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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 жалғасуда.

Газетке Қазпошта бөлімшесінде, "Сарқан" газеті 
редакциясында жазылуға  болады.

ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫНЫҢ 
ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ХАБАР

АСТАНА. ҚазАқпарат – ҚР Орталық сайлау комиссиясы отырысында кезек-
тен тыс президент сайлауының түпкілікті қорытындысы жарияланды, деп 
хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

ҚР ОСК төрағасы Нұрлан Әбдіровтің дерегінше, Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
6 млн 456 мың 392 сайлаушы немесе олардың 81,31%-ы дауыс берген. «Бәріне 
қарсымын» бағанын 460 484 немесе 5,8% сайлаушы таңдаған.

Сонымен бірге, Жигули Дайрабаевқа 271 641 немесе 3,42 пайыз, Қарақат 
Әбденге 206 мың немесе 2,6 пайыз, Мейрам Қажыкенге 200 907 немесе 2,53 пайыз, 
Нұрлан Әуесбаевқа 176 116 немесе 2,22 пайыз және Салтанат Тұрсынбековаға 
168 731 немесе 2,12 пайыз дауыс берілген.

Нақтыланған сайлаушылар тізімдеріне сай, жалпы сайлаушылар саны 11 млн 
953 мың 465 адамды құрады. Оның 8 млн 300 мың 46 адамы немесе 69,44 пайызы 
дауыс беруге арналған бюллетендерді алды. Дауыс беру күні ҚР Президенттігіне 
кандидаттардың 11 мыңнан аса сенім білдірген адамдары, шетелдік халықаралық 
ұйымдардың 641 байқаушысы, саяси партиялардың 15,5 мыңнан аса байқаушысы, 
қоғамдық бірлестіктерден 30 мыңнан аса байқаушы сайлауды бақылауды жүргізді. 
Сайлау учаскелерінде 1225 қазақстандық БАҚ өкілдері, 23 елдің 41 шетелдік БАҚ-тың 
аккредиттелген журналистері ақпарат таратты.

Айта кетейік, 20 қарашада елімізде кезектен тыс президент сайлау өтті. Барлық 
өңірде 10 033 учаске жұмыс істеді. Ал шет мемлекеттердегі Қазақстан өкілдіктері жа-
нында 68 учаске құрылған.

Еліміздегі бүкіл сайлаушылардың 69 пайызы немесе 8 млн 282 мыңнан астам адам 
өз таңдауын жасады.

«Осылайша, сайлаудың кеше жарияланған алдын ала қорытындылары ресми келіп 
түскен хаттамалармен расталды. ҚР-дағы сайлау туралы Конституциялық заңның 
9-бабы 1-тармағына, 65-бабына сәйкес, дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың 50 
пайыздан астамының дауысын алған кандидат республика президенті болып сана-
лады. Осылайша, 2022 жылғы 20 қарашадағы кезектен тыс сайлауда Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев ҚР Президенті болып сайланды», - деді Нұрлан Әбдіров.

Арнайы диалог алаңында Сарқан гуманитарлық колледжінің директоры Ер-
лан Дармышев бірқатар жұмыс берушілермен ынтымақтастық туралы келісімге қол 
қойды. Аудандық жұмыспен қамту орталығының директоры Дидар Сағынғали бос 
жұмыс орындары туралы жан-жақты ақпарат берсе, аудандық Жастар ресурстық 
орталығының жетекшісі Бауыржан Жантасов қазіргі таңдағы жастарға беріліп отырған 
мүмкіндіктер, жобалар турасында айтып өтті.

Сарқан политехникалық колледжінде жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, 
мекеме-ұжым басшылары білімгерлермен үстел басында жақын пікірлесіп, 
студенттерді толғандыратын мәселелерге назар аударды. Соңында колледж дирек-
торы Нұрахмет Маткаримов конақтарға оқу орнын көрсетіп,  жаңғырған жатақхананы 
аралатып, студенттердің тыныс-тіршілігінен хабар берді. 

Жалпы жұмыс берушілер күні кадр даярлау және түлектерді жұмысқа орналастыру-
да жұмыс берушілермен ынтымақтастықты кеңейту мақсатында өткізіліп отыр. Қазіргі 
таңда біздің колледждер ауданымыздағы оқу-ағарту орындарымен, кәсіпорындармен, 
шаруашылықтармен, жеке кәсіпкерлермен және ұйымдармен белсенді ынтымақтастық 

орнатып жатыр. 
А к а д е м и я л ы қ 
тәуелсіздік аясында 
колледждер жұмыс 
берушілермен бірлесіп, 
еңбек нарығының 
сұранысына сай білім 
беру бағдарламаларын 
әзірлейді. Яғни ендігі 
жерде жұмыс беруші 
білімгерлердің оқу 
процесіне араласып, 
өз ұсыныс-пікірлерін 
енгізе алады.  Біздің 
колледждерде дуалды 
оқытуды енгізді және 
жұмыс берушілер де 
мамандарды даярлауға 
белсенді атсалысып 

келеді. Екіжақты ынтымақтастықтың, келісімнің арқасында студенттер теорияны прак-
тикамен ұштастырып, таңдаған мамандығын жұмыс орнында тікелей үйренеді. Яғни 
кәсіпорындар болашақ өз қызметкерлерін оқытуға және үздік студенттерді жұмысқа 
алуға мүмкіндік алып отыр. Ал студенттер бірте-бірте мамандыққа түсіп, еңбекке 
қажетті машықтарды меңгереді. 40% теория, 60% практика формуласы да өзіндік 
жемісін беруде.

Арнайы шара аясында колледж басшылары бірқатар әлеуметтік серіктестерін 
марапаттап, ынтымақтастықтың одан әрі дами беретіндігіне сенім білдірді. Сондай-
ақ концерттік бағдарлама ұсынылды, диалог алаңында колледж студенттері жұмыс 
берушілерге өздерін толғандырған сауалдарын қойып, ұсыныс-пікірлерін ортаға сал-
ды.

П.ЖЕҢІСХАН.

Мезгіл мәселесі

Бүгінгі білімгер – 
ертеңгі маман

 Өткен аптада қазақстандық колледждерде алғаш рет жұмыс берушілер күні 
аталып өтті. Атаулы күн аясында өңіріміздегі мамандар даярлайтын Сарқан 
гуманитарлық және политехникалық колледждерінде  арнайы іс-шаралар 
ұйымдастырылды. Алдымен арнайы шақырылған әлеуметтік серіктестер – 
жұмыс берушілер гуманитарлық, техникалық бағытта кәсіптік білім беруге 
маманданған оқу орындарын аралап, жабдықталуымен, арнайы жарақтанған 
кабинеттермен жақын танысуға мүмкіндік алды. Біздерде мынадай бар, мы-
надай бар демекші, кіреберістерде ұйымдастырылған көрмелердің өзі жұмыс 
берушілерге ауқымды ақпарат ұсынды. 



 25 қараша 2022 жылe-mail: Igiman01@mail.ruARQANS 2SAILAU
Сарқан аудандық  аумақтық сайлау  комиссиясының  2022 

жылғы 18 қарашадағы № 2 қаулысына қосымша

2022 жылғы 18 желтоқсанға тағайындалған Жетісу
 облысы, Сарқан ауданының Сарқан қаласы және ауылдық 

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

1. Сарқан қаласы және Қарабогет, Қойлық, Лепсі ауылдық округтері әкімдерінің (бұдан әрі – 
әкімдерді) сайлауын тағайындау

Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы,  2022 жылғы 18 қараша  (113-1-б. 2, 3-т.)
2. Сайлау округтерінің тізімін, олардың шекаралары мен аудандық сайлау комиссиясының 

орналасқан жерін көрсете отырып, тиісті  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау Сарқан аудандық 
аумақтық сайлау комиссиясы. Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей, 2022 
жылғы 27 қарашадан кешіктірмей   (22-б.)

3. Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жария-
лау  Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы. Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен 
кешіктірмей, 2022 жылғы 27 қарашадан кешіктірмей  (13-б. 4-т.)

4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жария-
лау     Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы. Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен 
кешіктірмей,  2022  жылғы 2 желтоқсаннан кешіктірмей (17-б. 2-т.)

5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жария-
лау  Аудан әкімі.  Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күн мерзімде, 2022 жылғы 2 желтоқсаннан 
кешіктірмей (23-б. 5-т.)

6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну 
тәртібімен азаматтар.  Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған 
күннен кейінгі күннен басталады және сайлау өткізілетін күнге он бес күн қалғанда жергілікті уақытпен 
сағат он сегізде аяқталады. 2022 жылғы 19 қарашадан басталады және                2022 жылғы 2 желтоқсан  
жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады  (113-3-б.1-т.)

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

8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру. 
Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы. Әкімдікке кандидаттың Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясында және сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған 
күннен бастап (14-б.8-1) т., 31-б)

9. Әкімдікке кандидаттарға қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру Сарқан аудандық 
аумақтық сайлау комиссиясы. Кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және 
Конституциялық заңында, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы 
заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін үш күн ішінде  (113-4-б.)

10. Әкімдікке кандидаттарды қолдау үшін жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хат-
таманы ресімдеу Паспорт қызметінің қызметкерлерін тарта отырып Сарқан аудандық сайлау комиссия-
сы.  Қол қою парақтары Сарқан аудандық сайлау комиссиясына тапсырылғаннан кейін үш күн мерзімде 
(113-4-б. 7-т.)

11. Жергілікті аткарушы органдардың шотына әкімдікке кандидаттардың республикалық бюджет 
туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі 
жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізу. Әкімдікке кандидатттар,  саяси партия-
лар (әрбір ұсынылған кандидат үшін) Кандидатты тіркегенге дейін  (113-5-б. 2-т.)

12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші 
күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну (2022 жылғы 1 қарашаға) Кандидат 
пен оның жұбайы (зайыбы)  Кандидатты тіркегенге дейін 2022 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша  
(113-5-б. 3-т.)

13. Кандидат және оның жұбайының (зайыбының) декларациялаған активтер мен міндеттемелер ту-
ралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру Мемлекеттік кіріс органдары Кандидат тіркелген күннен бастап 
бес күн ішінде  (113-5-б. 3-т.)

14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті  куәліктер беру Сарқан аудандық сайлау ко-
миссиясы. Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлауға дейін он күн қалғанда 
жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады 2022 жылғы 19 қарашада басталады және   2022 
жылғы 7 желтоқсан жергілікті уақытпен сағат 18.00-де аяқталады (113-5-б.)

15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында жария-
лау. Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы. Кандидаттарды тіркегеннен кейін бесінші күннен 
кешіктірмей  (113-5-б. 9-т.)

16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру. 
Жергілікті атқарушы органдар және аудандық сайлау комиссиясыҮгіт басталғанға дейін (28-б. 6-т.)

17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және 
сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады. 

2022 жылғы 7 желтоқсан сағат 18.00-ден кейін басталады және 2022 жылғы 17 желтоқсан жергілікті 
уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады  (27-б. 2-т.)

18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар беру және бөлінген үй-
жайларда кандидаттардың және олардың сенім білдірген адамдарының сайлаушылармен кезде-
су кестесін жасау, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау Жергілікті атқарушы органдар және 
аудандық сайлау комиссиясы. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде   (28-б. 4-т.)

19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша  әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссия-
ларына акт бойынша ұсыну  Аудан әкімі. Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын,                       2022 
жылғы 28 қарашаға дейін   (24-б. 5-т.)

20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну. 
Учаскелік сайлау комиссиялары. Дауыс беретін күнге он бес күн  қалғанда, 2022 жылғы 3 желтоқсаннан 
бастап.  (26-б. 1-т.)

21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және орны туралы хабардар ету                                                                              
Учаскелік  сайлау комиссиялары Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей   2022 жылғы 
8 желтоқсаннан кешіктірмей (18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)

22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу. 
Сарқан аудандық сайлау комиссиясы. Сайлаудан ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде 
бір күн бұрын  2022 жылғы 15 желтоқсаннан ерте емес және            2022 жылғы  17 желтоқсаннан 
кешіктірмей.  (37-б. 3-т.)

23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау . Учаскелік  сайлау 
комиссиялары. Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда  2022 жылғы 18 желтоқсан жергілікті уақыт 
бойынша сағат 06.00-де  (40-б. 1-т.)

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

25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде тиісті әкімдер сайлауы бойынша дауыс беру 
нәтижелері туралы хаттамалар жасау  Учаскелік  сайлау комиссиялары Жергілікті уақыт бойынша 
сағат 20.00-де басталады   (18-б. 8) т., 43-б.)

26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында 
жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу Учаскелік  сайлау комиссиялары 
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу   (43-б. 8-т.)

27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды аудандық сайлау комис-
сиясына ұсыну  Учаскелік  сайлау комиссиялары Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу (113-8-б. 
1-т.)

28. Әкім сайлауының қорытындыларын анықтау Сарқан аудандық сайлау комиссиясы Сайлаудан 
кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей 2022 жылғы 21 желтоқсаннан кешіктірмей  (113-10-б.1-т.)

