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ARQANS
Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси апталыќ газеті

Аудан әкімі Талғат Қайнарбековтың 
Конституция күнімен құттықтауы

Арайлы азаттығымыздың айнасы

Құрметті жерлестер! Баршаңызды Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен 
құттықтаймын! Егемен еліміздің еңселі жетістіктерінің негізінде Ата Заңымыздың жатқандығы шүбә 
тудырмайды. Тәуелсіз еліміздің құқықтық кеңістігін кемелдікпен толтырып, тұрақтылыққа жол ашып, 
сол арқылы әлемдік қауымдастыққа өзін мойындатқан еліміз үшін Конституциямыз қашан да қастерлі, 
қасиетті. 

Осыдан тура 27 жыл бұрын қазақ халқы Ата Заңын мақұлдап дауыс беріп, қуатты құқықтық, 
демократиялық және әлеуметтік мемлекет құруды қолдаған тарихи таңдауын жасаған болатын. 
Сондықтан осынау күнді баршамыз қадір тұтамыз, қастерлейміз. Конституцияның қабылдануы тәуелсіз 
Қазақстан үшін сөз жоқ аса маңызды әрі жарқын оқиға. Қазіргі алмағайып замандағы тұрақтылығымыздың 
негізінде ұлттар татулығы жатқандығы сөзсіз. Ал осынау татулыққа, береке мен бірлікке осыдан 27 
жыл бұрын қабылданған Ата заңның негізінде жеттік. Сол себепті Конституциямыз кемел келешегіміздің 
кепілі. 

Мемлекетіміздің мерейлі мерекесі - Конституция күні құтты болсын!

Елімізде жыл сай-
ын тамыз айының үшінші 
жексенбісінде Спортшы-
лар мерекесін атап өту игі 
дәстүрге айналған. Осыған 
орай, өткен аптада «Қойтас» 
саябағында аудан әкімі 
Талғат Қайнарбековтың 
қатысуымен салтанатты 
жиын өтті.

Алдымен аудан әкімі 
Талғат Қайнарбеков ме-
реке иегерлерін айтулы 
күнмен құттықтап ізгі лебізін 
білдірді.  Мемлекет бас-
шысы Қ.Тоқаевтың спорт 
саласына деген ерекше 
қамқорлығының арқасында 
спортшыларымыз халықаралық додаларда жеңіс 
тұғырынан көрініп, қазақ елін дүние жүзіне таны-
тып келе жатқандығын атап өткен Талғат Қанатұлы 
өңіріміздегі спорт саласының жай-күйіне жан-жақты 
тоқталды.

 - Сарқан  ауданында спортпен жүйелі түрде 
13160 адам шұғылданады, бұл дене шынықтыру 
және спортпен айналысатын аудан халқының 37,3 % 
құрайды. Бүгінгі күні, дене шынықтыру мен спортты 
дамыту мақсатында ауданда айтарлықтай жұмыстар 
атқарылуда,- деген аудан басшысы бірқатар жақсы 

жаңалықтарымен бөлісті. 
Сондай-ақ құттықтау сөзінде 
өңір басшысы салаға деген 
қамқорлық пен қолдаудың 
арқасында сарқандық 
спортшылардың жеткен 
жетістіктері мол екендігін 
тілге тиек етіп, олардың аты-
жөндерін атап, мерейлерін 
тасытты. 

Ағымдағы жылы ау-
дан спортшылары Әлем, 
халықаралық, республикалық 
және облыстық жарыстарда 
450 медаль, оның ішінде: 174 
алтын, 129 күміс және 147 
қола медаль жеңіп алып, ау-
дан абыройын асқақтатты.

Мерекелік шарада саялы өңіріміздің 
бұқаралық спортын дамытып, талант-
ты жеткіншектердің айтулы додаларда 
биіктерден көруіне күш-қайратын салып жүрген 
жаттықтырушылар мен саңлақ спортшы-
лар марапатталып, сый-сияпат көрді. Шара 
аудандық мәдениет үйі өнерпаздарының асқақ 
әуендерімен түйінделді.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ.

Саңлақтар марапатталды
Спорт саласына  айрықша көңіл

Өткен апта аяғы сарқандықтар үшін жарқын 
жаңалықтарымен есте қалды. Бірқатар спорттық нысандар 
ашылып, тұрғындардың әсіресе жасөспірімдердің қуанышын 
еселей түсті. Жалпы соңғы жылдары өңірде спорт саласына 
айрықша көңіл бөлініп, тұрғындардың салауаттылықты серік 
етуіне зор мүмкіндіктер туындауда. Атап айтсақ Қарабөгет, 
Көкөзек, Алмалы, Қарғалы ауылдық округтерінде және Сарқан 
қаласында Street Workout алаңдары, балалар ойын алаңдары 
салынса, аудан орталығындағы бірқатар білім ордаларының 
футбол стадиондары жаңаша жаңғырып, көрер көзге қуаныш 
сыйлауда. Шаңы шығып, қаңырап бос жататын осынау мек-
теп стадиондары қазіргі таңда балалардың сүйікті орында-
рына айналып үлгерген. 

Өңірдегі спортты дамытуға арналған бұдан басқа да ілкімді істер 
жетерлік. Аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің 
орталық алаңы 694,5 млн теңгеге қайта жаңғырмақ. Сондай-ақ ау-
дан орталығында 2 млрд 200 млн теңгеге барлық тұрғындарға бірдей 
қолжетімді денешынықтыру-сауықтыру комплексі бой көтермек. 
Ал Алмалы ауылында 50 адамға арналған спорт комплексін салу 
жоспарланған. Бұған қазынадан 900 млн теңге көлеміндегі қаржы 
қарастырылған. Осындай ауыз толтырып айтарлық, біздерде мы-
надай бар, мынадай бар деп көрсетерлік дүниелер жетерлік. Мұның 
барлығы келешекке, жастарға деген зор қолдау. Еліміздің көк 
байрағын биікте желбірететін мықты спортшылардың негізін салаға 
деген осындай қамқорлық  қалайтындығы сөзсіз. 

Өткен жұма күні көпшілік тағы бір спорттық нысанның жаңғырып 
қатарға қосылғанына куә болды. Атап айтсақ аудан орталығындағы 
Н.Островский атындағы мектеп-лицейдің футбол стадионы заман 
талабына сай жасалып, пайдалануға берілді. Ұзындығы 60, ені 30 
метрлік стадион түгелдей жасанды газон жабындысымен жабылған. 
Алаңды айнала жұмсақ төсеніш төселген жүгіру жолағы және волей-
бол ойнайтын алаң тағы бар. 

Нысанның салтанатты ашылуында сөз алған аудан әкімі Талғат 
Қайнарбеков мұның барлығы келешегіміз – балалар үшін жасалып 
жатқандығын баса айтып, құрылыстың сапасына айрықша мән бер-
ген мердігер компания басшылығына алғысын білдірді. 

Сондай-ақ шара барысында Талдықорған мамандандырылған 
балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры Қайрат Аб-
драхманов ізгі лебізін білдіріп, аталмыш мектепке спорт жабдықтарын 
сыйға тартты. Алғашқы допты ауданның және Талдықорған 
қаласынан келген жасөспірімдерден құралған командалар теуіп, 
жанкүйерлерінің ыстық ықыласына бөленді.

Сол күні Черкасск ауылында «Қазақстан халқына» және «Батыр 
боламын» қоғамдық қорларының қолдауымен спорттық орталық 
ашылып, өз жұмысын бастады. Аталмыш қорлардың демеушілігімен 
арнайы құрал-жабдықтар сатып алуға 10 млн теңге қаржы жұмсалған.

Бұдан былай жергілікті жастар аталған орталықта бокс, күрес, 
ережесіз жекпе-жек және үстел теннисі спортымен ақысыз шұғылдана 
алады. Нысанның ашылу рәсіміне аудан әкімі Талғат Қайнарбеков 
қатысып, жас өрендерді, ауыл тұрғындарын қуаныштарымен 
құттықтады.

«Ауылдық балалар бос уақыттарын спортзалда өткізуі керек. 
Жаман әдеттерге барғанша қазіргі таңда спортзал айналасында 
жүргенді мақсат көріп отырмыз. «Қазақстан халқына» қорына және 
аудан әкімдігіне ауыл жастарының атынан алғысымызды айтамыз»,- 
дейді жергілікті жастар.

П.ЖЕҢІСХАН.

Сарқан ауданының Қойлық ауылдық 
округінің әкімін сайлау жөніндегі сайлау округін 

құру туралы
 "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы " 

Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 
14-бабының 6) тармақшасына, 21-бабының 
4-тармағына, 22-бабына сәйкес Сарқан аудандық 
сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Сарқан ауданының Қойлық ауылдық округінің 
әкімін сайлау бойынша сайлау округін құру. 

2. Аумақтық сайлау комиссиясының шекарасы 
мен орналасқан жері көрсетілген сайлау округінің 
тізімі Сарқан аудандық сайлау комиссиясының 
интернет-парақшасында және аудандық "SARQAN" 
газетінде жариялансын.

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

Постановление Сарканской 
районной избирательной 

комиссии
Об образовании избирательного округа по 

выборам акима Койлыкского сельского округа  
Сарканского района

В соответствии с подпунктом 6) статьи 14, пунктом 
4 статьи 21, статьей 22 Конституционного закона Ре-
спублики Казахстан «О выборах в Республике Казах-
стан» Сарканская районная избирательная комиссия  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Образовать избирательный округ по выборам 
акима Койлыкского  сельского округа Сарканского 
района.

2.Опубликовать список избирательного округа 
с указанием границ и    места нахождения терри-
ториальной избирательной комиссии на интернет-
странице Сарканской районной избирательной ко-
миссии и в районной газете «SARQAN».

Председатель Сарканской районной 
избирательной  комиссии                   М.Естеуов
Секретарь Сарканской районной 
избирательной комиссии        С.Кабдолданова
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Сарқан ауданының Қойлық  ауылдық округі әкімінің сайлауын 
тағайындау туралы 

Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Заңының 113-1 бабына сәйкес Сарқан аудандық сайлау комиссиясы 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Сарқан ауданының Қойлық ауылдық округі әкімінің сайлауы 2022 жылғы 02 қазан 
күніне тағайындалсын. 

2. 2022 жылғы 02 қазан айына тағайындалған Сарқан аудандық Қойлық ауылдық 
округі әкімінің сайлауын дайындау мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың Күнтізбелік 
жоспары осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін. 

3. Осы қаулы Сарқан аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында 
және аудандық " SARQAN " газетінде жариялансын.

Сарқан аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы      М.Естеуов

Сарқан аудандық сайлау
комиссиясының хатшысы      С.Кабдолданова

        
     2022 жылғы 23 тамыз  № 2

Сарқан аудандық сайлау комиссиясының қаулысы Постановление Сарканской районной 
избирательной  комиссии

О назначении выборов акима   Койлыкского сельского округа
 Сарканского района

В соответствии со статьей 113-1 Конституционного Закона Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан» Сарканская районная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 02 октября 2022 года выборы акима Койлыкского сельского 
округа Сарканского района.

2. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов акима Койлыкского сельского округа Сарканского района, назначенных 
на 02 октября 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на интернет-странице Сарканской рай-
онной избирательной комиссии и в районной газете «SARQAN».

 Председатель Сарканской
районной избирательной комиссии                              М.Естеуов
           
Секретарь Сарканской районной
избирательной комиссии                                                  С.Кабдолданова

23 августа 2022 года      № 2

Жәрмеңкенің жәрдемі 
көп

Жуырда аудан орталығы 
Сарқан қаласында 
экологиялық таза өнімдердің 
жәрмеңкесі өтіп, ауданға 
қарасты 13 ауылдық округ 
пен қаладағы  «Ақбұлақ» 
ЖШС мен «Өндірхан 
Серік» жәке кәсіпкерлігінен  
жеткізілген өнімдер 
әдеттегідей нарықтағы 
бағадан анағұрлым төмен 
бағамен саудаланды. 
Жәрмеңкеде 850 кг-нан 
астам ет, 300 литрдей сүт 
тағы да басқа экологиялық 
таза өнімдер сатылымға 

қойылып, жұртшылыққа ұсынылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жәрмеңкеге 
жеткізілген ауылшаруашылық өнімдерінің сапасы мұқият түрде қатаң қадағаланды. 
Әсіресе ет өнімдері арнайы сараптамадан өтті. Дүкен сөрелерінде келісі 180-200 
теңгеден тұрған пияз жәрмеңкеде 100 теңгеден сатылды. Ал картоптың келісі 160 теңге 
болса, сиыр еті 2000-2200 теңгеден саудаланды. Тауық жұмыртқасының 1 данасы 40 
теңгеге сатылды.

А й м а ғ ы м ы з д ы ң 
ауылшаруашылық тауа-
рын өндірушілер ұсынған 
ет, сүт пен көкөніс өнімдері 
саудаланған орталық 
алаңға келушілер қатары 
әдеттегіден көп болды. 

