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Аудан әкімінің сөзінше 
ауданының әлеуметтік-
экономикалық дамуының негізгі 
көрсеткіштеріне көз салсақ, 2022 
жылдың 9 айдың қорытындысы 
бойынша өсудің оң серпіні 
байқалады. Аграрлық секторда 
50 млрд. 751 млн. теңгеге өнім 
өндірілсе, жыл соңына дейін 
бұл көрсеткіш 56 млрд.теңге жо-
спарланып отыр. Ауданның ауыл 
шаруашылық техникалық 
паркін жаңарту мақсатында 
жыл басынан 2 млрд. 228 
млн. теңгеге 105 дана 
ауыл шаруашылық техни-
касы сатып алынған. Ауыл 
шаруашылығы дақылдарын 
суару мақсатында ауыл 
шаруашылығы тау-
ар өндірушілерін сумен 
қамтамасыз ету үшін 10 ішкі 
шаруашылық  каналдарының 
ағымдағы жөндеуден өткізуге 
206,9 млн.теңге қаражат 
бөлініп, жоспарға сәйкес 
жұмыстар атқарылуда. 

  Өңірдің өнеркәсіп, шағын 
бизнес және туризм саласын-
да да өркенді өзгерістер орын 
алған. Мысалы, өнеркәсіпте 
7 млрд. 408 млн. теңге өнім 
өндіріліп, өткен жылға қарағанда 
өсу қарқыны 116% құраған. 
Негізгі капиталға 25 млрд. 225 
млн. теңге инвестиция тарты-
лып, қомақты қаржы ауданы-
мызды ажарландыруға қызмет 
етуде.

- Сарқан ауданы өзінің 
қолайлы географиялық орнала-
суына, табиғи қорықтар мен су 
ресурстарының болуына байла-
нысты туристердің көп баратын 
аймағы болып табылады,- деді 
Ғалымжан Қанатұлы өз баян-
дамасында. - Жыл сайын жазғы 
шомылу маусымында Балқаш 
көлінің жағалауына 30 мыңнан 
астам адам келеді. Биылғы жылы 
Балқаш көлінің жағалауына 
инженерлік-коммуникациялық 
жүйелерін жүргізу үшін  жобалық 
сметалық құжаттамасы әзір-
ленді. Құрылыс-монтаждау 
жұмыстарына қажетті сома 5,0 
млрд. теңге. Орта мерзімді жо-
спар бойынша қаражат кезең-
кезеңімен бөлінетін болады.
Құрылыс-монтаждау жұмыстары 
аяқталғаннан кейін 13,0 млрд.
теңгеге инвестициялар тар-
ту және 7000 адамға жаңа 
маусымдық жұмыс орында-
рын ашу жоспарлануда. Тау 
туризмін дамыту мақсатында 

Ұсыныстар ескерусіз қалмайды
Өткен аптада аудан әкімі Ғалымжан Маманбаев ағымдағы жыл-

ды қорытындылап, келер жылға деген жоспарларымен бөлісті. 
Аудандық мәдениет    үйінде    өткен келелі кеңесте аудан басшысы 
қала тұрғындарының алдында өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму 
қорытындыларына жан-жақты тоқталып, алда атқарылатын ілкімді 
істерді атап өтті.

Тополевка - Жалаңаш тау жо-
лын жөндеуге 281,0 млн.теңгеге 
қаражат бөлінді. Бұл туристік 
бағыттардың санын және 
туристердің келуін арттырады.

Б е й н е д е р е к т е р м е н 
сүйемелденген ауқымды баян-
дамасында Ғалымжан Қанатұлы 
сондай-ақ өңіріміз үшін маңызды 
өзге де сүбелі салаларға кеңінен 
тоқталды.  Мысалы «Нұрлы 
жер» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында өткен жылы Сарқан 
қаласында құрылысы басталған 
2-қабатты 20 пәтерлі тұрғын 
үйге жалпы 302,5 млн. теңге 
бөлініп, құрылыс монтаж 
жұмыстары жүргізілуде. Өзінің 
жеке блок-модульдік қазандығы 
болатын аталмыш үй биыл 
қолданысқа берілмек. Тұрғын үй 
кезегінде тұрғандардың тізімін 
айтарлықтай азайтуға мүмкіндік 
беретін екі бесқабатты 60 
пәтерлі үйлердің бастапқы 300 
млн. теңге бөлініп, жұмыстары 
жүргізілуде. 

Ал бүгінгі таңда аудандағы 
халықты сумен қамтылуы 98,7 
пайызды немесе 28 елді мекен 
құрайды (6 разъезде және Баян-
бай мен Садовое ауылдарында 
орталықтандырылған ауыз су 
жүйесі жоқ). 

100 пайыз сумен 
қамтылмаған Екіаша мен Алма-
лы ауылдық елді мекендерінде 
сумен жабдықтау желілеріне 

күрделі жөндеу 
жұмыстарының жобалық-
сметалық құжаттамасын 
дайындауға бастапқы 20,0 
млн теңге бөлінген. 

Аудан орталығын сапа-
лы орталықтандырылған 
ауыз су жүйесімен 
қамтамасыз ету 
мақсатында биыл Сарқан 
қаласының бас су қоймасын 
қайта салу нысанының 
жобалау сметалық 
құжаттамасы әзірленуде. 
Жобалау сметалық 
құжаттамаға сәйкес бас су 
қоймасында жаңа тазарту 
қондырғыларын орнату, ре-

зервуар құрылыстары, су асты 
құбырлар жүргізу жұмыстары 
қарастырылуда.

Жиын негізінен қала 
тұрғындарымен кездесу аясын-
да өткендіктен аудан басшысы 
Сарқан қаласы бойынша жүзеге 
асырылып жатқан бірқатар 
шаруаларға жеке-жеке тоқталды. 
Атап айтқанда бірқатар мектептің 
стадиондары жаңғырса, шағын 
футбол, балалар ойын және 
стрит воркаут алаңдары салын-
ды, көптеген көшелердегі арбат, 
жаяу жүргінші жолдары жаса-
лып, жарықтандыру жұмыстары 
жедел жүруде. Көп қабатты 
тұрғын үйлердің шатырлары 
кезең-кезеңімен ауыстырылуда.

С а р қ а н д ы қ т а р д ы 
толғандыратын тағы бір мәселе 
ол жол. Аудан әкімінің сөзінше 
аталмыш бағытта да бірқатар 
жұмыстар қолға алынған. Сарқан 
қаласының Қабанбай батыр 
көшесінің жолдарына күрделі 
жөндеу жұмыстары және жаяу 
жүргіншілер жолын орнатуға 
212,0 млн. теңге бөлінген. Ал 
аудан орталығындағы тағы 
біраз көшелерге орташа жөндеу 
жұмыстарына 360,3 млн.тг. жо-
спарланып, оған Жанабаев, 
Тәуке хан, Абай, Ш.Уәлиханов, 
А.Жұбанов, Панфилов және 
Жөнкебаев, Ғ.Мұстафин және 
М.Төлебаева көшелері рет-

ке келтірілмек. Осылайша 
2023 жылға қажетті қаражат 
бөлінген кезде жақсы және 
қанағаттанарлық жағдайдағы 
автомобиль жолдарының үлесі 
болжам бойынша  70% - ға жет-
пек.

Ғалымжан Қанатұлы со-
нымен қатар білім, денсаулық 
сақтау, мәдениет  салаларының 
жай-күйін баяндай келе жақсы 
жаңалықтармен де бөлісті. Атап 
айтқанда Аманбөктер, Көкөзек, 
Ақтұма ауылдарына типтік 
ауылдық клубтарының жобалық 
сметалық құжаттарын әзірлеуге 
92,1 млн.теңге бөлінген. Ал 
Көктерек және Алмалы ауылдық 
мәдениет үйлеріне күрделі 
жөндеу жұмыстары қолға 

алынған. Дене шынықтыру және 
спорт салаларында да ілгерілеу 
байқалады. Аудан әкімі әсіресе 
иелері пайдаланбайтын ірі жер 
телімдерін мемлекеттік меншікке 
қайтару мәселесіне ерекше 
екпін бере сөйледі. Мұндай жер-
лер анықталып, қайтарылған 
соң ауыл тұрғындары жер 
телімдеріне қол жеткізбек. 

Баяндамасын аудан басшы-
сы - Жоғарыда баяндалғандай 
алдымызға қойылып отырған 
міндеттер жылдан-жылға артып 
келеді. Сондықтан осы жолда 
бәріміз бірігіп әр салада қызмет 
атқарып, мақсаттарға жетеміз 

деп нық сенім білдіремін,-деп 
түйіндеді. 

Келесі кезекте тұрғындар 
тарапынан ұялы байланыс пен 
интернеттің нашарлығы, Сарқан-
Бірлік жолында орналасқан 
қоқыс алаңы ретке келтірілсе, 
Бірлік ауылына апаратын 
жолдың Республикалық айнал-
ма жолмен түйіскен тұсындағы 
жол қауіпсіздігі,  Қабанбай батыр 
көшесі №79 көпқабатты тұрғын 
үйдің шатыры ауыстырылса, Ва-
тутин көшесіне қара жол төселсе, 
асфальт төселерде көше 
бойындағы инфрақұрылымдық 
ерекшелік ескерілсе деген сын-
ды сауалдар жолданды. 

«Кейбір мәселелерді 
шешу үшін уақыт, қосымша 

қаражаттар керек болады. 
Барлық мүмкіндікті қарастырып, 
заң аясында көтерген 
мәселелеріңізді кезең-кезеңмен 
шешетін боламыз». - деді ау-
дан әкімі Ғалымжан Қанатұлы. 
Азаматтардың барлық тілектері 
мен шағымдарын назарға алған 
аудан әкімі көтерілген мәселелер 
бойынша жауаптыларға нақты 
тапсырма беріп, оны тікелей 
өз бақылауына ұстайтындығын 
жеткізді. Сонымен қатар, аудан 
әкімі жиыннан соң азаматтар-
ды жеке мәселелері бойынша 
қабылдады.

П.ЖЕҢІСХАН.



 18 қараша 2022 жылe-mail: Igiman01@mail.ruARQANS ÓZEKTІ 2
Мемлекеттік қызметшілердің 

құқығын қорғаудағы әдеп жөніндегі 
уәкілдің рөлі

Мемлекеттік қызметшілердің басты ережесі саналатын 
Әдеп кодексі Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 
жылғы 29 желтоқсандағы №153 «Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік нормаларын және 
мінез-құлық қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шара-
лар туралы» Жарлығымен бекітілген.

Бұл кодекс мемлекеттік қызметкерлердің қызметтегі және 
күнделікті өмірдегі жүріс-тұрыстарының жаңа стандартын түзді. 
Соған сай мемлекеттік органдарда әдеп жөніндегі уәкіл енгізілді.

Осы ретте Сарқан ауданы әкімдігінде Әдеп жөніндегі уәкіл 
қызметін атқару жауапкершілігі жүктелді. Жауапкершілігі жоғары 
қызметте сенім үдесінен шығып, аянбай қызмет ету негізгі мақсатым 
болды. Өзіңнің жүріс – тұрысыңмен, халқыңа адал да абыройлы 
болу басты парызым деп есептеймін.

Өйткені Әдеп жөніндегі уәкілдің міндетіне мемлекеттік қызметтің 
әдеп нормаларының сақталуы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексіне қайшы әрекеттердің 
алдын алу жұмыстарын үйлестіру жатады. Осы ретте мемлекеттік 
қызметшінің моральдік бет-бейнесі мен этикасына айрықша көңіл 
бөлінетіндігін атап өткен жөн. Негізінен мемлекеттік қызметшілер 
жұмыс уақытынан бос уақыттарында да Әдеп кодексін қатаң ұстауы 
міндетті. Демек қызметкер барынша сыпайы, өзінің лауазымдық 
артықшылығын жеке басының пайдасы үшін қолданбайтын адал, 
кез-келген сәтте сабырлы, ұқыпты болғаны жөн.

Сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің жеке өмірінде де 
аңдап басып, өз ісімен өзгеге үлгі болуды естен шығармағаны аб-
зал. Олардың күнделікті міндеті қарапайым адамдармен қарым-
қатынас жасау арқылы жүзеге асырылатынын ескерсек, мемлекеттік 
қызметшіге кәсіби біліктілікпен қатар адамгершілік қасиеттер де ауа-
дай қажет. Қалай десек те, мемлекеттік қызметшінің күнделікті өмір 
салты тиісті заң талаптарына толық сай болғаны дұрыс.

Ауданымызда әрбір тұрғынның өтініш-тілектерін орындау 
маңызды. Өйткені ауданымыздың көркеюі мен дамуы, әрбір 
тұрғынның мұң-мұқтажының уақытылы шешімін тауып, халыққа 
жақын болып қолдау білдіру, қоғамда туындайтын мәселелерді ше-
шуге көмектесіп, халықпен кері байланыс орнату әрқашанда мемле-
кетке сенімділікті арттыратыны сөзсіз.

Жергілікті басылымдарда, Әдеп жөніндегі уәкілдің sarkan_adep 
инстаграм парақшасында Әдеп жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен 
жиналыстар туралы мәліметтер орналастырылуда.

Қазіргі таңда Сарқан ауданы әкімдігі ғимаратында «Скуд» жүйесі 
орнатылып, қалыпты жұмыстар жүргізілуде және  мемлекеттік 
қызметкерлердің жұмыс орнына уақытылы келіп кетуі тексеріліп 
отырады. Бүгінгі таңда ауданымыздағы аянбай еңбек етіп жүрген 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді көтермелеу бағытында тиісті 
жұмыстар жүргізіліп, марапаттау жұмыстары атқарылып келеді.

Ұлан ЕРДЕНБЕКОВ, 
Сарқан ауданының әкімі аппаратының басшысы, әдеп 

жөніндегі уәкілі.

Кәсіпкер құқығы қорғалуда
«Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке 

алу туралы» заңына сәйкес Құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу органдары қызметінің негізгі бағыттарының 
бірі кәсіпкерлердің құқықтарын мемлекеттік органдар, 
олардың қызметіне заңсыз араласуынан қорғау болып табы-
лады. 

Ағымдағы жылдың 8 айының есептік деректері бойынша 
Басқармамен 5305 тексеру тағайындау актісі тіркелген. Жеке 
кәсіпкерлік субьектілерін тексеру үлесі 20,7 пайызды немесе 1098 
тексеруді құрады. Оның ішінде 197 тексеріс арнайы тәртіппен, 880 
жоспардан тыс тексеру жүргізілген.

Соңғы үш жылда мемлекеттік қолдау шараларын шағын және ми-
кро бизнесті тексеруге мараторий ескере отырып, жоспарлы тексе-
рулер санын қысқарту үрдісі байқалды. Атап айтқанда, 2019 жылмен 
салыстырғанда 2020 жылы тексерулер саны бірден 70%-ға, өткен 
2021 жылы тағы 0,3%-ға қысқарды.

Тексерулерді тағайындау туралы актілерді тіркеу тексерулерді 
тіркеуді есепке алу үшін құрылған «тексерулер субъектілері мен 
объектілерінің бірыңғай тізілімі (ТСОБТ)» жүйесінде электрондық 
форматта жүзеге асырылады, сондай-ақ мемлекеттік бақылау мен 
қадағалаудың ашықтығын қамтамасыз етеді.

Басқарма тіркеу кезеңінде 39 тексеру жүргізудің, оның ішінде биз-
нес субъектілеріне қатысты 16 тексерудің жолын кесті, осылайша 
кәсіпкерлердің құқықтары қорғалды. Прокурорлық қадағалау шара-
ларымен 21 тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. 

Сонымен қатар, бақылау және қадағалау органдары тарапы-
нан тексерістерді негізсіз жүргізу фактілерінің жолын кесу үшін 
ақпараттық сервиспен қатар кәсіпкерлерге арналған «Qamqor» 
мобильді қосымшасы жұмыс істеуін жалғастыруда. Тіркелген 
пайдаланушыларға мобильді қосымша арқылы алдағы тексеру ту-
ралы хабарлама жіберіледі.

Сонымен қатар, тексеру туралы толық ақпаратты www.qamqor.
gov.kz,  Комитет порталы арқылы тиісті жолға тексеру актісінің тіркеу 
нөмірін толтырып, алуға болады.

Мемлекеттік мекемелер заңсыз тексерулер жүргізу бойынша 
кәсіпкерлердің құқықтарын бұзған жағдайда Басқармаға 87282 24 11 
38 телефоны арқылы хабарласуға болады. 

ҚР БП ҚСжАЕК 
Жетісу облысы бойынша басқармасы.

БАҚ өкілдері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыруға бағытталған үздік журналистік 

жұмыстардың  облыстық конкурс
ЕРЕЖЕСІ1.Жалпы ережелер

1.1. ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет) Жетісу облысы бойынша 
департаменті Жетісу облысының Қоғамдық 
даму басқармасымен  бірлесіп,  бұқаралық 
ақпарат құралдарында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясаттың іске асырылу барысын жа-
рия етуді жандандыру; Жетісу облысының 
бұқаралық ақпарат құралдарында азаматтардың 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл сала-
сында құқықтық ағарту деңгейін арттыруға, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық сана-
ны қалыптастыруға, сыбайлас жемқорлықты 
қабылдамауға бағытталған материалдардың 
шығуын ынталандыру мақсатында БАҚ өкілдері 
арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыруға бағытталған үздік 
журналистік жұмыстарға конкурс (бұдан әрі – 
конкурс) өткізеді.

2.Қатысушылар
2.1.Конкурсқа авторлар мен авторлық 

ұжымдар – редакцияның штаттық қызметкерлері 
және штаттан тыс авторлар немесе тілшілер, 
журналистер, баспасөз хатшылары, журналист-
блогерлер (бұдан әрі – конкурсқа қатысушылар) 
қатыса алады.

3.Конкурс материалдарына қойылатын та-
лаптар:

3.1.Конкурсқа журналистердің 2022 жылғы 1 
қаңтар мен 2022 жылғы 20 қараша аралығында 
баспа БАҚ-та, ақпараттық агенттіктерде 
жарияланған авторлық жұмыстары, мемлекеттік 
және орыс тілдеріндегі бейнесюжеттер, 
телебағдарламалар қабылданады.

3.2.Жарияланымдар түпнұсқада неме-
се материалдың көшірмесінде/сканерленген 
нұсқасында (басылымды, күнін және автордың 
толық байланыс деректерін көрсете отырып) 
ұсынылуы тиіс.

3.4. Жұмыстың бейне жұмыстары эфирлік 
анықтамалардың сүйемелдеуімен телевизиялық 
бағдарламаның көшірмесі түрінде (cd/dvd 
дискілерінде, flash-тасығыштарда немесе 
сілтеме арқылы) ұсынылуы тиіс.

3.5. Электрондық БАҚ журналистеріне 
жарияланған материалдардың көшірмесін 
интернет-сайтта орналастырылғанын растай 
отырып жіберу қажет.

3.6. Материалдар мемлекеттік және 
орыс тілдерінде қабылданады. Ұсынылатын 
материалдарға міндетті түрде: өтінім, журна-
лист туралы қысқаша өмірбаяндық ақпарат қоса 
берілуі тиіс.

3.7. Конкурсқа ұсынылатын жұмыстар саны.
3.8. Бір журналист 1 ғана жұмыс ұсына ала-

ды.

3.9. Конкурсқа материалдарды қабылдаудың 
соңғы күні – 2022 жылғы 30 қараша.

4.Байқауды өткізу кезеңдері
4.1. Байқау комиссиясы өз жұмысының 

қорытындысы бойынша байқау жеңімпаздарын 
анықтайды.

4.2. Конкурс келесідей номинациялар бойынша 
марапатталады:

 «Мерзімді баспа басылымдары арасындағы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта Жетісу об-
лысына қатысты үздік мақала» ;

 «Интернет ресурстарда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тақырыпта Жетісу облысына 
қатысты үздік мақала»;

 «Телеарналарда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы Жетісу облысына қатысты үздік  бейнесю-
жет»;

 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта 
Жетісу облысына қатысты үздік журналистік зерт-
теу»; 

 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің 
жұмысын өңірлік деңгейде кеңінен жариялауы» 
(аудандық, қалалық БАҚ, интернет-ресурстар);

 «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бой-
ынша Жетісу облысының әлеуметтік желілердегі 
үздік жариаланым» (әлеуметтік желілер);

5.Конкурстық комиссия
5.1. Конкурстық комиссияның құрамы Жетісу 

облысының қоғамдық даму басқармасы басшысының 
бұйрығымен бекітіледі. Конкурстық комиссия төраға 
мен комиссия мүшелерінен құралады. Конкурс 
комиссиясының құрамына Қазақстан Республикасы 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Жетісу облысы бойынша департаментінің, Жетісу 
облысы қоғамдық даму басқармасының өкілдері, 
журналистика ардагерлері, ҮЕҰ өкілдері кіреді.

6.Авторлық құқық
6.1. Жұмыстың авторлық құқықтарының 

сақталуына конкурсқа қатысушы жауапты бола-
ды. Конкурсқа қатыса отырып, автор байқаудың 
Ұйымдастыру комитетіне жіберілген материалды 
коммерциялық емес мақсаттарда (Интернетте, ба-
спа басылымдарында, әлеуметтік желілерде ор-
наластыру) пайдалануға автоматты түрде құқық 
береді.

7.Ұйымдастырушымен байланыс
7.1. Материалдарды байқаудың Ұйымдастыру 

комитетінің 7su-smi@mail.ru  электрондық ме-
кенжайына жіберу керек немесе Талдықорған 
қаласы, Балапанов көшесі, 28, №1028 кабинетке 
хабарласуға болады.

Қосымша ақпарат үшін: м.:    +77009799900, ж.т.:  
8 (7282) 41 21 62

8.Байқау жеңімпаздарын марапаттау
8.1. Байқау жеңімпаздары дипломдармен, 

сыйлықтармен марапатталады.

Оң – солын танып қалған немерем бар. Қолына 
тиген бес-он теңгені ұқыпты ұстап, орынды 
жұмсамайды, оңды-солды шашады.

- Өскенде ақшалы боламын. Сіздерді 
қызылды – жасылды дүниеге малындырып 
қоямын, - дейтін уәжіне орай хал – қадірімше оңай 
олжаның опық жегізетінін дәлелдеймін.

- Ешқашан да ақша аспаннан түспейді. 
Еңбекпен тапқан табысыңды дөйдалаға 
жұмсамайсың. Атам қазақ «Тарта жесең тай 
қалады, қорқа жесең қой қалады» дегенді өмірден 
алған. Қанағат керек. Ал аярлықпен, алдау – арба-
умен, ұрлықпен, қулықпен келген олжаның бәрі де 
баянсыз. Бүгінгі заманда ақшаны адал деп, арам 
деп бөлетін болдық. Маңдай термен табылғаны – 
адал, игілігіңе жұмсалады. Арам ақша қалай келсе 
– солай кетеді. Әлдебіреулер әлденер, сәнденер... 
дегенмен көпке ұзамайды. Алғыспен алған ақшаң 
ғұмырлы, қарғыспен қолыңа түскен байлықтың 
ғұмыры қысқа. Абырой әкелмейді, мұра болып та 
жарытпайды, - дедім мен. Осылай үлдім де өзім 
білетін бір танысымның ақшаға арбалып, кейіннен 
барынан айырылғанын әңгімеге арқау еттім.

