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Саран қаласының əкімі азаматтарды жеке 
мəселелері бойынша апта сайын жұма күндері сағат 
15.00-ден алдын ала жазылу бойынша қабылдайды 
(жазылу «Саран қаласы əкімінің аппараты» ММ-де 
104 каб. немесе 7-40-16 телефоны бойынша сағат 
18.00-ге дейін жүргізіледі). 

Қабылдау əкімдік ғимаратында онлайн-режимде, 
ZOOM бағдарламасы арқылы өтеді.

«Саран қаласы əкімінің аппараты» ММ

ҚҰРМЕТТІ САРАН ҚАЛАСЫ 
МЕН АҚТАС КЕНТІНІҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА САРАНИ 
И ПОСЕЛКА АКТАС!

Аким города Сарани проводит прием граждан 
по личным вопросам еженедельно по пятницам 
с 15.00 часов по предварительной записи (запись 
осуществляется в ГУ «Аппарат акима города 
Сарани» каб. 104 или по телефону 7-40-16 до 18.00 
часов).

Прием проходит в здании акимата в онлайн-
режиме, посредством программы ZOOM. 

ГУ «Аппарат акима города Сарани»

«Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 
жылғы 21 қыркүйектегі №1019 Жарлығына сəйкес Қарағанды облысының елді мекендерінде sailau09 сайты жұмыс істейді, онда 
əрбір пайдаланушы ЖСН немесе жеке куəлік нөмірі арқылы өзінің сайлау учаскесінің нөмірі мен мекенжайын таба алады. Сондай-ақ, 
тəулік бойғы «Сенім 109» Бірыңғай диспетчерлік қызметі жұмыс істейді, оған жүгініп, ЖСН айту арқылы сайлаушы өзінің сайлау 
учаскесінің нөмірі мен мекенжайын біле алады. 

«Саран қаласы əкімінің аппараты» ММ-де Саран қаласы мен Ақтас кентінің тұрғындарын Қазақстан Республикасы Президентінің 
кезектен тыс сайлауына қатысуға құқығы бар азаматтардың тізіміне енгізуді тексеру бойынша Call-орталықтың жұмысы 
ұйымдастырылды. Əрбір тұрғын өзінің сайлау учаскесін нақтылау бойынша кеңес алу үшін Call-орталыққа хабарласа алады жəне 
өзінің тізімге енгізілгенін 7-40-07 телефоны бойынша күн сайын дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі 
үзіліспен сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін тексере алады. 

Құрметті тұрғындар, Саран қалалық сайлау комиссиясы Сіздерді азаматтық ұстаным көрсетуге жəне сайлауға қатысуға шақырады!

ҚҰРМЕТТІ САРАН ҚАЛАСЫ МЕН АҚТАС КЕНТІНІҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА САРАНИ И ПОСЕЛКА АКТАС!
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 21 сентября 2022 года №1019 «О назначении внеочередных 

выборов Президента Республики Казахстан» в населенных пунктах Карагандинской области действует Сайт sailau09, на котором 
каждый пользователь через ИИН или номер удостоверения личности может найти номер и адрес своего избирательного участка. 
Также работает круглосуточная Единая диспетчерская служба «Сенім 109», обратившись в которую и продиктовав ИИН, 
избиратель может узнать номер и адрес своего избирательного участка. 

В  ГУ «Аппарат акима города Сарани» организована работа Call-центра по проверке включения жителей города Сарани 
и поселка Актас в список граждан, имеющих право участвовать во внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. 
Каждый житель может обратиться в Call-центр за консультацией по уточнению своего избирательного участка и проверить свое 
включение в список по телефону: 7-40-07 ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 по 18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 
до 14.30 часов. 

Уважаемые жители! Саранская городская избирательная комиссия призывает вас проявить гражданскую позицию и принять 
участие в выборах! 

О  проводимой в текущем году работе

В повестке дня было обозначено 
шесть вопросов, основная часть которых 
была рассмотрена ранее, на совместном 
заседании постоянных комиссий. 
Поэтому в ходе сессии был заслушан 
один из главных вопросов  - отчет 
акима города Е. Темирханова перед 
депутатами маслихата о проделанной 
работе за текущие восемь месяцев. 
Аким города подробно остановился 
на таких важных для нашего города 
направлениях, как развитие района 
РТИ и реализация ключевых якорных 
проектов, строительство жилых домов и 
Центрального теплоисточника, жилищно 
– коммунальное хозяйство и ремонт 

автомобильных дорог и многое другое. 
На сегодняшний день  в индустриальной 

зоне реализуется семь проектов, активно 
развивается сектор обрабатывающей 
промышленности, параллельно ведутся 
работы по модернизации и строительству 
«новой» инфраструктуры - сетей водо 
и теплоснабжения, газификации. Идет  
строительство домов и реконструкция 
жилого фонда РТИ. Что касается 
индустриальной зоны, то ведутся работы 
по привлечению инвесторов на площадку 
для реализации инвестиционных 
проектов. Уже сегодня вошли семь 
проектов. Это производство автобусов 
ТОО «Qaztechna», производство 

автомобильных шин ТОО «Kamatyres kz»,  
завод по производству металлоизделий 
ТОО «KazIsolation», производство 
бытовой техники марки Artel ТОО  
«SilkRoadElectronics»,  литейный цех 
с оцинкованием столбов освещения 
ТОО «Энергосистемы Elto», завод 
металлопроката ТОО «AsiaPromSteel 
LTD», производство прямошовных труб 
ТОО «Алия – Сервис».

Продолжается строительство  
Центрального теплоисточника, построен 
главный корпус, установлены котлы, 
насосы, резервуары, производится закуп 
оборудования. Начато обследование 
теплосетей, трубопровода, запорной 
арматуры и т.д. Обеспечена работа по 
санитарной очистке, благоустройства 
и освещения города. Ведется работа 
по социальной защите населения, 
пропаганде здорового образа жизни и 

спорта, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, повышению качества 
государственных услуг.

Далее  были представлены новый 
прокурор Сарани Ж. Накишев и 
начальник Отдела полиции Р. Кулькеев. 
Также удовлетворены заявления от 
депутатов Ш. Исенова и М. Сафроновой 
о снятии депутатских полномочий. 
Аким города Е. Темирханов и секретарь 
городского маслихата О. Баймаганбетов 
поблагодарили Ш. Исенова за 
проведенную работу в должности 
депутата на благо родного города.

В заключение депутаты подчеркнули, 
что всегда поддерживают начинания, 
которые идут на пользу городу. Вместе 
с тем, отмечалось, что для реализации 
национальных проектов, планов развития 
необходима качественная работа всех 
уровней власти и гражданского общества.

Двадцать девятого сентября состоялась 15 очередная сессия 
Саранского городского маслихата под председательством                      
О. Баймаганбетова.

Надежда ЦХАЙ Фото Камилы ОСПАНОВОЙ 

В ГОРОДСКОМ МАСЛИХАТЕ
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ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
20 ноября 2022 ГОДА

Внеочередные выборы Президента Республики Казахстан
Гарантией реализации конституционного права на участие в выборах является 

включение Вас в список избирателей. 
Списки составляются местными исполнительными органами (акиматами) на основании 

постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для 
голосования. Граждане, не имеющие постоянной регистрации, включаются в списки на 
основании поданного заявления в акиматы по месту их нахождения. 

Каждый гражданин, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования 
на избирательный участок по месту своей регистрации, не позднее чем за месяц до дня 
голосования или 20 октября 2022 года, вправе подать заявление в соответствующий 
акимат и зарегистрироваться на избирательном участке по месту своего фактического 
нахождения. 

При поступлении обращения акимат организует исключение гражданина из списка 
избирателей по месту регистрации и включение его в список того участка, на котором он 
будет голосовать. 

Воспользоваться данным правом могут: 
- граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту 

регистрации; 
- иногородние студенты, обучающиеся в средних специальных и высших учебных 

заведениях, проживающие вне общежитий; 
- граждане, работающие вахтовым методом. 
Гражданин может быть включен только в один список избирателей. 
Проверить включение себя в список избирателей по месту регистрации можно через 

сайт или Call-центр соответствующего акимата. 
С 4 ноября 2022 года Вам будет предоставлена возможность проверить данные о себе в 

списке избирателей на своем участке.  
Уважаемые избиратели!  

