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Жаңаша жаңғырған ауылдық 
мәдениет үйінің кіреберісінде ақынның ту-
ындыларынан көрме ұйымдастырылып, 
келушілерге ақын турасында мағлұмат 
ұсынылды. Ауылдық мәдениет үйіндегі 
ауқымды шараға аудан әкімі Ғалымжан 
Маманбаев қатысып, ХХ ғасырдың екінші 
жартысында қазақ поэзиясында өзіндік 
терең із, мол мұра қалдырған ақын, 
жерлесіміз Әділбек Абайділдановтың 
мерейтойымен құттықтап, жылы лебізін 
білдірді.

Әділбек Байзолдаұлы Абайділданов 
1932 жылы 18 наурызда сол кездегі Ал-
маты облысы, Қарабөгет ауылы, Бас-
таушы бөлімшесінде шаруа отбасында 

Әділбек Абайділданов - 90Ақын рухы асқақтады
Жуырда Сарқан ауданында Қазақ поэзиясында айшықты ізі қалған айтулы ақын Әділбек 

Абайділдановтың 90 жылдығы кең көлемде аталып өтті.
Ақынның торқалы тойына орай туған жері Қарабөгет ауылында ғылыми-теориялық 

конференция ұйымдастырылды. Алдымен Алматыдан Қазақстан Жазушылар одағынан 
арнайы келген меймандар әл Фараби атындағы орта мектепке ат басын бұрып, 
ұстаздардың, шәкірттердің мерейтой иегеріне деген айрықша ықыласына ден қойды.  

дүниеге келген. Қаламды жанына серік 
еткен ақынның артында қалған өлеңдер 
жинағы мен поэмалары жас ұрпақты 
тәрбиелеуде өзіндік үлесін әлі де қосып 
келеді. «Ақ қайың», «Салтанат», «Қыран», 
«Алыс көкжиек», «Сокол», «Маржан», 
«Прометейдің аспанға қарап айтқаны» 
және «Ана тілі» сынды бірнеше кітаптың 
авторы. Оның өнер өлкесіндегі соқпақтары 
да сан тарау. Өлеңдер мен дастандар 
жазды, шебер аударма жасады, сын, пу-
блицистика саласында да қаламын еркін 
сілтеді. 

«Ағамыз жайында тоқтамастан айтуға 
болады. Кітаптарын ақтарып оқыр болсаң 
үлкен мән-мағына, терең ой жатыр. 

Әбекеңнің қалдырған мол мұрасын келе-
шек ұрпақ білуі тиіс. Өйткені кітап арқылы 
тәрбиелеп қана қоймай, жас буынның 
көңіл көкжиегін ашуға да өз септігін тигізері 
анық», - дейді конференцияда мағыналы 
баяндама жасаған Қазақстан Жазушылар 
одағының хатшысы, Қазақстанның Еңбек 
сіңірген қайраткері Қасымхан Бегманов. 
Баяндамашы өлең өлкесінде өзіндік 
қолтаңбасы бар Әділбек Абайділдановтың 
шығармаларындағы ерекшеліктерге жан-
жақты тоқталды. Конференция модера-
торы, Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі Жомарт Игіман қосымша баянда-
ма жасап, Қазақстан Жазушылар одағы 

жанындағы шетел әдебиетімен байла-
ныс жөніндегі кеңес төрағасы Армиялбек 
Сағындық, ақын мұрасының жанашыр-
лары, Сарқан ауданының Құрметті аза-
маттары Мырзахан Қабасов, Балтабек 
Әбілқасымов, тарихшы мұғалім Байжан 
Сейітқұл ақын шығармашылығы туралы 
толымды пікірлерін ортаға салды.

Кеш барысында аудандық мәдениет 
үйінің өнерпаздары театрландырылған 
көрініс қойып, ақынның отты жырларынан 
үзінділер оқылып, ән мен жырдан шашу 
шашылып, жиналған жұртшылыққа ерек-
ше көңіл-күй сыйлады. 

Ең бастысы «Табиғатынан талғампаз 
ақын өз өлеңдеріне де соншалықты 
қатаңдықпен қарайтын. Ол төкпе ақын 
емес еді. Қиналып, көп толғанып, көп тер 
төгетін өлең жолында. Бірақ Әділбек қол 
қойған өлеңдер көбінесе шебер қолынан 
шыққан жиһаздай көзді де, көңілді 
де тартып тұратын», - деп  Тұманбай 
Молдағалиев баға берген ақынның кіндік 
қаны тамған Қарабөгет ауылындағы 
мәдениет үйіне ақынның аты беріліп, 
ескерткіші орнатылса деген көпшілік 
тілегінің жүзеге асары анық.

П.ЖЕҢІСХАН.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «АРДАГЕР-
ЛЕР ҰЙЫМЫНЫҢ» ҚҰРЫЛҒАНЫНА 

35 ЖЫЛ ТОЛУЫНА ОРАЙ ЖЕТІСУ 
ОБЛЫСЫНЫҢ БАРЛЫҚ АУДАН-

ДАРЫНДА ӘН ФЕСТИВАЛІ ӨТУДЕ. 
ОСЫНДАЙ ӨНЕР МЕРЕКЕСІ 

АУДАНДЫҚ МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ ӨТІП, 
КӨРЕРМЕНДЕР АҒА БУЫННЫҢ 

САХНАҒА ДЕГЕН АДАЛДЫҒЫНА 
КУӘ БОЛДЫ. 

«СІЗДЕР ТӘУЕЛСІЗ 
МЕМЛЕКЕТІМІЗДІ НЫҒАЙТУҒА АТ 

САЛЫСЫП, ЕРЕН ЕҢБЕКТЕРІҢІЗБЕН 
ЕЛЕУЛІ ҮЛЕС ҚОСА ОТЫРЫП, 

АУДАНЫМЫЗДЫҢ БІРЛІГІН 
НЫҒАЙТУҒА АТСАЛЫСУМЕН 

ҚАТАР ӨНЕРДІ ӨМІРЛІК СЕРІК ЕТІП 
КЕЛЕСІЗДЕР», - ДЕГЕН АУДАН 

ӘКІМІ ҒАЛЫМЖАН МАМАНБАЕВ 
АРДАГЕРЛЕР ҚАУЫМЫН МЕРЕЙЛІ 

МЕРЕКЕЛЕРІМЕН ҚҰТТЫҚТАП, 
ЖЫЛЫ ЛЕБІЗІН ОРТАҒА САЛДЫ.

АТАЛҒАН ФЕСТИВАЛЬ АЯ-
СЫНДА АРДАГЕРЛЕРІМІЗДІҢ 

ҚОЛДАРЫНАН ШЫҚҚАН 
ҚОЛӨНЕР БҰЙЫМДАРЫНАН 
КӨРМЕ ҚОЙЫЛЫП, СУРЕТШІ 

ҚЫЛҚАЛАМЫНАН ТУҒАН ТУЫНДЫ 
ҚАЛЫҢ ЖҰРТШЫЛЫҚ НАЗАРЫНА 

ҰСЫНЫЛДЫ. 

Сахнада – ардагерлер
Концерт барысын-

да тағылымға толы, 
тәрбиелік мәні жоғары 
театрландырылған қойылым 
қойылып, көркемсөз оқылып, 
қобыз үні жаңғырып, 
ұмытылып бара жатқан, 
бүгінгі жас толқын бірде 
естіп, бірде естіп те көрмеген 
халқымыздың қазыналы 
әндері шырқалды. Облыстық 
ардагерлер кеңесінен 
сараланған кәсіби қазылар 
алқасы аудандық арда-
герлер кеңесінің төрағасы 
Қадыл Жанасбековтың 
ұйымдастыруымен жоғары 
деңгейде өткен өнер 
мерекесін бағалап, бірқатар 
өнерпаздарға облыстық 
фестивальға жолдама берді.

Өз тілшіміз.
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Основная цель медицин-
ского центра ТОО «Алат С» го-
рода Каскелен – сохранение и 
укрепление здоровье детского 
населения с ис-
пользованием 
инновационных 
технологий и 
достижение пе-
редовой меди-
цинской науки, 
предоставле-
ние качествен-
ных медицин-
ских услуг.   

В медцен-
тре работают 
высококвали-
фицированные 
врачи педиа-
тры, терапев-
ты, психологи, 
хирурги, гине-
кологи, онколог, 
маммолог, врач 
функциональ-
ной диагностики, детский га-
строэнтеролог, инфекционист, 
офтальмолог, УЗИ-врач, отола-
ринголог оказывающие специа-
лизированную помощь малень-
ким пациентам.

Дети здесь получают рас-
ширенную диагностику, включая 

Высококачественную медицинскую помощь 
детям оказывают в медицинском центре 

профилак-
т и ч е с к и е 
о с м о т р ы 
и обсле-
д о в а н и я , 
разработка 
л еч е б н ы х 
тактик по 
конкретным 
диагнозам, 
подбор ме-
дицинских 
препаратов, 
проведение 
предупре -
дительных 
мероприя-
тий. Нала-
жен инди-
видуальный 
подход к 

маленьким пациентам, щепе-
тильное сохранение врачебной 
тайны.

 В распоряжении «Алат С» 
есть собственная лаборатория, 
где проводятся все необходи-
мые и лабораторные исследова-
ния. Клиника имеет прекрасные 

диагностические возможности 
и оснащена современным обо-
рудованием для проведения 
аппаратных и инструменталь-
ных исследований. Применение 
передового оборудования и но-
вейших технологий гарантирует, 
что маленькому пациенту будет 
оказана высококачественная 
медицинская помощь, а все диа-
гностические процедуры будут 
выполнены максимально опера-
тивно. 

Как отмечают врачи мед-
центра, регулярные визиты к 
специалисту позволяют вовре-
мя  предупредить заболевание, 
контролировать общее состоя-
ние здоровья малыша. Большой 
стаж и опыт работы в свою оче-
редь позволяет врачам хорошо 
понимать своих маленьких па-
циентов и помогать им в любых 
ситуациях.  

Самый первый врач, с кото-
рым сталкивается маленький 
человек –это педиатр. В полной 
мере разделяя тревоги роди-
телей. доктора медицинского 

центра регулярно повышают 
квалификацию, стажируются по 
профилю совершенствуя  свой 
багаж профессиональных зна-
ний. Все врачи дипломированны 
и имеют опыт в государствен-
ных и частных клиниках. До-
полнительно педиатр учитывает 
современные тенденции, при-
меняемые в терапевтических 
методиках, и располагает осно-
вами фармакологии, соответ-
ствующими категории детского 
возраста, вот лишь малая часть, 
которая относится врачу педиа-
тру Мустапаевой Ажар Апужа-
новне. 

Профессионализм врача от-
мечают и мамы детишек:

 «Ажар Апужановна настоя-
щий педиатр, преданный своему 
делу, который делится частичкой 
тепла своего сердца, хороший 
добрый замечательный врач, 
дает четкие рекомендации, по-
сле тщательного осмотра и об-
следования мы готовимся на 
операцию через портал, и самое 
главное доктор отлично ладит с 

детьми, что особенно важно».
«Была с ребенком на приеме 

у педиатра Ажар Мустапаевой, 
прошли полноценный прием, 
врач прописала рекомендации, 
в тот же день направили на 
анализы, грамотно назначила 
эффективное  лечение, доктор 
обладает всеми необходимыми 
знаниями в области диагности-
ки и лечение аллергических, 
воспалительных заболеваний. 
Детские врачи должны уметь 
правильно объяснять малень-
ким пациентам необходимость 
осмотра, лечения», -поделилась 
мама Осмонова М. А.

