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БАСПАСӨЗ - 2023

ЖЕКЕ  ЖАЗЫЛУШЫЛАР ҮШІН 
ИНДЕКСІ 65202, ЖЫЛДЫҚ 
БАҒАСЫ -  3021,72 ТЕҢГЕ. 

МЕКЕМЕ-ҰЙЫМДАР ҮШІН 
ИНДЕКСІ  15202, ЖЫЛДЫҚ 
БАҒАСЫ - 3381,04 ТЕҢГЕ. 

ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР ҮШІН 
ИНДЕКСІ  35202, ЖЫЛДЫҚ 
БАҒАСЫ - 2225,08ТЕҢГЕ.

Ауданның қоғамдық-саяси 
"Сарқан" газетіне келесі жылға 

жазылу науқаны басталды.

Газетке Қазпошта 
бөлімшесінде, "Сарқан" газеті 

редакциясында жазылуға 
болады.

Халықты қуатты 
жұмылдырушы

Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидат 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың аудандық штаб мүшелері Жамал 
Доланбаева, Айман Карамулдинова және Аслан Абдрахманов 
аудан орталығындағы «AZIA GOLD» ЖШС қызметкерлерімен 
кездесті.

Дәрілік шөп өсірумен шұғылданатын іргелі серіктестіктің өндіріс 
алаңында өткен кездесу аясында штаб мүшелері қарапайым 
қазақстандықтардың болашаққа деген үмітін оятқан Мемлекет 
басшысының соңғы Жолдауы бүкіл халықты қуатты жұмылдырушы 
берекелі бастама болатынына сенім білдірді. Халық табысының өсуі, 
тұрмыс сапасын арттыру, барша халық үшін өмір сүруге жайлы орта 
қалыптастыру, ең бастысы ауқымды саяси және экономикалық ре-
формалар шоғырланған, болашаққа нақты бағдар нұсқаған Жолдау 
дербес те тәуекелшіл мемлекетімізге алда атқарылар мақсаттар, 
міндеттерді айқындап беруімен құнды,-деді штаб мүшелері. Еңбек 
ұжымын белсенді азаматтық ұстаным танытып, саяси науқан - 
сайлауға өздерінің Конституциялық құқықтарын тиімді пайдала-
нып, өз таңдауларын жасауға шақырды. Сондай-ақ, штаб мүшелері 
Қазақстанның әрбір азаматы сайлауға қатысуға құқылы екендіктерін 
айрықша айтты.

Шара соңы сұрақ-жауап форматымен түйінделді.
Өз тілшіміз.

Елімізде биыл Ре-
спублика күні жоғары 
деңгейде аталып өтті. 
Қайта оралған ұлттық 

мереке құрметіне Көктерек 
ауылында ауқымды іс-
шаралар ұйымдастырылды. 
Лепсі, Көкжиде ауылдарының 
тұрғындары қатысқан жиын-
да Көктерек ауылдық округінің 
әкімі Серік Смағұлов мерекенің 
мән-маңызына жан-жақты 
тоқталып, елді мекеннің еңсесін 
биіктетуге үлес қосып жүрген 
ауыл тұрғындарына Алғыс хат 
табыс етті.  

Мерекенің ажарын ақ 
қанатты қазақ үйде берілген 
астан кейінгі ұлттық спорт 
түрлеріне өткен жарыс аша түсті. Жастар ара-
сында муляж көтеруден сайыс өтіп, жеңімпаздар 
айқындалды. Ат үстіндегі аударыспақтың 
көрермендері көп болды. Тай жарыс, топ бәйгеге 

Атаулы күннің құрметіне
жүйріктерін қосқандардың бойында қазақи 
салт-дәстүрге деген қызығушылық атой салып 
тұрды. Қазақтың ұлттық ойыны көкпардың да 
салымшылары аз болған жоқ. Ат спортының 

барлық түрлерінен озық көрінгендер қаржылай 
сыйлықтарды иеленді. Мерекелік іс-шараға 
ауылдағы шаруа қожалықтары, ауыл азаматтары 
демеушілік көрсетті. 

Өз тілшіміз.

Мемлекет басшысының тап-
сырмасы бойынша 2022 жылдың                                           
1 қыркүйегінен бастап пилоттық 
режимде Отбасының цифрлық 
картасын енгізу басталды.

Іс жүзінде Карта -
 бұл әлеуметтік 

мәртебесіне байланысты, 
кепілдендірілген мемлекеттік 
қолдаудың қандай да бір түрін алу 
құқықтары туралы ақпарат беретін 
азаматтардың күн сайынғы 
«электрондық жаршысы»;

 көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтің проактивті форматының 
жаңа құралы. Яғни, мемлекет 
ақпараттық жүйе арқылы азаматқа 
тиісті органдарға жүгінбей-ақ 
мемлекеттік қолдаудың қандай да 
бір түрін алуды өзі ұсынатын бола-
ды.

Бұл қалай жұмыс істейді?
• Бастапқы кезеңде 

мемлекеттік органдардағы 
ақпараттық жүйелердің деректері 
негізінде отбасылардың әл-
ауқат деңгейі мен оларға тиісті 
мемлекеттік қолдау шарала-
рын айқындау бойынша жұмыс 
жүргізілді.

• Қазірдің өзінде цифрлық 
картада шамамен 6 млн. отбасы және 19 млн. оның мүшелері туралы деректер қамтылған, сондай-
ақ «отбасы портреті» деп аталатын деректер қалыптастырылған. Карта деректері отбасы және оның 
мүшелері мәртебесінің өзгеруіне қарай жаңартылып отырады.

• Мемлекеттік қолдау шараларын алу құқығы белгіленген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсетуге 
келісім алу үшін әлеуетті алушыға СМС-хабарлама жіберіледі.

• Келісім алғаннан кейін – әлеуметтік жәрдемақы, төлемдер немесе мемлекеттік қолдаудың 
басқа түрлері тағайындалып, кейін алушының банк шотына аударылады.

Жоба кезең-кезеңмен жүзеге асырылады:
 2022 жылдың 1 қыркүйегінен бастап – жәрдемақы мен әлеуметтік төлемдердің 9 түрі бойынша 

жаңа форматта қызмет алу мүмкіндігі ұсынылды;
 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап тізбе әлеуметтік қорғау саласындағы қызметтермен 

кеңейтілетін болады;
 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап денсаулық сақтау және білім беру салаларындағы 

мемлекеттік кепілдіктер енгізілетін болады;
 2025 жылдан бастап мемлекеттік кепілдіктердің барлық түрлері қамтылатын болады.

Елімізде  отбасының цифрлық 
картасы енгізіледі

Жолдау – өрлеу өзегі
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Ауданымыз оның ішінде 
қаламыз жыл сайын көркейіп 
келеді. Өмірі жөнделмеген, 
қара май мен қиыршық тас 
көрмеген Сарқан қаласының 
көшелеріне (әсіресе орталықтан 
қашық, қалтарыс көшелерге) ас-
фальт салынып, адам жүретін 
тротуарлар төселіп, көптеген 
орындықтар қойылып, арықтарға 
жаңа лотоктар салынып, аялда-
малар орнатылып, көшелерге 
заманауи жарық шамда-
ры ілініп дегендей барлығы 
тұрғындардың игілігі үшін жа-
салу үстінде. Бірақ сол жаңа 
дүниені сындырып, бүлдіріп, 
ұрлайтындардың пайда болуы 
жаныңды ауыртады. Биыл Сарқан өзенін 
жағалай (Набережный) адам жүретін жол 
төселген болатын. Кеңдеу жерлеріне 
алаңдар жасалып, оларға орындықтар, 
қоқыс жәшіктері, алтыбақандар, турник-
тер орнатылып, айнала шамдар ілінген 
болатын. Қаз қатар тізілген жарық шам-
дары кеш мезгілінде жаяу жүргіншілердің, 

Адам деуге ауыз бармайды

серуендеушілердің көңіліне қуаныш 
ұялатсын, сәтті демалсын деген жақсы 
ниеттен туындағаны сөзсіз. Ал қазіргі 
күйі жүрегіңді ауыртады. Сом темірден 
жасалған алтыбақандар зұлым күшпен 
сындырылған, қоқыс жәшіктері майысқан, 
жарық шамдары ұрланған немесе 
беткі әйнектері шағылған. Және мұның 

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

Атап айтқанда, осы бағытта Цифрлық 
даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігі Мемлекет 
басшысының неғұрлым талап етілетін 
анықтамалар мен қағаз растамаларды 
алып тастау жөніндегі тапсырмасын орын-
дау шеңберінде ақпаратты цифрлық рас-
тауды қамтамасыз ете отырып, яғни өткен 
жылдың қазан айында және ағымдағы 
жылдың сәуір айында мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер тізіліміне (бұдан әрі 
– тізілім) мемлекеттік органдардың ұсынған 
ұсыныстары және анықтамалардың күшін 
жою бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар 
негізінде өзгерістер енгізілді, 9 мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер қазіргі кезде алы-
нып тасталды, мысалы мына төмендегі 
көрсетілгендей: 

- Тұлғаның әкімшілік құқық бұзушылық 
жасағаны туралы Қазақстан Республика-
сы Бас прокуратурасының Құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу жөніндегі 
комитетінің есептері бойынша мәліметтер 
беру (404 629 жыл бойы қағаз  айналым-
дар); 

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

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

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

- «Заңды тұлғалар» мемлекеттік де-
ректер қорынан анықтама беру (жылына 3 
288 055 анықтама); 

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

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

- Тауар таңбаларының мемлекеттік 
тізілімдерінен, тауар шығарылған 
жерлердің атауларынан үзінді көшірме 

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ НАЗАРЫНА
Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін 

мемлекеттік қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер мен Цифрлық 
даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Мем-
лекет басшысының неғұрлым талап етілетін анықтамалар мен 
қағаз растамаларды алып тастау жөніндегі тапсырмасын орын-
дау шеңберінде ақпаратты цифрлық растауды қамтамасыз 
етілгендігін хабарлайды.
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» порталында 
жалпыға қолжетімді нысанда жүзеге асы-
рылады.

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 туралы 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 портал пайдалану-
шысына 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 жекеле-
ген мемлекеттік қызметтер бойынша 

мәліметтерді «электрондық үкімет» пор-
талында шығу құжатын басып шығару 
мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау режимінде 
көрсету жүзеге асырылғаны туралы 
халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізу 
қажет. Шығу құжатын басып шығару 
мүмкіндігінің болмауы техникалық 
ақаудың салдарынан емес, азамат-
тар 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 мекен-
жайын таңдай отырып. Бұрын сұрау тек 
қағаз жүзінде міндетті түрде Мемлекеттік 
корпорацияға барып жолданатын. 

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

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

Соттылықтың болуы не болмауы ту-
ралы 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, 
порталда Мемлекеттік корпорацияның 
филилдарының мекенжайын таңдау 
мүмкіндігі жүзеге асырылған. 

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

«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статистика 
және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті 
және оның аумақтық басқармаларының 
архивтері шегінде архивтік анықтамалар 
және/болмаса архивтік құжаттардың 
көшірмесін беру» мемлекеттік қызметі жеке 
және (немесе) заңды тұлғаларға электрон-
ды (жартылай автоматтандырылған) және 
қағаз жүзінде көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың аумақтық 
бөлімшелерінің кадр қызметтері 
азаматтарға жүк салмай, құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу 
органдарының мәліметтерін дер-
бес 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.