Мен оны көптен білуші едім. Тонның ішкі бау-
ындай араласып кетпегенімізбен, бір – бірімізбен 
қызмет бабында жиі ұшырасып жүрдік. Алыпұшпа 
мінезі бар, мақтан сүйеді, сырмінез жандарға 
өзімде ғана болса дейтін ішмерездігі сезіліп 
қалады. Сыртқа, әрине, білдірмейді, жұлымыр, 
көзге түсуге бейіл.

Ол қызмет баспалдағымен тез көтерілді. 
Әдетте кейбір басшылардың бағыныштыларын 
қабылет-қарымына емес, айтқанды бұлжытпай 

                                    Жемқорлық – жегі құрт

 Ақшаға арбалғандар...
орындайтын жылпостығына қарап бағалайтынын 
кімнен жасырамыз? Оның лауазымы биіктей берді. 
Биікке шығу үшін әрекет керек. Өсуіне қалтасының 
қалыңдығы көмектесті. Берді, бергенінің орнын 
толтыру үшін алудан кенде болған жоқ. Шығынды 
жабатын пайда көзін іздеді, тапты. Заңсыздығын 
бүркемелеу үшін тексерушілердің де көмейін тол-
тырды. Қаладағы қамалға бергісіз, ауылдағы кең 
сарайдай үй-жайы талайдың көзқұртына айналды. 
Дүниенің парқын білмейтін еркетотай ұл-қызының 
бүлдіргені бір таңға жететін әңгіме.

-Қарашы, пысықтығында шек жоқ, істің көзін та-
батын азамат,-дейтін қолпаштаушылары.

Жуырда кездейсоқ кезіктім. Бұрынғы арыны 
жоқ. Әңгімеден қашқақтайды. Мен де қузамадым. 
Білетіндердің айтуынша пара алу үстінде 
ұсталған. Тар қапасқа қамалмас үшін қолда барын 
сарқып беріпті. Басының амандығы олжа. Бағзы 
кездегідей қызметтің буы жоқ, айналасындағы 
қолпаштаушылардан ада, қабағы салыңқы. Егделік 
етегінен тартып тұрғанда өмірін қайта бастайтын-
дай жас еместігі де жанын жабырқататын болар.

Адамның ниеті бұзылса – залалын өзі тартады. 
Ниеті бұзылған адам тойымсыздық дертіне ұшырап 
«анау менікі, мынау маған тиесілі» деп астамситын 
көрінеді. Мұндайды атам қазақ  «Көп асқанға – бір 
тосқан» деп тұжырымдамай ма?

... Осы әңгіме немереме ой салған іспетті. 
Қолға түскен тиын-тебенін жинап жүр деп естимін. 
Сабақтан тыс уақытта жұмыс істеп, ақша табуға 
дағдыланыпты. Баянды болғай!

Жомарт ИГІМАН. 
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Қазан айында медициналық сақтандыру қорына 
түскен жарналар 4,8 млн теңгені құрады

"Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КЕАҚ Жетісу облысы бойынша 
филиалының директоры Гульзия Таипова 
атап өткендей, қазан айында өңір бой-
ынша міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру үшін жұмыс берушілер мен 
жеке кәсіпкерлердің аударымдары мен 
жарналарының жалпы сомасы 4,8 млн 
теңгені құрады.

Республика бойынша өткен айда 
түскен жарналар сомасы 54,1 млрд теңге.

МӘМС-ке келіп түскен барлық 
қаражат, сенімгерлік басқару шарты бой-
ынша Ұлттық банкте сақталады және 
кейіннен МӘМС шеңберінде көрсетілетін 

қызметтерді төлеуге жіберіледі.
Айта кетсек, ағымдағы жылдың 5-қыркүйегінен бастап алдағы 12 айға МӘМС жар-

наларын төлеудің жаңа тетігі іске қосылды. Бұрын өткен 12 ай үшін жарналардың 
төленген болуы міндетті еді. Ал қазір жаңа әдісті таңдағанда өткен жылы төленбеген 
кезеңдер үшін төлеудің қажеті жоқ.

Жаңа механизм бойынша алдын ала бір жылға сақтандыру мәртебесін қалай алуға 
болады?

Әр айға жеке-жеке 3 000 теңгеден, яғни 12 төлем жасау керек. 12 айға 36 000 теңге 
шығады. Бұдан бөлек, ескеретін жайт, 12 айға бір төлеммен аударуға болмайды. 
Себебі жүйе әр айды бөлек есептейді.

МӘМС жарналарын екінші деңгейдегі кез келген банк, банктердің мобильді 
қосымшалары, жылдам төлем терминалдары және «Қазпошта» филиалдары арқылы 
төлеуге болады.

Сақтандырылған азаматтар МӘМС пакетіне кіретін медициналық көмек алады. 
Оған салалық дәрігерлердің консультациялары, түрлі талдаулар мен диагностикалық 
тексерулер (рентген, УЗИ, КТ, МРТ және т.б.), жоспарлы емдеуге жатқызу, медициналық 
оңалту, жоғары технологиялық медициналық көмекті қолдана отырып емдеу, 
аурулардың алдын алу және диагностикалау кіреді.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
КЕАҚ Жетісу облысы бойынша филиалы.

Газды тұрмыста қауіпсіз қолдану 
ережелері

Газ аспаптарының, түтіндіктер мен 
желдеткіштердің қалыпты жұмыс істеуіне бақылау 
жасауға, түтіндікке газ жану өнімдерін бұратын газ 
аспаптарын қосқанға дейін және жұмыс істеуі кезінде 
түтін тартылуын тексеруге. Түтіндіктің «қалтасын» 
мерзімді тазалап отыруға.

Газды пайдаланып болған соң, газ аспаптарын-
да және олардың алдындағы крандарды жабуға. Газ 
жабдығы жарамсыз болғанда «Горгаз-сервис» ЖШС 
кәсіпорнының қызметкерлерін шақыртуға.

Пәтер ішінде газ иісі пайда болған кез-
де газ аспаптарын қолдануды дереу тоқтатуға, 
аспаптарға жалғанған және аспаптардағы крандар-
ды жабуға, үй-жайды желдету үшін терезелер мен 
желкөздерді ашуға, 104 телефоны бойынша апаттық 
қызметті шақыртуға (газдалған үй-жайдан тыс). От 
жақпауға, темекі тартпауға, электр жарығы мен 
электр құралдарды қоспауға және қосулы болса, 
сөндірмеуге, электр қоңырауларды пайдаланбауға.

Құрметті Сарқан ауданының тұрғындары қандай бір төтенше жағдайлар орын алған 
жағдайда "101" немесе "112" телефон нөмеріне қоңырау шалыңыздар!

     
А.ТУСУПБЕКОВ,

ТЖБ  инженері,   азаматтық қорғау лейтенанты.                                     

Спичка детям не игрушка
Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к сожале-

нию, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным – гибель 
ребенка. Именно в детском возрасте возникают благоприятные условия для воспита-
ния у ребенка чувства опасности перед огнем, навыков умелого обращения с ним и 
овладения знаниями, помогающими предупредить загорание или сориентироваться в 
сложной ситуации пожара.

Профилактика в семье обычно сводится к банальным запретам: газ не включай, 
спички не трогай! Но запреты не всегда действенны, дети ищут новых впечатлений, ба-
луются со спичками и огнеопасными предметами. Зачастую это заканчивается бедой.

ОЧС Сарканского района информирует о необходимости строго следить роди-
телям, воспитателям, преподавателям за тем, как дети проводят свободное время! 
Нельзя допускать, чтобы они пользовались спичками, зажигалками, электронагрева-
тельными приборами, газовыми плитами. Ни в коем случае не оставляйте малолет-
них детей дома одних, тем более если горит газ, топится печь, работают телевизор и 
другие электроприборы. Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не 
бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. 
Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в 
доме неисправные или самодельные электрические приборы.

Помните, маленькая неосторожность может привести к большой беде. Трагические 
случаи наглядно доказывают — главная причина гибели детей на пожаре кроется в их 
неумении действовать в критических ситуациях. Во время пожара у маленьких детей 
срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок старается к чему-то прижаться, куда-
то спрятаться, ищет мнимое убежище — под кроватью, под столом. Там и настигает 
его беда. Поэтому обязательно научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему 
возможные выходы для эвакуации. Очень важно научить детей не паниковать и не 
прятаться в случае пожара.

Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно прививать с раннего дет-
ства. Соблюдение правил безопасности должно войти в привычку каждого. Зная и со-
блюдая элементарные правила пожарной безопасности, вы не только сохраните себе 
жизнь и свое имущество, но и жизнь своим близким.

В случае пожара незамедлительно звоните по номеру 101, 112.
    Р.АХМАРОВ,         

Ст.инженер ОЧС Сарканского района,старший лейтенант 
гражданской защиты.                                   

Табиғат мұражайы
Табиғат мұражайы Сарқан қаласындағы  "Жоңғар – Алатауы" МҰТП бас ғимаратында 

орналасқан. Осы мұражайға келушілер ұлттық парктің жануарлар әлемі мен өсімдіктер 
әлемі, табиғатты қорғау бойынша іс-шаралар мен Қазақстан Республикасының Қызыл 
кітабына енгізілген жануарлар мен өсімдіктер жайындағы толық мәлімет біле алады.  
Ұлттық парк аумағында орналасқан  аумақтағы барлық туристік бағыттардың шағын 
макетімен таныса алады. Мұражай топтамасында ғылыми және танымдық құндылыққа 
ие болатын бірегей экспонаттар жиналған. Жануарлар мен құстардың экспонатта-
ры табиғи өмірінен алынған көріністерге ұқсас табиғи қалыпта жасалған. Сонымен 
қатар Ұлттық парктің бас ғимарат аумағында табиғат мұражайымен қатар тұқымбақ 
ұйымдастырылған. Қосымша табиғат жағдайына  ұқсас  марал, елік, аю, бүркітті 
кездестіре алады.

Қ.ЕЛЕУСИЗОВ,
"Жоңғар – Алатауы" МҰТП мұражай меңгерушісі.

«Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың 
көшірмелерін немесе архивтік үзінділер беру» 

мемлекеттік  қызметті көрсету қағидалары
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 29 

мамырдағы № 159 бұйрығымен бекітілген қағиданың негізінде жеке және заңды 
тұлғаларға ұйымның хат бланкісінде жасалған архивтік анықтамалар - заңды күші бар 
құжат болып табылады.

Архивтік көшірме - архивтік құжаттағы мәтінді сөзбе – сөз көрсететін көшірме;
Архивтік үзінді – архивтік құжат мәтінінен белгілі бір фактіге, оқиғаға, адамға 

қатысты бөлігін сөзбе –сөз көрсететін құжат.
Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі - жеке және заңды тұлғалар «Азаматтарға 

арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы»  коммерциялық емес акционерлік 
қоғамына, «электрондық үкімет» веб портал немесе көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік корпорация арқылы жүгінген жағдайда, көрсетілетін кызметті беруші 
мемлекеттік қызметті көрсету нәтіжесін Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызметті 
көрсету мерзіміне бір күн қалғанда жолданады. Портал арқылы жүгінген жағдайда 
мемлекеттік қызметті көрсету нәтіжесін қағаз  жеткізгіште алу үшін көрсетілетін қызметті  
алушының «жеке кабинетіне» жолданады.

Құжаттар Мемлекеттік корпорациядан көрсетілетін қызметті берушіге келіп түскен 
сәттен бастап, сондай-ақ порталға жүгінгенде мемлекеттік қызметті көрсету нәтіжесі 11 
(он бір) жұмыс күні ішінде беріледі. Мемлекеттік сақтауда құжаттар болмаған жағдайда 
жауапты орындаушы 2 (екі) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушіде сақтауда 
сұратылған құжаттардың жоқ екендігі туралы хабарлама дайындалады.

