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ARQANS
Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси апталыќ газеті

Ата-анасын жақсы көрмейтін, 
өзін олардың алдында борыш-
тар санамайтын саналы адам 
сирек шығар. Сол ата-ана 
болашақ ұрпағына көзіндей 
көріп, өзіндей аялап жүруі үшін 
мәңгі мұра етіп, басқа емес ақша 
емес, туған жерін қалдырады. 
Туған жердің әрбір талы, әрбір 
бұтасы, ең аяғы құбылмалы 
аспаны мен көшпелі бұлты да 
үлкендердің бізге қалдырып кет-
кен баға жетпес аманаты. «Сол 
аманатқа адалмыз ба?» деген 
сауал басқосуға қатысқан әрбір 
тұрғынның көкейіне ұялағаны 
сөзсіз. 

Осы Қойлықта туып - өсіп, 
Алматыда кәсіп бастап, Алматы 
қалалық мәслихатын басқарған, 
Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депута-
ты болған Төлеубек Мұқашевты 
да туған ауылдың бүгінгі 
мен келешегі толғандырмай 
қоймайтын көрінеді.

- Қызмет барысында Қазақ 
елін, шет елді аралауға мүмкіндік 
туды. Бірақ та Жетісудың, 
Сарқанның, соның ішінде 
Қойлықтың тұмса табиғатына 
жететін жер көрмедім. Табиғи 
әсемдігі қаншалықты көз 
тартқанымен адам қолы тимеген 
тіршіліктің белгісі байқалмаған 
жер-бәрібір бедеу дүние. Адам 
игілігіне айналған соң ғана 
Жер-ана нағыз ажарына сон-
да кірмек,-деп әңгіме тізгінін 
өз қолына алған Төлеубек 
Төлеуұлы ауылдағы бау-
бақшалыққа жете көңіл бөлінбей 
жүргеніне қынжылысын жасыр-
мады. 

Жұртшылық алдында осы 
ауылдың азаматтары атынан сөз 
алған Тынысбек Мұсабаланов 
жайылым мәселесі шешімін 
тапқанын, ауыл әкімі Әсет 

«ҚАРЕКЕТТІ ӨЗІМІЗДЕН БАСТАЙМЫЗ»,- 
дейді Қойлық ауылының тұрғындары

Садуақасов ауылішілік жолдар-
ды күрделі жөндеуден өткізу 
биылғы жоспарға енгізілгенін 
жеткізді. Көпшілік пікірі бір 
арнаға тоғасты. Алдымен арық 
тазартуға ауыл тұрғындарын 
жаппай жұмылдыру басты 
міндет. Елдің бау-бақшалығының 
жаз бойы судан кенде болмауын 
ауыл әкімдігі назарда ұстауы 
керек. Өнімді өткізетін орынды 
да алдын ала сайлап алудың 
маңызы зор. 

Қойлық – ЮНЕСКО тізіміне 
енгізілген мәдени мұралары бар 
қаланың орны. Қойлық арқылы 
тарихи орындары бар Черкасск, 
Қарғалы ауылдарына баруға 
болады. Сондықтан Қойлықтың 
сыртқы көрінісінің көз тар-

Өткен жексенбіде Қойлық ауылындағы Кәкімжан 
Қазыбаев атындағы Мәдениет үйінде елді ме-
кен тұрғындары бас қосып, ауылды абаттанды-
ру, тұрғындардың әл-ауқатын көтеру бағытында 
келелі кеңес өткізді. Көпшіліктің қолдауымен жуыр-
да өткен сайлауда ауыл әкімі болып сайланған Әсет 
Сәдуақасов ұйымдастырған алғашқы жиынның күн 
тәртібінде ауыл тұрғындарынының жеке қосалқы 
шаруашылығын дамыту мәселесі кеңінен қозғалды.

тып тұрғаны да келімді-кетімді 
туристерді тарту үшін маңызды. 
Күл-қоқыс шығарылатын по-
лигон қазіргідей ашық-шашық 
жатпаса дейді жұртшылық. 
Тротуар бойына ақ қайыңдар 
отырғызылып, олардың күтімі 
әрбір аулаға бекітіліп берілсе де-
ген ұсыныстар да айтылды.

Елдің, жердің қамы – тау-
сылмайтын тақырып. Ынтымақ 
бар жерде ырыс орнайтындығын 
жиынға қатысушылар түйсіне 
отырып, алдағы жоба-
жоспарларды қуана құптады. 
Ауылды көркейту, Жетісудың 
көрікті аймағының табиғатын 
қорғау, елді мекенді абаттанды-
ру күн тәртібінен түспейді. 

Жомарт ИГІМАН.

Сарқан ауданының Амангелді, Черкасск 
ауылдық округтері әкімдерін сайлау 

бойынша  сайлау округтерін құру туралы
 
"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы " Қазақстан Рес-

публикасы Конституциялық Заңының 14-бабының 6) тармақшасына, 
21-бабының 4-тармағына, 22-бабына сәйкес Сарқан аудандық сай-
лау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

 1. Сарқан ауданының Амангелді,Черкасск ауылдық округтерінің  
әкімдерін сайлау бойынша сайлау округтері құрылсын. 

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

Сарқан аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы  М.Естеуов

Сарқан аудандық сайлау
комиссиясының хатшысы                С.Кабдолданова
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АУДАНДЫҚ САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Об образовании избирательного округа
по выборам акимов Амангельдинского, 

Черкасского сельских округов
 Сарканского района

В соответствии с подпунктом 6) статьи 14, пунктом 4 статьи 21, 
статьей 22 Конституционного закона Республики Казахстан «О вы-
борах в Республике Казахстан» Сарканская районная избиратель-
ная комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать избирательные округа по выборам акимов Аман-

гельдинского, Черкасского  сельских округов Сарканского района.
2. Опубликовать список избирательного округа с указанием гра-

ниц и    места нахождения территориальной избирательной комис-
сии на интернет-странице Сарканской районной избирательной ко-
миссии и в районной газете «SARQAN».

Председатель Сарканской
районной избирательной комиссии                М.Естеуов

Секретарь Сарканской районной
избирательной комиссии                               С.Кабдолданова
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

- Ғалымжан Қанатұлы, өзіңіз ұзақ жыл қызмет атқарған 
ауданыңыздың тізгінін қолға ұстағалы атқарылған жұмыстар 
мен алдағы жоспарларыңызды газет оқырмандарымен 
бөліссеңіз ...

- Сарқан ауданының әлеуметтік-экономикалық даму бағыты бой-
ынша атқарылып жатқан жұмыстарды мен тоқсан сайын жұртшылық 
назарына ұсынамын. 

СұхбатСенім сертке жеткізедіСенім сертке жеткізеді
Уақыт желмаядай алға асығады. Осыдан 

100 күн бұрын Жетісу облысының әкімі Бейбіт 
Исабаевтың жарлығымен Сарқан ауданы әкімі ла-
уазымына тағайындалған Маманбаев Ғалымжан 
Қанатұлымен сұхбатта біз жұртшылық 
көкейіндегі сауалдарға жауап іздеуге талпындық. 
Қашан да елмен емен-жарқын кеңесіп жүруді 
басты мақсаты санайтын әкім әрбір сауалға 
мұқият жауап беріп, ел сенімін арқалаудың зор 
жауапкершілік екендігін аңғартып отырды.

(Жалғасы 2 бетте). 
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(Соңы. Басы 1-бетте).

ARQANS SŪHBAT 2

Сенім сертке жеткізедіСенім сертке жеткізедіОсы ретте ауданымыздың дамуының 
негізгі көрсеткіштері бойынша 11 айлық 
есепті мерзімде оң өзгеріс байқалатынын 
әрбір зерделі оқырман пайымдайды 
деп сенемін. Ағымдағы жылы аграрлық 
секторда 67 млрд. 720 млн. теңгенің 
өнімі өндіріліп, былтырғы жылмен 
салыстырғанда 130% құрады. Жылдық жо-
спар 68 млрд. теңге болатын. Өнеркәсіпте 
9 млрд. 302 млн. теңгенің өнімі өндіріліп, 
былтырғы жылмен салыстырғанда 117% 
құрады. Негізгі капиталға 28 млрд. 38 
млн. теңге инвестиция тартылды, 2021 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
2,9 есе өсті. Өткен жылдың басынан 6 
млрд. 6 млн. теңгеге құрылыс жұмыстары 
орындалды, сәйкес кезеңге 91 пайызды 
құрап отыр. Сонымен қатар, ауданның 
әлеуметтік-экономикалық дамуын 
4-бағытқа бөліп, бірқатар жобаларды 
жүзеге асырып жатырмыз.

- Бірінші бағыт аграрлық аудан 
болғандықтан ауыл шаруашылық са-
ласы екендігі айқын. Осы сала бойын-
ша нақты цифрларға кезек берсек...

- 2022 жылға барлық егістік жер 
көлемі 98 333,2 гектарды құрады, оның 
ішінде: 58 931,7 га дәнді дақылдар, 
1000 га қант қызылшасы,  22 421,1 га 
майлы дақылдар, 972 га картоп, 623 
га көкөніс, 119 га бақша, 13826,5 га 
көп жылдық шөп және 379,2 га дәрілік 
шөп себілді. Ауылшаруашылық жылы 
қорытындысында дәнді дақылдардан 
150 532 тонна астық жиналып, орташа 
өнімділігі гектарына 25,5 центнерден ай-
налды. Майлы дақылдардың 22421 гек-
тары жиналып 49821,7 тонна алынды 
орташа өнімділігі гектарына 22,2 центнер, 
қант қызылшасының 413 гектары жина-
лып, 14814 тонна алынды, қант зауытына 
13450 тонна өткізілді, орташа өнімділігі 
342,3 ц/га құрады. 

Бұл арада ауыл шаруашылығы бой-
ынша жоспарланған инвестициялық 
жобаларға тоқталмасқа болмайды. Чер-
касск а/о Қарғалы ауылында «AZIA GOLD» 
ЖШС дәрілік шөп өндіру кәсіпорны ашы-
латын болады, жобалық құны: 442 млн.
теңге, 35 адамға тұрақты жұмыс орын-
дары ашылады.  «Душкин» ШҚ элиталық 
тұқым өсіретін кәсіпорын атанып, 1,2,3 
репродукциялы элиталық тұқым өсіретін 
шаруашылық жобасы іске асырылады. 
«Soufflet Kazakhstan Malt Plant» АҚ-на жы-
лына 12 мың тоннаға дейін уыт арпасын 
жеткізу жоспарлануда. Ағымдағы жылы 
«Жетісу ӘКК» - ке 540,0 млн. теңге дәнді 
дақылдар үшін СЖТ құруға өтінім берілді. 
Бұл жоба 35 жаңа жұмыс орнын ашады. 