Сонымен қатар мек-
теп формасы мен құрал-
жабдықтарын төмен 
бағада сату жәрмеңкесіне 
де келушілердің көптігі 
байқалып тұрды. 
Базардағы мектеп құрал-
жабдықтарынан төмен 
бағамен сатып тұрған «Жа-
стар» паркінде де сатып алушылардың қатары көп болды. Мектеп құрал-жабдықтарын 
алып жүрген тұрғындармен сөйлестік. 

-Дәптер, күнделік, мектептің керек-жарақтары осында базарға қарағанда арзан,-
дейді қала тұрғыны К.Әскерхан. Ал келесі бір сатып алушы Ж. Сарыбаева: -Барлығы 
да арзан. 8 сыныпта оқитын немереме мектепке қажет кеңсе заттарын алуға  (дәптер, 
қаламсап, күнделік т.б.) 5 мың теңге кетті. Осындай жәрмеңкелер көбірек болса,-дейді.

Сондай-ақ саябақ аумағына қайырымдылық жәшіктері орнатылып, киім-кешектердің 
барлық түрлері қажет еткен жандарға тегін таратылды. 

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

Жас мамандарға үлкен 
мүмкіндік

2009 жылғы  1 шілдеде Қазақстанда ауылдық аумақтардың кадрлық әлеуетін қажетті 
еңбек ресурстарымен - Әлеуметтік сала және агроөнеркәсіптік кешен мамандарымен 
күшейтуге бағытталған «Дипломмен ауылға» мемлекеттік бағдарламасы іске қосылды.

Ауылды аймақтарды қажетті әлеуметтік, техникалық мамандармен қамтамасыз ету 
мақсатында іске асырылып жатқан «Дипломмен - ауылға!» бағдарламасы еліміздің 
жас мамандарына берілген үлкен мүмкіндік.

Жас мамандарды ынталандыру мақсатында мемлекет тарапынан көтерме ақысы 
төленіп, баспана алуына жеңілдетілген несие берілуде.

Мемлекеттік бағдарламаға білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, денсаулық 
сақтау, ветеринария, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен мамандықтары 
бойынша жоғары оқу орындарын бітірген студенттер қатыса алады.

Егер мамандар өз қызметін ауылдық жерде 3 жылдық жұмыс өтеушілікпен әлеуметтік 
сала мекемелерінде (денсаулық, білім, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және 
спорт)  бастаймын немесе жалғастырамын десе, онда  келесі мемлекеттік әлеуметтік 
қолдауға ие болады:

Бірінші – көтерме жәрдемақысын беру. Ол 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде;
Екінші - тұрғын үй сатып алуға немесе салуға 0,01%-бен 15 жылға  бюджеттік кре-

дит беру. Ол 1500 есептік көрсеткіш көлемінде. 
 «Әлеуметтік қолдау шараларын алу үшін көрсетілетін қызметті алушы немесе 

нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша оның өкілі (құжаттарды Мемлекеттік 
корпорация арқылы ұсынған кезде) көрсетілетін қызметті берушіге Мемлекеттік кор-
порация арқылы немесе электрондық форматта «электрондық үкімет» веб-порталы 
(бұдан әрі - Портал) арқылы мынадай құжаттарды ұсынады:

Көтерме жәрдемақы алған кезде:
1. жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
2. бiлiмi туралы дипломының көшiрмесi;
3.жұмыс орны бойынша кадр қызметi растаған еңбек кiтапшасының көшiрмесi.
Тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит алған кезде:
1. жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
2. бiлiмi туралы дипломының көшiрмесi;
3. жұмыс орны бойынша кадр қызметi растаған еңбек кiтапшасының көшiрмесi;
4. сәйкестендіру үшін неке қиюды (ерлі-зайыптылықты) мемлекеттік тіркеу тура-

лы куәлік (некеде тұрған көрсетілетін қызметті алушылар үшін);
5. кредиттік бюродан есеп;
6. көрсетілетін қызметті алушының және оның отбасы мүшелерінің (зайыбының, 

балаларының) жылжымайтын мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтама;
7. сатып алынатын жылжымайтын мүлікті бағалау актісі.
Тағы бір айта кететін жайт, егер қызмет алушының кредиті бойынша төленбеген 

немесе соңғы екі жылдағы күнтізбелік тоқсан күннен астам берешек (кешіктіру) күндері 
болса құжаттарды қабылдамауға негіз бола алады.

Сондай-ақ жақын туыстардан (ерлі-зайыптылардан, ата-әжелерден, ата-
аналарынан/асырап алушылардан, балалардан, оның ішінде асырап алынғандардан, 
аға-інілері мен апа-сіңлілерінен) тұрғын үй сатып алуға, сонымен қатар қызмет алушы 
тұрақты тұратын тұрғын үйін бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау шаралары 
арқылы алуға болмайды.

Барлық сұрақтар бойынша 8 (728-39) 2-29-38 телефоны арқылы түсініктеме 
алуға болады.

В целях укрепления кадрового по-
тенциала сельских территорий необхо-
димыми специалистами, закрепления 
дипломированных кадров в сельской 
местности, с 1 июля 2009 года была за-
пущена государственная программа «С 
дипломом в село».,

Участие в данной программе могут 
принять прибывшие для работы и прожи-
вания в сельскую местность специалисты 
здравоохранения, образования, соци-
ального обеспечения, культуры, спорта, 
агропромышленного комплекса, государ-
ственные служащие аппаратов акимов 
сельских округов (за исключением акимов 
и заместителей акимов).

Основным требованием для получа-
теля является принятие на себя обяза-
тельства отработать не менее трех лет по 
соответствующей специальности в орга-
низации, расположенной в данном сель-

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДИПЛОМИРОВАННЫМ КАДРАМ

ском населенном пункте.
Предусматривается выплата подъем-

ного пособия в размере 100 МРП, а так-
же возможность оформления мер соци-
альной поддержки на приобретение, или 
строительство жилья (по месту работы) в 
сумме не превышающей 1500 МРП сро-
ком до пятнадцати лет по ставке возна-
граждения в размере 0,01% годовых.

Для подачи заявления на получение 
подъемного пособия услугополучателем 
предоставляются в Государственную 
корпорацию документы: 1. документ удо-
стоверяющий личность; 2. копия диплома 
об образовании; 3. копия документа, под-
тверждающего трудовую деятельность 

(трудовая книжка), заверенная кадровой 
службой.

Для подачи заявления на получе-
ние бюджетного кредита на приобрете-
ние/ строительство жилья: 1. д о к у -
мент удостоверяющий личность;  2. 
копия диплома об образовании, заве-
ренная кадровой службой; 3. к о п и я 
документа, подтверждающего трудовую 
деятельность (трудовая книжка); 4. 
свидетельство о заключении брака (для 
состоящих в браке); 5. отчет из кредит-
ного бюро; 6. справка об отсутствии 
(наличии недвижимого имущества) у 
услугополучателя и членов его семьи (су-
пругов, детей); 7. акт оценки приобретае-

мой недвижимости.
Следует отметить, основанием для от-

каза при наличии другого кредита может 
быть только непогашенная просроченная 
задолженность, на момент рассмотрения 
документов, либо просрочка более девя-
носто календарных дней за последние 
два года.

Также меры социальной поддержки в 
виде бюджетного кредита не могут пре-
доставляться на приобретения жилья у 
близких родственников (супругов, дедуш-
ки (бабушки), родителей/усыновителей, 
детей, вт.ч. усыновленных, полнородных 
и неполнородных братьев и сестер, а так-
же на приобретения жилого помещения в 
котором гражданин постоянно проживает.

По всем возникшим вопросам Вы 
можете получить разъяснение по теле-
фону 8 (728-39) 2-29-38.
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2022 жылдың 02  қазанына тағайындалған
 Жетісу облысы Сарқан ауданының Қойлық ауылдық округ 

әкімдерінің сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-
шаралардың күнтізбелік жоспары

1. Қойлық ауылдық округі Сарқан ауданының әкімінің (бұдан әрі – әкім) сайлауын тағайындау 
Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы 2022 жылғы 02 қазан (14-б. 8-1) т., 113-1-б.2,3-т)

2. Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясының шекарасын және орналасқан жерін 
көрсете отырып, сайлау округінің тізімін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау  С а р қ а н 
аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен 
кешіктірмей  2022 жылғы 12 қыркүйектен кешіктірмей  (22-б.)

3. Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан 
кейін он күн мерзімнен кешіктірмей 2022 жылғы 12 қыркүйектен кешіктірмей (13-б. 4-т.)

4. Бұқаралық ақпарат құралдарында учаскелік сайлау комиссиясының құрамын жариялау 
Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен 
кешіктірмей 2022 жылғы 17 қыркүйектен кешіктірмей  (17-б. 2-т.)

5. Бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау учаскесінің шекаралары туралы мәліметтерді 
жариялау Сарқан ауданының әкімі Сайлау тағайындалғаннан кей SAİLAU SAİLAU ін он бес күндік 
мерзімнен кешіктірмей 2022 жылғы 17 қыркүйектен кешіктірмей (23-б. 5-т.)

6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-
өзі ұсыну тәртібімен азаматтар Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау 
тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады және сайлау өткізілетін күнге он бес күн қалғанда 
жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады

2022 жылғы 03 қыркүйектен басталады және 2022 жылғы 17 қыркүйек жергілікті уақыт бойын-
ша сағат 18.00-де аяқталады  (113-3-б.1-т.)

7. Әкімдікке кандидаттардың Қазақстан Республикасының Конституциясында «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында 
(бұдан әрі – сайлау туралы Конституциялық Заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабын-
да және Мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау  
Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы (4 б.2) 11 т.113-5)

8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер 
беру Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Әкімдікке кандидаттың Қазақстан 
Республикасының Конституциясында және  сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген 
талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап (пп. 8-1.14-б.,31-б.)

9. Әкімдікке кандидаттарға өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған, қолдауға қол жинау үшін қол 
қою парақтарын беру Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Кандидаттың Қазақстан 
Республикасының Конституциясында және конституциялық заңда, "Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы " Қазақстан Республикасы Заңының 
36-бабында және Мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін 
тексергеннен кейін үш күн мерзімде   (113-4 б.)

10. Әкімдікке кандидаттарды қолдау үшін жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және 
тиісті хаттаманы ресімдеу Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы 

паспорт қызметтерінің қызметкерлерін тарта отырып Тиісті сайлау комиссияларына өзін-өзі 
ұсыну тәртібімен ұсынылған азаматтардан қол қою парақтары тапсырылғаннан кейін үш күн 
мерзімде өткізіледі. (113-4-б. 7-т)

11. Жергілікті атқарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленетін және 2022 жылғы 1 қаңтарға қолданыста болатын ең төмен жалақының бір еселенген 
мөлшерінде сайлау жарнасын енгізу Әкімдікке кандидаттар Саяси партиялар (әрбір ұсынылған 
кандидат үшін) Кандидатты тіркегенге дейін  (113-5-б. 2-т)

12. Ұсыну мерзімі басталатын айдың бірінші күніне (2022 жылғы 1 маусымға)активтері мен 
міндеттемелері туралы декларацияны тұрғылықты жері бойынша Мемлекеттік кіріс органда-
рына ұсыну Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) Кандидатты тіркегенге дейін, 2022 жылғы 1 
маусымдағы жағдай бойынша.  (113-5-б. 3-т)

13. Кандидат және оның жұбайының (зайыбының) декларациялаған активтер мен 
міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру  Мемлекеттік кіріс органдары 
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде  (113-5-б. 4-т)

14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті  куәліктер беру Сарқан аудандық 
аумақтық сайлау комиссиясы Ол барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және 
сайлау күнінен он күн бұрын жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады 2022 жылғы 03 
қыркүйектен басталады және 2022 жылғы 12 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де 
аяқталады  (113-5-б)

15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялау Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші 
күннен кешіктірмей  (113-5-б. 9-т.)

16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды 
жарақтандыру Сарқан ауданының әкімдігі және Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы 
Үгіт басталғанға дейін  (28-б. 6-т.)

17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған кезден бастала-
ды және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады. 
2022 жылғы 13 қыркүйектен жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-ден кейін басталады және 2022 
жылғы 30 қыркүйек жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады  (27-б. 2-т.)

18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесуі үшін Үй-жайлар беру, Сарқан аудандық 
бұқаралық ақпарат құралдарында кандидаттардың және олардың сенім білдірген адамдарының 
сайлаушылармен бөлінген үй-жайларда кездесуі кестесін жасау және жариялау Сарқан 
ауданының әкімдігі және Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау алдындағы үгітті 
жүргізу кезеңінде  (28-б. 4-т.)

19. Сарқан аудандық сайлау учаскесі бойынша әкімі қол қойған сайлаушылардың тізімін 
учаскелік сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну Сарқан ауданының әкімі Дауыс беру 
басталғанға дейін жиырма күн бұрын 2022 жылғы 11 қыркүйекке дейін  (24-б. 5-т)

20. Сайлау учаскесі бойынша сайлаушылардың тізімін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну 
Учаскелік сайлау комиссиясы Дауыс беру күніне он бес күн қалғанда 2022 жылғы 16 қыркүйекте 
бастап (26-б. 1-т.)