барлығы қалтарыста, үйлерден 
қашық тұстарда жасалуы мұның 
бұзақылық екендігіне дау ту-
дырмайды. Алла адамды жан-
жануардан айырып, сана берді, 
саралады, даралады. Адам 
ұят, обал, сауап деген адами 
қасиеттерді сол сана арқылы 
салмақтайды, парқына 
барады, нарқын 
ұғады. Ал қаншама 
халық қаржысы 
жұмсалған, жергілікті 
жұртшылықтың игілігі 
үшін жасалған дүниені 
бүлдіріп жүргендерді 
адам деуге аузың бар-
майды. Бұған жауапты-

лар не дейді!
Амантай Орынбеков, 

Сарқан қалалық округінің 
әкімі: Біздің тарапымыздан 
мұндай тәртіпсіздіктердің ал-
дын алу мақсатында бірқатар жұмыстар 
атқарылуда. Атап айтқанда бұзақыларды 

анықтау жөнінде аудандық полиция 
бөліміне хат жазылды. Сондай-ақ бүлінген 
жарық шамдарының көбісі қалпына 
келтірілді. Мұндай бассыздықтардың ал-
дын алу мақсатында «Қойтас» саябағына 
бейнебақылау орнатылуда.  Сарқан 
өзенін жағалай салынған адам жүретін 
тротуарға фотоқақпандар қойылуда.

Әрине, бейнебақылау қойылғаны 
дұрыс. Дегенмен өзімізді өзіміз 
бақылаудың жеткіліксіздігі көзге 
ұрып тұрады. Өз игілігімізді өзіміз 
бүлдірмейік, жерлестер!

П.ЖЕҢІСХАН.
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KÖKEIKESTI
Әрбір мемлекеттік қызметші 

қызметтік әдепті сақтау үшін 
барлық қажетті шаралар-
ды қолдануы тиіс, ал қоғам 
мемлекеттік қызметшіні өз күш-
жігерін, білімін  және атқарып 
отырған кәсіби қызметіндегі 
тәжірибесін сала отырып, 
құмарлықпен және адал өз От-
анына – Қазақстан Республика-
сына қызмет ететіндігіне сенуі 
қажет.

Мемлекеттік қызметтің негізгі 
қағидалары:

-  заңдылық;
- Қазақстандық патриотизм;
- азаматтың құқықтары, 

бостандығы мен заңды 
мүддесінің мемлекет алдындағы 
басымдығы;

-лауазымдық мiндеттерiн 
орындамағаны не тиiсiнше 
орындамағаны және өздерiнiң 
лауазымдық өкiлеттiктерiн асы-
ра пайдаланғаны үшiн жеке 
жауаптылығы;

-мемлекеттік қызметшілердің 
кәсіпқойлығы;

- әдептілік;
-құқық бұзушылықтарға 

төзбеушілік. 
Мемлекеттік қызметшілердің 

орындауы тиіс негізгі әдептілік 
талаптары: -жалпы қабылданған 
моральдық-әдептілік нормала-
рына негізделген мемлекеттік 
қызметтің әдеп нормалаларының 
негізі мен қағидаларын  сақтауға; 
- мемлекеттік органдарда сыбай-
лас жемқорлық қаупін тудыруға 
қарсы іс-қимыл жасауға, сы-
байлас жемқорлық құқық 

Мемлекеттік қызметшілер қызметтік әдеп 
жөнінде нені білу керек?

бұзушылықтарына жол бермеу-
ге; - егер сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылық туралы ақпарат 
болса, жоғары тұрған басшыға, 
өзі жұмыс істейтін мемлекеттік 
органның басшылығына, 
уәкілетті мемлекеттік орган-
дарға жазбаша нысанда де-
реу хабарлауға; - «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы» Заңымен 
көзделген міндеттерді атқаруға, 
тыйым салған және шектерді 
сақтауға; -  мемлекеттік қызметке 
кір келтіретін теріс қылықтарды 
жасамауға; - мүдделер 
қақтығысын болғызбауға және 
реттеу жөніндегі шараларды 
қабылдауға; - егер мүдделер 
қақтығысы болған жағдайда 
лауазымдық міндеттерін 
орындамауға; -қ ызметтік функ-
цияны атқаруға қатысты тиімді, 
нәтижелі, ашықтық тәсілдерді 
іздеуге және пайдалануға; - 
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рәміздеріне 
құрметпен қараудың үлгісі 
болуға; - өзіне бағынысты 
мемлекеттік қызметшілерден 
лауазымдық өкілеттіктері 
шеңберінен шығатын тапсыр-
маларды орындауды талап 
етпеуге; -қ ызметтік өкілеттігін 
пайдалана отырып өзіне және 
отбасы мүшелеріне игіліктер 
және артықшылықтар алмауға; 

-лауазымдық міндеттерін 
пайдакүнемдік және өзге де жеке 
мүдделері үшін пайдаланбауға; 
-пара немесе параға жақын 
құқық бұзушылыққа жата-
тын құқық бұзушылықтарды 
жасамауға; -қызметте жалпы 
қамқорлық немесе қызмет ба-
бында кетушілікке жол бермеу-
ге; -мемлекеттік қызметке кіру 
және мемлекеттік қызмет ба-
бында ілгерілету кезінде заңда 
көзделмеген артықшылықтар 
бермеуге; -шешімдерді дай-
ындау мен қабылдау кезінде 
жеке және (немесе) заңды 

тұлғаларға құқыққа сыйымсыз 
қолдау көрсетпеуге; -қызметтік 
тәртіпті сақтауға, басшылардың 
бұйрықтары мен өкімдерін 
уақытылы орындауға; -қызметтік 
ақпаратты жарияламауға, оның 
ішінде әдеуметтік желілер 
арқылы; -Қазақстанда тұратын 
барлық ұлттың салт-дәстүрлерін, 
ғұрыптарын және тілдерін 
құрметтеуге; - өз өкілеттігін 
атқара отырып жеке және заңды 
тұлғалардың қызметтерін жеке 
мүддесі үшін пайдаланбауға; 
-әріптестерімен және азамат-
тармен іскерлік әдепті және 

ресми мінез-құлық қағидаларын 
сақтауға; - қызметтен тыс 
уақыттағы мінез-құлық стан-
дарттарын сақтауға, қоғамға 
жат мінез-құлық жағдайларына 
жол бермеуге; -әріптестеріне 
өз діни көзқарасын ашық 
көрсетпеуге, бағынысты 
қызметшілерді қоғамдық 
және діни бірлестіктердің, 
басқа да коммерциялық емес 
ұйымдардың қызметіне қатысуға 
мәжбүрлемеуге; -сырт келбеті 
іскерлікпен, ұстамдылықпен 
және ұқыптылықпен ерекше-
ленуге; -сыбайлас жемқорлық 
көріністерін жасады деп 
көпшілік алдында негізсіз айып 
тағылған жағдайда оны теріске 
шығару жөнінде шаралар 
қолдануға; - көпшілік алдында 
сөйлеумен байланысты мінез-
құлық стандарттарын сақтауға; 
-мемлекеттік қызметтің беделіне 
нұқсан келтірмей, пікір-сайысты 
сыпайы нысанда жүргізуі тиіс.

Қызметтік әдеп норма-
ларын сақтамау сыбайлас 
жемқорлыққа, әр түрлі құқық 
бұзушылықтар мен теріс 
пайдаланушылыққа жағдай 
туғызады, сондай-ақ тәртіптік 
шара қолдануға алып келеді. 

Мемлекеттік қызметшілермен 
әдеп нормаларын мінсіз сақтау 
қызметтегі бағалауда және 
ілгерілеуде оң әсерін тигізеді.

Ұлан ЕРДЕНБЕКОВ,
Сарқан ауданының әкімі 

аппаратының басшысы, әдеп 
жөніндегі уәкілі.   

Зейнет  жасына жетуіне
 байланысты берілетін 

төлемдердің сомалары 
артуда   

2022 жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша, Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының шотта-
рында 14,1 трлн теңге  зейнетақы жинақтары қалыптасты. 
Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырсақ, зейнетақы 
жинақтарының өсімі 1 трлн теңгеден (немесе 7,8 %) асты. 

Қазақстандықтардың жинақтарының 97% міндетті зейнетақы 
жарналары (МЗЖ) есебінен қалыптастырылды.  МЗЖ бойын-
ша жеке зейнетақы шоттарында (ЖЗШ) 1 қазанға 13,7 трлн 
теңге жинақталған (бір жылдағы өсім 7,4% құрады). Міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) бойынша зейнетақы 
жинақтарының сомасы өткен жылдың 1 қазанынан бастап 21% 
ұлғайып, 422,4 млрд теңгені құрады. Ең үлкен өсімді - бір жыл-
да 90% астам - ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) бойынша 
жинақтар көрсетті, олар шамамен 3,1 млрд теңгені құрады. 

2022 жылдың тоғыз айында салымшылардың шоттарына 
жалпы көлемі шамамен 1,2 трлн теңге зейнетақы жарналары 
түсті, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 29% 
немесе 278,5 млрд теңгеге көп. Өсім жарналардың барлық түрі 
бойынша болғанын атап өту керек.  

Салымшылар мен алушылардың шоттарына таза 
инвестициялық табыс түрінде шамамен 717 млрд теңге түсті.

2022 жылдың 1 қазанына БЖЗҚ-дағы жеке зейнетақы 
шоттарының саны 12,0 млн бірлікке жетті. Оның 10,9 млн. - 
міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) есебінен ашылды. МКЗЖ 
бойынша қалыптасқан шоттар - 584 742 бірлік болса, ЕЗЖ 
есебінен қалыптасқан ЖЗШ саны 349 277 бірлікке жетті.  

Жыл басынан бері БЖЗҚ өз салымшыларына 1,1 трилли-
он теңгеден асатын сома төледі. Оның басым бөлігін тұрғын 
үй жағдайын жақсарту және емделу мақсаттарына арналған 
біржолғы зейнетақы төлемдері (БЗТ) құрады – 879 млрд теңге. 
Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда екі еседен 
көп көлемге артық. 

Жасы бойынша төлемдер 21% ұлғайып, шамамен 87 млрд 
теңгені құрады. Айта кету керек, БЖЗҚ-дан кесте бойынша 
орташа айлық төлем сомасы (зейнет жасына толуына байланы-
сты) 29 868 теңгені, ал ай сайынғы төлемнің ең жоғары сомасы 
707 326 теңгені құрады. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың 
осы кезеңіндегі ай сайынғы төлемнің ең жоғары сомасы 673 643 
теңге болды.  

Сондай - ақ, мұрагерлік бойынша төлемдер - 47,6 млрд 
теңге, ҚР шегінен тыс тұрақты тұруға кетуге байланысты 
төлемдер - 37,6 млрд теңге, мүгедектік бойынша төлемдер 
– 1,8 млрд теңге, жерлеуге төлемдер - 4,1 млрд теңге жүзеге 
асырылды. Сақтандыру ұйымдарына шамамен 19,5 млрд теңге 
аударылды. 

