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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси апталыќ газеті

Мұз көшкінінің қатері 
сейілді

Өткен жұма күні Сарқан қаласы бойынша су 
бөгейтін орында (водозабор) мұз көшкіні жүріп, су 
ағар құбырларын мұз кесектері жауып, судың ағысын 
бөгеттеп тастаған болатын. Күннің күрт суытуы-
на байланысты су құбырларына кірген мұздықтарды 
(шуга) тазалау жұмыстары қауырт жүргізілді. 
"Сарқан Су құбыры" ұжымына қарауында техникасы 
мен адамдары бар мекемелерден дер кезінде көмек 
келді. 

Ауа райының төтенше суықтығына қарамастан 
жауапкершілік пен жұртшылықтың көмегін сезінген меке-
ме жұмысшылары орын алған ақаулықты жоюға белсене 
атсалысты. Су бөгетінде 3 техника, 25 жұмысшы жөндеу 
жұмыстарын біліктілікпен жүргізді. Қатып, сіресіп қалған су 
желілерін ерітуге “Қанатжан” ЖШС мен қаламыздың барлық 
дөңгелек жөндеу орталықтары жан-жақты көмек қолын соз-
ды. Екі күн бойы Артем, Айбар, Дәурен, Дулат, Самат сынды 
еріктілер біліктілік танытса, белгілі кәсіпкер Ваха Амхадов 
қақаған қаңтардың аязында уақыт оздырмай қалаға су беру-
ге талпынған жұмысшыларды ыстық тамақпен қамтамасыз 
етті. 

Осындай қиын кезде қол ұшын беріп, адамгершіліктің 
айқын бейнесін көрсеткен жандарға және күн-түн де-
мей аянбай еңбек етіп,  қала тұрғындарына тіршілік нәрін 
жеткізген «Сарқан Су құбыры» мекемесінің қызметкерлеріне 
алғысымыз шексіз. 

Өз тілшіміз.

Қаңтардың 16-сында  Жетісу об-
лысы білім басқармасы басшысының 
бұйрығымен Жасұлан Абдықадырұлы 
Бәйтек «Жетісу облысы білім 
басқармасының Сарқан ауданы 
бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің басшысы лауызымы-
на тағайындалды. Жиынға Жетісу 
облыстық білім бөлімінің басшы-
сы Айжан Адамбекова, аудан әкімі 
Ғалымжан Маманбаев, аудан әкімінің 
орынбасары Алмас Байғунысов, 
Ғылым және білім қызметкерлері 
аудандық кәсіподағы комитетінің 
төрағасы Ермек Алинов, аудандық 
білім бөлімінің әдіскерлері мен мек-
теп директорлары қатысты. Сарқан ауданының білім деңгейі Жетісу облысындағы мектептердің арасын-
да алдыңғы қатарда тұрғанын айтып өткен Айжан Маманқызы аудан әдіскерлерінің жұмысына жоғары 
баға берді. Аудан әкімі Ғалымжан Қанатұлы өз сөзінде жаңа тағайындалған білім бөлімінің басшысының 
қызметіне сәттілік тіледі 

Білім бөліміне жаңа басшы 
тағайындалды

2023– ші жылы квота келесідей 
бөлінеді:

Қандастар үшін: Солтүстік Қазақстан об-
лысында – 138 адам, Қостанай облысында – 
150, Абай облысында – 196, Шығыс Қазақстан 
облысында – 239, Ақмола облысында – 270, 
Павлодар облысында – 932; 

Қоныс аударушылар үшін: Қарағанды об-
лысында – 33 адам, Ұлытау облысында – 120, 
Абай ауданында – 238, Шығыс Қазақстан об-
лысында – 305, Қостанай облысында – 530, 
Солтүстік Қазақстан облысында – 2660, Пав-
лодар облысында – 2841.

Қандастар мен мигранттарды 
қабылдаудың өңірлік квотасына енгізілген 

Қазақстанда қандастар мен қоныс 
аударушыларды қабылдау квотасы 

ұлғайтылды

Жуырда Сарқан ауданы 
бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасында  Халық банкінің 
директоры Р.Ерболат, Халыққа 
қызмет көрсету орталығының 
бас маманы  А Гончаров, Ата-

Жиын арқауы жеке 
тұлғалардың банкроттығы

мекен кәсіпкерлер палатасы-
нан менеджер Ш.Акимжанов, 
КМФ менеджері О.Николаевна, 
Сарқан ауданының әкімдігінен А 
Көпбаеваның  қатысуымен “Жеке 
тұлғалардың банкроттығының 

тәртібі” туралы дөңгелек 
үстел ұйымдастырылып, 
түсіндіру жұмыстары өткі-
зілді.  

Дөңгелек үстелге 
қатысушылардың айтуын-
ша, бүгінде азаматтардың 
едәуір бөлігінің қаржылық 
жағдайы нашарлаған. Оның 
әр түрлі себептері бар: 
жұмысынан немесе еңбекке 
қабілеттілігінен айырылу, 
экономикалық құлдырау ая-
сында әл-ауқат деңгейінің 
төмендеуі және т.б. 

Жалпы, сарапшылардың 
пікірінше, банкроттықты 
қолдану жеке тұлғаларға 

қарыз жүктемесінен арылуға 
және белсенді экономикалық 
қызметті бастауға мүмкіндік 
береді. 

Өз тілшіміз.
 

Сайлау - 2023 

Ақпараттық 
хабарлама 

«Sarqan» газетінің (бұдан ары қарай Газет) меншік 
иесі – «Сарқан газеті» ЖШС Қазақстан Республи-
касы Парламенті Мәжілісінің, барлық деңгейдегі 
мәслихаттардың сайлауы қарсаңында үгіт материал-
дарын орналастырудың шарттары, тәртібі және төлем 
мөлшері туралы  хабарландырады.

ГАЗЕТТІҢ БАСЫЛЫМ АЛАҢЫНЫҢ МӨЛШЕРІ 
ЖӘНЕ ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ

Үгіттік және ақпараттық материалдарды орналасты-
ру үшін басылым алаңы төлемінің мөлшері: ҚҚС-ты 
қоса алғанда журналистік мақалалар жарияланған бет-
терге мақалалар мен модульдерді орналастыру үшін 1 
шаршы см. төлемінің мөлшері - 250 теңге, газеттің ин-
тернет ресурсындағы (сайт) әрбір сөзіне – 30 теңге.

Төлем газет берген есепшот негізінде мұндай есеп-
шот берілген күннен бастап 5 (бес) банк күні ішінде 
жүргізіледі.

Төлем газеттің басылым алаңын беру жөніндегі 
тиісті келісімшартта немесе есепшотта көрсетілген 
газеттің банктік реквизиттеріне төленеді.

2023 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАНДА ҚАНДАСТАР МЕН ҚОНЫС АУДАРУШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ 
КВОТАСЫ ҰЛҒАЙТЫЛДЫ, ДЕП ХАБАРЛАЙДЫ ZAKON.KZ. ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ 
ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫМЕН 2023 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАНДАСТАР 
МЕН  ҚОНЫС АУДАРУШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУДЫҢ ӨҢІРЛІК КВОТАСЫ 8652 АДАМ БОЛЫП 
БЕЛГІЛЕНДІ, БҰЛ 2022 ЖЫЛМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА 566 АДАМҒА АРТЫҚ.

тұлғаларға субсидиялар түрінде қолдау 
көрсетіледі: көшкені үшін – отбасының әрбір 
мүшесіне 70 АЕК (241,5 мың теңге) мөлшерінде 
біржолғы төлем; бір отбасына 12 айға ай сай-
ын 15-тен 30 АЕК-ке дейін (51,7-ден 103,5 мың 
теңгеге дейін) төленетін тұрғын үйді жалдау 
(жалдау) және коммуналдық қызметтерді төлеу 
бойынша шығындарды өтеуге.

1991 жылдан 2023 жылдың 1 қаңтарына 
дейін 1 миллион 107,0 мың этникалық қазақ та-
рихи отанына оралды. 2022 жылы барлығы 19 
178 этникалық қазақ тарихи отанына оралып, 
қандас мәртебесін алды.
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КОРРУПЦИИ НЕТ!
Коррупция-одна из тех сфер, которые растут вместе с 

течением времени, уходят корнями в места, где появляются 
огромные средства и общественная конкуренция, которая до 
сих пор не ликвидирована. Это наносит огромный ущерб наше-
му молодому государству, как и развивающимся странам. 

Взяточничество негативно сказывается на функционировании и 
подрывает авторитет государственных органов, опровергает законные 
принципы, провоцирует нарушение конституционных прав и законных 
интересов граждан. В соответствии с Законом Республики Казахстан 
«О борьбе с коррупцией» борьбу с коррупцией должны вести все го-
сударственные органы и должностные лица, занимающие в ней долж-
ности. Руководители государственных органов, коллективов, органов 
местного самоуправления обязаны в пределах своих полномочий обе-
спечивать исполнение требований закона с привлечением кадровой, 
контрольной, юридической и иных служб.Развитию взяточничества 
способствуют как халатность некоторых государственных служащих к 
правонарушениям,отсутствие профессиональной этики, так и личная 
забота. А также тот факт, что некоторые руководители госорганов не 
проявляют энтузиазма и не ведут работу по исполнению требований 
антикоррупционного законодательства,углубляет . 

Механизм предотвращения опасных заболеваний, обволакиваю-
щих окружающую здоровую, чистую и здоровую среду, сужающих жиз-
недеятельность, создающих угрозу деятельности общественной среды 
и государственных органов, организаций, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан незаконными действиями, у самого населения.  
Необходимо предотвратить это заболевание, сократить пути распро-
странения в обществе и не допустить его увеличения. Для этого нам 
необходимо принять участие в данном мероприятии и выступить про-
тив него. Только тогда мы внесем большой вклад в интересы страны и 
выйдем из доверия народа.    

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

1. Заң жобасының атауы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі 

басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы (бұдан әрі – Заң жобасы).

2. Заң жобасын әзірлеу қажеттілігінің негіздемесі
Заң жобасы Мемлекет басшысының 2020 жылғы 

1 қыркүйекте жарияланған «Жаңа жағдайдағы 
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына 
Жолдауын орындау үшін әзірленді, онда жергілікті 
өзін-өзі басқаруды дамыту, оның ішінде оның 
қаржылық дербестігін күшейту жөніндегі қажетті ша-
ралар көрсетілген. Осы заң жобасын әзірлеу жөніндегі 
тапсырманы Мемлекет басшысы Ұлттық қоғамдық 
сенім кеңесінің бесінші отырысында да айтты (іс-
шаралар жоспарының «Жергілікті өзін-өзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
әзірлеу» деген 21-тармағына сәйкес).

Қазақстан Республикасында мынадай:  
1) өңірлік және жергілікті өкілді және атқарушы 

билік органдарының мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару функциялары мен өкілеттіктерін қоса 
атқаруы;

2) азаматтардың жергілікті қоғамдастық мүшелері 
ретінде жергілікті маңызы бар мәселелерді тікелей не-
месе сайланбалы органдар арқылы шешуге қатысуы 
сияқты базалық жағдайларға негізделген жергілікті 
өзін-өзі басқарудың өзіндік моделі қалыптасып, да-
мып келе жатқанын атап өткен жөн. 

Жергілікті өзін-өзі басқарудың мемлекет және 
азаматтық қоғам институттарының дамуымен бай-
ланысты көп кезеңді процесс ретінде қалыптасуы 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 
28 қарашадағы № 438 Жарлығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі 
басқаруды дамыту тұжырымдамасында көрсетілген.

Осы Тұжырымдаманы іске асыру шеңберінде 
2013-2020 жылдардың аралығында мынадай 
нәтижелерге қол жеткізілді:

1. Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдық 
округтерде, ауылдық округтің құрамына кірмейтін 
кенттер мен ауылдарда (бұдан әрі – ауылдық 
округтер) жергілікті өзін-өзі басқару органдары 
ұйымдастырылған, жергілікті қоғамдастықтардың 
жиналыстары мен жиындарын қалыптастыру, өткізу 
тәртібі, сондай-ақ олардың өкілеттіктері регламент-
телген; 

2. Аудандық маңызы бар қалалардың, 
ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің 
әкімдерін тиісті аудандар мен облыстық маңызы бар 
қалалардың мәслихаттарының сайлауы енгізілді;

3. Астана, республикалық және облыстық 
маңызы бар қалалар әкімдіктерінің жанынан 
халықпен өзара іс-қимыл мәселелері жөніндегі 
консультативтік-кеңесші органдар ретінде жергілікті 
өзін-өзі басқарудың аумақтық кеңестері құрылды;

4. Жергілікті өзін-өзі басқарудың 
институционалдық және экономикалық негіздерін 
оңтайландыруға және нығайтуға бағытталған шара-
лар кешені қабылданды;

5. Жергілікті өзін-өзі басқарудың дербес бюджеті 
мен коммуналдық меншігі енгізілді.

Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-
өзі басқаруды дамытудың 2030 жылға дейінгі 
тұжырымдамасы жобасының шеңберінде жергілікті 
өзін-өзі басқаруды одан әрі дамыту жөніндегі шара-
лар көзделген.