29. Әкімдерді сайлау қорытындылары туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау. Сарқан аудандық сайлау комиссиясы Сайлау өткізілген күннен бастап төрт 
күннен кешіктірмей 2022 жылғы 22 желтоқсаннан кешіктірмей  (44-б.)

30. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру  Сарқан аудандық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде 
Конституцияға және сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын 
міндеттерді өздерінен алып тастау туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін 2022 жылғы 25 желтоқсанға 
дейін (45-б, 46-б, 3-т. 2)т., 113-11-б)

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

Утвержден постановлением     Сарканской районной     
территориальной    избирательной комиссии    от 18 ноября 2022 года № 2

Календарный  план основных мероприятий по подготовке и 
проведению выборов акимов города Саркан и Карабогетского, 

Койлыкского, Лепсинского сельских округов Сарканского района 
области Жетісу, назначенных  на 18 декабря 2022 года

1. Назначение выборов акимов города Саркан и Карабогетского, Койлыкского, Лепсинского сель-
ских округов (далее – акимов) Сарканская районная территориальная избирательная комиссия, 18 ноя-
бря 2022 года  (п.2,3 ст.113-1)

2. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательных 
округов с указанием их границ и место нахождения районной избирательной комиссии  Сарканская рай-
онная территориальная избирательная комиссия. Не позднее чем через десять дней после назначения 
выборов, не позднее 27 ноября 2022 года  (ст. 22)

3. Опубликование в средствах массовой информации состава районной избирательной комиссии. 
Сарканская районная территориальная избирательная комиссия. Не позднее чем через десять дней 
после назначения выборов, не позднее 27 ноября 2022 года  (п. 4 ст. 13)

4. Опубликование в средствах массовой информации состава участковых избирательных комиссий. 
Сарканская районная избирательная комиссия. Не позднее чем через пятнадцать дней после назначе-
ния выборов, не позднее 2 декабря 2022 года  (п. 2 ст. 17)

5. Опубликование в средствах массовой информации сведений о границах избирательных участков 
Аким района. В пятнадцатидневный срок после назначения выборов,            не позднее 2 декабря 2022 
года   (п. 5 ст. 23)

6. Выдвижение кандидатов в акимы Политические партии, зарегистрированные в установленном 
порядке и граждане в порядке самовыдвижения. Начинается со дня, следующего за днем назначения 
выборов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за пятнадцать дней до дня про-
ведения выборов, если иное не установлено при назначении выборов.  Начинается 19 ноября 2022 года 
и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 2 декабря 2022 года  (п.1 ст. 113-3)

7. Установление соответствия кандидатов в акимы требованиям, предъявляемым к ним Конституци-
ей Республики Казахстан, Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан» (далее - Конституционный закон о выборах), статьи 36 Закона Республики Казахстан «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодатель-
ством в сфере государственной службы Сарканская районная территориальная избирательная комис-
сия   (п. 4 ст. 4, пп..2) п.11 ст.113-5)

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

9. Выдача кандидатам в акимы подписных листов для сбора подписей в поддержку Сарканская 
районная избирательная комиссия. В трехдневный срок после проверки кандидата на соответствие 
требованиям, предусмотренным Конституцией Республики Казахстан и Конституционным  законом, ста-
тьей 36 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы  (ст. 113-4)

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

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

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

13. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандида-
том и его (ее) супругой (супругом). Органы государственных доходов.  В течение пяти дней со дня реги-
страции кандидата.  (п. 3 ст. 113-5)

14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений. Сарканская 
районная территориальная избирательная комиссия.  Начинается после получения всех необходимых 
документов и заканчивается в 18.00 часов по местному времени за десять дней до дня выборов . На-
чинается 19 ноября 2022 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 7 декабря 2022 года  
(ст. 113-5)

15. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов в аки-
мы. Сарканская районная территориальная избирательная комиссия. Не позднее чем на пятый день 
после регистрации кандидатов.  ( п. 9 ст. 113-5)

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

17. Проведение предвыборной агитации. Начинается с момента окончания срока регистрации кан-
дидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.

Начинается после 18.00 часов по местному времени          7 декабря 2022 года и заканчивается в 
ноль часов по местному времени 17 декабря 2022 года  (п. 2 ст. 27)

18. Предоставление кандидатам в акимы помещений для встреч с избирателями, составление и 
опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с 
избирателями  в выделенных помещениях Аппарат акима Сарканского района и  Сарканская районная 
территориальная избирательная комиссия. В период проведения предвыборной агитации (п. 4 ст. 28)

19. Представление по акту в избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом 
по каждому избирательному участку Аким района.. За двадцать дней до начала голосования, до 28 
ноября 2022 года.  (п. 5 ст. 24)

20. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательным участ-
кам. Участковые избирательные комиссии. За пятнадцать дней до дня голосования,   с 3 декабря 2022 
года   (п. 1 ст. 26)

21. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования Участковые избирательные ко-
миссии Не позднее чем за десять дней до дня   проведения голосования,  не позднее 8 декабря 2022 
года   (пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)

22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям 
Сарканская районная территориальная избирательная комиссия. Не ранее чем за три дня и позднее 
чем за один день до выборов не ранее 15 декабря  и не позднее 17 декабря 2022 года   (п. 3 ст. 37)

23. Открытие избирательных участков для голосования и составление  соответствующего протоко-
ла  Участковые избирательные комиссии За один час до начала голосования 18 декабря  2022 года в 
06.00 часов по местному времени  (п. 1 ст. 40)

24. Проведение голосования Участковые избирательные комиссии В день выборов с 07.00 до 20.00 
часов по местному времени (п. 1 ст. 38)

25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам акима на 
избирательном участке Участковые избирательные комиссии Начинается в 20.00 часов по местному 
времени (пп. 8) ст. 18, ст. 43)

26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка 
в специально установленном месте для всеобщего ознакомления Участковые избирательные комиссии  
После подписания протоколов – немедленно  (п. 8 ст. 43)

27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в районную 
избирательнуюь комиссию Участковые избирательные комиссии После подписания протокола – немед-
ленно (п. 1 ст. 113-8)

28. Установление итогов выборов акима Сарканская районная территориальная избирательная ко-
миссия. Не позднее чем в трехдневный срок после выборов  Не позднее 21 декабря 2022 года (п.1 ст. 
113-10)

29. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов акимов Сар-
канская районная территориальная избирательная комиссия. Не позднее четырех дней со дня прове-
дения выборов  Не позднее 22 декабря 2022 года (ст. 44)

30. Регистрация избранных акимов, выдача соответствующих удостоверений  Сарканская район-
ная избирательная комиссия  В семидневный срок со дня проведения выборов После получения от 
избранных акимов в семидневный срок письменного заявления о сложении с себя обязанностей, не 
совместимых в соответствии с Конституцией и Конституционным законом о выборах со статусом акима.  
до 25 декабря 2022 года. (ст. 45, пп.2) п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 113-11)

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

Ұлтын сүйген тау тұлға
Ұлыстың мерейі елдің ертеңі үшін қызмет етіп, Кеңес үкіметінің қанқұмар солақай 

саясатының құрбаны болған асыл азаматтарымыздың бірі Мұхамеджан Тынышбаев 
қазақтан шыққан тұңғыш темір жол инженері, мемлекет және қоғам қайраткері, та-

рихшы, ағартушы-ғалым. Осындай 
тұлғаның өмірін жастар арасында 
насихаттау үшін М.Төлебаевтың ме-
мориалды музейінде «Ұлтын сүйген 
тау тұлға» атты лекция өткізілді. 
Лекцияның негізгі мақсаты – тұңғыш 
темір жол инженері, алаш зиялысы 
– Мұхамеджан Тынышбаевтың ар-
тында қалған ұрпақтарымен тығыз 
байланыс орната отырып, аға буын 
өкілдерінің ел үшін жасаған еңбегін 

ұмытпау және оқушыларға насихаттау. Лекцияда «үлкен террор» құрбаны болған 
әмбебап ғалым, халқымыздың біртуар перзентінің талайлы тағдыры туралы тамаша 
естеліктер айтылып, алаш арысының артында қалған мұрасы кеңінен насихатталды. 
Қонақтар Мұхаметжан Тынышбаевтай қазақтың арда ұлының артында қалған мұрасын 
насихаттауда ұрпақтарының сіңірген еңбегі зор екенін бейнефильм арқылы тамаша-
лады. Сонымен қатар М.Тынышбаевтың 1907 жылы елдің мемлекеттік думасының ІІ 
шақырылымына Жетісу облысы атынан депутат болып сайланғандағы суреті және 
1917 жылғы қазақтың тұңғыш Алаш аталған партиясын құруға белсене араласқандағы 
суреттері және отбасымен түскен суретттері, сол сияқты «Дәуірдің жарық жұлдыздары», 
«История казахского народа», «Мұхаметжан Тынышбаев» атты кітаптары таны-
стырылды. Бұл кітаптар мазмұнында М.Тынышбаев 1917 жылы құрылған Түркістан 
автономиясының тұңғыш төрағасы қызметін атқарғандығы, 1919 жылдың соңы мен 
1920 жылдың басына дейін Кеңес өкіметінің озбырлық саясатына қарсы  күреске 
қатынасқандығы және 1926 жылдан сол кездегі Ресей Федерациясы халық комис-
сарлар кеңесі төрағасының орынбасары Тұрар Рысқұловтың ұсынысымен Түрксіб 
теміржолын салуға қатынасқандығы және Лепсі аймағынан өтетін теміржол инженері 
болғаны туралы музей экспозициясынан көрсетіліп, түсіндірілді. Сонымен қатар өзінің 
жетісулық серіктестері Базарбай Мәметов, Садық Аманжолов, Нүсіпбек Жақыпбаевтың 
өмір жолдарынан айтылып өтілді. Ірі қоғам қайраткері, ғалым, халқымыздың біртуар 
перзенті, өзінің басқа тағдырластарымен бірге 1937-38 жылдары жүзеге асырылған 
«үлкен террордың» құрбаны болып кете барды. Ол 1937 жылдың 21 қарашасында 
қайтадан НКВД жендеттерінің қолына түсіп, 1938 жылы Ташкент түрмесінде атылғаны 
жайында айтылды. Мұхамеджан Тынышбаевқа және оның серіктеріне жабылған саяси 
жаланың арсыздығын бүгінгі тарих дәлелдеп берді, енді оларды қалай ардақтаймыз 
және қастерлейміз десек те жол ашық. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қазіргі 
жүргізіп отырған саясатын М.Тынышбаев тәрізді қайраткерлік қызметі ұрпаққа өнегелі 
бабаларымыздың ерлік ісінің заңды жалғасы деуге де толық негіз бар.

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

АИТВ инфекциясының 
алдын алу

АИТВ - адамның иммун тапшылығы вирусының, яғни адамның им-
мунды жүйесін зақымдайтын вирустың қысқартылған атауы. Адамның 
иммундық жүйесін зақымдай отырып, басқа инфекциялық аурулардың да-
муына ықпал етеді. Өйткені адамның иммундық жүйесі әлсіз болғандықтан, 
ауру туғызатын микроорганизмдермен күресуге қабілеті төмендейді. АИТВ 
жұқтырған адам сау адамға мүлде қауіп тудырмайтын микрорганизмдер-
ге өте сезімтал болып келеді. Иммун тапшылығы вирусы адамнан адамға 

жұғады. АИТВ адамнан адамға 
үш жол арқылы беріледі: қан 
арқылы, жыныстық қатынас 
және тігінен (анасынан бала-
сына жүктілігі, босану кезінде 
және ана сүтімен). Инфекция 
масаның шағуы, қол беріп аман-
дасу, сүйісу, жүзу бассейндерінде 
шомылу арқылы берілмейді.

Бастапқыда ауру білінбейді. 
Көпшілік жағдайда адам АИТВ 
жұқтырғанын және басқаға қауіп 
төндіретіні туралы біле бермейді. 
Жұқтырған адам көбіне ауру 
жұқтырғанын сезбей де қалады. 

Бірнеше апта өткен соң ғана тұмауға ұқсас белгілер пайда бола бастайды (дене қызуы 
көтеріледі, тері бетінде бөртпелер шығады, лимфа түйіндері үлкейеді, іші өтеді). Вирус 
жұқтырған адам көп жыл бойы өзін сау адамдай сезінеді. Бұл аурудың жасырын кезеңі 
деп аталады. Бірақ бұл кезде адам ағзасында өзгеріс болмады деуге болмайды. Ауру 
қоздырғыш, оның ішінде АИТВ адам ағзасына енеді, иммундық жүйе иммундық жауап 
құрайды. Ауру қоздырғышты жоймақшы болып әрекеттенеді. Ол үшін иммундық жүйе 
антидене өндіреді. Антидене ауру қоздырғышты жоюға көмектеседі. Сонымен қатар 
қанның арнайы ақ жасушасы (лимфоцит) ауру тудырғыш агентпен күреседі. Өкінішке 
орай АИТВ-мен күресуде бұл жеткіліксіз, иммундық жүйе АИТВ жеңе алмайды, ал өз 
кезегінде вирус иммундық жүйені бұзады.