Қазіргі таңда «Құжаттардың бірыңғай электрондық архиві» ақпараттық жүйесі бой-
ынша қызмет қөрсетілуде. 2021 ж. салыстырмалы көрсеткіші бойынша әлеуметтік-
құқықтық сипаттағы – 1590, тақырыптық- 35, жолдау - 56, кеңес беру - 432 жұмыстары 
орындалса,  2022ж. 9- айлығы бойынша әлеуметтік-құқықтық сипаттағы - 1977, 
тақырыптық- 19, жолдау - 43, кеңес беру - 334  жұмыстары орындалды. «Құжаттардың 
бірыңғай электрондық архиві» ақпараттық жүйесі өте тиімді, әр азаматқа қол жетімді 
болып табылады.

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексіне сәйкес 
жұмыс кестесі: демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы 
қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.00 дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін.

Сарқан филиалында қағидаға сәйкес жүгінушілердің өтініш-хаттары уақытылы 
орындалып, жауап берілуде.

Ж.УНЕРХАНОВА
«Жетісу облысының  мемлекеттік архиві» КММ  Сарқан филиалының  1-ші 

санаттағы архивисі.            

Жыл құстарын бақылау
«Жоңғар Алатауы» 

мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 
құрылғалы бері Мемлекеттік  
инспекторлар мен ғылыми  
қызметкерлердің жүйелі 
жұмыс істеу  нәтижесінде парк 
аумағында құстардың 170 
түрі анықталған. Солардың 
ішінде 138 түрі ұя салатын 
отырықшы  құстар, қалған 
38 түрі көшіп-қонушы құстар 
және де бақылау жұмыстары  
барысында  құстардың  21 
индикаторлық түрі ретінде 
таңдалып алынды.

Көшіп-қонатын құстар- 
табиғатта өте жиі кездесетін құбылыс  және ұшу қабілетінің арқасында олар  тоқтаусыз 
үлкен қашықтықтарда өте алады. Парк аумағындағы жыл құстарының көшіп-қонуына 
әсер ететін факторлар ауа райының суық болуы, азық қорының аз болуы, тұрақты 
күндізгі жарықтың болмауы, қыс мезгілінде балапандарын қорекпен қамтамасыз ете ал-
мауы осы жағдайлардың барлығы көшіп - қонушы құстарға әсер етеді және жылы жаққа 
көшіп кетуі күз мезгілінде орын алады. Парк аумағындағы құстардың индикаторлық 
түрлеріне бақылау жұмыстарының нәтижесінде көктемде алғашқы кездесулері на-
урыз айының соңында бақыланған, ал ұя салуы сәуір айынан мамыр айына дейін 
бақыланған. Балапандары маусым айларында, күзде соңғы кездесуі қыркүйек айы-
нан қазан айына дейін бақыланды. Осы бақылау зерттеу жұмыстарының нәтижелері 
табиғат жылнамасының кітабына енгізіледі. 

Б.КОЖАГУЛ,
"Жоңғар Алатауы" МҰТП ғылыми қызметкері. 
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Об образовании избирательного округа
по выборам акимов Карабогетского, Койлыкского, 

Лепсинского сельских округов и города Саркан 
Сарканского района

В соответствии с подпунктом 6) статьи 14, пунктом 4 статьи 21, статьей 22 Консти-
туционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Сар-
канская районная избирательная комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать избирательные округа по выборам акимов Карабогетского, Койлык-

ского, Лепсинского  сельских округов и города Саркан Сарканского района.
2. Опубликовать список избирательного округа с указанием границ и    места нахож-

дения территориальной избирательной комиссии на интернет-странице Сарканской 
районной избирательной комиссии и в районной газете «SARQAN».

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

город Саркан 15 ноября 2022 года  № 1  

Сарқан ауданының Қарабөгет, Қойлық, Лепсі ауылдық 
округтері әкімдерін және Сарқан қалалық округі әкімін 

сайлау  жөніндегі сайлау округтерін
 құру туралы

 
"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы " Қазақстан Республикасы 

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

 1. Сарқан ауданының Қарабөгет, Қойлық, Лепсі ауылдық округтерінің және Сарқан 
қала округінің әкімін сайлау бойынша сайлау округтері құрылсын. 

2. Аумақтық сайлау комиссиясының шекарасы мен орналасқан жері көрсетілген сай-
лау 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
                             

Сарқан қаласы   2022 жылғы 15 қараша  № 1

О назначении выборов акима Карабогетского,  
Койлыкского, Лепсинского сельских округов и города 

Саркан 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 18 декабря 2022 года выборы акимов Карабогетского, Койлык-
ского, Лепсинского сельских округов и акима города Саркан  Сарканского района.

2. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов акимов Карабогетского, Койлыкского, Лепсинского сельских округов и 
города Саркан Сарканского района, назначенных на 18 декабря 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

город Саркан 15 ноября 2022 года  № 2

Сарқан ауданының Қарабөгет, Қойлық, Лепсі  ауылдық 
округтері әкімдерін және Сарқан қалалық округ әкімін сай-

лауын тағайындау туралы 

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

1. Сарқан ауданының Қарабөгет, Қойлық, Лепсі  ауылдық округтері әкімдерін және 
Сарқан қалалық округ әкімін сайлауы 2022 жылғы 18 желтоқсан айына тағайындалсын. 

2. 2022 жылғы 18 желтоқсан айына тағайындалған Сарқан аудандық Қарабөгет, 
Қойлық, Лепсі  ауылдық округтері әкімдерін және Сарқан қала әкімін сайлауын дай-
ындау 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
                              

 Сарқан қаласы  2022 жылғы 18 қараша  № 2

Сарқан қаласының қоғамдастық жиналысының
ХАТТАМАСЫ

Сарқан қаласы                                 № 1                            17 қазан 2022 жыл                               

Жиналыс төрағасы:                                                   Т.Рысханов             
Хатшы:                                                                         С.Молдабекова

Шақырылғандар: «Қоғамдастықтың мүшелері» Қатысқандар: 62 адам 
КҮН ТӘРТІБІ:
1) Сарқан қаласына қарасты ДЭУ және ПМК шағын аудандарын Алмалы ауылдық 

округінің аумақтық бөлінісіне қосу жөнінде.
Сарқан қаласының әкімі А.Орынбеков - «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 39-3 бабының 10 тармағына сәйкес қоғамдастық жиналысын ашық деп жа-
риялап, жергілікті қоғамдастықтың жиналысын бастау үшін ашық дауыс беру арқылы 
төрағамен хатшы сайлау керектігін айтты және ұсыныстарын сұрады. Ұсыныс бойын-
ша жиналыстың төрағасы Рысханов Талап Рысханұлы болсын деген ұсыныс түсті. 
Ұсынысты дауысқа салды. Жиналысқа қатысушылар бір ауыздан қолдап дауыс берді. 
Жиналыстың төрағасы болып Рысханов Талап Рысханұлы сайланды. Жиналыстың 
хатшысы Сарқыт Дарихатқызы Молдабекова болсын деген ұсыныс түсті. Ұсынысты 
дауысқа салды. Жиналыстың хатшысы болып Сарқыт Дарихатқызы Молдабекова сай-
ланды.  

Сарқан қаласының әкімі А.Орынбеков: – «Қоғамдастық  ұйымның мүшелерін 
жинауымыздың басты себептерінің бірі жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге 
қарастырылған Сарқан қаласына қарасты ДЭУ және ПМК шағын аудандарын Алма-
лы ауылдық округінің аумақтық бөлінісіне қосу жөнінде айтар болсақ, ауыл ретінде 
көп жеңілдіктер жасалынады. Ауыл квотасы жер бөлінгенде қала сияқты 10 сотый 
емес 15 сотый беріледі, тағы бір қолайлы жағдайы қосалқы шаруашылық жүргізгенге 
10 жылға жер беріледі. Ең бастысы Алмалы ауылына жақын орналасқан ДЭУ, ПМК 
тұрғындарының балалары Алмалы ауылындағы орта мектебінде оқиды.

Талап Рысханов - жиналыс төрағасы: «Қала әкімінің айтқан ұсынысын бірден 
қолдайтынын айтты». 

Талап Рысханов - жиналыс төрағасы: «Тағы да сөйлеймін дегендеріңіз бар ма?». 
Сауле Жылысова – «Жоғарыда атап айтылған ұсыныстарды қостай келе өз атым-

нан ең бастысы балалардың қауіпсіздігі, бала біздің болашағымыз. Оларға ауыл квота-
сы  беріліп, конкурстарға қатыса алады.

Кульшарбан Мырзабаевна Калиева  - коғамдастық мүшесі: «Амантай Мұқанұлы! 
Айтып  отырған ұсынысыңыз орынды. ДЭУ, ПМК шағын аудандары Алмалы ауы-
лына жақын орналасқандықтан тұрғындарға қолайлы деп ойлаймын, сол себепті 
ұсынысыңызбен келісемін.

Айсулу Сейполдина- мен де айтылған ұсынысты қолдаймын, ДЭУ, ПМК тұрғындарын 
сайлау кезінде Сарқан қаласына келуге қарағанда Алмалы ауылын барып дауыс беру 
қолайлы деп ойлаймын.

Куляйхан Тайлыбаева- аталған ұсынысты қолдаймын халықтың қолайлылығы 
бірінші орныда.

Алия Малаева-өте дұрыс ұсыныс, менде қолдаймын.
 Жиналыс төрағасы Талап Рысханов: - «Құрметті жиналысқа қатысушылар күн 

тәртібіне енгізілген сұрақ бойынша шешім қабылдауымыз керек». 
Кім қарсы? Жоқ. Кім қалыс? Жоқ.   
Сарқан қаласының жергілікті коғамдастық жиналысы ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
Сарқан қаласына қарасты ДЭУ және ПМК шағын аудандарын Алмалы ауылдық 

округінің аумақтық бөлінісіне қосу жөнінде Сарқан қаласының қоғамдастық мүшелері 
ұсынысы бойынша тәртіпке сәйкес жұмыстар жүргізілсін.

Жиналыс төрағасы:      Т. Рысханов
Жиналыс хатшысы:                                                            С.Молдабекова

Сарқан филиалында мемлекеттік сақталуда 230 қор, 49819 сақтау бірлігі бар. 
Оның ішінде: басқару құжаттар - 25778 сақтау бірлігі, жеке тектік құжаттар - 14 сақтау 
бірлігі, жеке құрам бойынша құжаттар - 24027 сақтау бірлігі. Архивтік құжаттарды 
сақтау тәртібі арнайы қағидамен жүзеге асырылады.

Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды мемлекеттік 
және арнаулы мемлекеттік архивтердің жинақтау, сақтау, есепке алу мен пайдала-
ну қағидалары  Қазақстан Республикасы  Үкіметінің 2018 жылғы 20 қырқүйек №576 
қаулысымен архивтік құжаттарды сақтау режимін қамтамасыз ету тәртібі бекітілген.

Архивтік құжаттар олардың сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда сақталады. 
Архивтік құжаттарды сақтаудың шарттары:

1. Архив ғимараты өртке қарсы, күзет, температуралық-ылғалдылық, жарық 
және санитариялық-гигиеналық режимдері сақталуы қажет; 

2. Сақтаудың арнай құралдарын қолдануды және архивтік құжаттардың орнын 
ауыстырумен қамтамасыз етіледі.

Архив қоймасының биіктігі еденнен төбеге дейін кемінде 2,5 метр болады және 
4 метрден аспайды. Архив қоймасы 2-3 мәрте ауа алмастыратын, температуралық-
ылғалдылық режимінің тұрақтылығын, ауаны шаң-тозаңнан және агрессивті 
қоспалардан тазартуды қамтамасыз ететін табиғи немесе жасанды желдетумен, ауа 
баптау жүйесімен жарықтандырылады.