ТҰРҒЫН ҮЙ СЕКТОРЫНДАҒЫ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ
Біздің қаламыздағы өрттердің көбісі тұрғын үйлер мен пәтерлерде болады. Көбінесе өрттер отпен ұқыпсыз 

немесе салақтықпен қарау, әсіресе «мас күйінде» темекі шегуден туындайды. Өрттер, көбінесе, жөнделмеген, 
қараусыз қалған электр аспаптарынан болады. • Егер сіздің үйіңізде немесе сіздің көршілеріңізде өрт болса, 
ең бастысы - дереу өртке қарсы қызметін шақырыңыз. Ол санаулы минутта жетеді. Үйіңізде телефон болма-

са да, амалсыз жағдайлар болмайды: бақытсыздыққа 
ұшырағандығыңыз жайында дабылды терезеден 
немесе балконнан беруіңізге болады. • Тұрмыстық 
электр аспаптарын қараусыз қалдырмаңыз. Жа-
нып жатқан тұрмыстық электр аспабын (теледидар, 
жылытқыш және т.б.) ең алдымен залалсызданды-
рып, содан кейін «101» нөміріне қоңырау шалыңыз. 
Қолдан жасалған электрлік жылытқыш аспаптарды 
қолданбаңыз. • Мүмкіндігіңіз болса пәтерге кіретін 
есіктен шығып кетуге тырысыңыз. Жанып жатқан 
бөлменің есігін артыңыздан қаттырақ жабу өте 
маңызды, бұл оттың пәтердегі барлық бөлмелерге 
таралуына жол бермейді. • Егер кіреберіс есік жаққа 
баратын жол отпен және түтінмен бөгеттелсе, 
балкон арқылы өзіңізді құтқарыңыз. Балкон есігін 
өзіңіздің артыңыздан міндетті түрде жауып қойыңыз. 

Төменгі қабатқа балкон люгі арқылы немесе қосылған балкон арқылы көршілердің көмегімен өтуге болады. 
• Құтқарылудың тағы бір жолы – терезе арқылы. Бөлмеге кіретін есікті шүперектермен және жиһаздармен 
тығыздаңыз. Сіздің көмекке шақырған айғайыңыздың естілгеніне көз жеткен соң, түтін аз мөлшерде тараған 
еденге жатыңыз. Осы түрде жарты сағаттай шыдауға болады.

Барлық ұсынылған нұсқаулықтар «әр түрлі өрт оқиғаларына» берілді. Бірақ олар ең бастысын алмастыра 
алмайды – ең алдымен өртке қарсы қауіпсіздіктің қарапайым ережелерін біліп, сақтау қажет.

Құрметті Сарқан ауданының тұрғындары, ТЖБ қызметкерлері ескертеді! Қандай да бір төтенше 
жағдай орын алса «101» немесе «112» телефон нөмеріне хабарласыңыздар.

   Е.ТУРСУНОВ,
Сарқан аудандық ТЖБ бастығы,  азаматтық қорғау майоры.                                 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА АВТОМОБИЛЕ
Огонь « друг и враг человека". Поэтому для борьбы с таким врагом необходимо иметь все четыре оружия, 

быть в безопасности. А на сегодняшний день в автомобилях не соблюдаются правила пожарной безопасно-
сти.Обеспечение пожарной безопасности является неотъемлемой частью государственной службы по охра-
не жизни и здоровья людей, собственности, национального богатства и окружающей среды.Чаще всего вы-
лазка неприятеля без языка возникает из-за отражения электропроводки автомобиля. По другим подсчетам, 
курение в транспорте занимает не последнее место.

Уважаемые автовладельцы:- своевременно проводите технический осмотр своего автомоби-
ля; -всегда следите за его исправностью, особенно уделяйте особое внимание электропроводке;                                                                                                        
-всегда носите с собой огнетушитель, держите его в доступном месте;   - по показанию практики при тушении 
пожара лучше использовать углекислотный огнетушитель для вашего автомобиля.

В случае возникновения пожара в вашем автомобиле: -остановите автомобиль в тот момент, возьмите 
огнетушитель и сбросьте его ближе к капоту; -на практике 90% «неприятеля» вызваны поломкой электро-
схем.- Если Ваш огнетушитель не эффективен, используйте песок и почву дальше. - Не оставляйте дверь 
и окно открытыми, насколько это возможно, во время горения. Не закрывая дверцу машины, пожар может 
вспыхнуть. - В случае разлива топлива, его следует замочить водой и пеной или грунтом, пеной, чтобы из-
бежать возгорания.

В случае пожара немедленно звоните по номеру 101, 112.
   Е.ИСАГАЛИЕВ,

главный специалист ОЧС Сарканского района, капитан гражданской защиты.                                           



4 қараша 2022 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 4ARQANS

RUHANIAT

Абзал Қожапұлы Қожапов (негізі 
әкесінің есімі Ғажап, кеңестік заманда 
құжатқа Қожап болып жазылып кет-
кен – ред.) 1924 жылы 15 желтоқсанда 
бұрынғы Семей облысы Абай 
ауданының Қарауыл жерінде дүниеге 
келген. Сонау Кеңгірбай, Өскенбай, 
Құнанбай, берідегі хакім Абай тарайтын 
арғын ішіндегі тобықты руынан. Ата-
анасы  өз заманының білімді адамдары 
болған екен. Әкесі Ғажап Әбдікәрімұлы 
бос уақытын музыкаға арнаған – домбы-
ра мен скрипкада ойнаған, рухани бай 
адам болыпты. Анасы Камалия да қара 
жаяу емес – халық аңыз-әпсаналарын, 
ертегілерді жатқа білетін, араб тілінде 
жазған зиялы жан болды деседі. Өткен 
ғасырдың отызыншы жылдары қолдан 
жасалған жұттан болған аштық пен 

ЕСІМІ КӨШЕГЕ ЛАЙЫҚ

«Жылқыда да жылқы бар – қазанаты бір бөлек, жігітте де жігіт бар – азама-
ты бір бөлек» дейді қазақ. Бұл сөз тұлғасы ерек, порымы бөлек, Екінші дүниежүзілік 
соғыс ардагері Абзал Қожаповқа арналды десек, артық айтқандық емес. Киелі Семей 
елінің тумасы қасиетті Жетісу өлкесінің өсіп-өркендеуіне зор үлес қосқан жан. Абзал 
Қожапұлын кейінгі ұрпақ біле бермеуі мүмкін, алайда қан майданда оқ пен оттың 
ортасынан оралған жолбарыс жүрек азаматтың туған жері үшін қаншама сіңірген 
еңбегін айтып тауыса алмаймыз.

аурудың салдарынан 11 баласы мен 
күйеуінен айырылады. Осы нәубетте 
жан дегенде жалғыз ұлы Абзал ғана 
аман қалыпты. Өлместің күнін көре 
жүріп жалғызын ержеткізеді.

Екінші дүниежүзілік соғыс 
басталғаннан бір жылдан кейін, 1942 
жылы тамызда Абзал Қожапов кеңестік 
қызыл әскер қатарына шақырылады. 
Майдан даласында Гвардиялық 6-шы 
танк бригадасында «Т-34» танкінің ме-
ханик  жүргізушісі бола жүріп, талай 
шайқастарға қатысқан екен. Өзінің 
жаужүректілігі үшін ордендер және 
медальдермен марапатталды. Соның 
қатарында «1941-1945 жж. Германияны 
жеңгені үшін» төсбелгісі бар.   

Ештеңеден аянбай, бұқпай, елін-
жерін өр кеудесін тоса қорғаған жауын-
гер Қожапов тек 1947 жылдың наурыз 
айында демобилизацияланып, елге 
оралады. Қазақ «тектіден текті туады, 
тектілік тұқымын қуады» деп бекер 
айтпаса керек, ата-ананың білімге 
бай болғаны, өз заманының зиялы-
сы екені ұрпағына қонбай қоймасын 

ба, Абзал 1947 жылы Алматы 
зооветеринарлық институтына 
түсіп, оны 1952 жылы «ғылыми 
зоотехник» мамандығы бойын-
ша бітіріп шығады. Өзінің талап-
ты шәкірт, алғыр студент екенін 
замандастарына дәлелдеп, 
ұстаздарының алдында зор 
абырой-беделге ие болған екен.   

 Студенттік жылдар деген оқу-
біліммен ғана шектеліп қалатын 
дәуір емес қой. Бозбала, жігіттік 
шағың – нағыз қызықты дәуренің 
осы бір кезеңде өтетіні белгілі. 
Бес жыл қан майдан көріп, 
етігімен су ішкен албырт Абзал 
жоғары оқуда жүрген кезінде 
өзінің өмірлік серігін тапты. Ендігі 
тағдыры Қыздар педагогикалық 
институтының физика-
математика факультетінде оқып 
жүрген Рапика Жақсыжанқызы 

Баюбаеваға байланды. Екі жас 
сөз байласты, ғұмыр бойы бірге 
жүріп, қол ұстасуға серт берісті. 

Оқуды ойдағыдай тәмам-
даған жас маман Абзал 
Қожапұлы бірден туған өлкесіне 
– Абай еліне оралды. Ақсуат 
аудандық ауыл шаруашылық 
бөлімінің бас зоотехнигі бо-
лып тағайындалды. 1953 
жылы Аягөз ауданына ауысып, 
аудандық МТС бас зоотехнигі 
болып тағайындалады. 
Үш жылдан кейін Обухов 
кеңшарының бас зоотехнигі, 
ал 1963 жылы Киров атындағы 
қой шаруашылығы совхозының 
директоры және көп жылдар 
бойы халық шаруашылығында 
бас зоотехник болып жұмыс 
істеді.

Бұдан бөлек, бірнеше 
кеңшарда партиялық жұмыс 
ұйымдастырушысы болып ең-
бек етіп жүрген Абзал Қожапов 

1970 жылы Қазақстан Компартиясының 
Сарқан аудандық комитетінің 
партиялық комиссия төрағасы болып 
тағайындалады. 

Абзал Қожапұлы заманында Жетісу 
жұртшылығына өзінің әділдігімен, 
турашылдығымен кең танылған жан. 
Ол ең бастысы, өз ісінің білгірі еді. Пар-
тия басшылығы қай аудан немесе ауыл 
мал шаруашылығы жағынан ақсап 
тұрса, Қожаповты сол жаққа жіберіп 
отырған. Өзі де уақытты оздырмай, 
шауашылықтың кем-кетігін тез орнына 
келтіре бастағаны сол, жоғары жақтан 
келген бұйрық бойынша келесі жерге 
ауыстырылып кете береді екен. 

1984 жылдың аяғында Қазақстан 
ауыл шаруашылығына өлшеусіз үлес 
қосқан білікті зоотехник, соғыс ардагері 
Абзал Қожапұлы Сарқан ауданының 
Амангелді селолық округіне қарасты 
Поганичник елді мекенінде құрметті 

Жан жары Рапика Жақсыжанқызы 
қыздар педагогика институтын үздік 
бітіргеннен кейін Семей педагогикалық 
училищесінде физика мен математика 
пәндері бойынша оқытушы және көп 
жылдар мектепте мұғалім болып еңбек 
етті.

Ардақты  ата-ана балаларының 
жоғары білім алуына жол ашты. 
Қожаповтар отбасында 9 бала өсіп-
тәрбиеленді. Бір әттегенайы, Жанат 
сәби кезінде шетінеп кетсе, тұңғыш 
ұлдары Қанат небары 44 жасында 
ұзаққа созылған аурудың салдарынан 
қайтыс болды. Ол ішкі істер саласында 
еңбек етіп, майор шенінде отставкаға 
шыққан жан.