Вирусты жұқтырған адам ЖИТС-ке ұшырады деуге болмайды. ЖИТС-ке ұласуына 
ұзақ жыл өтеді (орта есеппен 10-12 жыл). АИТВ инфекциясын немесе ЖИТС-пен 
ауырған адам «Қанша жыл өмір сүремін?» және «Ауруым асқынған ба?» деген сұрақтар 
қояды. АИТВ да, ЖИТС те әр түрлі асқынады және бұл сұраққа нақты жауап беру 
мүмкін емес. Бүгінгі күні осы аурумен ауыратын адамдар бұрынғы жылдарға қарағанда 
ұзақ өмір сүреді. АИТВ және ЖИТС-ті емдеу жылдан жылға нәтижесін беруде.

Емдеу нәтижесінде науқас ұзақ уақыт өздерін сау адамдай сезінеді. Емдеудің жаңа 
әдістері іздестірілуде. Инфекциямен күресте тиімді жаңа дәрілік заттардың пайда 
болатынына күмән жоқ, әрине. АИТВ жұқтырып алмау үшін қарапайым ережелерді 
сақтауыңыз қажет: есірткі заттарын пайдаланбаңыз және бірнеше адам пайдаланған 
шприцті қолдануға болмайды, қорғаныс құралдарынсыз кездейсоқ жыныстық қатынасқа 
түспеу керек, жыныстық қатынас арқылы берілетін ауруларды емдеу қажет, жүктілік 
кезінде дәрігердің бақылауында болу, өзіңіздің статусыңызды білу үшін АИТВ тестіден 
өту. Зерттеуді емханада анонимді түрде өтуге болады.

Өзіңізді және балаларыңызды сақтаңыздар, дендеріңіз сау болсын!

Сарқан аудандық орталық ауруханасының СӨСҚ кабинеті.

Медосмотры и самочувствие
 
Одной из основных задач медицинских осмотров является предупреждение возник-

новения заболеваний внутренних органов и систем при   поступления на работу в со-
ответствии занимаемой профессии и условия труда, которые могут ухудшить течение 

этих заболеваний. Напри-
мер: больной с хроническим 
бронхитом не может быть 
принят на работу с пылевым 
фактором, так как под влия-
нием постоянного вдыхания 
производственной пыли мо-
жет наступить обострение 
патологического процесса 
в бронхах. Поэтому пред-
варительные медицинские 
осмотры призваны оградить 
оформляющегося на работу 
от негативного воздействия 
определенных факторов 

производственной среды. Так больной стенокардией не может работать верхолазом, 
дальтоник – водителем автомобиля или машинистом железнодорожного транспорта. 
Задача предварительного медицинского осмотра в этих случаях заключается в том, 
чтобы допустить к работе тех лиц, которые по состоянию здоровья полностью удо-
влетворяют требованиям данной профессии. 

Периодические медицинские осмотры представляют собой периодический кон-
троль за состоянием здоровья работающих в процессе их трудовой деятельности на 
данном предприятии. Частота  их проведения обусловлена агрессивными свойствами 
профессиональной вредности, особенностями технологического процесса на опреде-
ленном участке производства, условиями труда на данном предприятии и другими 
факторами. 

Основной задачей периодических медицинских осмотров является обнаружение 
и предупреждение  данных признаков профессионального заболевания, выявление 
заболеваний общего характера, не связанных с профессией, но усугубляющих и про-
грессирующих под влиянием вредного производственного фактора.  

Руководители предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели  со-
гласно Приказу МЗ РК   от 15.10.2020 года  № ҚР ДСМ-131/2020  при приемки на работу 
и в последующем  один раз в год проявляя заботу должны направлять своих работни-
ков на прохождение медицинского осмотра в районную больницу.  

Р.ОРЫНБЕКОВА,
ведущий специалист УСЭК Сарканского района.                                  

Қасақылық заң бұзушылық
  Қасақылық, қаскөйлік, браконьерлік – жан-жануарларды қорғау туралы заңдар мен 

ережелерді қасақана бұзып, аң-құс, балық аулау немесе қырып-жою, сондай-ақ тиісті 
рұқсатсыз, тыйым салынған жерлерде, заңсыз аңшылық құру, сирек кездесетін және 
бағалы өсімдіктерді жинау. Бұрынғы кезде қазақ елінде аңшылық етуге тиым салынған. 

Ырым бойынша кімде-кім сайын дала 
сұлуларын өлтірсе, соның барлық тұқымына 
қарғысы тиетін болады. Осы сөздер ертеден 
үздіксіз айтылып келеді. 

 Осыған қарамастан, көптеген қаскөй 
пиғылдар ырымға сенбейді, сонымен қатар, 
жануарлар әлеміне қайтарылатын залалдың 
сыртында оларға тағы түрме мерзімі, яғни, 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексінің 339 бабы бойынша: «Өсiмдiктердің 
немесе жануарлардың сирек кездесетiн және 
құрып кету қаупi төнген түрлерiн, олардың 

бөліктерін немесе дериваттарын, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған өсімдіктерді 
немесе жануарларды, олардың бөліктерін немесе дериваттарын заңсыз алу, иемдену, 
сақтау, өткізу, әкелу, әкету, салып жіберу, тасымалдау немесе жою, сол сияқты олардың 
мекендейтiн жерлерін жою – үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде 
айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға дейінгі мерзімге 
бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады».  
Осы сияқты, «Ғылыми мақсаттарда пайдаланудан басқа, Қазақстан Республикасының 
бүкіл аумағында жабайы жануарлардың , олардың бөліктері мен дериваттарын 
пайдалануға 2020 жылға дейін тыйым салуды енгізу туралы»Жаңа  Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 шілдедегі № 969 Қаулысы.

«Жоңғар  Алатауы МҰТП» РММ Сарқан филиалының аумағында әр мемлекеттік 
инспектор қасақылықтың алдын алу жұмыстарын қарқынды атқаруда. Аудан, ауыл 
тұрғындары мен келген қонақтары арасында ұдайы үгіт- насихат жумыстары жүргізіледі, 
табиғат құндылықтары жайында баяндалып, әсем табиғатымыздың мекендеушілері 
уайым қорқынышсыз өз мекендерінде мекендеу үшін қолдан келер бар шараларды 
атқарудамыз. 

Шалқар ДОСАНАМАНОВ, 
«Жоңғар  Алатауы МҰТП»  РММ Сарқан филиалы  Басқан орманшылығының 

мемлекеттік инспекторы.

Гарнизон гражданской защиты 
Сарканского района напоминает

Жителям и гостям Сарканского района напоминаем о доступности бесплатного мо-
бильного приложения Darmen, которое мгновенно оповещает о чрезвычайных ситуа-
циях. Просто скачайте и установите получайте информацию о штормовой и селевой 
опасности первым. Гарнизон гражданской защиты рекомендует установить приложе-
ние Darmen себе, и своим близким!

   А.ТУСУПБЕКОВ,
инженер ОЧС Сарканского района, лейтенант гражданской защиты.

ÁLEÝMET
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Әділбек ұмытылатын 
ақын ба еді?

Мен ақын 
емеспін, 
әдебиетші 
де емеспін. 
Алайда жақсы 
өлеңдерді, 
шығармаларды 
тұшынып 
оқимын. 
Әсіресе, жақсы 
шығармалар 
оқымасқа 
қоймайды. 
Сүйіп оқитын 

ақындарым да баршылық. Солардың 
ішінде Әділбек Абайділдановтың 
шығармалары ерекше ұнайды.

Әділбек Абайділданов – менің 
жерлесім. Қазіргі Жетісу облысы, 
Сарқан ауданы, Бастаушы ауылында 
туған. «Мен және өмір» өлеңінде:

«Ал!» дегенде басқадан бұрын
 шаптым,

Кейде тіпті орынсыз ұрыншақпын.
Тұтанып, сәл ұшқыннан жаным 

лаулап,
Бойымда жалындаған жігер қаулап, –

дейді.
Әділбек – даңғаза даңқты ұнатпаған 

ақын. Әдекеңнің атақ, сыйлық дегендер-
ге назар салмағандығын замандастары 
жақсы білсе керек, әйтпесе оның да өңірі 
орден-медальдардан кенде болмас еді.

Ақын Әділбек Абайділдановтың 
өлеңдері туралы Есмағамбет Ысмайы-
лов, Жұмағали Саин, Ғафу Қайырбеков 
сынды ақындар елуінші жылдардың 
басында-ақ ұнамды ой-пікірлерін 
білдірген еді. Осы арада белгілі сыншы, 
Қазақ ССР ғылымының еңбек сіңірген 
қайраткері, профессор Тұрсынбек 
Кәкішевтің мына бір пікірін айта кету 
артық болмас.

«Алатаудың әсем қойнауындағы сая- 
жайда Сәбит Мұқановтың кезекті «дем 
алып» жатқан шағы болатын. Күні бұрын 
телефонмен келісіп алып, барған едім. 
Әділбек саңқылдап өлең оқып отыр. 
Сәбең қолымен тыныштықты бұзбай 
«жайласа бер» деп ымдады. «Қыран» 
атты поэмасын оқуды тәмамдағанда, 
ақынға Сәбеңнің жас баладай қуанғанын 
көзіммен көрдім.

– Жарадың, Әділбек, жарадың! Шығыс 
Қазақстанды аралағанда естіген едік, 
енді, міне, әр қыранға өз Отаны, өзінің 
өсіп-өнген жері қымбат дегенді ақындық 
қуатпен Әділбек насихаттап отыр. Теңеу 
қандай, сөз қандай! Ілиястың шалымы 
бар мұнда,– деп Сәбең жас ақынды көз 
алдымызда түлетіп, ұшқыр қанат байлап 
жібергендей болды», – деп жазады.

Әділбек туған ауылын еш ұмытқан 
жоқ, жиі-жиі келіп тұрды. Соңғы кел-
генде (1982 ж.) туған жері Бастаушыға 
бірге бардық, бұл кезде ауылға шатырлы 
үйлер көптеп түскен, сонда да Әдағаң өз 
үйінің орнын жазбай тапты, мені де «мы-
нау сенің үйіңнің орны» деп бір аунатып 
алды.

Күн ашық еді. Күздің қоңыр салқын 
майда желі есіп тұрған. Кенеттен ауа 
райы өзгеріп, қара нөсер құйып кетті. 
Төбемізде бір топ қарлығаштар айнала 
ұшып, ауылдан шығарып салып қайтты. 
Сонда Әдағаң: «Мына қарлығаштар да, 
жауын да мені шығарып салғандай ғой, 
енді келемін бе, келмеймін бе ауылға?!» 
– деген еді ауыр ойға беріліп.

Иә, көп ұзамай қайғылы хабар алдық.
«Әдағаң поэзияның шыңы!» – деп еді-

ау, Тұмаш аға 70 жылдығын тойлағанда. 
Әділбек ұмытылатын ақын ба еді?! Туған 
ауылында ақын атында көше бар. Көше 
бойында Мәдениет үйі орналасқан. 
Соған Әдағаңның атын берсе деген тілек 
бар менде. Ақынның мөлдір де шуақты 
жырларын оқитын ұрпақтың көптігіне 
сенемін.

Мырзахан ҚАБАСОВ,
Сарқан ауданының
Құрметті азаматы.

Әділбек Абайділданов 
– Жетісудың құнарлы 

топырағының нәрлі жемісі. 
Ол қазақ поэзиясының өзіндік 
үні бар біртуар ақындарының 

сапында. Аты мен заты 
айшықты сөз зергерінің 

соңында қалған әдеби 
мұраларына көз тоқтатып, 

көңіл қоймау мүмкін емес. 
Ақынның серпінді күйдің дом-
бырасындай бұрауы келіскен, 

көкейінен күмбірлі де сырлы 
жыр туындаған тума талант 
болғанын замандастары жыр 

етіп айтады. 

Тарихтың 
жаманы жоқ

Тарихтың жаманынан сабақ 
аламыз, жақсысынан үлгі аламыз. 
Ер-азаматтарымызды жалмаған, 
қаншама үйдің түтінін өшіріп, түндігін 
жапқан зұлмат соғыс салмағын сол 

қасіретті көзбен көрген ақын ғана дәл 
кескіндей алады:

-Мұңлық едің, кеудесіне кек түйген,
Қабақ қату, күлкі қашып кетті үйден.
Бір күндері суық хабар сап етті,
Сол қағаздан жүрегіңе оқ тиген.
...Қайтерсің-ай, есіңнен де

 жаңылдың,
Сені, мүмкін, алып қалған жаны

 ұлдың.
Қара түннің бір пұшпағын жыртып

 ап,
Басыңа сен содан қара жамылдың.
Түн пұшпағынан қара жамы-

лу сол кезеңнің жесірлеріне ортақ 
қасірет. Осы қасіретті бала кезінен 
сезініп өскен ақын «Қайран жеңгем» 
өлеңін осылайша  керемет суретпен 
кескіндейді. 