1. 2021 жылдың екінші жартыжылдығынан ба-
стап аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, 
ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдердің тікелей 
сайлау енгізілді. Бұл реформа азаматтарға өз әкімін 
өздері сайлау құқығын береді және жергілікті билікке 
деген сенімді күшейтеді.

2. Билікті одан әрі орталықсыздандыру және 
пәрменді жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін құру.

3. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын әзірлеу.

Мүліктік құқықтарды кеңейту және ауылдық 
округтер бюджеттерінің кірістерін ұлғайту жолымен 
жергілікті мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары өкілеттіктерінің аражігін кезең-
кезеңімен ажырату бойынша шаралар қабылданатын 
болады.

Жергілікті өзін-өзі басқарудың дербес бюджеті 
мен коммуналдық меншігін енгізумен бірге ауыл 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ТУРАЛЫ» 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢЫНЫҢ ЖОБАСЫНА ТҰЖЫРЫМДАМА

әкіміне де, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына да 
көбірек дербестік беру қажет.

Өз кезегінде, жергілікті өзін-өзі басқару 
институтының тиімділігін арттыру үшін ауыл әкімдері 
мен жергілікті жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 
дербестігін кеңейту талап етіледі.

4. Азаматтарды жергілікті өзін-өзі басқаруға тар-
ту. 

Азаматтық белсенділікті, оның ішінде интер-
нет ресурстар арқылы арттыру, уақыт өте келе 
мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының ашық қызметін қамтамасыз етеді. 
Осы мақсатта инфрақұрылымдық және әлеуметтік 
бастамаларға бағытталған қоғамдық маңызы бар 
шығыстар бөлігінде онлайн-сауалнамалар қолдануды 
қоса алғанда, қоғамдық сараптамадан өту тетіктері 
арқылы жергілікті бюджеттерді бекіту процесіне 
бақылауды күшейту жөнінде шаралар қабылданатын 
болады.

5. Ауылдық округтердегі жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарын одан әрі жетілдіру.

Жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі органы 
жергілікті қоғамдастық жиыны болады, оның өкілеттігі 
әкім ұсынған жергілікті қоғамдастықты дамыту жоспа-
рын келісу; әкімшілік-аумақтық құрылымды өзгерту 
мәселелері бойынша кеңейтіледі. 

Ауылдық округ әкімдерінің тікелей сайлауын 
енгізу және дербес бюджетті ұсыну ауылдық округтің 
барлық тұрғындарының атынан оны басқаруға 
тікелей қатысатын өкілді органды құруды талап етеді. 
Ауылдық округтерде жергілікті қоғамдастықтың қазіргі 
жиналысын қайта құру жолымен тиісті функцияла-
ры бар жергілікті өзін-өзі басқарудың өкілді орга-
ны – кеңес құрылатын болады. Кеңестің қызметін 
қамтамасыз етуді ауылдық округ әкімінің аппараты 
жүзеге асырады.

Кеңес құрамын жиындарда жергілікті қоғамдыстық 
жиыны ашық дауыс беру арқылы төрт жыл мерзімге 
берген кандидаттар қатарынан жергілікті қоғамдастық 
өкілдері қалыптастыратын болады. Кеңес оның 
мүшелері мен төрағасынан тұратын болады. Кеңес 
төрағасы кеңес мүшелерінің арасынан ашық неме-
се жасырын дауыс беру арқылы кеңес мүшелерінің 
жалпы санының көпшілік дауысымен айқындалады. 
Кеңес төрағасы кеңес өкілеттігі мерзіміне сайлана-
ды. Бұл ретте кеңес Төрағасының лауазымы тұрақты 
еңбекақы төленетін лауазым болады. Кеңес құрамы 
тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік халқының санына 
байланысты болады. Кеңес тиісті аумақта күші бар 
құқықтық актілерді қабылдайтын болады. Кеңес 
қабылдаған барлық құқықтық актілер міндетті түрде 
бұқаралық ақпарат құралдарында электрондық түрде 
жарияланатын болады. Сонымен қатар, кеңестің 
өкілеттіктеріне жергілікті қоғамдастықтың жиынымен 
келісілген жергілікті қоғамдастықты дамыту жоспарын 
бекіту, бюджетті бекіту, сондай-ақ оның орындалуына 
бақылауды жүзеге асыру кіреді.

Кеңес сондай-ақ елді мекендерді абаттандыру, 
мерекелік іс-шаралар, конкурстар және т.б. өткізу 
мәселелерін реттейтін болады. Кеңес еңбек шарты 
бойынша жалданған әкім аппараты қызметкерлерінің 
еңбек ақысының мөлшерін реттей алатын болады. 
Осылайша, кеңестің құрылуы азаматтарға барынша 
жақын өзін-өзі басқарудың төменгі деңгейін құру үшін 
негіз болады. 

6. Ауылдық округ әкімінің функциялары.
Әкім Кеңес шешімдерінің орындалу-

ын ұйымдастыруды және жергілікті деңгейде 
стратегиялық міндеттерді іске асыруды қамтамасыз 
ететін болады. 

Ауылдық округ әкімінің негізгі функциялары: 
жер қатынастарын реттеуді, елді мекендерді сумен 
жабдықтауды қамтамасыз етуді, халықтың әлеуметтік 
жағынан осал топтарын есепке алуды және оларға 
көмек көрсетуді ұйымдастыруды, елді мекендерді 
абаттандыруды, жарықтандыру, көгалдандыру 
және санитарлық тазарту жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыруды және т.б. қамтитын болады.

Ауылдық округ әкімі өзіне жүктелген функция-
ларды іске асыру үшін Кеңес алдында жауапты бо-
лады. Ауылдық округ әкімі жылу, су, энергиямен 
жабдықтау, аудан орталығымен көлік қатынасын 
ұйымдастыру, аудандық маңызы бар қалада, ауылда, 
кентте, ауылдық округте авариялық тұрғын үйді бұзу 
бөлігінде мемлекеттік басқару мәселелері бойынша, 
сондай-ақ мемлекеттік жоспарлау саласы жүйесінің 

құжаттарына сәйкес мақсаттар мен міндеттерге қол 
жеткізу бойынша өз құзыреті шегінде аудан (облыстық 
маңызы бар қала) әкімімен өзара іс-қимылды 
жалғастырады.  

7. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, 
ауылдық округ әкімінің аппараты. 

Бүгінгі күні ауылдық округ әкімі аппара-
ты мүмкіндіктері шектеулі болуына байланысты 
тұрғындарды жайлы өмір сүру үшін барлық көрсетілетін 
қызметтермен толық көлемде қамтамасыз ете алмай-
ды. Шектеулі қаржыландыру, лимиттелген штат саны, 
жоғары тұрған әкімдікке тәуелділіктің жоғары болуы 
және кадр әлеуетінің төмен болуы  ауылдық округтер 
әкімдері аппараттарының жаппай проблемасы болып 
табылады. Осыған байланысты, әкім аппаратының 
құзыреті кеңейтілетін болады. Осылайша, әкім аппа-
ратына жергілікті қоғамдастықтың тыныс-тіршілігін 
қамтамасыз ету бойынша бірқатар қызметтер, 
оның ішінде кеңес айқындайтын ақылы қызметтер 
көрсету құқығы беріледі. Бұл жергілікті маңызы бар 
мәселелерді шешу бойынша әкім аппараты қызметінің 
икемділігін, жеделдігін және тиімділігін қамтамасыз 
ету үшін олардың қызметінің көптеген бизнес-
процестерін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Әкім 
аппаратының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 
штат саны ауылдық округтер үшін штат санының 
лимитімен белгіленген шеңберде қалады. Бұл рет-
те ауылдық округ әкімі кеңеспен келісу бойынша 
қосымша жұмыскерлерді қабылдай алады.

8. Барлық деңгейдегі мәслихаттардың 
өкілеттіктерін кеңейту.

Мәртебесін көтеру мақсатында жергілікті өкілетті 
органдарға мынадай: 

әкімнің халыққа есеп беру кездесуінде көтерілген 
проблемаларды әкімдіктердің шешуін мониторингтеу;

коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың 
даму жоспарларының орындалуын бақылау және 
талдау;

әкімдіктің бюджеттік комиссияларының 
жұмысына депутаттардың қатысуы;

қажет болған жағдайда бюджетті нақтылауға 
бастамашылық жасау құқығын беру және т.б. қосымша 
өкілеттіктер берілетін болады.

9. Тексеру комиссияларының қызметін күшейту.
Қазақстан Республикасының Парламенті 

Мәжілісінің бейінді комитеттері арқылы 
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитетін қаржыландыру тәртібіне 
ұқсас тексеру комиссиясын мәслихаттың тұрақты 
комиссиясы арқылы қаржыландырудың жеке тәртібі 
қолданылатын болады.

Тексеру комиссиялары мүшелерінің біліктілік 
деңгейін арттыру мақсатында оларды тағайындауды 
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитетімен келісу бойынша мәслихат 
тексеру комиссиясы төрағасының ұсынуы бойынша 
жүзеге асыратын болады.

3. Жария талқылау нәтижелері
р/с № Ұ с ы н ы л ы п  о т ы р ғ а н  ш е ш і м  

Қоғамның (нысаналы топтардың) көзқарасы
1 Билікті одан әрі орталықсыздандыру және 

жергілікті өзін-өзі басқарудың пәрменді жүйесін құру 
бейтарап

2 Азаматтарды жергілікті өзін-өзі басқаруға тарту 
бейтарап

3 Бюджеттік рәсімдерді оңайлату бейтарап
4 Ауылдық округ әкімінің функцияларын кеңейту  

бейтарап
5 Барлық деңгейлер мәслихаттарының 

өкілеттіктерін кеңейту бейтарап
4. Заң жобасын қабылдаудың мақсаттары 
Заң жобасы жергілікті өзін-өзі басқарудың 

толыққанды құқықтық негізін құру мақсатында 
әзірленді (әртүрлі оқылуларды, жекелеген ұғымдарды 
екі рет түсіндіруді қоспағанда), онда мыналарды:

жергілікті маңызы бар мәселелер бойын-
ша шешімдер қабылдау процесіне азаматтардың 
қатысуы және олардың орындалуын бақылауды 
жүзеге асыру үшін жағдайларды;

жергілікті өзін-өзі басқару органдары сайлауын;
жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 

халықтың алдында ашықтығын, айқындығын және 
есептілігін;

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 
ұйымдастырушылығын, экономикалық және 

қаржылық дербестігін;елдің қалалық және ауылдық 
елді мекендерін дамыту үшін функциялар мен 
өкілеттіктердің аражігін ажыратуды, ынтымақтастық 
пен өзара жауапкершілік негізінде жергілікті өзін-
өзі басқару органдары мен мемлекеттік басқарудың 
өзара іс-қимылын қамтамасыз ету бойынша 
заңнамалық нормалар көзделетін болады.  

5. Заң жобасын реттеу нысанасы 
Заң жобасын реттеудің нысанасы жергілікті 

маңызы бар мәселелерді қарау және олар бой-
ынша шешімдер қабылдау кезінде туындайтын 
қатынастарды реттеу болып табылады. 

6. Заң жобасының құрылымы мен мазмұны
Заң жобасы 9 тараудан тұрады.
1-тарау. Жалпы ережелер.
2-тарау. Жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы 

құқұқтық реттеу.
3-тарау. Жергілікті маңызы бар мәселелер.
4-тарау. Мемлекеттік функцияларды жүзеге асы-

руды жергілікті өзін-өзі басқару органдарына өкілеттік 
беру.

5-тарау. Жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асы-
ру нысандары.

6-тарау. Жергілікті өзін-өзі басқару органда-
ры және жергілікті өзін-өзі басқарудың лауазымды 
тұлғалары. 

7-тарау. Жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы 
нормативтік құқықтық актілер.

8-тарау. Жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржы-
экономикалық негіздері.

9-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер
7. Заң жобасы қабылданған жағдайда болжана-

тын құқықтық және әлеуметтік-экономикалық салдар-
лар

Ұсынылып отырған Заң жобасын қабылдау қандай 
да бір теріс құқықтық және әлеуметтік-экономикалық 
салдарлардың туындауына әкеп соқпайды. 

8. Заң жобасын іске асыруға байланысты болжа-
натын қаржылық шығындар 

Осы Заң жобасын іске асыру кеңес Төрағасының 
тұрақты лауазымын енгізу бөлігінде мемлекеттік бюд-
жеттен қосымша қаржы шығындарын талап етеді.

9. Басқа заңнамалық актілерді әзірленетін заң 
жобасына бір мезгілде (кейіннен) сәйкес келтірудің 
қажеттілігі

Әзірленетін заң жобасына сәйкес мыналарға:  
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 

Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына;
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне;
«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық 

құрылысы туралы» Заңына;
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына;

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына;

«Құқықтық актілер туралы» Заңға;
«Қазақстан Республикасының ішкі істер органда-

ры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына;
«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Заңына;
«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына;
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына;
«Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына;
«Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына;
«Құқық бұзушылық профилактикасы туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына; 
«Медиация туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына;
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына; 

«Жайылымдар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына;

«Қазақстан Республикасында бейбіт жина-
лыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңына және т.б. 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажет.