Призываем проявить правовую грамотность и реализовать свое конституционное право 
на участие в выборах!  

Своевременно примите необходимые юридически значимые действия по включению 
себя в список избирателей!  

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО! 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  ОРТАЛЫҚ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ  ҮНДЕУІ 

ҚҰРМЕТТІ САЙЛАУШЫЛАР!  
2022 жылғы 20 қарашада

Қазақстан Республикасы Президентінің  кезектен тыс сайлауы 
  Сайлауға қатысуға конституциялық құқықты іске асырудың кепілі Сіздің 

сайлаушылар тізіміне енгізілуіңіз болып табылады. 
Тізімдерді дауыс беруге арналған нақты учаскесінің аумағында тұрғылықты 

жері бойынша тұрақты тіркеу негізінде жергілікті атқарушы органдар (әкімдіктер) 
жасайды. Тұрақты тіркеуі жоқ азаматтар тізімдерге олардың орналасқан жері 
бойынша әкімдіктерге берген өтінішінің негізінде енгізіледі. 

Дауыс беру күні тіркелген жері бойынша сайлау учаскесіне келе алмайтын 
әрбір азамат дауыс беру күніне бір ай қалғанда, яғни 2022 жылғы 20 қазанынан 
кешіктірмей тиісті әкімдікке өтініш беріп, олардың нақты орналасқан жері бойынша 
сайлау учаскесінде тіркелуге құқылы. 

Өтініш түскен кезде әкімдік азаматты тіркелген жері бойынша сайлаушылар 
тізімінен шығаруды және оны дауыс беретін учаскенің тізіміне енгізуді 
ұйымдастырады. 

Осы құқықты: 
- дауыс беру күні тіркелген жері бойынша болмайтынын білетін азаматтар; 
- басқа қаладан келген, арнаулы орта және жоғары оқу орындарында оқитын, 

жатақханалардан тыс тұратын студенттер; 
- вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. 
Азамат сайлаушылардың бір ғана тізіміне енгізіле алады. 
Сайлаушылар тізіміне тіркелген жеріңіз бойынша енгізілгеніңізді тиісті әкімдіктің 

сайты немесе Call-орталығы арқылы тексеруге болады. 
2022 жылдың 4 қарашасынан бастап Сізге өз учаскеңіздегі сайлаушылар тізіміндегі 

деректеріңізді тексеру мүмкіндігі берілетін болады. 
  Құрметті сайлаушылар!  

Сіздерді құқықтық сауаттылық танытып, өзіңіздің сайлауға қатысуға 
конституциялық құқығыңызды іске асыруға шақырамыз!  

Өзіңізді сайлаушылар тізіміне енгізу үшін қажетті заңдық маңызы бар әрекеттерді 
уақтылы қабылдаңыз!  

ӘРКІМНІҢ ДАУЫСЫ МАҢЫЗДЫ! 

АЗАМАТТЫҚ АЛЬЯНС ӨКІЛІ ҮЕҰ БАСШЫЛАРЫМЕН КЕЗДЕСТІ

Үстіміздегі жылдың 28 қыркүйегінде 
Қарағанды облысы бойынша Азаматтық 
альянстың үйлестіруші кеңесінің мүшесі 
Панасиди Оксана Юрьевна шаһардағы 
үкіметтік емес ұйым өкілдерімен кездесті.

Кездесуге Саран қалалық Аналар 
кеңесінің төрайымы Жүсіпбекова Гүлжан 
Жүсіпбекқызы, «Ардагерлер ұйымы» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің 
Саран қалалық филиалының жетекшісі 
Токушева Жұмабике Мұхамеджарқызы, 
«Жас Отау» этномәдени қоғамдық 
бірлестігінің жетекшісі Кернебаева 
Нұржамал Алданғорқызы, «Жомарт 
жүрек» волонтерлер орталығының 
басшысы Хисметов Евгений Елманович, 
ішкі саясат және басқа да мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың мамандары 
қатысты.

Алқалы жиынның шымылдығын түрген 
Саран қаласы ішкі саясат бөлімінің 

сектор  меңгерушісі Евгения Гусева 
шаһардағы үкіметтік емес ұйымдардың 
Саран қаласының жергілікті атқарушы 
органдарымен бірлесе отыра, «бір жеңнен 
қол, бір жағадан бас шығарып» жұмыс 
атқарып жатқандындығын айтты.

Одан кейін Қарағанды облысы 
бойынша Азаматтық альянстың 
үйлестіруші кеңесінің мүшесі Оксана 
Панасиди сөз алып, үкіметтік емес 
ұйымдардың қоғамды дамытуда маңызы 
жоғары екендігін айтып, үкіметтік емес 
ұйымдармен Азаматтық Альянс бірлесе 
отырып жұмыс жасайтындығын жеткізді.

«Елімізде азаматтық қоғам құруға 
сарапшылар, үкіметтік емес ұйым 
өкілдері белсенді атсалып жүр. Елдің 
дамуын нығайтуда мемлекет пен қоғам 
арасында алтын көпір болған үкіметтік 
емес ұйымдардың саяси партиялардың, 
қоғамдық бірлестіктердің орны 

айрықша. Бұл – жергілікті қоғамдық 
ұйымдардың беделі артып, әлеуметтік 
мәселелерді шешуге мүмкіндік бар 
екенінің айқын дәлелі. Облысымызда 
Азаматтық қоғам институттарымен 
жұмысты нығайту бағытында жүйелі 
жұмыс жүргізілуде», – дей келе, Оксана 
Юрьевна жұртшылық назарын күн 
тәртібіндегі мәселелерге қарай бұрды.

Ал күн тәртібінде екі мәселе тілге 
тиек етілді. Біріншісі - ҮЕҰ 2022 жылғы 
облыстық фестиваліне дайындық және 
өткізу бойынша ұйымдастыру жұмыстары, 
ал екіншісі кезектен тыс президенттік 
сайлауға дайындық мәселелері.

Қарағанды облысында жыл сайын 
үкіметтік емес ұйымдардың фестивалі 
өткізіліп тұрады. Ондағы мақсат - өңірдегі 
үкіметтік емес ұйымдардың тұрақты 
дамуына жағдай жасау, тұрғындар 
арасында Азаматтық бастамаларды 
жандандыру және сектор жұмысын 
бағалау үшін жағдай жасау.

«ҮЕҰ биылғы жылы өткізілетін 
фестивалінің тақырыбы – «Қарағанды 
облысының азаматтық секторы - 
жаңа Қазақстанды табысты құрудың 
кепілі» атты жоба. ҮЕҰ конкурсына 
қатысу үшін өтінімдерді фестивальдің 
ұйымдастыру комитетіне белгілі бір 
нысан бойынша береді, ал аталған 
өтінімдерді конкурстың қазылар алқасы 
одан әрі қарайды. Өтінімді қағаз және 
электрондық форматта беруге болады. 
Үкіметтік емес ұйымдар конкурсқа 
қатысу туралы өтінімді 2022 жылғы 1 
қазанға дейін беруі тиіс. Егер өтінімдер 
бойынша қандай да бір көмек қажет 
болатын болса, біз сіздерге көмек қолын 
созуға дайынбыз», - деді Оксана Юрьевна 
жиын барысында.

Оксана Юрьевнаның мәлімдеуінше, 
конкурс екі номинациядан тұрады. 
Атап айтқанда, «Тұрақтылық және 
нәтижелілік» номинациясы, «Азаматтық 
бастамаларды қолдау» номинациясы.

«Тұрақтылық және тиімділік» 
номинациясы 5 жылдан астам уақыт 
ұзақ мерзімде жұмыс жасап келе жатқан, 
қаржылық, ұйымдастырушылық және 
кадрлық қызметі тұрақты, халық, 
мемлекеттік органдар, азаматтық қоғам 

тарапынан мойындалған үкіметтік емес 
ұйымдарға табысталады.

Ал «Азаматтық бастамаларды 
қолдау» номинациясы – халық арасында 
азаматтық бастамаларды ілгерілетуге, 
өңірдегі түрлі әлеуметтік-экономикалық 
мәселелерді (экономика, экология, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық) 
шешуге бағытталған бағдарламалар 
мен жобаларды іске асырудың тиімді 
нысандарын пайдалануға қосқан елеулі 
үлесі үшін беріледі.