21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және орны туралы хабардар ету Қойлық округі 
Сарқан ауданының учаскелік сайлау комиссиясы Дауыс беру өткізілетін күннен кемінде он күн 
бұрын 2022 жылғы 21 қыркүйекке дейін (18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)

22. Учаскелік сайлау комиссиясының дауыс беруі үшін сайлау бюллетеньдерін жеткізу Сарқан 
аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлауға кемінде үш күн қалғанда және оған кемінде бір 
күн қалғанда 2022 жылғы 29 қыркүйектен ерте емес және 01 қазаннан кешіктірмей  (37-б. 3-т.)

23. Дауыс беру үшін сайлау учаскесін ашу және тиісті хаттама жасау Учаскелік сайлау ко-
миссиясы Дауыс беру басталғанға дейін бір сағат бұрын 2022 жылғы 02 қазан жергілікті уақыт 
бойынша сағат 06.00-де (40-б. 1-т.)

24. Дауыс беруді өткізу учаскелік сайлау комиссиясы Сайлау күні жергілікті уақыт бойынша 
сағат 07.00-ден 20.00-ге дейін (38-б. 1-т.)

25. Сайлау учаскесінде әкімді сайлау бойынша дауыстарды санау және дауыс беру нәтижелері 
туралы хаттамалар жасау Учаскелік сайлау комиссиясы Жергілікті уақыт бойынша сағат 20.00-де 
басталады  (18-б. 8) т., 43-б.)

26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшірмесін жалпы жұрттың танысуы үшін сай-
лау учаскесінің үй-жайында арнайы белгіленген орынға ілу  Учаскелік  сайлау комиссия-
сы Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  (43-б. 8-т.)

27. Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясына сайлау учаскелерінде дауыс 
беру нәтижелері туралы хаттамаларды ұсыну Учаскелік  сайлау комиссиясы Хаттамаға қол 
қойылғаннан кейін  – дереу  (113-8-б. 1-т.)

28. Әкім сайлауының қорытындыларын анықтау Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссия-
сы Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей 2022 жылғы 05 қазанынан кешіктірмей (113-
10-б. 1-т.)

29. Сарқан аудандық бұқаралық ақпарат құралдарында әкім сайлауының қорытындылары 
туралы хабарламаны жариялау Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы 2022 жылғы 05 
қазанынан кешіктірмей (44-б.)

30. Сайланған әкімді тіркеу, тиісті куәлік беру Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы 
сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде 
Конституцияға және сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспай-
тын міндеттерді өздерінен қосу туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін 2022 жылғы 09 қазанынан 
кешіктірмей (45-б, 2-т, 46-б, 113-11-б)

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.

Календарный план  основных мероприятий по подготовке и 
проведению выборов акима Койлыкского сельского округа 

Сарканского района области Жетысу,  назначенных на 02 октября 
2022 года

1. Назначение выборов акима Койлыкского сельского округа (далее – акимов) Сарканская 
районная территориальная избирательная комиссия 02 октября 2022 года (п. 2, 3 ст. 113-1) 

2. Опубликование в средствах массовой информации списка избирательного округа с ука-
занием его границ и места нахождения Сарканской районной территориальной избирательной 
комиссии Сарканская районная территориальная избирательная комиссия Не позднее чем через 
десять дней после назначения выборов – не позднее 12 сентября 2022 года (ст. 22)

3. Опубликование в средствах массовой информации состава Сарканская районная терри-
ториальной избирательной комиссии Сарканская районная территориальная избирательная ко-
миссия Не позднее чем через десять дней после назначения выборов - не позднее 12 сентября 
2022 года (п. 4 ст. 13)

4. Опубликование в средствах массовой информации состава участковой избирательной ко-
миссии Сарканская районная территориальная избирательная комиссия Не позднее чем через 
пятнадцать дней после назначения выборов - не позднее 17 сентября 2022 года  (п. 2 ст. 17)

5. Опубликование в средствах массовой информации сведений о границах избирательного 
участка Аким Сарканского района В пятнадцатидневный срок после назначения выборов - не 
позднее 17 сентября 2022 года (п. 5 ст. 23)

6. Выдвижение кандидатов в акимы Политические партии, зарегистрированные в установ-
ленном порядке и граждане в порядке самовыдвижения Начинается со дня, следующего за днем 
назначения выборов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за пятнадцать 
дней до дня проведения выборов, если иное не установлено при назначении выборов Начинает-
ся 03 сентября 2022 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 17 сентября 2022 
года (п. 1 ст. 113-3)

7. Установление соответствия кандидатов в акимы  требованиям, предъявляемым к ним Кон-
ституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» (далее - Кон-
ституционный закон о выборах), статьи 36 Закона Республики Казахстан «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере 
государственной службы  Сарканская районная территориальная избирательная комиссия  
(ст. 4, пп. 2) п. 11 ст. 113-5)

8. Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удосто-
верений. Сарканская районная территориальная избирательная комиссия Со дня установления 
соответствия кандидата в акимы требованиям, предусмотренными Конституционным законом о 
выборах (пп. 8-1) ст. 14, ст. 31)

9. Выдача кандидатам в акимы, выдвинутых в порядке самовыдвижения, подписных листов 
для сбора подписей в поддержку Сарканская районная территориальная избирательная комис-
сия В трехдневный срок после проверки кандидата на соответствие требованиям, предусмотрен-
ным Конституционным законом, статьей 36 Закона Республики Казахстан «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере 
государственной службы (ст. 113-4)

10. Проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов в акимы и 
оформление соответствующего протокола Сарканская районная территориальная избиратель-
ная комиссия с привлечением работников паспортных служб В трехдневный срок после сдачи 
подписных листов от граждан, выдвинутых в порядке самовыдвижения в соответствующие из-
бирательные комиссии. (п. 7 ст. 113-4)

11. Внесение на счет местных исполнительных органов избирательного взноса в размере од-
нократной минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюд-
жете и действующем на 1 января 2022 года Кандидаты в акимы, политические партии (за каждого 
выдвинутого кандидата) До регистрации кандидата (п. 2 ст. 113-5)

12. Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об 
активах и обязательствах на первое число месяца начала срока выдвижения (на 1 июня 2022 
года) Кандидат и его (ее) супруга (супруг) До регистрации кандидата (п. 3 ст. 113-5)

13. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кан-
дидатом и его (ее) супругой (супругом) Органы государственных доходов В течение пяти дней со 
дня регистрации кандидата (п. 4 ст. 113-5)

14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений Саркан-
ская районная территориальная избирательная комиссия Начинается после получения всех не-
обходимых документов и заканчивается в 18.00 часов по местному времени за десять дней до 
дня выборов Начинается 03 сентября 2022 года и заканчивается в 18.00 часов по местному вре-
мени 12 сентября 2022 года (ст. 113-5)

15. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов 
в акимы Сарканская районная территориальная избирательная комиссияНе позднее чем на пя-
тый день после регистрации кандидатов  (п. 9 ст. 113-5)

16. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение 
Акимат Сарканского района и Сарканская районная территориальная избирательная комиссия 
До начала агитации  (п. 6 ст. 28)

17. Проведение предвыборной агитации Начинается с момента окончания срока регистрации 
кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню вы-
боров Начинается после 18.00 часов по местному времени  13 сентября 2022 года и заканчива-
ется в ноль часов по местному времени 30 сентября 2022 года (п. 2 ст. 27)

18. Предоставление кандидатам в акимы помещений для встреч с избирателями, составле-
ние и опубликование в средствах массовой информации Сарканского района графика встреч 
кандидатов и их доверенных лиц с избирателями  в выделенных помещениях Акимат Сарканско-
го района и Сарканская районная территориальная избирательная комиссия В период проведе-
ния предвыборной агитации (п. 4 ст. 28)

19. Представление по акту в участковую избирательную комиссию списков избирателей, под-
писанных акимом Сарканского района по избирательному участку Аким Сарканского района За 
двадцать дней до начала голосования до 11 сентября 2022 года  (п. 5 ст. 24)

20. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательному 
участку Участковая избирательная комиссия За пятнадцать дней до дня голосования с 16 сентя-
бря 2022 года  (п. 1 ст. 26)

21. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования Участковая избирательная 
комиссия Сарканского района Койлыкского сельского округа Не позднее чем за десять дней до 
дня проведения голосования до 21 сентября 2022 года  (пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)

22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковой избирательной комис-
сии Сарканская районная территориальная избирательная комиссия Не ранее чем за три дня и 
позднее чем за один день до выборов Не ранее 29 сентября и не позднее 01 октября 2022 года 
(п. 3 ст. 37)

23. Открытие избирательного участка для голосования и составление  соответствующего про-
токола Участковая избирательная комиссия За один час до начала голосования 02 октября 2022 
года в 06.00 часов по местному времени (п. 1 ст. 40)

24. Проведение голосования Участковая избирательная комиссия В день выборов с 07.00 до 
20.00 часов по местному времени (п. 1 ст. 38)

25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам аки-
ма на избирательном участке Участковая избирательная комиссия Начинается в 20.00 часов по 
местному времени (пп. 8) ст. 18, ст. 43)

26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного 
участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомленияУчастковая избира-
тельная комиссия После подписания протоколов – немедленно (п. 8 ст. 43)

27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательном участке в Сар-
канскую районную территориальную избирательную комиссию Участковая избирательная комис-
сия После подписания протокола – немедленно (п. 1 ст. 113-8)

28. Установление итогов выборов акима Сарканская районная территориальная избиратель-
ная комиссия Не позднее чем в трехдневный срок после выборов Не позднее 05 октября 2022 
года (п.1 ст. 113-10)

29. Опубликование в средствах массовой информации Сарканского района сообщения об 
итогах выборов акима Сарканская районная территориальная избирательная комиссия Не позд-
нее четырех дней со дня проведения выборов Не позднее 05 октября 2022 года (ст. 44)

30. Регистрация избранного акима, выдача соответствующего удостоверения Сарканская 
районная территориальная избирательная комиссия В семидневный срок со дня проведения вы-
боров После получения от избранного акима в семидневный срок письменного заявления о сло-
жении с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и Конституционным 
законом о выборах со статусом акима Не позднее 09 октября 2022 года (ст. 45, п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 
113-11)

Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного за-
кона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». 

Сарқан  аудандық сайлау 
комиссиясының 

2022 жылғы  23 тамыз   № 2
қаулысымен бекітілді 

Утвержден  постановлением Сарканской
районной  избирательной комиссии

 от   23 августа   2022 года  № 2
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Қазақтың Абайдан соңғы клас-
сик ақыны Ілияс Жансүгіров туған 
жері жер жаннаты Жетісу көркін 
сөзбен өшпестей етіп таңбалап 
кетті. Сондай бір көркем сурет 
оның інісі Әділбектің қаламынан 
төгіледі.                                                                              

Жоңғар тауда қожыр-қожыр                                                                                                        
Тарғыл қара таулар көп,                                                                                                  
Үңгірлерін мекендеген баяғыда 

жаулар көп.                                                                    
Жыңғыл өскен жырлар бар                                                                                                     
Тобылғылы беттер бар,                                                                                                                              
Жабайы алма,жаңғақ өскен                                                                                                        
Доланалы жақпарлар                                                                                                                                
Өр кеуделі тастары бар,қына басқан,

 мүк басқан                                                                                 
Түйе тауған теңдейді,теңкиген 

бұлт түкті аспан.                                                                    
Бұл жолдар шыңға шыққан қарағай 

туралы балладасынан. Фольклорлық мол 
сарын қазақ әдебиетінің тұма бастауы бо-
лып, өленнің эпикалық құлашы көкжиектен 
асқан ақындық тегеурін ә дегеннен бау-
райды. Абайдан соң табиғат лирикасын, 
жылдың төрт мезгілін, жаратылыстың 
табиғи құбылыстарын, кіндік қаны тамған 
жері Бастаушының көгін, бұлтын, тау 
тасын, суын, нуын жырға түгел қосқан 
кейінгіде бір ақын болса ол Әділбек 
Абайділданов. Оның дархан табиғаттан 
жұққан бір мінезі - мейірімділігі. Туған 
жерді сүйген болсаң жаяу жүр деп ақын 
даласын перзенттік сағынышпен тынбай 
жырлайтыны соның айғағы.                                                                                                       

Туған далам кең далам сайын далам                                                                            
Шайы орамал бұлғайды сағым маған                                                                             
Құба жонда қарсы алған қоңыр самал                                                                   
Аймалайды кеудемді жалындаған                                                                                    
Осы күнді көп күттім көп тіледім                                                                                         
Жанып барам    
О далам отты ма едің                                                                                                                
Сәл босатшы шіркін ау құшағыңды                                                                                         
Кеудем сонша қысылып кетті менің,- 

деп тебірене жырлайды Әділбек  «Туған 
дала төрінде» атты өлеңінде. 