А. РЫСХАНОВ,
Сарқан ауданы әкімі аппаратының заң және 

мемлекеттік-  құқықтық бөлімшесінің басшысы. 
 

Туризм – мемлекет жарнамасы. Қазіргі таңда 
дүниежүзілік мәнге ие болып отырған бұл сала 
тек көркем табиғатымен ғана шектелмей, та-
рих пен археологиялық қазбалардың, мәдениет 
пен өркениеттің, ел мен жердің, сәулет пен 
ескерткіштердің тартымдылығымен ерекшеленіп 
отыр. Осы тұста еліміздің туристік шаңыраққа ай-
налуына әбден мүмкін деген болжаумен келісуге 
болады. Себебі, әр аймақтың өзіне тән тарихы, 
археологиялық қазбалары, табиғаты, елі және 
салт-дәстүрі бар. Дәл осы тәрізді біздің көркем де, 
әсем жеріміздің түкпір-түкпірінде өзіне ғана тән 
гауһарларын табуға болады. Мәселен, Жамбылдың 
Мыңбұлағы, Көкшетаудың Оқжетпесі, Алматының 
шөлейт аймақтарында орналасқан Тамғалысы және 
басқа да аты аңызға айналған жерлерді айтуымызға 
болады. Сол сияқты жер жәннаты Жетісу өлкесінде 
Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық паркі, Сарқан 
филиалының аумағына қарасты бірнеше туристік 
бағыттар бар. Атап айтқанда, «№ 3 ғылыми-танымдылық 
туры» атты туристік бағыты, «№ 4 Шумский мұздығы»  
туристік бағыты және жоғарғы Жасылкөл үлкен Басқан 
шатқалы. Барлық бағыттар бойынша негізгі көрініс ны-
саны өсімдіктер түрлеріне және мекендейтін аңдар мен 
құстарға бай. Аталған бағыттар  бойы өте көркем ор-
ман бақтары тоғайларға жалғасып, бұл көрініс біртіндеп 
субальптік альптік белдеулерге ауыса биіктегі мореналық 
көлдер мен биік шыңдардағы мұздықтармен аяқталады. 
Жоғарғы нүктеден керемет тау қыраттары айбынды 
мұздықтар мен төменде жатқан алқаптың панорамасын 
тамашалауға болады. Жоғарыда аталған нысандардағы 

Сарқан филиалының аумағындағы туризм 
мүмкіндіктері

табиғи ресурстарына туризм саласының дамуына өте 
үлкен мүмкіндіктері бар. Болашақта Сарқан филиалының 
аумағындағы туристік нысандар еліміздің ең керемет 
мақтан тұтатын орындардың бірі болатынына сенімдіміз.

Осы Сарқан филиалына қарасты әсем де көркем 
және табиғи ресурстарға бай аумақтарымызды паш етіп, 
әрі қарай көркейіп дамуына әрқайсымыздың зор үлес 
қосуымыз міндет.   

А. ЖАУЫНГАРОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ  Сарқан филиалы 

Аманбөктер   орманшылығының мемлекеттік 
инспекторы.
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На раннее выявление каких
 заболеваний проводятся скрининги?

Скрининг - это профилактический медицинский осмотр здоровых лиц опре-
деленного возраста или категории для выявления факторов риска и заболева-

ний на ранних стадиях.   
Проводятся скрининги по кон-

кретным заболеваниям и для 
определенных возрастных групп, 
для детей от рождения до 18 лет, 
взрослых в возрасте с 30 и до 70 
лет и гражданам в группе риска.     

 Скрининги необходимы для 
выявления следующих заболева-

ний:
• Поведенческие факторы ри-

ска    
• Артериальная гипертония, 

ишемическая болезнь сердца
• Сахарный диабет    
• Глаукома    
• Рак шейки матки    
• Рак молочной железы    
• Колоректальный рак     
• Вирусные гепатиты В и С    
Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, 

для этого в каждой поликлинике имеются скрининговые кабинеты. 
Филиал НАО «Фонд социального  медицинского страхования» 

по области Жетісу.

ЖАРАМСЫЗ ЫДЫСТАРДЫ ЖОЮ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ «ӨСІМДІКТЕРДІ ҚОРҒАУ ТУРА-

ЛЫ» ЗАҢЫНЫҢ 14-1 БАБЫНЫҢ 1-ШІ ТАРМАҒЫНА СӘЙКЕС (ТЫЙЫМ 
САЛЫНҒАН,ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ҚАЛҒАН ПЕСТИЦИДТЕР(УЛЫ ХИМИ-
КАТТАР) МЕН ПЕСТИЦИДТЕРДІҢ (УЛЫ ХИМИКАТТАРДЫҢ) ЫДЫСТА-
РЫ ЗИЯНСЫЗДАНДЫРЫЛУҒА ЖАТАДЫ). СОЛ СЕБЕПТЕН БАРЛЫҚ 
ШАРУАШЫЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ ҚОЛДАНЫСТАН ҚАЛҒАН БОС ЫДЫ-
СТАРДЫ ЗАЛАЛСЫЗДАНДЫРУЛАРЫ МІНДЕТТІ.

Осы баптың 2-ші тармағына сәйкес (Пестицидтерді (улы химикаттар-

ды)зиянсыздандыру үшін арнаулы сақтау орындардың(көмінділедің)) бол-

мауына байланысты  бұл жұмысты «Ақши агросервис» ЖШС- айналысады.  
Жоғарыдағы айтылғандай барлық шаруа құрылымдары  осы серіктестікпен 
келісім-шартқа отыру қажет.

Мекен жайы: Алматы облысы, Іле ауданы, Күрті ауылдық округі Ақши 
ауылы,телефон;(872757)24104, ұялы: 87051382989, Идрисова Мақпал.

Орындалған жұмыстарды  фитосанитарлық есептілік №7 нысанына сәйкес 
bokushbaev.r@minagri.gov.kz  электрондық  поштаға, немесе  WhatsApp  
арқылы  жіберулеріңізге болады.

Аталған талаптар орындалмаған жағдайда Қазақстан Республикасының  
Әкімшілік  Құқық бұзушылық  туралы Кодексінің 403 бабына сәйкес жауапқа 
тартылады.

Барлық сұрақтар бойынша  2-10-68  телефонға немесе 87015616701 
нөмірге  хабарласуға болады.

Р.БОКУШБАЕВ,                                        
Сарқан аудандық аумақтық инспекциясының

өсімдіктерді қорғау және карантині жөніндегі инспекторы.             
                                                                

Тұмау және басқа жіті респираторлық 
вирустық жұқпалар балалар арасын-

да ересек адамдарға қарағанда жыл 
сайын 4-5 есе жоғары болады. Соның 
ішінде 5 жасқа дейінгі балалар арасында 
тұмау және жіті респираторлық вирустық 
жұқпалар ауыр ағымда өтіп, асқынулар ту-

ындауы мүмкін. Респираторлы ауруларға 
шалдығу мүмкіндігі мектепке дейінгі бала-

лар мекемесіне және мектепке баратын 
балалар арасында жоғары, себебі үлкен 
ұжымдарда инфекция тез таралады.

Тұмау – жоғары тыныс алу жолдары 
зақымдалу және уыттану белгілерімен 
сипатталатын жұқпалы инфекциялық 
ауру. Ауру адамнан сау адамға жөтелген, 
түшкірген кезде ауа тамшысы арқылы 
беріледі.

Тұмаудың белгілері - тамақ ауруы, 
дене қызуының көтерілуі, бас ауруы, со-

нымен қатар, бұлшық еттің ауруы, осыдан 
барып адам еңбекке уақытша жарам-

сыз болып қалады. А,В,С грипп вирусы-

мен түр- түріне бөлінеді. Тұмау ауруы 
5-10күнге дейін  созылып қайта өрбіп  
асқынып кетуі мүмкін. Асқынған  ауру  бак-

териалды инфекциялармен қозып (отит, 
гайморит) ауруларына айналады.

Баланы вирустан қалай сақтауға 
болады?

• Вакцинация. Жылына бір рет, күз 
айларында, барлық жанұя мүшелерінің 
тұмауға қарсы вакцина алуына кеңес 

ТҰМАУДЫҢ АЛДЫН АЛАЙЫҚ
Тұмау ауруы күзгі қолайсыз ауа райы мен қысқы салқынның ажыра-

мас бөлігі іспетті. Осы кезеңде адамдарда тұмаурату мен жөтел, жалпы 
әлсіздік пен қызудың көтерілуі байқалады. 

Тұмау және басқа да жіті респираторлық вирустық жұқпалар жоғарғы 
тыныс жолдары, жүйке жүйесі, құлақ және жоғарғы тыныс органдарының 
зақымдануымен қауіпті. Асқынулар 3 жасқа дейінгі балалар арасында жиі 
кездеседі, себебі олардың иммунитеті әлі де жетілмеген және жүйке жүйесі 
толық қалыптаспаған. 

беріледі. Жыл сайын біздің ауданымызда 
ақысыз түрде тұрғындарға вакцинация 
жасалады;

• Тұмауға қарсы витаминдік профи-

лактика балалар мен ересек адамдардың 

респираторлық вирустар-

ды жұқтыруына тосқауыл 
б о л а д ы . Р е с п и р а т о р л ы қ 
вирустарға қарсы тұруға жеке 
бас тазалығын сақтау және 
белсенді салауатты өмір салты 
көмектеседі;

• Жоғарғы тыныс 
жолдарының кілегей қабаты 
және тері жамылғысының 
тазалығы, яғни тамақты шаю, 
мұрын қуысын шаю, қолды жиі 
сабындап жуу және тұрақты шо-

мылу шаралары;
• Үйдің тазалығын сақтау 

– қоршаған орта әсерінен тұмау виру-

сы тез жойылады, яғни тұрақты түрде 
бөлмелерді желдету және ылғалды та-

зарту, бөлме температурасын 20-24С 

және ылғалдылықты 30-35% аралығында 
ұстау;

• Көкөніс пен жеміс-жидектен тұратын 
толыққанды байытылған тамақ көздерін 
пайдалану;

• Дене шынықтырумен, спортпен айна-

лысу және организмді шынықтыру. Мұрын 
қуысына “Оксолин” майын жағыңыз — ол 
вирустың таралуына тосқауыл болады. 
Оны науқас та, сырқаттанбаған адам да 
пайдалануға болады.

Баланы үй жағдайында өзіңіз 
емдемеңіз – бұл оның денсаулығы мен 
өміріне қауіпті. Дәрігер шақыртыңыз – 
себебі тек білікті маман ғана дұрыс диа-

гноз қойып, ем-шара тағайындай алады. 
Аурудың алғашқы белгілері пайда 

болса:
1. Үйде қалыңыз, дәрігерді үйге 

шақыртыңыз»и;
2. Төсек режимін сақтаңыз;
3.  Бөлмені күніне 2 рет таза ауамен 

желдетіңіз;
4.    Мұрыннан су аққанда, жөтелгенде, 

медициналық бетперде киген жөн;
5. Сусын, шай, шырын түрінде сұйықты 

көп ішіңіз;
6.    Жеке бас тазалығын сақтаңыз;
Денсаулығыңызға бейжай қарамаңыз!

А. ЖАРТЫБАЕВА,
Сарқан аудандық Санитариялық-

эпидемиологиялық бақылау 
басқармасының бас маманы.

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ 
ЛЕД!

Осенью выходить на поверхность водоема, покрыто-
го тонким льдом, крайне опасно. Однако каждый год мно-
гие люди пренебрегают мерами предосторожности и вы-
ходят на тонкий лед, тем самым, подвергая свою жизнь 
смертельной опасности.

Это нужно знать: Безопасным для человека считается 
лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 
сантиметров в соленой; В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена; Лед непрочен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрас-

тания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и ка-

мыша; Если температура воздуха выше 0 градусов держится 
более трех дней, то прочность льда снижается на 25%; Проч-

ность льда можно определить визуально: лед голубого цвета 
- прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, 
матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.

Что делать, если вы провалились в холодную воду: Не па-

никуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыха-

ние; Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу горизонтальное положение по на-

правлению течения; Попытайтесь осторожно налечь грудью 
на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед; 
Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к бе-

регу. Ползите в ту сторону, откуда пришли - лед здесь уже про-

верен на прочность.
А.ТУСУПБЕКОВ,

инженер ОЧС,  лейтенант 
гражданской защиты.                                                                 

Сарқан аудандық қазынашылық басқармасында 
2022 жылы барлығы 42 мемлекеттік мекемеге қызмет 
көрсетілді, оның ішінде республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мекеме 2, облыстық бюджеттен 
қаржыландырылатын мекеме 13, аудан бюджетінен 
12 мекеме, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, 
ауылдық округ бюджетінен 13 мекеме, сонымен 
қатар қосымша  18 бюджеттен тыс (2 ақылы қызмет, 
15 ақшаны уақытша орналастыру, 1 қайырымдылық 
көмек)  есеп шот бойынша және 2 квазимемлекеттік 
сектор субъектілеріне қызмет көрсетілді.

