқан ауданы статистика басқармасының

 жетекші маманы.

Жылы, құрғақ, еңселі, жөндеу көрген үй сатылады. Үй мал ұстағанға өте ыңғайлы жерде 
орналасқан. Үйге  су кіргізілген. Үлкен бау-бақшасы, моншасы, мал қорасы, кең ауласы, жаздық ас 
үйі бар. Бағасы келісімді. Сұрақтар бойынша ұялы тел: 8771 572 11 53.

АО «Корпорация Жетысугаз» реализует газ. Безопасность превыше всего! Мы за качество. 
104. 8705 6736071 ватцап. Доставка газа на дом маленький баллон 1600, большой баллон 3200. 
Наш адрес: г. Саркан, ул. Койбагарова № 2 А.

Сарқан баспаханасында жалға офистер беріледі. Тел: 8701 7610210. В здании Саркан-
ской типографии сдаются в аренду помещения под офис. Тел: 8701 7610210.

Утерянный договор купли-продажи дома с земельным участком №1815 от 
30.04.2014 года и госакт на земельный участок   №1156697 от 30.05.2012г. за-
регистрированный на ТОО  «УСЗС-А»  считать недействительным в связи с 
утерей. 

Открылось наследство после смерти Терликбаевой Марии Укешевны, умершей 28.11.2021 
г. Наследников просим обратиться к нотариусу Алиевой Асем Избасаровне по адресу: город Сар-
кан,  улица Чепрасова дом № 56 возле Казпочты.

14.06.2021 жылы ҚР ІІМ-нен Жабықбаева Ахбота Батырхановнаның атына берілген 
048595825 нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын. 

Исабаев Нурахмет Сейсембаевичтің атына тіркелген Екіаша ауылы, Амангелді көшесі № 
85 үйдің № 1150570 04.09.2007 жылы  тіркелген мемлекеттік тіркеу актісі және өзге де құжаттар 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

ОПМ “Внимание – дети!”
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несо-

вершеннолетних до 21 мая на территории Алматинской области проводится респу-
бликанское оперативно-профилактическое мероприятие “Внимание – дети!”. Основ-
ной целью является пропаганда безопасности детей на дорогах, а также проведение 
комплекса мероприятий по обучению и закреплению основных навыков безопасного 
поведения на дорогах у детей и подростков. 

В рамках ОПМ внимание полицейские уделят и водителям, которые перевозят де-
тей без детских кресел или специальных удерживающих устройств, тем самым не со-
блюдая элементарные меры безопасности.

Е. МАКАШЕВ,
командир 3 взвода роты ПП УМПС ДП Алматинской области,

 капитан полиции.

Сарқан қаласының тумасы Ералина Сәуле 
Ғазизқызы 23 мамыр күні 70 жасқа толып отыр. Сәуле 
Ғазизқызы!  Сізді туған күніңізбен, мерейлі жасыңызбен 
шын жүректен құтықтаймыз.  Сәуле Ғазизқызы өз 
өнегесімен, мол тәжірибесімен, күш-қайратымен  әлі 
де жастарды тәрбиелеуге өз үлесін қосуда.  Бастауыш 
«Ардагерлер ұйымының» төрайымы ретінде қоғамдық 
жұмыс атқаруда. Он жылдан бері «Әжелер алқасының» 
төрайымы болып, өзінің  ақсақалдары мен әжелерінің  
құқығы мен мүддесін қорғауға ат салысуда.

Ардақты әріптесімізге зор денсаулық, ұзақ өмір тілей 
отырып, өсіп-өнген ұрпақтарыңызбен қуанып жүре беріңіз!

Талмай талай асулардан асыңыз,
Аман болып бауыр, бүтін басыңыз.
Құтықтаймыз шын қуана гүл беріп,
Құтты болсын 70 деген жасыңыз!
Ізгі тілекпен:   Сарқан аудандық  «Ардагерлер ұйымы».

IНДЕТТI ЖОЮ МIНДЕТ