Бұл туралы Саран қаласының үкіметтік 
емес ұйымдарының басшыларына 
Қарағанды облысы бойынша Азаматтық 
альянстың үйлестіруші кеңесінің мүшесі 
Оксана Панасиди жиын барысында 
мәлімдеді.

Одан кейін Оксана Юрьевна кезектен 
тыс президенттік сайлауға дайындық 
мәселелері жайында да тілге тиек ете 
кетті.

«Иә, алдымызда Президент сайлауы 
тұр. Өздеріңіз де білетіндей мемлекет 
басшысы Президент мандатына 
шектеулерді қайта сайлау құқығынсыз 7 
жылға созылатын бір мерзімде белгілеуді 
ұсынған болатын. Бір жағынан, 7 жыл 
деген кез келген өршіл бағдарламаны 
жүзеге асыру үшін жеткілікті кезең. 
Ал екінші жағынан, президенттік 
мандатты бір мерзімге шектеу мемлекет 
басшысының жалпыұлттық дамудың 
стратегиялық міндеттерін шешуге 
барынша бағытталуын қамтамасыз етеді 
деп күтілуде. 

Қазақстанның болашағы бүгіннен 
басталады - яғни, біздің сөзіміз бен 
ісімізден, ниетіміз бен іс-әрекетімізден 
десек артық айтпаған боламыз. Күн 
сайын біз ескі мен жаңаның, тоқырау 
мен дамудың арасында таңдау жасаймыз. 
Солай емес пе?! Сондықтан да біз үшін 
жалпыұлттық мүдделер төңірегінде 
топтасу, бірлікті нығайту және әділеттілік 
қағидаттарын берік ұстану өте маңызды», 
- деді сөз соңында Оксана Юрьевна.

Кездесу соңында Саран қаласы 
ішкі саясат бөлімінің сектор  
меңгерушісі Евгения Анатольевна 
қатысушыларға алғыс білдіріп, кездесуді 
қорытындылады.

ӘЛЕУМЕТ

КҮН САНАП АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДА ҮЕҰ ҚАТАРЫ 
АРТЫП КЕЛЕДІ. ОЛ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БИЗНЕС ЕМЕС. 
БҰЛ БІРНЕШЕ АДАМ БІРЛЕСІП, ҚОҒАМДАСЫП ЖҰМЫС 
ІСТЕЙТІН ТОП. ОЛАР ПАЙДА ТАБУМЕН ЕМЕС, ҚОҒАМҒА 
ПАЙДАЛЫ ӘРТҮРЛІ ҚЫЗМЕТПЕН АЙНАЛЫСАДЫ. ЕҢ 
БАСТЫСЫ, ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМ – БЕЛСЕНДІЛЕР. ОЛАР 
ҚОҒАМДА АЗАМАТТАРДЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІН ОЯТЫП, ТҮРЛІ 
ПАЙДАЛЫ ЖҰМЫСПЕН АЙНАЛЫСАДЫ.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
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УЧИМСЯ НА МУДРОСТИ СТАРШИХ

Такая акция, в которой участие 
обязательно принимают предприниматели 
нашего города, проводится ежегодно. 
Каждый год для жителей пансионата и 
Дома престарелых готовятся подарки 
– продуктовые корзины и пакеты с 
различными сладостями, чаем, печеньем и 
т.д.

И этот год не стал исключением. 
Сотрудники ТОО «Kazcentrelectroprovod» 
оказали спонсорскую помощь и 
предоставили продуктовые пакеты 
для проведения данной акции. Также 
представители ТОО «Оптимальный» 
посетили ветерана Великой Отечественной 
войны И. Щербинина, которому подарили 
большую продуктовую корзину. 

 День пожилых людей отмечается в 
нашей стране, как дань  уважения  старшего 
возраста, в знак признания заслуг пожилых 
людей, их многогранного вклада в развитие 
государства. Современное поколение 
казахстанцев учится на мудрости старших, 
их опыте и нравственных качествах. 

Цель проведения Дня пожилых 
людей – это привлечение внимания 
общественности к проблемам людей 
пожилого возраста,  демографического 
старения общества, к созданию условий 
для реализации внутреннего потенциала 
старшего поколения. Забота об обеспечении 
достойной старости каждого гражданина 
– одна из основных задач социальной 
политики Казахстана.

КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ

Накануне Дня пожилых сотрудники ГУ «Отдел занятости и 
социальных программ г. Сарани» побывали в пансионате «Намыс» 
и Доме престарелых «Вифезда» поселка Актас и поздравили 
проживающих там пенсионеров.

Надежда ЦХАЙ

К ИСТОКАМ ПРОШЛОГО

«Мы давно хотели посетить это святое место, 
- рассказала в интервью председатель Совета 
ветеранов Ж. Токушева. – Немало слышали об 
этом священном сакральном месте, известном 
объекте культурного наследия Казахстана. 
Вместе с Н. Скачковой, которая является 
активным членом нашего Совета ветеранов, 
нашли интересные сведения и биографию 
Игилик Бия, чтобы проинформировать наших 
коллег. Отрадно, что мазар Игилик бия находится 
на территории именно нашего города. Лично 
для меня, да и, думаю для других горожан, 
это почетно. Искреннюю благодарность мне 
хотелось бы выразить руководителю городского 
Отдела образования А. Бактыбаеву, который на 
безвозмездной основе предоставил нам автобус 

и мы смогли посетить это интересное место. На 
экскурсию с нами мы также пригласили имама 
нашей мечети Мухаметкали Саликова».

Мазар Игилик бия входит в число наиболее 
интересных памятников археологии на 
территории нашего Карагандинского региона.  
Данный мазар воздвигнут ориентировочно 
в 1875-1880 годах. Сведений об авторах и 
строителях этого сооружения до наших дней не 
сохранилось. 

«В дальнейшем, - также отметила                                      
Ж. Токушева, - мы хотим побывать в этом месте 
еще раз, но уже с другой миссией. Вместе с 
волонтерами планируем навести порядок на 
территории, убрать траву. Так что еще одна 
поездка не за горами».

В один из теплых солнечных сентябрьских дней, на прошлой неделе, 
представители городского Совета ветеранов, посетили мазар Игилик 
бия, который находится близ поселка Байтам. Игилик бий был главным 
бием Кареке-Алтайской волости и богатейшим землевладельцем Сары-
Арки во второй половине XIX века. В память о нем был установлен 
мазар в поселке Байтам.

Надежда ЦХАЙ Фото из архива Ж. Токушевой

ДОЛГИХ ЛЕТ И ОПТИМИЗМА!

В первых числах октября, которые как раз 
и проходят под эгидой помощи старшему 
поколению, когда уделяется особое внимание 
заботе о пенсионерах, представители шахты 
«Саранская» - заместитель директора по 
административным вопросам М. Козаченко 
и председатель профсоюзного комитета А. 
Краус,  член правления Совета ветеранов УД 
АО «АрселорМиттал Темиртау» Ж. Ашимов 
посетили ветеранов шахтерского труда, 
много лет проработавших в лаве, на самых 
ответственных участках. Данная акция была 
инициирована Советом ветеранов угольного 
департамента. Сегодня ветераны с особым 
трепетом вспоминают те дни, когда своим 
трудом добывали черное золото, не жалея 
своих сил и здоровья, а также говорят о 
том, насколько ценно внимание и забота от 
молодых коллег, которые их не забывают, 
навещают, оказывают различную помощь.

Вот и сейчас состоялось посещение 
ветеранов шахтерского труда, о которых 
хотелось бы рассказать. Пусть немного, но 
все же упомянуть каждого на страницах 

городской газеты.
• Е.  Юшко – труженик тыла, 

стаж работы почти 45 лет. Трудился 
подземным крепильщиком, проходчиком, 
начальником участка ВТБ и т.д. Награжден 
правительственными и ведомственными 
наградами, юбилейными медалями. 
Имеет звание «Почетный шахтер», знаки 
«Шахтерская Слава» 2 и 3 степени.

• В. Кащук – работал на шахте №101, 
«Сокурская», «Саранская» подземным 
горнорабочим, горнорабочим очистного 
забоя и т.д. 20 лет возглавлял добычную 
бригаду горнорабочих очистного забоя. 
Имеет звание «Почетный шахтер», знак 
«Шахтерская Слава» 3 степени. Ветеран 
труда.