«Тау алыстаған сайын биіктей 
түседі» дейді қазақ. Бұл сөз шын 
мәнінде заманында атой салып еңбек 
еткен тау тұлғамыз Абзал Қожапұлына 
айтылғандай. Елі үшін еткен еңбегі, 

тағылымды тағдыры кейінгі 
ұрпағына үлгі. 

Келешек буын алдыңғы 
көшті ұмыт қалдырмас 
үшін қылған ісін, жасаған 
еңбегін бағалап жатса, 
нұр үстіне нұр емес пе. 
Осы орайда Сарқан ау-
даны орталығының бір 
көшесі Екінші дүниежүзілік 
соғыстың майдангері, 
осы өңірге еңбегі 
сіңген Абзал Қожапұлы 
Қожаповтың есімімен 
аталса әбден заңды бо-
лады деп есептейміз. 
Бұл ұсынысымызды 
майдангердің көзін көрген, 
бірге қызмет атқарған 
азаматтар, жалпы, 
жұртшылық қолдайды де-
ген зор сеніміміз бар.

 
 Заңғар САНАЙ, 

Қыдырбек ҚИЫСХАН.   
Астана қаласы.

-

зейнетке шығады. 1991 жылы сол ау-
ылда дүние салды. Бүгінгі күні ол кісіні 
көзі қарақты ағайын, көрші-көлемі әлі 
ұмытқан жоқ. Өмірінің соңғы күндері 
тұрған үйінің орны әлі күнге бар.

Білетіндердің айтуына қарағанда, 
Абзал атамыз мінезі тік, әділетсіздік 
пен өтірікке, ұрлық-жемқорлыққа 
жаны қас болған деседі. Сөйте тұра, 
барлық адамды тең көрген. Бұл да 
оның білімді болғанынан ғой. Біреудегі 
барды қызғанбай өткен жан. Кітапты 
өте көп оқыпты. Соғыс пен бейнет 
жұмыс көргенінен болар, ер балаларға 
өте қатал, керісінше қыздарына өте 
мейірімді болыпты. Аштықтың ащы 
дәмін татқан әке балаларына бір тілім 
нанды тең бөліп береді екен.

Айтпақшы, бұл әулет арғы аталары-
нан сынық салатын қасиеті бар әулет 
екен. Әкесі Ғажап, атасы Әбдікәрімде 
бар емшілік ұрпағы Абзалға да қоныпты. 
Қиын күндерде дәрігер тапшы, көлік жоқ 
кезде атпен, жаяулап осы шаңыраққа 
түседі. Кеңестік идеологияға қарсы 
әрекет болса да, сырқат келгендерді 
үйіне жатқызып, ем-дом жасап қоя 
береді екен. Осылайша, талайдың 
шапағатын алғаны тағы бар.  

TAĞYLYM
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Не дер екен мейірімі мол кісі:
Мейірбандық – кісіліктің үлгісі.
Есіңе ұстап мейірбанның нақылын –
Дәулет болар алсаң соның ақылын.
Мейірімнен шынайы леп еседі,

Соны бақсаң – дәреже, бақ өседі-
деп ақын, ойшыл, ғалым, мемле-
кет қайраткері Жүсіп Баласағұн 
айтқандай айлары асығыс, күндері 
қауырт өтіп жатқан қоғамның 
мейірім мен қайырымға, аялы 
алақанға мұқтаж екені жиі байқалады.
Тағдыр жазуымен дерттері жас 
талғамайтын мүмкіндігі шектеулі 
жандар үшін де ыңғайлы, біртұтас 
ағзадай жүйелі жағдай жасау - біздің 
қоғам алдында тұрған маңызды 
міндет.

Жетісу облысының жұмыспен қамтуды 

Мейірбандық – кісіліктің үлгісі
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы мемлекеттік мекемесі "Нұр" 
Сарқан арнаулы әлеуметтік қызмет 
көрсету орталығы ерекше жандарға үй 
жағдайына жақындатылған қызметтерді 
көрсетеді. Расында бүгінгі күні жүз он 
мүмкіндігі шектеулі жандарға мейірімін 
төгіп,күнделікті бір жанға болсын езуіне 
күлкі үйрілтуді мақсат тұтқан орталықтың 
қызметкерлері қызмет алушылардың 
әрқайсысымен жекелей қарым-қатынас 
орнатып, олардың талап-тілектерін 
тыңдап, мейлінше толыққанды өмір сүру 
салтын жеңілдетуге күш салады. Осындай 
тағдырлары тоғысқан ерекше жандар үшін 
көңіл-күйлерін жадыратып,мағынаға тол-
тыру мақсатында мекемемізде түрлі емдік 
дене шынықтыру, мәдени, педагогикалық 
іс-шаралар ұйымдастыруға аса мән 
беріледі. Өз жұмыстарына шын ықыласпен 
көңіл бөлетін біздің қызметкерлер еңбегін 
ерекше атап өту керек. Олар үшін өзгенің 
қиыншылығы деген түсінік жоқ, қиналған 
адам қол ұшын созып, көп саралап жат-
пай қолынан келген көмегін көрсетеді.
Қызмет алушыларға қалтқысыз еңбек 
ету дене күшімен бірге психологиялық 
табандылықты да қажет етеді.Бұл жер-
де адамның діні, нәсілі, ұлты, жасы не-
месе қоғамдағы мәртебесі маңызды 
емес. Тек қана кең жүректі,адами бейнесі 
айқын,өзінен гөрі өзгелерге болсын дейтін 
адамның ғана қолынан келері анық.Айна-

ламызда осындай мейірімді адамдары-
мыз көп болғаны қандай ғанибет.

Қазан айының соңғы жексенбісі 
әлеуметтік сала қызметкерлері 
күні. Құрметті әлеуметтік сала 
қызметкерлері, әріптестерім! Сіздерді 
кәсіби мерекелеріңіз Әлеуметтік қорғау 
жүйесінің қызметкерлері күнімен шын 
жүректен құттықтаймын! Ұдайы даму 
үстіндегі қоғамымызға сіздердің қажырлы 
еңбектеріңіз қажет-ақ. Өздеріңіз жыл-
дар бойы, әр күн сайын атқарып келе 
жатқан бұл жұмыс үлкен құрметке лайық. 
Әлеуметтік қызметкер – бұл тек кәсіп 

иесі ғана емес, өзгенің мұң-мұқтажына 
бейжай қарай алмайтын мейірлі жан.
Қиын да қажетті мамандық бойынша тер 
төгіп жүргендіктеріңіз үшін шын көңілден 
шексіз ризашылығымды білдіре отырып, 
дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға 
бақыт тілеймін. Ел игілігі жолында жаңа 
табыстарға жете беріңіздер!

Айгүл АСҚАРОВА,
«Нұр» Сарқан арнаулы әлеуметтік 

қызмет көрсету орталығының 
директоры.

Бабадан қалған сырлы әуен
Мұқан Төлебаевтың мемориалды музейінде қазан айында музей қорындағы 

музыкалық аспаптар коллекциясынан «Бабадан қалған сырлы әуен» атты 
көрме ұйымдастырылды. Бұл шара көрермендерді музей қорында жинақталған 
экспонаттардың түрлерімен таныстырып, олардың шығу тарихы, қолданылуы туралы 
толықтай мағлұматтар берілді. Көрмеге музыкалық аспаптардың көптеген түрлері – 
домбыралар, қобыз, пианино, рояль, мандолина, дутар, шіңкілдек және т.б. музыкалық 
аспаптар қойылған.

Музыкалық аспаптар - халық мәдениетінің маңызды құрамы. Аспапты әр халықтың 
мәдениеті мен тарихын көрсететін айнамен салыстыруға болады.  Әрі,  рухани дамуға 
септігін тигізетін бірден бір құрал.  Мақсаты да эстетикалық білім және тәрбие беру.

Көрме барысында музыкалық аспаптардың тарихы туралы айтылып қоймай, осы 
музыкалық аспаптардың музыкалық үні де көрермен назарларына ұсынылды.

Осындай құнды экспонаттар негізінде құрылған көрмеде көрермендеріміздің 
жүрегінде тарихи тұлғалардың өмірін қолданған бұйымдары арқылы таныстыра оты-
рып, осы туған жерге қазақ халқының тарихына менде осындай із қалдырсам деген 
мақсатта болады деп көрмемізді аяқтадық.   Көрмеге атсалысып қатысқан №54 және 
Ушинский орта мектебінің ұстаздары мен оқушыларына баспасөз арқылы рахмет ай-
тамыз.

С.ДЖАПАРОВ,
М.Төлебаевтың мемориалды музейінің қор сақтаушысы. 

ДІН МЕН ДӘСТҮР САБАҚТАСТЫҒЫ
Тарихымыздың сонау айбыройлы белестеріне көз жүгіртсек өткеннен 

өнеге, тағылымнан сабақ ала алатындай тарих қарпарлары сыр шертеді. 
Тіліміз, мәдениетіміз бен дініміз ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, өз толқынын 
жоғалтпаған. Қарап тұрсақ, тарих арқылы ұрпақ танымы, ұлттық санасы 
қалыптасады. Тәуелсіз Қазақстанда өмір сүріп, бейбітшілікте ұрпақ өрбітіп 
отырған қазақ халқы, болашақ ел тірегі жастар екенін айқындап, ұрпақ 
тәрбиесі мен біліміне баса назар аударады. Өскелең ұрпақ ата-баба тарихы 
мен дәстүрін, тілі мен дінін қанына сіңіріп, біліммен сусындауы қажет.

Салт-дәстүр ұлттық құндылықтар бастауы. Қазақ халқының тыныс - тіршілігінен 
сыр шертетін, мәдени мұралары мен ұлттық құндылықтарын жік-жігімен айқындап 
беретін салт дәстүрлеріміз ұлт қадірі. Күнделікті өмірімізбен  сіңісіп, біте қайнасып 
жатыр, басқа халықтардан ерекшелейтін осы салт-санамыз, әдеп-ғұрып дәстүріміз, 
тіліміз бен діліміз. Дәстүр ұрпақтың бойына халық рухы, ұлттық тәрбие сіңіруіне мол 
мүмкіншілік береді. Қазақы тәрбие ана сүтімен, әке тәрбиесімен, ата өнегесімен, әже 
ақылымен еніп, тал бесіктен, жер бесікке дейін рухани азық болатын дәстүр жалғасы, 
адам өмірінің мәні. Тәрбие арқылы бойға сіңіп, жасаған істері арқылы көрініс табады.       