Жоңғар Алатауы
Қожыр-қожыр тарғыл қара та-

стар. Жұмбақ үңгірлер. Долана-
лы жақпарлар. Аспан теңкиген 
бұлттарын түйетауға теңдеп қойған. 
Таң атқанда, ару күн кірпігін ашқанда 
қия-құздар қызыл нұрға бөленеді. 
Тау іші құлпырады. Жапырақтар 
шып-шып терлейді. Алтын сәулемен 
ажарланып тау масайрайды. Тарғыл 
таудың басында бір түп кепкен 
қарағай тіршілікке жағалай көз салып 
тұр.  Шыңға ол қалай шыққан? Туған 
жерден алыстаған соң семіп қалған 
мұңлық па? Жоқ, таудан әрі асырып 
жауын қуған бабам осы биікте мәңгі 
тыныстаған болар? Бұл қарағай 
бабамның қара тасты жарып шыққан 
сүйегі емес пе? Ақын «Шыңға шыққан 
қарағай туралы балладасында» осы-
лай сендіреді. Тың теңеу. Иланасың, 
тебіренесің, толқисың. 

...Тарғыл таудың ең ұшында – бір
 түп кепкен қарағай,

Сол биіктен тіршілікке көз салады 
жағалай.

Кеудесінде жаны барға болмайды
 әсте мұны ұқпай,

Туған жерден алыстап ол  семіп
 қалған  мұңлықтай.

Батыр бабам жау қуғанда таудан 
әрі асырып,

Сол биікте қалған болар бетін 

Өлең және өмір

таспен жасырып.
Сол бір тұрған қарағайға Күн де

 басын иеді,
Бабамның ол қара тасты жарып 

шыққан сүйегі.
Оқырманын иландыра, тебіренте, 

толқыта білген қаламгер құдіретті. 
Онда талант тегеуріні бар, қалам 
қуаты бар. Әділбек ақынның  осын-
дай қасиетке ие болғаны анық. Оған 
біз кез-келген өлеңін саралағанда көз 
жеткіземіз. 

Ірі суреткер
-«Әдебиет пен өнер сарайына 

ену де қиын, кірген соң орын тау-
ып, ірге тебу де қиын. Ең қияметтің 
қиыны, әрине, ешкім шегеше суырып 
алып, сыртқа шығарып тастай алма-
стай бекініп, берік қалуың...»,-дейді 
көрнекті ақын, эссеист Мұзафар 
Әлімбаев. Шын мәнінде осы тұрғыдан 
алғанда Әділбек Абайділданов сөзге 
сұлулық сіңдіре білген, ақиқатты 
әсемдікпен әрлей білген, әдемі 
қалыптасқан, әдебиет әлеміне ірге 

тепкен ақын. 
Әділбек ақын ірі суреткер. Оның 

сөзбен салған суретінде жан бар, 
әрекет бар, тіршілік бар. «Теңіздің дәмі 
– тамшыдан» дегендей оның «Дихан» 
өлеңін сараласаңыз кейіпкер тұлғасы 
ақын салған суретпен қанығып, сол 
адамды бұрыннан танитындай күй 
кешетінің ақиқат. 

«Дихан- жұмыр жерге жан береді, 
ол келгенде таң құлпырады. Ол жер-
мен бірге ыстықта түтеп, жермен 
бірге жаңбырмен жуынады. Оның 
қолындағы күрегі – ожау, сол ожау-
мен жер көмейі бүлкілдеп су ішеді. 
Көк егіннен ұшқан көгілдір бу дихан 
құшағының жылуы». 

-Көк егінмен жаны оның бір, тегі,
Оған төнген дауылды да іркеді.
Егінінің шашынан күн сипалап,
Саусағының сары алтынын

 сүртеді.
Бұл өнерде одан ешкім асқан ба,
Гүл өсіріп шығарады ол тастан да.
Қарайды да туған жерге құмартып,
Көзіменен көтереді аспанға.
Құдіретімен қуаң жерде су ақты,

Күннен жерге бұрған да 
сол шуақты.

Егін-жайда мөлтілдеген таңғы 
шық,

Моншақтаған соның тері сияқты.
Ақын жырының жан-дүниесінде 

қарапайым еңбек адамына деген шы-
найы сүйіспеншілік бар. Тіршілікке 
іңкәрліктен, адал еңбекті аялаудан 
осындай төрт аяғынан тең түсетін ту-
ындылар жазылады. 

...Жүрегін бір қуаныш кернеді ме,
Нұрланып сала берді жер де, міне.
Дөңгелек үстелдей боп жатқан 

жердің,
Туа сап Ай асылды ернеуіне.
Осынау сәулетке енді қара да тұр,
Шомылып аппақ нұрға дала 

жатыр.
Биікке жаңа туған Ай-баланы,
Жер өзі тік көтеріп бара жатыр.
Себелеп ақ сәулесін құятұғын,
Түнекті жым-жылас қып қуатұғын.
Жалғанда көзіңді ашар

 жарқыратып,
Айды да Жер екен ғой туатұғын.

«Жер-Ана» өлеңінде 
ақын осындай оқыс ой 
түйеді. Бұдан бұрын, 
мұнан кейін дәл осындай 
шендестіруді кездестірдіңіз 
бе? Ақындық қиял 
жаныңызды нұрландырып, 
айналаңызға аялай, 
бағалай, бағамдай, байып-
тай қарауға үйрететіндей. 

Үш тармақ 
ғазел

Құштарлық құпиясын 
ақтаруға ақын шығыс 
шайырларының махаб-
бат дертін арқау еткен 
шығармаларын дұрыс деп 
тауып, «Үш тармақ ғазел» 
жазып көрген екен. Бірінші 
тармақ «Сенсіз таңның саза-
рып атпағанын, Уақыт тоқтап, 
Күннің де батпағанын»,-  деп 
басталып, осы ұйқаспен 
ұласқан сезім «Шыныме-

нен, мен десең, ұмыта көрме, Өмір 
бойы есіңде сақта, жаным»,- деп 
аяқталса, екінші, үшінші тармақтарда 
бір ұйқаспен үндесіп, жүрек лүпілі 
жаныңа ләззат сыйлайды. Бұл да 
ақын шеберлігінің бір дәлелі. 

Әділбек ақын өзі де ғашық бола 
білген, өзіне сұлуларды ғашық 
қыла білген серілердің сапында. 
Замандастарының естелігінен танып-
білген осы жайт оның лирикалық 
жырларынан әрдайым көрініс тауып 
жатады. Сүйгеніне деген адалдықты, 
арды биік ұстаған шайыр қаламынан 
сондықтан да ойлы, нәрлі жыр туады. 

–Шын бақытты болу үшін өз 
басым,

Саған деген жүрегім еш тозбасын.
Тікен кірсе табаныңа әлдебір,
Менің жаным шығып кете 

жаздасын.
Бұлай деп махаббатты өмір мәніне 

балаған ер жігіттің ғана айта алары
 хақ. 

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі.



25 қараша 2022 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 5ARQANS

TAĞDYRSAILAU-2022

Учаскелік сайлау 
комиссиясының құрамы

Сарқан қаласы
№ 786 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: 041500.Сарқан қаласы, Алдаберген Атанов көшесі № 17, Ақын Сара атындағы 

орта мектебі, тел. 87283927259.
Комиссия төрағасы – Сансызбаева Гулим Абиловна.
Комиссия төрағасының орынбасары – Тукушев Арман Балтабекович. 
Комиссия хатшысы – Жылысова Сауле Толегеновна. 
Комиссия мүшелері – Жаркенова Шолпан Омирсериковна, Бегимбай Дастан Ерланұлы, 

Байганышева Баян Советбековна, Алибекова Нурай, Станбеков Арман Армияевич, Чакенова 
Ратай Омирсериковна, Блискельдинова Айнур Сабитовна, Колбасаров Жандос Усенович.

№ 787 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: 041500.Сарқан қаласы, Мұхтар Әуэзов көшесі № 96, Балалар және   

жасөспірімдер спорт мектебі, тел. 87283920250.
Комиссия төрағасы – Кудабаев Асхат Ауесханович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Доланбаев Берик Сегизбайұлы
Комиссия хатшысы – Абижанова Гульмира Джамбуловна.
Комиссия мүшелері – Малаев Сатылжан Жанахметович, Кадырбаева Бакыт Токтаров-

на, Тертюбаева Турумкан Чабденовна, Мусапиров Рустем Қосымбайұлы, Жанібек Арнай 
Бауржанұлы, Тастамбеков Марат Болатович, Бандикова Жанна Викторовна, Бекбулатов Ай-
бек

№  788 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: 041500.Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі  № 18, Сарқан аудандық мәдениет үйі, 

тел. 87283921095.
Комиссия төрағасы – Куттубеков Ыкылас Болатбекович. 
Комиссия төрағасының орынбасары – Тогжигитов Ерболсын Токтасынович. 
Комиссия хатшысы – Белимбаева Фатима Секеновна.  
Комиссия мүшелері – Сейполдина Айсулу Тлектесовна, Тукушев Аман Балтабекович, Кой-

багарова Валентина Макеевна, Кызайбаев Руслан Серикович,  Станбекова Айман Армиевна, 
Орал Бауыржан Оралұлы, Нурдаулетов Өмір Нурдаулетұлы, Ернел Жұлдыз.

№ 789 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: 041500.Сарқан қаласы, Қаныш Сәтбаев көшесі № 2, № 1 мектеп-гимназиясы, 

тел. 87283921970.
Комиссия төрағасы – Бершимбекова Жекен Саилауевна.
Комиссия төрағасының орынбасары – Дуйсенханова Салтанат Бауржановна. 
Комиссия хатшысы – Ракышева Қымбат Өмірзаққызы.
Комиссия мүшелері – Темирбаева Виктория Саятовна, Лозовая Эрна Яковлевна, Жума-

гельдинова Зиякуль Абдисаматовна, Муханова Гульмира Тынышбаевна, Дубэн Есен, Нанбае-
ва Гульзира Оспановна.

№ 790 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: 041500.Сарқан қаласы, Латиф Хамиди көшесі № 12, облыстық көмекші мектеп- 

интернаты, тел. 87283921984.
Комиссия төрағасы – Кудайбердиев Ерик Оразгалиевич. 
Комиссия төрағасының орынбасары – Ошаганова Эльмира Ортавна.
Комиссия хатшысы – Тергеубаева Эльмира Ильясовна.
Комиссия мүшелері – Итжанова Гульнара Кайролдановна,  Досбаева Айгуль Окметбаев-

на,  Абдухаликова Гульмира Балтабековна, Тукушева Гульнафис Джумакановна, Смагулова 
Қуралай Қажибаевна, Иманбаева Эльмира Ильясовна.

№ 791 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: 041500.Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі № 5, Сарқан аудандық ауруханасы, 

тел. 87283921440.
Комиссия төрағасы – Тобышаков Бауыржан Оргыбекович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Бейсебаева Саула Нуракимовна. 
Комиссия хатшысы – Айтмухамбет Сымбат.
Комиссия мүшелері – Оспанова Рита Мейрамбековна, Исабаева Дидар Аскербековна.
№ 792 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Бірлік ауылы, Чепрасов көшесі № 3, Бірлік негізгі орта мектебі, тел. 87283934266.
Комиссия төрағасы – Досаноманова  Гульмира Толеуовна.
Комиссия төрағасының орынбасарысы – Дутбаева  Шара Телибаевна. 
Комиссия хатшысы – Смаилова Самал Оралкановна.
Комиссия мүшелері – Молдабекова Саркыт Дарихатовна, Камбаев Амангельды Кусаино-

вич.
Қойлық ауылдық округі
 № 801 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қойлық ауылы, Макетов көшесі № 45, Қ.Қазыбаев атындағы мәдениет үйі, те-

лефон 87283926545.
Комиссия төрағасы – Сарбопаева Альмира Асылбековна.
Комиссия төрағасының орынбасары – Надырбекова Бакыт Нуркасымовна.
Комиссия хатшысы – Шарипова Гульзада Жаксыбековна.
Комиссия мүшелері – Есиркеев Бауыржан Саркытбекович, Кадырбекова Гульнара Болат-

пековна, Самигуллина Ботагоз Асыркарымовна, Дюсембеков Барысбек Нургалиевич, Кенжи-
баева Эльмира Канатовна, Денисламова Гульжаухар Тасболатовна.

Қарабөгет ауылдық округі
№ 805 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қарабөгет ауылы, Абайділданов көшесі № 26, Мәдениет үйі, тел. 87283929247.
Комиссия төрағасы – Қыдыржанұлы Ельдар.
Комиссия төрағасының орынбасары – Сейтханова Гульнур Оралхановна.
Комиссия хатшысы – Насырова Жанаргуль Бостановна.
Комиссия мүшелері – Даулетхан Ақмарал Талғатқызы,  Дюсембаев Галым Ермаканович.

Лепсі ауылдық округі
№ 811 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Лепсі ауылы, Мұқан Төлебаев көшесі № 21, К. Ушинский атындағы орта мектебі, 

тел. 87284321532.
Комиссия төрағасы – Оразгельдинов Берик Жунисханович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Касымова Алия Темирхановна
Комиссия хатшысы – Ахметжанова Алмагуль Аязбековна.
Комиссия мүшелері –Нуртулеуов Ержан Нурахметович, Молтанова Сания 

Каримбековна,Тенизбаева Зульфия Алдашевна, Калимулдинова айғаным.
№ 812 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Лепсі ауылы, Дина Нұрпейсова көшесі № 3, № 54 орта мектебі, тел. 87284321255.
Комиссия төрағасы – Жорабекова Дина Джиханқызы.
Комиссия төрағасының орынбасары – Бексултанова Гульжан Бексултановна.
Комиссия хатшысы – Бейсенбаева Алмагуль Базарбаевна.
Комиссия мүшелері –Джапаров Сеит Кабиевич,Зияда Рахат Талғатұлы
№ 814 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көкжиде ауылы, Төлебай батыр көшесі № 29, Ерікті орта мектебі, тел. 