• И. Сенин - работал на шахте №101, 
«Сокурская», «Саранская» подземным 
горнорабочим, электрослесарем на участке 
«Электроцех». Награжден медалью «За 
доблестный труд». Имеет звание «Почетный 
шахтер», Знак «Шахтерская слава» 3 
степени.

• И. Тесленко – стаж работы в УП 
44 года. Работал на шахте «Тентекская», 
«Сокурская» горным мастером, начальником 
участка по добыче угля, заместителем 
директора шахты по производству. 
Награжден медалью «За доблестный труд», 
знаками «Шахтерская Слава» 2 и 3 степени.

• Л. Заблоцкий – стаж работы почти 
40 лет. Работал на шахте «Сокурская», 
«Саранская» подземным горнорабочим 
очистного забоя на участке по добыче угля. 
Имеет знаки «Шахтерская слава» 2 и 3 
степени.

• Н. Жусупбеков – труженик 
тыла, награжден правительственными и 
ведомственными наградами, юбилейными 
медалями.  Был подземным старшим 
механиком по автоматике, председателем 
профсоюзного комитета на шахте 
«Сокурская», начальником смены. Ветеран 
труда. Имеет знак «Шахтерская слава» 3 
степени. 

• М. Гаджимагомедов – работал 
на шахтах «Дубовская», «Саранская». 
Трудился горнорабочим подземным, 
начальником участка, главным технологом 
шахты. Имеет званием «Почетный работник 
угольной промышленности», медаль «За 
трудовое отличие» и т.д. Ветеран труда.

• Р. Халиулин – работал подземным 
горнорабочим, горнорабочим очистного 
забоя на участке по добыче угля. Имеет 
медаль «Ветеран труда», знак «Шахтерская 
слава 3 степени».

• К. Жилкибаев - работал на шахтах 
«Сокурская» и «Саранская» - подземным 
горнорабочим, бригадиром горнорабочих 
очистного забоя на участке по добыче угля. 
Имеет звания «Ветеран труда», «Почетный 
работник угольной промышленности».

• С. Шамшенов - работал на шахтах 
«Сокурская» и «Саранская» - подземным 
горнорабочим, горнорабочим очистного 
забоя на участке по добыче угля. Имеет 
Орден «Знак Почета».

• Ж. Ашимов – стаж работы более 
44 лет. Был подземным горнорабочим, 
горным мастером, помощником директора 
шахты по кадрам и социальным 
вопросам, председателем профсоюза 

шахты «Сокурская» и т.д. Награжден 
правительственными и ведомственными 
наградами угольной промышленности. 
Имеет звания «Почетный работник 
угольной промышленности» и т.д. Является 
Почетным гражданином города Сарани.

• С. Кальянбеков – работал на 
шахтах «Дубовская» и «Саранская» - 
подземным электрослесарем на участке по 
добыче угля, подземным горнорабочим. 
Награжден знаком «Трудовая Слава 3 
степени».

• М. Токушев – работал на 
шахтах «Сокурская» и «Саранская» - 
подземным горнорабочим, машинистом 
горновыемочных машин на участке по 
добыче угля и т.д. Полный кавалер Знака 
«Шахтерская Слава».

• Н. Ахмадуллина – труженик 
тыла. Была мастером ОТК, машинистом 
толкателя, рабочей на участке ламповая 
и т.д. Имеет юбилейные медали и звание 
«Ветеран труда».

• К. Нигметжанов - работал на 
шахтах «Сокурская» и «Саранская» - 
подземным горнорабочим, горнорабочим 
очистного забоя на участке по добыче 
угля. Имеет медаль «Ветеран труда», Знак 
«Шахтерская Слава 3 степени».

Беседуя со старшими товарищами, их 
молодые коллеги обязательно спрашивали 
о прошлом, трудовом стаже и нынешних 
буднях. Многие ветераны шахтерского труда 
сегодня сетуют на здоровье -  по – другому 
никак, ведь труд на шахте тяжелый, но все 
же они не унывают – держатся бодрячком, 
следят за последними новостями, 
происходящими в городе, стране и мире. 
И это самое главное – они не утратили 
интерес к жизни, сумели сохранить самые 
позитивные эмоции, а подобные посещения 
всегда запоминаются надолго. Хотя ветераны 
и так  не обделены вниманием со стороны 
угольного департамента. А на память о 
прошедшем Дне пожилых у них останутся 
фотографии, хорошие впечатления и 
подарки от гостей – продуктовые корзины и 
сладости. 

Здоровья вам, уважаемые ветераны 
шахтерского труда, и долгих лет жизни!

В День пожилых свои теплые и искренние пожелания крепкого здоровья, 
оптимизма и долгих лет жизни адресовали сотрудники шахты «Саранская» 
своим старшим коллегам – ветеранам шахтерского труда, труженикам тыла, 
кавалерам почетных орденов и медалей, которые сегодня проживают в Сарани.

Надежда ЦХАЙ Фото Камилы ОСПАНОВОЙ 
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Мұғалімдер үшін ең құнды сыйлық 
– шәкірт ықыласы. Үздік ұстаздарды 
Мәдениет үйінің 1 қабаттағы холында 
үздік оқушылар мен ұлттық киімдегі 
қыздар зор салтанатпен қарсы 
алып, құрмет көрсетті. Ал, үлкен 
залда талантты оқушылар мен қала 
өнерпаздарының қатысуымен концерттік 
бағдарлама көрсетіліп, ерен еңбектің 
үлгісін көрсеткен ұстаздар ұлықталды.

Иә, ұстаз білгенін үйретуші ғана 
емес, тұла бойы тұнған өнеге, ақ тілеулі 
ана тәрізді барлық адамның бойынан 
жақсылық іздейтін ізгі ниет иесі. 
Шәкірті өзінен озған ұстаз – еңбегі 
ақталған ұстаз. 

Бұл күні құрметке бөленген ұстаздар 
қауымы Қазақстан Республикасы Білім 
Министрлігінің грамоталарымен, 
Қарағанды облысы білім басқармасының 
Құрмет грамоталарымен, облыстық 
білім басқармасының, қала әкімінің 
және Саран қаласы білім бөлімі 
басшысының грамоталары және алғыс 
хаттарымен марапатталды.

Саран қаласы әкімінің орынбасары 
Оспанов Ералы Серікұлы мен қалалық 
мәслихаттың хатшысы Баймағанбетов 
Өміржан Зейнешұлы Қазақстан 
Республикасы Білім Министрлігінің 
грамоталарын табыстаса, Саран қаласы 
білім бөлімінің басшысы Арман 
Бақтыбаев Қарағанды облысы білім 
басқармасының Құрмет грамоталарын, 
облыстық білім басқармасының, қала 
әкімінің және Саран қаласы білім бөлімі 
басшысының грамоталары мен алғыс 
хаттарын табыс етті.

«Құрметті ұстаздар, білім беру 
саласының ардагерлері! Адам 

бойындағы ең асыл қасиет - «ізгілік» 
пен «білімділік» дейтін ең асыл сөз 
бар. Ал адам жанына осы асылды 
дарытушы ұстаз. Ендеше мұғалім 
күні – өмірдегі орны бөлек, айрықша 
мерекелердің бірі. Мен қаламыздың 
барлық ұлағатты ұстаздарын төл 
мерекелерімен шын жүректен 
құттықтаймын! Баршаларыңызға мол 
бақыт, зор денсаулық, ал еңбекте жаңа 
табыстарға жет берулеріңізге телктес 
екендігімді жеткіземін», - деді қала 
әкімінің орынбасары Ералы Серікұлы 
грамоталарды табыстау сәтіндегі 
құттықтау сөзінде.

Ұстаздар қауымының құрметіне 
ұйымдастырылған салтанатты кештің 
құрметті қонақтарының бірі қалалық 
мәслихаттың хатшысы Өміржан 
Баймағанбетов қадірлі мамандық 
иелерін кәсіби мерекесімен құттықтай 
отыра, сарандық мұғалімдер білім 
деңгейінің жоғарылығымен және 
қоғамдық жұмыстарға белсенді 
араласуымен ерекшеленетінін атап өтті.