Қоғамдық құбылыстардың ішіндегі тағы да ең күрделі, маңызды  мәселелердің 
бірі- «дін». Діннің субстанциясы- адамның сенім жүйесі. Сенім адам бойындағы өзіне 
ғана тән құбылыс. Адам дінге бет бұрғанда алдымен сенім жүйесі іске қосылады, атал-
мыш дінді қабылдап, жүрекке сенім орнықтырады. Діни сеніміне байланысты, қасиетті 
кітап, жазуларды оқып, жаттайды. Культтерді орындайды. Өмірлік ұстанымдарды діни 
жүйемен байланыстыра отырып, өмір сүреді. Дін адамның тәрбиесіне, өзін ұстануына, 
адамдармен қарым - қатынасына, істеген істеріне әсер етеді. Діннің жаманы жоқ, адам-
ды жақсы жаққа үйретіп, мейірімділікке шақырады. Дін мен дәстүрдің сабақтастығы 
екеуі де адам өмірімен тығыз байланысты, әлеуметтік құбылыс, рухани қайнар көз. 
Рухани қажеттіліктерін өтей отырып, дін Құдай бар екенін еске  түсіріп отыратын болса, 
дәстүр жаман нәрселерге тиым салып, адам өмірін жақсы жақтарға нұсқайды. Дәстүр 
мен дініміз біте қайнасып, қазақы өмірімізде көрініс табуда. Бірін-бірі толықтырып, 
ұлттық болмысымызды, халықтың асыл қазынасын, рухани байлығына сусындау әрбір 
қазақ тумасына тән. Тәлім мен тәрбие осы дәстүр мен дін арқылы берілуде. Дін-адамға 
не үшін дүниеге келіп, өмір мәнін ұғынуға көмектессе, дәстүр мен салт-санамыз дұрыс 
өмір сүру, өмір құндылықтарын, ата-баба дәстүрін жалғауға жәрдем етеді.

Келешегіміз жарқын болу үшін, жас ұрпақ өткенді, ата-баба мұрасын білуі қажет 
және салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрпымызды жоғалтпай сақтап, заман ағымына қарай 
жақсы жетілдіріп, дәстүрлі дінімізді ұстанып, адасушылар пиғылына арандамай, білім 
деңгейімізді жетілдіріп отырсақ Қазақстан болашағы жарқын болары сөзсіз.      

                                                                               Диана МЕЛІС,
дінтанушы.

Сарқан ауданының ішкі сая-
сат, мәдениет, тілдерді дамыту 
және спорт бөлімі және аудандық 

кітапхананың ұйымдастыруымен Ах-
мет Байтұрсынұлының  150 жылдығына 
орай,  «Халқымның рухани көсемі» атты 
аудандық байқауын ұйымдастырады. 

Байқаудың мақсаты: Ахмет 
Байтұрсыновтың 150 жылдығына  
шығармаларын насихаттау,  қатыс-
ушылардың шығармашылық қабілеттерін 
дамыту, әдебиетке деген қызығушылығын 
арттыру, Отанға, туған жерге деген 
сүйіспеншілікке тәрбиелеу.

Байқаудың шарты
1. Байқауға қатысатындар туралы 

өтінім  almaqul.omarova.75@ mail.ru элек-
тронды поштасына қабылданады. Байқау 

Сарқан аудандық кітапханасында 2022 
жылдың 08 қараша күні өткізіледі.

2. Байқауға 14 жастан асқан өтінім 
білдірушілер қатыса алады.

3. Әр тур бойынша сұрақтарға 
толық жауап беру керек.

4. Сұрақтарға жауап беру барысын-
да тәртіп сақталу қажет.

Байқаудың өту шарты
1. 2 – кезеңнен тұрады, 1. кезең 

«Сұрақ  - жауап», 2. кезең  «Үзінді қай 
шығармадан».

2. Бірінші кезеңде: қатысушылар 
алдын ала дайындалған сұрақтарға жау-

ап береді. Әр қатысушыға 6 сұрақтан 
қойылады.

3. Екінші кезеңде:  Ахмет 
Байтұрсыновтың 150 жылдығы аясын-
да алынған кітаптар бойынша сұрақтар 
қойылады.

Байқаудың қорытындысы
1. Байқау қатысушыларының 

жұмысын бағалау және жеңімпаздар 
мен жүлдегерлерді анықтау үшін 
қазылар алқасы құрылады.  

2. Байқау жеңімпаздарды мен 
жүлдегерлері   мақтау грамоталарымен 
және   арнайы сыйлықтармен марапат-
талады.

Анықтама телефоны:  Алмагүл 
Омарова 8 777 677 11 62.

Халқымның рухани көсемі
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Жас ұрпаққа музыка арқылы 
патриоттық тәрбие беру

Еліміздің болашағы – жас ұрпақты тәрбиелеуде 
бесік-отбасы, ата-ана тәрбиесі болса, екінші бесік-білім 
беру мекемесі. Мектепке дейінгі кезеңдегі тәрбие- адам 
қалыптасуының алғашқы баспалдағы. Мектепке дейінгі 
ұйымда берілетін тәрбие – барлық тәрбиенің  бастамасы, әрі 
жан-жақты тәрбие мен дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын 
орын.  Музыка дегеніміз – бұл керемет, ештеңемен де ауы-
стырылмайтын білім беру құралы. Физилогиялық кемістігі жоқ 
балалардың барлығы дыбыстарды ести алады. Сондықтан 
оларға музыканы түсінуге, сезінуге үйретуге болады.

Балалардың азаматтық тұлғасы мен отаншылдық асқақ 
сезімдері білім мен тәрбие барысында қалыптасады. Яғни, 
жас ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеу  маңызды да жауапты 
істердің бірі. Ел тізгінін берік ұстай білетін ұрпақ тәрбиелеу 
әр отбасының және мектепке дейінгі ұйымның негізгі 

міндеттерінің бірі. «Балдырған» бөбекжай-бақшасында  балаларға  патриоттық тәрбие 
беруден көптеген жұмыстар жүргіземіз. Балаларға патриоттық тәрбие күнделікті 
ұйымдастырылған іс әрекеттер, ертеңгіліктер, іс-шаралар арқылы беріліп отырады. 
Нәтижесінде өзін, ағайын-туысын, достарын, рәміздерін құрметтейтін, тілін білетін елін, 
жерін сүйетін, жауапкершілікті сезінетін тұлға қалыптасады. Бұл тұрғыда «Тәуелсіздік 
ел тірегі»,  «Білімді ұрпақ», «Достық мерекесі», «Желтоқсан желі-ызғарлы»,    «Жеңіс 
күні», «Астана - бас қала», «Ата заңым ардақты», «Ана тілің- арың бұл», «Бірлігіміз 
жарасқан - елміз», «Мен Қазақстан болашағымын», тақырыбында мерекелік 
ертеңгіліктер мен іс шаралар шеберлікпен ұйымдастырылады. Кішкентай балалары-
мыз Елтаңба мен Туымызды біліп, Гимнімізді жатқа шырқап тұрса, әуенін құлағына 
құйып өссе, сөз жоқ, олардың Отаншыл, еліне қамқор, батыл да қайратты, қайырымды 
болып өсетіні даусыз.  Балалардың шығармашылық жұмыстары да өз нәтижесін беру-
де. Мектепке дейінгі ұйымда патриоттық тәрбиені оқу тәрбие жұмысымен ұштастыра 
жүргізудің тиімділігін өз тәжірибемде көріп келемін.

В.А. Сухомлинский «Музыкалық тәрбие – музыкантты тәрбиелеу емес, ең алдымен 
адамды тәрбиелеу» - деп тегін айтпаған. Біз балалардың қабілетін дамыта отырып, 
өзіндік дамуға даяр, өзін таныта алатын және өзі үшін де, қоғам үшін де бар мүмкіндігін 
пайдаланатын шығармашыл, құзіретті тұлғаны тәрбиелеуге жұмыстанудамыз. 

М.ЕРБАЛАНОВА,
«Балдырған» бөбекжай-бақшасының музыка жетекшісі.

Бала өміріндегі би өнерінің орны
 
Әр ата-ана баласының мықты, икемді әрі өзіне 

сенімді болғанын қалайды. Оған осының бәрін хо-
реграфия қызметі бере алады. Би үш жасар бала-
лар үшін керемет физикалық іс-тәжірибе болып 
табылады. Бұл жастағы балалар икемділігімен  
ерекшеленеді. Балалар үшін хореграфия олардың 
осы қасиеттерін өмір бойы сақтауына мүмкіндік 
береді.

Балабақшада балалардың бимен айналысуы туралы сау-
ал жиі туындайды. Көбісі егер бала хореографиямен айна-
лысса, онда ол міндетті түрде биші болуы тиіс деп санайды. 
Негізінде бимен айналысу баланың энергиясын шығарып, 
оған сергектік сыйлайды.

Бала бимен айналысу арқылы құрдастарымен тіл табыса-
ды, хореографияның оның болашақ кәсібіне айналуы міндетті 
емес. Алайда қалыптасқан дағдылары пластикасын дамытуға ықпал етеді. Жаттыққан 
бұлшық еттері мен әдемі мүсіні балаға сенімділік сыйлайды, осының нәтижесінде алға 
қойған мақсаттарына оңай жетеді. Хореография музыкалық бейімді, ырғақты сезуін 
дамытады, ал бұл музыкалық және танымдылық дүниетанымды кеңейтеді. Кез келген 
би ерекшелігіне қарамастан қимыл үйлесімділігін дамытуға ықпал етеді: адам денесін 
жақсы басқара алады. Биде өзін-өзі танытуды, тапқырлық ақыл-ойын дамытуға да 
ықпал етеді, сондықтан хореография тек пайда әкеледі.

Тұрақты жаттығулар мен қайталаулар арқылы хореграфиямен айналысу 
балалардың еңбексүйгіштігін, табандылығын, төзімділігін тәрбиелейді, ал бұл қасиеттер 
күнделікті өмірде өте қажет. Белгілі жетістікке жетуге талпынысы мен ұмтылуы орындау 
кәсіпқойлығын қалыптастырады. Кез келген спорт түрімен немесе бимен айналысатын 
балалар зияткерлік тұрғыдан барынша дамыған, бәрін тез қабылдайды, жақсы оқиды.

Жалпы айтқанда би өнерімен айналысқан ұлдар мен қыз балалар денесінің 
сымбаттылығымен, әдемі жүріс - тұрысымен, музыкалық ырғақты ажырата білуімен 
ерекшеленеді. Би өнерімен айналысу шығармашылық шеберліктердің негізін қалап, 
өзін - өзі жетілдіруге деген қызығушылығын арттырады.

Ш.ТОЙШИБЕКОВА,
«Балдырған» бөбекжай-бақшасының би жетекшісі.