- Өнеркәсіп саласында қандай оң 
өзгерістер бар?

- Өткен жылдың қараша айында Лепсі 
ауылдық округында «ВЭС Абай 2» ЖШС 
– гі қуаттылығы 50 МВт-тық жел электр 
станциясының құрылысы аяқталып, іске 
қосылды. 25 тұрақты жаңа жұмыс орны 
ашылды. Жобаның инвестициялық көлемі 
19 млрд. 400 млн. теңге. «Басқан пауер» 
ЖШС-гі қуаттылығы 4,2 МВт және 4,8 
МВт болатын су электр станцияларының 
құрылысының жобасы іске асырылу-
да. Жобаны іске асыру үшін жеке қаржы 
есебінен 11 млрд. теңге көлемінде қаражат 
тарту және 50 тұрақты жаңа жұмыс орнын 
ашу жоспарланған.   

Осы арада шағын бизнес және ту-
ризм саласының көрсеткіштері ойға ора-
лады. Шағын кәсіпкерлікте өндірілген 
өнімнің көлемі 16 млрд. теңгені құрады. 
Экономиканың дамуында туризмнің алар 
орны ерекше. Осы орайда Тополевка ау-
ылымен Жалаңаш кардонына дейінгі 25 
шақырым тас жолды қиыршық тас төсеу 
жұмыстарына 240 млн. теңге бөлініп, 
жұмыстары жүргізілді. Бұл ауқымды 
жұмыс биыл аяқталуы керек. Аталған жол 
жөнделген жағдайда 4 жаңа ұзақ мерзімді 
жобалар 620 млн. теңгеге жүзеге асады 
және 20 жаңа жұмыс орыны ашылады. 

Сарқан ауданында туризм мен де-
малыс орындарын дамыту мақсатында 
Балқаш көлі жағалауының инженерлік 
- коммуникациялар желісіне жобалық-
сметалық құжаттамасы дайын. Құрылыс 
жұмыстарына 5 млрд. теңге қаражат 
қажет. Аталған нысанның құрылысы өз 
кезегінде бүкіл аймақтың әлеуметтік 

деңгейін көтереді. Бұл аудан бюджетін 
бюджетке қосымша салық кірістерімен 
жақсартып, ірі инвесторларды тарта оты-
рып, жаңа тұрақты және уақытша жұмыс 
орындарын ашады. Өткен жылы Балқаш 
көлі жолдарының жөндеу жұмыстарына 
200,0 млн. теңге бөлінді. Құрылыс-монтаж 
жұмыстары аяқталғаннан кейін 13 млрд. 
теңгеге инвестиция тарту және 7000 
адамға жаңа маусымдық жұмыс орында-
рын ашу жоспарлануда.

- Сарқан қаласында кейінгі жылда-
ры көпқабатты үйлер салына баста-
ды. Алдағы жоспарыңыз қандай?

-  «Нұрлы жер» бағдарламасы аясын-
да Сарқан қаласында 2 қабатты 20 пәтерлі 
тұрғын үйдің құрылысы аяқталуда. Жал-
пы жоба құны 222 млн. теңгені құрайды. 
Жобалық құны 1 млрд. 600 млн. теңге бо-
латын екі бес қабатты 60 пәтерлі үйлердің 
бастапқы құрылыс жұмыстарына 300 млн. 
теңге бөлініп, іс ілгері жылжыды. Демек 
осы арқылы біз ұзақ жылдар кезекте тұрған 
үйге мұқтаж адамдардың сұранысын 
бірте - бірте қанағаттандыратын бола-
мыз. Жаңа құрылыс аумағында осы 
тұрғынжайлардың қажеттілігін өтейтін 
орталық жылу қазандығы салынады.

- Ауыз су мәселесі жылдармен 
бірге жаңғырып отырады. Шешімін 
таппаған мәселелер де кездесетіні жа-
сырын емес. Осы бағыттағы нақты 
жұмыстарды атап көрсетсеңіз...

- Аудан бойынша су жүйесінің ұзындығы 
– 320 шақырым. Халықты орталық ауыз 
сумен қамтамасыз ету 98,7 пайызды 
құрайды. 2022 жылы 4 елді мекеннің, атап 
айтқанда Аманбөктер, М. Төлебаев, Лепсі 
ауылдарының су жүйесінің ағымдағы 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. Елді 
мекендердегі сумен жабдықтау желілерін 
ағымдағы жұмыстарына 32,0 млн. теңге 
қаражат бөлініп, жұмыстары толығымен 
аяқталды. 

- Елді мекендер бұрынғымен 
салыстырғанда еңсесін көтеріп 
қалды. Абаттандыру бойынша ауда-
нымызда  бірқатар нысандар салы-
нып жатқаны жұртшылықтың көз 
алдында. Осы бағыттағы Сарқан 
қаласы бойынша нақты қандай 
жұмыстар жүзеге асырылуда?

- Н.Островский атындағы мектеп-
лицейінің және Ақын Сара атындағы 
мектептің стадиондары, Қонаев 
көшесіндегі арбат, жаяу жүргінші жолда-
ры, Сарқан өзенінің бойында «Набереж-
ная» жаяу жүргінші жолдары қолданысқа 
берілді. Көше жарықтандыру жұмыстары 
жүйелі жүргізілді. «Жастар» саябағы 
бүгінгі талапқа сай, Абылайхан көшесінде 
шағын футбол алаңы, балалар ойын 
алаңы және стрит воркаут орнатылды. 
Тәуелсіздік көшесінің бойындағы жаяу 
жүргінші жолдары жұртшылық көңілінен 
шығуда. Көп қабатты үйлердің шатырлары 
жаңартылды. Балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебінің стадионы күрделі 
жөндеуден өтуде. Биыл орталық алаңы 
заманауи сипатта жабдықталып, мінбері, 
көрермендер орындары жаңартылады. 
Спортшылардың киім ауыстыруына 
осы орындарда мүмкіндік жасалады. 
Болашақта хоккей алаңын салу жоспар-
лануда.

Қабанбай батыр көшесінің бойынан 
жаяу жүргіншілер жолы ветстанциядан 
автобус паркіне дейін жалғасады. Бұл 
тұрғындардың өз аумағында емін-еркін 
тыныстап, серуендеуіне жол ашады. Ты-
нышбаев көшесінің, Атанов көшесінің, 
Разбеков көшесінің, Усатаев-Әуезов 
көшелерінің бойынан салынатын зама-
науи тротуарлар да ел игілігі үшін.

Мұндай абаттандыру жұмыстарынан 
елді мекендердің барлығы да қалыс 
қалмайды. Лепсі ауылындағы бірқатар 
көшелер жарықтандырылады. Қойлық 
ауылындағы кезінде марқұм Болат 
Макетовтың бастамасымен салынған 
орталық парк жаңғыртылады. Балалар 
ойнайтын стадион салынады. Абай ауы-
лында Сарқан ауданының Құрметті аза-
маты Бекен Нұрахметовтың бастамасы-

мен стандартты үлкен стадион салынады.   
- Жолдың күйі елдің мұңы болғаны 

баршаға аян. Атқарылған және 
атқарылатын жұмыстар ауқымы 
қандай?

- Аудан бойынша жалпыға ортақ пай-
даланылатын автомобиль жолдарының 
ұзындығы 998 шақырымды құрайды. 
(Республикалық – 57 шақырым, 
облыстық – 532 шақырым, аудандық 
– 409 шақырым.) 2022 жылға Сарқан 
ауданындағы аудандық маңызы бар 
жолдарды жөндеуге 1 млрд. 459 млн. 
теңге  бөлініп, жұмыстары орындалды. 
Сарқан ауданының жергілікті аудандық 
манызы бар жолдардың жақсы және 
қанағаттанарлық деңгейі өткен жылдың 
қорытындысында 65 пайызға жетті. 
(Бұл көрсеткіш 2021 жылы 62 пайызды 
құраған). 

- Ендігі әңгімемізге әлеуметтік 
саладағы өзгерістер арқау болса... 

- Аудан бойынша 30 мектепте 
7444 оқушы білім алып, 1102 мұғалім 
еңбек етеді. 3-6 жастағы балаларды 
мектепке дейінгі қамту деңгейі 99,7% 
құрайды. Ағымдағы жылы Қарабөгет 
ауылындағы Әл-Фараби атындағы орта 
мектептің, Көкөзек, Пограничник, Бақалы  
ауылдарының мектептеріне ағымдағы 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бірлік ауы-
лында 25 орындық шағын орталықпен  
120 орындық және Тополевка ауы-
лында 25 орындық шағын орталықпен 
120 орындық мектептердің құрылысы 
жүргізілуде. Көптен күткен бұл мектептер 
биыл қолданысқа беріледі. 

Сарқан ауданындағы 27 медициналық 
мекемеде 62 дәрігер және әр түрлі 
деңгейдегі медицина қызметкерлері – 
366 адам. Дәрігерлерді тұрғын үймен 
қамтамасыз ету мақсатында Сарқан 
аудандық ауруханасында орналасқан 
емхана ғимаратын ағымдағы күрделі 
жөндеуден өткізіп, 10 жанұяға арналған 
жатақханаға айналдыру жұмыстары қолға 
алынды. Ағымдағы жөндеу жұмыстарына 
83,5 млн. теңге  бөлініп, жұмыстары 
жүргізіліп жатыр.

Ауданда 25 мәдениет нысаны қызмет 
етеді. (9 мәдениет үйі, 2 ауылдық клуб, 
12 кітапхана және 2 мемориалдық 
мұражайлар). Аманбөктер, Көкөзек, 
Ақтұма типтік ауылдық клубтарының 
жобалық сметалық құжаттарын әзірлеуге 
92,1 млн.теңге бөлінді.  Жоба жылдың 
аяғына дейін дайындалды. Тапсырыс 
беруші облыстық құрылыс басқармасы. 
Бүгінгі күні Көктерек және Алмалы 
ауылдық мәдениет үйлеріне күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Қазіргі уақытта ауданда спортпен 15 
075 адам шұғылданады. Бұл көрсеткіш 
халықтың жалпы санының 37,7% құрайды. 
Өткен  жылы бұқаралық спортты дамы-
ту үшін мемлекеттік бюджет арқылы, 5 
шағын футбол алаңы пайдалануға берілді 
және жеке кәсіпкер «Бейсембеков» «7су» 
жүзу бассейнін ашып, қолданысқа берді.