Әділбек Абайды пір тұтатыны 

Кең  даланың  сыршыл  перзенті
қолтаңбасынан сезіледі Әсіресе жыл 
мезгілдерін жырға қосқан өлеңдерінде 
тайға таңба басқандай анық. Кейінгі 
қазақта Абайдан үйренбеген ақын атымен 
жоқ. Абайдың 13 жасында шығыстың ескі 
шайырларына еліктеп жыр жазған стилін 
Әділбек жаңғыртты.                                                                                            

Туған  өлкенің  келбетін  келістіре  
суреттеу  Әділбек  Абайділдановтың  
шығармаларында  жиі  кездеседі. 
Ақынның  басты  ерекшелігі   сөзбен  су-
рет  салуға  деген  шеберлігі  деуге  бо-
лады. Көбінесе  бұл  табиғат,   дала  
жырларының  туған  жердің  сұлу  келбеті  
мен  әсем   көріністерін  суреттеген  
өлеңдерінен  анық  көрінеді. Күнделікті  
көріп, біліп  жүрген  құбылыстардың  жан-
ды  суретін  жасауымен  қоса, тың  жаңа   
ойларға  жол  тартады.

 Әділбек  өзінің  туған  жерін, Жетісуын  
беріле   сүйген  ақын. Туған  мекенінен  
шалғайда  жүрген  жанның   ата-қонысына  
арнап  жазған  сәлемі, оны  көріп  мауқын    
басқандағы   сағынышы  өлең-жырларына  
айналған. Ең  алдымен  сол  туған  
жерінің  табиғат  көріністері  көзге   еле-
степ, тілге  оралуы  да  осыдан   болса  
керек. Жүрекжарды  шумақтар   ақынның   
көптеген  шығармаларында  кездеседі.  
Осылай   үзіле  сағыну, терең   тебірену  
әр  адамның  өз  Отанының  табиғатымен  
жаны  да, тәні  де  біте  қайнап, 
қалыптасқанының  дәлелі.                                                                                                     

Әділбек  өлең   өнерінің  биігіне   халық  
өнерінің   тұңғиығынан  көтерілген-ді. 
«Жұпарын  бұрқыратқан, құлын-тайын  
беткейде  шұрқыратқан  қырмызы  қыр»  
оның  балалық  шағының  әлемі  болатын.                                                    

Мінезің  бала  күннен  таныс  маған,                                                          
Мың  ғасыр   мейіріңді  тауыспаған-, 

деп  сәби   кезінен  қиялын   тербеген   
дарқан  даласының    көрікті  келбеті  
өмірінің  соңына  дейін   қанаттандырып, 
шабыттандырып  отырды.  Рауан-
дап  атқан  таң  шұғыласы  да,  сылды-
рай  аққан   бұлақ  суымен  тербетілген   
күміс  айы, жусанының  жұпары   мен   
құрағының  сыбдыры, көгілдір  аспаны – 
туған  даласының   сұлулығы   оның   қазақ  
еліне   деген   сүйіспеншілігімен  астасады.                                                                                                  
Көлкітіп,  көңілімді  таза  қылған,                                                                                 
Жанымда  Жайық  болып  жазы  ағылған,                                                                   
Дарытқан   дарқандығын  ақ  сүтімен,                                                                  
Халқымнан  айналдым  мен  қазағымн
ан.                                                             «Шайы  

орамал  бұлғаған   сағым  
даланың»  кеңдігі, «ала  бөрік  
тауы»  мен «дала  кезген   суы-
нан»  бастап   Тарбағатай, За-
йсан  көлі, Марқакөлі, Ертісінің  
суретін   салған   әр  жолдан,  
әр  образдан   тек  туған  мекені  
емес, күллі  қазақ  даласына, От-
анына  деген   сүйіспеншілігінің  
айнасы.

Әділбек жастайынан өлең 
сөзінің қадірін жете түсініп өсті. 
Нәр алған алғашқы бұлағы 
халық әндері мен қисса жырла-
ры ақындық қадамын шыңдай 
түскеніне өлең жолдары айғақ. 
«Жыр – қала» өлеңінде:

Жыр сүйген біреуі еді атам
көптің,                                             

Өстім мен сөзін жаттап 
Махамбеттің.                                                    

Өстім мен Абайды оқып,
 Ілиястың                                                

Ойлапты тасқынынан та-
там деп кім,- дей келе, әлемнің 
әйгілі классиктері Пушкиннің, 
Гомер, Данте жырларынан қуат 
алғанын айтады. Әйтсе де, соңғы 
екі жолда үлкен мән жатыр. 1937-38 жыл-
дары қазақ елі үшін өте ауыр жылдар бол-
ды. Қазақ көгінде жаңа үн мен тәуелсіздік 
ұранын батыл көтеруінен қанат қаққан 
А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, 
Ж.Аймауытовтар репрессияға ұшырады. 
Азапқа түскен тағдырлар тарихы Әділбекті 
де толғандырғаны анық. Құпияға толы 
өмірбаяндар әр түрлі жалған жаламен 
төңкерілді. 

Сәкеннің сазды жырлары, Ілиястың 
арынды дастандары, Бейімбеттің 
шығармалары қаншама уақыт 
«абақтыда» жатты. Ел аузынан бірлі-
жарым естігенді, қолға түскенді жасырып, 
тығып оқығандары болмаса, ашықтан 
– ашық оқуға тыйым салынған. Бұл ту-
ындыларды Әділбекте кейінірек оқып, 
танып, «Тасқынынан татса» керек. Міне, 
ақынның ашына отырып, ақыры дәмін 
татқанына шаттанған жолдары осыны 
айтпақ.

Іздегенім – бәрі осында,                                                                               
Сан түнеп жүрдім Пушкин қаласында.                                                    
Мен жоқта іздей қалсаң Гомерград,                                            
Байронбург,  Дантекенттен табасың 

да.(«Жыр – қала»)                         

Әр ақынды және оның 
шығармашылығын жеке қалаға балаған 
автор осы жыр кенттерінде жай жүрмей, 
өзіндік қолтаңбасы бар,  ұлттық мінезі 
«мен мұндалаған» жаңа жырларға толы 
жаңа қала орнатып жатқанын білдіреді:                                           

Қалаймын кірпіш етіп жырымды оған,                                                      
Оу, адам, әдейілеп бұрыл маған.                                                  
Қомсынба, кіші екен деп қалашығы,                                                 
Москва бір-ақ күнде құрылмаған.       
Ақын өзі  айтпақшы:  «Поэзия –көреген  

көз   бен   аңғарған   зейіннің,  құмар  
құлақ  пен  шебер   де  нәзік   талғамның, 
ізденгіш   қиял  мен   тапқыр   ойдың, отты  
сезім  мен  ұйқысыз  түндердің   жемісі». 
Шуақты  жырларының   бойына   үлкен   ой  
құя  отырып, артына   «жан  азығы   бола-
тын   жақсы  сөз»  қалдыруға  тырысты. 
Бұл  мақсатына  жетті  де.Табиғаттағы,  
күнделікті  өмірдегі  әрбір   болымсыз   
көріністің  өзіндік    тілін   тапса   күшті  де,  
әсерлі   болатынын   дәлелдеді.

Сәуле МЕРЕКЕБАЕВА,  
зейнеткер – ұстаз, «Парасатты 

педагог» төсбелгісінің иегері.
Қарабөгет  ауылы.

Училищені ойдағыдай тәмамдаған 
Еркеғали Рахмадиев 1952 жылдың жа-
зында емтихандарды жақсы тапсырып, 
консерватория студенті атанды. 1957 
жылы композитор  өзінің дипломдық 
жұмысы ретінде Мемлекеттік емтихан 
комиссиясының алдына «Қамар сұлу» 
операсының бірінші бөлімін ұсынды. 
«Қамар сұлу» операсының 1963 жылдың 
15-сәуірінде Абай атындағы опера 
және балет театрында қойылуы үлкен 
шығармашылық шабытқа жетеледі. 
Оның шығармалары - «Алпамыс», 
«Дала таңы», «Дайрабай» симфониялық 
күйлері, «Амангелді», «Толғау» 
симфониялық поэмалары Қазақстанда 
ғана емес  шет елдерде де жақсы таныл-

Музыка әлемінің алыбы
1948 жылдың күзінде Алматы музыкалық училищесі 

аудиторияларының бірінде тығыршықтай ақсары бала қолындағы 
домбырасын асықтай үйіріп, «Балбырауын» күйін төгілтіп келіп 
тоқтады. Оқуға алынатын талапкерлердің музыкалық қабілетін 
анықтайтын қарсы алдында отырған  мұғалімдер  біріне – бірі 
ырзашылықпен қарасты, мына баланың домбыра қағысы, аяқ 
алысы олардың ойынан шыққан сияқты. Бұл Бөрлітөбе ауданы-
нан өнер қуып,  музыка майталмандарының  алдынан байқаудан 
өткен он алты жасар Еркеғали Рахмадиев еді. Е.Рахмадиев  - 
1930 жылы Шығыс Қазақстан облысының Шұбартау ауданында 
дүниеге келген. Композитор ес біліп, алғаш мектеп есігін ашып 
білім алған, өскен – өнген ортасы Талдықорған облысына қарасы 
Бөрлітөбе ауданының «Үлгі» колхозы. Бұл қазақ совет классигі – 
Мұқан Төлебаевтың туған жері. Композитор оқуда алғыр болып 
өсті.  1948 жылдың күзінде домбыра класы бойынша музыкалық 

училищенің оқушысы болып қабылданды. 

ды.  Музыка өнерінде, қоғамдық жұмыста 
және атқарған жемісті еңбектері үшін 
«Еңбек қызыл ту», «Халықтар достығы» 
ордендерімен, бірнеше медальдары-
мен марапатталған. 1966 жылы оған 
Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет 
қайраткері, 1975 жылы Халық әртісі, 1981 
жылы КСРО халық әртісі атағы берілді, 
ал 1980 жылы Қазақ КСР мемлекеттік 
сыйлығы тапсырылды. Осындай қазақ 
музыка алыбының туған күніне орай  
Мұқан Төлебаевтың мемориалды музейі 
қызметкерлері «Музыка әлемінің алыбы» 
атты тақырыпта көрме ұйымдастырып, 

лекциялар оқылды. Көрме барысын-
да Еркеғали Рахмадиевтың   өмірі мен 
шығармашылығынан сыр шертетін 
құжаттары, кітаптары, суреттері өзі 
қолданған мұралары, жеке заттары, 
отбасылық тұрмыстық бұйымдары 
көрермен назарына ұсынылды Атап ай-
тар болсақ   «Өнер өрінде» атты жинақ 
КСРО және Қазақ КСР Халық әртісі, 
композитор, әрі профессор Еркеғали 
Рахмадиевтің шығармашылық, қоғамдық 
өміріне арналған. Кітапта қазақ және орыс 
тілдерінде музыкатанушы ғалымдардың 
композитор туралы жазған деректері 

мен ақын, жазушы, журналист, музыкант 
замандастарының пікірлері келтірілген. 
Еркеғали Рахмадиевтің өмір бойғы жары 
Клара Смағұлқызы Рахмадиеваның 
«Махаббат толы өмірім» атты кітабында 
композитор туралы естеліктері мен бірге 
сүрген отбасылық өмірі туралы қызықты 
жайттар баяндалған. 

Еркеғали Рахмадиевтің Әбіш 
Кекілбаевтың либреттосына сүйенген 
«Абылай хан» атты эпикалық операсы. 
Операның мазмұны – Қалмақ, Қоқан, 
Хиуа хандықтарынан Отанды, жерді, 
елді қорғау. Мұнда Бұхар жырау мен 
Абылай ханның бейнесі операның негізгі 
тақырыбы.Осы опера жазу барысын-
да қолданған өшіргіші, карандашы қол 
жазбалары және киген костюмі, жейдесі 
көрме мазмұнын аша түсті. 

Өзі өлсе де, артында өшпестей із 
қалдырған музыка әлемінің саңлағы, 
қоғам қайраткері E. Рахмадиев 2013 
жылы 83 жасқа қараған шағында 
дүниеден озды.Композитордың музы-
касы мен шығармашылығы  бүгін мен 
болашақты, өткенді жалғастырушы ал-
тын буын міндетін атқарып отыр десек 
те болады. Дарынды тұлғаның өмірі мен 
шығармаларымен танысқысы келетін 
әрбір көрермендерді музейге шақырамыз.

А.ЖҰМАТАЕВА,
Мұқан Төлебаевтың мемориалды                                                                 

  музей меңгерушісі. 