 Аталған есепті кезеңінде Сарқан ауданы бойын-

ша шығыстары республикалық бюджет 625825,6 мың 
теңге, жергілікті облыстық бюджет 10316207,2 мың 
теңгеге орындалды, ауылдық бюджетінің шығыстары 
858815,4 мың теңге, жергілікті бюджеттің кірісі 
7444194,0 мың теңге, ал аудандық шығыс 7322703,0  
мың теңге, орындалуы 99,3 пайызды құрайды.

Басқарма бойынша  2022 жылда барлығы 46194  
құжат қабылданып, оның 44869 орындалып, 1325 
құжат орындаусыз қайтарылды немесе қабылданған 
құжаттың 2,87% пайызын құрайды.

2022 жылы ауданның экономика және қаржы 
бөлімі, мемлекеттік мекемелердің жауапты 
орындаушылардың қатысуымен қолданыстағы 
заңнамалыққа енгізілген өзгерістер мен 
толықтырулар бойынша 8 мәрте семинар-кеңес 
өткізілді. Есепті кезеңнің қорытындысы бой-

ынша қателер мен кемшіліктерді көп жіберген 
мемлекеттік мекемелердің әр қайсысының басшы-

АУҚЫМДЫ ЖҰМЫС АТҚАРЫЛДЫ
лары және есепшілерімен түсіндірме жұмыстары 
жүргізілді. Аудандағы мемлекеттік мекемелердің 
қазынашылық басқармасымен бірлесе атқарған 
жұмыстарына, жіберген кемшіліктеріне талдау жа-

салып, аудан әкіміне тоқсан сайын ақпарат жолда-

нады, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне және 
мемлекеттік мекемелерге 8 түсіндірме хат жолдан-

ды. 
Қазақстан Республикасы Президентінің  

03.05.2022 жылғы №887 Қаулысымен Жетісу облы-

сы Алматы облысының құрамынан бөлініп шықты. 
Осыған байланысты, басқарма қызметкерлерімен 
тез, әрі ауыртпалықсыз Жетісу облысы ретінде 
бюджетті игеру үшін, өте ауқымды жұмыс атқарылды: 
мемлекеттік мекемелердің барлығына жаңадан код 
ашылып, қаржыландыру жоспарлары Жетісу облысы-

на отырғызылып, уақытылы және кедергісіз халықтың 
еңбекақылары,  аударымдары өткізілді. 

Сонымен қатар, ұжымымыздың іскерлік және 
қоғамдық тіршілігін халыққа көрсету мақсатында 
ауданның қоғамдық – саяси апталық «Сарқан» 
газетінің бетінде бірнеше мақалалар жарық көрді, 
оның ішінде жемқорлықтың алдын алуға арналған 
мақалалар жазылды.

 Басқарманың әрбір мемлекеттік қызметкері 
мемлекетіміздің экономикасы даму жолындағы ба-

стамалар мен жоспарларды іске асыруда.
 Г.ОРЫНОВА,

Сарқан аудандық қазынашылық 
басқармасының басшысы.
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Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының

2021 жылғы 24 маусымдағы  № 7/412  қаулысына  5- қосымша нысан

Қазақстан Республикасы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, 
ауылдық округтер әкімдерінің сайлауы «12» ақпан  2023 жылғы 

 (сайлау күні)
Амангелді ауылдық  округі

 (облыстың, ауданның (қаланың),  аудандық  маңызы бар қаланың, ауылдың, 
кенттің, ауылдық округтің атауы)

Сарқан ауданы сайлау комиссиясының әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы  
(сайлау комиссиясының атауы)

ХАТТАМАСЫ
Сарқан ауданы сайлау комиссиясы  «Қазақстан Республикасындағы 

                    (сайлау комиссиясының атауы)
сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 113-5-бабына  

сәйкес келіп түскен құжаттарды қарап шешті: 
1.Әкімдікке кандидаттар болып тіркелсін:

Қазақстан Республикасы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, 
ауылдық округтер әкімдерінің сайлауы «12» ақпан  2023 жылғы 

(сайлау күні)
Черкасск ауылдық  округі

 (облыстың, ауданның (қаланың),  аудандық  маңызы бар қаланың, ауылдың, 
кенттің, ауылдық округтің атауы)

Сарқан ауданы сайлау комиссиясының әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы
(сайлау комиссиясының атауы)

ХАТТАМАСЫ
Сарқан ауданы сайлау комиссиясы  «Қазақстан Республикасындағы 
(сайлау комиссиясының атауы)
сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 113-5-бабына  

сәйкес келіп түскен құжаттарды қарап шешті: 
1.Әкімдікке кандидаттар болып тіркелсін:

2. Тіркелген  әкімдікке кандидаттарға тиісті куәліктер берілсін.
3. Тіркелген әкімдікке кандидаттар сайлау бюллетеніне енгізілсін.
4. Кандидаттарды тіркеу туралы хабар бұқаралық ақпарат құралдарында жария-

лансын.
Сайлау комиссиясының 
төрағасы                               ___________________                  М.К.Естеуов
                                                          М.О.                (қолы)           (аты-жөні, тегі)
Сайлау комиссиясы 
төрағасының орынбасары __________________                  С.С.Кабдолданова
                                                                                   (қолы)          (аты-жөні, тегі)
Сайлау комиссиясының 
хатшысы                               ___________________                Ш.К.Нургалиева
                                                                                   (қолы)        (аты-жөні, тегі)
Сайлау комиссиясының 
мүшелері:                                              ________________       Н.Ж.Маткаримов 
                                                                                  (қолы)          (аты-жөні, тегі) 
         
                                                                     ____________              А.О.Аскарова
     
                                                              (қолы)                                  (аты-жөні, тегі)        
                                                                ___________________     Б.С.Турганбай         
                                                                         (қолы)                      (аты-жөні, тегі)
                                                                                                          В.О.Богданова
                                                                                       (қолы)          (аты-жөні, тегі)

                                                                                             
   2023 жылғы «18» қаңтар 

                                                                                                    (хаттаманың жасалған күні)

Приложение 5 к постановлению Центральной избирательной комиссии
Республики Казахстан от 24 июня 2021 года № 7/412

Выборы акимов городов районного значения, сел, поселков,сельских 
округов Республики Казахстан «12» февраля  2023 года

(дата выборов)
ПРОТОКОЛ

Сарканской районной избирательной комиссии о регистрации  кандидатов в
 акимы  

(наименование избирательной комиссии)
Амангельдинского сельского округа 

 (наименование города районного значения, села, поселка, сельского округа,  
района (города), области) 

Рассмотрев поступившие в соответствии со статьей 113-5  Конституционного за-
кона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» документы

Сарканская районная  избирательная комиссия решила:
             (наименование избирательной комиссии) 

1. Зарегистрировать кандидатами в акимы:

Выборы акимов городов районного значения, сел, поселков,сельских окру-
гов Республики Казахстан «12» февраля  2023 года (дата выборов)

 
ПРОТОКОЛ

Сарканской районной избирательной комиссии о регистрации  кандидатов в 
акимы  

(наименование избирательной комиссии)
Черкасского сельского округа 

(наименование города районного значения, села, поселка, сельского округа,  
района (города), области) 

Рассмотрев поступившие в соответствии со статьей 113-5  Конституционного за-
кона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» документы

Сарканская районная  избирательная комиссия решила:
 (наименование избирательной комиссии) 

1.Зарегистрировать кандидатами в акимы:

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в  акимы  соответствующие удостове-
рения.

3. Включить зарегистрированных кандидатов в акимы  в избирательный бюлле-
тень.

4. Опубликовать в средствах массовой информации сообщение о регистрации 
кандидатов.
Председатель избирательной комиссии
                                                                      М.П. _____(подпись)       М.К.Естеуов
                                                                                            (инициал имени, фамилия)
Заместитель председателя 
избирательной комиссии _____________(подпись)         С.С.Кабдолданова
                                                                                           (инициал имени, фамилия)
Секретарь избирательной комиссии __________(подпись) Ш.К.Нургалиева 
                                                                                            (инициал имени, фамилия)
Члены избирательной комиссии: ___________                 Н.Ж.Маткаримов
                                                              (подпись)             (инициал имени, фамилия)
                                                       __________                   А.О.Аскарова
                                                                (подпись)             (инициал имени, фамилия)
                                                                 __________                 Б.С.Турганбай
                                                              (подпись)             (инициал имени, фамилия)                       
                                                            __________                    В.О.Богданова
                                                                (подпись)             (инициал имени, фамилия)

 "18" января 2023 года
(дата составления протокола)

«Шекараны бүкіл халық қорғайды» 
қағидасының мәні мен маңызын әсіресе 
еліміздің қасиетті шекарасының бойын-
да тіршілік кешіп жатқан жергілікті халық 
жақсы біледі. Сосын да тау ішінде не-
месе жазық даланың төсінде бейсау-
ат жүрген адамды байқап қалса бірден 
шекарашыларға хабар беруді бұлжымас 
дәстүрге айналдырған. 

Тәуелсіз Қазақстанның шекарасын 
кірпік қақпай күзетіп жүрген шекарашы-
лар мектептерде тұрақты жұмыс істейтін 
«Шекарашының жас досы» үйірмесінің 
мүшелері үшін бүгінгі күннің батырлары 
іспетті. Отан қорғаушыларға қарап бой 
түзеуге, шекарашылар секілді қырағы 
болуға талпынып тұрады. Сонымен 
қатар жергілікті тұрғындар мен шека-
рашылар бауырмал, аралас-құралас. 
Шекара бөлімшелері тұрған ауылдарда 

Шекараны бүкіл халық қорғайдыОтан – шекарадан басталады
шекарашыларға көмек етіп, қол ұшін беру 
үшін құрылған ерікті жасақшылар тобы бар.

...ҰҚК Шекара қызметі Жетісу облысы 
бойынша департаментіне қарасты Алакөл 
ауданы бойынша шекара басқармасы мен 
шекара аймағындағы тұрғындардың ара-
сында өзара тығыз қарым-қатынас орнаған. 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 
жылғы 27 тамыздағы «Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік шекарасының аумағын 
қорғауға азаматтарды тарту Ережесін 
бекіту туралы» Қаулысын іске асыру үшін 
ауқымды жұмыстар қолға алынған. Атап 
айтар болсақ, осы мақсатта құрылған ерікті 
жасақшылар шекарашылармен бірлесіп, 
түрлі алдын алу шараларына белсене ат-
салысып келеді. Шекара бұзушыларды 

іздеуге тигізетін көмектері де ересен.
Сөзіміздің нақты дәлелі, 2020 жылдың 

ішінде жергілікті тұрғындар мен ерікті 
жасақшылардың көмегімен, 20-дан астам 
мемлекеттік шекара режімін бұзушы 
құрықталды. Бұл – әсіресе ел шебінің бой-
ынша мал немесе егін шарушалығымен 
айналысатын жергілікті тұрғындар үшін 
«Шекараны бүкіл халық қорғайды» 
қағидасының өміршең екендігін, сондай-
ақ Шекара қызметіне жүктелген міндетке 
терең түсіністікпен қарайтынын білдіреді. 

Десек те, Алакөл ауданы бойынша ше-
кара басқармасының басшылығы шекара 
аймағының әрбір тұрғынын Мемлекеттік 
шекара күзетін қамтамасыз ету ісіне 
жауапкершілікпен қарап, қырағылық 

танытуға шақырады. Күдікті тұлғаны 
байқаған бойда бұл туралы аталған шека-
ра басқармасының өңірдегі бөлімшелеріне 
хабарлауын сұраймыз: «Арасан» 
8-72832-5-22-72, «Екіаша» 8-72839-5-42-
54, «Басқан» 8-72839-5-42-58, «Лепсі» 
8-72833-5-00-77, «Үйгентас» 8-72833-
5-01-25, «Достық» 8-72833-3-13-39, 
«Сарыбөктер» 8-777-595-20-35, «Жетісу» 
8-777-025-37-58, «Айдала» 8-775-865-00-
54, «Жалаңашкөл» 8-702-539-52-92 неме-
се 8-72833-6-00-07 сенім телефонына.

Отанымыздың қауіпсіздігі оның 
қасиетті шекарасынан басталады.    

ҰҚК ШҚ Жетісу облысы бойынша 
департаментінің 

Алакөл ауданы бойынша шекара 
басқармасы. 
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ARQANS ÄÑGIME
Жыл сайын аңшы жолдастар жиылып, 

қабан атуға рұқсат алу үшін   кәдімгідей 
қаржыға жолдама іздеп әбігерге түсеміз. 
Ол анау-мынау емес, шетелдегі ең мықты 
курорттарға жолдама табумен пара-пар.  
Мұның басты себебі, жылдан жылға 
жабайы шошқаның саны күрт азайып 
бара жатыр, содан болар оған жолдама 
беретін аңшы шаруашылықтарының саны 
да өте  шектеулі. Аға-көкелер мен таны-
старымызды  қосып жүріп әрең алатын  
жолдамамыздың мерзімі тым қысқа, жыл 
соңында жабылуы тиіс. Соны ескеріп, 
желтоқсанның ортасы ауа алғашқы қар 
жауған күні таңға жақын бригада мүшелері 
тайлы-тұяғымызбен шұбырып,  Алматы-
дан шошқалар мекені Қопаға қарай бет 
алдық.