Сарқан қаласында дене шынықтыру-
сауықтыру кешенінің құрылысына 2 млрд. 
200 млн. теңге қажет. Жобалық сметалық 
құжаттар аяқталды. Сарқан қаласының 
орталық стадионын қайта жаңғыртуға 
бастапқы 200,0 млн. теңге бөлініп, 
жұмыстары жүргізілуде.

- Ғалымжан Қанатұлы, қала 
тұрғыны ретінде бізді де қыс 
мезгілінде қалаішілік жолдардың 
қардан тазалануы толғандырады. 
Бұған не дейсіз?

- Бұл мәселе мені де алаңдатады. 
Жалпы, жылда қаңтар айында қардан 
тазалау жұмыстарына тендер ойнатыла-
ды. Оған 25 млн. теңге қаржы бөлінеді. 
Былтыр «АБЗ Карьер ДРСУ» ЖШС - гі 
ұтып алған болатын. Аталмыш серіктестік 
өткен жылдың қаңтар-наурыз, қараша-
желтоқсан айлары аралығында ұзындығы 
65 шақырымға жуық қалаішілік жолдар-
ды қардан тазалап, көшелерге құм ара-
лас тұз сеуіп, қауіпсіздікті қамтамасыз 
етті. Биылғы ауа-райының құбылмалығы 
біраз қиындықтар туғызуда. Дегенмен қар 

жауған күні таңертең ертемен салаға жау-
апты орынбасарымды ертіп, көшелерді 
аралап жүрмін. Жауаптыларға тиісті 
тапсырмалар, нұсқаулықтар берілуде. 
Техника жүре алмайтын жерлерге, 
тротуарларға, алаңдарға, арбатқа  адам-
дарды жұмылдырып, жаяу жүргіншілерге, 
әсіресе, балаларға барынша қауіпсіз 
жағдай тудыруға жұмыс жасаудамыз. 
Орталық базар маңы үнемі көліктерден 
босамауы да тазалық мәселесінде 
көптеген қиындықтар туындатуда. Бірақ 
қаланың ішін уақытылы қардан тазалау 
мен үшін қашанда күн тәртібінен түскен 
емес. Жалпы аудан бойынша 100-ге жуық 
ішкі көшемен ауыл аймаққа қатынайтын 
күре жол ашылып, тазалау жұмыстары 
жалғасуда. Әр бағыт бойынша тиісті ар-
найы техникалар мен жұмысшылар ке-
стеге сәйкес қардан тазалау жұмыстарын 
жүргізуде.

- Аудан орталығында тұрсақ та 
ұялы байланыс, интернет мәселесі 
әлі күнге, әсіресе, қаланың шығыс ау-
данында, аэродром шағын ауданында 
күн тәртібінен түскен жоқ... 

- Ия, бұндай мәселе бар. Мен білемін. 
«Абдрахимов» шаруа қожалығының 
аумағында осынау аудандарды ұялы 
байланыспен, интернетпен түгелімен 
қамтыған байланыс биіктігі өртеніп, 
қазіргі таңда осындай мәселе туындады. 
Біз бүгінгі күні 2 ұялы байланыс опера-
торларымен тиісті келіссөздер жүргізіп, 
өз ұсыныстарымызды бердік. Оларға 
қолайлы жер таңдауына мүмкіндік бердік. 
Біреуімен келісім үстіндеміз. Жақында 
жоғарыда аталған шағын аудандарды 
толықтай сапалы ұялы байланыспен, ин-
тернетпен қамтамасыз ететін боламыз.

- Өңіріміздегі жайылымдық 
жерлерді, егістікті ірі жер 
иеленушілерден қайтару мәселесі 
қалай жүріп жатыр?

- Аудан әкімі қызметіне кіріскенде 
тұрғындармен жүздесу барысын-
да ең жиі көтерген сұрақ осы болды. 
Әсіресе Қойлық, Бақалы ауылдарының 
тұрғындары жайылымдық жерлердің 
жоқтығына шағымданды. Жалпы, бұл 
мәселе осынау аталған ауылдарда ғана 
емес, барлық елді мекендерде бар мәселе. 
«Март Агроның» басшылығымен екі рет 
жүздестім, ауылдарға алып бардым. 
Нәтижесінде 9080 га көлемді жайылым 
жер ауылдықтарға қайтарылды. Сондай-
ақ бұрынғы «Ақсу Қант» зауытына тиесілі 
игерілмеген 6853 га жерді ел игілігіне 
қайтардық. Бүгінгі күнге 10 000 га жуық жер 
ауданның жер қорына қайтарылды деп 
толық сеніммен айта аламын. Елімізде 
жүргізілген аэроғарыштық мониторинг ау-
данымызда 179 000 га көлемдегі жердің 
игерілмей жатқандығын анықтады. Деген-
мен оның 56 000-ың иелері анықталды. Ал 
қалған жерлерді мақсатты пайдаланылуы 
анықталу үстінде. Сондай-ақ қайтарылып 
алынған үлкен көлемдегі жерлерді тағы да 
тұтастай сол қалпында басқа біреуге бере 
салудың алдын алуға жұмыс жасап жа-
тырмыз. Әсіресе белгілі бір елді мекеннің 
айналасындағы жерді сол ауылдың ғана 
тұрғынына, тұрғылықты азаматына ғана 
беру мәселесі күн тәртібіне қойылатын бо-
лады. Келешекте жерді бөлу мәселесінде 
жастарға, ауылдағы жұмыссыз жандарға 
басымдық берілетін болады. Сонда жер 
шынайы халықтікі болады, халықтың 
билікке деген сенімі нығаяды. 

- Сөз соңында оқырмандарға 
қандай тілек айтасыз?      

- Алдымызға қойылып отырған 
міндеттер жылдан-жылға артып келеді. 
Сондықтан еліміздің тәуелсіздігін нығайту 
жолында халықтың және сіздер мен 
біздердің істеп жатқан шаруамыздың 
барлығы мемлекетіміздің нығаюы, 
тәуелсіздіктің мықтылығы, халықтың 
әл-ауқатының артуы үшін жасалуда. Ел 
аман, жұрт тыныш болсын!

Сұхбатты жүргізгендер: 
Жомарт ИГІМАН, 

Партия ЖЕҢІСХАН.
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Сарқан ауданының Амангелді, Черкасск  ауылдық округтері
әкімдерін сайлауды тағайындау туралы 

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

1. Сарқан ауданының Амангелді, Черкасск  ауылдық округтері әкімдерінің сайлауы 
2023 жылғы 12 ақпанға тағайындалсын. 

2. 2023 жылғы 12 ақпанға тағайындалған Сарқан аудандық Амангелді, Черкасск  
ауылдық округтері әкімдерінің сайлауын дайындау мен өткізу жөніндегі негізгі іс-
шаралардың Күнтізбелік жоспары осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін. 

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

Сарқан аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы      М.Естеуов

Сарқан аудандық сайлау
комиссиясының хатшысы      С.Кабдолданова
     

 Сарқан қаласы 2023 жылғы 04 қаңтар № 2

О назначении выборов акима Амангельдинского,  Черкасского сельских 
округов  Сарканского района

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

1. Назначить на 12 февраля 2023 года выборы акимов Амангельдинского, Чер-
касского сельских округов Сарканского района.

2. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов акимов Амангельдинского, Черкасского сельских округов Сарканского 
района, назначенных на 12 февраля 2023 года, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

город Саркан 04 января 2023 года   № 2

АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ 
ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Сарқан аудандық  аумақтық сайлау 
 комиссиясының  2023 жылғы 04 қаңтардағы № 1 қаулысына 

қосымша

2023 жылғы 12 ақпанға тағайындалған Жетісу 
облысы, Сарқан ауданының Амангелді, 
Черкасск ауылдық округтері әкімдерінің 

сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі
  іс-шаралардың  күнтізбелік жоспары

1. Амангелді, Черкасск ауылдық округтері әкімдерінің (бұдан әрі – әкімдерді) сай-
лауын тағайындау

Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы, 2023 жылғы 04 қаңтар  (14-б. 
8-1-т.,113-1-б. 2-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, 2023 жылғы 13 қаңтардан кешіктірмей   (22-б.)

3. Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау                                         

Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей, 2023 жылғы 13 

қаңтардан кешіктірмей  (13-б. 4-т.)
4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында 

жариялау    
Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей,  2023  жылғы 18 

қаңтарынан кешіктірмей   (17-б. 2-т.)
5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау           
Аудан әкімі. 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күн мерзімде, 2023 жылғы 18 қаңтарынан 

кешіктірмей (23-б. 5-т.)
6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну
Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен 

азаматтар. 
2023 жылғы 04 қаңтардан басталады және 2023 жылғы 17 қаңтарда  жергілікті 

уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады  (113-3-б.1-т.5-т)
7. Әкімдікке кандидаттардың Қазақстан Республикасының Конституциясын-

да, «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. 2-т., 113-5-б.11-т.)
8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті 

куәліктер беру.
Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Әкімдікке кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және сай-

лау 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 хаттаманы ресімдеу

Паспорт қызметінің қызметкерлерін тарта отырып Сарқан аудандық сайлау комис-
сиясы. 

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 сай-
лау жарнасын енгізу.

Приложение  к постановлению   Сарканской районной
избирательной комиссии №1 от 04 января 2023 года  

Календарный план  основных мероприятий по 
подготовке и проведению выборов акима 
Амангельдинского и Черкасского сельских 

округов  Сарканского района области Жетысу, 
назначенных на 12 февраля 2023 года

1. Назначение выборов акимов Амангельдинского, Черкасского сельских округов  
(далее – акимов)

Сарканская районная избирательная комиссия, 4 января 2023 года  (пп.8-1 ст.14,  
п.2 ст.113-1)

2. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка из-
бирательных округов с указанием их границ и место нахождения районной избира-
тельной комиссии

Сарканская районная избирательная комиссия
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов - не позднее 13 ян-

варя 2023 года (ст. 22)
3. Опубликование в средствах массовой информации состава районной избира-

тельной комиссии.
Сарканская районная избирательная комиссия. 
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов - не позднее 13 ян-

варя 2023 года  (п. 4 ст. 13)
4. Опубликование в средствах массовой информации состава участковых избира-

тельных комиссий.
 Сарканская районная избирательная комиссия. 
Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов - не позднее 18 

января 2023 года  (п. 2 ст. 17)
5. Опубликование в средствах массовой информации сведений о границах избира-

тельных участков 
Аким района. В пятнадцатидневный срок после назначения выборов - не позднее 

18 января 2023 года (п. 5 ст. 23)
6. Выдвижение кандидатов в акимы
Политические партии, зарегистрированные в установленном порядке и граждане в 

порядке самовыдвижения. 
Начинается 4 января 2023 года и заканчивается  в 18.00 часов 17 января 2023 года   
(п.1, п.5 ст.113-3)
7. Установление соответствия кандидата в акимы требованиям, предъявляемым к 

ним 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 законодательством в сфере государ-
ственной службы.