«Здоровье каждого человека 
определяет не только полноцен-
ность его жизнедеятельность, но 
и потенциал его возможностей 
в целом. Если задача нашего 
медцентра помогать семьям не 
только оказанием не посред-
ственной медицинской помощи, 
но и консультациями специали-
стов различных направлений, то 
задача Фонда социального ме-
дицинского страхования сделать 
эти услуги доступными для всех 
граждан», - отмечает директор 
филиала НАО «ФСМС» по Ал-
матинской области Нурлан От-
аргалиев.

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы Қазақстан 
Республикасының Конституциясына негізделеді және осы 
Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 
құқықтық актілерінен тұрады.

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 
қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» заңының  24-бабына 
сәйкес, Сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтар тура-
лы хабарлау 1. Дайында-
лып жатқан, жасалатын не-
месе жасалған сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылық 
туралы ақпаратқа ие адам 
бұл туралы жоғары тұрған 
басшыға және (немесе) 
мемлекеттік органның не өзі 
қызметкері болып табылатын 
ұйымның басшылығына және 
(немесе) уәкілетті мемлекеттік 
органдарға хабар береді. 2. 
Жоғары тұрған басшы, мемлекеттік органның, ұйымның 
басшылығы, уәкілетті мемлекеттік органдар сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылық туралы келіп түскен хабар 
бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 
шаралар қабылдауға міндетті. 3. Сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға өзгеше түрде 
жәрдем көрсететін адам мемлекет қорғауында бола-
ды және Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 
тәртіппен көтермеленеді. Осы тармақтың ережелері 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі тура-
лы көрінеу жалған ақпаратты хабарлаған адамдарға 
қолданылмайды, олар заңға сәйкес жауапты болады. 
4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем 
көрсететін адам туралы ақпарат мемлекеттік құпия болып 
табылады және заңда белгіленген тәртіппен ұсынылады. 
Көрсетілген ақпаратты жария ету заңда белгіленген 
жауаптылыққа әкеп соғады.

Заңсыз алынған мүлікті немесе заңсыз көрсетілген 
қызметтердің құнын өндіріп алу (қайтару) 1. Сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтар нәтижесінде заңсыз 
алынған мүлiктi өз еркiмен тапсырудан немесе мемле-
кетке оның құнын немесе заңсыз алынған көрсетілетін 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН  КҮРЕСТІ КҮШЕЙТЕЙІК
қызметтердің құнын төлеуден бас тартылған 
жағдайларда, оларды өндіріп алу прокурордың, 
мемлекеттік кіріс органдарының не осыған заңмен 
уәкiлеттiк берiлген басқа да мемлекеттiк органдар мен 
лауазымды адамдардың талап қоюы бойынша, заңды 
күшіне енген сот шешiмi негізінде жүзеге асырыла-
ды. Көрсетілген органдар сот шешiм шығарғанға дейiн 

құқық бұзушыға тиесiлi мүлiкті 
сақтау жөнінде шаралар 
қабылдайды.  2. Осы баптың 
1-тармағында көрсетілген 
жағдайларда прокурор, 
мемлекеттік кіріс органдары 
не осыған заңмен уәкілеттік 
берілген басқа да мемлекеттік 
органдар мен лауазымды 
адамдар заңсыз алынған 
мүлікті мемлекет кірісіне 
айналдыру және (немесе) 
заңсыз алынған көрсетілетін 
қызметтердің құнын мемле-
кет кірісіне өндіріп алу ту-

ралы талап қоюымен заңда белгіленген мерзімдерде 
сотқа жүгінеді. 3. Егер жауапты мемлекеттік лауазым-
ды атқаратын адамнан, мемлекеттік функцияларды 
орындауға уәкілеттік берілген адамнан және мемлекеттік 
функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамға 
теңестірілген адамнан және лауазымды адамнан 
жұмыстан шығару, тиісті функцияларды орындаудан 
өзгедей босату кезінде заңсыз алынған мүлік немесе 
заңсыз көрсетілген қызметтің құны өндіріліп алынба-
са, осындай босату туралы шешім қабылдайтын лауа-
зымды адам немесе орган кінәлі адамның тұрғылықты 
жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына құқыққа 
қайшы алынған кірістер туралы хабарлама жібереді.  4. 
Тапсырылған мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және 
одан әрі пайдалану Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады.

Сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту - 
әрқайсымыздың азаматтық борышымыз болып табыла-
ды.

И.ХОДЖАЙБЕКОВА,
ҚР АШМ ВБжҚК Сарқан аудандық аумақтық 
инспекциясының бас маманы, мемлекеттік 

ветеринариялық-санитариялық инспекторы.

Сохраним зелёную красавицу
Наступила зима. Вот уже снег хрустит под ногами. Приближение Нового Года все ощутимее. А главное де-

рево праздника, конечно же, ёлка, украшенная игрушками, гирляндами, мишурой, она создаёт особое празд-
ничное настроение. Но каждый год после новогодних праздников мы наблюдаем картину, как около мусорных 
баков валяются ёлочки, которые недавно украшали дома и радовали детей. Не правда, ли грустная картина? 
Я задумался, а могут ли люди помочь лесным красавицам, изменить ситуацию? Считаем, что никто не оста-
нется равнодушными к проблеме сохранения елей в нашей местности.

Мы государственные инспектора Жонгар Алатауского ГНПП трудящиеся во благо сохранения наших при-
родных богатств. Ежегодно нами в преддверии нового года для сохранения зеленой красавицы проводится 
огромная работа. По лесничествам Сарканского филиала нами выставляются блок посты во избежания  за-
кононарушения на территории ООПТ. 

Сейчас в современном мире люди бережнее относятся к природе и как таковых варворов, которые вредят 
лесной фауне уже нет, но все же лучше предпринять меры заранее чем кусать локти позже.

А.ФИЛАТОВ, 
гос.инспектор Тополевского лесничества 

Сарканского филиала РГУ «Жонгар Алатауского ГНПП».

Профилактикалық 
екпелер

Қазақстанда профилактикалық екпелер толығымен мем-
лекет тарапынан қаржыландырылады. Профилактикалық 
күнтізбеге енгізілген екпелермен қатар, эпидемиялық 
көрсеткіштер бойынша тегін екпелер салу жүргізіліп оты-
рады. Өйткені, жұқпалы дерттер адамзатпен бірге ілесіп 
келеді және тұмау, шешек, тырысқақ, іш сүзегі індеттерінен 
миллиондаған адам қазаға ұшырайды.

Вакциналар егу процесіне пайда болатын және 
ағзаны нақты ауру 
қ о з д ы р ғ ы ш т а н 
қорғауға қажетті, 
белсенді, арнайы 
иммунитеттің пайда 
болуына ықпал етеді. 
1976 жылы ағылшын 
дәрігері Дженнер 
сиыр шешегіне 
ұшыраған сиырлар-
мен жұмыс істейтін 
фермерлердің табиғи 
шешекпен ауырмай-
тынын байқайды. 
Ол бір балаға сиыр 
шешегін егу арқылы 

оның табиғи шешекпен ауырмайтынын дәлелдеп берді. 
Вакциналар, вирустар, бактериялар етек жаймай тұрған 
сол бір заманда ойлап табылған осы әдіс Еуропада кең өріс 
алып, кейінірек барлық әлемдегі шешектің жойылуына негіз 
болғаны белгілі. 

Жұқпалы індеттер қай заманда да болған және бүгінде 
бар. Оның бетін қайтаратын ең тиімді тәсілдер кезінде 
жасалған вакцинация. Вакциналауды алдын ала жүргізу 
демографияның, өлім-жітімнің азаюы мен өмір сүру 
ұзақтығының ең маңызды құралдарының бірі. Вакциналаудың 
тиімділігін бүкіл әлем мойындап отыр: денсаулық сақтау са-
ласында ең озық нәтижеге қол жеткізген, бұдан асқан ешбір 
бағдарлама жоқ.

Ал Қазақстан Республикасындағы профилактикалық 
екпелердің күнтізбесіне 21 инфекция еніп отыр. Біздің еліміз 
ТМД мемлекеттерінің ішінде бірінші болып жаңа туылған 
сәбилер мен жасөспірімдерге В гепатитіне қарсы вакцина-
ция жасау, қызылша, қызамық, эпидпаротит, пневмокок, 
ХИБ-инфекцияларына (НIB-инфекциясы отит, бронхит, 
жедел респираторлық инфекция және пневмония сияқты 
гемофильдік таяқшалар арқылы туындайтын аурулар тобы) 
қарсы құрамдалған екпелер егуді енгізді. Біз алғашқылардың 
қатарында полиомиелитке қарсы инактивті вакцина салуды 
пайдаланып келеміз. Біздің ұлттық күнтізбемізде тұмауға, А 
гепатиті вирусына, түйнеме, туляремия, оба, көктемгі-күзгі 
энцефалитке қарсы эпидемиялық көрсеткіштер бойынша ек-
пелер салу көзделген.

Екпелерді егуден бас тарту – баланы қорғаудан айырып 
қана қоймай, басқаларды да қауіпті жағдайға душар етіп, 
қоғамда жұқпалы аурулардың таралуына жол береді, бұл 
балалардың арасындағы өлім-жітімнің ұлғаюына және жал-
пы денсаулықтың нашарлауына соқтыратыны аян.

А. ЖАРТЫБАЕВА,
Сарқан аудандық Санитариялық-эпидемиологиялық 

бақылау басқармасының бас маманы.
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Сарқан ауданы бойынша 2022 жылға кондоминиум объектісін басқаруға 
және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған 

шығыстардың ең төмен мөлшерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй қатынастары туралы»   Заңының  

10-3-бабының 1-тармағына, Қазақстан Республикасы индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 наурыздағы 
№ 166 «Кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ 
мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар сметасын есептеу әдістемесін, сондай-ақ 
кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-
ұстауға арналған шығыстардың ең төмен мөлшерін есептеу әдістемесін бекіту тура-
лы»  (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20284 болып 
тіркелген) бұйрығына сәйкес, Сарқан аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Сарқан ауданы бойынша 2021 жылға кондоминиум объектісін басқаруға және 
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстардың ең төмен 
мөлшері бір шаршы метр үшін 23 теңге сомасында бекітілсін.

2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін  күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Сарқан ауданының мәслихат хатшысы  М.Разбеков

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА 
Об утверждении минимального размера расходов на управление объектом 

кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума по Сар-
канскому району на 2022 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 10-3 Закона Республики Казахстан   «О жи-
лищных отношениях», приказом исполнящего обязанности Министра индустрии 
и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 166 
«Об утверждении Методики расчета сметы расходов на управление объектом кондо-
миниума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методики 
расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и 
содержание общего имущества объекта кондоминиума» (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20284), Сарканский 
районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиу-
ма и содержание общего имущества объекта кондоминиума по Сарканскому району 
на 2022 год в сумме 23 тенге за один квадратный метр.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования. 

Секретарь Сарканского районного маслихата  М.Разбеков

М е м л е к е т т і к 
қызметшілер сыбайлас 
жемқорлық көріністеріне 
қарсы тұруға, сыбай-
лас жемқорлық құқық 
б ұ з у ш ы л ы қ т а р ғ а 
жол бермеуге және 
басқа мемлекеттік 
қызметшілер тарапы-
нан жасалатын сыбай-
лас жемқорлық құқық 
бұзушылық фактілерінің 
жолын кесуге тиіс. 

Үстіміздегі жылы Ал-
маты облыстық орман 
шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы орман 
және ЕҚТА бөлімі мен жануарлар дүниесі және 
аңшылық шаруашылығы бөлімінде сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жұмыстарын 
жүргізді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі тал-
дау жүргізу нәтижелері бойынша дайындалған 
талдау анықтамасы Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитетіне жолданды.

Инспекция қызметкерлері мен олардың 
жұбайлары (зайыптары) қаржылық бақылау ша-

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес-мемлекеттік қызметшілердің басты міндеті

раларын жүзеге асыру 
мақсатында кірістері мен 
мүлкі туралы декларация-
ны ұсынды. Инспекция 
қызметкерлері арасында 
сыбайлас жемқорлыққа 
жол бермеу мақсатында 
Инспекция басшылығы 
мен Әдеп жөніндегі 
уәкіл үнемі түсіндіру 
жұмыстарын жүргізуде. 