26 тамыз  2022 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 5ARQANS ÁLEÝMET
КелбетРеспубликалық қайырымдылық 

акция аясында
«AMANAT» партиясы Сарқан 

аудандық филиалы «Бақытты 
отбасы» партиялық жобасы, 
«Баланы мектепке даярлайық!» 
жалпы республикалық 
қайырымдылық акциясы аясын-
да жаңа оқу жылы қарсаңында 
партия филиалының бастама-
сымен аз қамтылған отбасыдағы 
балаларға көмек көрсету 
мақсатында акция өткізеді. Шара 
барысында «AMANAT» партиясы 
Сарқан аудандық филиалының 
атқарушы хатшысы және «Жа-

стар рухы» жастар қанатының төрағасы бастауыш мектеп оқушыларына мектепке 
арналған оқу құрал-жабдықтарын және рюкзак табыстады. Бұл қайырымдылық акция-
сы жалғасын табуда.

Ануар САЛИМБЕКОВ,
«AMANAT» партиясы  Сарқан аудандық филиалының эксперті.                                                                      

Алаш ел болғалы 
халқымыз қастерлеген 
салт-дәстүрлеріміздің 
әрқайсысының өзіндік 
мән-мағынасы бар 
екендігі белгілі. 
Солардың ішінде рухани-
әлеуметтік құндылығы 
жағынан ерекше орны 
бар дәстүрлеріміздің бірі 
– ас беру. Түп негізінде 
қайтыс болған адамның 
аруағы риза болсын деп 
еске алу кәдесі жатқан ас беру дәстүрін халқымыз бір жағынан той деп есептеген. 
Ат шаптырып, бәйге берген. «Өлі риза болмай, тірі байымайды» дейді қазақ.  Бұл ас 
беру дәстүрінің қаншалықты салмақты орны барын, оның ел өмірінде ағайындық тетікті 
жандандырып, баршаға елеулі ықпал ететін қозғаушылық күші бар жөн-жоралғы екенін 
дәлелдейді. Жарық дүниеден өткен жақындары мен жайсаңдарын еске алып, әруағына 
бағыштап ас беру қазақ халқының дәстүрінде бар. Ас бере отырып, халқымыз ата-
баба рухының желеп-жебеп жүруін тілек еткен. Сондықтан, өлінің рухына арналған 
өзге садақаларға қарағанда, ас беру рәсімінде салтанаттылық нышаны басым болып 
келеді. Осы орайда Көктерек ауылының азаматы Каримов Шамел ағамыз дүниеден 
өткен адамдарға «сауабы тисін» деген ниетпен жақын туыстарына үлкен ас беріп, құран 
бағыштады.  Ас соңынан ауыл азаматтарының басын қосып қазақтың ұлттық ойыны 
көкпар беріп, аламан бәйге шаптырды. Бәйгеге   1-орынға тай, 2-орынға тайынша,3-
орынға қошқар беріп көкпар салымшыларына да қомақты жүлделер тарту етті. 

Р.ҚАЗЕЗОВ,
Көктерек ауылдық округінің спорт ісі жөніндегі әдіскер нұсқаушысы.

Діни экстремизм мен терроризм -  
қоғам дерті 

Қазіргі таңда қоғамымызда діни экстремизм, діни терроризм терминдарын естімеген 
адам жоқ шығар. Себебі, әлем бойынша діни ахуал тұрақты емес. Қазақстан Республи-
касын алып қарасақ та, діни экстремизм мен терроризм жайттары жоқ емес, діни ахуал 
тұрақсыз. 140 ұлт өкілі мен 18 түрлі  діни конфессия өкілдерінің басын қосып отырған 
Қазақстан татулық пен бейбітшілікте өмір сүруде. Алайда, діни мәселелер де туындап 
отырады.

Солардың ішіндегі аса маңыздысы «діни экстремизм» мен «діни терроризм». 
Біз діни экстремизм мен терроризмге қарсы иммунитет қалыптастыру үшін, термин 
мағынасын толыққанды білуіміз керек. Экстремизмнің пайда болуы,  адамдардың діни 
білімінің жоқтығы мен таяздығынан, надандығынан пайда болады. Терминнің өзі шет-
теу, адасу дегенді білдіреді. Экстремизм қоғамнан бөлінуден басталады. Өз дегендері 
дұрыс, өзге тарап ойлары, істеген іс-қимылдары бұрыс деп қабылдап, өз қалауларын 
жасау. Қоршаған ортаға агрессия көрсету, бөлектену, адамдар арасында қалыпты өмір 
салтын, қарым-қатынасын бұзу, әлеуметтік мәселелер тудырып, толқуларды көтеру бо-
лып табылады. Ал, терроризм осы экстремизмнің тікелей жағдайлар арқылы, іс жүзінде 
жүзеге асқан түрі, зорлық-зомбылық, күш көрсету, қырып-жою, үрейлі әрекеттермен 
көрсетілген, қандай да бір жоспарланған, іс-әрекетпен қалағанына қол жеткізу. Сал-
дарынан адам өлімі, материалдық шығынның болуы. Қоғамдағы қалыптасқан діни 
ұстанымдар мен құндылықтарды жоққа шығару арқылы мойындамай, қарсы идея-
ны көрсете отырып, агрессивті түрде насихаттау. Экстремизм мен терроризм көбіне 
дін атын жамылып, қоғам арасында алауыздық тудыру арқылы, басшылыққа қарсы 
шығу, саяси арам пиғылдарын жүзеге асыру үшін қолданылады. Оның салдары бірден 
байқалуы не болмаса ұзақ процесс арқылы ішкі іріткіні ушықтырып алғаннан кейін 
нәтижесін көрсетуі мүмкін. Ол дегеніміз адамдар бірлесуі арқылы жүзеге асады дегенді 
білдіреді, топтағы лидердің болуы арқылы жоспар құрып, нәтижеге қол жеткізу. 

Діни экстремизм мен терроризммен күресіп, алдын алу үшін ең алдымен, бізге қоғам 
ішінде қарсы иммунитет қалыптастыру маңызды. Иммунитет қай кезде қалыптасады, 
қоғамға сапалы білім берілгенде, ақпараттық түсіндіру әрдайым жүргізіліп отырғанда, 
діни білімді арттыратын сапалы  көп кітаптар пайдалануда болғанда.

Дәстүрлі дінімізді және де басқа да әлемдік, ұлттық діндер туралы, олардың шығу 
тарихы мен қазіргі ахуалын әр адам жеткілікті деңгейде біле алатындай, іс-шара ту-
дыруымыз қажет. Ертең адасқан ағым шырмауына ілінбей, жат пиғылды адамдар 
құрсауына түсіп қалмау үшін.

Жеке адам тыныштығы қоғам тыныштығы, қоғам тыныштығы мемлекет тыныштығы 
екенін ұмытпағанымыз жөн. 

Д.МЕЛІС,
дінтанушы.

Ана тілі халықтың 
ертеңі

 Еліміз тәуелсіздік жолының отыз бірінші жылына қадам басқан тарихи 
шақта, басқа елдермен иығын тең тіресер кезеңде мені тіліміздің қазіргі жайы 
толғандырады. Әсіресе, жастар, өкінішке орай, ана тіліне менсінбей қарауға 
әуес. Бүгін біздің ортада неге ана тілін білмейтіндер көбейді? Көшеде жүрген 
екі қазақтың бірі орыс тілінде сөйлейді, дүкенде де, қоғамдық орындарда 
жүрсек те көретініміз - сол. Жасы да, кәрісі де тілін бұрап орыс тілінде сөйлеп 
жатқаны. Өз ана тілінде ойын жеткізуге не себептен үйренуге тырыспайты-
ны мен үшін түсініксіз. Осылай тізе берсең қазақ тілінің бүгінгі жайы, ақын 
тілімен айтқанда, «мың өліп, мың тірілген»  қазақ ұлтының дәл өзі сияқты. 

Бұл осы ХXI ғасыр жастарының дерті ме, әлде әдеті ме түсінбедім. Өзі қазақ бола 
тұра қазақ тілінде сөйлеуге на-
мыстанады, оған қоса тілімізді 
шұбарлайды. Ал бұл қазақтыққа 
жат нәрсе. Сонау қиын-қыстау 
кезеңде ата-бабаларымыз осы 
тілімізді сақтап қалу үшін өз жан-
дарын құрбан еткен. Сонда біз 
соны бағалай алмағандығымыз 
ба? «Қолда барда алтынның 
қадірі жоқ» деген мақал бекер 
айтылмаған.

Қазір бәріміз бейбіт, тыныш за-
манда өмір сүріп жатырмыз. Бірақ қолда бар асылымыз тілімізді бағалай алмай жа-
тырмыз. «Өз алдына ел болуға өзінің тілі, әдебиеті бар ел ғана жарай алатындығын 
біз ұмытпауға тиістіміз» деп Ахмет Байтұрсынов атамыз айтқандай, айрандай ұйыған 
береке бірлігімізді сақтап, тәуелсіз Отанымыздың болашағын жарқын ету үшін, тілімізді 
қадірлеп, құрметтеуіміз керек. Дөңгеленген дүниеде қаншама ел бар өз ана тілінде 
еркін сөйлеуді аңсап жүрген, мұның қасында біздікі бекершілік. Тіл пайдаланылып 
жүрген кезде өшпек емес, қоғамдық қатынастарды толымды түрде және белсене пай-
даланатын тіл болып тұрған кезде ұлт өмір сүре бермек. Еліміз бен тіліміз мәңгілік 
жасай берсін. Ұлт болашағы жастардың қолында, ал тіл – ұлттың жаны. Сол себепті 
ұлтымызды сақтап қалғымыз келсе, ең алдымен, тілімізді түзетейік, шұбарлануына жол 
бермейік. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қазір қай басылым бетіне қарасаңыз 
да, тіл мәселесі. Мемлекеттік тіліміз қашан бір тұғырына мінгенше, бұл тақырыпты тіл 
жанашырлары жалғасты жаза да, айта да берері даусыз.

Қазақ тілі – ұлттың жолы. Мен ұлтымды, тілімді сүйемін. Тіл тағдыры– ел тағдыры 
екенін еш уақытта ұмытпайық. Мен ана тіліммен мақтанамын және мемлекеттік тілімді 
құрметтеймін!

М. ИМАНҒАЛИЕВА,
Сарқан аудандық сотының бас маманы.

                           
                                                   

В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Казахстан 
за № 370 от 30 апреля 2010 года создан 
«Жонгар-Алатауский» государственный 
национальный природный парк. Общая 
площадь составляет 356 022 га, а зем-
лепользование формируется в границах 
трех административных районов – Аксу-
ского, Сарканского и Алакольского.

 «Жонгар – Алатауский» ГНПП создан 
с целью сохранения естественных горных 
ландшафтов, имеющих особую эколо-
гическую, историческую и эстетическую 
ценность. 

1,05 % от общей площади парка зани-
мают дикоплодовые насаждения яблони 
Сиверса, которая является прародитель-
ницей всех культурных сортов яблонь 
мира и требует особой охраны, чтобы 
обеспечить сохранение и восстановле-
ние уникального агробиоразнообразия 
плодовых лесов глобального значения.

Одним из главных направлений на-
ционального парка является развитие  
экологического туризма.  Экологический 
туризм – это направление туризма, пред-
полагающее посещение территорий, не 
затронутых антропогенным воздействи-

РАЗВИВАЮТСЯ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ

№6 Сарканский «Лесной питомник». 7) 
Туристский маршрут №7 «Лесной питом-
ник» Лепсинского филиала.  8) Турист-
ский маршрут №8 «Карбушка и ее красо-
ты». 9) Туристский маршрут №9 Урочище 
«Черная речка». 10) Экологическая тропа 
№10«Щеки» (место слияния р.Лепсы и 
р.Агыныкатты). 11) Экологическая тропа 
№11 Урочище «Кокжар». 12) Туристский 
маршрут №12 Урочище «Аттапкан». 13) 
Туристский маршрут №13 Урочище «Жа-
мантас». Каждый маршрут в «Жонгар-
Алатауском» ГНПП уникален по своему. 
Можно увидеть наскальные изображения, 
«Петроглифы» датируемые эпохой ран-
него железа; озеро внушительных разме-
ров, которое образовалось в результате 
землетрясения; естественные, сравни-
тельно нетронутые места произрастания 
дикоплодовых насаждений яблони Си-
верса и многое другое.

Приглашаем посетить туристские 
маршруты нашего национального парка и 
полюбоваться живописной природой на-
шего края!

Е.ВИХРОВА,
инженер по рекреации и туризму

«Жонгар-Алатауского ГНПП».

ем. Целью поездок является получение 
информации о природе посещаемого 
района, знакомство с культурой, этногра-
фией, археологическими и исторически-
ми достопримечательностями. Основная 
задача экотуризма заключается в сохра-
нении в первозданном виде уникальных 
ландшафтов и воспитании у людей бе-
режного отношения к природе. 