87284322368, факс: 87284322380.
Комиссия төрағасы – Баянбаев Серик Темиргалиевич.
Комиссия төрағасының орынбасары – Дукенова Жанаргуль Сериковна.
Комиссия хатшысы – Даркембева Назира Сериккалиевна.
Комиссия мүшелері – Белгибаева Гульмира Толеутаевна, Ерболған Ақжол Ерасылұлы

Состав участковой 
избирательной комиссии

г.Саркан
участковая избирательная комиссия  № 786  Центр: 041500.город  Саркан, ули-

ца  Алдабергена Атанова № 17, средняя школа имени Акын Сара, тел.87283927259. 
Председатель комиссии – Сансызбаева Гулим Абиловна. Заместитель председателя 
комиссии – Тукушев Арман Балтабекович.  Секретарь комиссии – Жылысова Сауле 
Толегеновна.  Члены комиссии – Жаркенова Шолпан Омирсериковна, Бегимбай Да-
стан Ерланұлы, Байганышева Баян Советбековна, Алибекова Нурай, Станбеков Ар-
ман Армияевич, Чакенова Ратай Омирсериковна, Блискельдинова Айнур Сабитовна, 
Колбасаров Жандос Усенович.

участковая избирательная комиссия  № 787 Центр:041500. город Саркан, ули-
ца Мухтара Ауэзова № 96, детско-юношеская спортивная школа, тел. 87283920398.
Председатель комиссии – Кудабаев Асхат Ауесханович. Заместитель председателя 
комиссии – Доланбаев Берик Сегизбайұлы. Секретарь комиссии – Абижанова Гуль-
мира Джамбуловна. Члены комиссии – Малаев Сатылжан Жанахметович, Кадыр-
баева Бакыт Токтаровна, Тертюбаева Турумкан Чабденовна,   Мусапиров Рустем 
Қосымбайұлы, Жанібек Арнай Бауржанұлы, Тастамбеков Марат Болатович, Бандико-
ва Жанна Викторовна, Бекбулатов Айбек

участковая избирательная комиссия  № 788 Центр: 041500.город Саркан, ули-
ца Чепрасова  № 18, Сарканский районный дом культуры, тел. 87283921095. Пред-
седатель комиссии  – Куттубеков Ыкылас Болатбекович.  Заместитель председателя 
комиссии – Тогжигитов Ерболсын Токтасынович.   Секретарь комиссии – Белимбаева 
Фатима Секеновна.   Члены комиссии –  Сейполдина Айсулу Тлектесовна, Тукушев 
Аман Балтабекович,  Койбагарова Валентина Макеевна, Кызайбаев Руслан Сери-
кович, Станбекова Айман Армиевна, Орал Бауыржан Оралұлы, Нұрдаулетов Өмір 
Нұрдаулетұлы, Ернар Жұлдыз.

участковая избирательная комиссия  № 789 Центр: 041500.город Саркан, ули-
ца Каныша Сатбаева № 2, школа гимназия              № 1, тел. 87283921970, факс: 
87283923028. Председатель комиссии  – Бершимбекова Жекен Саилауевна.

Заместитель председателя комиссии – Дуйсенханова Салтанат Бауржановна Се-
кретарь комиссии –Ракышева Кымбат Өмірзаққызы.

Члены комиссии – Темирбаева Виктория Саятовна,  Лозовая Эрна Яковлевна,  
Муханова Гульмира Тынышбаевна, Жумагельдинова Зиякуль Абдисаматовна, Дубен 
Есен, Нанбаева Гульзира Оспановна

участковая избирательная комиссия  № 790 Центр: 041500.город Саркан, 
улица Латифа Хамиди №12, областная вспомогательная школа -интернат, тел. 
87283921984. Председатель комиссии  – Кудайбердиев Ерик Оразгалиевич.  Заме-
ститель председателя комиссии – Ошаганова Эльмира Ортавна. Секретарь комиссии 
– Таева Гулвира Турсынбаевна. Члены комиссии – Итжанова Гульнара Кайролданов-
на,  Досбаева Айгуль Окметбаевна, Смагулова Куралай Кажибаевна, Абдухаликова 
Гульмира Балтабековна, Тукушева Гульнафис Джумакановна, Иманбаева Эльмира 
Ильясовна

участковая избирательная комиссия  № 791 Центр: 041500.город Саркан, ули-
ца Чепрасова № 5, Сарканская районная больница, тел. 87283921440. Председатель 
комиссии  – Тобышаков Бауыржан Оргыбекович. Заместитель председателя комис-
сии – Бейсебаева Саула Нуракимовна.  Секретарь комиссии – Айтмухамбет Сымбат.

Члены комиссии – Оспанова Рита Мейрамбековна, Исабаева Дидар Аскербеков-
на.

участковая избирательная комиссия  № 792 Центр: село Бирлик, улица Чепра-
сова  № 3, Бирликская основная средняя школа, тел. 87283934266. Председатель ко-
миссии – Досаноманова  Гульмира Толеуовна. Заместитель председателя комиссии – 
Дутбаева  Шара Телибаевна.  Секретарь комиссии – Смаилова Самал Оралкановна. 

Члены комиссии – Камбаев Амангелді Кусаинович,  Молдабекова Саркыт Дари-
хатовна

Койлыкский сельский округ
участковая избирательная комиссия  № 801 Центр: село Койлык, улица Ма-

кетова № 45, Дом культуры имени К. Казыбаева, тел. 87283926545. Председатель 
комиссии  – Сарбопаева Альмира Асылбаевна. Заместитель председателя комис-
сии – Надырбекова Бакыт Нуркасымовна. Секретарь комиссии – Шарипова Гульзада 
Жаксыбековна. Члены комиссии – Есиркеев Бауыржан Саркытбекович, Кадырбекова 
Гульнара Болатпековна, Самигуллина Ботагоз Асыркарымовна,  Дюсембеков Барыс-
бек Нурғалиевич, Кенжибаева Эльмира Канатовна, Денисламова Гульжаухар Тасбо-
латовна

Карабогетский сельский округ
участковая избирательная комиссия  № 805 Центр: село Карабогет, улица 

Абайдильданова № 26, Дом культуры, тел. 87283929247. Председатель комиссии  – 
Қыдыржанұлы Ельдар. Заместитель председателя комиссии–Сейтханова Гульнур 
Оралханова.

Секретарь комиссии – Насырова Жанаргүл Бостановна.
Члены комиссии – Даулетхан Ақмарал Талғатқызы, Дюсембаев Галым Ермахано-

вич.
Лепсинский сельский округ
участковая избирательная комиссия  № 811 Центр: село Лепсы, улица Мукана 

Толебаева № 21, средняя школа имени К.Ушинского, тел. 87284321532. Председа-
тель комиссии  – Оразгельдинов Берик Жунисханович. Заместитель председателя 
комиссии– Касымова Алия Темирхановна. Секретарь комиссии – Ахметжанова Ал-
магуль Аязбековна. Члены комиссии –  Нуртулеуов Ержан Нурахметович, Молтанова 
Сания Каримбековна, Тенизбаева Зульфия Алдашевна, Калимулдинова Айганым

участковая избирательная комиссия  № 812 Центр: село Лепсы, улица Дины 
Нурпейсовой № 3, средняя школа № 54,    тел. 87284321255. Председатель комиссии  
– Жорабекова Дина Джиханқызы. Заместитель председателя комиссии – Бексултано-
ва Гульжан Бексултановна. Секретарь комиссии – Бейсебаева Алмагуль Базарбаев-
на. Члены комиссии –Джапаров Сеит Кабиевич,Зияда Рахат Талгатұлы

участковая избирательная комиссия  № 814 Центр: село Кокжиде, улица Толе-
бай батыра № 29, Ериктинская средняя школа, тел. 87284322368, факс: 87284322380. 
Председатель комиссии  – Баянбаев Серик Темиргалиевич. Заместитель председа-
теля комиссии – Дукенова Жанаргуль Сериковна. Секретарь комиссии – Даркемба-
ева Назира Сериккалиевна. Члены комиссии – Белгибаева Гульмира Толеутаевна, 
Ерболған Акжол Ерасылұлы
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Балаларды шығармашылыққа баулу
Қазіргі танда балалар шығармашылығына ерекше назар аударылуда. 

Шығармашылыққа жақын бүлдіршіндер әр түрлі жаңашылдыққа құмар келеді. Баланың 
қабілеттері ерте кезеңнен біліне бастайды. Егер де ата- ана соны байқап, уақытында 
дамытуға көмек көрсететін болса сол балада қандай да бір дарын пайда болуы мүмкін. 
Ата – анаға баланың іс – қимыл дербестігін қолдап отыруы маңызды. Атап айтатын 
болсақ, Екіша ауылында шығармашылық үйі жұмыс істеуде. Домбыра, ән салу, би 
өнері, көркем сурет өнері жұмыс істейді. Бүгінде ұжымның  жетістігі мол. Жыл соңында 
шығармашылық есеп беру концерттік қорытындылау кеші өтті. Балаларымыз өз  
өнерлерін көрсетіп, жиылған жұрттың көңілінен шықты. Кешімізге ауданнан құрметті 
қонақтар, ауылымыздың беделді азаматтары мен ауыл тұрғындары бой көрсетті. 
Оқушылардың өнеріне тәнті болып, ақ адал, ақ пейілдерін білдірді. Балалардың 
шығармашылыққа ынтасы өз даралығын, қабілеттерін іске асыруға жұмыстың маңызы 
зор болмақ! Оқушылардың дарындылық қасиеттерін ашып дамыту шығармашылыққа 
баулу, білім деңгейін көтеру ұстаздардың басты ұстанымы.

  Ш. МУКЫШЕВА,
  Екіаша орта мектебінің мектепалды даярлық, музыка жетекшісі.

25 қазан - ұлттық мереке
 

1990 жылы 25 қазанда 
Қазақстанның егемендігі туралы 
декларация қабылданды. Бұл 
еліміздің Тәуелсіздігі жолындағы 
алғашқы қадамы, осы сәттен 
бастап Қазақстан Республика-
сы жеке мемлекет ретінде өзге 
де елдермен терезесі теңесіп, 
өзінің туы, елтаңбасы, жер көлемі 
мен гимні бар егемен ел болып 
әлемге таныла бастады. Бұл ата-
бабаларымыздың сан ғасырлар 
армандап келген азаттық жолы 

еді.
Биыл он жылдан астам уақыт ұмыт болған 25 қазан Республика күні қайта ора-

лып, ұлттық мерекемізді тойладық. Мереке қарсаңында М.Мәметова атындағы орта 
мектебінде әр сыныпта Республика күніне арналған тәрбие сағаттары, түрлі мерекелік 
іс-шаралар өткізіліп, мерекеге орай мектеп мұғалімдері мен оқушылары челлендж 
түсірді. Салтанатты жиынды мектеп директоры К.Касымбаева ұстаздар мен мектеп 
оқушыларын мерекелік құттықтауымен бастап, 3-4 сынып оқушылары әдеби монтажда-
рын мәнерлеп оқып, 5-9 сынып оқушылары әдеби сазды бағдарламамен жалғастырды. 
Мектеп кітапханашысы Г.Касенова мектеп фойесінде, кітапханада Республика күніне 
арналған кітап көрмесімен таныстырды. Осындай игі шаралардан оқушыларымыз 
үлкен әсер алды.

Ендігі жерде еліміздің тағдырымен жарқын болашағы осы жеткіншек ұрпақтардың 
қолында. Тәуелсіз елімізде еркін ер жетіп, оқып білім алған бүгінгі ұландарымыз туған 
жерін, елін, салт-дәстүрін сақтап, тілі мен дінін құрметтеп, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізеді. 
Шәкірттеріміздің бойына сіңірген құндылықтарына, олардың болашағына зор сеніммен 
қараймыз.

Айгерим БЕЙСЕМБЕКОВА, 
М.Мәметова атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Каким должен быть современный классный руководитель? Кто такой классный ру-
ководитель и какую миссию он  выполняет? Русский писатель Антон Павлович Чехов 
говорил: «Учитель должен быть артист, художник, горячо влюблённый в своё дело.» В 
современной школе ключевой фигурой, реализующей воспитательные функции, явля-
ется классный руководитель. 

Он – связующее звено между обучающимися и педагогами, педагогами и родите-
лями, между детьми и обществом. Поэтому к данному специалисту, воспитывающему 
образованных, нравственных, предприимчивых людей, предъявляются особые, повы-
шенные требования. Также многое в процессе воспитания зависит от того, какой стиль 
применяет педагог.