И н с п е к ц и я 
қызметкерлері тарапынан 
Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнамасын және 
Мемлекеттік қызметшінің 

әдеп нормаларын бұзушылық болмады.
Жаңа Қазақстан мен Әділетті Қазақстан құру 

және дамыған мемлекеттер қатарына ену үшін 
қазіргі заман індеті сыбайлас жемқорлықты түп-
тамырымен жоюымыз қажет. 

Б.ЖУМАНОВ,
Алматы облыстық орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясының бөлім басшысы, 

Әдеп жөніндегі уәкіл. 

Детская шалость 
с огнем

Пожары, возникающие по причине детской шалости с ог-
нем – явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких 
пожаров может быть очень трагичным.

Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, 
не осознавая в полной мере его потенциальную опасность, 
их неудержимо манит к этому чуду природы. В возрасте от 
трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют 
взрослых, имитируя их действия, труд. В этом возрасте де-
тям хочется все скорее узнать и испытать на себе. Стрем-
ление к самостоятельности особенно проявляется, когда 
дети остаются дома одни.

Нельзя быть уве-
ренным в том, что 
оставшись один, ре-
бенок не решится 
поиграть коробочкой 
спичек, не захочет 
поджечь бумагу, не 
устроит костер, кото-
рый однажды видел 
в лесу. Бывают слу-
чаи, когда взрослые 
ввиду разных обсто-
ятельств вынуждены 
оставлять детей на какое-то время без надзора. Это опасно, особен-
но если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае 
пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу.

Как правило, виноваты во всех этих шалостях прежде всего ро-
дители, старшие братья и сестры, которые оставляют детей без при-
смотра в квартирах, не прячут от них спички, не контролируют по-
ведение детей, не следят за их играми, а иногда, потакая детским 
капризам, разрешают самостоятельно играть со спичками, поручают 
малолетним детям присматривать за топящимися печами, включать 
электроприборы.

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской 
шалости с огнем:

- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением 

правил пожарной безопасности;
- не оставляйте спички в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоя-

тельно включать электробытовые приборы;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра 

взрослых;
- организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при пожаре. При обна-

ружении пожара или признака горения (задымления, повышенной 
температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен 
немедленно покинуть помещение. Сообщить о пожаре взрослым или 
в противопожарную службу по номеру телефону спасения «101».

А.ТУСУПБЕКОВ,
инженер ОЧС Сарканского района, лейтенант гражданской 

защиты.                            

В период отопительного се-
зона причиной возгораний явля-
ются грубые нарушения правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации отопительных систем 
и установок, а в особенности 
печного отопления, которое за-
частую эксплуатируется с трещи-
нами в дымоходах,  без разделок 
до сгораемых конструкций стен, 
перегородок и перекрытий, а 
также без предтопочных листов. 
Оставленные над печами для 
просушки домашние вещи и дру-
гие сгораемые материалы также 
приводят к огненным трагедиям, 
во избежание трагического фак-
та отделом по ЧС Сарканского 
района ДЧС  область Жетісу со-
вместно с сотрудниками местной 
полицейской службой, сотрудни-
ками ПЧ-12 Сарканского района 
проводится месячник пожарной 

Подготовка к отопительному сезону
безопасности. Путем проведе-
ния в организациях инструк-
тажей, лекций по соблюдению 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительных 
печей, а также проведениями 
подворных обходов, посеще-
нием неблагополучных семей, 
одиноких пенсионеров и нетру-
доспособных жителей Саркан-
ского района. Также проведен 
инструктаж по правилам пожар-
ной безопасности при эксплуа-
тации электрических приборов, 
ведь не мало пожаров проис-
ходит из-за нарушения правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации электроприборов, 
неисправного электрооборудо-
вания, самодельных электроу-
становок, эксплуатации провода 
с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией, 

пользование поврежденными 
розетками, пользование элек-
тронагревательными приборами 
без подставок из негорючих ма-
териалов, применение нестан-
дартные электронагреватель-
ные приборы, оставление без 
присмотра включенные в сеть 
электрические бытовые при-
боры. Жителям были вручены 
памятки по правилам пожарной 
безопасности при эксплуатации 
отопительных печей и электри-
ческих приборов.

Соблюдение самых простых 
правил пожарной безопасности 
может спасти вам жизнь и преду-
предить пожар. В случае пожара 
незамедлительно звоните по но-
меру 101, 112.

Р.АХМАРОВ,         
ст.инженер ОЧС Сарканского 

района, старший лейтенант 
гражданской защиты.                                       

Б а л қ а ш - А л а к ө л 
облысаралық бассейндік 
балық шаруашылығы 
инспекциясының Қаратал 
балық инспекциясы бөлімі қыс 
мезгілінде су айдындарында 
мұз қата бастауына байла-
нысты қауіпсіздік шарала-
рын сақтау қажеттілігі туралы 
іс-шаралар ұйымдастырып, 
табиғатты пайдаланушылар 
арасында қауіпсіздік шарала-
рын сақтау бойынша түсіндіру 
жұмыстарын жүргізді.

Өз құрылымына қарай әр 
өзен мен көлдердің мұз қатуы 
әртүрлі болады. Қыс кезеңінде 

Қыс кезеңіндегі мұз үстіндегі қауіпсіздік
боран мен қар 
жауғаннан кейін, қатты 
ағысты өзендердің 
үстіндегі мұз үстімен 
жүргенде абай болу 
керек. Тез ағатын, 
иірімді өзендердің 
ж а ғ а л а у ы н а н 
ылысырақ болуы ке-
рек. Өзеннен жағалауға 
қардан таза жермен 
өтуі керек. Қар көп 
жиналған, қамыс көп 

өскен жерлерде және 
ағысы қатты жерлерде 
мұз жұқа болып қатады. 
Суық күндері өзендер 
мен көлдердің қатпай 
қалған жерлерінен бу 
шығып жатады.

Мұз үстінде жүру 
ерекшеліктері: жұқа 
қатқан мұз үстіне 
шықпаңыз, мұз үстінде 
топ болып тұрмаңыз, 
мұз жарылған, шұңқыр 

жерлерге жақындамаңыз, мұз 
үстіне қараңғы, нашар көрінетін 
кезде шықпаңыз. Қорыта 
айтқанда, өмірен қымбат еш 
нәрсе жоқ, өйткені өмірде бәрі 
бар. Қазіргі заманда өмір ең 
қымбат байлық болып келеді. 
Адамның ең негізгі мақсаты 
– өмірді сақтап қалу. Әр адам 
қашанда өз өмірін сақтап 
қалу үшін осы қарапайым 
ережелерді білгені абзал.

А. КЕРІМБЕКОВ,
Қаратал балық инспекци-

ясы бөлімінің бас маманы.  
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лице нашей Родине Астане со-
стоялось очень важное истори-
ческое событие в политической 

жизни нашей страны,  прошла 
церемония инаугурации Касым-
Жомарта Токаева, победивше-
го на внеочередных выборах 
президента Казахстана. Торже-
ственная церемония прошла во 
Дворце Независимости.

На торжественной инаугура-
ции присутствовало около 2700 
человек, гости мероприятия при-
ехали из всех регионов страны. 
В том числе Первый Президент 
Нурсултан Назарбаев, члены 
Правительства, а также пред-
ставители различных сфер дея-
тельности: образования и здра-
воохранения, культуры и спорта, 
промышленности и сельского хо-
зяйства, малого и средного биз-
неса, средств массовой инфор-
мации и неправительственного 
сектора, депутаты Парламента 
Республики Казахстан и депу-
таты маслихатов всех уровней, 
председатели первичных пар-
тийных организаций, известные 
спортсмены и деятели культуры.

В целом обстановка во Двор-
це Независимости была празд-
ничной и торжественной. В зале, 
в котором проходила церемония, 
играли два оркестра: с классиче-
ской и национальной музыкой.

Церемония инаугурации на-
чалась после внесения Госу-
дарственного Флага, Штандарта 
Президента и Конституции Ре-
спублики Казахстан в Большой 
зал Дворца Независимости. 

После присяги народу Ка-
захстана, в честь вступления 
в должность избранного Пре-

зидента был исполнен Государ-
ственный Гимн, произведен 21 
артиллерийский залп, а над ре-
зиденцией Акорда 
поднят Государствен-
ный Флаг. Председа-
тель Центральной 
избирательной ко-
миссии Нурлан Аб-
диров вручил Касым-
Жомарту Токаеву 
удостоверение Пре-
зидента Республики 
Казахстан.

Касым-Жомарт 
Токаев поблагодарил 
всех казахстанцев за 
оказанное ему высо-
кое доверие. Глава 
государства обозна-
чил ключевые мо-
менты своей предвы-
борной программы, 
а также указал на-
правления развития 
страны в период пре-
зидентства. В сво-
ём выступлении он 
охватил все сферы 
общества, все слои населения, 
отметил, что главное в государ-
ственной политики – это принцип 
социальной справедливости, ин-
тересы человека, общества и го-
сударства.

Я горжусь тем, что приняла 
участие в таком важном истори-
ческом событии в качестве чле-
на делегации от области Жетісу. 
Во время президентских выбо-
ров я была членом районного 
штаба в поддержку кандидата 
Касым Жомарта Токаева, а так-

же доверенным лицом канди-
дата К.Ж.Токаева. В ходе пред-
выборной компании членами 
штаба была проведена большая 
работа по поддержке канди-
дата в президенты РК Касым-
Жомарта Токаева. В ходе аги-
тационной компании проведены 
встречи с избирателями, прямые 
эфиры, акции «От двери к две-
ри», публикация информацион-
ных материалов в социальных 
сетях, агитационной работой 
были охвачены все населённые 
пункты района

Я первый раз присутствова-
ла на инаугурации Президента. 
Конечно очень много впечатле-
ний от такого масштабного ме-
роприятия. Для каждого гражда-

нина это своего рода праздник 
и честь. Уверена, что граждане 
нашей страны сделали правиль-
ный выбор и поэтому в ближай-
шие 7 лет Казахстан ждут но-
вые перемены к лучшему, все 
реформы будут реализованы 
во главе с нашим Президентом, 
Касым-Жомартом Токаевым!

О.РАКИТЯНСКАЯ, 
депутат Сарканского 

районного маслихата, член 
партии AMANAT.

«Жетісу облысының мемлекеттік архиві» 
КММ Сарқан филиалы 2022 жылы оқу залын-
да 2 зерттеуші келіп құжаттарды зерттеп, қажет 
болған мәліметтерін алды. Зертеушілерге  4  
тізімдеме, 23 құжат берілді.

Істерді, құжаттарды оқу залына және уақытша 
пайдалануға беру тәртібі арнайы қағидамен 
жүзеге асырылады.

Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа 
да архивтік құжаттарды ведомстволық және жеке 
архивтердің қабылдау, сақтау, есепке алу мен 
пайдалану қағидалары  Қазақстан Республи-
касы  Үкіметінің 2018 жылғы 19 қырқүйек №575 
(ҚР Үкіметінің 29.03.2022ж № 173) қаулысымен 
архивтік құжаттарды сақтау режимін қамтамасыз 
ету тәртібі бекітілген.