Сүттігеннің құйқалы қыры мен жазық 
жотасы биыл да  ақшаңқан қарымен 
алыстан шағылысып, күміс қырауын 
қылаулатып  қарсы алды. Бұл маңайдың 
ауа-райы да, жері де жан-жануар мен аң-
құсқа өте қолайлы. Түгін тартсаң, майы 
шығатын құнарлы өлкеде олар үшін 
азық пен қорек түрі өте  мол. Қашқан 
шошқа тығылатын  қамысы да жетерлік, 
сондықтан  оның толас таппай іздейтіні де 
осындай қорыстың арасы. 

Жабайы шошқалар қамыс ішінде 
өсетін әртүрлі шөп пен өсімдіктердің та-
мырын қазып жейді, сондағы балшықты 
кешіп,  шалшыққа аунап ем-домын 
қабылдайды. Қалың қамыстың адам 
аяғы баспайтын түкпіріне кәдімгідей 
үйшік жасап, осындай қауіпсіз жерде 
тыныстап демалады. Оның үйшігінің 
астына қамыстың үлпілдегін жи-
нап, жұп-жұмсақ етіп төсеніш төсеп 
қоятын әдеті де  бар. 

Жалпы, жабайы шошқа - 
айыртұяқты сүтқоректілер отряды-
на жататын жануар, түр-тұрпаты үй 
шошқасына ұқсас болғанымен, дене 
тұрқы одан қысқа әрі дембелше-
леу. Еркек қабандарының салмағы 
75-100 килодан бастап, кейбір аса 
ірілері үш центнерге дейін тарта-
ды, ұрғашы мегежіндері 60-100 
килограммның ар жақ, бер жағында 
болады. Алып қабандардың жо-
тасын қоса  алғандағы биіктігі 120 
см, ал құйрығын қоспағандағы  
ұзындығы 65-тен 200 сантиметрге 
дейін жетеді. Осыдан-ақ оның кәдімгідей 
ірі жануар екендігін байқай беріңіз.

Шошқаның аяғы жуандау болғанымен, 
быртық әрі қысқа болып келеді. Қашқанда 
адымы еркін ашылмай, екі жағына теңселе 
жүгіреді. Жай көзге зымырап бара жатқан 
сияқты көрінгенімен, ол соншалықты 
жүйрік емес, дегенмен жаны қысылғанда 
сағатына қырық шақырым  жылдамдықты 
алып жібереді. Ұзын құлақтары қашанда 
тікірейіп тұрады, денесін тұтастай басып 
тұратын қылшықтарының түрі қоңырқай, 
ара-тұра саршулан тартады. 

Қабанға аса қатты сұс беретін, әрине, 
оның қанжардай өткір азу тістері. Жабайы 
шошқа тамақ талғамайды, өсімдік тамыр-
ларынан басқа жеміс-жидекті де сүйсіне 
жейді. Күз айларында шошқаны таулы 
аудандардағы бау-бақтың арасынан жиі 
ұшырастыруға болады. Жаңғақ жабайы 
шошқаның тамақ рационындағы негізгі 
қоректердің бірі болғандықтан, жаңғақты 
орман оның сүйікті мекені. Ыңғайы кел-
генде ұсақ насекомдар мен бақа-шаяннан 
да бас тартпайтын талпақ танау, қарны 
ашқанда өлексені де талғажу ете береді.

Олар таңертеңгілік және кешкілік 
уақытта тамақтанады, ал күндіз және түнде 
жатып демалғанды ұнатады. Негізгі өмір 
сүру ареалы балшықты,  қамысты жерлер 
болғанымен, тоғай арасындағы бұталы 
аймақты да мекендейді. Ондай жерлер-
ден көп қуғын көрсе, ара-тұра қырат пен 
адырларды аралап шығандайды. Дене 
тұрқы ебедейсіз болғанымен, жабайы 
шошқалар суда еркін жүзеді, ені ұзын 
терең өзендердің өзінен еш қиналмай 
арғы бетке өте шығады.

Жабайы шошқаның ұрғашылары мен 
торапайлары  топтасып өмір сүреді, ал 
еркек қабандар болса, жалғыз жортқанды 
ұнатады. Қабандардың кеудесі мен қос 
қабырғасындағы қалың май және қатты 
шеміршек оларға өзара төбелес кезінде 
қалқан рөлін ойнайды. Жұптасу кезінде 
осы шеміршектер қатая түседі. Ондай 

Қару сыйлаған қабан
Қабан десе танауы талпиған,  азу тістері сойдиған, жолындағының бәрін жапыратын  жа-

байы шошқаның еркегі көз алдымызға келері анық. Қамыс арасында қорсылдап тұмсығымен 
тамыр қазып, өзімен өзі жүретін сол бәтшағардың былайғы күнде ешкімге қастығы жоқ.  

Бірақ, олжалы аңшылықтың көзіне айналған соң  жер-жерде жүрегінің түгі бар аңшылар 
әлгінің қыр соңынан қалмай, қайткенде қарауылына іліндіруге тырысады. Он жылдан бері  бізде 
сол үрдіске еліктеп, талпақ танаудың соңына шырақ алып түсіп жүрген жайымыз бар.

қалқанды алыстау жерден атылған оқ та 
оңайлықпен тесе алмайды. Сондықтан, 
аңшылар кез келген жабайы шошқаны  
жеке оқ немесе картечьтің ең үлкен 
нөмірімен атуға мәжбүр. Қабан үйірге 
тек шағылысатын кезде ғана қосылады. 
Мұндайда ұрғашы шошқаның «назарын» 
өзіне аудару үшін ересек қабандардың 
арасында «қанды қырғын соғыстар» 
жиі орын алады. Жеңген жағы үйірдің  
ұрғашыларына уақытша иелік етеді. 
Аналығы өмірге ең аз дегенде төрт, 
көбінесе алтыға дейін торапай әкеліп, 
әлгілер тез өсіп жетіледі. 

Табиғаттағы жабайы шошқалар жи-

ырма жылға дейін өмір сүретіні белгілі. 
Ал, көптеген Европа елдерінің гераль-
дикасында бейнеленетін қабан  көзсіз 
батырлық пен ерліктің символы іспеттес. 
Осындай қорқынышты хайуанмен сан 
мәрте жекпе-жек келіп, олжалап жүрген 
жүрген біздің  бригада жігіттері де оңай 
шағылатын жаңғақ емес.    

Бүгінгінің жабайы шошқалары жиі 
қуғын-сүргін көретіндіктен, кез-келген 
жер жағдайына тез бейімделіп, аңшының 
психологиясын жақсы меңгеріп алған. 
Оларды аулау жылдан жылға қиындап 
бара жатқаны шындық. Мұны осындай 
аңшылықтан мол тәжірибе жинақтаған 
аңшылар жағы ғана жақсы біледі. Соның 
бәрін ескере отырып, әрбір аңшылыққа 
сақадай сай дайындалатын біздердің 
бес қаруымыз бүгінде түгел болатын. 
Алдын ала жергілікті жерлердегі барлау-
шылар мен шолғыншылардан алынған 
«мәлімет» бойынша, Сүттігеннен Алтай 
көліне бағыт алған тұстағы бізге белгілі 
қалың қамыста көктемнен бері бір үйір 
шошқа мекендеп жүрген көрінеді.

Жол бойы түнде жауған  қардан кейінгі 
жаңа іздерді шалып, бағытымыздан кез-
дескен  қорыстарды адақтап, межелі жер-
ге жеткенімізде қыстың қысқа күні еңкейіп, 
кеш батуға айналды. Алдымыздағы ала-
са қоғаның арасында сайрап жатқан 
іздерге көзілдірігінің үстінен үңіле қараған 
бригадиріміз Ерлан мұнда бір дәу қабан, 
аналық және төрт биылғы торапайдың 
«тығылып» жатқанын жеткізді. Ауруға 
анық  диагноз қоятын мықты дәрігер 
сияқты, кез келген шошқаның ізін тайға 
таңба басқандай оқи алатын Ерланға еш 
шүбәсіз сендік. 

Қас қарайып бара жатқан соң, сол 
маңайға жақындау таныс малшының 
фазендасына «құдайы қонақ» болып 
қону ұйғарылды. Жабайы шошқалармен 
айқасты келесі күннің еншісіне қалдырдық.

Жігіттер кешкі астың үстінде  ертеңгі 
қабан қамаудың жоспарын құра баста-
ды. Ерлан әр аңшыға мылтықтарын тағы 

бір тексеріп өте сақ болуын тапсырды, 
себебі мұндай қауіпті аңшылыққа атылу-
ына кәміл сенетін  кепілдігі бар қарумен 
шыққан жөн.  

Бастарын бәйгеге тігіп, іштегі 
«айдауға» кіретін жүрегінің түгі бар  Ақан 
мен Ерлан сиқты көкжалдардың еңбегін 
еш қылып, шошқа сенің алдыңнан шыққан 
сәтте мылтығың атылмай қалса, құрыдым 
дей бер. Беті-қолын қамысқа тілгілеткен, 
болмаса  күн бойы әуре-сарсаңға түсіп, 
қабан қуалаған еңбектерін еш кетірген 
сені ешкім аямайды. Бүкіл бригада бо-
лып жабылып, кінәлі аңшыны түтіп жейтін 
кездер жиі кездеседі. Сын сағатында 

сасқалақтап тигізе алмай мүлт кетсең, 
тіпті «қораға» кіргенің. Ондай құр адам са-
нын көбейтіп жүргендер бірден айдаудың  
шошқа шықпайды-ау деген ең алыс 
керексіз тұстарына қойылады.  

Кейде бірінші оқпен қабанды жара-
лап, екінші мәрте мылтығың от алмай 
қалса, тек өзіңді ғана емес бүкіл бри-
гада  мүшелерінің басын қауіпке бай-
лап бергенің. Жаралы қабан жолын-
да көлденең тұрған аңшыны аямайды 
және  ештеңеден тайынып тайсалмайды. 
Қанжардай қылпылдаған азу тістерімен 
аңшы итін  жарып немесе ішек-қарнын 
ақтарып кететін дойыр неме, мұндайда 
өшін сеннен алады. Кәрі аңшылардан 
қабанның адамды астына басып алып, 
қол-аяғын шайнап тастайтыны жөнінде 
сан мәрте естіп жүрміз. Бақанас жақта жа-
ралы қабан аяғын қақ бөліп кеткен, Бөрлі 
өңірінде арқасы мен құйрығының етін екі 
айырып кеткен сақа аңшылармен бірнеше 
рет ауызба ауыз сөйлескенім бар.

Осының бәрін жақсы білетін кәнігі 
аңшыларға соңғы ескерту жасау 
-Ерланның тікелей міндеті. Елге ақыл  
айтқанда керемет, сөйте тұра былтырдан 
бері бригадирдің  ескі қосауыз ТОЗ-ының 
өзі сыр беріп жүр. Көктемде мылтығының 
бір ұсақ бөлшегі сынып қалып, бүкіл Ал-
маты, Талдықорғаннан табылмай, ақыры 
Асқар таныстарына тапсырып сонау 
алыстағы Оралдан әзер алдырып беріп 
еді.

 Мылтығы бірде атылып, бірде 
қырсығып атылмай қытығына тие берген 
соң Ерланның көзі Асқардың жап-жаңа 
бесатар «Retay Masai Mara» мылтығына 
түсіп жүрген. Бұл екеуі  бір-біріне жерлес,  
Бөрлітөбе өңіріндегі Көкжиде ауылының 
тумалары. Осы жолы Ерлан ағасына ер-
келеп, астына көпшік қоя сөйледі: 

- Арамызда «Магнат» деген 
мәртебелі атыңыз бар, Асеке деген 
затыңыз  бар, қашанғы түкке тұрмайтын 
түрік мылтығын ұстайсыз? Анығын 
айтыңдаршы, жігіттер, мына мылтық 

Асқар ағама түк жараспайды ғой? Мұндай 
көсеу ауыл арасында жүрген біз сияқты 
«бракаштардың»  деңгейі. Сіздей атпал 
азаматтар  қымбат итальяндық «Benelli» 
мылтығын, тым құрығанда сапалы  неміс 
маркасы «Sauer» ұстаса керекті?! 

 Дастархан басында ерігіп  отырған 
жігіттер дуылдап Ерланды қоштап ала 
жөнелді. Бәрі жанын қоймай жабылып 
Асекеңді «көкпар» қылып тартуға айнал-
ды. Асқар амалсыздан  ойлана баста-
ды. Сан жорықта дәмдес, үзеңгілес бо-
лып бірге жүрген аңшы жолдастарының 
ыңғайына жығылып көңілдерін қимай 
бесатарын ауылдасына бере салайын 

десе, мұны сатып алғанына 
көп бола қойған жоқ. Өзі де 
әлі жарытып қызығын  көріп 
үлгермеді. 