В настоящее время в националь-
ном парке функционирует  11 туристских 
маршрутов и 2 экологические тропы:  1) 

Туристский маршрут №1 «Этнографи-
ческий тур» (По историческим местам 
Жонгар-Алатау). 2) Туристский марш-
рут №2 «Озеро Нижний Жасылколь».  
3) Туристский маршрут №3 «Научно-
познавательный тур» (По местам произ-
растания естественных дикоплодовых 
насаждений яблони Сиверса). 4)Турист-
ский маршрут №4 «Ледник Шумского». 
5) Туристский маршрут №5 «Озеро Верх-
ний Жасылколь».  6) Туристский маршрут 

Ас беріліп, құран бағышталды
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Тәрбие тал бесіктен басталады
Балабақша... Осы сөзді қайталап айтып көріңізші. Құлаққа қандай жағымды, 

анық, қарапайым естілетін сөз. Жасы үшке толар толмастан тілі былдырлап, 
томпаңдап келген баланы бауырына қысып, еркелету, ойнату қандай қызық. Әрбір 
сәбидің жүзін көргенде бақыттың базарында жүргендей күй кешесің.

Балабақшада балалар бірі тілалғыш, бірі айтқанды істемейтін, бірі көңілшек, 
бірі ашық жайдарлы болады. Яғни, аралас орта құралады. Міне, осылардың 
әртүрлілігіне мән беріп, жалпы ортақ тәрбие – адамгершілік тәрбиесі беріледі. 
Әр түрлі ойындар, шүйіркелесу, достасу, бірге отыру, бірге тамақтану, бір-бірін 
құрметтеу, ұрмау, жылатпау, көмектесу сияқты жан-жақты тәрбие беру тәрбиешінің 
қатысуымен іске асады. Баланың ойын кезіндегі белсенділігі, өзара қатынастар 
жасауы оның дамуына ықпал етеді. Сөзімді «Тәрбие – тал бесіктен басталады» 
деген халқымыздың дана сөзімен қорытындылағым келеді. Тал бесіктен бастау 
алған тәрбие ғана жемісті болмақ. Демек, баланың тәрбиелі ұрпақ болып жетілуіне 
бірден-бір ықпал ететін орын – балабақша. Бала тәрбиелеу – біздің өміріміздегі ең 
маңызды міндет. Біздің қызметіміз де, өміріміз де бала өмірімен өте тығыз бай-
ланысты. Тәуелсіз еліміздің жас ұрпақтарын білімді, жан-жақты дамыған, дені 
сау, рухани бай, жерін, ата-анасын құрметтейтін саналы азамат болып өсуіне 
бойымыздағы бар асыл қасиеттерімізді, білімімізді аямайық.

Д. БЕКИШЕВА,
 Алмалы орта мектебінің жанындағы  «Қарлығаш» шағын орталығының 

тәрбиешісі.

Қазақ халқы қай уақытта болмасын, ұрпақ тәрбиесін ұлттың тағдыры, ұлттың 
болашағы деп білген.Сондықтан тәрбие мәселесіне көңіл бөліп, оған тиімді әдіс-
тәсілдерді қолданып, қарастыру әрбір ұжымның тапқырлығы мен іскерлігін, 
ізденімпаздығы мен шығармашылығын талап етеді. «Адамға ең бірінші білім 
емес,тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз берілген білім, адамзаттың қас жауы»-деген 
ғұлама ғалым Әбу Насыр Әл-Фараби ойын әрбір ұстаз,әрбір тәрбиеші,әрбір ата-ана 
өздеріне қағида ретінде ұстанса нұр үстіне нұр болар еді.Оқу мен тәрбие бір-бірінен 
бөлек алынып, қаралмайтын күрделі процесс.Сондықтан да мектеп жасына дейінгі 
балаларға үлгілі тәрбие берудің маңызы зор.Кішкентай сәбилеріміз ата-анасының, 
тәрбиешісінің,достарының мінезінен жүріс тұрысынан,сөйлеген сөзінен, істеген ісінен 
үлгі алуға тырысады. Балабақшада берілетін тәрбие барлық тәрбиенің бастамасы 
әрі жан-жақты тәрбиемен дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын орын. Бала бойындағы 
жақсы қасиеттермен, мүмкіндіктерді алып, олардың өнегелі болып өсуіне балабақша 
ошағының тигізер әсерінен маңызы зор. Баланың бойында адамгерішілік, патриоттық 
тәрбиені қамтамасыздандырудың негізгі міндеттері мына жайлармен түйінделеді. Ізгілік 
бастамасымен тәрбиелеу, өз отбасына, балабақшасына, туған қаласына,көмекшісіне 
сүйіспіншілікпен, қамқорлықпен қарау,табиғатты аялау. Қазақ халқының салт- 
дәстүріне қызығушылықпен қарау, мемлекеттік рәміздермен таныстыру. Отанға деген 
сүйіспеншілікке тәрбиелеу.Тәрбиенің алтын бесігі балабақшамыздағы сәбиімізді адам 
баласына тән қасиеттерге, адамгершілікке тәрбиелеуден жалықпайық.

А. ЕРМУХАМБЕТОВА,
Алмалы орта мектебінің жанындағы  «Қарлығаш» шағын орталығының 

тәрбиешісі.

- Тұлғаның әкімшілік құқық 
бұзушылық жасағаны тура-
лы Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статисти-
ка және арнайы есепке алу жөніндегі 
комитетінің есептері бойынша 
мәліметтер беру (404 629 жыл бойы 
қағаз  айналымдар); 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры салымшысының (алушысының) 
зейнетақы жинақтарының 
(инвестициялық кірістерін ескере от-
ырып) жай-күйі туралы ақпарат беру 
(жылына 1 млн-нан астам анықтама); 

- Жалғыз тұрғын үйі авариялық деп 
танылған азаматтарға анықтама беру 
(жылына 44 анықтама); 

- Жылжымайтын мүліктің меншік 
иесі (құқық иеленушісі) туралы 
мәліметтерді қамтитын техникалық 
паспортқа қосымша беру (жылына 307 
224 анықтама); 

- «Заңды тұлғалар» мемлекеттік 
деректер қорынан анықтама беру (жы-
лына 3 288 055 анықтама); 

- Жылжымайтын мүлікке тіркелген 
құқықтар және тоқтатылған құқықтар 
туралы анықтамалар беру (жылына 40 
856 анықтама); 

- Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу 
тізілімінен үзінді-көшірме беру (жылы-
на 106 079 анықтама); 

- Тауар таңбаларының мемлекеттік 
тізілімдерінен, тауар шығарылған 
жерлердің атауларынан үзінді көшірме 
беру (жылына 192 анықтама).

  Жоғарыда көрсетілетін қызметтер 
қазіргі кезде 9 мемлекеттік қызмет 
көрсету анықтамаларды алып 
тастағаннан кейін мұндай ақпаратқа 
қол жеткізуді қамтамасыз етудің 
әртүрлі тәсілдері бар, мысалы: 

1) мекенжай анықтамасы дербес 
деректердің болуын ескере отырып, 
үшінші тұлғаларға арналған сервис 
арқылы беріледі (https://egov.kz/cms/
ru/services/pass_sr11); 

2) есепке алынуы Мемлекеттік 
кірістер органдарында жүргізілетін 
берешектің жоқ (бар) екендігі туралы 
мәліметтерді ақпараттық ресурста 
қолжетімді ету болып табылады kgd.
gov.kz (https://kgd.gov.kz/ru/app/culs-
taxarrear-search-web); 

3) азаматтың жеке өзіне қажетті 
кейбір мәліметтер оның «электрондық 
үкімет» порталының жеке кабинетінде 
қосымша көрсетіледі; 

4) мемлекеттік органдар үшін 
интеграциялық өзара іс-қимыл; 

            5) «Электрондық үкімет» пор-
талында жалпыға қолжетімді нысанда 
жүзеге асырылады.

Осыған орай, азаматтар мен 
мемлекеттік органдар арасындағы 
артық қағаз айналымын болдырмау 
мақсатында «электрондық үкімет» 
порталында Шығыс құжатты басып 
шығару мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау 
режимінде тізілімнен шығарылған 
мәліметтерді көрсетуді іске асыру ту-

Мемлекеттік қызмет алу 
тәртібіндегі оң өзгерістер

ралы атап өтеміз. Алайда, жеке және 
заңды тұлғалардан анықтамалардың 
қағаз нысанын, әсіресе «Заңды тұлғалар» 
«мемлекеттік базасынан анықтамалар 
беру» қызметі бойынша басып шығарудың 
мүмкін еместігіне қатысты өтініштер келіп 
түседі. 

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

Сонымен қатар, заңды тұлғаларды, 
олардың филиалдары мен өкілдіктерін 
мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы 
анықтама тізілімнен шығарылмаған, оны 
алу техникалық жағынан pdf-форматында 
қолжетімді.

Мемлекеттік қызметтер тізілімінен 
(бұдан әрі – МҚТ) шығарылған жеке-
леген мемлекеттік қызметтер бойын-
ша мәліметтерді «электрондық үкімет» 
порталында шығу құжатын басып 
шығару мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау 
режимінде көрсету жүзеге асырылғаны 
туралы халыққа түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу қажет. Шығу құжатын ба-
сып шығару мүмкіндігінің болмауы 
техникалық ақаудың салдарынан емес, 
азаматтар мен мемлекеттік органдардың 
арасындағы артық қағаз айналымын жою 
мақсатында жасалғанын азаматтарға 
түсіндірілді. Бұдан бөлек, цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрінің 2020 жылғы 17 қазандағы 
№390/НҚ бұйрығымен (2020 жылы 21 
қазанда № 21463 Әділет министерлігінде 
тіркелген) «Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статисти-
ка және арнайы есепке алу жөніндегі 

комитеттің есебі бойынша тұлғаның 
әкімшілік құқық бұзушылық жасауы тура-
лы мәлімет беру» мемлекеттік қызметі 
оны толықтай автоматтандыруға және 
порталдың жеке кабинеті арқылы ұсынуға 
байланысты МҚТ алынып тасталған. 

Бұл процесстің автоматтандырылуы 
Мемлекеттік корпорацияны және қызмет 
берушінің кеңсесін айналып өтіп, ЖСН 
бойынша онлайн режимде азаматтардың 
әкімшілік анықтамасын алуға мүмкіндік 
берді. Анықтама алу уақыты 3 жұмыс 
күнінен 15 минутқа дейін қысқарды. Бұдан 
бөлек, «Анықтаманы үшінші тұлғамен 
алу сервисі» және eGov mobile арқылы 
әкімшілік анықтаманы үшінші тұлғамен 
алу мүмкіндігі жүзеге асырылған.

Бұдан басқа, көрсетілген ақпараттарды 
еркін қолжетімділікте «Өзіңнің 
айыппұлыңды біл» атты қосымшадағы 
Комитеттің http://qamqor.gov.kz сайтынан 
алуға болады, өзіңнің ЖСН және жеке бас 
куәлігінің нөмірін енгізе отырып. 

Бүгінгі күнде, біздің үш мемлекеттік 
қызыметімізді оңайлатып және жеделдетіп 
порталдан алуға болатын мүмкіндік жүзеге 
асырылған. «Соттылықтың болуы не бол-
мауы туралы анықтама беру» мемлекеттік 
қызметі толықтай автоматтандырылған. 
Мемлекеттік қызмет көрсетуге құжаттар 
қабылдау және нәтижесін беру портал 
арқылы жүзеге асырылады. 

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

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

Азаматтар үшін тағы да бір 
ыңғайлылық шет елге шығу үшін 

анықтамаға сұрауды электронды 
түрде беру мүмкіндігі, қағаз жүзінде 
алуға өтініш білдірген Мемлекеттік 
корпорацияның филилдарының ме-
кенжайын таңдай отырып. Бұрын 
сұрау тек қағаз жүзінде міндетті түрде 
Мемлекеттік корпорацияға барып жол-
данатын. 

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

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

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

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

«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитеті және оның аумақтық 
басқармаларының архивтері шегінде 
архивтік анықтамалар және/болмаса 
архивтік құжаттардың көшірмесін беру» 
мемлекеттік қызметі жеке және (неме-
се) заңды тұлғаларға электронды (жар-
тылай автоматтандырылған) және қағаз 
жүзінде көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың аумақтық 
бөлімшелерінің кадр қызметтері 
азаматтарға жүк салмай, құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу 
органдарының мәліметтерін дербес 
құрамды басқарудың «Е-Кызмет» 
интеграцияланған ақпараттар жүйесі 
арқылы жеке және заңды тұлғалар 
өздері ала алатындары туралы 
түсіндірілді.

Т.ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  Жетісу 

облысы бойынша басқармасының 
қылмыстық саладағы құқықтық 

ақпаратты қалыптастыру
 прокуроры.

Құқықтық статистика органдарымен мемлекеттік 9 түрі 
қызметтері алдағы уақытта көрсетіліп жүрген болатын, қазіргі кезде 
мəлімет жəне жұмыста пайдалану үшін Қазақстан Республикасының 
Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің 
«Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама беру», 
«Наркологиялық ұйымнан анықтама беру», «Психоневрологиялық 
ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтерін 
«Е-қызмет» персоналды басқарудың интеграцияланған ақпараттық 
жүйесі арқылы алу мүмкіндігі іске толығымен асқандығын хабарлай-
ды.