«Баршаңызды мерейлі мереке ұстаздар 
күнімен шын жүректен құттықтаймын. 
Ұстаз болу – адам бойындағы үлкен 
қасиеттердің бірі. Ендеше осы үлкен 
ұғымдағы ұстаздық қасиетке барынша 
адалдық танытып, бар саналы 
ғұмырын осы салаға арнаған ұстардар 
қауымына қандай да мақтау мен мадақ 
айтсақ та артық болмас.отанымыздың 
миллиондаған балаларына білім беріп, 
тәрбие танытып келе жатқан мыңдаған 
ұстаздар қауымын төл мерекелерімен 
құттықтаймын. Өз ісімен һәм өз 
сөзімен егемен еліміздің болашағын 
ойлап, тәуелсіздігін қорғайтын білімді 

ұрпақтың тәлімгерлері сіздерсіздер. 
Жаңа Қазақстанды құру жолында 
сіздердің, яғни ұстаздардың еңбектері 
мол болмақ. Осы бір айтулы мереке 
күнінде өз атымнан және де депутаттық 
корпус атынан сіздерге зор денсаулық, 
қажымас қайрат, шығармашылық 
табыс, отбасыларыңызға береке-бақыт, 
ал еңбектеріңізге жеміс тілейтінімізді 
айтқым келеді», - деді өз құттықтау 
сөзінде Өміржан Зейнешұлы. 

Болашақтың басшысын да, данасын 
да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де 
ұстаз өсіреді. Сондықтан, өмірге ұрпақ 
берген аналарды қандай ардақтасақ, сол 
ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да 
сондай ардақтауға міндеттіміз.

Ұлтқа мақтаныш, ұжымға сыйлы 
болып, ұлағатты ұрпақ тәрбиелеуде 
талмай талпынып жүрген ұстаздар 
қауымын марапаттау рәсімінде қалалық 
білім бөлімінің басшысы Арман 
Бақтыбаев та ақтарыла сөйлеп, ағынан 
жарылды.

«Бұл – біз үшін, халық үшін маңызды 
күн. Адам балабақшаға барған сәттен 
бастап ұстаздан ғылым нәрін алады. 
Балаға бүкіл білімнің нәрін сіңіретін 
– ұстаздар. Сондықтан да, қай заманда 
болсын, ұстаздарға құрмет жоғары 
болған. Ұстазға құрмет көрсету – 
білімге құрмет көрсету. Жақсы ұстазға 
кезігіп, тәлім-тәрбие алған шәкірт өмір 

майданында мойымай күресіп, болашақ 
жолдарда бағытынан таймасы анық. 
Мұғалімдер қауымының кәсіби мерекесі 
қарсаңында барша ұстаздар қауымына 
жемісті еңбек, отбасылық бақыт тілегім 
келеді», - деп ұстаздар қауымына 
ақжарма тілегін жеткізді білім бөлімінің 
басшысы Арман Болатұлы.

Салтанатты шарада сонымен қатар 
ұстаздар қауымына арналып шағын 
концерт ұйымдастырылды, әсем 
әндер шырқалып, Мәдениет үйі мен 
қала өнерпаздары, мың бұралған 
биші қыздардың орындауындағы 
ырғақты билер салтанатты жиынға 
қатысушыларға көтеріңкі көңіл күй 
сыйлады. 

«Ұстаз болу - жүректің батырлығы» 
дейді халқымыз. Мұғалімдер 
күнінің құрметіне ұйымдастырылған 
салтанатты кеште өзгенің бақытын 
аялай, өзінің уақытын аямай еңбек 
еткен батыл мамандық иелері түрлі 
деңгейдегі марапатқа ие болды. Саран 
қалалық білім бөлімі қызметкерлерінің 
айтуынша, марапатқа ұсыну барысында 
ұстаздардың еңбек өтілі, тәжірибесі 
және шәкірттердің білім деңгейі назарға 
алынған. Қаладағы әр мектеп марапатқа 
лайық деп танылған оқытушыларды 
ұсынған. Ал, арнайы комиссия мүшелері 
өтініштерді сараптап, үздіктерін таңдап 
алған.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
САРАН ШАҺАРЫНДА ҰСТАЗДАР ҚАУЫМЫНЫҢ КӘСІБИ 

МЕРЕКЕСІ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙДЕ АТАП ӨТІЛДІ. ШӘКІРТ 
ТӘРБИЕЛЕУ ІСІНДЕ ЕРЕН ЕҢБЕГІМЕН КӨЗГЕ ТҮСІП, 
КӨПКЕ ҮЛГІ БОЛҒАН МҰҒАЛІМДЕРДІ САРАН ҚАЛАСЫ 
ӘКІМІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ ОСПАНОВ ЕРАЛЫ СЕРІКҰЛЫ, 
САРАН ҚАЛАЛЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ХАТШЫСЫ 
БАЙМАҒАНБЕТОВ ӨМІРЖАН ЗЕЙНЕШҰЛЫ, САРАН 
ҚАЛАСЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ БАСШЫСЫ БАҚТЫБАЕВ 
АРМАН БОЛАТҰЛЫ МАРАПАТТАДЫ.

ҰСТАЗДАР ЕҢБЕГІ ЕЛЕНГЕН КҮНҰСТАЗДАР ЕҢБЕГІ ЕЛЕНГЕН КҮН
Суретті түсірген Камила ОСПАНОВА
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Өмiр алма-кезек. Елiмiздiң кешегi басынан 
кешкен қиын-қыстау кезеңдерiне куә болған 
өрiмдей қыз-жiгiттер бүгiнде жетпiс пен 
сексеннiң сеңгiрiне шықса, бергiсi алпысты 
алқымдаған қариялар. Мiне, сол көптi 
көрген, елiмiздiң тәуелсiздiк жолына қадам 
басқан күндерiн мақтана, тебiрене жеткiзетiн 
қарттарымыз күн санап азайып бара жатыр. 
Бiз оларды құрметтеуiмiз керек! Олар қазақ 
елiнiң кешегiсi мен бүгiнгiсiн сабақтастыра 
отырып, келешек ұрпақты тәрбиелейтiн 
шежiрешiлер. Мәндi де мағыналы әңгiмесiн 
«Бiз де жас болғанбыз» деп бастап сонау 
жастық шақтан күнi бүгiнге дейiн басынан 
өткерген өмiр баспалдақтарынан сыр 
шертетiн қариялардың әрбiр ұлағатты сөзi 
өскелең ұрпаққа мол тәрбие. Өйткенi, бүгiнгi 
жастар да ертеңгi қария, ұрпақ тәрбиелейтiн 

ата-әже. Сондықтан да Қарттар мерекесiн 
ұрпақ сабақтастығынан туып отырған 
салиқалы мейрам деуге негiз бар.

Қарттар мерекесi елiмiздiң барлық өңiрiнде 
дәстүрлi түрде аталып өтедi. Бұл күндерi 
еңсесi түсiп, өн бойын қарттық жеңе бастаған 
сарандық қариялар мәз-мейрам болысты. 

Айтулы датаны жерлестеріміз де ескерусіз 
қалдырмады. Арқа-жарқа атап өтті. Мәдениет 
үйінің төрінде ақ тілек-құттықтаулар 
мен арнайы концерттік бағдарлама 
ұйымдастырылды. Мұндай құрмет-
ықыластың барлығы да – бұл күні қазыналы 
қарттарымыздың құрметіне арналды. 

Бұл мерекеге мәдениет үйінің ұжымы да 
тыңғылықты әзірленіпті. Мектеп оқушылары 
ардагерлерді 1 қабаттағы холда сап түзеп 
тұрып, салтанатпен қарсы алды. Ал екінші 

қабаттағы фойеде шебер қолдан жасалған 
қолөнер бұйымдары мен сурет көрмесі 
орналасқан. Онда әр-түрлі материалдардан 
тоқылып, түрлі түсті өрнектермен 
безендірілген бұйымдар, оқушылардың ой-
арманынан туындаған картиналар қойылған. 
Қариялар көрмені тамашалады.

Рухани танымдық шаралар легі мәдениет 
үйінің концерттік залындағы мерекелік 
шараға ұласты. 

Қала әкімі Ержан Темирханов 
шаһарымыздағы әр салаға еселі еңбегі сіңген 
қарияларды осылай құрметпен құттықтап, 
ақ алғысын жаудырды. Ал төрге жайғасқан 
мереке иелері риясыз марапатқа марқайды.