Сарканская районная избирательная комиссия  (пп.2 ст.4,   п.11 ст. 113-5) м
8. Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и выдача им соответствующих 

удостоверений.
Сарканская районная избирательная комиссия
Со дня установления соответствия кандидата в акимы требованиям, предусмо-

тренным Конституционным Законом о выборах. (пп.8-1 ст.14,   ст. 31)
9. Выдача кандидатам в акимы, выдвинутых в порядке самовыдвижения, подпис-

ных 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, 
статьей 36 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государ-
ственной службы.(ст.113-4)

10. Проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов в акимы 
и оформление соответствующего протокола.

Сарканская районная избирательная комиссия с привлечением работников па-
спортных служб. 

В трехдневный срок после сдачи подписных листов от граждан, выдвинутых в 
порядке самовыдвижения в Сарканскую районную избирательную комиссию.  (п.7  
ст.113-4)

11. Внесение на счет местных исполнительных органов избирательного взноса в 
размере однократной минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о 
республиканском бюджете и действующем на 1 января 2023 года.
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Әкімдікке кандидатттар,  саяси партиялар (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 (2023 жылғы 1 қаңтарына) Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 

Кандидатты тіркегенге дейін (113-5-б. 3-т.)
13. Кандидат және оның жұбайының (зайыбының) декларациялаған активтер мен 

міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру
Мемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде (113-5-б. 4-т.)
14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті  куәліктер беру
Сарқан аудандық сайлау комиссиясы.
Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлауға дейін он күн 

қалғанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады
2023 жылғы 04 қаңтардан басталады және 2023 жылғы 22 қаңтарында жергілікті 

уақытпен сағат 18.00-де аяқталады (113-5-б.)
15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау
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 олар-

ды жарақтандыру Жергілікті атқарушы органдар және аудандық сайлау комиссиясы
Үгіт 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. 
2023 жылғы 22 қаңтардан сағат 18.00-ден кейін басталады және 2023 жылғы 11 

ақпанда 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 кездесу 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 комиссияларына акт бойынша ұсыну                                                    
Аудан әкімі. Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын, 2023 жылғы 23 қаңтарға 

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, 2023 жылғы 28 қаңтардан 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  
2023 жылғы 3 ақпаннан кешіктірмей (18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)
22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияла-

рына жеткізу                           
Сарқан аудандық сайлау комиссиясы.
Сайлаудан ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде бір күн бұрын 
2023 жылғы 09 ақпаннан ерте емес және  2023 жылғы  11 ақпаннан 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 
2023 жылғы 12 ақпан 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.)
6. 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 комиссиясына 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
2023 жылғы 15 ақпаннан кешіктірмей  (113-10-б.)
29. Әкімдерді сайлау қорытындылары туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау
Сарқан аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап төрт күннен кешіктірмей
2023 жылғы 16 ақпаннан 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

2023 жылғы 19 ақпанға дейін (45-б, 46-б, 2-т. 2)т., 113-11-б)

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

2023 жылғы 12 ақпанға тағайындалған Жетісу 
облысы, Сарқан ауданының Амангелді, 
Черкасск ауылдық округтері әкімдерінің 

сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі
  іс-шаралардың  күнтізбелік жоспары

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 декла-
рации об активах и обязательствах на первое число месяца начала срока выдвижения 
(на 1 января 2023 года)

Кандидат и его (ее) супруга (супруг). До регистрации кандидата (п.3  ст.113-5)
13. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задеклариро-

ванных кандидатом и его (ее) супругой (супругом).
Органы государственных доходов. В течение пяти дней со дня регистрации канди-

дата.  (п.4  ст.113-5)
14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений.
Сарканская районная избирательная комиссия
Начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 

18.00 часов по местному времени за 10 дней до выборов
Начинается 4 января 2023 года и заканчивается в 18.00 часов по местному време-

ни 22 января 2023 года.  (ст.113-5)
15. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации 

кандидатов в акимы
Сарканская районная избирательная комиссия  Не позднее чем на пятый день по-

сле регистрации кандидатов. (п.9  ст.113-5)
16. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их 

оснащение
Местные исполнительные органы и Сарканская районная избирательная комиссия  
До начала агитации (п.6  ст.28)
17. Проведение предвыборной агитации
Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в 

ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.
Начинается после 18.00 часов по местному времени 22 января 2023 года и закан-

чивается в ноль часов по местному времени 11 февраля 2023 года (п.2  ст.27) 
18. Предоставление кандидатам в акимы помещений для встреч с избирателями, 

составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кан-
дидатов и их доверенных лиц с избирателями  в выделенных помещениях

Местные исполнительные органы и Сарканская районная избирательная комиссия
В период проведения предвыборной агитации (п.4  ст.28)
19. Представление по акту в избирательную комиссию списков избирателей, под-

писанных акимом по каждому избирательному участку
Аким района,  за двадцать дней до начала голосования      До 23 января 2023 года 

(п.5  ст.24)
20. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по изби-

рательным участкам
Участковые избирательные комиссии
За пятнадцать дней до дня голосования,  с 28 января 2023 года (п.1 ст.26)
21. Оповещение избирателей о времени и месте голосования
Участковые избирательные комиссии
Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования, не позднее 3 фев-

раля 2023 года  (пп.5 ст.18, п.2  ст.38)
22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избиратель-

ным комиссиям
Сарканская районная избирательная комиссия
Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов
Не ранее 9 февраля и не позднее 11 февраля 2023 года   (п.3  ст.37)
23. Открытие избирательных участков для голосования и составление  соответ-

ствующего протокола
Участковые избирательные комиссии
За час до начала голосования 
12 февраля 2023 года в 06:00 по местному времени  (п.1  ст.40)
24. Проведение голосования
Участковые избирательные комиссии
В день выборовс 07.00 до 20.00 часов по местному времени (п.1  ст.38)
25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по вы-

борам 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 изби-

рательного 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 участ-

ках в районную избирательную комиссию
Участковые избирательные комиссии
После подписания протокола – немедленно (п.1  ст.113-8)
28. Установление итогов выборов акима
Сарканская районная избирательная комиссия
Не позднее чем в трехдневный срок после выборов
Не позднее 15 февраля 2023 года (ст. 113-10)
29. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах вы-

боров акимов
Сарканская районная избирательная комиссия
Не позднее четырех дней со дня проведения выборов
Не позднее 16 февраля 2023 года (ст. 44)
30. Регистрация избранных акимов, выдача соответствующих удостоверений 
Сарканская районная избирательная комиссия в семидневный срок со дня про-

ведения выборов.
Не позднее 19 февраля 2023 года (ст. 45,  п.2 ст.46,  ст. 113-11)

 Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Консти-
туционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». 

Календарный план  основных мероприятий по 
подготовке и проведению выборов акима 
Амангельдинского и Черкасского сельских 

округов  Сарканского района области Жетысу, 
назначенных на 12 февраля 2023 года
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Іскерлік қабілетімен ерекшеленген 
азамат 1937-1939 жылдарда Қоңырат 
кенішінде бұрғылау цехының бастығы, 
«Алтай полиметалл» комбинатының Рид-
дер кеніші басқармасының директоры 
қызметіне жоғарылатылады. Сондай-ақ, 
ол 1939 жылы жары Зухра Шәріпқызымен 
некелесті. Осы жылы іскер басшы партия 
мүшелігіне қабылданды. 

Біліміне сәйкес тәжірибесі де 
қалыптасқан қайраткер Дінмұхамед 
Ахметұлы 1942-1952 жылдар 
аралығында  Қазақ КСР Министрлер 
Кеңесі Төрағасының орынбасары 
қызметін атқарды. Сол 1952 жылы Қазақ 
Ғылым Академиясының академигі және 
Президенті болып сайланды. 1955-
1960 жылдарда Қазақ КСР Министрлер 
Кеңесінің Төрағасы, 1960-1962 жыл-
дар аясында Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінің Бірінші хатшы-
сы, 1962-1964 жылдары Өзбекстанға 
еліміздің мақталы аудандарын қосуға 
қарсы болғаны үшін бірінші билік тізгінін 
И. Юсуповке қалдырып, қайтадан респу-
блика Министрлер Кеңесінің Төрағасы 
қызметіне келді.

Кеңес Одағының тізгінін ұстаған Н. 
Хрущев тақтан тайған соң, 2-3 айдан 
кейін, 1964 жылы желтоқсан айында 
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің Бірінші 
хатшысы қызметіне қайта сайланып, 1986 
жылғы 16 желтоқсан күні ол қызметінен 
босатылды.

Осы лауазымға Мәскеудің жендеті Г. 
Колбин сайланды. Бұл озбыр саясатқа, 
қазақты ұлт ретінде кемсітуге наразы 
болған қазақ жастары бас қөтеріп, 
Желтоқсан оқиғасы орын алды. Г. 
Колбин республиканы 1986 жылдың 
желтоқсанынан 1989 жылдың маусымына 
дейін тізгіндеп, ақыры кері қайтты... 

Бұл күндері Дінмұхамед Ахметұлының 
туғанына 111 жыл толу қарсаңында осы-
нау дара тұлға, дана қайраткердің елімізді 
өркендетудегі ерен еңбегін былайша 
сипаттауға болады: Қазақстан екі дүркін 
Ленин орденімен, Халықтар Достығы 
және Қазан Революциясы ордендерімен, 
сондай-ақ, Алматы облысы Ленин 
орденімен екі рет, Талдықорған облысы 
(бүгінгі Жетісу) Ленин орденімен бір рет 
марапатталғанын бәріміз де білеміз.