Архив ғимаратында және архив қоймаларында өрт қауіпсіздігі режимі Қазақстан 
Республикасының өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуді реттейтін нормативтік құқықтық 
актілеріне сәйкес жүзеге асырылады. Қоймаларда жарықты жағып кетуге болмайды.

Архив қоймалары және архивтің басқа да үй-жайлары жәндіктердің, кеміргіштердің 
пайда болуына, зең мен шаңның жиналуына жол бермейтін таза және жинақы 
жағдайда болуы тиіс. Архив қоймаларына сырт киіммен, су және лас аяқ киіммен 
кіруге, бөгде заттарды, азық-түлік өнімдерін сақтауға жане пайдалануға болмайды. 

Архивтік құжаттар қатаң реттелген күйде осыған арнайы бөлінген орынға  мы-
салы: стеллаждарға, шкафтарға орналастырылады. Стеллаждар, шкафтар архив 
қоймаларында мынадай нормалады сақтай отырып орналастырылады: 

1. Стеллаждар қатарларының аралығы  басты өтетін жер –кемінде 120 см;
2. Стеллаждардың аралығы өтетін жер –кемінде 75 см;
3. Ғимараттын сыртқы қабырғасымен сыртқы қабырғаға параллель тұрған 

стеллаждардың аралығы – кемінде 75 см;
4. Қабырға мен стеллаждардың бүйірі аралығы – кемінде 45 см;
5. Еден мен стеллаждың төменгі сөресінің аралығы – кемінде 15 см, цоколь 

қабаттарда – кемінде 30 см болу қажет.
Архивтік құжаттардың жинақталуын, пайдалануы мен дұрыс сақталуын қамтамасыз 

ету архив қызметінде ерекше көңіл бөлу саласы болып табылады.

Н.БОКУШБАЕВА,
«Жетісу облысының  мемлекеттік архиві» КММ  Сарқан филиалының 

архивисі.

Архивтік құжаттарды сақтау тәртібі
 

Аудандық сайлау комиссиясының қаулысы

Аудандық сайлау комиссиясының қаулысы

Постановление районной избирательной комиссии

Постановление районной избирательной комиссии
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Сайлау - ол менің құқығым
Мен, Сүдірбаева Есбала Байболатқызы, Амангелді ауылдық округі Аналар кеңесінің төрайымымын. Сіздерді 

Ардагерлер ұйымының атынан мемлекетіміз үшін тарихи маңызы бар саяси науқан - сайлау кезінде азаматтық 
белсенділік танытып, алдағы сайлауды лайықты өткізуге атсалысуға шақырамын!

Алдағы сайлау бұл – жай ғана президентті таңдау емес, жалпы Қазақстанның халықаралық деңгейдегі позициясы 
мен ішкі саяси бағыт-бағдарын анықтауға бағытталған саяси қадам болмақ.

Бізге саясатты жақсы түсінетін, тәжірибелі, әлемдік беделі бар, ел мүддесі үшін қажет кезде батыл шешім 
қабылдап, көш бастай алатын саяси тұлға керек. Сондықтан халқымызды алдағы сайлауға бір кісідей қатысып, 
еліміздің болашағы үшін дауыс беріп, дұрыс таңдау жасауға шақырамын! Дұрыс таңдау жасап, өз құқығымызды 
жүзеге асырайық!

Е.СҮДІРБАЕВА,
Сарқан ауданының Құрметті азаматы, Амангелді ауылдық округі

 Аналар кеңесінің төрайымы.

Құрметті сарқандықтар! Сіздерді 2022 жылы 20-шы қарашасында құқықтық сауаттылық көрсетуге және сайлауға 
қатысу құқығыңызды іске асыруға шақырамыз! Сайлауға қатысу — азаматтардың бейқам бақылаушы емес, өз елі 
үшін жаны ауыратындығының көрсеткіші. Бейқамдық пен қатыспаушылық жағымсыз құбылыстарға жол ашады.

Сайлауда әркімнің даусы ерекше маңызды. Кез келген адам өзінің бүгінгі күнгі нақты өмірі арқылы болашаққа 
ықпал етеді. Болашақ кез келген адамның бүгінгі жасаған таңдауы арқылы айқындалады.

Демократиялық қоғамның кез келген саналы азаматы өзінің белсенді сайлау құқығын тек қана құқығы ретінде 
емес, міндетім деп қабылдауы қажет.

 Өзіңізді сайлаушылар тізіміне енгізу бойынша қажетті заңдық маңызы бар әрекеттерді уақтылы қабылдаңыз!
Д.МЕИРБАЕВ,

«Сенім» Сарқан күндізгі болу орталығы КММ заңгері. 

Баянды болашақ бүгіннен басталады
Қазақстан Республикасы Президенттігіне кан-

дидат Қасым-Жомарт Тоқаевтың сенімді өкілдері 
Сарқан гуманитарлық колледжінде ұжымның 
ұстаздар қауымымен, жастармен кездесті. 

Жарты ғасырдан астам тарихы бар аудандағы 
гуманитарлық бағытта мамандар даярлайтын 
іргелі білім ордасының мәжіліс залында өткен 
басқосу барысында Қазақстан Республика-
сы Президенттігіне кандидат Қасым-Жомарт 
Тоқаевты қолдау жөніндегі Республикалық  
қоғамдық штаб мүшесі, І.Жансүгіров атындағы 
Жетісу мемлекеттік университетінің ректоры Қуат 
Баймырзаев ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінде 
жұртшылыққа жол тартқан Жолдаудағы басым 
бағыттарға жан-жақты тоқталып, тарихи құжат 

азаматтарымыздың баянды болашағын қамтамасыз ету-
ге бағытталғандығын атап өтті. Сонымен қатар жастарға 
лайықты тәрбие беру және өскелең ұрпақтың бойына жа-
сампаз ұлттық құндылықтарды әсіресе Отаншылдық рухты 
сіңіру ісінің маңыздылығына айрықша мән берді.

Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президенттігіне 
кандидат Қасым-Жомарт Тоқаевты қолдау жөніндегі Жетісу 
облыстық  қоғамдық штаб мүшелері Жомарт Игіман, 
Тілеужан Доғаманов мемлекетіміз үшін тарихи маңызы бар 
саяси науқан – сайлау кезінде азаматтық белсенділік таны-
тып, сайлауды лайықты өткізуге атсалысу қажет екендігін 
жеткізді.

Қатысушылар білім саласына қатысты түйткілді 
мәселелерді талқылап, өз ұсыныс-пікірлерін, сауалдарын  
ортаға салды.  

Өз тілшіміз. 

Ел игілігін еселеуге 
бағытталған

Қазақстан Республикасының Президенттігіне канди-
дат Қасым-Жомарт Тоқаевтың облыстық қоғамдық штаб 
мүшелері Жомарт Игіман, Тілеужан Доғаманов және Дәулет 
Икрамов Сарқан ауданы, Амангелді ауылдық округі, Көкөзек 
ауылына ат басын бұрды. Онда ҚР Президенттігіне үміткер 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың сенімді өкілдері ауылдың білім 
ошағының мәжіліс залында тұрғындармен жүздесіп, ауылдық 
ағайынды толғандырған мәселелерді бірлесіп талқылады. 

Сонымен бірге азаматтарымыздың өткір де өзекті 
мәселелерін шешіп, халықтың әлеуметтік жағынан осал топ-
тарына тікелей көмектесе отырып, сыбайлас жомқорлықпен 
және азаматтық қоғамға жат құбылыстармен күресіп, әділетті 

өмір сүруге мүмкіндік беретін Мемлекет басшысы 
Қ.Тоқаевтың «ӘДІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТ. БІРТҰТАС ҰЛТ. 
БЕРЕКЕЛІ ҚОҒАМ» атты Жолдауындағы ел игілігін 
еселеуге бағытталған бес бағытты айрықша атап өтті. 

Сондай-ақ сенімді өкілдер сайлаушылар тарапы-
нан түскен сұрақтарға құлақ түріп, пікірлер ортаға са-
лынды.

Штаб мүшелері жиын соңында санаулы күндер 
қалған саяси науқанға белсенділік танытып, түгелдей 
қатысуға шақырды.

Өз тілшіміз. 

Бүгінгі таңдау - баянды болашақ кепілі 
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ÄLEUMET
Химия сабағында қолданатын 

әдіс-тәсіл
Білім – сыры мен жұмбағы көп асыл тас. Ал сол сыр 

мен жұмбақты бізге шешіп беретін әрине ол – мұғалім. 
"Білімдіден не пайда білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен 
не пайда қайырымы қайтпаса" деп Ахмет Байтұрсынұлы 
атамыз айтпақшы бар білімді балаға үйретуіміздің өзі 
өнегелі өнер болмақ.

Қазіргі қарқынды даму мен өсу процесінде экологиялық 
немесе экономикалық тұрғыда болсын химияны 
оқытудың маңыздылығы- уақыт талабы . Мұғалім мұнда 
оқушылардың пәнге деген қызығушылығын оятып, сол 
пәнге бейімдеуі керек. Химияны оқытуда мұғалім әр түрлі 
тәсілдер мен ұйымдартыру кезеңдерін жүргізе алады. Ал 
енді мына әдістер сабақ барысында өзінің тиімді жақтарын 

көрсете алады деп ойлаймын.
Бірінші әдіс- топпен жұмыс.  Бұл әдіс балаларды топпен жұмыс жасауға үйретеді, 

өзінің білмей тұрған тұсын топтағы екінші баладан қарайды және бастысы топтар 
арасындағы жарыста балаларды бәсекелестікке үйретеді. 

Екінші әдіс -жеке сұрау. Бұл кезеңде баланың тақырыпты қаншалықты түсінді соны 
анықтаймыз. Мұнда мұғалім мен оқушы арасында диалог ретінде өтеді . Мұғалімде ба-
ланы жеке бағалауға және ынтасын артыруға мүмкіндігі болады. Үшінші әдіс- көрнекілік 
құралдарымен жұмыс.  Мұнда мұғалімнің өзіне жауапкершілік артығырақ жүктеледі. 
Себебі белгілі бір тақырыптағы көрнекілікті таныстыру мұғалімнен біліктілікті талап 
етеді.  Оқушының назарын өзіне аударып  тақырыптың толығымен ашылуын көздейді. 

Төртінші тәсіл - бейнетаспаларды пайдалана отырып тақырыпқа сай роликтеді 
көрсету. Мұнда оқушы да, ұстаз да бақылаушы болып табылады. Бұл тәсілде балалар 
көргенін жаттап алады.

Сабақты мұндай тәсілдермен өту бізге баладағы қызығушылық пен химия пәнін 
оқуға деген ынтасын оятады. Бала күнделікті дәстүрлі сабақтан жалығып кетеді. 
Сабақты түрлендіру «химия пәні қиын»- деген стереотипті жояды. Ойындар ойнату, 
бейне роликтер, практика жүзіне көрсету баланың сабаққа деген ынтасын арттырып 
сол бағытқа қарай жүруіне ықпал етеді. Ал химияны терең меңгерген бала ертең елге 
өз септігін тигізетін азамат болары анық.

Ж. КУРМАНГАЛИЕВА,
Теректі орта мектебінің химия пәнінің  мұғалімі, оқу ісінің меңгерушісі.

Приемы  изучения английского 
языка

В начальной школе занятия содержат  много веселых игр, песен, стихов и историй, 
которые не только занимательны, но и познавательны. Дети не только осваивают про-
стые формы общения на английском  языке, но и начинают знакомиться с культурой 
других народов.

Но в начале этого нового большого пути детям никак не   обойтись без помощи 
взрослых - нас, учителей, и   вас, уважаемые родители. Многие родители очень хотят 
помочь своим детям, но часто не знают как. Поэтому хотелось бы дать некоторые со-
веты, которые могли бы помочь сделать изучение английского языка легким  и увлека-
тельным!     