«Баршаңызды бүгінгі Халықаралық 
қарттар күні мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын. Қарттарға қамқорлық – 
біздің халқымыздың дәстүрінде дәріптеліп, 
салты мен санасына берік орныққан қасиет. 
«Ата қайратты болса, бала ғибратты болады» 
деген сөз бекер айтылмаған. Елдің берекесі 
мен жас ұрпақтың өнегесіне әр уақыт 
қолдау көрсетіп, ел келешегінің жарқын 
жолын жарасымды жалғап келесіздер! 
Қарт дегеніміз – ағып жатқан дария,теңіз 
іспеттес. Қариялар - халқымыздың өткені 
мен бүгінін жалғайтын алтын көпір, тұнып 
тұрған шежіре, кемел тарихымыз. «Қарты 
бар елдің қазынасы бар», – деген аталы сөз 
осыдан қалса керек. Сондықтан, біз қай кезде 
болсын ардагерлерімізді ардақ тұтамыз, 
оларды қамқорлыққа алуды өзіміздің 
перзенттік парызымыз деп білеміз. Сіздерді 
осы маңызды күнмен құттықтай отыра, 
дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға 
береке-бақыт, өздеріңізге саналы да сапалы 
ұзақ ғұмыр тілеймін», – деп мерекеге орай 
ізгі лебізін жолдады қала басшысы Ержан 
Оралұлы.

Мерекелік кешті қала әкімі Ержан Оралұлы 
өз құттықтау сөзімен ашқаннан кейін 
қала ардагерлері сөз сөйлеп, алғыстарын 
білдірді. Ардагерлерге арналған ауқымды 
концертте Қали Байжанов атындағы 
концерттік бірлестіктің жезтаңдай әншілері 
мен шаһарымыздың бір топ өнерпаздары 
бірге өнер көрсетті. Күмбірлі күй, әсем 
әуез төгіліп, қарияларды ардақтаған өлең 
жолдары оқылды. 

Қарияларға арналған мерекелік шара 

жиналған қауымға, ардагерлерге рухани күш, 
көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Кеш соңында 
өнерпаз жастар «Осы өмірді жасағандарыңыз 
үшін басымызды иеміз. Рақмет, сіздерге, 
қариялар!» деп, аталар мен әжелерге тағзым 
жасады.

Сөйтіп, басқосудың мазмұнын әрлеген 
өнерпаздардың ән-шашуы қарт көңілдерді 
серпілтіп, көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. 
Осылайша, бұл күнгі көрген-білгеніміз 
үлкендерге құрмет көрсетіліп, мадақталды. 
Қарттарға қызмет көрсету оларға деген ізет 
бір күннің ғана аясына сыймайтындығын 
көрсеткендей.

Негізінен бұл күн – аға ұрпақтың қоғам 
өміріне қосқан үлесіне шынайы ризашылық 
білдіретін және қамқорлық көрсететін ерекше 
мейірімге толы күн. Болашақ жастар мен 
орта буын өкілінің қазыналы қарттардан алар 
тағылымы мол. Шаһардағы зейнеткерлерге, 
жалғызбасты жандарға, мүгедек терге, 
қамқорлық пен күтiмдi қажет ететiн 
азаматтарға жылдағы бағыт бойынша ерекше 
көңiл бөліп келеді. Осы ретте, үлкенге құрмет 
көрсетуде сарандықтар салтынан жаңылған 
емес. Бұл сөзімізді мәдениет үйінде өткен 
салтанатты шара дәлелдей түсті.

Тәуелсіздік пен береке–бірліктің несібесі 
бұйырған, тарихы терең, тағылымы мол 
халықтың ұрпағымыз. Олай болса, аға 
буынның жемісті еңбегі екендігі айдан 
анық. Ел басына күн туған қилы кезеңде 
ақсақалынан бата алған, ақ жаулықты 
аналарын төрге оздырған батыр елдің 
ізбасарымыз. Қарт кісіні құт-береке деп 
танысақ, ол - ұрпақтың көрегендігі емес 
пе?! Жүйрік уақыттың ұшқыр қанатымен 
мағыналы ғұмырында биік бір белеске жеткен 
ата – апаларымызға ыстық ықыласымыз 
шексіз. Олар қиын-қыстау заманда ел үшін 
аянбай еңбек етіп, балаларын өсіріп, білім 
беріп, жетілдірді. Даралық пен даналықты 
бойларына жинаған Саран шаһарының 
перзенттері әр түрлі салада қызмет етсе 
де, туған жері мен елі үшін еңбек еткен 
зейнеткерлер, қаланың өркендеуіне елеулі 
үлес қосқан еңбек ардагерлері де бар. 
Қашанда қариялардың көкірегі өсиетке толы. 
Көргені көп адамдардың ақылын тыңдап, 
сөзін санаға түйіп жүргеннен ешкім жаман 
болмаған.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
ҚАРТТАР МЕРЕКЕСI 1991 ЖЫЛДАН БЕРI КЕҢ КӨЛЕМДЕ 

АТАЛЫП КЕЛЕДI. ҚАЗАН АЙЫНЫҢ БIРIНШI ЖҰЛДЫЗЫНА 
ТАП КЕЛГЕН МЕЙРАМ ЖЫЛ САЙЫН ЕСКIНIҢ КӨЗIНДЕЙ 
БОЛҒАН ҚАЗЫНАЛЫ ҚАРТТАРЫМЫЗДЫҢ БIР СӘТКЕ 
БОЛСА ДА КӨҢIЛIН КӨТЕРIП, ӨМIРIНЕ ҚУАНЫШ 
СЫЙЛАУДА ҮЛКЕН ТӘРБИЕЛIК МӘН АТҚАРАТЫНЫ 
БЕЛГIЛI.

ҚАРТТАРҒА ҚҰРМЕТ – ЗОР МІНДЕТҚАРТТАРҒА ҚҰРМЕТ – ЗОР МІНДЕТ
Суретті түсірген Камила ОСПАНОВА
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ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ «ҚЫРАН» АКИМА 

ГОРОДА САРАНИ

1. Молодежная премия «Қыран» акима 
города Сарани (далее – премия) вручается в 
целях реализации государственной молодежной 
политики, стимулирования развития молодежного 
движения города.

2. Премия присуждается молодым гражданам 
города в возрасте от 14 до 29 лет за плодотворную 
научную, творческую, профессиональную и 
общественную деятельность, получившую 
признание в молодежной среде, по следующим 
номинациям: 

1) «Молодой специалист года»;
2) «Молодой спортсмен года»;
3) «Защитник Отечества»;
4) «Мемлекеттік тіл – болашағым» (для лиц 

некоренной национальности);
5) «Молодой талант года»;
6) «Молодой рабочий года»;
7) «Молодой предприниматель года»;
8) «Молодой работник здравоохранения».
3. Размер денежного вознаграждения 

устанавливается комиссией по присуждению 
молодежной премии «Қыран» акима города 
Сарани. 

Не допускается повторное выдвижение 
лауреатов прошлых лет. Кандидат на премию 
«Қыран» может претендовать только на одну 
номинацию.

4. Отбор, прием конкурсных документов, 
обсуждение и принятие решений о представлении 
к премии осуществляет комиссия по присуждению 
молодежной премии «Қыран» акима города 
Сарани (далее – комиссия).

5. Лицам, удостоенным премии, присваивается 
звание «Лауреат молодежной премии «Қыран» 
акима города Сарани», вручаются диплом, 
денежная премия.

6. Премия вручается в торжественной обстановке, 
церемония награждения приурочивается ко Дню 
Республики Казахстан.

7. Комиссия в соответствии с возложенными на 
нее обязанностями:

7.1. осуществляет прием конкурсных документов 
кандидатур и предварительное рассмотрение 
портфолио, выдвинутых на соискание премии;

7.2. производит отбор кандидатур, вносит 
предложения о допуске к участию в конкурсе;

7.3. принимает решение о присуждении премии.
8. По кандидатурам и их конкурсным работам, 

выдвинутым на соискание премии, членами 
комиссии:

  8.1. принимаются решения о присуждении 
премии открытым голосованием по каждой 
кандидатуре отдельно. Для присуждения кандидату 
премии за него должно быть отдано не менее ¾ 
голосов от числа присутствующих на заседании;

8.2. в целях определения победителей по 
каждой номинации члены комиссии имеют право 
запрашивать дополнительную информацию у 
кандидатов на Премию.