Бөрлітөбе орман шаруашылығы 
коммуналдық  мемлекеттік  мекемесі ор-
ман қоры жерлерін өрттен қорғау үшін 
өртке қарсы іс-шаралар ұйымдастырып 
отырады. Сарқан, Ақсу аудандарына 
қарасты Қарашыған, Көктерек, Лепсі, 
Матай ауылдық әкімшіліктерінде шаруа 
қожалықтары мен мекеме басшылары 
арасында үлкен жиналыстар өткізілуде. 
Бұл жиналыстың мақсаты   өрт жағдайлары 
болған жағдайда дереу тиісті орындарға 
хабарлау және бірігіп өшіру болып табы-
лады. Орман қоры жерінде 85 шақырым 
минералдандырылған жолақтар жасалған  
және жылда екі уақыт жаңартылып отыра-
ды, орман пайдаланушылармен жергілікті 
тұрғындарға 104 дана ескерту қағаздары 
таратылды. Алайда, кей жағдайларда  
өрттің алдын алу шараларын жергілікті 
тұрғындардың өздері сақтамауда. Мы-
салы адамдар табиғат аясына шығып, 
серуен құрады, от жағып  ас әзірлейді, 
темекі тұқылын қалай болса солай 
лақтыра салады.Олардан күл қоқыстар 
қалып,тіпті кейде сөнбеген шоқтардан 
өрт шығып,табиғатқа үлкен зиян келіп жа-
татыны бәрімізге мәлім. Қазіргі уақытта 

Табиғи апатқа әрқашан дайын болайық

Жетісу облысы әкімдігінің 30 қыркүйек 
2022 жылғы №62 қаулысында Жетісу 
облысының аумағындағы дала, тау, ор-
ман мен тау-орман өрттерін сөндіру үшін 
күштер мен құралдарды тарту жөніндегі 
2022-2027 жылдарға әрекеттестік жа-
сау жоспарына сәйкес, мекеменің 
ормандағы  өрт сөндіру станциясының 

қызметкерлерінің орман,дала өрттерін 
сөндірудегі үйлесімдігін арттыру үшін 19 
қазан күні Лепсі ауылындағы №27 өрт 
сөндіру бекетінің қызметкерлері және 
Лепсі әкімшілігінде ұйымдастырылған 
ерікті өрт сөндіру жасақшылары мен 
бірлесе орман қоры жерлерінде өрт 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өрт сөндіру 

қызметінің жұмысын жетілдіру үшін өрт-
тактикалық оқу-жаттығу өткізілді. Лепсі 
ауылдық округінің  жерінде көлемі 0,5 
гектардай болатын жапырылған қамыс, 
қурай, қоға тектес шөптесін өсімдіктер 
өртелді. Бұл жаттығуда өрт сөндірудегі 
іс-әрекеттер пысықталды, өрт сөндіру 
жетекшілерінің жағдайды бақылауы, бар-
лауды дұрыс жүргізуі, шешуші бағытты 
анықтауы және дер кезінде қарсы өрт 
қоя білуді ұйымдастыруды машықтады. 
Оқу жаттығуға  21 адам, кіші өрт сөндіру 
құралдарымен қоса 2 дана өрт сөндіргіш 
автокөлігі, 2 дана Уаз автокөлігі, 2 
дана Нива автокөлігі жұмылдырылды.
Өрт сөндірушілер шұғыл да ширақ 
қимылдады. Өрт толық сөндірілді. Ма-
мандар тактикалық оқу-жаттығуды 
жоғары деңгейде өтті деп баға берді. 
Орман шаруашылығының қызметкерлері 
өрт жағдайы және басқа да түрлі табиғи 
апаттарға әрқашан дайындықта. 

Е.АЙТЖАНОВ,
Бөрлітөбе орман шаруашылығы 

коммуналдық  мемлекеттік 
мекемесінің директор орынбасары.

Сыбайлас жемқорлық – күрделі, та-
рихи өзгермелі, жағымсыз әлеуметтік 
құбылыс болып табылады. Ол адам-
зат өркениетінің дамуының алғашқы 
кезеңдерінде пайда болды. Аталмыш 
проблема барлық елдерде бар. Ол өзіне 
тән көріністерімен және ауқымымен 
әлеуметтік-экономикалық прогресті 
тежейді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылдың тиімді шараларын әзірлеудің 
күрделілігі, оның әрбір жеке мемле-
кет үшін ерекшеліктерімен және оның 
өзгермелі сипаттамаларына байланы-
сты қиындықтармен де анықталады. 
Сыбайлас жемқорлықтың себептерін, 
жағдайлары мен салдарын айқындау 
кезінде жергілікті менталитет, ұлттық және 
діни ерекшеліктер, құқықтық мәдениет 
деңгейі сияқты факторлар ескерілуге 
тиіс. Сыбайлас жемқорлыққа тиімді 
қарсы іс-қимыл жүйесін қалыптастыру 
үшін, ең алдымен, қазіргі жағдайда оның 
көріністеріне ықпал ететін негізгі фактор-
ларды анықтау қажет. Олардың ішінде 
қазіргі уақытта ең өзектілері: Біріншіден, 
құқық қолдану кезінде нормалары көбінесе 
сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасауға 
жағдай жасайтын салалық заңдардың 

Сыбайлас жемқорлық – құқық 
бұзушылық үшін жауапкершілік

жетілмегендігі. Екіншіден, мемлекеттік 
және корпоративтік басқарудың ашықтығы 
жеткіліксіз. Үшіншіден, мемлекеттік 
қызметтер көрсету кезінде лауазымды 
адамдардың халықпен тікелей байланы-
сына байланысты сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдері сақталады. Төртіншіден, 
халықтың, оның ішінде мемлекеттік 
сектор қызметшілерінің құқықтық 
мәдениетінің деңгейі әлі де төмен, бұл 
арам қызметкерлерге оны пайдакүнемдік, 
құқыққа қайшы мақсаттарда пайдалануға 

мүмкіндік береді. Бесіншіден, 
азаматтардың мінез-құлқының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы моделін және сыбай-
лас жемқорлықтан бас тартудың қоғамдық 
ахуалын қалыптастыру бойынша кешенді 
және мақсатты ақпараттық жұмыстың 
болмауы. Алтыншыдан, мемлекеттік 
қызметшілердің жекелеген санаттары-
на еңбекақы төлеудің және мемлекеттік 
қызметтегі әлеуметтік кепілдіктердің 
жеткіліксіз деңгейі.

Стратегия бойынша сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі 
қатысушысы жұртшылық болып табыла-
тыны анық. Демек, әрбір қазақстандық 
сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік 
танытып, адал және сатылмайтын 
болуға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетке ие болуға тиіс. Осылайша, 
сыбайлас жемқорлықты жою үшін бүкіл 
қоғам күресуге тиіс. Қоғамда сыбайлас 
жемқорлыққа төзбеушілік атмосферасы 
пайда болған кезде ғана осы зұлымдықпен 
күресте оң нәтижелерге сенуге болады.

Т.КАСЫМХАНОВА,
Жоңғар Алатауы МҰТП 

«ғылым» бөлімінің басшысы. 
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АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
Сарқан ауданының елді мекеніне бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, 

көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу 
жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасының  «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Заңының 
10-3-бабының 2-тармағының 11) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 
31-бабының 1-тармағының 16-5) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы 
және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңына сәйкес 
Сарқан ауданының әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Сарқан ауданының елді мекеніне бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі 
тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды 
ұйымдастыру және жүргізу қағидалары осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.  

2. «Сарқан ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомо-
биль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен: 

1) осы қаулының Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз 
етсін; 

2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Сарқан ауданы әкімдігінің интернет-ресурсында ор-
наластыруды қамтамасыз етсін. 

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Сарқан ауданы әкімінің орынбасары Мынбаев Жомарт 
Куситканұлына жүктелсін.  

4. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және ресми 
жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі. 

             
                                        Аудан әкімі Ғ.Маманбаев

Сарқан ауданына бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, 
көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы не-

месе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу 
қағидалары  

          1-тарау. Жалпы ережелер
        1. Осы Сарқан ауданына бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің 
қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу 
қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-3-
бабы 2-тармағының 11) тармақшасына, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленді және Сарқан 
ауданына бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын 
ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу тәртібін айқындайды.
       2. Осы Қағидаларда келесі негізгі ұғымдар қолданылады:
       1) бірыңғай сәулеттік стиль – құрылыста пайдаланылатын, аумақтың белгілі бір құрылыс салу ауданына, 
оның ішінде жеке құрылыс салуға тән бірыңғай белгілер жиынтығы. Сыртқы көркі, сәулеттік стилі, түсі бойынша 
шешімі, қабаттылығы, әрлеу материалдары негізгі өлшемдер болып табылады. Жеке құрылыс салу ауданы 
үшін сыртқы көркі, сәулеттік стилі, түсі бойынша шешімі, қабаттылығы, әрлеу материалдары, қоршаулары, жа-
бын түрі мен учаске аумағындағы шаруашылық-тұрмыстық құрылыстардың орналасуы негізгі өлшемдер болып 
табылады;
       2) кондоминиум объектісі – дара (бөлек) меншіктегі пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан және дара 
(бөлек) меншікте болмайтын және пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелеріне көппәтерлі тұрғын 
үй тұрған біртұтас бөлінбейтін жер учаскесін және (немесе) үй жанындағы жер учаскесін қоса алғанда, ортақ 
үлестік меншік құқығымен тиесілі ортақ мүліктен тұратын біртұтас мүліктік кешен;
       3) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі – дара (бөлек) меншіктегі пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан 
басқа, кондоминиум объектісінің бөліктері (қасбеттер, кіреберістер, вестибюльдер, холдар, дәліздер, баспалдақ 
марштары мен баспалдақ алаңдары, лифтілер, шатырлар, шатырастылар, техникалық қабаттар, жертөлелер, 
үйге ортақ инженерлік жүйелер мен жабдықтар, абоненттік пошта жәшіктері, көппәтерлі тұрғын үй тұрған жер 
учаскесі және (немесе) үй жанындағы жер учаскесі, абаттандыру элементтері және ортақ пайдаланылатын 
басқа да мүлік);
       4) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін ағымдағы жөндеу – мерзімінен бұрын тозуын болғызбау және 
ақауларын жою мақсатында жүргізілетін, көппәтерлі тұрғын үйдің нормативтік және техникалық құжаттамада 
белгіленген құрама бөліктері мен инженерлік жабдықтарын ауыстыру немесе қалпына келтіру жөніндегі 
уақтылы техникалық іс-шаралар мен жұмыстар кешені;
       5) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу – көппәтерлі тұрғын үйдің ресурсын қалпына келтіру 
мақсатында жүргізілетін, көппәтерлі тұрғын үйдің тозған конструкцияларын, бөлшектерін және инженерлік 
жабдықтарын жаңа немесе анағұрлым мықты және үнемді, жөнделетін объектілердің пайдалану көрсеткіштерін 
жақсартатын түрлеріне ауыстыру жөніндегі іс-шаралар мен жұмыстар кешені;
       6) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау – кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін техникалық 
пайдалану, санитариялық күтіп-ұстау және ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер 
кешені;
       7) көппәтерлі тұрғын үй – ортақ үлестік меншік болып табылатын кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінен 
және көппәтерлі тұрғын үйге іргелес жатқан жер учаскесіне не кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің өзге де 
бөліктеріне дербес шығатын жерлері бар екі және одан көп пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан тұратын, 
біртұтас бөлінбейтін жер учаскесінде біртұтас іргетасы бар жеке тұрған ғимарат;
       8) көппәтерлі тұрғын үй кондоминиумы (бұдан әрі – кондоминиум) – Қазақстан Республикасының 
заңнамасында айқындалған тәртіппен тіркелген меншік нысаны, бұл ретте пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар 
дара (бөлек) меншікте болады, ал дара (бөлек) меншікте емес бөліктер пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың 
меншік иелеріне көппәтерлі тұрғын үй тұрған біртұтас бөлінбейтін жер учаскесін және (немесе) үй жанындағы 
жер учаскесін қоса алғанда, ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі болады;
       9) көппәтерлі тұрғын үй пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің жиналысы (бұдан әрі – жи-
налыс) – пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің кондоминиум объектісін басқаруға және кондоми-
ниум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға байланысты шешімдерді ұжымдық талқылауын және дауыс беру 
арқылы қабылдауын қамтамасыз ететін кондоминиум объектісін басқарудың жоғары органы.
 2-тарау. Көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-
шараларды ұйымдастыру тәртібі
       3. "Сарқан ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары 
және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Бөлім) ауданға бірыңғай сәулеттік келбет 
беру үшін қасбеттерге, шатырларға ағымдағы немесе күрделі жөндеу жүргізуді талап ететін көппәтерлі тұрғын 
үйлердің тізбесін айқындайды.
       4. "Сарқан ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі Қағидалардың 
3-тармағында көрсетілген көппәтерлі тұрғын үйлердің тізбесін айқындағаннан кейін ауданның бірыңғай сәулеттік 
келбетін әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз етеді.
       5. Сарқан ауданының әкімдігі мынадай іс-шараларды ұйымдастырады:
       1) көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлерінің, тұрғын емес үй-жайларының (олар болған жағдайда) меншік 
иелерін ауданның бірыңғай сәулеттік келбетінің жобасымен әкімдіктің ресми интернет-ресурсында таныстыру;
       2) көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері мен тұрғын емес үй-жайларының (олар болған жағдайда) меншік 
иелерін жоспарланатын жұмыстар және оларды өткізудің болжамды мерзімдері туралы ақпараттандыру;
       3) көппәтерлі тұрғын үйдің қасбетіне, шатырына жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне келісу немесе келіспеу 
туралы шешім қабылдау үшін пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың (олар болған жағдайда) меншік иелерінің 
жиналысын ұйымдастыру және өткізу.
       6. Жиналыс пәтер иелерінің, тұрғын емес үй-жайлардың жалпы санының үштен екісінен астамы болған 
жағдайда шешім қабылдайды.
       7. Жиналыста теріс шешім қабылданған жағдайда, көппәтерлі тұрғын үйдің қасбетін, шатырын жөндеу 
жөніндегі бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған жұмыстар жүргізілмейді.
       8. Жиналыстың оң шешімі қабылданған жағдайда, Бөлім құрылыс нормаларының талаптарына сәйкес жұмыс 
көлемін, жөндеу түрін (ағымдағы немесе күрделі) айқындау және олардың физикалық тозу дәрежесін белгілеу 
үшін әрбір көппәтерлі тұрғын үйдің қасбетінің, шатырының техникалық жай-күйін тексеруді ұйымдастырады.
 3-тарау. Көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-
шараларды жүргізу тәртібі
9. Жұмыс көлемін, жөндеу үлгісін (ағымдағы немесе күрделі) айқындау үшін әрбір көппәтерлі тұрғын үйдің 
қасбетінің, шатырының техникалық жай-күйін тексеру жөніндегі ұйымды таңдау мемлекеттік сатып алу туралы 
заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
       10. Көппәтерлі тұрғын үй қасбетінің, шатырының техникалық жай-күйін тексеру қорытындысы бойынша 
Бөлім бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған қасбетті, шатырды күрделі жөндеуге ағымдағы жөндеудің 
сметалық есебін әзірлеу немесе жобалау-сметалық құжаттаманы дайындау жұмыстарын ұйымдастырады, 
кейіннен жергілікті бюджет қаражаты есебінен сараптама қорытындысын алады.
       11. Ағымдағы жөндеудің сметалық құны бекітілгеннен кейін немесе көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбетін, 
шатырын күрделі жөндеудің жобалау-сметалық құжаттамасы сараптаманың оң қорытындысын алғаннан кейін 
Бөлім бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындаған тәртіпке сәйкес бюджеттік өтінім жа-
сайды.
       12. Бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын 
ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарды сатып алуды Бөлім мемлекеттік сатып алу туралы 
заңнамаға сәйкес жүзеге асырады.
      13. Бөлім бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатыр-
ларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарды қабылдауды техникалық қадағалауды жүзеге 
асыратын тұлғаларды тарта отырып, жүзеге асырады.
 4-тарау. Қорытынды ереже
       14. Сарқан ауданына бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, 
шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