Жұмыр басты пенде емес 
пе, бес жүз мың теңгеге алған 
мылтығын жерлесім екен деп 
Ерланға ұстата салғанға іші 
қимай тұр.  Десе де, бүкіл 
Жетісудың аңшыларына 
керемет «қабаншы» деген 
атағы шыққан осы бауыры 
қанша жыл бойы қасына серік 
болып, бұған  аңшылықтың 
сан түрлі қызығын көрсетіп 
жүргені ақиқат. Өзіне деген 
көңілі, сыйы мен қызметі де 
ерекше. Айнала қоршаған он 
бес шақты аңшылар Асқарды 
қолпаштап, жер-көкке 
сыйғызбай мақтап, үйіріп 
әкетіп бара жатыр. Оның 

үстіне тоңып қалмайын деп бағана дала-
да тартып жіберген екі жүз грамм да бой-
ын балбыратып, емешегін елжіретіп тұр. 
Мақтағанды кім жек көрсін?! Асекеңнің 
іші біртүрлі жылып бара жатқан секілді, 
Ерланға қарап:

- Ертең ана қамыстағы «секачты» тура 
алдыма айдап шықсаң, мылтық  сенікі 
- деген сөздің аузынан қалай шығып 
кеткенін өзі де аңдамай қалды.  

Отырғандардың мына мәрттікке сөзге 
риза болғандары соншама, орында-
рынан атып тұрып  ду қол шапалақтап 
жіберді. «Асекеңнің жомарттығы үшін 
алып қою керек» деп стаканға қол жүгіртіп 
жатқандардың қарасы да  жетерлік. 

Ағасының бұлай сылқ етіп бірден көне 
салғанына әлі сене алмай тұрған Ерлан 
«сақтандыру шараларын» күшейте түсті:

- Аңшы мырзалар, шуламай тоқтай 
тұрыңдар, тыныш! Бәрі еркекше  болсын! 
Асеке, қабанды тура алдыңызға айдап 
алып шықпасам, маған серт. Тимей кет-
се, мылтығыңызға серт. Алдап бермей 
кетсеңіз, Сізге серт!

Содан кейін асықпай, алпамса денесін 
осы жердегі аңшылардың жасы үлкені 
Талғатқа қарай бұрып, ол кісіге салмақ 
сала сөйледі:

- Басымды бәйгеге тігіп тұрмын. 
Сенетін сыйлас ағам болса да, жігітше 
бәстесем, жолыңыз үлкен,  қолымызды 
қиып жіберіңіз.  

Қос жерлес құшақтасып қол алысты. 
Қысылған қарымды қолдар  қиылды. 
Айтылған сөз, атылған оқ. Әркімнің ойы 
әр саққа жүгіріп, мына ерекше бәске се-
нер сенбестерін білмей, бәрі бір сәт ты-
ныштала қалды. Сәл үнсіздікті қайта 
Ерланның өзі бұзды:

 ЕСЕНАЙ ІҢКӘРБАЕВ.
(Жалғасы бар).

 - Ағалар, Сіздердің алдарыңызда 
жігітше уәде беремін, егер ертең 
Асекеңнің бесатары маған бұйырып жат-
са, өзімнің қосауызымды Ақан досыма 
сыйлаймын!
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Ауылдың көркі – азаматынан!

Аудан орталығынан 
шалғай орналасқан   
ауылымыз бірлігі 
мен тірлігі  жарасып,   
еңбегімен ынтымақты 
күн кешіп жатыр. Осы 
шағын ауылымыз тәлім 
мен тәрбиенің ордасы.  
Киелі жерімізде елге та-
нымал зиялы азаматтар 
мен қоса еселі еңбегімен 
танылған азаматтары-
мыз да баршылық. 

Биылғы келіп жеткен  қоян жылын көктеректіктер ерекше көңіл - күймен  қарсы 
алды. Әр жылдан ерекше жақсылық тосын сыйлар күтетініміз анық қой. Жаңа жыл 
қарсаңында әкімшіліктің ұйымдастыруымен шаруа қожалықтары  демеушілік көрсетіп,   
ауылымыздың еңбек ардагерлеріне, ардақты ата - апаларымыз бен көп балалы 
аналарымыздың отбасыларына сый - сияпат көрсетілді. Мерекелік шырша салтана-
ты  ауыл әкімі Смағұлов Серіктің құттықтауымен басталып,  әр - түрлі ойын-сауықпен 
жалғасты. Биылғы жылға қоян жылы дүниеге келген 1963 жылғылар  мен 1987 
жылғылар тұрмыстық заттар, 1999 жылғылар 15 дана кулек тәттілер, 1975 жылғылар 
100 мың  теңгеге  демеушілік  көрсетіп, сыйлықтар берді.  Мерекелік шараға ауыл жа-
стары түрлі костюмдер тігіп киіп, өз өнерлерін ортаға салды. Бас жүлдені «қасқыр» 
болып  киінген Ембергенова Сәуле, бірінші орынды «ерекше қоян» костюмін киген  
Құрманалиева Ақмарал, екінші орынды «Ну-погади» костюмімен Қасымжановтар 
жанұясы, үшінші орынды «ақ қоян» болып киінген  Ешмұханбетов Нұрбек  иеленді.   
Жасыл шырша  думанын  ауыл жастары Нығмет Ерасыл мен Ережепов Данияр әдемі 
әндерімен түрлі ойын–сауықпен қыздырып  жіберді. «Қасқыр», «Панда», «Қоян» киімін 
киген жастарымыздың  биі,  әкімшілік пен мектеп ұжымынан бірдей киінген «қояндар» 
тобының    биі, Қасымжановтардың  «Ну-погади»   қойылымы  мен басқа да костюм ки-
ген  ауыл тұрғындарының өнері көпшілікке  ерекше әсер беріп,   мерекелік шыршаның 
сәнін келтірді. Ауылымыздың мерейін арттыратын жомарт жандарымыздың қатары  да 
жыл сайын көбейіп келеді. Ауыл болып көптеп көмектеп тұрғызып жатқан  мешітіміздің 
де құрылысы  аяқталуға жақын. Мәдениет үйіміздің де күрделі құрылысы жыл соңына 
дейін бітеді деген үміттеміз. «Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» демей 
ме?!  Ауылымыздан шыққан 1979 жылғы түлектеріміз  екі тай қазан мен  титан, 1989 
жылғылар  екі стол орындықтарымен, 1975 жылғы түлектеріміз  бұрылысқа  арка ор-
натып, кіре беріске демалыс орынын, мектебіміздің жақтауына   Ы.Алтынсариннің  
«Кел балалар оқылық»   сөзі жазылған тақтайшасын іліп, ауылымыздың көркеюіне өз 
үлестерін   қосып келеді. Жырақта жүрсе де туған ауылына көңіл бөліп, демеушілік 
көрсетіп жүрген барлық жерлестерімізге  қолдауы мен қамқорлығы үшін, жаңа жылда  
толағай  табыстар, еңбектеріне жеміс,  жанұяларына  амандық,  дендеріне саулық, 
барлық істеріңізге сәттілік тілеп,   шексіз  алғысымызды   білдіреміз!    

                                         Г.КАСЕНОВА,
М.Мәметова атындағы орта мектебінің кітапханашысы 

  Көктерек ауылы.

Қазіргі заманның даму қарқыны мұғалімдерден шығармашылығын жаңаша, 
ғылыми-зерттеу бағытында құруды талап етеді. Компьютер және ақпараттық техно-
логиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін 
қалыптастырады. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың 
ойлау қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы 
заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары болмақ. 
Жаңа ақпараттық техникаларын пайдалану соңғы уақытта мектептегі білім беру 
жүйесінде маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Мультимедиялық технологи-
ялар көбіне компьютерлік сыныптарда қолданылады. Қазіргі уакытта сабақ материа-
лына байланысты көптеген компакт-дискілер бар. Мектептегі информатика сабағын 
компьютердің көмегіне сүйеніп өткізуге көп мүмкіндіктер жасалған. Жаңа материалды 
түсіндіруде интерактивті компьютерлік графиканы пайдалануды көздейтін аппараттық-
бағдарламалық құралдарды пайдалануға болады. Компьютерлік графикалық мате-
риал презентациялық монитор көмегімен көрсетіледі. Информатика пәні бойынша 
компьютерлік тестілеуді қолдану оқушылардың интеллектуалдық танымын арттыра-
ды. Оқушылар бір тестілеуден жақсы нәтижеге жеткенше бірнеше қайтара өтеді. Бұл 
тестілердің барлығы информатика бойынша минимум талаптарына сәйкес келеді. 
Келесі бір маңызды жағдай уақытты үнемдеу.

Осындай ақпарат құралдарын пайдалана отырып, мен сабақ барысын-
да оқушылардың қабілетіне, білім деңгейіне, ынтасына қарай топқа бөліп, өз 
бетімен еңбектенуге, ізденуге, шығармашылыққа баулып, қорытынды жасауға 
машықтандырамын, оқушының ақыл-ойын дамытып, өзіндік дүниетанымын 
қалыптастырамын, сабаққа ынтасын арттырып, тапсырманы орындау барысында 
жіберілген қателер мен кемшіліктерді уақытында анықтап түзетуге мүмкіндік беремін. 
Сабақ барысында оқушыларды біліммен қаруландырып қоймай оларды қисынды 
ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту үшін оқушылардың шығармашылық ізденісін, 
тапқырлығын, зеректігін, ойлауға икемділігін, өмірге ғылыми көзқарасын дамытуға 
өткізілген сыныптан тыс жұмыстар: «Көңілді тапқыштар», «Тапқыр достар» сияқты 
танымдық ойындарын қолданамын. Алынған өзекті тақырыпты басшылыққа ала 
отыра және істелінген жұмыстарды қорытындылай келе өзін-өзі бағалай білетін, 
шығармашылық деңгейі жоғары жан-жақты тұлға қалыптастыра отыра, оқушының 
білім сапасын көтеремін, алған білімдерін өмірмен ұштастыруға бағыт беріп оқушы 
кұзырлығын дамытамын. Осындай тәжірибем арқылы оқушылардың білімін, 
дағдыларын, ойлау қабілеттерін, шығармашылық ізденісін бақылау арқылы біршама 
нәтижеге жеттім. Мысалы: «Word мәтіндік редакторында кесте құру»тақырыбындағы 
ашық сабақта ақпараттық технологияны пайдалану арқылы оқушылардың есте сақтау, 
ойлау қабілеттерін дамыттым. Есте сақтау қабілетін шыңдауға, ғылым мен техника 
жетістіктеріне, білімге деген қызығушылығын арттыруда сыныптан тыс шаралардың 
маңызы зор. Оқушылардың информатикалық сауаттылығын арттыру, алған білімдерін 
тиянақты болуын қадағалау үшін сыныптан тыс жұмыстар жүргізіп, оқушыны 
қызықтыратындай информатикалық ойындар викторина шешу, кроссворд құрастыру, 
логикалық есептер шығарту арқылы ой-өрісін, пәнге қызығушылығын арттырып, пән 
аралық байланысты нығайту қажет.

Д.ДУАНОВ,
Бірлік орта мектебінің информатика пәні мұғалімі.

Ақпараттық технологияны қолдану арқылы 
оқушылардың информатика пәніне деген 

қызығушылығын арттыру

Болғанда заман күл-талқан,
Айтқандай Мағжан бабадан:
Ұлттықтан ұлы белгі боп,
Мұра еді жалғыз тіл қалған.
Қайталанған дүркін-дүркін де,
Қаншама қуғын-сүргінде.
Бабалар бізге жеткізген,
Жәйы қалай соның бұл күнде?
Қаз-қалпы ма баяғы?
Тең тұр ма төрт аяғы?
Гүл жарып тұр ма жас шыбық,
Ішінде бақтың саялы?
Бұрынғыдай бәрі нулы ма?
Қурағаны жоқ па,сулы ма?
Тәуелсіздік келген ақ таңда,
Айы оңынан туды ма?
Керек еді болу дәл солай,
Болмады неге мүлде олай?
Себебін оның сұрасаң,
Берілер жауап мүлде оңай:
«Алайық ел боп жайланып,
Күшейіп, ұрт майланып.
Мәңгілік ел боп нығаю,
Қалған жоқ қой тілге байланып?–
Дейді билік былқ етпей,
Тұрғандай отыз жыл жетпей.
Көпшілік күйттеп тірлікті,
Ол дағы жүр бүлк етпей.
Тілегі оның  көйлек көк,
Жетеді болса қарын тоқ,
Болашағы ұлттың дегенді
Ойлауға мүлде құлық жоқ.
Ұмытып қазақ екенін,
Қазақстан дейтін мекенін.
Ойлап та ол қоймайды,
Мәңгі ел ету не екенін.
Тілменен қалу халық боп,
Тұрса да ол анық боп.
Бұтып-шатып сөйлейді,
Орысша білгенге қарық боп.
Ұлттықтың жалғыз белгісі,
Тілде екенінде жоқ  ісі.
Тіл жоғалса, ұлт жоққа,
Ауырмайды мүлде іші.
Сөйлемеу мен шұбарлау–
Екеуі де тілге жау.
Ондайларға ескертсең,

«Не бар,–деп,–онда» айтар дау.
Орысша сөйлеу, шұбарлау,
Мәдениеттілік пе апырмау?
Түбі ондай жауаптың 
Санасыздықта жатыр-ау.
Айтсаң да мәнін қайталап,
Келмейді жөнге шалқалап.
Ұлттың түпкі тамырын
Жатқанын сезбейд балталап.
Не болған біздің санаға,
Кең-байтақ мынау далада
Жеткілікті еді ғой,
Үлгі алар абыз дана да.
Солардың бәрі тіл үшін,
Ислам дейтін дін үшін.
Күресіп өтті өмірден,
Емес тек тірлік–күн үшін.
Тіл өлсе, ұлт өледі,
Тарихта көп дерегі.
Қателерден  сабақ ап,
Бірігу бізге керегі.
Көтерер ертең туыңды,
Бүгінгі жас буынды.
Жетегінде жіберме,