- Мен қанша биікке көтерілсем де 
халқымнан төмен екенімді ұмытқаным 
жоқ, - деп жүрек сырын жеткізген Д. А. 

Дара  тұлға, дана қайраткер
Әлемге танымал, ТМД елдеріне белгілі, аса көрнекті мем-

лекет және қоғам қайраткері, қазақтың қасиетті азаматы 
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 111 жыл.

Сонау 1912 жылғы 12 қаңтарда Алматы қаласында дүниеге 
келіп, 1930 жылы Алматыдағы №14 орта мектепті бітіріп, 
1931-1936 жылдарда Мәскеудің Түсті металдар және алтын 
институтында білім алған Дінмұхамед Қонаевтың әуелде 
Балқаш мыс қорыту комбинатының Қоңырат кенішінде тау-
кен инженері мамандығымен еңбек еткені мәлім. 

Қонаевтың жеке дара еңбегі үш 
мәрте Социалистік Еңбек Ері атағына 
лайықты болса, сегіз рет Ленин, бір 
дүркін Еңбек Қызыл Ту ордендерімен 
аталып өтілді. Үлкен Кісінің Қоңырат 
кенішінде еңбек етіп жүргендегі 
тұңғыш марапаты – «Үздік еңбегі 
үшін» медалі екен.

Осы салтанатты жиында Д. А. 
Қонаев Кеңес делегациясы атынан 
сөз сөйлеп, моңғол жұртшылығын 
сүйсіндірген екен.

Осы ардақты азаматтың өзіне 
ғана тән қайраткерлігінің мынандай 
дәлелдерін айту да маңызды. Кезінде 
Павлодар қаласын Хрущевград деп 
өзгертуден, Маңғыстау облысын 
Түркменстанға беруден сақтап қалды. 
Қазақ жерінің Өзбекстанға кеткен 
бөлігін қайтадан алуға қол жеткізді. 
Ақын Олжас Сүлейменовты «сұр кар-
динал» М. Сусловтың қатаң жазалау 
әрекетінен аман алып шықты. Бұл 
мәселеде Д. Қонаев өзінің сенімді 
досы Л. И. Брежневтің көмегін пайдалан-
ды. 

Қазақстан картасынан Торғай, 
Жезқазған, Маңғыстау, Талдықорған 
облыстарының орын алуы Үлкен Кісінің 
жұмысы екенін Қазақстан жұрты жақсы 
біледі. Осы және айтылмаған басқа да 
нәтижелі қызмет бүгінгі және келер ұрпақ 
үшін атқарылған баға жетпес ұлы ерлік 
дегеніміз жөн. Бұл тек Димекеңе ғана 
тән ерекшелік, асыл қасиет болып төл 
тарихқа терең бойлап кетті.

- Мақтансаң да жарасқандай, өз 
басым мұрат тұтқан мынадай бес сипатқа 
тоқтала кеткім келеді, - деп жазған екен Д. 
А. Қонаев ата өзінің «Өтті дәурен осылай» 
деп аталатын естелік-эссесінде. Оқып от-
ырып жаныңызға жылы леп, бойыңызға 
күш-жігер алғандай боласыз.

Сол сипаттың біріншісі – біреуге тіл 
тигізуден сақтану. «Ақыл – дос, ашу – 
дұшпан» дегеннің мәні осы. Екіншісі 
– әдептілік. Қазақ әдептен аспай, 
кішілік көрсету арқылы кісілік танытқан. 
Үшіншісі – өзің өзгеге күдіктенбе, өзге 
өзіңе күдіктенбесін. Иман жиям десең, 
ниет-пиғылыңды таза ұста. Күпірліктен 
ада боласың.  Төртіншісі – не істесең 
де зеректікпен тындыра біл, аяғына 
жеткізе біл. Ал, ең соңғысы – өз басыңа 
тілемейтін істі біреуге істеме, қиянаттан 
асқан қылмыс болмайды. 

Сонау 1960 жылы Қазақстан Компар-
тиясы Орталық Комитетінің Бірінші хатшы-
сы қызметіндегі Д. А. Қонаев мемлекеттік 
делегацияның құрамында Америкада бо-
лып, сол жылдағы ел Президенті Дуайт 
Эйзенхауэр мырзаның қабылдауында 
өзара пікір алысқаны тарихтан белгілі. 

Осыдан соң АҚШ-тың бұрынғы Президенті 
Д. Эйзенхауэр Қонаев туралы былай де-
ген:

- Бүгін мен керемет бір адаммен 
таныстым. Ол – Кеңестер Одағындағы 
терең білімді саясаткер, халқының 
даналығын терең меңгерген сирек 
кездесетін тұлға. 

Айтса айтқандай, Дінмұхамед 
Ахметұлы шын мағынасында еліміздің 
еңсесін биіктетіп, Қазақстанды қуатты 
мемлекетке айналдырған тұлға. Оның 
республиканы өркендетудегі ұлан-
ғайыр еңбегін, кісілік келбеті мен адами 
қасиеттерін айтып тауысу ұзақ уақытты 
қажет етері ақиқат. Сол ұлы тұлға, 
Қазақстан азаматы бүгін 111 жаста.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
Алматы облысына арнайы келіп, 
жұртшылықпен кездесуінде  былай деді: 

- Жұрттың өтінішіне сай қалаға 
Дінмұхамед Қонаев есімі берілді. Бұны 
шын мәнінде, тарихи әділдіктің орнауы 
және халықтың ортақ қалауы деуге бо-
лады. Облыс орталығы мәртебесіне ие 
болған Қонаев қаласы енді тың қарқынмен 
дамитын болады.

Мемлекет басшысының бұл айтқаны 
байтақ елімізге ғана емес, бауырлас, тату-
тәтті көршілес мемлекеттерге, Әлемге та-
рады.  Әділетті Қазақстан осындай болуы 
тиіс деп білеміз.

Болат БИСҰЛТАНҰЛЫ,
Жетісу облыстық «Дінмұхамед 

Қонаев» қоғамдық қоры 
төрағасының орынбасары – 

баспасөз хатшысы.
Суретте: АҚШ Президенті 
Д.Эйзенхауэрмен кездесу
 (1960 жыл).

В палате предпринимателей области Жетісу открыта вакансия директора филиала 
Сарканского района
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ҚОҒАМДЫҚ ДЕРТТІҢ АЛДЫН АЛАЙЫҚ 
Сыбайлас жемқорлық  - заман ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат 

және қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі 
күнге дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. Бұл кесел дамушы елдердегідей 
біздің жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан келтіріп отыр.  

Парақорлық мемлекеттік 
органдардың тиісті қызмет атқаруына 
кері әсерін тигізіп, беделіне нұқсан 
келтіреді, заңды қағидаларды 
теріске шығарып, азаматтардың 
конституциялық құқықтары мен заңды 
мүдделерінің бұзылуына түрткі болады. 
Қазақстан Республикасының «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен 
күресті барлық мемлекеттік органдар 
мен онда қызмет атқаратын лауазым-
ды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттік 

органдардардың ұжымдардың,жергілікті өзін-өзі  басқару органдарының басшыла-
ры өз өкілеттігі шегінде кадр, бақылау, заңгерлік және өзге де қызметтерін тарта от-
ырып, заң талаптарының орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. Оған ең алдымен 
қызметшілердің білім деңгейінің,әдептілік ұстанымының төмен болуы әсер ететін бол-
са керек.           

Кей мемлекеттік қызметшілердің құқық бұзушылыққа немқұрайлылық танытуы,кәсіби 
әдептілігінің жетіспеуі де, жеке басының қамын ойлауы да парақорлықтың  дендеуіне 
септігін тигізуде. Сондай-ақ, кейбір мемлекеттік орган басшыларының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заң талаптарын атқаруда ынта танытпай, жұмыс жүргізбеуі 
де жемқорлықтың тамырын тереңдете түседі. Әрине,сыбайлас жемқорлық дәрі 
беріп емдейтін сырқат емес.Айналасындағы салауатты, таза және сау ортаны шар-
пып, тыныс-тіршілігін тарылтатын, заңсыз әрекеттермен қоғамдық ортаның және 
мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, дара кәсіпкерлердің,азаматтардың қызмет 
етуіне қатер төндіретін қауіпті дертті болдырмаудың тетігі халықтың өзінде. Бұл дерттің 
алдын алып, қоғамға таралу жолдарын кесіп, оның ұлғаюына жол бермеу керек. Ол 
үшін аталған дертке қоғам болып атсалысып, қарсы жұмылуымыз қажет. Сонда ғана ел 
мүддесі үшін зор үлес қосатынымыз және халық сенімінен шығатынымыз анық. 

Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі. 

Өзендерде қысқы кезеңде жыл сайын айтарлықтай зиян келтіретін, ал жекеле-
ген жағдайларда адам өмірі мен денсаулығына зиян келтіретін анжыр өтеді. Анжыр 
дегеніміз - жер бетіне қалқып шығатын немесе ағынға терең енетін су ішіндегі мұз, 
анжыр су ағынының бетінде және ішінде қозғалу күйінде немесе қозғалмайтын күйде 
болады. Анжыр мұздың алдында, сондай-ақ қыста өзендердің қатып қалмайтын бос 
жерлерінде пайда болады.   

 Мұз кептелісі ағынына, төменгі мұз, құм, жеке тастар қатысуы мүмкін.
“Қазселденқорғау” ММ  анжыр туындаған жағдайдағы қауіпсіздік ережелерін 

ұсынады:
* Өзен арнасының жағдайын, мұз құбылыстарын үнемі бақылап отырыңыз.
* Балаларға өзен арналарының жанында болуға және ойнауға рұқсат бермеңіз.
* Адамдар тобын ұйымдастырмаңыз.
* Қауіпті кезеңде өзен арнасынан өту кезінде абай болыңыз, өзеннің жоғарғы 

ағысына назар аударыңыз. Өзеннен тез өту керек.
* Өзен арнасының жанында тоқтамаңыз.
* Су тасқыны белгілері анықталған кезде дереу арнадан мүмкіндігінше алыстаңыз.
* Ауыл арналарының, су тасқыны қаупі бар өзендердің жанында тұратын және жұмыс 

істейтін халық құзыретті органдардың тиісті хабарламаларын мұқият тыңдаулары 
қажет.

 Өзен арнасына жақын жерде барлық сақтық шараларын сақтаңыз!
Төтенше жағдайлар туындаған жағдайда келесі телефондар бойынша 

хабарласуларыңызды сұраймыз:8(72839)2-01-66 Сарқан Өндірістік пайдалану 
бөлімінің диспетчерлік пункті. 