Оқу залының жұмыс жасау тәртібін ұйым 
басшысы белгілейді. Ұйым архивінде оқу залы-
на арнайы бөлінген бөлме болмаған жағдайда 
пайдаланушылар құжаттармен жұмысты ұйым 
архивінвң немесе басқаруды  құжаттамалық 
қамтамасыз ету қызметінің жұмыс бөлмелерінде 
ұйым архиві қызметкерінің бақылауымен 
жүргізеді. Пайдаланушылар оқу залына жеке 
өтінішінің негізінде жіберіледі.Жеке өтініште не-
месе хатта пайдаланушының тегі, аты, әкесінің 
аты, лауазымы, тақырыбы және зерттеудің 
хронологиялық шегі көрсетіледі. Оқу залын-
да жұмыс істеуге рұқсатты ұйым басшысы 

Істерді, құжаттарды оқу залына және уақытша
пайдалануға беру тәртібі

пайдаланушыға қажетті мерзімге, ресімделген 
күнінен бастап 1 жылдан аспайтын мерзімге 
береді. 

Істер, құжаттар ұйымның құрылымдық 
бөлімшелеріне уақытша пайдалануға 20 күннен 
аспайтын мерзімге беріледі. Істерді, құжаттарды 
басқа ұымдарға уақытша пайдалануға беру 
олардың жазбаша сұратуы бойынша істерді, 
құжаттарды уақытша пайдалануға беру туралы 
актімен ресімделеді. Акт екі дана жасалады, біреуі 
алушыға беріледі, ал екіншісі ұйым архивінде 
қалады. Актіге құжаттарды беруші ұйымның және 
алушы ұйымның басшылары қол қойылады және 
мөрлермен бекітіледі. Істерді, құжаттарды басқа  
ұйымдарға уақытша пайдалануға беру үш айдан 
аспайтын мерзімге жүзеге асырылады. Істерді, 
құжаттарды уақытша пайдалануға берген кезде 
әрбір іс сақтау қоймасынан істерді беру кітабына 
жазылады.

Сарқан филиалы құжаттарды мемлекеттік 
сақтаудың және пайдалануға барлық ережелерін 
сақтай отырып жұмыс жүргізеді. Алдағы уақытта 
да архив жұмысының жандана түсуіне өз тарапы-
мыздан асқан жауапкершілік танытамыз. 

Ж.УНЕРХАНОВА,
«Жетісу облысының  

мемлекеттік архиві» КММ 
Сарқан филиалының  1-ші санаттағы 

архивисі.         

Әлеуметтік аударымдарды 
төлеушілердің назарына!

Қате төленген әлеуметтік аударымдарды қалай 
қайтаруға болады?

2005 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасында 
әлеуметтік тәуекелдер туындаған жағдайда жұмыс істейтін азамат-
тарды әлеуметтік қорғаудың қосымша нысаны болып табылатын 
міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі енгізілді. 

Бүгінде міндетті әлеуметтік сақтандырумен елімізде шамамен 6,7 
млн. адам қамтылған. Жыл сайын Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қорынан (МӘСҚ) 1 млн. аса азамат әлеуметтік төлем алады. Міндетті 
әлеуметтік сақтандыру ынтымақтастық қағидаттарына негізделген, 
яғни әлеуметтік аударымдар барлық жұмыс істейтін азаматтар үшін 
төленеді, ал төлемдерді тек әлеуметтік тәуекел туындаған адамдар 
ғана  алады. Жұмыс берушілер өз қаражаты есебінен қызметкердің 
табысының 3,5% мөлшерінде МӘСҚ-ға әлеуметтік аударымдар 
төлейді. Жеке кәсіпкерлер мен жеке практикамен айналысатын адам-
дар әлеуметтік аударымдарды өз пайдасына   алатын табысының 
3,5% мөлшерінде төлейді.  Бұл ретте, әлеуметтік аударымдар 
міндетті зейнетақы жарналары сияқты қызметкердің жалақысынан 
ұсталмайды, ол жұмыс берушілердің қаржысы есебінен төленеді. 
Егер төлеуші МӘСҚ-ға әлеуметтік аударымдарды қате аударса не-
месе артық төлесе, онда бұл қаражат қайтарылуға жатады. Ол 
үшін төлеуші «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпора-
циясына (Мемлекеттік корпорация) өтінішпен жүгінуі және қажетті 
құжаттарды қоса беруі қажет.  Құжаттар тізбесі өтініш нысанында 
көрсетілген, олар әлеуметтік аударымдарды төлеу кезінде жіберілген 
қатенің түріне байланысты қоса берілуі тиіс.

Өтініш формасын gfss.kz сайтынан «Әлеуметтік аударым-
дар/және (немесе) артық (қате) төленген өсімпұлдарды қайтару» 
бөлімінен жүктеп алуға болады.

Мемлекеттік корпорация мынадай себептермен:  1) егер 
әлеуметтік аударымдарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені 
үшін әлеуметтік аударымдарды және (немесе) өсімпұлдарды есеп-
теу фактісі расталмаса; 2) төлеушінің өтініші бекітілген нысанға 
сәйкес келмесе; 3) төлеушінің өтінішінде қайтарудың себебі дұрыс 
көрсетілмесе (бірнеше себеп көрсетілсе)  өтінішті қабылдамауы және 
қайтаруы мүмкін.  Қабылданған өтініштер бойынша Мемлекеттік кор-
порация 5 операциялық күн ішінде әлеуметтік аударымдарды және 
(немесе) өсімпұлдарды есепке алу фактісін тексереді және осы 
төлем бойынша барлық деректемелерді растауды қоса бере отырып, 
құжаттарды МӘСҚ-ға жібереді. МӘСҚ төлеушінің өтініші келіп түскен 
күннен бастап 7 операциялық күн ішінде кейіннен оларды төлеушіге 
аудару үшін Мемлекеттік корпорацияның банктік шотына ақша ауда-
руды жүзеге асырады. Алайда, сұралған әлеуметтік аударымдардың 
сомалары кейде қайтарылуға жатпайды. Мысалы, егер әлеуметтік 
аударымдар МӘСҚ-дан әлеуметтік төлемдерді тағайындау кезінде 
жүйеге қатысу өтіліне есепке алынған кезең үшін есептелген бол-
са немесе төлеушінің өтінішінде көрсетілген қайтару себебі рас-
талмаса, артық (қате) төленген әлеуметтік аударымдардың сома-
лары қайтарылмайды. Мұндай жағдайларда МӘСҚ Мемлекеттік 
корпорацияға әлеуметтік аударымдар және (немесе) өсімпұлдар со-
маларын қайтарудан бас тарту себептері туралы ақпаратты береді. 
Мемлекеттік корпорация өз кезегінде бұл ақпаратты хабарлама 
жіберу арқылы төлеушіге жеткізеді.

   Э.БОРАНБЕК,
 «МӘСҚ» АҚ Жетісу облысы  бойынша филиалының

 директоры.                 

Эколого – просветительская 
деятельность

Эколого-просветительская деятельность — одно из важных на-
правлений работы нашего «Жонгар Алатауского ГНПП». Главная 
цель работы отдела - пропаганда бережного отношения к природе 
путем формирования позитивного экологического мышления и раз-
вития экологической (природоохранной) культуры среди широких 
слоёв населения. Особое место эколого-просветительской деятель-
ности отдела занимает работа с детьми. Формы работы разнообраз-
ные: лекции,  конкурсы, викторины,  экологические игры, экоуроки, 
походы, лагеря, праздники и акции.

Цели эколого-просветительской деятельности - обеспечение 
поддержки идей заповедного дела широкими слоями населения как 
необходимое условие выполнения национального прака своих при-
родоохранных функций; - участие в формировании экологического 
сознания и развития экологической культуры населения; - содей-
ствие решению региональных экологических проблем

Экологическое просвещение - это формирование у человека со-
знательного восприятия окружающей среды, убежденности в необхо-
димости бережного отношения к природе, к разумному использова-
нию ее богатств, пониманию важности приумножения естественных 
ресурсов. Задачи экологического провсещения - целенаправленная 
систематическая работа со всеми группами населения; - работа с по-
сетителями особо охраняемых природных территорий; - сотрудниче-
ство с образовательными учреждениями, органами государственной 
власти и местного самоуправления, средствами массовой инфор-
мации и другими заинтересованными организациями; - содействие 
в профессиональной подготовке специалистов соответствующего 
профиля; -формирование в заповеднике необходимой организаци-
онной и материально-технической базы эколого-просветительской 
деятельности; - постоянное развитие и укрепление методической 
базы для проведения эффективной эколого-просветительской ра-
боты на современном уровне: аккумулирование соответствующего 
отечественного и зарубежного опыта, а также разработка собствен-
ных методических материалов. 

 К.САДБАЕВ,
гос.инспектор Сарканского филиала 

 «Жонгар Алатауского ГНПП».                           

ВАЖНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ 
СОБЫТИЕ
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TAĞDYR

Шыршаны қорғайық
Жаңа жыл 

жақындағанда шыр-
ша саудасы қызады. 
Бұл кезде қылқан 
жапырақты ағашты 
заңсыз кесіп қана 
қоймай, тасымалдап, 
сататындар көбейеді. 
Осындай келеңсіз 
оқиғаның алдын алу 
мақсатында ауда-
нымызда шыршаны 
кесуге тыйым салу 
мақсатында әртүрлі іс-

шаралар жүргізіледі. Шырша ағашы қалай өседі? Шырша ағашы 
баяу өсетінін көпшілік біле бермейді. Осыны ескермейтін адамдар 
көбіне енді-енді тамыр таратып келе жатқан жас қарағайларды 
кеседі. Ағашты бар болғаны Жаңа жылдық бір күнгі мерекенің сәнін 
кіргізу үшін ғана пайдаланып, содан кейін лақтырады. Осы орайда 
шыршаны аяусыз кесетіндердің назарына ескерте кетер бір жайт 
Қазақстан Республикасының заңдарында орман қорын күзету, қорғау, 
ормандарды молықтыру мен өсіру саласындағы заң бұзушылықтар 
үшін жауапкершілік белгіленген. Атап айтсақ, Жаңа жылды желеу 
етіп, қылқан жапырақтыларға балта сілтегендерге ел Үкіметінің 
қаулысына сәйкес шара қолданылады. Шырша-қарағайдың оба-
лына қалған адамға айыппұл салынады. Орманға орасан залал 
келтірген жағдайда құқық бұзушылар қылмыстық жауапкершілікке 
тартылады.

Біздің орманшылар шыршаны заңсыз кесуден қорғау іс-шаралары 
барысында күн-түн демей қызмет атқарады. Ауданға қарасты елді-
мекендерінде жаңа жылдық шыршаларды сатумен айналысатын 
сауда нүктелерін де аралап, рейд жұмыстарын да жүргізеді. Жал-
пы қоршаған ортаға, табиғатқа залал келтіруге ешкімнің құқы жоқ. 
Әрнәрсенің сұрауы бар екенін ұмытпағанымыз жөн.

Жалпы, жасыл шыршамыз орманның сәнін келтіретін сұлу 
тіршілік иесі болғандықтан, оны заңсыз отауға тыйым салайық. Сұлу 
табиғатымыздың көркін келтірер қылқан жапырақты ағаштарды 
сақтау арқылы өлкемізді көркейтейік.

М. БЕКБОЛАТОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Сарқан филиалы Басқан 

орманшылығының мемлекеттік инспекторы.