Қалайтындарға құруыңды.
Мамандық жоқ деп дәл ондай,
Құрметтеген халық азандай.
Ұстаздарға айтар назым көп,
Ренішім қара қазандай.
Кім көрген баладан ондайды,
Сөзді мәнді айта алмайды.
Орысша қосып сөйлеуде
Алдына жан салмайды.
Былай тұрсын бала сөздері,
Орысша қосад өздері.
«Раз, рез, ещо» деп,
Сайрайтын да бар кездері.
Мән бермей бала сөзіне,
Үйдегі жүрген кезінде.
Ата-ана да тым құмар,
Орысшалауға өзі де.
Жағдай, міне, осындай,
Жүре береміз бе осылай?
Еш нәтиже шықпайды,
Бәріміз бірге қосылмай.
Жаным, «өзің диуанасың,
Сонда «кімге пір боласың?»–
Деп айтылған мәтелдің,

Білесің сонда расын.
Үкімет жөндеп тұрмысты,
Індетсін жемқор қылмысты.
Салт пен тілге қатысты
Қолға алайық біз бар  істі!
Күн сайын сан сөз өлуде,
Құнсыз сөз күнде енуде.
Ұлттықты үгіп барады,
Басқа ол не беруде?
Тілің сенің кімнен кем?
Жерисің одан неге сен?
Кешірімді кешегің,
Тәуелді онда бодан ең.
Ендігі ездік жарамас,
Болашақ оны қаламас.
Кеңірдектен тойсаң да,
Асың бойға  тарамас.
Оян, қазақ, ойлан да,
Айқын мақсат қой алға.
Қу құлқынға құл болма,
Құлдық елді жояр да.
«Ертең өлсең сен, тілім,
Өлейін онда мен бүгін.»–
Деп  авардың Расулы,
Танытқан кеше елдігін.
Кеңестік сол заманда,
Барып ондай қадамға.
Ұлтжандылықпен танылу,
Бұйырмаған әр адамға.
Тәуелсізсің сен бүгін,
Қолыңда тұр теңдігің.
Өткізіп алдық отыз жыл,
Жарамас,қазақ,ендігің!
Түзеліп әуел сіз бен біз,
Салайық бастап жастарға із.
Дәл қазірден кеш қалсақ,
Етпейді көмек жыл да жүз!
Көз салшы бар әлемге,
Біз сияқты қай елде?
Мемлекеттік тіл атанып,
Шыға алмай жүрген ол төрге?
Ойлайтын халық пайдасын,
Жігіті қазақ қайдасың?
Бола алмау ап-аз авардай,
Әр қазақ саған үлкен сын!

          Болатхан ЕСІРКЕГЕН.

Үлкен сын
 (Тіл туралы толғау)

QOĞAM
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АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ
 «Сарқан ауданында азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық елдi 

мекендерде жұмыс iстейтiн әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет саласындағы 
мамандарға жиырма бес пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтік 
мөлшерлемелер белгілеу туралы» 

«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу ту-
ралы» Қазақстан Республикасы  Заңының 18-бабының    4-тармағына және «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының  6-бабының 1-тармағының 15- тармақшасына сәйкес, Сарқан аудандық 
мәслихаты ШЕШТІ: 

1. « Сарқан ауданында азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық елдi мекен-
дерде жұмыс iстейтiн әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет саласындағы мамандарға, сондай-
ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істейтін 
аталған мамандарға қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың 
мөлшерлемелерімен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен 
тарифтiк мөлшерлемелер белгіленсін».

2. Сарқан аудандық мәслихатының 2020 жылғы 16 қыркүйектегі   (Алматы облысы Әділет 
департаментінде нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде 2020 жылы 23 қыркүйек №5666 
тіркелген) «Азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық елдi мекендерде жұмыс iстейтiн 
әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт саласындағы мамандарға жиырма бес 
пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтік мөлшерлемелер белгілеу туралы» № 86-335 
шешімінің күші жойылды деп танылсын.

 3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан аудандық мәслихатының «Экономика, бюд-
жет, аграрлық сала, жер қатынастары, экология, кәсіпкерлікті дамыту және туризм мәселелері 
жөніндегі» тұрақты комиссиясына жүктелсін. 

 4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 
алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

                             Лауазымы  Аты-жөні
ЖОБА

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ
2023 жылға Сарқан ауданының ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға 

келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және 
агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер 
әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне көтерме жәрдемақы және тұрғын 
үй сатып алу немесе салу үшін бюджеттік кредит түрінде әлеуметтік қолдау шараларын 
ұсыну туралы

Қазақстан Республикасының № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзі - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының № 
66 «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу тура-
лы» Заңының 18 бабының 8 тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 183 «Ауылдық 
елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік 
қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауыл-
дар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік 
қолдау шараларын ұсыну мөлшерін айқындау туралы» қаулысына және Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің № 72 «Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге және тұруға келген 
денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік 
кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының 
мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтiк қолдау шараларын ұсыну қағидаларын бекіту туралы» 
бұйрығына сәйкес, аудандық мәслихат ШЕШТІ: 

1. Сарқан ауданының ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық 
сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен 
саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының 
мемлекеттік қызметшілеріне көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін 
бюджеттік кредит түрінде әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшері:

1) бір жүз еселік айлық есептік көрсеткішке тең сомада көтерме жәрдемақы;
2) тұрғын үй сатып алуға немесе салу үшін әлеуметтік қолдау – бір мың бес жүз айлық есептік 

көрсеткіштен аспайтын сомада бюджеттік кредит болып айқындалсын.
2. Сарқан аудандық мәслихатының 2015 жылғы 12 ақпандағы (Алматы облысы Әділет 

департаментінде 2015 жылы 05 наурызда №3087) «Сарқан ауданының ауылдық елді мекендеріне 
жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, 
мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға көтерме жәрдемақы 
және тұрғын үй алу немесе салу үшін әлеуметтiк қолдау көрсету туралы» №50-257 шешімінің күші 
жойылды деп танылсын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан аудандық мәслихатының «Экономика, бюд-
жет, аграрлық сала, жер қатынастары, экология, кәсіпкерлікті дамыту және туризм мәселелер 
жөніндегі» тұрақты комиссиясына жүктелсін.

4. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

  Лауазымы  Аты- жөні

Проект    

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
                                                                                                     
 «Об установлении повышенных на двадцать пять процентов окладов и тарифных 

ставок специалистам в области социального обеспечения, культуры, являющимся 
гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах Сарканского 
района, а также указанным специалистам, работающим в государственных организа-
циях, финансируемых из местных бюджетов» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О государственном ре-
гулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»,  с подпунктом 15, 
пункта 1, статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и са-
моуправлении в Республике Казахстан», Сарканский районный  маслихат РЕШИЛ: 

1. Установить специалистам в области социального обеспечения, культуры являющимся 
гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах Сарканского района, а 
также указанным специалистам, работающим в государственных организациях, финансируемых 
из местных бюджетов повышенные на двадцать пять процентов оклады и тарифные ставки по 
сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских 
условиях».

2. Признать утратившим силу решение Сарканского районного маслихата «Об установлении 
повышенных на двадцать пять процентов окладов и тарифных ставок специалистам в области 
социального обеспечения, образования, культуры, спорта являющимся гражданскими служащи-
ми и работающим в сельских населенных пунктах, а также указанным специалистам, работаю-
щим в государственных организациях, финансируемых из местных бюджетов» от 16 сентября 
2020 года № 86-335 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 5666 в Департаменте юстиции Алматинской области от 23 сентября 2020 
года).

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сар-
канского районного маслихата «По вопросам экономики, бюджета, аграрной сферы, земельных 
отношении, экологии, развития предпринимательства и туризма». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юсти-
ции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Должность                                            ФИО

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
О предоставлении в 2023 году мер социальной поддержки специалистам в области 

здравоохранения,образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропро-
мышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, 
сельских округов,  прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пун-
кты Сарканского района 

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан № 148 «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 8 статьи 18 Закона Респу-
блики Казахстан № 66 «О государственном регулировании развития агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий», постановлением Правительства Республики Казахстан № 183 
«Об определении размеров предоставления мер социальной поддержки специалистам в области 
здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышлен-
ного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, 
прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» и приказом Министра на-
циональной экономики Республики Казахстан № 72 «Об утверждении Правил предоставления 
мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социально-
го обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим 
аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сель-
ские населенные пункты», районный маслихат РЕШИЛ:

1. Определить размеры предоставления мер социальной поддержки специалистам в области 
здравохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышлен-
ного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, 
прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Сарканского района:

1) подъемное пособие в сумме, равной стократному расчетному показателю;
2) социальная поддержка для приобретения или строительства жилья-бюджетный кредит в 

сумме, не превышающей тысячу пятьсот  месячных расчетных показателей.
2. Признать утратившим силу решение Сарканского районного маслихата от 5 марта 2015 

года за №50-257 «О предоставлении подъемного пособия и социальной поддержки для приоб-
ретения или строительства жилья специалистам в области здравоохранения, образования, со-
циального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для ра-
боты и проживания в сельские населенные пункты Сарканского района»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сар-
канского районного маслихата "По вопросам экономики, бюджета, аграрной сферы, земельных 
отношений, экология, развития предпринимательства и туризма"

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

   Должность                                                                               Ф.И.О.          

Жетісу облысы бойынша жыл 
басынан бері 237 интернет алаяқтық 

фактілері тіркелді, бұл респу-
блика аумағында 19178 тіркелген 

алаяқтықтың жалпы санының 1,2 % 
құрайды.

237 интернет алаяқтық фактілері 
өңірлер бөлінісінде: Талдыкорган 
қаласы-180, Қаратал-18, Алакөл-16, Пан-
филов аудандары-5, Текели қаласы-4, 
Кербұлақ-4, Көксу-3, Сарқан-3, Ақсу-2 
және Ескелді аудандары-2.

Көбінде, бұл қылмыстың түрі ұялы те-
лефондарды қолдану арқылы жасалады. 

Алаяқтар банктік ақпаратқа қол 
жеткізу үшін азаматтардың қажетті жеке 
мәліметтерін алудың түрлі тәсілдерін 
қолданады: жоғары лауазымды полиция 
қызметкерлері WhatsApp мессенджеріне 
алдын ала қолдан жасалған, растайтын 
құжаттарды тастай отырып ұсынады: 
елтаңбалы мөрмен расталған қызметтік 
куәліктерді, қылмыстық іс қозғау ту-
ралы қаулы түрлі банктердің қаржы 
бөлімдерінің қызметкерлері ұсынады.

Мысалы, Талдықорған қалалық полиция 
басқармасымен аз. Ф. арызы бойынша тергеп-
тексеру жүргізілуде, іс құжаттарына сәйкес 
белгісіз тұлғалар оның атынан онлайн несие 
алып, алған қаражатты жымқырған. 

Көбінде Сізге несие рәсімделгені тура-

лы жаңылыстырады және 
олар  банк картасы бойын-
ша мәліметтерді, карточка 
нөмірін, банк картасының 
артқы жағында орналасқан 
CV кодын хабарлауды 
сұрайды.

Көбінде алаяқтар 
WhatsApp мессенджеріне 
қонырауларды пайдала-
нады, өткені WhatsApp 
қонырауларды бақылау 
қиын, өйткені бұл адамдар 
ел ішінде де, одан тыс жер-
лерде де болуы мүмкін.

Интернет-алаяқтық «Ко-
леса», «Крыша», «OLX» интернет-сайттарын 
пайдалану арқылы да жасалады.

Әлеуметтік желілер арқылы: «Инста-
грамм», «Телеграмм», «Фейсбук», «ВКонтак-
те», арқылы мүлікті сату туралы хабарлан-
дыруды жариялау кезінде. Сонымен қатар, 
алаяқтар көбінесе қымбат заттардың өте төмен 
құнын пайдаланады, осылайша сатып алушы-
ларды тартады.

Қазіргі уақытта қылмыстың осы түрін 
жандандыруға байланысты ішкі істер орган-
дары қылмыстың осы түрін жасауға жол бер-
меуге бағытталған шаралар қабылдауда. ІІМ 
қылмыскерлердің алаяқтық әрекеттері тура-
лы ескерту сипатындағы SMS хабарламалар 

Абайлаңыз - интернет алаяқтар!

жібере басталды.
Республиканың ішкі істер органдары аза-

маттарды сақ болуға және негізгі сақтық шара-
ларын ұстануға шақырады.

ІІМ негізгі ұсынымдары:
1. Ешқандай жағдайда банктер немесе 

құқық қорғау органдары қызметкерлерінің не-
сие беру, мүлікті сату және ақшасын қауіпсіз 
шоттарға аудару немесе несие беру туралы 
телефон нұсқауларын орындамаңыз. Құқық 
қорғау органдары телефон арқылы арнайы 
операциялар жүргізбейді.                  2. Өзінің 
дербес деректерін, пластикалық карталардың 
деректемелерін ешкімге хабарламау, аударым-
дар туралы түбіртектерді, тіпті банк, полиция 
қызметкерлері болып табылатын тұлғаларға 

кодтар мен кодтық сөздерді және т.б. бермеуді 
талап етеміз. 