А.ТОЛЕУОВ,
“Қазселденқорғау” ММ Сарқан ӨПБ басшысы. 

Қазселденқорғау қауіпсіздік 
ережелерін ұсынады

КАК ПОЧИСТИТЬ ДЫМОХОД В ПЕЧИ 
ЧАСТНОГО ДОМА 

В сельской местности и коттеджных поселках печи и камины снова набирают по-
пулярность. И рано или поздно наступает момент, когда печь и дымоход нуждаются в 

чистке. Очистка дымоходов и пе-
чей от сажи производится не реже 
1 раза в 2 месяца.

ЗАЧЕМ ЧИСТИТЬ ДЫМОХОД 
И ПЕЧЬ?

В печи и на стенках дымохода 
образуется налет из сажи. Посте-
пенно тяга становится слишком 
слабой и нормально эксплуатиро-
вать печь уже невозможно. Угар 
попадает в помещение, что очень 
опасно.

Уважаемые жители Сарканско-
го района, будьте осторожны при 

розжиге печи.Просим соблюдать правил пожарной безопасности в быту! 
Районный отдел чрезвычайных ситуации.

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

нию, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным – гибель 
ребенка.

Именно в детском возрасте возникают благоприятные условия для воспитания у 
ребенка чувства опасности перед огнем, навыков умелого обращения с ним и овладе-
ния знаниями, помогающими предупредить 
загорание или сориентироваться в сложной 
ситуации пожара.

 Профилактика в семье обычно сводит-
ся к банальным запретам: газ не включай, 
спички не трогай! Но запреты не всегда дей-
ственны, дети ищут новых впечатлений, ба-
луются со спичками и огнеопасными пред-
метами. Зачастую это заканчивается бедой.

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

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

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

Районный отдел чрезвычайных ситуации.

Адам өмірге келген соң өмірді сүруі 
тікелей өзіне байланысты. Жақсылыққа 
ұмтылып, игі істер атқарып, жақсы сөз 
сөйлеп, басқа адамдармен жақсы қарым-
қатынаста болса, өмірі де қуаныштарға 
толы болады. Ол үшін адам бойында 
жақсы энергия болып, жүрегі тазалыққа 
толы болуы абзал. Рухани байып, бой-
ында адами қасиеттер бірінші орынға 
жайғасуы шарт. Адам бойындағы ада-
ми асыл қасиеттер – адамның кісілігінің 
жемісі, игі қасиеттер адам бойында 
бірден пайда, не болмаса бірден жоқ бо-
лып кетпейді. Нәресте туылғаннан, адам 
болып, тұлға болып қалыптасу барысын-
да айналасындағы үздіксіз жүріп жатқан 
процесстерден керегін алып, дамуы 
жүйеленеді. 

Қазақ халқы ата-баба дәстүр-
салты, тәлім-тәрбиесі, ырым-тиым, 
аңыз-әңгімелерімен ұрпақ өсіріп, 
ұлын-ұлықты, қызын-қылықты қылып 
тәрбиелеп, саналарына ұят ұялатып, 
тәрбиемен сусындатқан. Бала тәрбиесі 
жауапкершілікті талап етеді. Сол себепті, 
қазақ жұрты бір сәби дүниеге келсе, 
барлық елге бір бала деп қарап, жігіт на-
мысы, қыз ары деп ортақ жауапкершілік 

Адастырмас көкейдегі ізгі нұр
алған. Өнегелі ұрпақ өсіп-жетілуі 
үшін қолындағы барын берген. 
«Тәрбие басы – тал бесік» деп 
бекер айтылмаған өмірлік мектеп 
баланың отбасынан бастау ала-
ды. Адамгершілік қасиеттері сол 
кезден бастап бойға сіңе бастай-
ды. Адам отбасында тәрбие мен 
мектеп қабырғасы мен жоғарғы 
оқу орындарында оқу-білім алып 
өз тұлға-бітімін қалыптастырады. 
Адамгершілік қасиеттеріне 
нелерді жатқызамыз: алды-
мен жүректегі имандылығы 
мен мейірімділігі, жанашырлық, 
парасаттылық, ақылдылық, 
кішіпейілділік, кеңпейілділік пен 
жомарттылық, тізе берсең тоқтамсыз 
жақсы қасиеттер көп. Осындай асыл 
қасиеттер адамды тек жақсы істерге ба-
стайды, өмірінде тек қуанышты сәттерге 
толтырады. Қанға сіңген асыл қасиеттер 
атадан балаға мұра болып қалады. От-
басында көрген өнегені сен ертеңгі 
болашақ ұрпағыңа үйретесің, осылайша 

отбасындағы қалыптасқан жүйе жалғасын 
тауып кете береді.

Қазақта үлкенді өнеге етіп, ата-әже 
көзін көрген, тәлім-тәрбиесімен көгеру 
деп жатады, үйдегі үлкенге қарап бала 
жетіледі. Отбасындағы сыйластық, бір-
біріне деген қамқорлық, бір-бірімен 
әңгімелесе білу, үстел басындағы 
жылулық, сол сияқты отбасылық 

құндылықтар үлкен өмірдегі баланың 
адами қасиеттеріне үлкен әсерін тигізеді. 
Алдымен адам бойында адами қасиеттер 
мен иманы мықты болса, ол айналасына 
мейірімін төгіп, нұрланып жүретін бола-
ды. Ойында арамдылық жоқтық, адамның 
асыл қасиеттерінің жемісі. Абай атамыз 
«Үш-ақ нәрсе-адамның қасиеті: ыстық 
қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» деп ай-
тып кеткендей осы үш қасиет адам бой-
ында болса басқа адами қасиеттер өздері 
адам бойында пайда болары сөзсіз. 
Сол себепті жүйелі берілген тәрбие мен 
білім адамды алдыға, жетістіктерге және 
ортадағы сыйластыққа алып келеді. 
Адамгершілік құндылықтар арқылы адам 
ізгілікке ұмтылады, ненің дұрыс, ненің 
дұрыс еместігін біле алады. Адам дүниеге 
келгеннен кейін, өзіндік атқаратын мақсат-
міндеттері бар, сол себепті, өмірді дұрыс 
сүру әр адамның өзіне байланысты. Адам 
өзін-өзі танып, өз өмірінің қандай екенін 
түсіну, өз қабілеттері мен мүмкіндіктерін 
біле алу басты міндеттердің бірі екенін 
ұғыну қажет.

Диана МЕЛІС, 
 дінтанушы.
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Сарқан ауданының әкімі сайлау учаскесінің шекарасын жариялайды  (п. 2, 
17 - құжат)  Амангелді ауылдық округі

№ 798 сайлау учаскесі. Орталығы: Пограничник ауылы, Сәтбаев көшесі № 8, Жетісу орта  
мектебі.  Шекарасы: Пограничник ауылы; Шаруашылық субъектілерінің мал   шаруашылығы 
фермалары.

№ 799 сайлау учаскесі. Орталығы: Қарауылтөбе ауылы, Бейбітшілік көшесі № 8, 
Қарауылтөбе   орта   мектебі. Шекарасы: Қарауылтөбе ауылы; фермалар.

№ 800 сайлау учаскесі. Орталығы: Көкөзек ауылы, Фестивальная көшесі № 5, Көкөзек орта 
мектебі. Шекарасы: Көкөзек ауылы.

Черкасск ауылдық округі
№ 806 сайлау учаскесі. Орталығы: Черкасск ауылы, Қойшыбекова Шайза көшесі № 120 а,                        

"Черкасск ауылдық мәдениет үйі" "Сарқан ауданы әкімінің аудандық  мәдениет үйі" мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорынының                                                        

№ 9 филиалы.  Шекарасы: Черкасск ауылы.
№ 807 сайлау учаскесі. Орталығы: Аққайын ауылы, Мұхаметжан Тынышбаев көшесі № 25,           

Ленинка бастауыш мектебі.  Шекарасы: Аққайын ауылы.
№ 808 сайлау учаскесі. Орталығы: Ақтұма ауылы, Абай Құнанбаев көшесі № 91, Ақтұма 

орта  мектебі.   Шекарасы: Ақтұма ауылы, Теректі ауылы. 
№ 809 сайлау учаскесі.  Орталығы: Қарғалы ауылы, Мұхаметжан Тынышбаев көшесі № 

42 Мұхаметжан Тынышбаев атындағы орта мектеп.  Шекарасы: Қарғалы ауылы, Ешкіөлмес 
ауылы.

Аким Сарканского района публикует границы избирательного участка  (п.2, 
ст. 17)  Амангельдинский сельский округ

№ 798 избирательный участок. Центр: село Пограничник, улица Сатбаева № 8, 
средняя школа Жетису.  В границах: село Пограничник; Животноводческие фермы хо-
зяйствующих субъектов.

№ 799 избирательный участок. Центр: село Караултобе, улица Бейбитшилик № 
8,Караултобинская средняя школа.  В границах: село Караултобе; фермы.

№ 800 избирательный участок.  Центр: село Кокозек, улица Фестивальная № 5, 
Кокозекская средняя школа.  В границах: село Кокозек. Черкасский сельский округ

№ 806 избирательный участок.  Центр: село Черкасск, улица Койшыбекова Шайза 
№ 120 А, Дом культуры.  В границах: село Черкасск.

№ 807 избирательный участок.  Центр: село Аккайын, улица Мухаметжан Тыныш-
баева № 25, Ленинская начальная школа.  В границах: село Аккайын.

№ 808 избирательный участок. Центр: село Актума, улица Абай Кунанбаева № 91, 
средняя школа Актума.   В границах: село Актума, село Теректи.

№ 809 избирательный участок.  Центр: село Каргалы, улица Мухаметжан Тыныш-
баева № 42, средняя школа имени Мухаметжан Тынышбаева. В границах: село Карга-
лы, Ешкиолмес.

Сарқан аудандық сайлау комиссиясы учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамын жариялайды (п. 2, 17-құжат)  Амангелді ауылдық округі

№ 798 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Пограничник ауылы, Сәтбаев көшесі № 8, Пограничник орта мектебі, тел. 