КАК С РЕБЕНКОМ УЧИТЬ СЛОВА?
Используйте следующие приемы:
Попросите ребенка научить английскому кого-нибудь из членов семьи;
вместе с ребенком создайте копилку слов, в которую помещайте карточки с прой-

денными словами – тетрадь или альбом с вклеенными заданиями или коробочка с 
собственными разрезными картинками;

развесьте карточки или игрушки с изображениями и подписями (для вас прежде 
всего) в комнате ребенка;

узнайте у педагога или придумайте собственные игры со словами. Некоторые дети 
запоминают правила игр и могут рассказать об этом дома сами («Умный попугай», 
«Что пропало?» и др.);

произносите каждое слово с определенной интонацией, иллюстрируя его значе-
ние, а так же подключите мимику и жесты.

Вот увидите – рано или поздно все, даже самые трудные, слова запомнятся!
КАК НАУЧИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИТЬ СЛОВА?
У многих детей в начале обучения английскому языку могут возникать пробле-

мы с произношением. Постановка правильного произношения – это долгий процесс, 
требующий большого количества упражнений на развитие у ребенка слуха, умения 
отличать звуки от родного языка, умения правильно эти звуки произносить. Слушая 
речь педагога и кассету с записями диалогов, историй, песен, рифмовок и повторяя за 
ними, ребенок постепенно овладевает правильным английским произношением. Для 
дополнительной тренировки родители могут использовать кассету или диск дома.

ДОЛЖЕН ЛИ РЕБЕНОК ПЕРЕВОДИТЬ ТО, ЧТО УСЛЫШАЛ?
Пожалуйста, не заставляйте ваших детей переводить каждое слово! Если вы хо-

тите убедиться, что он понимает предложение, фразу или стихотворение, попросите 
передать вас его общий смысл – О чем эта рифмовка? Про кого эта песенка? Что 
просит собачка? Ведь перевод – это непростое умение, которому нужно специально 
учиться. Обучение переводу начинается с 5 класса в общеобразовательных школах с 
английским языком в начальном звене!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬСЯ АНГЛИЙСКИМ?
Поговорите с ребенком и выясните, чем вызвано его нежелание: ему неинтересно 

или трудно? Постарайтесь заинтересовать его с помощью компьютерных игр, обучаю-
щих программ или видео. Если у Вашего ребенка возникли трудности, посоветуйтесь с 
педагогом. Педагог подскажет Вам, как помочь ребенку запоминать новые слова, фра-
зы и т. д. Ведь есть множество маленьких секретов успешной учебы, которых ребенок 
пока еще не знает!

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО МОЙ РЕБЕНОК НЕ УСВАИВАЕТ МАТЕРИАЛ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Не будьте слишком требовательны, это ведь только начало! Наша главная цель – 

развить и поддерживать интерес к языку. Совершенно нормально, если вначале ребе-
нок отвечает на вопросы учителя лишь жестами или отдельными словами. В это время 
он незаметно  (даже для самого себя!) «впитывает» язык, который слышит. Вспомните, 
ведь именно так происходило  и с родным языком. Сначала ребенок Вас только слу-
шал, потом начал жестикулировать в ответ и, наконец, стал отвечать Вам отдельными 
словами и фразами. Поэтому не торопите ребенка, дайте ему время освоиться с но-
вым языком.

Галина НИКОНОВА, 
учитель английского языка

КГУ «Теректi средняя школа». 

Қараша айының 12 
жұлдызында, Алматы қаласында 
«Алтын ғасыр» шығармашылық 
орталығының ұйымдастыруымен 
өткен Республикалық жас 
өнерпаздар арасындағы 
шығармашылық «FEST АЛ-
ТЫН КҮЗ» көрме - фестивалінде 
«Көркем сурет» және «Қол 
өнер» жанры бойынша  Сарқан 
гуманитарлық колледжінің 6 
білімгері қатысып, жүлделі 
орындарға ие болды.

Оның ішінде «Көркем сурет» жанры бойынша: 18-19 жас аралығында 401ХО топ 
білімгері Нүсіпхан Айгерім «Бас жүлде» (жетекшісі: Тогамбаева Толқын Сериккалиев-
на); 14-17 жас аралығында 201ХО топ білімгері Өмірзақ Ернұр «Бас жүлде»  (жетекшісі: 
Дүкейхан Нұрболат). Ал 14-17 жас аралығында 301ХО топ білімгері  Кадырбаева Ай-
жан  І орыннан көрінсе, (жетекшісі: Жакупова Мөлдір Талғатовна), «Қолөнер» жанры 
бойынша: 14-17  жас аралығында 301ХО топ білімгері Нұрмұрат Қалима «Бас жүлде» 
(жетекшісі: Есполова Маржан Серікпековна); 14-17  жас аралығында 201ХО топ 
білімгері  Бөхенұлы Ергөбек  І орын (жетекшісі: Амерхан Дархан Ерікұлы); 14-17  жас 
аралығында 301ХО топ білімгері Тоқтасынқызы Диана ІІ орыннан көрінді (жетекшісі: 
Досанаманова Инара Алтаевна);

«FEST АЛТЫН КҮЗ» Республикалық жас өнерпаздар арасындағы шығармашылық 
көрме - фестивальға атсалысып, білімі мен өнегесін өскелең ұрпақтың бойына сіңіріп, 
рухы биік әрі өнерлі шәкірттер тәрбиелегені үшін  жетекшілері «ҮЗДІК ЖЕТЕКШІ – 
ҰСТАЗ» «Құрмет грамотасымен» марапатталды.

Колледжіміздің атын асқақтатып келген білімгерлер мен жетекшілеріне 
шығармашылық табыстар тілейміз!

    Д.АМЕРХАН,
Сарқан гуманитарлық колледжінің арнайы пән оқытушысы.

Білім негізі - бастауышта
Мектептегі басты тұлға – мұғалім. Мемлекеттік білім саясаты да ең алдымен осы 

ұстаздар арқылы жүзеге асады.Рухани жан дүниесі бай, жан — жақты дамыған , 
бәсекеге қабілетті, қоршаған ортаға тез бейімделетін жеке тұлғаны сомдау- бүгінгі күнгі 
басты талап болып отыр.

Бастауыш білім беру- үздіксіз білім берудің алғашқы баспалдағы. Бастауыш сынып 
мұғалімі ретінде біздің алға қойған мақсатымыз: бала бойында білім, икемділік, дағды 
сияқты арнайы жоғары құзыреттілікті қалыптастыру, оны жүзеге асыру. Ол үшін оқу- 
тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық басымдылығын әрекетте ұштастыру қажет.

Ұстаз жетістіктерге жетуде әдістемелік ұйымдастыру жағдайын төмендегі үлгілермен 
дәлелдей алады; 

Біріншіден, бастауыш сынып оқушыларына оқытылатын пәндердің әр түрлі 
болуынан,сынып оқушыларымен атқарылатын жұмыс та алуан түрлі.

Екіншіден, бастауыш сынып мұғалімінің жан-жақтылығы – оның математика, ана 
тілі,қазақ тілі, дүниетану, бейнелеу өнері,еңбек пәндерінің барлығын оқытуында.

Үшіншіден, бастауыш сынып оқушыларының физиологиялық және психологиялық 
ерекшеліктерімен санасып, оқу- тәрбие үрдісінде түрлі іс шаралардың атқарылуы.
Бұл,физиологиялық,психологиялық ерекшелікті ескермесе,бала бойындағы ағза 
ауытқушылығына тап болатынымыз анық.

Төртіншіден,бастауыш сынып оқушыларының оқу дағдыларын қалыптастыруда,өздік 
әрекет үлкен орын алатындықтан,баланың жекелеме әрекет жасауы — оның 
толыққанды дамуының айғағы болмай ма?

Аталған нәтижелердің барлығы да мұғалімнің ұстаздық,психологиялық,әдістемелік 
және жекелеме тұлғалық қызметтері арқылы жүзеге аспақ.

«Өткенге қарап басымызды иеміз,ертеңге қарап білек сыбанамыз».Ендеше, бүгінгі 
бала- ертеңгі азамат.

Алып та анадан туса, «Мейірімді анадан үйрен» дегендей балаға аналық 
мейірімділікпен қарау-бастауыш сынып оқушыларымен оқу-тәрбие жұмысын 
ұйымдастыруда ұстаз бойындағы -басты қасиет саналады.

М.ТӨЛЕУЛИНА,
Бірлік орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. 

БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ 
АТА-АНАНЫҢ РӨЛІ

Әрбір ата-ана өз перзетінің әдепті, саналы, иманды да ибалы, Отанының сүйікті және 
кішпейіл азаматы болып жетілуін қалайды. Ата-ана перзентінің жақсы азамат болып 
жетілуі үшін өз отбасында балаларын тәрбиелеудің нәзік жақтарының зандылықтарын 
білуі шарт. Сыйластық, түсіністік, үлкен жауапкершілік сезімдері бар отбасы – бақытты 
отбасы. Бақытты отбасында ғана ата-ана және олардың өзара қатынасы мазмұнды, 
берілген тәрбие сенімді және негізді. 

Бала тәрбиесінің алғашқы алтын қазығы – туған ұясы, өз отының басындағы 
тәрбиесі, тілі. Қазақтың: «Баланың бас ұстазы – ата-ана», «Балапан ұяда не көрсе, 
ұшқанда соны іледі» – дегендей, есі кіріп, тілі шыға бастасымен-ақ баланы байсалды, 
ұғымпаз, тілалғыш етіп баулыған жөн.

Бала – ата-анасының игі істерінің жалғастырушысы, болашағы. Бала тәрбиесі – 
ата-ана үшін күрделі де, жауапты міндет. Жас шыбық иілгіш болса, жас адам да сондай 
жақсыға да жаманға да бірдей бейім болатыны баршамызға мәлім. Ата-ананың үйіндегі 
әрекеті балаларының көз алдында өтеді, сондықтан жақсы, жаман әдетіміздің бала 
тәрбиесіне ықпалы зор. Әрбір ата-ана – өзінің баласын Отанға пайдалы, мейірімді, 
еңбекқор, адамгершілігі мол адам етіп тәрбиелеуге халық алдында да, мемлекет ал-
дында да жауапты. Бірде-бір ата-ананың бала тәрбиесіне немқұрайды қарауға еркі 
жоқ. Егерде ол, бала өсіруде қате жіберсе, осалдық байқатса, қартайғанда опық жейтіні, 
өкінішке ұрынатынына ешбір дәлелдеп жатуды қажет етпейтін ақиқат. 

Бала тәрбиесі туралы сөз болғанда: «Баланы жастан» – деген халық даналығын 
ұмытуға ешкімнін хақысы жоқ. Сондықтан, «бала жас, әлі ешнәрсені білмейді, өсе ке-
лер бәрі түсінеді», – деп қарау – барып тұрған қателік. Бала тәрбиесі – әр сағат, әр күн 
сайын тынымсыз жүргізіле беретін аса жауапты, күрделі процесс. Тәрбие отбасынан 
басталады, оны қоғамдық тәрбиенің қандай саласы болса да алмастыра алмайды.

Самал АУЕЛОВА, 
Бірлік орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. 

Колледж атын асқақтатты
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BILIM TÄRBİE

RESMI
Недоимки транспортного налога г.Саркан на 03.11.2022 г.

Номинациялар бойын-
ша жеңімпаздарды анықтау 
критерийлері:

1. «Жас мемлекеттік қызметкер»
•	 Жас	 мөлшері	 18	 пен	 29	 жас	

аралығы;
•	 Мемлекеттік	 қызметте	 жұмыс	

өтілі	2	жылдан	кем	емес;	
•	 Жұмыс	 тәжірибесінде	

басшылық	тарапынан	ескерту,	қызметтік	
жаза,	сөгіс	болмауы	керек;

•	 Өзінің	 кәсіби	 қызметі	 сала-
сында	 елеулі	 жетістіктерге	 жетуі	 және	
әлеуметтік-маңызды	 және	 қоғамдық	
жұмысқа	айрықша	үлес	қосуы;

•	 Елбасы,	 әкімшілік,	 партия,	
ҮЕҰ	 немесе	 басқа	 да	 ұйымдар	 мен	
мекемелер	 тарапынан	 алғыс	 хат,	
грамоталардың,	 курстан	 өткені	 туралы	
немесе	 білім	 сертификаттарының	 бо-
луы.		