"Для снижения браконьерства предлагаем 
усилить ответственность в рамках разрабаты-
ваемого проекта Кодекса об административных 
правонарушениях. Планируемые сроки внесения 
документа в мажилис пар-
ламента РК – I полугодие 
2023 года", – отметил ми-
нистр. В частности, по его 
словам, это увеличение 
штрафа за лов рыбы за-
прещенными орудиями с 
20 до 50 МРП, а также ад-
министративный арест на 
15 суток за повторное на-
рушение в течение года. 
Кроме того Брекешев доба-
вил, что рассматривается 
вопрос введения запрета 
на экспорт рыбы в охлажденном и замороженном 
виде для дозагрузки производственных мощно-
стей рыбоперерабатывающих предприятий. Со-
ответствующее поручение дал президент в ходе 
визита в Атыраускую область. Согласно определе-
нию Большой советской энциклопедии, браконьер 
– это человек, занимающийся недозволенной охо-
той и рыбной ловлей или рубкой леса. Браконьер-
ство – добыча или уничтожение диких животных с 
нарушением правил охоты, рыболовства и других 
требований законодательства об охране животно-
го мира. Отметим, что в Уголовном кодексе РК су-
ществуют следующие статьи: статья 335 – Неза-
конная добыча рыбных ресурсов, других водных 
животных или растений; статья 337 – Незаконная 
охота; статья 339 – Незаконное обращение с ред-
кими и находящимися под угрозой исчезновения, 
а также запрещенными к пользованию видами 
растений или животных, их частями или дерива-
тами. Все они тем или иным образом регламен-
тируют меры наказания за браконьерство. Так, 
в самом простом случае за незаконную добычу 
рыбных ресурсов может грозить штраф в размере 
3 МРП (9 тыс. тенге), а также исправительные или 

Браконьерство – закононарушение
общественные работы. Самым строгим наказанием 
в данном случае может быть лишение свободы на 
срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества и 
лишением права занимать определенные должно-

сти в течение 10 лет. То же 
самое касается и статьи о 
незаконной охоте. При этом 
в статье 399 самым тяже-
лым наказанием, которое 
назначается за незаконное 
обращение с редкими рас-
тениями или животными пре-
ступной группой или в особо 
крупном размере, является 
лишение свободы на срок 
от семи до двенадцати лет, 
с конфискацией имущества 
и лишением права занимать 

определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет. Кроме 
того, в действующем Кодексе РК об административ-
ных правонарушениях также существует несколько 
статей, которые устанавливают наказание за бра-
коньерство: статья 382 – Нарушение требований 
пользования животным миром и правил охоты; ста-
тья 383 – Нарушение правил рыболовства и охра-
ны рыбных ресурсов и других водных животных. За 
административные правонарушения, связанные с 
браконьерством, в зависимости от обстоятельств 
могут грозить наказания начиная с предупреждения 
или штрафа в размере 5-10 МРП (от 15 до 30 тыс. 
тенге), и заканчивая штрафом в 40-70 МРП (от 122 
до 214 тыс. тенге) для физических лиц. При этом, 
если правонарушение совершается юридическим 
лицом, штраф увеличивается в зависимости от раз-
мера предприятия, если преступление совершено 
на территории ООПТ размер штрафа увеличивает-
ся в двое.  

 К.АУБАЕВ, 
мастер  Басканского лесничества 

Жонгар Алатуский ГНПП 
Сарканский филиал.

Джунгарский (Семиречен-
ский) Алатау расположен между 
котловиной озеры Алаколь, вос-
точной частью озера Балхаш 
и долиной реки Или. Входит 
в пределы Республики Казах-
стан только своими северной и 
северо-западной частями и от-
ходящими от них многочислен-
ными отрогами разной длины и 
высоты. Протяженность хребта 
почти 450 км. Максимальная ши-
рина с юга на север – более 120 
км .

Как и большинство основ-
ных горных хребтов Средней 
и Центральной Азии вытянут в 
широтном направлении с запада 
– юго-запада на восток – северо-
восток вдоль Государственной 
границы Республики Казахстан 
и КНР.

Джунгарский Алатау, лежа-
щий между 44 и 46° с. ш., пред-
ставляет собой не один хребет, 
а целую горную систему, кото-
рая состоит из нескольких, но 
в основном из двух параллель-
ных, высоких горных цепей: се-
верной и южной. Это две основ-
ные складки синклинального 
прогиба данного хребта, причем 
каждая из них в свою очередь 
состоит из несколько парал-
лельных горных хребтов разной 
длины и высоты: Каратау, Ба-
скан тау, Токсанбай, Бежинтау и 
другие. Горные хребты Токсан-
бай и Бежинтау связаны с глав-
ной северной цепью небольшой 
перемычкой, являющейся одно-
временно водоразделом между 
верховьями рек Коксу и Борота-
ла. Передовые цепи этих горных 
систем соединяются с отрогами 
хребта Борохоро (КНР). Наибо-
лее высокие точки расположены 
в северной части и достигают 
4464 м над уровнем моря (горы 
Бесбаскан). Южные гряды хреб-
тов несколько ниже – не более 
4187-4359 м над уровнем моря 
(горы Тышкантау). Поэтому на 
отдельных высоких вершинах 

ОСОБЕННОСТИ ДЖУНГАРСКИХ ГОР

главного массива хребта лежат 
вечные снега и ледники. Число 
ледников превышает 1000. Дли-
на многих из них достигает до 
8 км, а их суммарная площадь 
1100 км² (правда она постоянно 
сокращается).

Еще одна особенность хреб-
та Джунгарского Алатау, резко 
отличающая его от других смеж-
ных горных систем Казахстана, 
в том, что это сводовое подня-
тие, осложненное разрывами, 
возникновением которых сопро-
вождалось неоген-четвертичное 
вздымание гор. Передвижения 
по плоскостям разрывов обу-
словили образование серий 
платообразных пространств – 
уступов, отчетливо выраженных 
в структуре рельефа хребта.

Снеговая линия на северном 
склоне Джунгарского Алатау 
проходит сравнительно ниже 
3200-3400 м над уровнем моря, 
тогда как на южном макроскло-
не поднимается выше 3500 м .

В Джунгарском Алатау мож-
но обнаружить следы по край-
ней мере двух периодов древ-
него оледенения, разделенных 
интенсивным эрозионным раз-
мывом. Возникновение совре-

менного рельефа и основное 
поднятие хребта датируются 
второй половиной третичного и 
началом четвертичного перио-
дов.

Ледники, снега и подземные 
воды питают реки, стекающие с 
северного склона к озерам Бал-
хаш, Алаколь, Сасыкколь, а с 
южного склона – к реке Или.

Особенностью Джунгарского 
Алатау является богатая приро-
да для туристической деятель-
ности.

Жонгар-Алатауский природ-
ный парк, созданный согласно 
постановлению правительства 
РК, – это поразительный по кра-
соте уголок земли, являющийся 
привлекательным не только для 
казахстанцев, но и для зару-
бежных туристов. Уникальные 
естественные условия терри-
тории – благоприятный климат 
и значительная эстетическая 
привлекательность горного 
ландшафта – дополняются бо-
гатством и разнообразием рас-
тительного мира, прежде всего 
живописными хвойными лесами 
и значительным количеством 
краснокнижных видов животных, 
обитающих в этом регионе.

На северном макроскло-
не хребта Жетысуского Алатау 
открыт уникальный Жонгар-
Алатауский государственный 
национальный природный парк 
(ГНПП), на территории которого 
произрастают дикоплодовые на-
саждения яблони Сиверса. Об-
щая площадь парка составляет 
356 022 гектара, землепользо-
вание формируется на границах 
трех административных районов 
Алматинской области: Аксуско-
го, Сарканского и Алакольского.

Парк создан с целью со-
хранения естественных горных 
ландшафтов, имеющих особую 
экологическую, историческую и 
эстетическую ценность.

Регион является важным 
центром сосредоточения горного 
агробиоразнообразия: 1,5 % от 
общей площади парка занима-
ют насаждения яблони Сиверса, 
которая является прародитель-
ницей всех культурных сортов 
яблонь мира и требует особой 
охраны. Здесь представлено не 
менее 75 % растений, произрас-
тающих в Жетысуском Алатау, 
относящихся к 112 семействам, 
622 родам и 2168 видам. Выяв-
лено 76 видов растений, кото-
рые являются эндемиками, при-
сущими только этой территории 
и больше нигде в мире не встре-
чаются.

В национальном парке име-
ются также памятники истории 
и культуры: могильник Уйгентас, 
курганные могильники в долине 
реки Сарымсакты и могильник 
Динар Хорезм шаха Мухаммеда 
бен Текеша, датируемый XIII ве-
ком.

В парке проводятся все меро-
приятия по стабилизации и вос-
становлению численности мле-
копитающих и птиц: выделяются 
заповедные зоны, проводится 
мониторинг и ежегодный учет 

численности животных. Сейчас 
идет подготовка к зимнему пери-
оду: устанавливаются солонцы и 
кормушки, проводится заготовка 
сена и веточного корма.

Еще одним направлени-
ем работы парка является 
развитие туризма и эколого-
просветительская деятельность. 
Уже разработано семь турист-
ских маршрутов – горных, горно-
пешеходных и водных. Пока 
парк посетили только ученые-
флористы из США, Великобри-
тании, Франции и Германии.

Буйство воды на водопаде 
Бурхан-Булак.Дорога от города 
Текели занимает не менее 5 ча-
сов по сложной петляющей гор-
ной дороге. Поездка получается 
долгой.

В заключение можно сказать, 
что Джунгарский Алатау один 
из самых крупных горных пород 
расположенный в территорий 
Казахстана. Как и большинство 
основных горных хребтов Сред-
ней и Центральной Азии вытя-
нут в широтном направлении с 
запада – юго-запада на восток 
– северо-восток вдоль Государ-
ственной границы Республики 
Казахстан и КНР. Поэтому ис-
следования данной местности 
очень актуальная проблема в 
туризме Казахстана. Природа 
Джунгарского Алатау богата 
своей флорой и фауной. За-
вараживают своей красотой и 
местные достопримечатель-
ности. Физико-географические 
особенности могут привлечь от-
ечественных и иностранных ту-
ристов, но для этого необходимо 
решить проблемы инфраструк-
туры и сервиса.

М.ШАМШУДИНОВ,
Инженер рекреации и туризма 

Жонгар-Алатауского ГНПП
 Сарканского филиала.
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TÁRBIE
ТӘРБИЕ БАСЫ - ТАЛ БЕСІК

Тәрбие басы - тал бесік демекші келешек ұрпағымыз тәрбиелі болсын де-
сек, кішкентай кезінен бастап отансүйгіштікке, мақсаткерлікке, ақылдылыққа, 
қайырымдылыққа, әдептілікке, имандылыққа тәрбиелеу керек.

«Тәрбие басы – тал бесік», «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің!» деген 
қазақтың мағыналы сөздерінде үлкен астар бар сияқты. Алайда, жұмысымызда байқап 
жүргеніміздей ата-аналарымыздың бала тәрбиесі жайлы көзқарастарында елеулі 
қателіктер де көрініс беруде.  «Баламды киіммен, тамақпен қамтамасыз етем, білім, 
тәрбие беру – мектептің ісі» деп түсінетін ата-аналар да кездеседі. Бала тәрбиесін тек 
мектепке ғана аударып қоймай, ата-ана, мектеп, қоғамдық ұйымдар бірлесе отырып 
жұмыс жасау, ұстаздар үшін де, ата-аналар үшін де тиімді.

Еліміздің  егемендігін  алып,  тәуелсіздік  туы  биікке  көтерілген  қазіргі  кезеңде   
балаларды  қоғамның  лайықты  ізбасары  етіп  дайындау, тәрбиелеп шығару   үшін  
мектепте   оқу,  тәрбие  жұмыстарын  көбейтіп,  ұлттық  ұлағаттылыққа   баулып  оты-
руымыз  қажет. Қазіргі заман  талабына  сай  оқу-тәрбие  жұмысының  түрлері,  өткізу  
іс-шаралары  үнемі  өзгеріп, жаңарып, дамып  отыр.