87283934203.
Комиссия төрағасы – Алыбаева Лязат Аблакатовна.
Комиссия төрағасының орынбасары – Бижаксынов Болат Сансызбаевич.
Комиссия хатшысы – Мухамедьярова Гульнар Чакербековна.
Комиссия мүшелері – Карибаева Маржан Бауржановна, Кирикбаева Бижамал Молдакулов-

на.
№ 799 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қарауылтөбе ауылы, Бейбітшілік көшесі № 8, Қарауылтөбе орта мектебі, тел. 

87283934207.
Комиссия төрағасы – Токтарбаев Серик Байузакович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Бигожанова Каршыға Долпановна. 
Комиссия хатшысы – Имашева Гулдария Рахимгалиевна.
Комиссия мүшелері – Сейсембаев Жаркынбек Балтабайевич, Жолдасбаева Сандыгуль 

Махмудовна.
№ 800 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көкөзек ауылы, Фестивальная көшесі № 5, Көкөзек орта мектебі, тел. 

87283934200.
Комиссия төрағасы – Досымов Серикбек Кадырович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Арыстамбекова Латипа Кабдулманаповна.
Комиссия хатшысы – Нуржанова Ардак Ахановна. 
Комиссия мүшелері – Чокенова Алмагул Акишевна, Қурмаш Акнур Қайратқызы
Черкасск ауылдық округі
№ 806 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Черкасск ауылы, Қойшибеков көшесі № 120, Мәдениет үйі, тел. 87283929301.
Комиссия төрағасы – Калыбаев Аскарбек Рыспекович.
Комиссия төрағасының орынбасары – Даулетбаева Айнур Есимкамбетова.
Комиссия хатшысы – Нурпейсов Берик Сериккалиевич.
Комиссия мүшелері – Корпебаева Лязат Жолдыбаевна, Ахметжанова Самал Акылбековна.
№ 807 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Аққайың ауылы, Мұхаметжан Тынышбаев көшесі № 25, Ленин бастауыш мектебі, 

тел. 87283929864.
Комиссия төрағасы – Качанова Галина Ивановна.
Комиссия төрағасының орынбасары – Жумабекова Айгуль Жабайхановна.
Комиссия хатшысы – Одинцова Любовь Андреевна.
Комиссия мүшелері – Луценко Екатерина Владимировна, Одинцова Юлия Константиновна.
№ 808 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Петропавловка ауылы, Абай Құнанбаев көшесі нөмірсіз, Петропавловка орта 

мектебі, тел. 87283929352.
Комиссия төрағасы – Мусабаланова Іңкәр Тлеуқанқызы.
Комиссия төрағасының орынбасары – Калиакбаров Ержан Сейдахметұлы.
Комиссия хатшысы – Джаксигельдинова Раушан Жакуповна.
Комиссия мүшелері – Кенжебаева Гүлім Серикқызы, Джумаканов Айдар Аскарович.
№ 809 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қарғалы ауылы, Мұхаметжан Тынышбаев көшесі № 16, Қарғалы орта мектебі, 

тел. 87283929698.
Комиссия төрағасы – Джамбулатов Ержан Елюбаевич.
Комиссия төрағасының орынбасары – Букенбаева Жанар Болатаевна.
Комиссия хатшысы – Рыскельдина Эльмира Укеновна.
Комиссия мүшелері – Абаева Гульмира Еркеновна, Хасенова Жумагуль Айтмуханбетова, 

Омарбекова Гульниса Еркеновна, Букенбаев Шарипкан Жумашевич.

Сарканская районная  избирательная комиссия публикует состав участко-
вой избирательной комиссии  (п.2, ст. 17) Амангельдинский сельский округ

участковая избирательная комиссия  № 798
Центр: село Пограничник, улица Сатбаева № 8, средняя школа с. Пограничник, тел. 

87283934203.
Председатель комиссии  – Алыбаева Лязат Аблакатовна.
Заместитель председателя комиссии – Бижаксынов Болат Сансызбаевич.
Секретарь комиссии – Мухамедьярова Гульнар Чакербековна.
Члены комиссии – Карибаева Маржан Бауржановна, Кирикбаева Бижамал Молдакуловна.
участковая избирательная комиссия  № 799
Центр: село Карауылтобе, улица Бейбитшилик № 8, Карауылтобинская средняя школа, 

тел. 87283934207.
Председатель комиссии  – Токтарбаев Серик Байузакович.
Заместитель председателя комиссии – Бигожанова Каршыға Долпановна. 
Секретарь комиссии – Имашева Гулдария Рахимгалиевна.
Члены комиссии – Сейсембаев Жаркынбек Балтабайевич, Жолдасбаева Сандыгуль Мах-

мудовна.
участковая избирательная комиссия  № 800
Центр: село Кокозек, улица Фестивальная № 5, Кокозекская средняя школа, тел. 

87283934200.
Председатель комиссии  – Досымов Серикбек Кадырович.
Заместитель председателя комиссии – Арыстамбекова Латипа Кабдулманаповна.
Секретарь комиссии – Нуржанова Ардак Ахановна. 
Члены комиссии – Чокенова Алмагул Акишевна, Курмаш Акнур Кайраткызы.
Черкасский сельский округ
участковая избирательная комиссия  № 806
Центр: село Черкасск, улица Койшибекова № 120, Дом культуры, тел. 87283929301.
Председатель комиссии  – Калыбаев Аскарбек Рыспекович.
Заместитель председателя комиссии – Даулетбаева Айнур Есимкамбетова.
Секретарь комиссии – Нурпейсов Берик Сериккалиевич.
Члены комиссии – Корпебаева Лязат Жолдыбаевна, Ахметжанова Самал Акылбековна.
участковая избирательная комиссия  № 807
Центр: село Аккайын, улица Мухаметжана Тынышбаева № 25, Ленинская начальная шко-

ла, тел. 87283929864.
Председатель комиссии  – Качанова Галина Ивановна.
Заместитель председателя комиссии – Жумабекова Айгуль Жабайхановна.
Секретарь комиссии – Одинцова Любовь Андреевна.
Члены комиссии – Луценко Екатерина Владимировна, Одинцова Юлия Константиновна.
участковая избирательная комиссия  № 808
Центр: село Петропавловка, улица Абай Кунанбаева без номера, Петропавловская сред-

няя школа, тел. 87283929352.
Председатель комиссии  – Мусабаланова Іңкәр Тлеуқанқызы.
Заместитель председателя комиссии – Калиакбаров Ержан Сейдахметұлы.
Секретарь комиссии – Джаксигельдинова Раушан Жақыпқызы.
Члены комиссии – Кенжебаева Гүлім Серикқызы, Джумаханов Айдар Аскарович.
участковая избирательная комиссия  № 809
Центр: село Каргалы, улица Мухаметжана Тынышбаева № 16, Каргалинская средняя шко-

ла, тел. 87283929698.
Председатель комиссии  – Джамбулатов Ержан Елюбаевич.
Заместитель председателя комиссии – Букенбаева Жанар Болатаевна.
Секретарь комиссии – Рыскельдина Эльмира Укеновна.
Члены комиссии – Абаева Гульмира Еркеновна, Омарбекова Гульниса Еркеновна,  Хасено-

ва Жумагуль Айтмуханбетова,  Букенбаев Шарипкан Жумашевич.

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 Кана-

ловна, Турганбай Бота Сырлыбекқызы, Богданова Виктория Олеговна.

Сарқан аудандық сайлау комиссиясы Сарқан ауданының әкім сайлауы 
тағайындалған ауылдық округінің тізімін жариялайды (22 бап)

Сарканская районная территориальная 
избирательная комиссия

Центр: город Саркан, улица Тауелсиздик, 117, ГУ «Отдел занятости и социальных про-
грамм Сарканского района», телефон 8(72839)  2 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 Каналов-

на, Турганбай Бота Сырлыбеккызы, Богданова Виктория Олеговна.
Сарканская районная избирательная комиссия публикует список  сельского 

округа Сарканского района, где назначены выборы акима  (статья 22)



13 қаңтар 2023  жыл e-mail: Igiman01@mail.ru  8ARQANS

Меншік иесі: "Сарқан газеті" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет «Алатау  баспа-полиграфиялық корпорациясы» ЖШС филиалы - Сарқан баспаханасында (Тәуелсіздік, 108) басылады.

Газет Қазақстан Республика-
сы ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігінің Ақпарат  комитетінде 
2019 жылғы 30 қазанда  тіркеліп, 
№KZ46VPY00016564 куәлігі берілген.

Редакцияның мекен-жайы: 
041500 Сарқан қаласы Тәуелсіздік 

көшесі, 117 
Телефон: 2-20-47, 2-23-53

e-mail:
igiman01@mail.ru

Газет аптасына бір рет жұма күні 
қазақ және орыс тілдерінде шығады.

Жарнама мен 
хабарландырулардың мәтініне 

жарнама беруші жауапты. 

Жарияланған мақала 
авторларының пікірлері редакция 

көзқарасын білдірмейді.

Таралымы: 3050
Осы шығарылымның 

таралымы: 3050
Газет индексі: 35202,15202

Офсеттік басылым 1 баспа табақ
Құрылтайшысы: 

Директор - бас редактор   
ИГІМАН Жомарт Мақатұлы

ARQANS

SHARAINA

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сен туған күн, мерекеңмен!

Саналы ғұмырында Сарқан ауданындағы бұқаралық спортты дамытуға үлес 
қосқан, «Намыс» спорт клубын ұйымдастырып, тоқырау кезеңде де жас ұрпақты са-
лауатты өмірге баулыған, аудандық спорт мектебін басқарған білікті жаттықтырушы, 
қоғамдық жұмысқа белсенді араласып Сарқан қалалық ардагерлер кеңесіне 
жетекшілік жасаған Сарқан ауданының Құрметті азаматы Баймаман Мырзақұлұлы 
Тілеубаев ортамызда жүргенде қаңтардың 13-інде 74 жасқа толар еді.  

Баймаман Мырзақұлұлын спорт саласында жетістікке жетіп жүрген шәкірттері, 
әріптестері, ағалық ақылын тыңдаған ізбасарлары, қоғамдық 
салада қанаттаса қызмет атқарған аға буын өкілдері 
ешқашан да ұмытпайды. 

Еске алушылар: аудандық ардагерлер ұйымы.