Атап айтқанда, осы бағытта Цифрлық даму, инновациялар жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Мемлекет басшысының неғұрлым 
талап етілетін анықтамалар мен қағаз растамаларды алып тастау 
жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде ақпаратты цифрлық 
растауды қамтамасыз ете отырып, яғни өткен жылдың қазан айын-
да жəне ағымдағы жылдың сəуір айында мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер тізіліміне (бұдан əрі – тізілім) мемлекеттік органдардың 
ұсынған ұсыныстары жəне анықтамалардың күшін жою бойын-
ша жүргізіліп жатқан жұмыстар негізінде өзгерістер енгізілді, 9 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер қазіргі кезде алынып тастал-
ды, мысалы мына төмендегі көрсетілгендей: 

Үлгілі тәрбие кемел келешек кепілі
QOĞAM
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Қазақстан Республикасының «Медиа-
ция туралы» Заңы қабылданды. Бұл 
Заң Қазақстан Республикасында ме-
диацияны ұйымдастыру саласындағы 
қоғамдық қатынастарды реттейді, 
оны жүргізу қағидаттары мен рәсімін, 
сондай-ақ медиаторлардың мәртебесін 
айқындайды. «Медиация» сөзі латын 
тілінен аударғанда делдал, екі тарапты 
мәмілеге келтіруші үшінші тұлға деген 
мағынаны білдіреді. Медиация тәсілі сот 
жүйесіндегі тазалықты, әділ төрелікті 
қамтамасыз етудің бірден-бір жолы 
болмақ, яғни, тарапты қанағаттандыру 
негізінде жүргізілген келіссөз рәсімі. Ме-
диация деген сөздің  мағынасын  екі  
жақты татуластыру рәсімі  деп түсіндіруге 
болады. 

Аталған заң медиацияны азаматтық-
құқықтық қатынастардан, оның ішінде 
кәсіпкерлік және өзге де экономикалық 
қызметті жүзеге асыруға байланысты ту-
ындайтын құқық туралы дауларды, еңбек 
және отбасы құқықтық қатынастардан, 
жеке және (немесе) заңды тұлғалардың 
өзге де жеке құқықтық қатынастарынан, 
сондай-ақ жеңіл және ауырлығы орта-
ша қылмыстар туралы іс бойынша 
қылмыстық-құқықтық қатынастар сала-
сында туындайтын дауларды реттеу 
кезінде қолдануға бағытталған.

Медиацияның қолданылу саласы, егер 
Қазақстан Республикасының заңдарында 
өзгеше белгіленбесе, жеке және 
заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, 
еңбек, отбасылық және өзге де құқық 

МЕДИАЦИЯ– БІТІМГЕРШІЛІК ЖОЛЫ
қатынастарынан туындайтын, сондай-ақ 
онша ауыр емес және ауырлығы орташа 
қылмыстық істер бойынша қылмыстық сот 
ісін жүргізу барысында қаралатын даулар 
/дау-шаралар/ медиацияның қолданылу 
саласы болып табылады.

Медиацияны жүргізу кезінде медиация 
тараптары қол жеткізген дауды реттеу ту-
ралы келісім жазбаша нысанда жасалады 
және оған тараптар қол қояды.

Азаматтық процесс барысында ме-
диацияны жүргізу кезінде тараптар қол 
жеткізген дауды реттеу туралы келісім 
дереу іс жүргізуінде азаматтық іс жатқан 
судьяға жіберіледі. Дауды реттеу туралы 
келісімді сот Қазақстан Республикасының 
Азаматтық іс жүргізу кодексінде көзделген 
тәртіппен бекітеді. 

Қылмыстық процесс барысында 
медиацияны жүргізу кезінде тарап-
тар қол жеткізген дауды реттеу тура-
лы келісім жәбірленушіге келтірілген 
залалдың орнын толтыру және қылмыс 
жасаған адамның жәбірленушімен та-
туласуы жолымен дауды реттеу тура-
лы келісімді білдіреді. Аталған келісім 
дереу іс жүргізуіндегі қылмыстық іс 
жатқан қылмыстық процесті жүргізетін 
органға жіберіледі және Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық іс жүргізу 
кодексіндегі көзделген жағдайларда 
қылмыстық қудалауды болдырмайтын не 
оны жүзеге асырмауға мүмкіндік беретін 
мән-жай болып табылады және дауды 
реттеу туралы келісім оған тараптар қол 

қойған күні күшіне енеді. Сонымен «Ме-
диация - үшінші бейтарап көзқарасты 
ұстанатын тараптың- медиатордың 
қатысуымен дау-жанжалды шешудің 
баламалы әрекеттерінің бірі, ол тарап-
тарды өзара бітімге келуге көмектеседі. 
Еріктілік, құпиялылық, тараптардың тең 
құқылығы, медиатордың бейтараптығы, 
процедураға араласуға жол бермеушілік 
принциптерімен негізделеді»

Қысқаша айтқанда, медиация кімдікі 
дұрыс, кімдікі бұрыс екенін анықтауға 
емес, өзара тиімді шешімді табуға 
бағытталған. Яғни, жанжалдасушы та-
раптар сотқа дейін де, сот барысында 
да кәсіби бітімгерге жүгінеді. Ол дауды 
тыңдаған соң, тиімді шешімді ұсынады. 

Медиатор қызметі кәсіби де, кәсіби 
емес негізде жүзеге асырылады. 
Жоғары білімі бар, 25 жасқа жеткен, 
Қазақстан Республикасының Медиатор-
лар ассоциациясынан /одағынан/ арнайы 
оқығандығын растайтын сертификаты 
бар тұлғалар кәсіби медиатор бола ала-
ды. Ал 40 жасқа толған азаматтар кәсіби 
емес медиатор бола алады. Кәсіпқойлар 
тізімін / тізілімін/ Ассоциация жасай-
ды, ал кәсіби емес негізінде медиатор 
болғысы келетіндер тұрғындар жиыны 
хаттамасының негізінде жергілікті атқару 
орындарына келуі тиіс. Әрине, мұндай 
адамар халық алдында кіршіксіз беделге 
ие болуы тиіс. 

Мұнымен қатар, мемлекеттік 
қызметкерлер, тергеуге алынған 

қабілет жоқ адамдар, сондай-ақ жаза-
сы өтелмеген немесе сотталғандығы 
кешірілмеген тұлғалар медиатор бола ал-
майды. 

Медиация туралы келісімге қол 
жеткізгеннен кейін, егер іс сотта 
қаралса, ол сотта бейбіт келісім секілді 
мақұлданады. Дауласушы тараптар ме-
диация туралы келісім-шарт және сотқа 
дейінгі тәртіппен жанжалды реттеу ту-
ралы келісім жасаған жағдайда, келісім 
дауласушы тараптар оны ерікті түрде 
орындауға міндеттеледі дегенді білдіреді. 
Ауыр емес және орташа ауырлықтағы 
қылмыстар бойынша жәбірленуші 
тарапқа келген залалдың орнын толтыру 
және оларды татуластыру арқылы дау-
ды реттеу туралы келісім жасау әрі қарай 
қылмыстық қудалауды тоқтататын жағдай 
болып табылады, яғни Қазақстан Респу-
бликасы Қылмыстық кодексінің 67 бабы 
бойынша іс тоқтатылады. 

Медиатор - бұл бітімгер. Түрмесі 
болмаған іргесі берік қазақ қоғамында 
небір даулы мәселелерді екі ауыз сөзбен 
шешкен дуалы ауыз билер болғанын 
тарихтан жақсы білеміз. Ендеше, сот 
жүйесіне бітімгерлік тәсілін енгізу қазақ 
халқының бүкіл әлемге үлгі етерлік 
шешендігі мен көсемдігін жаңғыртуға 
жасалған игі қадам деп білеміз.

А.ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
Сарқан аудандық сотының кеңсе 

меңгерушісі.             

Вибрация- безопасность 
жизнедеятельности

Вибрация- это периодическое колебание материальной точки или точек , состав-
ляющих механическую систему. Чаще всего это гармоническое колебание. Вибра-
ция может распространятся в твердых и жидких телах виде волн. Вибрация по сути 
является звуковыми волнами, распространяющиеся в твердой и жидкой среде. При 
этом страдает в целом нервная система и анализаторы: вестибулярный, зрительный 
и тактильный. Человеческое тело - это сложная колебательная система. По интен-
сивности колебаний наиболее значительным является рельсовый транспорт. Значи-
тельные вибрации создают промышленные предприятия.  Источниками вибрации 
является кузнечно-прессовое оборудование, внутризаводской и внутрицеховый транс-
порт.  Часто вибрация связана с эксплуатацией лифта. Бич современности- локальная 
вибрация, которая  действует на отдельные части организма (верхние конечности , 
плечевой пояс и сосуды сердца), которому подвергаются люди ,работающие с руч-
ным  механизированным инструментом( отбойные молотки, перфораторы).  Симптомы 
заболеваний: снижение кожной чувствительности, отложение солей в суставах. Дей-
ствие вибрации на организм человека зависит от мощности колебательного процесса 
, времени контакта, демпфирующих свойств тканей. Вибрационная патология стоит на 
втором месте (после пылевых) среди профессиональных заболеваний. В зависимости 
от характера работы вибрационная болезнь возникает через 8-15 лет. Мероприятия 
по предотвращению неблагоприятного влияния вибрации на организм работающих 
включают технические меры, введение оптимальных режимов труда , применение ин-
дивидуальных средств защиты, а также лечебно-профилактические мероприятия. На 
предприятиях должен быть налажен планово-предупредительный ремонт оборудова-
ния. Ручные машины , находящиеся в эксплуатации, не реже одного раза в 6 месяцев 
должны проверятся на соответствие их вибрационных параметров паспортным дан-
ным. Рабочие, подвергающие в процессе трудовой деятельности воздействию вибра-
ции, подлежат предварительным и периодическим медицинским осмотрам. В целях 
профилактического  лечения и отдыха работающих, в том числе и занятых на вибро 
опасных профессиях, на предприятиях  должны быть организованы профилактории, 
кабинеты психологической разгрузки.  

 Р.ОРЫНБЕКОВА,
ведущий специалист УСЭК  Сарканского района.                                      

ТҰРМЫСТЫҚ ҮЙЛЕРДЕГІ ӨРТ 
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

 
Тұрмыстық үйлер мен саяжай учаскелерінде пеш жағу кезеңі басталған кезеңде 

өрттер мен адамдардың қаза болу себептері арта түседі. Қайғылы оқиға себептері отты 
абайсыз пайдалану салдарынан болып табылады, сонымен қатар мас күйінде шылым 
шегу, пеш жағу және пайдаланудың өрт қауіпсіздік ережелерін бұзу, газ құралдарын 
пайдаланудың өрт қауіпсіздік ережелерін бұзу, электр желісі мен электр құралдарын, 
газ құралдарын пайдалану және орнату ережелерін бұзу, пеш пен мұржалардың 
ақаулығы.

 Өрт туындау қауіпі аз болуы үшін төмендегілерді орындау қажет:
-электр тұрмыстық, газ құралдарын пешті жөндеулі күйде ұстау және пайдалану 

кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау;
-электр желісінде қосылған құралдарды, жанып тұрған газ плиталарын, пештерді 

қараусыз қалдыруға және кішкентай балалардың қарауында қалдыруға болмайды;
-балалардың отпен ойнауына тыйым салу қажет;
-тұрғын үйлерге, саяжай учаскелеріне, өрт сөндіру су көздеріне баратын жолдарды 

ашық ұстау қажет;
-тұрғын үй және саяжай ауласын таза ұстау, контейнерге қураған шөптерді, құрылыс 

қалдықтарын, қоқыстарды, жанғыш материалдарды жинап, шығару;
-тұрғын құрылыстардың маңында су толтырылған сыйымдылық орнату, өрт сөндіру 

құралдарын ұдайы дайындықта ұстау.
Е.ИСАГАЛИЕВ,

Сарқан ауданы ТЖБ бас маманы, азаматтық қорғау капитаны. 

Практически ежегодно после окончания пожароопасного сезона начинается под-
готовка к отопительному сезону, так как увеличивается количество бытовых пожаров в 
жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются грубые нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, 
печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная беспечность. Именно 
поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду, как пожар все-таки можно пре-
дотвратить, позаботившись заранее о выполнении, в общем-то, простых требований 
пожарной безопасности. Во избежание возникновения  пожаров и других несчастных 
случаев.

Вам необходимо: 
Перед началом отопительного сезона проверить и отремонтировать печи, а так-

же дымоходы отопительных печей и другие отопительные приборы; Очищать печи и 
дымоходы от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не 
реже одного раза в квартал; На чердаках побелить все дымовые трубы и стены, в 
которых проходят дымовые каналы; Защитить пол перед топочным отверстием печи 
металлическим листом размером не менее 50х70 см; В случае обнаружения наруше-
ний целостности штукатурки дымовых каналов немедленно принять меры к их устра-
нению; На дымовых трубах печей, работающих на твердом топливе, установить ис-
крогасители.