9. Заседания комиссии считаются правомочными 
при наличии не менее 2/3 ее состава. 

10. Комиссия определяет не более 3 номинантов 
в каждой номинации, из их числа открытым 
голосованием членов Комиссии определяется 
лауреат премии. Решение комиссии вносится на 
утверждение акиму города.  

11. Требования к оформлению конкурсной 
заявки: 

1) Заявка на участие в конкурсе, 
представляемая кандидатом, изъявившим 
желание участвовать в конкурсе  является 
формой выражения согласия потенциального 
участника, претендующего на участие в конкурсе, 
с требованиями и условиями, предусмотренными 
настоящим Положением, а также должна 
сопровождаться письмом, заверенным печатью и 
подписью первого руководителя (для юридического 
лица);

2) Не подлежат приему и регистрации 
заявки на участие в конкурсе с нарушением 

требований, предусмотренными настоящим 
Положением.

12. Критерии отбора кандидатов на премию 
акима города:

1) «Молодой специалист года» (гражданские 
и государственные служащие имеющие 
профессиональные достижения);

2) «Молодой спортсмен года» (молодые 
спортсмены, активные участники, победители 
спортивных соревнований: региональных, 
межрегиональных, областных, республиканских, 
международных);

3) «Защитник Отечества» (военнослужащие, 
представители правоохранительных 
органов, имеющие поощрения и награды за 
профессионализм, активное участие в проведении 
государственной политики в области сохранения 
безопасности страны, личные достижения, 
результатом которых стали спасенные жизнь и 
здоровье людей, предупреждены трагические 
последствия, предприняты действия по 
недопущению совершения преступления и др.);

4) «Мемлекеттік тіл – болашағым» 
(представители некоренной национальности, 
владеющие государственным языком, внесшие 
вклад в развитие языковой политики);

5) «Молодой талант года» (участник 
республиканских, международных творческих 
соревнований, конкурсов, турниров, внесший 
вклад в развитие культуры и искусства, имеющий 
общественное признание своей деятельности);

6) «Молодой  рабочий года» (работник 
первичного уровня сотрудников (персонала) 
технологического производства в форме 
индустриального (завод, фабрика и др.), 
агропромышленного (совхоз, птицефабрика, 
свинокомплекс и др.), транспортного (железная 
дорога, аэродромная служба и др.), энергетического 
(котельная, электрическая станция), 
ресурсодобывающего (шахта, карьер и др.) или 
строительного (в том числе промстройиндустрия) 
предприятия);

7) «Молодой предприниматель года» (молодой 
предприниматель в возрасте до 29 лет, активно 
участвующий в жизни города);

8) «Молодой работник здравоохранения» 
(работники, имеющие профессиональные 
достижения, внесшие вклад в области 
здравоохранения).

13. Документы, необходимые для участия в 
конкурсе:

- резюме;
- рекомендательные письма на имя кандидата 

от государственных органов и/или учреждений, 
казахстанских и/или международных 
неправительственных организаций, бизнес-
структур, других организаций;

- 6 фотографий: 2 - стандартные, для документа 
(3х4), 2 - «в работе», 2 - «в свободное время», 
фотографии должны быть представлены в 
печатном и электронном виде, в формате JPEG;

- эссе на тему: «Почему я достоин (-а) премии 
«Қыран». Объем – не более 1 страницы печатного 
текста в MS Word, шрифт Times New Roman, 
кегль 14, интервал 1, на государственном или 
русском языках (для номинации «Мемлекеттік тіл 
- болашағым» - на государственном языке);

- документы, подтверждающие заслуги в период 
2020-2022 г.г. (копии грамот, дипломов, сертификатов, 
лицензий, патентов, видео- и фотоматериалы 
в цифровом формате CD, DVD; материалы с 
печатных, телевизионных и электронных СМИ 
(вырезки статей, заметок из газет, журналов (или их 
копии); ссылки на электронные СМИ); 

- Презентация о себе в виде видеоролика с 
озвучкой (продолжительность - не более 3 минут).

 Заявки на участие в конкурсе принимаются (в 
файловой папке) до 15 октября 2022 года по адресу: 
ул.Жамбыла, 85 А, КГУ «Молодежный ресурсный 
центр города Сарани». Телефон для справок: 57435, 
87016466444 (с 09.00 до 18.00 часов).

САРАН ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ 
«ҚЫРАН» ЖАСТАР СЫЙЛЫҒЫН 

ТАҒАЙЫНДАУ ЕРЕЖЕСІ

1. Саран қаласы әкімінің «Қыран» жастар 
сыйлығы (бұдан әрі-сыйлық) мемлекеттік 
жастар саясатын іске асыру, қаланың 
жастар қозғалысын дамытуды ынталандыру 
мақсатында табысталады.

2. Сыйлық 14 пен 29 жас аралығындағы 
жас азаматтарға келесі номинациялар 
бойынша жастар арасында танылған ғылыми, 
шығармашылық, кәсіби және қоғамдық қызметі 
үшін беріледі:

1) «Жылдың жас маманы»;
2) «Жылдың жас спортшысы»;
3) «Отан Қорғаушы»;
4) «Мемлекеттік тіл – болашағым» (өзге ұлт 

өкілдері үшін);
5) «Жылдың жас таланты»;
6) «Жылдың жас жұмысшысы»;
7) «Жылдың жас кәсіпкері»;
8) «Денсаулық сақтау қызметкері».
3. Ақшалай сыйақының мөлшерін Саран 

қаласы әкімінің «Қыран» жастар сыйлығын 
беру жөніндегі комиссия белгілейді.

Өткен жылдардағы лауреаттарды қайта 
ұсынуға болмайды. «Қыран» сыйлығына 
қатысушы тек бір номинацияға үміткер бола 
алады.

4. Конкурстық құжаттарды іріктеуді, 
қабылдауды, сыйлыққа ұсыну туралы 
талқылауды және шешімдерді қабылдауды 
Саран қаласы әкімінің «Қыран» жастар 
сыйлығын беру жөніндегі комиссиясы (бұдан 
әрі – комиссия) жүзеге асырады.

5. Сыйлыққа ие болған адамдарға «Саран 
қаласы әкімінің «Қыран» жастар сыйлығының 
лауреаты» атағы, диплом, ақшалай сыйлық 
беріледі.

6. Сыйлық салтанатты түрде табыс етіледі, 
марапаттау рәсімі Қазақстан Республикасының 
күніне орайластырылады.

7. Комиссия өзіне жүктелген міндеттерге 
сәйкес:

7.1. үміткерлердің конкурстық құжаттарын 
қабылдауды және сыйақы алуға ұсынылған 
портфолионы алдын ала қарауды жүзеге 
асырады;

7.2. үміткерлерді іріктейді, конкурсқа қатысуға 
рұқсат беру туралы ұсыныстар енгізеді;

7.3. сыйлық беру туралы шешім қабылдайды.
8. Комиссия мүшелері сыйақы алуға 

ұсынған үміткерлер және олардың конкурстық 
жұмыстары бойынша:

  8.1. әр кандидатураға сыйақы беру туралы 
шешім ашық дауыс беру арқылы жеке 
қабылданады. Кандидатқа сыйақы беру үшін 
отырысқа қатысқандардың кемінде ¾ дауыс 
беруі тиіс;

8.2. әр номинация бойынша жеңімпаздарды 
анықтау мақсатында комиссия мүшелері 
сыйақыға үміткерлерден қосымша ақпарат 
сұратуға құқылы.

9. Комиссия отырыстары оның құрамының 
кемінде 2/3 бөлігі болған кезде заңды болып 
саналады.

10. Комиссия әрбір номинацияда 3-тен 
аспайтын номинантты айқындайды, олардың 
ішінен Комиссия мүшелерінің ашық дауыс 
беруімен сыйақының лауреаты анықталады. 
Комиссияның шешімі қала әкіміне бекітуге 
ұсынылады.