2. «Жас дәрігер»
•	 Жас	 мөлшері	 18	 пен	 29	 жас	

аралығы;
•	 Медицина	 саласында	 еңбек	

өтілі	2	жылдан	кем	емес
•	 Мемлекеттік	 жастар	 саясаты	

аясында	 ақпараттандыру	 жұмыстарын	
белсенді	жүргізіп	жүрген;	

•	 Өз	 қызметі	 саласында	 елеулі	
жетістіктерге	 жетуі	 немесе	 әлеуметтік-
маңызды	 және	 қоғамдық	 қызметке	
айрықша	үлес	қосуы;

•	 Елбасы,	 әкімшілік,	 партия,	
ҮЕҰ	 немесе	 басқа	 да	 ұйымдар	 мен	
мекемелер	 тарапынан	 алғыс	 хат,	
грамоталардың,	 курстан	 өткені	 туралы	
немесе	 білім	 сертификаттарының	 бо-
луы.		

3. «Жас ұстаз»
•	 Жас	 мөлшері	 14	 пен	 29	 жас	

аралығы;
•	 Еңбек	өтілі	2	жылдан	кем	емес
•	 Мемлекеттік	 жастар	 саясаты	

аясында	 ақпараттандыру	 жұмыстарын	
белсенді	жүргізіп	жүрген;	

•	 	 	 Өз	 қызметі	 саласында	 елеулі	
жетістіктерге	 жетуі	 немесе	 әлеуметтік-
маңызды	 және	 қоғамдық	 қызметке	
айрықша	үлес	қосуы;

•	 Қоғамдық	жұмыстарға	 белсенді	
қатысқандығы;

•	 Елбасы,	 әкімшілік,	 партия,	
ҮЕҰ	 немесе	 басқа	 да	 ұйымдар	 мен	
мекемелер	 тарапынан	 алғыс	 хат,	
грамоталардың,	 курстан	 өткені	 туралы	
немесе	 білім	 сертификаттарының	 бо-
луы.			

4. «Жас спортшы»

«ЖЫЛ ҮЗДІГІ – 2022» ЖАСТАР СЫЙЛЫҒЫНЫҢ  ЕРЕЖЕСІ

•	 Жас	 мөлшері	 14	 пен	 29	 жас	
аралығы;

•	 Халықаралық,	 республикалық	
жарыстардың	 бірнеше	 мәрте	 жүлделі	
орын	иегері;

•	 Қоғамдық	жұмыстарға	 белсенді	
қатысқандығы;

•	 Елбасы,	 әкімшілік,	 партия,	
ҮЕҰ	 немесе	 басқа	 да	 ұйымдар	 мен	
мекемелер	 тарапынан	 алғыс	 хат,	
грамоталардың,	 курстан	 өткені	 туралы	
немесе	 білім	 сертификаттарының	 бо-
луы.			

5. «Жас өнерпаз»
•	 Жас	 мөлшері	 14	 пен	 29	 жас	

аралығы;
•	 Әнші,	 биші,	 күйші,	 театр	 және	

кино	әртістері;	
•	 Халықаралық,	 республикалық	

өнер	 байқауларының	 жүлделі	 орын	
иегері;

•	 Жұмыс	 тәжірибесінде	
басшылық	тарапынан	ескерту,	қызметтік	
жаза,	сөгіс	болмауы	керек;

•	 Қоғамдық	жұмыстарға	 белсенді	
қатысқандығы;

•	 Елбасы,	 әкімшілік,	 партия,	
ҮЕҰ	 немесе	 басқа	 да	 ұйымдар	 мен	
мекемелер	 тарапынан	 алғыс	 хат,	
грамоталардың,	 курстан	 өткені	 туралы	
немесе	 білім	 сертификаттарының	 бо-
луы.				

6. «Үздік студент»
•	 Жас	 мөлшері	 14	 пен	 29	 жас	

аралығындағы	 жоғары	 және	 арнаулы	
орта	оқу	орындарының	студенттері;

•	 Көшбасшылық	 сапаға,	
айырықша	 білім,	 дағдысы	 мен	
шеберлікке	ие	болуы;	

•	 Аудан	 көлемінде	 мемлекеттік	
жастар	 саясатын	 жүзеге	 асыруда	 зор	
үлес	қосқандығы;

•	 Жастар	 ұйымдары	 мен	
қозғалыстарда	жұмыс	 тәжірибесінің	 бо-
луы;

•	 Елбасы,	 әкімшілік,	 партия,	

ҮЕҰ	 немесе	 басқа	 да	 ұйымдар	 мен	
мекемелер	 тарапынан	 алғыс	 хат,	
грамоталардың,	 курстан	 өткені	 туралы	
немесе	 білім	 сертификаттарының	 бо-
луы.

7. «Үздік ерікті»
•	 Жас	 мөлшері	 14	 пен	 29	 жас	

аралығы;
•	 Көшбасшылық	 сапаға,	

айырықша	 білім,	 дағдысы	 мен	
шеберлікке	ие	болуы;	

•	 Аудан	 көлемінде	 мемлекеттік	
жастар	 саясатын	 жүзеге	 асыруда	 зор	
үлес	қосқандығы;

•	 Қоғамдық	жұмыстарға	 белсенді	
қатысқандығы;

•	 Елбасы,	 әкімшілік,	 партия,	
ҮЕҰ	 немесе	 басқа	 да	 ұйымдар	 мен	
мекемелер	 тарапынан	 алғыс	 хат,	
грамоталардың	болуы.

8. Үздік жастар ісі жөніндегі әдіскер 
– нұсқаушы

•	 Жас	 мөлшері	 18	 пен	 29	 жас	
аралығы;

•	 Жұмыс	 тәжірибесінде	
басшылық	тарапынан	ескерту,	қызметтік	
жаза,	сөгіс	болмауы	керек;

•	 Өзінің	 кәсіби	 қызметі	 сала-
сында	 елеулі	 жетістіктерге	 жетуі	 және	
әлеуметтік-маңызды	 және	 қоғамдық	
жұмысқа	айрықша	үлес	қосуы;

•	 Елбасы,	 әкімшілік,	 партия,	
ҮЕҰ	 немесе	 басқа	 да	 ұйымдар	 мен	
мекемелер	 тарапынан	 алғыс	 хат,	
грамоталардың,	 курстан	 өткені	 туралы	
немесе	 білім	 сертификаттарының	 бо-
луы.		

9. «Үздік оқушы»
•	 Жас	 мөлшері	 14	 пен	 18	 жас	

аралығындағы	оқушылар;
•	 Көшбасшылық	 сапаға,	

айырықша	 білім,	 дағдысы	 мен	
шеберлікке	ие	болуы;	

•	 Аудан	 көлемінде	 мемлекеттік	
жастар	 саясатын	 жүзеге	 асыруда	 зор	

үлес	қосқандығы;
•	 Жастар	 ұйымдары	 мен	

қозғалыстарда	жұмыс	 тәжірибесінің	 бо-
луы;

•	 Елбасы,	 әкімшілік,	 партия,	
ҮЕҰ	 немесе	 басқа	 да	 ұйымдар	 мен	
мекемелер	 тарапынан	 алғыс	 хат,	
грамоталардың,	 курстан	 өткені	 туралы	
немесе	 білім	 сертификаттарының	 бо-
луы.

10. «Жас маман»
•	 Жас	 мөлшері	 18	 пен	 29	 жас	

аралығы;
•	 Қызметтік	 жұмыстағы	 өтілі	 2	

жылдан	кем	емес;	
•	 Жұмыс	 тәжірибесінде	

басшылық	тарапынан	ескерту,	қызметтік	
жаза,	сөгіс	болмауы	керек;

•	 Өзінің	 кәсіби	 қызметі	 сала-
сында	 елеулі	 жетістіктерге	 жетуі	 және	
әлеуметтік-маңызды	 және	 қоғамдық	
жұмысқа	айрықша	үлес	қосуы;

•	 Елбасы,	 әкімшілік,	 партия,	
ҮЕҰ	 немесе	 басқа	 да	 ұйымдар	 мен	
мекемелер	 тарапынан	 алғыс	 хат,	
грамоталардың,	 курстан	 өткені	 туралы	
немесе	 білім	 сертификаттарының	 бо-
луы.		

Өтінімге қосымша төмендегідей 
құжаттар «Аудандық ішкі сая-
сат, мәдениет, тілдерді дамыту 
және спорт бөлімі» мемлекеттік 
мекемесіне ұсынылуы керек:

1.	 Жеке	куәлік,	алғыс	хат,	грамота-
лар	көшірмелері.

2.	 Өмірбаян,	аннотация.		
3.	 Номинацияларға	 лайық	 деп	

ұсынған	хаттар.
4.	 10	 фотосурет:	 1-уі	 жалғыз	 өзі	

түскен,	 3-уі	 жұмыста	 түскен	 сурет,	 3-уі	
бос	уақытта,	 	3-уі	отбасында	түскен	су-
рет.	 Суреттер	 электронды	 тасығышта,	
JPEG	форматында,	3000*2000	кем	емес	
рұқсатта	болуы	тиіс);

5.	 «Неге	 мен	 «Жыл	 үздігі»	 жа-
стар	 сыйлығына	 лайықтымын?!»	
тақырыбында	эссе.

6.	 	 Жоғарыдағы	 құжаттар	 порт-
фолиода	 өткізілуі	 тиіс.	 (портфолио	
қайтарылмайтынынын		ескертеміз).

Өтінімдерді қабылдау кезеңі: 2022 
жылғы 18 қарашасынан бастап 2022 
жылғы 10 желтоқсанға дейін Астана 
уақытымен сағат 18: 00-ге дейін.

Қосымша сұрақтар бойынша теле-
фондар: 2-18-82, 2-13-64.

Сыйлыққа үміткерлер ретінде  Сарқан ауданының 14 пен 
29 жас аралығындағы белсенді жастар қатыса алады. Номи-
нация жеңімпазы атану үшін үміткерлер  белгілі бір бағытта 
жетістіктерге жету керек. Сонымен қатар, облыстық, 
республикалық, халықаралық байқаулар жеңімпаздары, 
қоғамдық өмірге белсенді қатысып, елдің алғысын алған жа-
стар өтінімдерін  өткізулеріне  болады. Жалпы алғанда, 
сыйлыққа ұсынылу үшін белсенді, білімді, креативті ойлайтын, 
Қазақстанның жарқын болашағы жолында аянып қалмайтын 
нағыз көшбасшы жас болуы керек. 
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ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сен туған күн, мерекеңмен!

2021 жылдың 24 қарашасы күні Алмалы ауылының тұрғыны, 
отбасының тірегі, әулетіміздің басшысы, немере-шөберелерінің ата-
сы Сабырхан Жақыпов 83 жасында өмірден өтті. Әкемізді, ата-
мызды сағына еске ала отырып, топырағың торқа, жаның жәннатта 
нұрлансын деп Алладан тілейміз.

Бір жыл болды өмірің тоқтағалы,
Аяулы әкемізді  жоқтағалы.
Асыл бейнең, жанарың асыл сөзің,
Біздің жүрегімізде сақталады.

Қабірің жан әке нұрға толсын,
Жатқан жерің мамықтай жұмсақ болсын.
Иманың жолдас болып,
Аруағың бізді әрқашанда қолдап жүрсін!
Еске алушылар: зайыбы, бала-шағалары.