Запрещается: 
Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними мало-

летним детям; Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на пред-
топочном листе; Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 
другие ЛВЖ и ГЖ; Перекаливать печи.

При возникновении пожара или загорания немедленно сообщить по телефону 
«101», «112» одновременно приступив к тушению пожара, эвакуации людей и мате-
риальных ценностей.

Помните, только от вас самих зависит благополучие и сохранность вашего дома.
  Р.АХМАРОВ,
старший инженер ОЧС Сарканского района, лейтенант гражданской защиты. 

ПОЖАР МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ

Безопасность в доме
Каждый знает, к какой беде могут привести забытый включенный утюг, попавшие 

в руки ребенка спички, небрежно брошенный горящий окурок.  И, тем не менее,  по-
жары от этого возникают снова и снова.  Возможность несчастного случая чрезвы-
чайно велика. В каждом доме есть различные бытовые приборы, оборудование, го-
рючие жидкости и источники тепла. Обратите пристальное внимание на исправность 
электрических приборов и проводов. Замените разбитые и неисправные розетки, вы-
ключатели, патроны. Исключите применение электронагревательных приборов для 
отопления помещений. Применение самодельных некалиброванных плавких вставок 
типа «жучок» вместо предохранителей заводского изготовления еще опаснее – по-
жар при этом неизбежен. Частыми причинами пожаров в электросетях являются пере-
грузка электросетей, большие переходные сопротивления и короткое замыкание. За-
помните, что одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов 
большой мощности приведет к её перегрузке. Включенные утюги, электрочайники и 
другие бытовые электронагревательные приборы необходимо устанавливать только 
на несгораемых подставках. Нельзя оставлять включенными электроприборы на по-
печение малолетних детей. Уходя из дома, выключайте электроприборы из сети. Изо-
ляция электропроводки должна быть исправной. Если в Вашей квартире или доме 
ветхая электропроводка, поврежденные электророзетки, патроны, предупредите воз-
можность возникновения пожара – вызовите электрика, чтобы устранить неисправ-
ности. Скрученные, резко перегнутые или завязанные в узлы электропровода, а также 
закрепленные гвоздями могут привести к повреждению изоляции, поэтому делать это 
категорически запрещено. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности – берегите себя, своё имущество и 
жильё от пожара! 

А.ТУСУПБЕКОВ,
               инженер ОЧС Сарканского района, лейтенант гражданской защиты.
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Сен туған күн, мерекеңмен!ХАБАРЛАНДЫРУ
07.10.2022 ж., сағат 15.00-де Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, 

Тәуелсіздік көшесі, 111 мекен-жайында, аудан әкімдігінің ғимаратында "Алматы об-
лысында 2019 жылғы 24 мамырдағы №102-EL лицензиясы бойынша алаңда қатты 
пайдалы қазбаларды барлау жоспарына ықтимал зардаптары туралы есеп (Үшөзек 
учаскесі)" жобасы бойынша қоғамдық тыңдау өткізіледі".

Қатысушыларды тіркеу талқылау басталғанға дейін жеке басын куәландыратын 
құжатты көрсеткен кезде 1 сағат бұрын енгізіледі.

Қоғамдық тыңдаулар ашық жиналыс түрінде өткізіледі.
Карантиндік шаралар енгізілген жағдайда тыңдаулар ZOOM платформасында 

бейнеконференция арқылы онлайн режимінде өткізіледі. Белсенді сілтеме бірыңғай 
экологиялық порталда (БЭК ) ұсынылады https://ecoportal.kz/.

Конференцияға қосылу сұрақтары бойынша мына телефон арқылы хабарласуға 
болады: тел: +77760733337.

"Эколира " ЖШС Сіздерді жоспарланған ZOOM конференциясына шақырады.
Тақырыбы: "Алматы облысындағы 2019 жылғы 24 мамырдағы №102-EL лицен-

зиясы (Үшөзек учаскесі) бойынша алаңдағы қатты пайдалы қазбаларды барлау жо-
спарына Қоршаған ортаны қорғау бөлімі" жобасы бойынша қоғамдық тыңдау

Уақыты: 7 қазан. 2022 03: 00 PM Алматы
ZOOM конференциясына қосылу
h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s / j / 7 7 2 2 0 7 6 5 9 3 ? p w d = 8 o A i d B l X r - s S _

IX7bdEnyWzHRrBTWP.1
Конференция идентификаторы: 772 207 6593
Кіру коды: 123456
Тапсырыс беруші - "Aksenger ltd" ЖШС Қазақстан Республикасы, Жетісу облысы, 

Сарқан ауданы, Тел. +7 (701) 837 45 98; е-mail: anuar4eg@mail.ru
Құжаттаманы әзірлеуші-"ЭКОЛИРА" ЖШС, Өскемен қаласы, Потанин көшесі 21-

2, эл. пошта: info@ekolira.kz.
Жергілікті атқарушы орган - "Алматы облысының Табиғи ресурстар және табиғат 

пайдалануды реттеу басқармасы" ММ, тел. +7 (7282) 32-93-83.
Жоба бойынша құжаттама БЭК-те орналастырылған https://ecoportal.kz / және 

ЖАО сайтында е-priroda.gov.kz... "қоғамдық тыңдау" бөлімінде.
Ескертулер мен ұсыныстар электрондық мекенжайлар бойынша қабылданады:
Жетісу облысы, 040000, Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі, № 

26, е-mail: priroda@zhetysu.gov.kz, Тел. +7(7282)40-03-02.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
07.10.2022 г, 15.00 ч. по адресу  Жетысуская область,Сарканский район, г. Сар-

кан, улица Тауелсиздик 111, в здании районного акимата проводятся общественные 
слушания по Проекту "Отчёт о возможных последствиях к  к Плану разведки твёр-
дых полезных ископаемых на площади по лицензии №102-EL от 24 мая 2019 года в 
Алматинской области (участок Ушозек)».

Регистрация участников введется за 1 час, при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личности до начала обсуждения.

Общественные слушания будут проведены в форме открытого собрания. 
В случае введения карантинных мер, слушания будут проведены в режиме он-

лайн посредством видеоконференции на платформе ZOOM. Активная ссылка будет 
предоставлена на Едином экологическом портале (ЕЭП ) https://ecoportal.kz/.

По вопросам подключения к конференции обращаться по телефону: тел: 
+77760733337.

 ТОО «Эколира» приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Общественные слушания по Проекту «Раздел охраны окружающей среды 

к Плану разведки твёрдых полезных ископаемых на площади по лицензии №102-EL 
от 24 мая 2019 года в Алматинской области (участок Ушозек)»

Время: 7 окт. 2022 03:00 PM Алматы
Подключиться к конференции Zoom
h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s / j / 7 7 2 2 0 7 6 5 9 3 ? p w d = 8 o A i d B l X r - s S _

IX7bdEnyWzHRrBTWP.1
Идентификатор конференции: 772 207 6593
Код доступа: 123456
Заказчик -  ТОО «Aksenger ltd» Республика Казахстан, Жетысуская область, Сар-

канский район, тел. +7 (701) 837 45 98; е-mail: anuar4eg@mail.ru
Разработчик документации – ТОО «ЭКОЛИРА», г. Усть-Каменогорск, ул. Потани-

на 21-2, эл. почта: info@ekolira.kz.
Местный исполнительный орган – ГУ «Управление природных ресурсов и ре-

гулирования природопользования Алматинской области», тел. +7 (7282) 32-93-83.
Документация по проекту размещена на ЕЭП https://ecoportal.kz/ и на сайте МИО 

е-priroda.gov.kz., в разделе «Общественные слушания».
Замечания и предложения принимаются по электронным адресам: 
Жетысуская область, 040000, город Талдыкорган, улица Кабанбай Батыра, 

№ 26, е-mail: priroda@zhetysu.gov.kz, тел. +7(7282)40-03-02. Махмет Еркиннің атына тіркелген Сарқан қаласы, Сәтпаев көшесі № 16, 3 пәтердің 
0,0153 га көлемді жердің (кад №03-267-006-000) мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

Открылось наследство после смерти Коробова Сергея Сергеевича умершего 
09.08.2022 г. Наследникам просим обратиться к нотариусу Алиевой Асем Избасаровне 
по адресу: г. Саркан, ул. Чепрасова дом № 56 возле Казпочты.  

Открыто наследственное дело на имущество гр-на Курочкина Валерия Михайло-
вича, умершего 08.06.2002 года, наследников прошу обратиться к нотариусу Турусбе-
ковой А.И. в течение 6 (шести) месяцев со дня смерти. 

Жиенбаев Женис Рамазановичтің атына тіркелген Сарқан қалалық округінде орналасқан 45 
га көлемді жердің (кад. № 03-263-042-197) мемлекеттік тіркеу актісі, қала әкімінің 28.08.2001 ж. 
№8-173 шешімі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Куплю б/у электродви-

гатель, тельфер болгарский, 
редуктор пром.мясорубка, 
сварочный аппарат, кислород-
ный баллон, кондиционер БК, 
радио-детали, плата (совет-
ская) осцилограф, частотометр, 
стиральные машинки (Сибирь), 
мотор редуктор бабид. Тел: 
87053502417, 87759449878. 

Сарқан қаласында тұратын ардақты еңбек ардагері, 
жүрегі кең, жаны жомарт, кейінгі толқынға айтары бар 
азамат, қалалық «Ардагерлер ұйымының» төрағасы – 
Ерболаев Әлібек Ануарбекұлын  тамыз айындағы 
туған күнімен, атап айтқанда 65 жасқа толуымен  шын  
жүректен  құттықтаймыз. Сізге  ақ ниет пен мықты 
денсаулық, қажымас  күш – қайрат, ортаймас несібе – 
дәулет тілейміз. Осынау туған күн иесіне бұдан былайғы 
өміріңде де толайым табыстарға кенеліп, достарыңның 
құрметіне бөленіп, амандықта ғұмыр кеше бер деген ақ 
тілегімізді арнаймыз! Әрдайым көзіңізден от кетпесін, 
жүрегіңізден жылу кетпесін дей отырып, елге етер 
еңбегіңіз, келер ұрпаққа берер тәліміңіз алдағы уақытта 
жалғасын табады деп сенім білдіреміз. Абыройыңыз 
асқақтай берсін дей отырып, төмендегі өлең жолдарын 
арнаймыз. 

Үлгі болған үлкенге де жасқа да,
Сыйлар сізді туған – туыс, басқа да.
Бақытты боп бұл өмірде мәңгілік,
Қуатыңыз таусылмасын 100 жаста.
Ізгі ниетпен: қалалық «Ардагерлер ұйымы».

ОПМ «НЕРЕСТ»
В целях недопущения незаконной до-

бычи рыбы в нерестовый период в за-
претных рыбопромысловых водоемах и 
особо охраняемых природных террито-
риях на территории области с 18 августа 
по 20 августа текущего года стартовало 
оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Нерест».

Основная цель мероприятия - выяв-
ление и пресечение фактов незаконной 
добычи рыбы, незаконного оборота объ-
ектами и продукцией биологических ре-
сурсов, а также раскрытие экологических 

преступлений, в том числе - совершенных ранее, а также оказание содействия орга-
нам обеспечение рыбоохраны в сохранности рыбных запасов.

Д. АХМЕТКАЛИЕВ,
инспектор службы РПП УМПС ДП Алматинской области, старший лейтенант 

полиции.

Абай ауылы, Кемербаев көшесі № 22 үй сатылады. Үйдің қора-қопсы, моншасы 
бәрі бар және 1,5 га жері де бар. Хабарласыңыздар Сарқан қаласы, Абай көшесі 
№ 74 үй.

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Менің  жазғы  каникулым
Мен  каникулда  Шаймұрат  атама және Гүлнар  апама  келдім.Олар Аманбөктер 

ауылында  тұрады..Осында  мал-құстарым бар,мен оларға  жем-суын  беріп  ата-
апама  көмектесемін. Ауа-райы   найзағайлы  болды. 

Каникулымның  тағы  бір  бөлігін Қарабөгеттегі  нағашы  ата-апам  Байжан  мен  
Сәуленің  үйінде өткіздім. Үй  жанындағы  каналға  бөлелеріммен  түсіп, балонмен  
жүздік.Су   суық  болды, бірақ  та уақытты  көңілді  өткіздік. Қарабөгте  де  құстарды  
бағуға  көмектестім: жаңа  туған  балапандарды азықтандырып, суын беріп.Ата-
апамның  бақшасындағы сәбіз, қызылшаның  шөптерін  жұлып, суғарыстым. 

Сарқандағы  өз  үйімде  де  күшігім  мен  балапандарым  бар, қазір  соларды  
бағудамын әрі  жаңа  оқу  жылына  дайындық  үстіндемін.

Ерназар ШАЙМҰРАТ,
 Н.Островский  атындағы мектеп-лицейінің  2-сынып  оқушысы.

Программа приобретения жилья в рассрочку, без процентов. 
Сот.8707 1035520.