Самыми ценными качествами, которые ученики считают у классного руководителя, 
являются: любовь к ребенку, доброта, чуткость, справедливость, требовательность, 
умение шутить, уверенность в будущее, творческое отношение к делу. А чтобы об-
ладать такими качествами, педагог должен быть духовно богатым, интеллигентным и 
творческим человеком. 

П. П. Блонский призывает учителей стать "практическими психологами". Классный 
руководитель может добиться успеха только в том случае, если он поймет и прочув-
ствует душу воспитанников, оценит их индивидуально - психологические качества. 
Педагог может разделять доверие, любовь воспитанника только тогда, когда он спра-
ведлив. 

Я – педагог художественного труда и в своей педагогической деятельности я изуча-
ла методики, статьи, а также произведения  Мухтара Ауэзова. В своей педагогической 
деятельности я иду по пути М. Ауэзова. Почему, потому что Ауэзов – квалифициро-
ванный  ученый-педагог, он придавал большое внимания на образования детей, внес 
большой вклад в  развитие детей в Казахстане.

Молодой Ауэзов понимал: только знания и образование придают человеку силы 
и являются великим оружием в борьбе за прогресс и благосостояние народа, только 
просвещение может вывести  народ на путь свободного развития.

По – моему мнению современный классный руководитель должен не только дать 
ученику информацию, но и воспитать его выйти в мировое пространство знаний, ин-
формации, экономики, то есть жить в условиях жесткой конкуренции. Поэтому у буду-
щих педагогов должно сформироваться сознание готовности к непрерывному профес-
сиональному развитию в условиях динамично меняющейся жизни.

Подводя итог, хочу отметить что, качество образования напрямую зависит от каче-
ства деятельности классных руководителей и учителей. То есть, если педагог образо-
ван, то и ученики этой школы будут образованы. 

Т.СИЗОНЕНКО,
 учитель художественного труда, МО классных руководителей КГУ «Теректі 

средняя школа».

«ТОПЖАРҒАН» 
 «Адал ұрпақ» еріктілер клубы

А д а л д ы қ - а д а м 
бойындағы асыл қасиеттердің 
бірі. «Адалдық» деген сөз 
шыншылдық, шын берілген 
сияқты игі қасиеттерді еске 
түсіреді. Сол сияқты, жаңа 
буын өсіп келе жатқан 
Қазақстанның болашағына 
үлес қосар жастары «Адал» 
сөзімен жастайынан та-
ныс болсын,мағынасын 
түсінсін деген оймен мек-

теп қабырғасынан бастап тәрбиені осы бағытта берген өте маңызды. Жақында Ал-
малы ауылында «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубтарының аудандық байқауы бол-
ды. Байқаудың басты мақсаты: «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубтарының жұмысын 
жандандыру,оқушылар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру және болашақ жастардың азаматтық және құқықтық мәдениетін 
жетілдіру болды.

Осы мақсатпен жиналған адал да ерікті,белсенді  мектеп оқушылары байқаудың 
өткізу шарттары бойынша 4 кезеңнен тұратын әр кезеңге барынша өз үлестерін 
қосып,ұшқыр ойларымен,болашаққа деген нақты көзқарастарымен өздерінің Жаңа 
Қазақстанға қосар жаңа тың жобаларын  ұсынды. «Жемқорлықтың қалай алдын алуға 
болады?» деген ойларымен бөлісті.

 Осы байқауда Қарауылтөбе орта мектебінің «Адал Ұрпақ» ерікті клубының  
«ТОПЖАРҒАН» тобы 3 дәрежелі мадақтамамен марапатталды. Біздің «Топжарған» 
тобының мүшелері: Берікұлы Санжар, Абикен Айымгул,Тоқтасын Айерке, Какибай 
Аяулым және Сахбек Асель азаматтық-патриоттық рухта тәрбиеленіп, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мінез-құлқының, адамгершілік құндылық негіздерін қалыптастыруға 
бағытталған шараларды іске асырып, мектеп оқушыларының саяси-құқықтық білімін 
тереңдетуге, ықпал жасап жұмыстарын ары қарай жалғастырады. Балалардың 
мақсаты: мемлекетімізге титтей болса да өз үлестерін қосу.

Өмірде әділдік пен адалдық ту еткен адамнан артық ешкім жоқ. «Жемқорлыққа 
жол жоқ!» деген ұранмен болашақ жеткіншектерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тәрбиелеп, Жаңа Қазақстанға жаң қадам басуға шақырайық! Ендеше қоғам дертіне 
айналған «Жемқорлықпен» қоғам болып бірге күресейік! Ел ертеңі- АДАЛ ҰРПАҚ!

А.АБЗАЛБЕКОВА, 
Қарауылтөбе орта мектебінің  тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

Болашақта еліміз дамыған алдыңғы қатарлы елдердің қатарынан көрінуді мақсат 
етіп отыр. Бұл мақсатқа жету үшін әрбір азаматты мектеп қабырғасынан кәсіби 
біліктілікке баулу қажет. «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» дейді дана халқымыз. 
Мектептегі білім мен тәрбие беру негізі бастауыш сыныптардан басталады. Бастауыш 
сынып мұғалімі – пән оқытушы ғана емес, ол – бағбан, баланың болашағына бағыт 
беруші, бала бойындағы қабілетінің көзін ашушы, қорғанышы деуге болады. Барлық 
білімнің негізі бастауышта қаланатын болса, балаға дәл осы кезде білім беріп қалудың 
маңызы зор. Бастауыш мектеп – баланы оқуға үйрету мен тәрбиелеу, оның тұлға ретінде 
өзін-өзі ашуға, жалпы дамуының қалыптасуына жағдай жасайтын негізгі саты. Жалпы 
адамның мектептегі білім алу кезеңі және тұтас педагогикалық үрдіс сапалы нәтижеге 
жету үшін бастауыш сыныптардағы оқу-тәрбие үрдісі казіргі заман талаптарына сай 
құрылуы шарт. Мектептегі кез-келген жаңарулар бастауыш мектептен бастау алады. 
Сондықтан бастауыш мұғаліміне қойылар талап пен жауапкершілік те салмақты. 

Бастауыш білім –үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы. Осы орайда оқушыларды 
оқытуда жаңа инновациялық технологияны кеңінен қолдана отырып, білімді терең 
және жан-жақты игерудің жолдарын, әр пәннің ғылыми негіздерін меңгерту, оқушының 
ойлау қабілеті мен шығармашылық әрекетін дамыту болып табылады. Оқушылардың 
білім деңгейлеріне қарай, ой-өрісін дамыта отырып, түрлі жаттығу жұмыстарын, ойын 
түрлерін көбірек қолдануға көңіл бөлу керек. Уақыт талабына сай мұғалімдер сабақты 
жаңаша әдіс-тәсілдерді пайдаланып, ізденіспен өткізуге тиіс.

Бастауыш мектеп – оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты, ерекше құнды 
қайталанбас кезең. Сондықтан бастауыш білім үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы, 
жауапты жұмыс. Бастауыш мектеп балаға білім беріп қана қоймай, оны жалпы дамыта-
ды, яғни сөйлеуін, оқуын, қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарасын қалыптастырады. 
Бастауышта білім берудің қазіргі жаңа құрылымы мен оқытудың жаңа мазмұны бастау-
ыш мұғалімдері үшін жаңаша іскерлік пен жаңа технология бойынша жұмыс істеуге 
үйретеді. Бастауыш мектепте оқушының пәнге деген қызығушылығы мен белсенділігін 
қалыптастыруда мұғалімнің атқаратын рөлі зор.

Әлия ИМАНБЕРЛИНОВА,
Бірлік орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Инклюзивті білім берудің маңызы 
Елімізде бүгінде жастардың дамуы мен керекті білім алуын қамтамасыз ету 

мақсатында жүйелі жұмыстар жүргізілуде.  Соны бірі инклюзивті білім беру.  Ерек-
ше мұқтаждықтары бар балаларды, жалпы білім беру мектептерінде оқыту, баланың 
қандай да бір дискриминациясын болдырмау, басқа балалар мен тең түрде білім алу-
ын қамтамасыз ету.  Бұл бағдарламаны Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы 
мақұлдап, БҰҰ-ның Конвенциясына 2006 жылы 13 желтоқсанында енгізілді.

Осы жылдар аралығында елімізде де аз жұмыс атқарылып жатқан жоқ.  Баланың 
жынысы, географиялық орналасуы, даму потенциалы,  өзінің білімін деңгейі, әлеуметтік 
жағдайы осы факторларға қарамай бала сапалы білім алу шарт. 

Мұндай балалармен жұмыс мұғалімдерден аса жауаптылық пен тәжірибені талап 
ететіні рас. Бала өзге балалармен, өзіндегі ерекшеліктерді байқамау керек.  Осын-
дай жағдайда мектеп психологтары, пән мұғалімдері көмекке келеді. Тәжірибелі 
мамандардың тұшымды жұмысының арқасында оң нәтижелердің куәсі болудамыз. 
Осы жылдың өзін «Балалар жылы» деп жариялаудың өзі болашақ ұрпаққа бөлініп 
жатқан көңілдің аз еместігін байқатады. 

Дегенмен қазіргі уақытта мүмкіндігі шектеулі балаларға арнайы мектеп интернат-
тары бәрін бірдей қамтуға қауқарсыз. Сол себебті де мұндай балалардың дәстүрлі 
мектептерде оқығаны тиімді. Бір жағынан бала өзіндік ерекшеліктерін ұмытып  өзге 
балалармен тең түрде мүмкіндікке ие болады. Қаншама мүмкіндігі шектеулі десек те 
жас жүрекке,еркін қиялға, шегі жоқ әлемге бәрінің де толық өмір сүруге құқығы бар.

Ж.КУРМАНГАЛИЕВА,
Теректі орта мектебінің  оқу бөлімінің меңгерушісі.

Бастауыш - білім баспалдағы 

TÁRBIE
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Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
 Орталығы: Сарқан қаласы, Тәуелсіздік №117, «Сарқан ауданының жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі, телефоны 8(72839) 2 
19 96. 

Комиссия төрағасы – Естеуов Муратбек Касымбекович. 
Комиссия төрағасының орынбасары – Аскарова Айгуль Оразгалиевна.
Комиссия хатшысы – Кабдолданова Салтанат Сакеновна. 
Комиссия мүшелері – Маткаримов Нурахмет Жанахметович, Нургалиева Шолпан 

Каналовна, Турганбай Бота Сырлыбекқызы, Богданова Виктория Олеговна.

Сарканская районная территориальная избирательная комиссия
Центр: город Саркан, улица Тауелсиздик, 117, ГУ «Отдел занятости и социальных 

программ Сарканского района», телефон 8(72839)  19 96.
Председатель комиссии  - Естеуов Муратбек Касымбекович.
Заместитель председателя комиссии – Аскарова Айгуль Оразгалиевна.
Секретарь комиссии   - Кабдолданова Салтанат Сакеновна.
Члены комиссии – Маткаримов Нурахмет Жанахметович, Нургалиева Шолпан Ка-

наловна, Турганбай Бота Сырлыбеккызы, Богданова Виктория Олеговна.

Сарқан ауданының  учаскелік 
шекарасы 

Сарқан қаласы
 № 786 сайлау учаскесі.
Орталығы: Сарқан қаласы, Алдаберген Атанов көшесі № 17, Ақын Сара атындағы орта мектеп.
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Әл-Фараби № 1-ден 101-ге дейін, Бөгенбай батыр № 1-ден 

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

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

мектебі.
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Қабанбай батыр № 89-дан 242-ге дейін, Мұқан Төлебаев № 

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

№ 788 сайлау учаскесі.
Орталығы: Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі № 18 а, аудандық Мәдениет үйі.
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Дінмұхамед Қонаев № 1-ден 57-ге дейін, Урманов № 1-ден 

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

№ 789 сайлау учаскесі.
Орталығы: Сарқан қаласы, Қаныш Сәтбаев көшесі № 2, № 1 мектеп-гимназиясы.
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Амангелді № 1-ден 6-ға дейін, Мұқағали Мақатаев № 1-ден 

18-ге дейін, Ғазиза Жұбанова № 1-ден 43-ке дейін, Бауыржан Момышұлы № 1-ден 36-ға дейін, Кене-
сары хан № 1-ден 26- ға дейін, Қажкен Бекбаев № 1-ден 42-ге дейін, Лермонтов № 1-ден 54-ке дейін, 
Ломоносов № 1-ден 10- ға дейін, Тәттімбет № 1-ден 13-ке дейін, Қажымұқан Мұңайтпасов № 1-ден 
45-ке дейін, Қаныш Сәтбаев № 1-ден 36-ға дейін, Шоқан Уәлиханов № 1-ден 37-ге дейін, Арычная № 
42-ден 70-ке дейін, Чепрасов № 1-ден 46-ға дейін, Абай № 1-ден 60-қа дейін, Абылай хан № 28-ден 
47-ге дейін, Нұрғиса Тілендиева № 1-ден 18-ге дейін, Әмірбек Құлаков 14-тен 95-ке дейін, Мұратқали 
Нүкенов № 1-ден 25-ке дейін, Панарин № 11-ден 31-ге дейін, Сәкен Сейфуллин № 11-ден 48-ге дейін, 
Күнсайын Қуатбаев № 11-ден 48-ге дейін, Жамбыл Жабаев № 1-ден 15-ке дейін, Сұлтанмахмұт 
Торайғыров № 22-ден 32-ге дейін, Ахмет Байтұрсынов № 1-ден 126-ға дейін.