Бірлік ауылының тұрғыны, қадірлі де құрметті, жана-
шыр бауырымыз Нүсіпбеков Жәкетай Сабырбекұлын 
қаңтар айындағы туған күнімен әрі зейнет жасына толу-
ымен шын жүректен, ізгі ниетпен құттықтаймыз! Ардақты 
Жәкетай, алдағы өмірде де абыройың артып, еңбегің 
жана берсін! Жарыңның, балаларыңның, туған-туыс, 
дос-жарандарыңның ортасында сыйлы болып, бақытты 
ғұмыр кеше бер! Көңілің ешқашан қартаймасын, құт-
берекең ортаймасын, өміріңде жеңісті, жемісті күндерің 
көп болсын. Ұзақ жылғы бейнетіңнің бұдан былай тек 
зейнетін көріп, жемісін теріп,  зейнет жасың өзінің 
жақсылығы мен ырзығын арқалап алып келсін. Күндерің 
көркем, жылдарың жемісті болсын! Өзіңе деген ақ тілек, 
тәтті лебізді мына бір жүрекжарды жыр жолдарымен 
жалғаймыз! 

Аман бол жастан жасқа толып жылда,
Жан-жағың арайлансын толып нұрға.

Талайға үлгі болған асыл бауырым,
Қуанышың еселенсін жылдан жылға.
Аман болсын отбасыңыз, жақыныңыз,
Шаттықта өтіп, қуантып әр күніңіз.
Жүз жасаңыз Алла сізге ғұмыр беріп,
Қасыңыздан табылып Бақытыңыз.
Өзіңе деген ізгі тілекпен: әпкең – Күлімхан, жездең – Төкен.

Аудандық   ардагерлер кеңесі Алмалы ауылында ғұмыр кешкен ауылшаруа-
шылығы саласының ардагері 

МӘСӘЛІМ КӘРІМОВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты отбасының қайғысын бөлісіп, көңіл айтады. 

Сарқан қаласы мен Бірлік ауылының 
тұрғындарының  назарына!

«Сарқан ауданының Сарқан қаласы әкімінің аппараты»  ММ-сі  жергілікті 
қауымдастық жиыны өтетіні туралы хабарлайды. 

Күн тәртібінде қарастырылатын мәселелер: 1) Жергілікті қоғамдастық мүшелерін 
қайта бекіту туралы. 2) Әр түрлі.

2023 жылдың 16- қаңтар күні сағат 15.00 –Сарқан қаласы әкімінің ғимаратында бо-
латын жиынға шақырамыз.

Заседания  местного  собщества  города Саркан
16 января 2023 года в 15-00 часов в акимате  города Саркан будет   собрание обще-

ственности. 
На повестке дня:1) Об  утверждении нового состава местного сообщества.  
2) Разное.

Аманбөктер ауылдық  округі  тұрғындарының 
назарына!

«Сарқан ауданының Аманбөктер ауылдық округі әкімінің аппараты»  ММ-сі  
жергілікті қауымдастық жиыны өтетіні туралы хабарлайды. 

Күн тәртібінде қарастырылатын мәселелер: 1) Жергілікті қоғамдастық мүшелерін 
қайта бекіту туралы. 2) Әр түрлі.

2023 жылдың 16-қаңтар күні сағат 11.00 –де Аманбөктер ауылы әкімінің ғимаратында 
болатын жиынға шақырамыз.

Сарқан қалалық ардагерлер ұйымын басқарған Бай-
маман Мырзақұлұлы қашан да қоғамдық жұмыстың бел 
ортасында жүретін. Отбасында асыл жар, ардақты әке 
бола білген Бәкеңнің ақыл-өнегесіне, ұйымдастырушылық 
қабілетіне біз, қалалық ардагерлер ұйымының құрамы, 
тәнті болатынбыз. Айналасына ізгі нұр қалдырған әріптес 
досымыздың жарқын бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталады.

Өзің жайлы айта алмаймыз тауысып,
Ел айтады, жұрт айтады жарысып.
Көпшіліктен алған алғыс, сауабың,
Жатқан шығар, рухыңменен қауышып.
Еске алушылар: Сарқан қалалық ардагерлер кеңесі атынан Күлшарбан 

Қалиева.

ЕСКЕ АЛУ 
Ибраев Куандык Толеутаевичтің атына тіркелген Сарқан қаласы, Пушкин көшесі 

№ 53 үйдің (кад.№ 03-267-001-000) мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

Калибеков Ербол Сейсембековичтің атына ҚР ІІМ-нен 07.12.2015 жылы 
039380113 нөмірімен тіркелген жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп та-
нылсын.

Смагулова Галия Рамазановнаның атына тіркелген Сарқан қаласы, Бөгенбай ба-
тыр көшесі № 75 а үйдің № 0011377 (кад.№ 24-267-004-021) 0,0792 га көлемді жерінің 
мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Овчинников Александр Михайлович ШҚ-ның атына тіркелген Сарқан ауданы, 
Черкасск ауылдық округіндегі (кад.№ 03-263-029-210) 54,4 га, (кад.№  03-263-029-192) 
5 га көлемді жерлерінің мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
танылсын.

Тулепбергенова Кулятай Аиткалиевнаның атына тіркелген Черкасск а/о, 
Ақтұма ауылында орналасқан жердің  № 1520810 (кад.№24-263-029-112),  № 1520811 
(кад.№24-263-029-111)  мемлекеттік тіркеу актілері  жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

Жакашбаев Хусайын Мухаметкалиевичтің атына тіркелген Қарабөгет ауылы, 
Абай көшесі № 1 б үйдің № 1511052 (кад.№ 03-263-008-852) 5,2580 га көлемді жерінің  
мемлекеттік тіркеу актісі  жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

«Сарқан облыстық көмекші мектеп-интернаты» мемлекеттік мекемесі атына 
тіркелген Сарқан қаласы, Октябрь көшесі № 12 үйдің № 1140088 (кад.№ 03-267-007-
173) 1.1544 га көлемді жерінің  мемлекеттік тіркеу актісі  жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп танылсын.

Сыныптас достары Алмалы ауылының тұрғыны Каримова Бақытгүлге әкесі мен анасы
          Каримов Мәсәлім мен Тиышжамалдың 
қайтыс болуына байланысты балаларының, ағайын-туыстарының ауыр қайғысын 

бөлісіп, көңіл айтады.

Қуантсаң баланы қуант!
  
Сарқан қаласының облыстық зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 

мектеп-интернатының  директоры  Б.С.Сәрсенбаеваның өтініші бойынша  аудандық 
ішкі саясат бөлім басшысы Каипов Дамирдің және аудандық мәдениет  үйінің бас-

шысы Сейденов  Алишердің көмегімен атал-
мыш мектептің тәрбиешілері оқушыларды 
циркке апарды. Цирк белгіленген уақытында 
басталып, балаларға зор қуаныш сыйлады. 
Балалардың барлығы әртістердің  жануарлар-
мен, соның ішінде маймыл, жыланмен көрсеткен 
қойылымдарын өте ерекше сезіммен тамашала-
ды. Қазіргі заманауи мультфильмдердің Робот 
трансформерлері де өз өнерлерін көрсетті және 
сайқымазақтың маймылмен көрсеткен өнері де 
балалар үшін өте керемет болды.  Балалардың 

барлығы таң қалып өте ерекше сезіммен, қызығушылықпен көрді. Цирк аяқталған соң 
оқушылар тәрбиешілермен дәлізде  «Робот трансфорлермен» суретке түсті. Оқушылар 
цирктен алған әсерлерін өзара бөлісті.  Мектепке  сондай қуанышпен, көтеріңкі көңіл 
күймен келді. Сол үшін мектебіміздің директоры Б.С.Сәрсенбаеваға  рахмет айтамыз.

      Г. ЖЕЛЕУБАЕВА,
             тәрбиеші.                    

Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ, «Адамның бақыты-
балада» деген екен. Кез келген адам өзі өмір бойы қуып жете алмайтын бақыт деген 
құдіретті сөздің өлшемі өмірінің жалғасы ұрпағымен келетініне мән бермеуі де  мүмкін. 
Біреу бақытын байлықтан тапқысы келсе, екінші біреуі даңқ пен атақтан, мансап пен 
қызметтен іздестіреді. Мұның бәрі түсінген адамға қолдың кірі сияқты нәрсе. Адамға 
нағыз бақытты - тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. «Адам ұрпағымен мың жасай-
ды» деген сөз тегін айтылмаса керек.Олай болса адам өмірінің мәні өз ұрпағы.Шыр 
етіп сәби дүниеге келген сәттен бастап ата-ана алдында нәзік те қиын үлкен қоғамдық 
міндет тұрады. Ол-бала тәрбиесі. Иә, «Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің», 
демекші ата-ана тәрбиесі бала өмірінде үлкен із қалдырады.Баланың бойына барлық 
жақсы қасиеттерді дарыту, тіпті жанында жүрген достарына дейін мән беру, табиғат 
сыйлаған дарыны болса дамыту, дұрыс білім алуына жағдай жасау ата-ананың басты 
тәрбиесінде алғашқы ұстаз ата-ана.

 Жанұяда тәрбие балаға сөзбен, теориямен дамымайды, үлкендердің үлгісімен 
сіңеді.«Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер»дейді халық даналығы. Бала 
кішкентай кезінен-ақ әр нәрсеге  әуестеніп үлкендерге көмектескісі келеді. Бұған 
кейбір әке-шеше «жұмысымды бөгейсің, істеп жатқан ісімді бүлдіресің» деп ұрысып 
жіберуі мүмкін.Бұл қате түсінік. Керісінше, өзің жұмыс істеп жүргенде баланың қолынан 
келетін ісіне жағдай туғызып,оның үйренуіне көмектескен орынды.Тіпті балаға бер-
ген тапсырмаңыздың аяғына дейін орындалуына төзімділікпен бақылау керектігін де 
ұмытпаған жөн. Өстіп баланың бірте-бірте еңбекке деген болашағына жол ашылады.
Әрі істеген ісінің ұқыпты да тындырымды орындалуына бағыт бересіз. Баланың жақсы 
ісін мадақтап, терісін оң етіп түсіндіріп отырса, ол да ересектерді сыйлап, кез келген 
тапсырмасын орындауға қарсылық білдірмейді. Орынсыз ұрысу, зеку, сұрақтарына 
дөрекі, келте жауап беру немесе әділ талап қоя алмау ата-ананың беделін түсіреді. 
Ата-ана-бала  тәрбиесіндегі басты тұлға. Сондықтан әке де,шеше де балаларының 
жан дүниесіне үңіліп, мінез-құлқындағы ерекшеліктерді жетік білгені жөн. 

С.АУЕЛОВА,
Бірлік орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Бала тәрбиесі баршаға ортақ