Ұлт болып ұйысып, ел болып еңсемізді көтерген кезімізде қолға алар ісіміздің өзі 
ұрпақ тәрбиесі.  Қазіргі заманда ең басты мәселе – бала тәрбиесі. Мысалы, оқушы  
мектепке  келген  кезінде  тіл  алғыш, жүрегі  таза, сезімі  пәк болып, өсе,  не  жоғарғы  
буынға  келгенде  өзгеріп  сала  береді. Сол  кезде  мына  бала  қандай  еді, қалай  өзгеріп  
кетті, мынадай жаман  әдеттерді  қайдан  үйреніп  ала  қойды, неге  озбырлық  жасауға  
бейім  болып алды  деген  сұрақтар  мазалайды. Әрине, оның  себептерін  жан-жақты  
іздеуге  болады. Бала  тәрбиесіне  ата-анасы  мен  жүрген  ортасына  мұғалімнің  де  
қатысы  бар.  Баланың  қалыптасуына ықпал етіп,дамуына  үлес  қосатын  мұғалімнің  
есте  ұстар  жағдайлары  аз емес. Солардың  ішінде  ең негізгісі – балаға  деген  жүрек  
жылуы. Ол қашан  да  қажет  және  ешқашан артық  болмайды.

Г. СИБАЕВА,
Екіаша орта мектебінің физика және математика пәнінің мұғалімі.

САМАЯ  КЛАССНАЯ
Баннова Галина Владимировна принадлежит к числу педагогов которые совмеща-

ют в себе огромный объем знаний и творческое душевное отношение к процессу обу-
чения. 

Школа второй дом и классный руководитель вторая мама. В нашей школе мно-
го замечательных преподавателей и каждый заслуживает уважения. Но хотелось бы 
уделить большое внимание классному руководителю Банновой Галине Владимировне 
где занимается мой внук. Трудно представить сколько сил, труда, души, терпения Она 
вкладывает в каждого из них. Для неё нет учеников любимых и не любимых. В каждом 
ребёнке она видит личность. Она учит их русскому языке и литературе. Галина Вла-
димировна еще занимает должность завуч по воспитательной работе, заместитель 
директора по ВР. Именно она направляет, контролирует работу учителей классного 
руководителя. Галина Владимировна несёт ответственность за жизнь и здоровья обу-
чающихся во время культурно-массовых мероприятий, а также за нарушение прав и 
свобод учеников во время проведения подобных мероприятий. К родителям какое ува-
жение проявляет. Помогает в любой ситуации.

Строится новая трёхэтажная школа. Безусловно большая заслуга во всех этих до-
стижениях принадлежит нашему замечательному директору Бораншиной Айнур Ба-
тырбековне и в том числе завучу. Спасибо Вам Галина Владимировна за заботу и 
опеку к нашим детям. Здоровья, долгих лет, энтузиазма и удачи в работе, счастья и 
любви в жизни.

С. ЕФАНОВА,
с. Тополевка.

Теңге –ұлттық табыстың кепілі
Мемлекеттің  егеменді ел 

екенін айқындайтын бірден - 
бір  белгі – ақша. Ұлттық валю-
та қалыптастыру   көп  күш пен 
еңбекті талап  ететін, күрделі 
үдеріс. Бірақ  Қазақстан 
тәуелсіздігін алғанына 2 жыл 
толмай  жатып, 1993 жылы 
15 қараша күні теңгені рес-
ми түрде ақша айналымы-
на  енгізді.  Ол Қазақстандық 
валютаның  дүние  есігін  
ашқан күн болып есептеледі. 

Осы атаулы мерекеге орай  
Мұқан Төлебаевтың мемори-
алды музейінің қызметкерлері 

15-қараша күні Ушинский орта мектебінің оқушыларымен   «Теңге –ұлттық табыстың 
кепілі» атты тақырыпта көрме өткізді. Көрмеге  қазақ халқының ең алғаш шыққан  
теңгелері  және  Совет одағы кезінде қолданыста болған теңгелер,басқа ұлт өкілдерінің 
акшалары, Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан Республикасының  өзінің ең алғашқы 
теңгесі  және КСРО халық әртісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, композитор 
Мұқан Төлебаевтың 100 жасқа толуына орай,  Халық банк композитор бейнесімен 
шығарған теңгелер де көрермен көзайымына айналып көрме мағынасын аша түсті. 
Көрме барысында оқушыларға теңгенің шығу тарихы жайлы айтылып насихатталды. 
Күрделі жиырмасыншы ғасырда Қазақстан біртұтас рубль аймағына кірді. Бұл 1993 
жылдың қараша айына дейін, Қазақстан тәуелсіз ел атанғанға дейін жалғасты. Иә, 
1993 жылдың қазан-қараша айларында Қазақстан рубль аймағынан толықтай шығып, 
15 қараша күні теңге ресми айналымға енген болатын. Жалпы, төл теңгемізді дайын-
дау жұмыстары 1992 жылы қолға алынып, сол жылдың 27 тамызы күні Ұлттық банк 
теңге купюрасының үлгілерін бекітті. Ал ертеңінде қазақ валютасын өмірге келтірген 
суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағымсалы Дүзелханов, Қайролла 
Әбжәлеловтер Англияға аттанды. 1993 жылы алғашқы теңге партиясы Англияның 
ең көне әрі әйгілі «Харрисон және ұлдары» фабрикасында басылды. Ең алғашқы 
теңгемізде белгілі тарихи тұлғалардың портреттері, Алатау мен Көкшетау көріністері, 
Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің бейнесі, Маңғыстаудан табылған тастағы таңбалар пай-
даланылды. Бір теңгелік банкнотқа Әбу Насыр әл-Фараби, үш теңгелікте Сүйінбай, бес 
теңгелікте Құрманғазы, он теңгелікте Шоқан, жиырма теңгелікте Абай, елу теңгелікте 
Әбілқайыр хан, жүз теңгелікте Абылай хан бейнесі сомдалды. Кейіннен теңгеміздегі та-
рихи тұлғалардың бейнелері алынып тасталғанымен валютамыздың құны түскен жоқ. 
2011 жылдан бастап ұлттық валютаның төртінші буыны қазақстандықтардың қолына 
түсе бастады. Олардың алдыңғы жағында "Қазақ елі" монументі және ұшып тұрған 
көгершіндер бар. Артқы жағында суретшілер Елорда панорамасын,  Алматы панора-
масын, Ертіс өзені мен Үстіртті орналастырған.

        Қай елдің болмасын валютасы мемлекеттің тарихын тікелей баяндайды,заманауи 
саяси-экономикалық жағдайын және жаһандық дәрежесін сипаттайды. Бүгінде ақша 
бірліктері мемлекеттің дамуының маңызды рөлін атқарады.  Ұлттық валюта барша 
мемлекеттер мен халықтар үшін өте ыңғайлы және экономикалық негізі бар қаржы 
құралы. Кез келген егемен елдің рәмізі болатыны секілді өз валютасының болуы да 
заңды. Өйткені, ұлттық валютаны жариялап, оны айналымға түсіру тәуелсіздіктің 
басты қадамдарының бірі еді. Ал, теңгенің айналымға түсуі Егеменді Қазақстанның 
қаржылай да тәуелсіз екенін тағы бір жария етуі болатын.

Әсия ЖҰМАБЕК,
Мұқан Төлебаетың мемориалды музейінің экскурсия жүргізушісі.

Бабалар рухы қорған боп,
Ата рухы жебесін.
Отауыңның түтіні елден биік көрінсін,
Ғұмыр берсін тәңірім.
Отбасыңа Алланың,
Шапағаты төгілсін!
Мәңгілік сөнбес алауым,
Құлатпай ұстар жалауым.
Бұрқанып судай тасыдың,
Халқыңды емдеп дамылсыз.
Шуақты күн боп шашылдың!
«Ащы мен тұщыны татқан білер», «Құдай 

берген жанды Құдай алады екен, ендеше, оны 
емдеуші де Алла тағаланың өзі болуы керек». 
Біз – бәріміз пендеміз, ауырып – сырқағанда, 
не қандай да бір қиындыққа тап келгенде 
Құдайға жалбарынып, құдайды ауызға ала-
мыз.

Адам бойындағы Алла берген құдіретті, 
қуатты кім өлшеп білген, мүмкіндік мол екенін 
оны тек көріпкел, емші, шырақшы алдына 
барғанда көзбен көріп, жүрекпен сезінесің.

Мариям Ілиясқызы Тлеубердиева баба-
дан аян келіп 25 жасында имандылық жолын 
таңдаған. Ақ жаулықты ананың емшілікпен 
айналысқанына жарты ғасырдан асыпты. 
Алланың мейірімі, рахымы түсіп, Қоңырбайұлы 
Көтен тәуіп әулиенің шырағын өшірмей, таза 
еңбегімен қамыстан үй тұрғызып, кісі емдеген, 
60 жыл шырағын жаққан шырақшысы – Бес-
пай Дәулеткелді (Дәлкеш) ата бұл кісіге бата 
берген.

Мәриям апа киелі, көкірегінің көзі бар, ата 
– тегі осал емес. Омар – хари қажы, Томар 
– хари қажы, Асқап Қант әжелер, Қажыбай 
аталарының аруағымен Алланың пендесіне 
деген шипасын жомарттықпен беріп отырған 
ақжарқын адам. Өз әкесі Әбдірешұлы Нияз 

ӘРУАҚ СЫЙЛАҒАН АЗБАЙДЫ
(Ілияс) атадан көріпкелдік дарысы, құмалақ ашу 
нағашы жұртынан дарыған.

Бойына қасиет қонған кісі адам емдеумен айна-
лысса ол аурудан айығады. Бақсылар көзбояушы, 
алдамшы емес. Олардаң психикалық жаратылы-
сы ерекше екені ғылыми тұрғыда дәлелденген.

1972 жылы Мариям апа 25 жасында Аягөзден 
іздеп келіп, Қоңырбайұлы Көтен тәуіп әулиенің 
шырақшысы Дәлкеш атаның үйіне қонған. 
Ертеңінде  тамырын ұстаған күйі «Саған үлкен 
көріпкелдік, құмалақ және келешекте бақсылық 
дарын пайда болады, мен бата беремін» деп 41 
құмалақты ақтыққа салып, батасын бере отырып, 
«20 жылдан кейін Лепсіге келесің» депті. Айтқаны 
айдай келіп, араға 20 жыл салып, 1992 жылы 
Мариям тәуіп бақсылық, даналық қуып, атаның 
шырағын өшірмей жағып, кісі емдеген. 

Қоңырбайұлы Көтен тәуіп ата: «Жолы да, 
қасиеті де үлкен әулие баба Бәйтік Тілеукен 
ұлының басына құран бағыштап, бата алып, со-
дан соң менің басыма келіңдер!» деп өсиет 
қалдырған. Барған адамдар батасын алып,  
жақсылықпен қайтқан.

«Аллаға қарыс жақын тұрған әулиелер, бүкіл 
мұсылман халқына ата – баба аруағын сыйлаған  
еліне  денсаулық, бастарына бақ, өздеріне 
дәулет, адалдық, қайда жүрсе қара жол азабы-
нан, бейнеттің тозағынан сақта деп тілек тілеп 
отырамын» дейді Мариям апа. Елдің ынтымағын, 
денсаулығын, береке – бірлігін, тыныштығын 
алға қойып, үлкенді – кішімен тіл табысып, адал 
еңбек етіп отыр. Бүгінде Мариям Ілиясқызының 
төрінде әкесінің құраны, асатаяқ қамшысы 
бар. Сонымен дем салып, ұшық салып емдей
ді.                                                                                                                                           

Н.ӘБЕУСАДЫҚҚЫЗЫ,
 Сарқан қаласының тұрғыны, ардагер ана.