№ 790 сайлау учаскесі.
Орталығы: Сарқан қаласы, Латиф Хамиди көшесі № 12, көмекші мектеп- интернаты.
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Әуесхан Қойбағаров № 1-ден 154-ке дейін, Шәмші Қалдаяқов 

№ 1-ден 19-ға дейін, Ғабиден Мұстафин № 1-ден 47-ге дейін, Исатай Тайманұлы № 1-ден 28-ге дейін, 
Ілияс Есенберлин № 1-ден 38-ге дейін, Мағжан Жұмабаев № 1-ден 81-ге дейін, Қобыланды батыр № 
1-ден 22-ге дейін, Тайыр Жароков № 1-ден 62-ге дейін, Жүсіп Баласағұн № 1-ден 25- ге дейін, Махам-
бет Өтемісұлы № 1-ден 44-ке дейін, Бейбітшілік № 1-ден 58-ге дейін, Жүсіпбек Аймауытов № 1-ден 
32-ге дейін, Гоголь № 1-ден 30-ға дейін, Арычная № 1-ден 41-ге дейін, Абылай хан № 1-ден 27-ге 
дейін, Ватутин № 1-ден 49-ға дейін, Вихрев № 1-ден 28-ге дейін, Райымбек батыр № 1-ден 18-ге дейін, 
Тәуелсіздік № 1-ден 91-ге дейін, Латиф Хамиди № 1-ден 30-ға дейін, Сәкен Сейфуллин № 1-ден 10-ға 
дейін, Күнсайын Қуатбаев № 1-ден 10-ға дейін, Қабанбай батыр № 1-ден 20-ға дейін, Сұлтанмахмұт 
Торайғыров № 1-ден 21-ге дейін, Шавров № 1-ден 25-ке дейін, Шевченко № 1-ден 57-ге дейін.

№ 791 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі № 5, Сарқан аудандық ауруханасы.
Шекарасы: Сарқан аудандық ауруханасының аумағы.
№ 792 сайлау учаскесі.
Орталығы: Бірлік ауылы, Чепрасов көшесі № 63, Бірлік негізгі орта мектебі.
Шекарасы: Бірлік ауылы. 
Қойлық ауылдық округі
№ 801 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Қойлық ауылы, Макетов көшесі № 45, «Сарқан ауданы Қойлық әкімінің  Қ.Қазыбаев 

атындағы мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының №2 филиалы. Телефоны 
8(72839) 26545.

Шекарасы: Қойлық ауылы, «Джунусова», «Бейсембеков», «Жаңа-Тұрмыс» шаруа қожалықтары.
Қарабөгет ауылдық округі
№ 805 сайлау учаскесі. 
 Орталығы: Қарабөгет ауылы, Абайділданов көшесі № 26, "Қарабөгет ауылдық мәдениет үйі" 

"Сарқан ауданы әкімінің аудандық мәдениет үйі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының 
№ 10 филиалы.

Шекарасы: Қарабөгет ауылы, Еркін ауылы; Уәли – Сәбит мал жайылым учаскесі.
Лепсі ауылдық округі
№ 811 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Лепсі ауылы, Мұқан Төлебаев көшесі № 20, К. Ушинский атындағы орта мектеп. 
Шекарасы: Лепсі ауылы; темір жолдың шығыс бөлігінің көшелері: Айтеке би № 1/1- ден 21/2-ге 

дейін, Айдархан Бибатыров № 2-ден 18-ге дейін, Орынбасар Мұқұшев № 1-ден 10-ға дейін, Мұхаметжан 
Тынышбаев № 4-ден 14-ге дейін, Төлеубек Ермекбаев № 1-ден 18-ге дейін, Айша биби № 1-ден 11/2-
ге дейін, Мұқан Төлебаев № 1-ден 30-ға дейін, Жамбыл № 1/1-ден 14/2-ге дейін, Асылбек Альсеров 
№ 2-ден 7/2 -ге дейін, Сакен Байтулеуов № 1/1-ден 13-ке дейін, Мұхтар Ауэзов № 21-ден 41-ге дейін, 
Төлеген Тоқтаров № 1-ден 15-ке дейін, Дінмұхамет Қонаев № 2-ден 33-ке дейін, Маншүк Маметова № 
1/1-ден 33-ке дейін, Әлия Молдагулова № 1-ден 16-ға дейін, Алдияр № 1-ден 40-қа дейін, Абылай хан 
№ 3-тен 24-ке дейін, Қаныш Сатпаев № 1/1-ден 9/2-ге дейін, Төле би № 1/2-ден 7/2-ге дейін, Шәмші 
Қалдаяков № 1/1-ден 12-ге дейін, Қазыбек би № 1-ден 21-ге дейін.

 № 812 сайлау учаскесі.
Орталығы: Лепсі ауылы, М. Ахметов № 13, № 54 орта мектебі. 
Шекарасы: Лепсі ауылы; темір жолдың батыс бөлігінің көшелері: Мұхтар Қаптағаев № 1/1-ден 21-

ге дейін, Мұратбек Ахметов № 1/1-ден 12/2-ге дейін, Құл ақын № 1-ден 28-ге дейін, Тайтұлақ-талтұс 
№ 1-ден 13-ке дейін, Мұқатай Қалдыбаев № 1/1-ден 3-ке дейін, Дина Нұрпейсова № 1/1-ден 2/2-ге 
дейін, Ақын Сара № 1/1-ден 19-ға дейін, Біржан Сал № 1/1-ден 26-ға дейін, Қабанбай батыр № 1-ден 
37-ге дейін, Қайрат Рысқұлбеков № 1-ден 28-ге дейін, Александр Ни № 2-ден 15-ке дейін; "Керегетас", 
"Сарықұрақ", "Арғанаты", "Ақбалық", "Қаратас", "Көкшалғын" станциялары.

 № 814 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Көкжиде ауылы, Төлебай батыр көшесі № 29, Ерікті орта мектебі.
Шекарасы: Көкжиде ауылы.

Границы участков Сарканского района 
г.Саркан
№ 786 избирательный участок.
Центр: город Саркан, улица Алдаберген            Атанова № 17, средняя школа имени 

Акын Сара. 
В границах: города Саркан, улицы: Аль-Фараби с № 1 по 101, Богенбай батыра с № 

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

№ 787 избирательный участок. 
Центр: город Саркан, 
улица Мухтар Ауэзова № 96, Детско - юношеская спортивная школа.
В границах: города Саркан, улицы: Кабанбай батыра c № 89 по 242, Мукан Тулебаева 

с № 1 по 35, Гали Орманова с № 1 по 25, Тауелсиздик с № 140 по 298, Чепрасова с № 81 
по 114, Абая с № 109 по 185, Ораз Жандосова с № 1 по 63, Жамбыл Жабаева с № 63 по 
91, Мухтар Ауэзова с № 72 по 122, Габиден Мустафина с № 1 по 47, Горького с № 45 по 
114, Кудайберген Калиева с № 39 по 102, Пушкина с № 25 по 59, Курмангазы с № 1 по 38, 
Жанабаева с № 1 по 19, Тауке хан с № 1 по 15, Петровского с № 1 по 40, Бухар Жырау с 
№ 1 по 17, Бикен Римовой с № 1 по 29, Бирлик с № 1 по 18, Достык с № 1 по 12, Каблиса 
Жырау с № 1 по 15, Кудайбердиева № 1 по 24, Меиртай Усатаева с № 1 по 16, Толеген 
Токтарова с № 1 по 15; питомник лесного хозяйства. 

№ 788 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Чепрасова № 18, рай-
онный Дом культуры. 

В границах: город Саркан, улицы: Динмухамед Конаева с № 1 по 57, Урманова с № 1 
по 37, Серке Кожамкулова с № 1 по 26, Касым Кайсенова с № 1 по 28, Шолохова с № 1 
по 38, Казыбек би с № 1 по 10, Иса Байзакова с № 1 по 27, Спандияр Кобеева с № 1 по 
15, Оспанбек Боранбаева с № 1 по 47, Бекзат Саттарханова с № 1 по 46, Ескелди би с 
№ 1 по 37, Бугыбай батыра с № 1 по 28, Мелис Разбекова с № 1 по 7, Астана с № 1 по 
20, Толе би с № 1 по 26, Савина с № 1 по 22, Сырым Датулы № 1 по 17, Петровского с № 
41 по 79, Арычная с № 70 по 114 , Бирлик с № 19 по 38, Вихрева с № 29 по 60, Горького 
с № 1 по 44, Нургиса Тилендиева с № 8 по 18, Бикен Римовой с № 30 по 39, Амирбек 
Кулакова с № 1 по 13, Мухтар Ауэзова с № 1 по 71, Мухаметжан Тынышбаева с № 1 по 
65, Кудайберген Калиева с № 1 по 38, Мураткали Нукенова с № 26 по 62, Тауелсиздик с 
№ 92 по 139, Толеген Токтарова с № 16 по 45, Панарина с № 1 по 10, Пушкина с № 1 по 
25, Жамбыл Жабаева с № 16 по 62, Кабанбай батыра с № 21 по 89, Абая с № 61 по 109, 
Чепрасова с № 48 по 80, Шаврова с № 26 по 40, Алиби Жангельдин с № 1 по 11, Кош-
кинбай Жанатов с № 1 по 6, Тайбулат Мерекенов № 1; Басканская плотина; Дорожно-
эксплуатационный участок № 552; Передвижная механизированная колонна № 72.

№ 789 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Каныш Сатбаева № 2, 
школа - гимназия № 1.

В границах: город Саркан, улицы: Амангельды с № 1 по 6, Мукагали Макатаева с № 1 
по 18, Газиза Жубановой с № 1 по 43, Бауыржан Момышулы с № 1 по 36, Кенесары хан с 
№ 1 по 26, Кажкен Бекбаева с № 1 по 42, Лермонтова с № 1 по 54, Ломоносова с № 1 по 
10, Таттимбет с № 1 по 13, Кажымукан Мунайтпасова с № 1 по 45, Каныш Сатбаева с № 
1 по 36, Шокан Уалиханова с № 1 по 37, Арычная с № 42 по 70, Чепрасова с № 1 по 46, 
Абая с № 1 по 60, Абылай хана с № 28 по 47, Нургиса Тилендиевой № 1 по 18, Амирбек 
Кулакова с № 14 по 95, Мураткали Нукенова с № 1 по 25, Панарина с № 11 по 31, Сакен 
Сейфуллина с № 11 по 48, Кунсайын Куатбаева с № 11 по 48, Жамбыл Жабаева с № 1 по 
15, Султанмахмут Торайгырова с № 22 по 32, Ахмет Байтурсынова с № 1 по 126. 

№ 790 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Латиф Хамиди № 12, 
вспомогательная школа интернат.

В границах: город Саркан, улицы: Ауесхан Койбагарова с № 1 по 154, Шамши Кал-
даякова с № 1 по 19, Габиден Мустафина с № 1 по 47, Исатай Тайманулы с № 1 по 28, 
Илияс Есенберлина с № 1 по 38, Магжан Жумабаева с № 1 по 81, Кобыланды Батыра 
с № 1 по 22, Тайыр Жарокова с № 1 по 62, Жусип Баласагун с № 1 по 25, Махамбет 
Утемисулы с № 1 по 44, Бейбитшилик с № 1 по 58, Жусипбек Аймауытова с № 1 по 32, 
Гоголя с № 1 по 30, Арычная с № 1 по 41, Абылай хана с № 1 по 27, Ватутина с № 1 по 
49, Вихрева с № 1 по 28, Райымбек батыра с № 1 по 18, Тауелсиздик с № 1 п 91, Латиф 
Хамиди с № 1 по 30, Сакен Сейфуллина с № 1 по 10, Кунсайын Куатбаева с № 1 по 10, 
Кабанбай батыра с № 1 по 20, Султанмахмут Торайгырова с № 1 по 21, Шаврова с № 1 
по 25, Шевченко с № 1 по 57.

№ 791 избирательный участок. 
Центр: город Саркан, улица Чепрасова № 5, Сарканская районная больница.  В гра-

ницах: территория Сарканской районной больницы.
№ 792 избирательный участок. 
Центр: село Бирлик, улица Чепрасова № 63, Бирликская основная средняя школа.  В 

границах: село Бирлик.
Койлыкский сельский округ
№ 801 избирательный участок. 
Центр: село Койлык, улица Макетова №45,филиал №2 «Дом культуры имени 

К.Казыбаева села Койлык»  государственного коммунального казенного предприятия 
«Районный дом культуры акима Сарканского района». Телефон 8(72839) 26545.

В границах: село Койлык, крестьянские хозяйства «Джунусова», «Бейсембеков», 
«Жана-Турмыс».