Об утверждении Правил организации и проведения мероприятий  по текущему или капи-
тальному ремонту фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на при-
дание  единого архитектурного облика населенным пунктам Сарканского района

В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 10-3 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 
1997 года «О жилищных отношениях», подпунктом 16-5) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казах-
стан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Акимат Сарканского района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила организации и проведения мероприятий по текущему или капитальному 
ремонту фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архи-
тектурного облика населенным пунктам Сарканского района согласно приложению к настоящему по-
становлению.  

2. Государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Сарканского района» в установленном за-
конодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан;  

2) размещение настоящего постановления на интернет - ресурсах акимата Сарканского района по-
сле его официального опубликования.   

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Саркан-
ского района Мынбаеву Жомарту Куситкановичу.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юсти-
ции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опу-
бликования.  

                  Аким района     Маманбаев Г.
Правила организации и проведения мероприятий по текущему или 
капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартирных жилых 
домов, направленных на придание единого архитектурного облика

 Сарканского  района
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила организации и проведения мероприятий по текущему или капитальному ремонту 

фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика 
Сарканского района (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 10-3 За-
кона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", иными нормативными правовыми актами и определяют 
порядок организации и проведения мероприятий по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли 
многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика Сарканского райо-
на.

 2. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:
1) единый архитектурный стиль - совокупность единых признаков, используемых в строительстве, харак-

терная для определенного района застройки территории, в том числе индивидуальной застройки. Основными 
параметрами являются внешний облик, архитектурный стиль, цветовое решение, этажность, отделочные ма-
териалы. Для района индивидуальной застройки основными параметрами являются внешний облик, архитек-
турный стиль, цветовое решение, этажность, отделочные материалы, ограждения, тип кровли и расположение 
хозяйственно-бытовых построек на территории участка;

2) объект кондоминиума - единый имущественный комплекс, состоящий из квартир, нежилых помещений, 
находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, и общего имущества, которое не может находить-
ся в индивидуальной (раздельной) собственности и принадлежит собственникам квартир, нежилых помещений 
на праве общей долевой собственности, включая единый неделимый земельный участок под многоквартирным 
жилым домом и (или) придомовой земельный участок;

3) общее имущество объекта кондоминиума - части объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибю-
ли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, технические этажи, 
подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный уча-
сток под многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок, элементы благоустройства и 
другое имущество общего пользования), кроме квартир, нежилых помещений, находящихся в индивидуальной 
(раздельной) собственности;

4) текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума - комплекс своевременных технических 
мероприятий и работ по замене или восстановлению составных частей и инженерного оборудования много-
квартирного жилого дома, установленных нормативной и технической документацией, проводимых с целью 
предотвращения их преждевременного износа и устранения неисправности;

5) капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума - комплекс мероприятий и работ по за-
мене изношенных конструкций, деталей и инженерного оборудования многоквартирного жилого дома на новые 
или более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых объектов, про-
водимых с целью восстановления ресурса многоквартирного жилого дома;

6) содержание общего имущества объекта кондоминиума - комплекс работ или услуг по технической экс-
плуатации, санитарному содержанию и текущему ремонту общего имущества объекта кондоминиума;

7) многоквартирный жилой дом - отдельно стоящее здание с единым фундаментом на едином неделимом 
земельном участке, состоящее из общего имущества объекта кондоминиума, которое является общей долевой 
собственностью, и двух и более квартир, нежилых помещений, имеющих самостоятельные выходы на земель-
ный участок, прилегающий к многоквартирному жилому дому, либо в иные части общего имущества объекта 
кондоминиума;

8) кондоминиум многоквартирного жилого дома (далее - кондоминиум) - форма собственности, зарегистри-
рованная в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, при которой квартиры, нежилые 
помещения находятся в индивидуальной (раздельной) собственности, а те части, которые не находятся в инди-
видуальной (раздельной) собственности, принадлежат собственникам квартир, нежилых помещений на праве 
общей долевой собственности, включая единый неделимый земельный участок под многоквартирным жилым 
домом и (или) придомовой земельный участок;

9) собрание собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома (далее - собра-
ние) - высший орган управления объектом кондоминиума, обеспечивающий коллективное обсуждение и при-
нятие решений собственниками квартир, нежилых помещений, связанных с управлением объектом кондоми-
ниума и содержанием общего имущества объекта кондоминиума, путем голосования.

 Глава 2. Порядок организации мероприятий по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли 
многоквартирных жилых домов

3. Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района" (далее - Отдел) определяет перечень мно-
гоквартирных жилых домов, требующих проведения текущего или капитального ремонта фасадов, кровли для 
придания району единого архитектурного облика.

4. Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского 
района" после определения перечня многоквартирных жилых домов, указанных в пункте 3 Правил, обеспечи-
вает разработку и утверждение единого архитектурного облика района.

 5. Акимат Сарканского района организует следующие мероприятия:
1) ознакомление собственников квартир, нежилых помещений (при их наличии) многоквартирного жилого 

дома с проектом единого архитектурного облика района на официальном интернет-ресурсе акимата;
2) информирование собственников квартир и нежилых помещений (при их наличии) многоквартирного жи-

лого дома о планируемых работах и примерных сроках их проведения;
3) организация и проведение собрания собственников квартир, нежилых помещений (при их наличии) для 

принятия решения о согласии или несогласии проведения ремонтных работ фасада, кровли многоквартирного 
жилого дома.

6. Собрание принимает решение при наличии более двух третей от общего числа собственников квартир, 
нежилых помещений.

7. В случае принятия собранием отрицательного решения работы по ремонту фасада, кровли многоквар-
тирного жилого дома, направленные на придание единого архитектурного облика, не производятся.

8. При принятии собранием положительного решения Отдел, в соответствии с требованиями строитель-
ных норм, организует обследование технического состояния фасада, кровли каждого многоквартирного жилого 
дома для определения объема работ, типа ремонта (текущий или капитальный) и установления степени их 
физического износа.

 Глава 3. Порядок проведения мероприятий по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли 
многоквартирных жилых домов

9. Выбор организации по обследованию технического состояния фасада, кровли каждого многоквартирно-
го жилого дома для определения объема работ, типа ремонта (текущий или капитальный) осуществляется в 
соответствии с законодательством о государственных закупках.

10. По итогам обследования технического состояния фасада, кровли многоквартирного жилого дома От-
дел организует работу по разработке сметного расчета текущего ремонта или изготовлению проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт фасада, кровли, направленного на придание единого архитектурного 
облика, с последующим получением заключения экспертизы за счет средств местного бюджета.

11. После утверждения сметной стоимости текущего ремонта или получения положительного заключения 
экспертизы проектно-сметной документации капитального ремонта фасада, кровли многоквартирных жилых 
домов, Отдел составляет бюджетную заявку в соответствии с порядком, определенным центральным уполно-
моченным органом по бюджетному планированию.

12. Приобретение работ по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартирных жилых 
домов, направленных на придание единого архитектурного облика, осуществляется Отделом в соответствии с 
законодательством о государственных закупках.

13. Приемка работ по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартирных жилых до-
мов, направленных на придание единого архитектурного облика, осуществляется Отделом с привлечением 
лиц, осуществляющих технический надзор.

 Глава 4. Заключительные положения
14. Финансирование мероприятий по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартир-

ных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика Сарканского района, осущест-
вляется из средств местного бюджета.
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ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сен туған күн, мерекеңмен!