Саялы төрім - Сарқаным
Жер жаннаты Жетісу өңірінің шұрайлы жерлерінің бірі болып есептелетін 

Сарқан ауданы 1928 шаңырақ көтерді. Сарқан ауданы Алматы облысының 
орталық бөлігінде орналасқан. Солтүстігінде Шығыс Қазақстан облысымен, 
шығысында Алакөл ауданымен, Оңтүстігінде Ақсу ауданы және Қытаймен, 
батысында Ақсу ауданымен шектеседі. Ауданның әкімшілік орталығы бо-
лып Сарқан қаласы табылады, ол Алматы Өскемен автожолының 416 
шақырымында (Алматы қаласынан) орналасқан Аудан орталығы болып 
есептелетін Сарқан қаласының тарихы жайлы алғашқы мәліметтер Ш. 
Уәлиханов пен Н.П. Ивлевтің 1857 жылғы жазбаларында кездеседі. 1872 
жылы мектеп ашылған. Бұл кезде аймақта дәнді дақылдар (бидай, қара би-
дай, сұлы), жем-шөптік дақылдар (жоңышқа) өсірумен айналыса бастаған 
еді. Сонымен қатар омарташылық да жақсы дами бастады. оның құрамына 
Черкасск болысы мен Лепсі уезі енді. 1929 жылы аудан аумағында алғашқы 
болып Тополевка ауылында «Красный путиловец», Сарқан селосында «Крас-
ный октябрь» колхоздары құрылды.

1929-1935 жылдары ауданда 35 артель болды. 1930 жылы аудан тара-
тылып, Ақсу және Лепсі аудандарына берілді. 1933 жылы 1-наурызда «Путь 
Ленина» атты аудандық газет шықты. 1935 жылы Сарқан ауданы қайта 
құрылды. 1934 жылы алғашқы машина-трактор станциялары жұмыс істеді. 
1935 жылы ауданда 14 мектеп болды. Оның ішінде 2 орта, 2 жеті жылдық, 10 
бастауыш мектеп барлығы 530 оқушыға дәріс берілді.1935 жылы ауданда 35 
телефон номері жұмыс істеді. 270 нүктелі радио торабы болды. 1600 газет 
және журналдарға жазылды. 1935 жылы дыбысты кино қондығылар келді. 
1964 жылға дейін қала типте поселкі атында, 1968 жылы 31 қазанда Қаз. 
ССР жоғарғы кеңес төрағасының жарлығымен Сарқан қаласы деп өзгертілді. 
1989 жылғы санақ бойынша қала тұрғындары  21550 адамды құрады ал 
01.01.2017 жылы көрсеткіш бойынша қала халқы 39605 адамды құрайды. Ау-
дан аумағында Балқаш, Жасылкөл көлдері бар. Аудан териториясы халық 
гидрографиялық жүйемен Сарқан, Басқан, Лепсі өзендері жер құнарларын 
артыра түседі. Жоңғар Алатауы ауданының  оңтүстік, оңтүстік – шығыс  және 
шығыс бөліктерін алып жатыр. Аудан территориясында дәрі өсімдіктерінің 45 
түрі өседі. Сондай-ақ түсті граниттердің түрлері, бетонитті саз түрлері, ми-
роболит (Лепсі ауылындағы М. Төлебаевтың мемориалды музейі және Чер-
касск ауылындағы «Черкасск қорғанысы» мемориалды музейі) кірді. Ауданда 
7 көркемөнерпаздар ұжымы жұмыс жасайды. 

Азамат соғысы кезіндегі әйгілі Черкасск қорғанысының шептері де 
біршама сақталған. Сол оқиғаны есте қалдыру мақсатымен 1967 жылы «Чер-
касск қорғанысы» музейі ұйымдастырылған. Күрделі жөндеу және безендіру 
жұмыстары жүргізілген бұрынғы «Черкасск қорғанысы» музейі Сарқан 
ауданының тарихы музейі деп аталады.               

   М.ЕЛЕУСИЗОВ,
Сарқан ауданының тарихы музейінің 

ғылыми қызметкері. 
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Мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы 
жаңалықтар 

Қолданыстағы еңбек заңнамасында сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адам-
дар үшін белгілі бір шектеулер қарастырылған.

Квазимемлекеттік сектор ұйымына жұмысқа тұру кезінде адам сыбайлас жемқорлық 
қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің бар не жоқ екені туралы анықтама ұсынуға 
міндетті.

Қазір квазимемлекеттік ұйымдарға жұмысқа орналастыруды шектеу барлық 
лауазымдарға қолданылады, бұрын бұл шектеулер басқарушылық функцияларды 
орындауға байланысты лауазымдарға қатысты болатын.

Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі 
комитеті адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтерді беруді 
мемлекеттік қызметтер көрсету санатына ауыстырды.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің қабылдануы және ұсынылуы  www.egov.kz 
«электрондық үкімет» веб-порталы арқылы жүзеге асырылады.

Қызметтің орындалу мерзімі 10 минут, қосымша анықтамалық тексеріс жағдайында 
– 5 жұмыс күнді құрайды.

Сондай-ақ қызметкерлерге қатысты мәліметтерді алу үшін, олардың келісімі болған 
жағдайда «жеке кабинет» және (немесе) sms-растау арқылы жұмыс берушілерге 
қолжетімді. Осындай қызметті мобильді азаматтар базасында тіркелген жағдайда ғана 
алуға болады.

Мобильді азаматтар базасында тіркелу үшін көрсетілетін қызметті алушы 
Мемлекеттік корпорацияның кез келген фронт-офисіне жүгіну арқылы «электрондық 
үкімет» веб-порталының «Жеке кабинетіндегі» «телефон» бағанында телефон нөмірін 
көрсету немесе оны жеке сәйкестендіру нөміріне (ЖСН) байланыстыру қажет.

Али БАЛАБЕКОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  Жетісу облысы бойынша басқармасының қылмыстық 

саладағы құқықтық ақпаратты  қалыптастыру прокуроры.

Мектеп оқушыларына Компьютер 
құралы бойынша кеңестер!

     
Құрметті ата-аналар! Компьютер баланың денсаулығына ықпал етіп, бірінші ке-

зекте көзі мен келбетіне әсер етеді. Көз бұлшық еттерінің талып,  қызаруына әкеліп 
соқтырады. Компьютерде ұзақ отыру салдарынан келбеттің бұзылуымен омыртқаның 
қисаюы жиі кездеседі. Компьютермен жұмыс кезінде, тышқан мен пернетақтаны 
қолдану бізді алуан түрлі қозғалыс жасауға мәжбүрлейді. Пернетақтамен  балалар  
планшетпен көп жұмыс істеу кезінде саусақтардың, қолдың ауруына себепші бола-
ды. Қазіргі уақытта ультрадыбыстың есте сақтау қабілетіне, оқуға кері әсері бар екені 
белгілі. Шу құлаққа , миға әсер етеді.Артериялық қысымға, гипертониялық ауру бала 
кезден пайда болуда. Жаңа ақпараттық технологияларды қолданудан психологиялық 
аспектілерге көшеміз және Интернет пен оның қызметтері(электрондық пошталар, 
байланыс бағдарламалары, конференциялар, т.с.с) адам ағзасына кері әсерін беруі 
мүмкін. Жүйке жүйесін шамадан тыс жүктеудің соңында «неврастия»  ауруына әкеп 
соғады.  Бұл өзгертуді тоқтату үшін, компьютердің мониторының  алдында 55-70 см 
қашықтықта және 20 минуттан артық отырмау керек. Компьютердің алдында көзі нашар 
көретін адамдар міндетті түрде көзілдірік  немесе линза қолдану керек. Пернетақтаны 
қолданғанда жұмыс істеушінің білегі толықтай үстелдің үстінде орналасуы және адам 
отырғанда денесін тік ұсту қажет. Содан кейін  әр сағат жұмыс сайын 10-15 минут үзіліс 
жасау  немесе  жергілікті  көзіңізге (1 минут көзді қатты жұму, алысқа қарау, басты 
тік ұстап көзбен оңға солға қарау) жаттығу керек. Жалпы білім беру ұйымдарында 
информатика сабағы тек 2-сыныптан бастап, өсу қарқынымен  енгізіледі.Аталған 
компьютердің алдында дұрыс отыру қауіпсіздік ережесін сақтап, Сіз денсаулығыңызды 
және көз жанарыңызды сақтап қаласыз.

Р.ОРЫНБЕКОВА,
Сарқан аудандық  санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 

басқармасының жетекші маманы.
Қазақстан - зайырлы мемлекет. 

Тәуелсіз, реформалары орныққан да-
мушы еліміз, президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың жаңа Жолда-
уында айтып өткендей 
«Күшті Президент - 
ықпалды Парламент 
- есеп беретін Үкімет»  
атты басты формула-
ны ұстанатын болады. 
Саяси-экономикалық, 
әлеуметтік жағдайды 
бірқалыпты ұстау 
оңайға түспейді, оны 
айтпаса да белгілі. 
Мемлекетіміз көп ұлтты 
мемлекет. Бір ту астын-
да береке-бірлікте өмір 
сүрудеміз. 

Елдегі ахуалды 
тұрақты ұстап тұру, 
ішкі мәселелерді дер 
кезінде шешіп, басшылықта ұстау. Респуб-
ликада - 140 этнос өкілі, 2 дәстүрлі дін 
-сунниттік ислам, провословиелік христи-
ан, 17 дәстүрлі емес діни бірлестік бар. 
Қоғамымызда бір ғана дінге басымдылық 
беру жоқ, бір ортада тату-тәтті, құрмет 
қарым-қатынасында, толеранттылықта 
өмір  сүруде. Дін қоғамның ажырамас 
рухани бөлігі. Сенім жүйеміз зайырлы 
болғанымен, әрдайым қадағалауды та-
лап етеді. Қазақстанда қанша адам өмір 
сүрсе сонша түрлі сенім жүйесі болады, 
сенімдер жиынтығын дін біріктіреді. Сол 
үшін діни жүйе әр кез өзгеріске түсіп от-
ырады.

ЕЛІМІЗДЕГІ ДІНИ АХУАЛДЫ ЗЕРДЕЛЕУ

Қоғамда діни сауаттың таяздығы, 
діни экстремизм-терроризм, дәстүрлі 
емес діни ағымдар, деструктивті діни 
ағымдар, әртүрлі діни секталар, діни фа-
натизм сияқты әлемге қауіп төндіретін 
діни мәселелер бар. Осы мәселелердің 
туындауының басты себебі діни 
сауаттың таяздығы, діни сауаттың бол-
мауы. Аталған діни мәселелер олармен 
күресу, алдын алу жұмыстары елімізде 
де бар. Бақылауда ұстап, күресу үшін ҚР 
тәуелсіздігін алғаннан бастап діни заң 
жүйесін негізделген болатын. 1992 жылы 
15-ші қаңтарда «Діни сенім бостандығы 
және діни бірлестіктер туралы» заң 
қабылдады. ҚР Конституциясының 22 ба-

бына сәйкес: Әркім өзінің қай ұлтқа, 
қай партияға және қай дінге жата-
тынын өзі анықтауға және көрсету-
көрсетпеуге хақылы, екенін айтар 
болсақ, зайырлы мемлекетте сенім 
бостандығы бірінші орында, алайда 
заң барлығына ортақ. Тәртіп - заңнан 
басталады. Елімізде діни қызмет 
белсенділігі күшейіп, діни бірлестіктер  
саны артып, теріс пиғылды  жат 
ағымдар іс әрекеті көбейгендіктен 
заң талаптары 1994, 1997, 2004, 2005 
жылдар аралығында өзгеріске түсті. 
«Діни қызмет және діни бірлестіктер 
туралы»  2011 жылдың 11-ші 
қазанында жаңадан заң қабылданды. 
Заң халыққа қызмет етеді сол үшін  
халық тірегіне айналған, адам-

дар құқығын қорғап, елдегі тиыштықты 
қамтамасыз етеді. Заңға бағыну әр 
қазақстандыққа міндет.