Карабогетский сельский округ
№ 805 избирательный участок. 
Центр: село Карабогет, улица Абайдильданова № 26, Дом культуры. 
В границах: село Карабогет, село Еркин; отгонный участок  Уали-Сабит.
Лепсинский сельский округ
№ 811 избирательный участок. 
Центр: село Лепсы, улица Мукан Толебаева № 20, средняя школа имени К.Ушинского.
В границах: село Лепсы, улицы восточной части железной дороги: Айтеке би с № 1/1 

по 21/2, Айдархан Бибатырова с № 2 по 18, Орынбасар Мукушева с № 1 по 10, Муха-
метжан Тынышбаева с № 4 по 14, Толеубек Ермекбаева с № 1 по 18, Айша биби с № 1 
по 11/2, Мукан Тулебаева с № 1 по 30, Жамбыла с № 1/1 по 14/2, Асылбек Альсерова с 
№ 2 по 7/2, Сакен Байтулеуова с № 1/1 по 13, Мухтара Ауэзова с № 21 по 41, Толеген 
Токтарова с № 1 по 15, Динмухамет Конаева с № 2 по 33, Маншук Маметовой с № 1/1 
по 33, Алия Молдагуловой с № 1 по 16, Алдияра с № 1 по 40, Абылай хана с № 3 по 24, 
Каныша Сатпаева с № 1/1 по 9/2, Толе би с № 1/2 по 7/2, Шамши Калдаякова с № 1/1 по 
12, Казыбек би с № 1 по 21.

№ 812 избирательный участок. 
Центр: село Лепсы, улица М. Ахметова № 13, средняя школа № 54. 
В границах: село Лепсы; улицы западной части железной дороги: Мухтар Каптагаева 

с № 1/1 по 21, Муратбек Ахметова с № 1/1 по 12/2, Кул акына с № 1 по 28, Тайтулак-
талтуса с № 1 по 13, Мукатай Калдыбаева с № 1/1 по 3, Дины Нурпеисовой с № 1/1 по 
2/2, Акын Сара с № 1/1 по 19, Биржан Сала с № 1/1 по 26, Кабанбай батыра с № 1 по 
37, Кайрат Рыскулбекова с № 1 по 28, Александр Ни с № 2 по 15; станции: "Керегетас", 
"Сарыкурак", "Арганаты", "Акбалык", "Каратас", "Кокшалгын".

№ 814 избирательный участок. 
Центр: село Кокжиде, улица Толебай батыра № 29, Ериктинская средняя школа. 
В границах: села Кокжиде.

SAILAU
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ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

В защиту бизнеса
Одним их основных направлений деятельности органов правовой статистики и спе-

циальных учетов является защита прав предпринимателей от неправомерного вмеша-
тельства в их деятельность государственных органов путем изучения обоснованности 
назначения проверок на стадии их регистрации в соответствии с Законом «О государ-
ственной правовой статистике и специальных учетах».

Согласно отчетным данным за 8 месяцев текущего года Управлением зарегистри-
ровано 5 305 актов о назначении проверок. 

Доля проверок частного предпринимательства составила 20,7% или 1098 прове-
рок. Из них, по особому порядку проведено 197 проверочных мероприятий и 880 вне-
плановых проверок.

За последние три года, с учетом мер господдержки (мораторий на проведение про-
верок субъектов малого и микропредпринимательства), отмечается тенденция сниже-
ния назначенных проверок.

В частности, в 2020 году по сравнению с 2019 годом число проверок уменьшилось 
сразу на 70%, в прошедшем 2021 году ещё на 0,3%. 

Регистрация актов о назначении проверок осуществляется в электронном формате 
в системе «Единый реестр субъектов и объектов проверок (ЕРСОП)», которая создана 
для учета регистрации проверок, а также обеспечивает прозрачность государственно-
го контроля и надзора.

Управлением на стадии регистрации пресечено в проведении 39 проверок, в том 
числе в отношении субъектов бизнеса 16, тем самым защищены права предпринима-
телей.

Мерами прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 21 
лицо.

Вместе с тем, для пресечения фактов необоснованного проведения проверок со 
стороны органов контроля и надзора наряду с информационным сервисом продолжает 
функционировать мобильное приложение для предпринимателей «Qamqor».

Зарегистрированным пользователям посредством мобильного приложения на-
правляется уведомление о предстоящей проверке. 

Кроме того, подробную информацию о проверке можно получить через портал Ко-
митета www.qamqor.gov.kz, заполнив регистрационный номер акта проверки в соот-
ветствующее поле. 

В случае нарушения прав предпринимателей в части проведения незаконных про-
верок государственных органов Вы можете обратиться в Управление по телефону 8 
7282 24 11 38.

УКПСиСУ ГП РК по области Жетісу. 

Аудан әкімдігі, аудандық мәслихат және аудандық ардагерлер кеңесі Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы, аудандық Қоғамдық кеңестің төрағасы Жанат 
Мұхаметқалиұлы Мұқашевқа ұлы

ҚАЙРАТТЫҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына орай қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Аудандық білім бөлімі, білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы аудандық 
комитеті білім саласының ардагері, Сарқан ауданының Құрметті азаматы, Жанат 
Мұхаметқалиұлы Мұқашевқа ұлы

ҚАЙРАТТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты ауыр қайғысын бөлісіп, көңіл айтады.

    Сарқан ауданы, Көктерек ауылы, М.Мәметова атындағы орта мектебі ұжымы 
осынау білім ордасында  ұзақ жыл еңбек еткен зейнеткер ұстаз 

Кенбаева Төлеухия Садуақасқызының 
қайтыс болуына байланысты отбасы  мен туған-туыстарына қайғысына ортақтасып 
көңіл айтады. 

АТА – АНАНЫҢ БАЛА 
ТӘРБИЕСІНДЕГІ РӨЛІ

Жас ұрпақты тәрбиелеу жүйесі заман талабына сай қоғамдық өмірде болып жатқан 
ұлы өзгерістерге байланысты. Қазір қоғам жан – жақты үйлесімді жетілген жаңа адам-
ды тәрбиелеуді талап етіп отыр. Қоғам талабы – заман талабы, өйткені «әр адам – өз 
заманының баласы». Сол себептен адамды заман білмейді, заманына сай Заңы ту-
ындайды. Қай заманда да тәрбие жөнінде талай ойшыл – педагогтар адам бойындағы 
теріс қылықтар мен жаман мінез – құлықтар әлеуметтік құбылыстың кемшіліктерінен 
туады... Халықтың экономикалық тұрмыс – жағдайларын, тіршілік – күйін өзгерту керек, 
сонда өзі де өзгереді, - деп тұжырымдаған. Сондықтан «Туа жаман жоқ, жүре жаман 
бар», «Заман түзелсе, жаман түзеледі» - деп халық педагогикасы тәрбиенің заманға, 
қоғамға, оның материалдық, рухани байлығына тәуелді екенін дөп басып жеткізген.

Жас ұрпақты тәрбиелеуде отбасы маңызды орын алады. Отбасы – адамзат бесігін 
тербеткен ұя болса, «Баланың бас ұстазы – ата - ана». Бұлар балаға отбасылық 
өмірдің алуан түрлі қыры мен сырын, тылсым дүние жұмбақтарын танытып, тағылым 
– тағылымға, әдептілікке баулиды. Себебі отбасы – таным белгісі, отбасы – өркениет 
ошағы, отбасы – үлгі өнеге бастауы. Ата – ана күнделікті өмір тіршілігінде еңбегі, 
адамдық бейнелері, жақсы мінез – құлқы, дұрыс қарым – қатынасы, арқылы балаға 
үлгі. «Балапан ұядан не көрсе, ұшқанда соны іледі», «Әкеден ақыл, анадан мейір» ала-
ды. Отбасында «Әке асқар тау, ана бауырындағы бұлақ, бала – жағасындағы құрақ» 
- болып есептеледі, ата – анаға баладан жақсы ешкім жоқ. Сондықтан баласының 
әдепті, арлы азамат болып қалыптасуын армандайды. «Атадан жақсы ұл туса, елінің 
қамын жейді», «Әдепті бала - арлы бала, әдепсіз бала – сорлы бала» - деп қиналады, 
күйзеледі, күйінеді, сол жолда еңбек етеді.

Ата – ана отбасының жылылығы мен ынтымағын, бірлігі мен тыныштығын, 
қамқорлыққа, мейірімділікке, сүйіспеншілікке негіздеп құрып, сақтап, жанұя мүшелерінің 
көтеріңкі көңіл – күйде болуын қамтамассыз етіп отыруы керек. Ата – ана отбасында 
өздерінің күнделікті жұмысы, тындырған ісі туралы бала – шағасының алдында айтып, 
әңгіме дүкен құрады. Әкесінің жетістігіне балалары да бірге қуанысады. Бұл мақтаныш 
сезімін тудырады.

Бірте – бірте ұл қыздары да өз жаңалықтарын ортаға салып, айта бастайды. 
Осылайша, жанұя мүшелелерінің бір – біріне деген сенімі, сүйіспеншілігі, достық 
қатынастары нығая түседі. «Жанұяға қарап бала өседі, қарағайға қарап тал өседі» - 
деп тегін айтылмаған.

М.СМАИЛХАНОВА,
Бірлік орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. 

Зияданов Асхат Саматұлының атына 2021 жылы А-178210, АЛ-25705 нөмірімен 
берілген қызыл түсті қызметтік куәлік жоғалуына байланысты тапқан адамдардың 8707 
9758094 нөміріне хабарласуын сұраймын. ҚОМАҚТЫ СҮЙІНШІСІ ДАЙЫН.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ 
ӘДЕП КОДЕКСІНІҢ ЖАҢА 

РЕДАКЦИЯСЫ 
Мемлекеттік қызметшілердің тәртіптік жауапкершілігі және қызметтік әдеп 

мәселелері жөніндегі заңнаманы жетілдіру мақсатында Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2022 жылғы 22 ақпандағы Жарлығымен Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексінің жаңа редакциясы бекітілді. Жаңа Әдеп 
кодексі қызметтік әдеп стандарттарын белгілейді және мемлекеттік қызметшілердің 
моральдық-адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға негіз болады.

Бұрынғы Әдеп кодексінде мемлекеттік қызметшілерге қойылатын моральдық-
адамгершілік талаптар мен олардың мінез-құлқының негізгі қағидаттары бірге қаралып 
келген болса, жаңа редакцияда бұл олқылықтар жойылып, мемлекеттік қызметшіге 
қойылатын әдеп талаптары мемлекеттік қызметшінің қызметтік әдебіне қатысы жоқ 
ережелерден бөлек, өз алдына жеке қарастырылып отыр.

Тағы да бір ерекшелік – мемлекеттік қызметшілерге лауазымдық өкілеттіктерді 
атқаруға байланысты кез келген сипатта құқыққа сыйымсыз уәделерді бермеу және 
құқыққа сыйымсыз міндеттемелерді алмау талабы қойылады. Мәселен, мемлекеттік 
қызметшілер өздерінің өкілеттіктеріне жатпаса да, қоғаммен байланыс кезінде қандай 
да бір шараларды атқару бойынша құқыққа сыйымсыз уәде берулері мүмкін. Бұл рет-
те, аталған шаралар оның өкілеттіктеріне жатпағандықтан шараларды атқара алмай, 
уәдесінде тұра алмау ықтималы бар.

Аталған жағдай, қоғам тарапынан мемлекеттік қызметтің имиджіне деген негізді сын 
туындауына, мемлекеттік қызметке деген сенімнің төмендеуіне әкеліп соғады. Осыған 
орай, мемлекеттік қызметшілер тарапынан негізсіз уәделер берілмеу мақсатында жаңа 
редакцияға осы тармақ енгізілген.

Мұнымен қатар, жаңа Кодексте Агенттік пен оның аумақтық органдары, қызметтік 
әдепті бұзудың профилактикасын үйлестіруші органдар ретінде айқындалып отыр. 
Осыған байланысты, алдағы уақытта Әдеп жөніндегі уәкілдердің, Комиссиялар мен 
кеңестердің әдеп бұзушылықтарды ескерту және алдын алу бойынша жұмыстары жан-
дандырылатын болады.

Жаңа редакцияда Кодекстің құрылымы өзгертіліп, «Мемлекеттік қызметтің 
әдептік қағидаттары» деп аталатын тарау енгізіліп отыр. Осыған сәйкес, мемлекеттік 
қызметшілердің қызметтік әдебі алты қағидатқа негізделген. Олар – адал ниеттілік, 
адалдық, әділдік, ашықтық, сыпайылық және клиентке бағдарланушылық. Айта кету 
керек, мемлекеттік қызметшілерге мұндай талаптар бұрынғы кодексте де қойылған. 
Бірақ, Кодекстің жаңа редакциясында ашықтық және клиентке бағдарлану қағидаттарын 
сақтау талаптарына басымдылық берілген. Осыған орай, мемлекеттік қызметшілер 
мемлекеттік қызметтің негізгі тұтынушысы саналатын халықтың талабына барынша 
икемді, жұртшылықпен жұмыс істеуге дайын болуы және өз жұмысының ашықтығын 
қамтамасыз етуі тиіс.

Ұлан ЕРДЕНБЕКОВ, 
Сарқан ауданының әкімі аппаратының басшысы, әдеп жөніндегі уәкілі. 