3. Жеке деректерді белгісіз және 
тексерілмеген сайттарға және басқа көздерге 
бермеңіз. Тексерусіз алдын ала төлем 
жүргізбегеңіз. Тауарды алғаннан кейін төлем ту-
ралы келісуге тырысыңыз. Мұндай қызметтер, 
мысалы Қазпоштамен көрсетіледі.

4. Күмәнді мәмілелер бойынша аударым-
дарды жүзеге асырмаңыз, ашық кіріс көзінсіз 
қаржылық схемалардан сақ болыңыз.

5. Қолданбаларды орнату үшін тек ресми 
App Store, Play Market және т.б. пайдаланыңыз.

6. Өтпеуге сілтемелер бойынша жіберуді, 
мысалы жалған төлемдер жасалғандай 
болып көрсетілуі мүмкін, жеке тұлғалар 
төлем жасау үшін жеке ұялы телефондағы 
бағдарламалардың СПАМ-сілтемесі жеке 
терезесі арқылы белгісіз тұлғалардан хабарла-
ма ретінде келу мүмкін.

7. Банкинг қызметтеріне қолжетімділік 
құпия сөздерін үнемі ауыстырып отыруді, яғни 
3D қорғауды және банктер ұсынатын басқа да, 
қауіпсіздік шараларын пайдаланып отыруды. 

8. Негізінде тұлғаларға өздерінің 
шоттарындағы ақша қозғалысын жиі тексеріп 
отыруды ескертеміз.  

  
 С.МЕРЕЙХАН,

ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің Жетісу облысы 
бойынша 

    Қаратал және Ақсу аудандары 
бойынша

      ҚСжАЕА саласындағы заңдылықты
бақылау жөніндегі аға прокуроры.                                    

   

RESMİ
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ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЕСКЕ АЛУ 

Адал және сатылмайтын еңбек
Жуырда Сарқан аудандық орталық кітапханасының ұйымдастыруымен «Адал 

ұрпақ» клубының аясында «Адал және сатылмайтын еңбек» атты сурет байқауы өтті.
Байқаудың негізгі мақсаты оқырмандардың көркемдік, шығармашылық қабілеттерін 

дамыту, олардың кәсіби бағдарлануын ынталандыру. Жас суретшілердің эстетикалық, 
гуманистік және патриоттық сезімдерін, әлемдік және отандық көркем мәдениет 
дәстүрлеріне жеке қызығушылығын ояту болып табылады. Байқау қатысушыларын 
бағалау үшін арнайы қазылар алқасы құрылды. Балалар шығармашылық үйінің бей-
нелеу үйірмесінің жетекшілері Әсем Тоқтарова, Маржан Тұралықова байқауға қазылық 
етті. Байқауға Абай атындағы мектеп-гимназиясы, Н.Островский атындағы мектеп 
лицейі, №1 мектеп гимназиясы, Ақын Сара атындағы орта мектеп оқушыларынан 
14 үміткер қатысты. Қатысушылардың өнерін бағалауға арнайы құрылған қазылар 
алқасының шешімімен Н.Островский атындағы мектеп лицейінің 9 сынып оқушысы 
Шора Анель бас жүлдеге ие болып, №1 мектеп гимназиясының 9 сынып оқушысы 
Банахович Анастасия II-орын, Н. Островский атындағы мектеп лицейінің 9 сынып 
оқушысы Дарихатова Мерей III-орын иеленіп, сыйлықтармен мадақтама грамотасы-
мен марапатталды.

А. САБИТОВА, 
Сарқан аудандық орталық кітапхана кітапханашысы.      

Жеңіспен оралды
Жыл жағымды жаңалықпен басталды. 4-10 қаңтар аралығында Түркістан 

облысының Түлкібас ауданында  2010-2011 жылы туған жасөспірімдер арасын-
да волейболдан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті.

 Тартысқа толы жарысқа әр өңірден 15 команда қатысып, 
өзара мықтыларды анықтады. Жарыс қорытындысы бойын-
ша Жетісу облысының құрама командасы 1-орынды алса, 
ал 2-орын түлкібастықтарға бұйырып, үштікті Павлодар об-
лысы місе тұтты.

«Бұл жарысқа үлкен дайындықпен бардық. Әрине, 
бастапқы айналымдарда мейлінше аз күш жұмсап, 
бапкеріміздің айтқан барлық талаптарын ойын барысында 
ұтымды пайдаланып, жеңіске жеттік», - дейді жас чемпион 
Мансұр Маратұлы.

Құрама сапында өнер көрсеткен сарқандық оқушылар тек ауданымыздың ғана емес, 
Жетісу өлкесінің намысын қорғап, мерейін үстем етті. Атап айтқанда, Н.Островский 
атындағы мектеп-лицейдің  7-сынып оқушылары Әмір Мұхамедьяров пен Санжар 
Сүндетғали және Абай атындағы мектеп гимназиясының 7-сынып оқушысы Мансұр 
Маратұлы жеңіске үлкен үлес қосты.

                                                                                                      Жетісу-Ақпарат.

Алмалы ауылында ғұмыр кешкен асыл анамыз Тыныбаева 
Нүкен Төлегенқызын бұл күндері сағына еске аламыз. Ана қашанда 
– тіршіліктің алтын арқауы. Адамзатқа әлемнің жарығын сыйлаған 
ана алдында бәріміз де бас иеміз. Қадірлі Нүкен Төлегенқызы да 
балаларына мына дүниенің жарығын сыйлап, оларға қамқор болды, 
жүрегінің жылуын төкті, мейіріммен өсірді, ер жеткізді. Ақжарқын, ақ 
пейілімен, ақ көңілдігімен барша ағайынды, ел-жұртты баураған 
ананы бұл күндері жылылықпен еске алып, жатқан жерің жайлы да 
жарық болсын деп тілейміз.

21 қаңтарда Алмалы ауылындағы «Аққұдық» кафесінде қырық 
күндік асы берілетін ардақты анамыздың топырағы торқа, жаны 
жұмақта дамылдасын деп Жаратқаннан сұраймыз. Асыл ана, 

артыңда балаларың, немерелерің барда сен жаққан шырақ мәңгі сөнбейді, аяулы есімің 
жүректердің төрінде әрдайым жасай береді! 

Қырық күн алып жүрек тоқтағалы,
Қырық күн анамызды жоқтағалы.
Нүкен анамыздың нұр бейнесі,
Көңілдерде мәңгілік сақталады.
Өзің жайлы айта алмаймыз тауысып,
Ел айтады, жұрт айтады жарысып.
Көпшіліктен алған алғыс, сауабың,
Жатқан шығар, рухыңменен қауышып. 
Сағына еске алушылар: Тыныбаев Ерік Құсайынұлының сыныптастары.

Ардақты ана, сүйікті әже болған Жумашева Дүрия 
Жұмағалиқызының өмірден озғанына  20-қаңтар күні 1 
жыл толады.

 Асыл ана, аяулы анам, ардағым,
Сен сыйладың мына өмірдің бар мәнін.
Парызымды өтедім бе білмеймін?
Тек өзіңді қуанту еді арманым.
Бір жыл болды әрең жүрмін жер басып,
Көтере алмай артқан жүктің салмағын.
Мейірленген дауысын аңсап анамның
Естисің бе, күрсінгенін балаңның?
Жоқ анашым, бәріне де шыдаймын
Құдіретіне қарсы шықпай құдайдың.
Тек жаныма бататыны анашым,
Құны жоқ қой сенсіз өткен күн – айдың.
Орның қалды ойсыраған  кеудемдей,
Демің қалды аңыраған шер меңдей,
Сезім шіркін елеңдеулі әлі де,
Есік ашып өзің кіріп келердей.

Анашым бізбен бірге мәңгісің,
Жүрегімізде соғып тұр ғой әр күшің.
Тәңірден дұға етіп сұраймыз,
Мекеніңізді жұмаққа жай қылсын!
Еске алушылар: ұлдары-келіндері, 

қыздары-күйеу балалары, немерелері, 
шөберелері.

Екіаша ауылдық округі 
тұрғындарының назарына

«Сарқан ауданы Екіаша ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің жергілікті 
қауымдастық жиыны өтетінін хабарлайды.

Күн тәртібінде қарастырылатын мәселелер:
1.Жергілікті қоғамдастық мүшелерін 2023 жылға бекіту туралы
2.Әр түрлі
2023 жылдың 24 қаңтар күні сағат 11:00-де Екіаша ауылы әкімдігінің    ғимаратында 

өтетінін хабарлаймыз.

Райком профсоюза АПК и ГУ требуется бухгалтер, 
можно из числа пенсионеров. 

Тел: 5-05-05, 8775 180 35 56.

Көңіл ғой алып ұшқан,
Басқалар бақыт құшқан.
Мен ғана сарғаямын,
Сары қанат сағыныштан.

Біреудің көңілі көкте,
Мансабы жер тірейді.
Астына көлік бітсе,
Адамды менсінбейді.

Мен ғана жүгіремін,
Балаша дедек қағып.
Көңілі қалмасын деп,
Өкпемді қолыма алып.

Мақтанға біреу бөгіп,
Барады маң – маң болып.
Жайындай сызданады,
Иекті өтірік  қасып.

Мен ғана жалтақтаймын,
Ренжіп ол қалмасын деп.

Олар және мен
Ой, мынау болмады деп,
Басқаға бармасын деп.

Кейбіреу уайымдап,
Ораза, жұма жасар.
Мен ғана ойламаймын,
Уақытты пайдаға асар.

Басқалар үй сатып ап,
Тұрады шіреніп қарап.
Мен ғана ескі үйімді,
Жүремін сылап – сипап.

 
Өткенім сауап маған,
Көп сауал... жауап табам.
Өмірім босқа өтпепті,
Соны ойлап, қанаттанам.

Серікқазы.
Шатырбай ауылы.

Ұрпақ тәрбиесі жайлы 
дана халқымыз «Тәрбие – 
тал бесіктен» дейді. Бұл тегін 
айтылмаған. Ғалымдардың айту-
ынша, бала ана құрсағында пайда 
болған кезден-ақ оның тәрбиесі 
басталады екен. Нәресте анасы-
на кіндігімен жалғасқандықтан 
ана қандай күйде болса ол да 
сондай халде болатын көрінеді. 
Мәселен, ана құнарлы ас ішіп-
жесе құрсағындағы бала да тез 
өсіп жетіле бастайды. Ана айқай-
шусыз тыныш ортада дұрыс 

өмір сүрсе бала да тыныш есейіп толысады екен.
Балаға экономикалық жағдай толығымен жасалса да, рухани азықтың берілуі өте 

маңызды. Ол – білім мен тәрбие. Білімсіз адам өмір сүре алғанымен, тәрбиесіз адам 
өмір сүре алмайды.

Адамға жасынан бұлақ суындай мөлдір, айнадай таза болып өмір сүруге машықтану 
үшін аса үлкен тәрбие керек. Сәби нені біледі деп немқұрайдылық танытуға болмайды. 
Нәресте сөйлей алмаса да бәрін түсінеді.Сондықтан оның қасында келеңсіз жағдай 
жасауға, былапыт сөйлеуге, айқай-шу көтеруге болмайды.

Әр ата-ана баласын жақсы адам болса екен деп армандайды. Алайда ол тез арада 
тамаша адам бола қоймайды. Баланы жақсы адам болдыру үшін оның негізін ата-ана 
өзі қалауға тиіс. Ол үшін өздері сыпайы қарым-қатынас жасап,  мәдениеттілік таныту-
мен қатар оғаш мінез шығармауы қажет. ”Балапан ұяда нені көрсе ұшқанда соны іледі”, 
–деген аталы сөз осыдан қалған.

Кейде ата-аналар баланы ұрып соғып, қорқытып тәрбиелейміз деп ойлайды. Бұл 
жақсы тәрбие болмайды, керісінше сол баланың қатігез болуына немесе қорқақ болуы-
на ықпал етеді. Сондай-ақ баланы  мән-мағынасыз атап еркелететін ата-аналар да жиі 
кездеседі.

Еркеліктің де, ат қоюдың да жөні бар. Әр нәрсенің мәніне үңілу керек. Көп ерке-
леткен бала өзім білермендігімен кетеді де әрі әке-шешесінің тілін ала бермейтіндігі 
кездеседі. Қандай бір жағдайға төзімсіз, оспадар тентек болып кететіндері де бар.

Ата-бабаларымыз сан ғасырлар бойы ұрпақтарын “сегіз қырлы, бір сырлы”, өнегелі 
де өнерлі, иманды да инабатты, ар-ожданы жоғары, намысқой етіп тәрбие леп келді. Ол 
кезде салт-дәстүр, наным-сенім әдет-ғұрып жора-жосын,үлгі-өнеге арқылы ешкімнен 
кем қылмай тәлім-тәрбие берген.

М.СМАИЛХАНОВА,
БІрлік орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Тәрбие – тал бесіктен…