Орталықтағы жақсы үй сатылады, ішінде ыстық, суық су, душ, 
дәретхана, Аристон бар. Жазғы ас үй (екінші үй) де бар. Гараж, монша 
салынған. Қос учаске – 14 сотық. Суаруы өте жақсы. Хабарласыңыздар 
Жамбыл көшесі №18 (полициядан 2 квартал жоғары), тел.2-13-54, 
ұялы. 8700 2786020.

Продам благоустроенный дом в центре, имеется горячая, холод-
ная вода, душевая кабина, туалет, Аристон. Летняя кухня (второй дом). 
Гараж, баня, все хоз.постройки. Сдвоенный участок 14 соток. Полив 
отличный. Обращаться ул. Жамбыла №18 (2 квартала выше поли-
ции), тел.2-13-54, сот. 8700 2786020. 

Яндекс будет доставлять документы из ЦОН
Мы заключили сотрудничество с курьерской службой «Яндекс» по сервису достав-

ки готовых документов из ЦОНа до двери клиентов. Теперь не обязательно ехать за 
готовым документом в ЦОН, можно заказать доставку.

Для нас важно, чтобы процессы обслуживания населения были максимально ком-
фортными, и не было необходимости повторно приходить за готовыми документами. 
Ранее мы уже запустили сервис доставки документов в течение одного рабочего дня. 

Теперь мы по инициативе Министерства цифрового развития совместно с «Яндекс» 
реализовали альтернативный способ доставки, более быстрый и удобный. Часто бы-
вает, что документ необходим нам срочно, и в такие моменты удобно воспользоваться 
«Яндекс» доставкой. У людей не всегда бывает возможность отпроситься с работы, 
дополнительно приехать или оставить детей дома. Сервис по доставке документов 
значительно экономит время и деньги. 

Так, допустим, если расстояние до ЦОНа 3 километра, то Яндекс привезет доку-
мент ориентировочно за 1 500-2 000 тенге. Время доставки составляет от 15 минут до 2 
часов. Сроки доставки зависят от адреса отправления, стоимость может варьировать-
ся в зависимости от вашей локации, заторов и загруженности на дорогах. «Яндекс» 
доставка уже доступна в 17 городах Казахстана, в ближайшее время воспользоваться 
сервисом смогут жители всей страны.

Процесс оформления доставки доступен для каждого. Клиент получает SMS от 
службы «1414» с предложением оформить доставку готовых документов посредством 
портала express.gov4c.kz. При доставке клиенту необходимо заполнить анкетные дан-
ные, указать адрес доставки и телефон.  Затем необходимо произвести оплату за до-
ставку документов. Отслеживать курьера в режиме реального времени и поддержи-
вать с ним связь можно через мобильное приложение Яндекс.GO. 

К сведению, доставка готовых документов доступна по 150 госуслугам среди кото-
рых документы по государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое 
имущество, акты на земельные участки, апостилированные документы об образова-
нии, архивные справки, дубликаты военных билетов и другие. При этом под сервис 
доставки не попадают такие документы как удостоверение личности, паспорт и води-
тельские права.

Ж. ДЖЕКСЕМБАЕВА,
заместитель начальника отдела ЦОН Сарканского района.

Сарқан қаласының тұрғыны, аяулы жар, 
ардақты ана, мейірімді әже Еспаева Салта-
нат Мухаметқалиқызын 50 жас мерейтойымен 
құттықтаймыз. Басына амандық, деніне саулық, 
жұмыста табыс, отбасыңмен бақытты ғұмыр 
кешуіне тілектеспіз.

Көктемнің күлімдеген күні болшы,
Өмірдің шешек атқан гүлі болшы.
Отбасыңмен көңілді өмір сүріп,
Өмірде ең бақытты жарым болшы.
Тау суындай таусылмас қайрат,
Сыр суындай сарқылмас жігер.
Гүлдей жайқалған ғұмыр,
Гүлдей тербелген өмір тілеймін.
Жаныңның жақсылығы шуақ шашып,
Бөленсін бақытында нұрға шашып.
Барлық жанның мақтауын ала берші,
Алланың берген жасын жасай берші.
Тілек білдірушілер: Асем, Асел, Әли, немерең Аида, жұбайың Амангелді.

Пограничник ауылының тұрғыны, Дакеевтер әулетінің мәңгілік сағынышы 
болған Дакеев Сауытақын Тоқтағанұлының 59 жасында мәңгілік мекеніне 
кеткеніне 5 қарашада бір жыл толады. Асқар тауымыз, асылымызды жоғалтқандай, 
ардағымыздан айырылғандай күн кешудеміз. Жарқылдап 
жүрген бауырымыздың жарқын бейнесі көзден кетсе де 
көңілден кетпейді. Жаны жәннатта, иманы жолдас, жер 
бесігі жұмсақ болсын. Ағайынға сыйлы, жора-жолдастарына 
қадірлі, жиендеріне ерекше мейірімді, жаны жайсаң бауыры-
мызды сағына еске аламыз.

Еңбек еттің, ерінбедің талмадың,
Бір әулеттің арқасүйер тірегі боп.
Ағайынның ара жігін жалғадың,
Жыл толды ғазиз жүрек тоқтағалы,
Туыс-туғанын сағынып еске алады.
Күлімдеген мейірімді асыл бейнең,
Жүрегімізде мәңгілік сақталады.
Еске алушылар: Дакеевтер әулеті жиендері. Пограничник ауылы.

Еске алу

Асылбеков Камидолда Токтасыновичтің атына тіркелген Бірлік ауылы, Жан-
сугуров (бұрынғы Центральная) көшесі № 41 үйдің жерінің  мемлекеттік тіркеу актісі 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

15.11.2022 ж. бастап 21.11.2022 ж дейін БЭП сайтында http://ecoportal.kz / келесі 
жұмыс жобасы бойынша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізіледі 
«Сарқан ауданының Сарқан қаласында 7 5 қабатты 60 пәтерлі жалға берілетін тұрғын 
үйлерді абаттандыру және инженерлік-коммуникациялық желілер салу». 

Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Сарқан ауданының құрылыс, сәулет және 
қала құрылысы бөлімі» ММ, БСН 111240018629, мекенжайы: Жетісу облысы, Сарқан 
ауданы, Сарқан қаласы, Мұхамеджан Тынышпаев көшесі, 8а ғимараты. Қосымша 
ақпарат алуға болатын байланыстар мен электрондық мекен-жай: 8(72839) 2-18-76, 
87781046987, e-mail: ont-np@mail.ru. Жоба материалдарымен ecoportal.kz сайтында 
және ЖАО сайтында https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-natural/press/article/1
?activities=45050&lang=ru, "Қоғамдық тыңдау" бөлімінде танысуға болады. Ұсыныстар 
мен ескертулер ecoportal.kz сайтында қабылданады.

Әзірлеуші "OHT-NP" ЖШС, «Курмангалиев Р.А.» ЖК, тел. 87781046987, 
87012775623. Жергілікті атқарушы орган: "Жетісу облысының табиғи ресурстар 
және реттеу басқармасы " ММ, тел.8(7282) 32-92-67.

ПРОВОДЯТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
 СЛУШАНИЯ

С 15.11.2022г по 21.11.2022г на сайте ЕЭП http://ecoportal.kz/ проводятся обще-
ственные слушания посредством публичных обсуждений по рабочему проекту «Стро-
ительство инженерно-коммуникационные сети и благоустройства 7-ми 5-ти этажных 
60-ти квартирных арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района».

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ «Отдел строительства, архитектуры 
и градостроительства Сарканского района», БИН  111240018629, адрес: область 
Жетісу, Сарканский район, г.Саркан, ул.Мухаметжан Тынышбаев, дом 8А. Контакты и 
электронный адрес по которым можно получить дополнительную информацию: тел. 
8(72839) 2-18-76, 87781046987, e-mail: ont-np@mail.ru. Ознакомится с материалами 
проекта можно на сайте ecoportal.kz и на сайте МИО https://www.gov.kz/memleket/
entities/zhetysu-natural/press/article/1?activities=45050&lang=ru, в разделе «Обществен-
ные слушания». Предложения и замечания принимаются на сайте ecoportal.kz.

Разработчик ТОО «OHT-NP», ИП «Курмангалиев Р.А.» тел. 87781046987, 
87012775623. Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ре-
сурсов и регулирования природопользования области Жетісу», тел.8(7282) 32-
92-67.

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУЛАР ӨТКІЗІЛЕДІ 

Продаются магазин и кафе с действующим бизне-
сом. Обращаться по тел. 8702 6975041, 8776 9699679.

Басты назарда - алдын алу жұмысы
Өрт кезінде ең қорқыныштысы – адамдар өлімі. Оның орнын ешнәрсе толтырмай-

ды. Балалар, қарт адамдар, сырқат адамдар және мас күйіндегі адамдар жиі қаза бо-
лады. Көбінесе үйлер және жанғыш материалдар, оталдыру көздері және оттегі бар 
жерлер жанады. Өрттің шығуының басты себебі – егер ол қасақана от қою болмаса 
– сіріңкемен, оттықпен, темекі тұқылымен, ашық оты бар майшам және шырақпен, 
электр жабдықтарымен – үтік, плита, сонымен қатар газдың, бензиннің және тез 
тұтанатын заттармен абайсыз болып табылады. Көбінесе өрт электр өткізгіш бұзылып 
тұрса, қолдан жасалған электр жабдықтары торапқа қосылып тұрса шығады. Әрбір 
оныншы өрт балалардың отпен ойнауы салдарынан болады, өйткені бала отпен 
ойнаудың қауіпті екендігін түсіне алмайды, ал ересек адамдар оған түсіндірмеген. Өрт 
– қайғы, бақытсыздық, қатты эмоциялық толқу. Бір сөзбен айтқанда стресс. Сондықтан 
бұл қасірет саған, сенің үйіңе келмейтіндей етіп өмірде жасау қажет. Барлық бұл се-
бептер әрбір адамға бала кезінен таныс, бірақ. Өрт статистикасына қарасақ әрбір он 
өрттің 6-7-і тұрғын үйге келеді. Адам осылай қалыптасқан – қырағылық туралы ұмыту 
оның сүйікті кәсібі, әрқайсысы өрт көршінің үйінде болады, ал менің үйімде ешқашан 
болмайды деп есептейді. Осыны ескере келе Сарқан ауданы төтенше жағдайлар 
бөлімінің қызметкерлері тұрақты түрде тұрмыстағы өрттердің алдын алу бойынша 
жұмыс атқарып келеді. Осы жұмысты орындау барысында үгіт - насихаттық жұмыстың 
қолда бар барлық тәсілдері мен амалдарын қолдануда, бірақ та тұрмыстағы өрттердің 
алдын алудың тиімді тәсілдерінің бірі болып тұрғын үйлерге жүргізілетін аула-аралық 
өтулер болып отыр. Аула аралық өтулер кезінде тұрғындарға өрт қауіпсіздігінің жады-
намалары табыс етіледі, жиналыстар өткізіледі. Тұрмыс жағдайы нашар отбасылар 
арасында өрттердің алдын-алу жұмысы да жүргізіліп келеді.

Өрт кезінде дереу 112 немесе 101 телефон нөмеріне хабарласаңыздар
Е.ИСАГАЛИЕВ,

 аудандық ТЖБ бас маманы,  азаматтық қорғау капитаны.                           