Діни сауаттылық, діни психологиялық 
тұрақтылық, әр отандасымызда болуы 
керек. Діни сауаттың төмендігіне байла-
нысты, жат ағымды насихаттаушылар 
арам ойларын, жат пиғыл идеяларын оп 
оңай елімізде жүргізуде. Жалған сенім 
жүйесін қалыптастырып, адамдар ойла-
рын улап, жат ағым адамдарды орға 
жығады. Қарапайым халық, әсіресе жа-
стар сол тізімді толтыруда. Адамдардың 
сенімдерін пайдаланып, әлеуметтік орта-
да іріткі салып, адасушылыққа, діни фа-

натизмге, дін атын жамылып терроризм 
мен экстремизмге итермелеуде. Бұл 
мәселермен күресіп, алдын алып жатқан 
топтар мен арнайы айналысатын адам-
дар елімізде жұмыстарын атқарып жа-
тыр. Елдегі діни тұрақтылық жағдайын 
қамтамасыз етуде. Алайда ескергеніміз 
жөн қоғам қауіпсіздігі барлық адам мой-
нында.

Қазір интернет заманы екенін 
ұмытпасақ, діни ахуал қазіргі таңда сандық 
және сапалық жағынан басты назарды 
аударуда. Әлеуметтік желілердегі діни 
сауатты жүйелеу үшін, елімізде әртүрлі 
шаралар істелінуде. Діни саладағы ең 
маңызды міндет - еліміздің дамуының 
зайырлы қағидатын қамтамасыз ету 
және нығайту. Азаматтардың ар-ождан 
бостандығын бұлжытпай кепілдендіру, 
оның дінді таңдай алу немесе діннен 
бас тарта алу құқығын қамтамасыз 
ету зайырлылық моделіміздің айны-
мас негіздері ретінде қала береді. Осы 
тұрғыдан алғанда, қоғамымызда берік 
орныққан конфессияаралық келісімді 
одан әрі нығайту - діни бірлестіктермен 
бірлескен жұмысымыздың аса маңызды 
бағыты.

Ең алдымен ел іші тыныштығы, тату-
тәтті қоғамда өмір сүру. Қандай жағдай 
болмасын ең алдымен ел бірлігін, 
ынтымаған жоғары қоюымыз қажет. 
Татулығы жарасқан ел болашағы мықты 
болмақ.

Д.МЕЛІС,
дінтанушы.
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Тағзым

Байсалды қалпынан 
айнымайтын еді...

Балаларын қанат қақтырып, отбасының тірегі болып, 
немере-шөбере қызығына бөленіп, жүздеген баланың кіндігін 
кесіп, өмірге іңгәлап келген нәрестені аялы алақанына алып, 
қаншама отбасына қуаныш сыйлаған Мүсәлімқызы Рақимаш 
анамыздың тірлік сапары шектелгеніне 40 күн өте шығыпты.  

1963 жылы Талдықорған қаласындағы медициналық училищенің аку-
шер бөліміне оқуға түскен Рақимаш Мүсәлімова жүрек қалауымен таңдаған 
мамандығына адал болды. Саналы ғұмырын перзентханада өткізіп, аяғы ауыр 
әйелдерге жылы сөзімен, білікті емімен демеу болғанын мақтан тұтатын. Өмірлік 
серігі Қанат аға Маманбаевпен бірге 60 жылға жуық ғұмыр кешіп, 3 ұлдан немере-
шөбере көріп, ұрпақ қызығына тоймай ғұмыр кешкен асыл ананың өмір парағы жа-
былып, қалың қауым отбасының ауыр қайғысын бөлісті. 

- Талдықорғандағы зоотехникалық - малдәрігерлік техникумды бітірісімен Пан-
филов ауданының қызы Рақимаш Мүсәлімовамен тағдырымызды тоғыстырып, 
үйлендім. Рақимаш енесін жақсы күтті, шешеміздің тірлік сапары 73 жасында 
шектеліп, біздің қолымыздан аттанды. Кейіннен ұлдарымыз үйленгенде «келін 
енесінің топырағынан» дегендей Рақимаш келіндеріне өз қызындай қарады. 
Отбасымыздағы береке-ынтымақ асыл жарымның аспайтын-таспайтын бітім-
болмысына байланысты екендігін ешкімнен жасыра алмаймын,- дейді Қанат 
ағамыз. 

Қашан көрсеңіз де байсалды қалпынан айнымайтын, кейінгілерге ақ тілегін 
ақтарып отыратын абзал ананың жаны жәнатта, топырағы торқа болғай! Алла 
тағала ұрпағына ұзақ өмір бергей!

Жомарт ИГІМАН.

Осындай тақырыппен Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі Жомарт Игіманның құрастыруымен Алматы 
қаласындағы «Үш қиян» баспасынан көлемі 16 баспа табақтық 
ардагер ұстаздардың ой-толғамдары жеке кітап болып жарық 
көрді. Тіршіліктің тынысын, уақыттың жүрісін сезіндіретін 
білім әлемінің сырын білетін, өзінің алдынан өтіп жатқан 
шәкірттерінің жырын жүрекке түйген тағылым иелері - арда-
гер ұстаздар Сарқан қаласындағы «Амина» мейрамханасында 
қарашаның 18-інде бас қосып, кітаптың таныстырылымына куә 
болып, тұсауын кесті. 

- Өткен күндердің әрқайсысы есімізде. Көп жылдар бойы 
еңбек еткен ортаңды сағыну ерекше сезім екен. Ғасырымыздың 

ғұлама қаламгері М.Әуезовтың «Алдыңғы жақсы артқы жасқа тәлім айтпаса ел болғаның 
қайсы?»-деген үзік ойының жетегінде көп ойланып, ардагер зейнеткер ұстаздардың 
кездесуін қалай ұтымды ұйымдастырсам деп, естелік жинақтауға кірістім,-дейді осы 
кездесудің бастамашысы, жинақ шығару жөніндегі идеяның авторы, педагогикалық 
еңбектің ардагері Үміт Қайролданова.

Үміт Қожаханқызы осы мақсатпен 2022 жылдың 2-ші қыркүйегінде «Сарқан» газетіне 
хабарландыру жариялады, Facebook, Instagram-ға да жазды. Жұмыс қызу басталып 
кетті.Ұстаздар да іліп алып кетті. 

Ұстаздардың басқосуында кітапты құрастырушы Жомарт Игіман, ардагер ұстаздар 
Мұқашев Жанат Мұхаметқалиұлы, Құлахметова Бану Ағабдолдақызы, Бояринова 
Раиса Родионовна, Киреева Раиса Николаевна, Есіркегенов Болатхан, Ахметқалиев 
Аманғали Сапаұлы, Нижников Александр Кузьмич, аудандық кәсіподақ комитетінің 
төрағасы Алинов Ермек Шопиянұлы сөз алып, білім беру саласындағы ұзақ жылғы 
жемісті еңбектерімен жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуде жетістіктерге жеткен 
әріптестеріне деген ыстық ықыластарын ақтарды.  

Кездесуге қатысушылар өзі өмірден өтсе де, ұрпақ болашағына, тәрбие мен білім 
кеңістігіне қосқан елеулі үлестері ел есінен кетпейтін аяулы ұстаздарды еске алды. 
Кездесуге қатысқан ұстаздар жайлы қысқа бейнеролик көрсетіліп, көңілге қуаныш 
сыйлаған концерттік бағдарламаны тамашалады.

Жиын қорытындысында аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Қадыл Жанасбе-
ков бата беріп, басқосуға қатысқандар естелікке суретке түсті.

Бұл кітапқа өмірдеректері енбей қалған ардагерлердің ұсыныстарын қабыл алып, 
естелік кітаптың екінші томы жинақталатынын оқырмандардың есіне саламыз. Ұлағатты 
ұстаздардың өмір жолы өрнектелген естеліктеріңізді «Сарқан» газетінің Igiman01@mail.
ru электронды поштасына жолдауларыңызға болады.

Өз тілшіміз.

Естелік кітап - ертеңіміз үшін
Желтоқсан туған күнің сегізінде,
Тазалық қыс дегенің негізінде. 
Көңілің аппақ қардай сырбаз ақын, 
Танытқан өлеңдерің сені бізге.
Қиынның өлең жазу қиыны де,
Өрлей бер поэзия биігіне. 
Жүргенде ізденіспен ақын Жомарт,
Толыпты алпыс төртке биыл міне!
Жалғанда жалғызсың-ау,  ақыным-ай,
Жүрседе ел аузында атың ұдай.
Сырыңды бөлісетін адам тапсаң,
Көрерсің жанашырың, жақыныңдай.
Табынған сүйіктісі қалың елдің,
Ақиық ақындардың алдын көрдің.
Солардан тәлім алған Жомарт ақын,

Жырларың өзің еккен жасыл бағың
Қаламдас ініміз Жомарт Мақатұлын туған күнімен құттықтаймын!

Кейінгі ұрпақтардың бағы ма едің!
Ұлтының ақын деген жанашыры,
Тіл деген ата – баба бар асылы.
Баулыған шәкірттерін тілін сүйген,
Ақынға Жомарттайын жарасымды.
Елінің сүйіктісі ақын деген,
Жазғанын қиыстырып мақұл көрген.
Бөленіп оқырманның құрметіне,
Жас буын сендей болсын артыңа 

ерген.
Жырларың өзің еккен жасыл бағың,
Қаламың бес қаруың асынғаның.
Денсаулық ең бастысы тілейтінім,
Аман боп бала – шаға, асыл жарың.

Нүсіпхан   АҚЖОЛОВ. 

Құрметті Гүлназ Өміржановна!
Сізді 60 жасқа толуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз! 

Сіз өз мерейтойыңызға лайықты да қошеметтеуге тұрар 
жетістіктермен келіп отырсыз. Өз еңбек жолыңызда талай 
белеске шығып, ұжымның және достарыңыздың құрметіне 
бөлендіңіз. Таңдаған жолыңызды абыроймен жалғастырып 
келе жатқан тамаша балаларды тәрбиелеп, өсірдіңіз. Сіздің 
өрелі істеріңізді айтқанда ауыз толады, өйткені Сіздің өміріңіз 
нағыз майталман маманның, мейірбан ананың, еліміздің 
абзал азаматының өнегесі. Отанымыздың өркендеуі және 
халқымыздың игілігі жолында әлі де талай тәнті істерді 

атқарарыңызға кәміл сенімдіміз. Бүгінгі мерейтойыңызда Сізге және туыстарыңызға 
зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, еңбекте тың табыстар мен өмірдің асқақ абыройын 
тілеймін! Шаңырағыңызда береке-бірлік, ырыс-ынтымақ бола берсін! Бақытыңыз 
баянды, сау-саламат жүргейсіз!

Ізгі тілекпен: аудандық қазынашылық басқармасының ұжымы.

Елу деген өмір жолдың белесі,
Сол белестен көрініп тұр

 алпысыңның төбесі.
Сол төбеге жеңіл жетіп шығыңыз,
Шықсаң болды алпыс, жетпіс

 шыңыңыз.

Шыңның басы тайғанақтау келеді,
Тайғанамай тоқсаныңда тұрыңыз.
Ғұмыр беріп жүзге жетіп жасыңыз,
Құдай қосқан қосағыңмен,
қалт-құлт етіп қол ұстасып жүріңіз.
Айдын САБЫРХАНҰЛЫ.

1972-ші жылғы құрдастарыма арнау

ШЖҚ «Сарқанжылу» МКК-сі 07.12.2022 жылы сағат 12-00-де, Сарқан 
қаласы, Абай көшесі, 75 мекен-жайы бойынша қала әкімдігінің ғимаратында  
тұтынушыларды жылумен жабдықтау тарифін бекіту туралы қоғамдық 
тыңдауды өткізетіні туралы хабарлайды.

ГКП на ПХВ «Сарканжылу» уведомляет потребителей услуг о проведении пу-
бличного слушания на  утверждение тарифа  теплоснабжения 07.12.2022 г. в 12-
00 часов, по адресу  г. Саркан, ул.Абая 75 в здании городского Акимата.