Ахмет Байтұрсынұлы – 150 жыл

Жеңімпаздар анықталды
Осыдан тура 150 жыл бұрын қазіргі 

Қостанай облысы, Жангелді ауданы 
Ақкөл ауылында дүниеге келген алаш 
арысы Ахмет Байтұрсынұлының 
мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде 
тойланып жатыр. Ақын, лингвист, 
әдебиетші, түркітанушы, публи-
цист, педагог, аудармашы, мемле-
кет қайраткері, қазақ тіл білімі мен 
әдебиеттану ғылымдарының негізін 
салушы, ұлттық жазудың реформато-

ры, араб графикасының негізінде қазақтың төл әліпбиін түзіп, төте жазудың көмегімен 
«Қазақ» газетін ұйымдастырушы, ұлттық журналистиканы дамытушы ұлт ұстазының 
150 жылдығына орай ауданымызда да түрлі шаралар ұйымдастырылды. Сондай іс-
шаралардың бірсарасы жуырда аудандық мәдениет үйінде өтті. Аудандық ішкі сая-
сат, мәдениет және тілдерді дамыту және спорт бөлімінің мұрындық болуымен өткен 
"Қасиетті өлке, киелі мекен" атты шығарма байқауының жеңімпаздары марапатталды. 
Қазылар алқасының шешімімен бас жүлдені Черкасск орта мектебінің оқушысы Аб-
думуталип Диана иеленді. 
І орын Ахметқазы Кам-
шат Екіаша орта мектебі, ІІ 
орын Солтанқызы Салиха 
Әл-фараби атындағы орта 
мектебі, ІІІ орын Шаяхмет 
Іңкәр Жетісу орта мектебі. 

Ал ұлы тұлғаның 150 
жылдығына орай өткізілген 
"Халқымның рухани көсемі" 
атты байқауы екі кезеңнен 
тұрып, оған Ақын Сара 
атындағы орта мектебінің 9 
сынып оқушылары атсалы-
сты. Алғашқы кезеңде тұлғаның шығармашылығынан, өмірбаянынан сұрақтар қойылса, 
екінші кезеңде үміткерлер ақынның бір өлеңін мәнерлеп жатқа оқыды. Әділқазылар 
алқасының шешімімен бас жүлдені Сабитай Нұрислам жеңіп алса, І орынға Меделбек 
Санжар, ІІ орынға Алибекова Арай, ІІІ орынға Қанатқызы Айдана лайықты деп таныл-
ды. Барлық жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар табыс етілді.

Өз тілшіміз.

ЕСКЕ АЛУ 

Сарқан қаласының тұрғыны, бала кезден бірге өскен 
ардақты досымыз Жексенбинов Жанатбек Нұртілеуұлын 
70 жасқа толған мерейлі жасымен құттықтаймыз. Сізге 
шаңырағыңызға шаттық, баянды бақыт, зор денсаулық, 
берекелі өмір, ғибратты ғұмыр тілейміз. 

Бірге жүрдік жалыны ортақ жастар боп,
Мезгіл еді көкейде арман, жоспар көп.
Сол баяғы жаны жомарт, серілеу,
70 жасқа келіп қалды Жанатбек.
Сені ардақты әкеге ел теңейді,
Өсіріп ұл-қызбен іргең кеңейді.
Динаңменен асулардан аса бер,
Бір жүрейік тойларыңда мерейлі.
Құттықтаушылар: достары Игілік-Күлше, Ахмет-Тілеулес, Құрақбай-

Ерсін, Шолпан, Жарқынай.

Аманбөктер ауылының тұрғыны, қадірлі 
жездеміз Мусапиров Нұрлан Нұрханұлын 
63 жасқа толып, зейнеткерлік жасқа жетуімен 
құттықтаймыз. Жезде өміріңіз мәнді, 
шаңырағыңыз сәнді болғай. Дастарханыңыздан 
дәм-тұзыңыз үзілмей, барыңыз берекеге, 
берекеңіз мерекеге ұлассын.

Бүгін шаттық, қуаныш тойланар күн,
Бүгінгі күн бақытқа айналар күн.
Әр жыл сайын келетін қуандырып,
Құтты болсын меншікті туылған күн.
Құттықтаушылар: балдыздары.

Проводим распродажу курток зимних детские от 10 до 12 лет, девчуковые от 40 
до 48 размера все по 7 тыс.тенге. Комплекты нижнего белья для мальчиков от 7 до 
10 лет по 2 тыс.хб, водолазки белые и футболки мужские и женские по 2 тыс. брюки, 
джинсы женские,девчуковые и мужские от 2 до 4 тыс.тенге и многое другое. Ждем вас: 
адрес Саркан, центральный рынок, второй блок, 5 бутик, сот. 8700 7823065.

Абеуов Балагаз Алдабергеновичтың атына тіркелген Сарқан ауданы, Черкасск ауылы, 
Советская көшесі № 141 үйдің 3.9000 га көлемді жерінің № 1143744 (кад.№ 03-263-023-218) 
мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Чункенов Бекболат Балғабековичтың атына тіркелген Сарқан ауданы, Алмалы ауылдық 
округі, Абай  ауылында орналасқан 21.0 га көлемді жердің № 1511216 (кад.№ 03-263-038-660) 
мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Чункенов Шалқар Балгабековичтың атына тіркелген Сарқан ауданы, Алмалы ауылдық 
округі, Абай ауылында орналасқан 62.0000 га көлемді жердің № 1143410 (кад.№ 03-263-038-210) 
мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Орынбаев Карымбай Амреевичтың атына тіркелген Сарқан ауданы, Бірлік ауылы, Ауба-
киров көшесі № 4 үйдің 30.0 га көлемді жерінің № 1511533 (кад.№ 03-263-042-560) мемлекеттік 
тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Діннің қоғамдағы рөлі
Қоғам - адамдар бірлестігінен пайда болатын біртұтас пікірлері бірлескен бір орта-

да өмір сүріп мәдениеті, дамуы жүйеленген адамдар тобы. Қоғамсыз адам, адамсыз 
қоғам болмайтыны сөзсіз. Қоғамның өзі ішінара бөлініске түскен. Дінсіз, діни сенімсіз 
қоғамды елестету мүмкін емес, дін қоғамың ажырамас бөлігі. Дін, жеке адамға, адам-
дар тобына, қоғамға, мемлекетке тікелей әсер ете алады. Мемлекет өркендеуі үшін 
елі еңбекқор, тату-тәтті, жастары білімді әрі рухани, адами, мәдени құндылықтары 
қалыптасқан болуы керек. Дін болса, адамды - имандылыққа, парасаттылыққа, 
сыпайылыққа, татулық пен бірлікке т.б. тәрбиелейді. Жақсы, әдепті, іскер қоғам әркез 
алда болады. Қоғамдық тәрбиені моральдік нормаға келтіріп, реттеп отырады, діннен 
қоғам ешқашан оқшаулана алмайды. Дінді біз, жеке өмірімізде, қоғам арасында, тіпті 
мемлекеттер арасында да қолданамыз. Отбасындағы тәрбие көзі, қоғаммен араласу 
нормалары, мемлекеттер арасындағы татулық кепілі.

Қоғамымыздағы діни мәселелер жеткілікті, дінді арам пиғылда қолданып, дін атын жамы-
лып дұрыс емес идеологияны насихаттап жүрген адасушы ағым ұстанушылары қаншама. Со-
лар есебінен дінге деген қорқыныш сезімдері туып жатқанын көреміз. Экстремизм, терроризм 
секілді адамды үрей деңгейіне жеткізіп, соғыс өртін лапылдатып, тиыштықты бұзып жатқан дін 
ұстанушыларын байқап, қоғам арасында кереғар  пікірлер қалыптасып, дінге кір келіп жатқаны 
түсінікті. Деструктивті діни ағымдар ұстанушылары дәстүрлі дін қағидаттарын аттап, өз деген 
ойларымен жүріп, дінді дұрыс түсінбей, қайшы пікірлерді қалыптастырып, діни адасушылыққа 
тартуда. Діни фанатизм пайда болып, қоғам арасында адасқан ағым жетегінде жүргендер то-
бына қосылып жатқан адамдар бар. Қазақстан қоғамында да жоқ емес, әсіресе жастар арасын-
да құрбан болып жатқандар қаншама.

Қарап отырсақ дінді екі жағдайда да қолданыста бола алатынын ескерсек қоғамдағы нор-
маларды реттеуші, кейтұста дінді бұлғаушы ағымдар арқылы әлеуметтік үрей туғызатын, жан-
жал тіпті соғыс алып келетін фактор. «Дін тазасын ой табар» – деп, Шәкәрім Құдайбердіұлы 
айтып кеткендей дінді адам баласы жүрегіне қондырғанда қандай пиғылмен қабылдағаны 
маңызды. Сауат ашарда, дінді ұстанарда, білікті де білімді адамнан үйренбесе, дін адамды 
жүрегіне имандылыққа не болмаса жауыздыққа толтыруы мүмкін. Адасушы ағым өкілдеріне 
мән берсек, олар агрессивті келген, өз өміріне көңіл толмай жүретінін байқауға бола-
ды. Ал жүректе иманы бар дін ұстанушы өмірі бір қалыпты, ешкімде шауасы жоқ жандар. 
Қоғамымыздың басым көпшілігін жастар құрайды, қазіргі Қазақстан әлеуметінде де жастардың 
дінге қызығушылығы жоғары. Қызу қандылықпен дінге бет бұрушылық жастарды көбіне діни 
адасушылыққа апарады. Дінді жақсы жағынан қолданып, тәрбиені, адами иманды арттыру-
шы құрал ретінде, адамдардың рухани байлығын арттырушы байлық , қоғам тыныштығынын 
кепілі ретінде қарастыра алсақ жеке тұлға мен қоғамға тигізер пайдасы зор. Адамдардың бой-
ына, жүрегіне жылылық пен сүйіспеншілік ұялатады. Бұл ретте, дін кез келген ұлттың салт-
дәстүрлерін де жоққа шығармайды. Қайта олармен үндесіп, тонның ішкі бауындай жарасымды 
түрде қоғам дамуына жетелейді. Сондықтан, дін – қазіргі кезеңде қоғамның әлеуметтік және 
рухани дамуының маңызды құралы болып табылады. Дін арқылы адамдар өздерінің дәстүрлі 
құндылықтарын қайта жалғастырып, жаңғыртуда. Қазақстан мемлекеті де 140 тан астам 
ұлт өкілінің басын қосып, дәстүрлі дінді ұстанып, өмір салтымен үндесін тапқан. Қоғамымыз 
негізінен екі дәстүрлі дінге тарихи және мәдени тұрғыда бағдарланған: сунниттік ислам (Ха-
нафи мазхабы) және православиелік христиан діні. Жаһандық әлем өзінің үдемелі серпінімен 
халықтың руханилығына, оның құндылықтары мен дәстүрлеріне негізделген қазақстандық 
ұлттың ерекше санасезім тұрпатын талап етеді. Олардың ең басты құндылығы – Қазақстанның 
зайырлы құндылықтары, толеранттылық, бейбіт өмірді сүйгіштік және барша дінге сенушілер 
мен атеистердің құқықтарын құрметтеу. Осы мақсатта елімізде дін саласындағы мемлекеттік 
саясатты жаңғырту жұмыстарын белсенді атқарып келеді. Елімізде дінге еркіндік беретін за-
йырлы принциптер Конституциямен бекітілген. Мемлекеттің діни емес, құқықтық қағидаттармен 
басқарылуы. Дін саладағы ең маңызды міндет – еліміздің дамуының зайырлы қағидатын 
қамтамасыз ету және нығайту.

Меліс ДИАНА,
дінтанушы.

Продаются магазин и кафе с действующим бизнесом. Обращаться по 
тел. 8702 6975041, 8776 9699679.