11. Конкурстық өтінімді ресімдеуге 
қойылатын талаптар:

1) конкурсқа қатысуға ниет білдірген 
үміткер ұсынатын конкурсқа қатысуға өтінім 
осы Ережеде көзделген талаптармен және 
шарттармен конкурсқа қатысуға үміткер 
әлеуетті қатысушының келісім білдіру нысаны 
болып табылады, сондай-ақ мөрмен және 
бірінші басшының қолымен расталған хатпен 
қоса берілуі тиіс (заңды тұлға үшін);

2) Осы Ережеде көзделген талаптарды 
бұзған жағдайда, Конкурсқа қатысуға өтінім 

қабылданбайды және тіркелмейді.
 12. Қала әкімінің сыйлығына 

үміткерлерді іріктеу критерийлері:
 1) «Жылдың жас маманы» (кәсіби 

жетістіктері бар азаматтық және мемлекеттік 
қызметшілер);

 2) «Жылдың жас спортшысы» (жас 
спортшылар, белсенді қатысушылар, өңірлік, 
өңіраралық, облыстық, республикалық, 
халықаралық спорттық жарыстардың 
жеңімпаздары);

 3) «Отан қорғаушы» (елдің 
қауіпсіздігін сақтау саласындағы мемлекеттік 
саясатты жүргізуге белсенді қатысқаны, кәсіби 
шеберлігі, сонымен қатар, адамдардың өмірі 
мен денсаулығын құтқару, қайғылы салдардың 
алдын алу, қылмыс жасауға жол бермеу 
бойынша іс-әрекеттер жасау және т. б. жеке 
жетістіктері үшін мадақтаулар мен марапаттары 
бар әскери қызметкерлер, құқық қорғау 
органдарының өкілдері);

 4) «Мемлекеттік тіл-болашағым» 
(мемлекеттік тілді меңгерген, тіл саясатын 
дамытуға үлес қосқан өзге ұлт өкілдері);

 5) «Жылдың жас таланты» 
(мәдениет пен өнерді дамытуға үлес қосқан 
республикалық, халықаралық шығармашылық 
жарыстарға, конкурстарға, турнирлерге 
қатысушы);

 6) «Жылдың жас жұмысшысы» 
(индустриялық (зауыт, фабрика және т. б.), 
агроөнеркәсіптік (совхоз, құс фабрикасы, 
шошқа кешені және т. б.), көлік (теміржол, 
әуеайлақ қызметі және т. б.), энергетикалық 
(қазандық, электр станциясы), ресурс өндіруші 
(шахта, карьер және т. б.) немесе құрылыс (оның 
ішінде өнеркәсіптік құрылыс индустриясы) 
кәсіпорын жұмысшылары);

7) «Жылдың жас кәсіпкері» (қала өміріне 
белсенді қатысатын 29 жасқа дейінгі жас 
кәсіпкерлер);

8) «Денсаулық сақтау қызметкері» (денсаулық 
сақтау саласына үлес қосқан кәсіби жетістіктері 
бар қызметкерлер).

13. Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:
- резюме;
- мемлекеттік органдардан және/немесе 

мекемелерден, қазақстандық және/немесе 
халықаралық үкіметтік емес ұйымдардан, 
бизнес-құрылымдардан, басқа ұйымдардан 
үміткердің атына ұсыным хаттар;

- 6 фотосурет: 2-стандартты, құжат үшін 
(3х4), 2 – «жұмыста», 2 – «бос уақытта», 
фотосуреттер баспа және электронды түрде, 
JPEG форматында ұсынылуы тиіс;

- «Неге мен «Қыран» сыйлығына лайықпын» 
тақырыбында эссе. Көлемі-MS Word-та 1 беттен 
аспайтын баспа мәтіні, Times New Roman 
шрифті, кегль 14, интервал 1, мемлекеттік 
немесе орыс тілдерінде («Мемлекеттік тіл – 
болашағым» номинациясы үшін - мемлекеттік 
тілде);

- 2020-2022 жж. кезеңінде сіңірген еңбегін 
растайтын құжаттар (грамоталардың, 
дипломдардың, сертификаттардың, 
лицензиялардың, патенттердің көшірмелері, 
CD, DVD цифрлық форматтағы бейне және 
фотоматериалдар; баспа, телевизиялық және 
электрондық БАҚ материалдары (газеттерден, 
журналдардан мақалалардың, жазбалардың 
үзінділері (немесе олардың көшірмелері); 
электрондық БАҚ-қа сілтемелер);

- Дыбыстық бейнеролик түрінде өзіңіз 
туралы презентация (ұзақтығы - 3 минуттан 
аспауы тиіс). 

Конкурсқа қатысуға өтінімдер 2022 жылдың 
15 қазанына дейін «Саран қаласының жастар 
ресурстық орталығы» КММ, Жамбыл көшесі, 
85 а мекенжайы бойынша қабылданады. 
Анықтама телефоны: 57435, 87016466444 (сағат 
09.00-ден 18.00-ге дейін).
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Профилактика противодействия коррупции 
в Саранском городском управлении санитарно-
эпидемиологического контроля  отводится 
повышению профессиональной компетентности 
специалистов и руководителей, овладение новыми 
информационными технологиями. Здесь стабильно 
проводится аттестация и обучение кадров, 
на должность руководителей и специалистов 
управления назначают на основе открытого конкурса.

В ведомстве, чтобы повысить правовую 
грамотность специалистов, проводятся семинары по 
изучению НПА РК. Руководителем и специалистами 
тщательно изучаются статьи Закона РК от 18 
ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии 
коррупции» и нормы  Этического кодекса 
государственных служащих РК.

В канцелярии доступен перечень выдаваемых 
государственных услуг и о сроках рассмотрения 
заявлений. В социальных сетях (Instagram-saranqsebb, 
Facebook-Saranqsebb) размещаются  публикации, 
видеоролики и инфографики о профилактике 
коррупции.

В Управлении имеется телефон доверия – по 
номеру 8 (72137) 7-67-61 по которому можно 
сообщать о фактах нарушения коррупционного 
законодательства.  Помимо этого, в здании ведомства 
установлен почтовый ящик для писем и обращений 
физических и юридических лиц, готовых сообщить о 
любых проявлений коррупции сотрудниками.

Управление оказывает три вида государственных 
услуг:

1. Выдача санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии объекта высокой 
эпидемической значимости нормативным правовым 
актам в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Государственную услугу 

можно получить по принципу «одного заявления» 
в совокупности с государственной услугой 
«Присвоение учетного номера объекту производства 
(изготовления) пищевой продукции» - срок оказания 
государственной услуги – 10 рабочих дней;

2. Выдача санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии проектов нормативной 
документации по предельно допустимым выбросам 
и предельно допустимым сбросам вредных 
веществ и физических факторов в окружающую 
среду, зонам санитарной охраны и санитарно-
защитным зонам, на новые виды сырья и продукции 
нормативным правовым актам в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения - срок 
оказания государственной услуги – 10 рабочих дней;

3. Присвоение учетного номера объекту 
производства пищевой продукции, подлежащим 
государственному контролю и надзору в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения - срок оказания государственной услуги – 
5 рабочих дней. За текущий период 2022 года фактов 
нарушения законодательства РК в этой сфере не 
зафиксировано.

Если вам стало известно о коррупционных 
правонарушениях или о нарушении морально-
этических норм сотрудниками санитарно-
эпидемиологического контроля, вы можете 
сообщить об этом уполномоченному по этике – 
заместителю руководителя областного профильного 
Департамента Булату Темирхановичу Алпысбаеву. 

Прием граждан он ведет каждый вторник и четверг 
с 16.00 до 18.00.  Можно сообщить и в департамент по 
телефону доверия 8 (7212) 50-21-52 или на телефон 
Саранского управления санэпидконтроля – 8 (72137) 
7-67-61. Прием граждан руководитель ведет каждый 
понедельник с 16.00 до 18.00.

РГУ «Саранское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля»

Коррупция является негативным явлением современного общества, требующим постоянного 
тщательного изучения, системного подхода, комплексного и оперативного противодействия.  Для 
Казахстана преодоление коррупции является одним из главных направлений государственной 
политики, приоритетность которого четко обозначена главой государства. Коррупция есть 
злоупотребление служебным положением, политическим мандатом или своими должностными 
обязанностями с целью предоставления выгод другому лицу,  совершенное по побуждению со 
стороны такого другого лица, или самими чиновниками по их собственной инициативе и ради 
получения выгоды для самих себя или третьих лиц, которое ведет или может вести к убыткам 
или иному ущербу для общества (в случае выполнения государственных или политических 
функций) или для отдельной компании (при исполнении функций предпринимателя), дача 
взятки, подкуп.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

Коррупция присутствует во 
всех отраслях экономики, сферах 
народного хозяйства, приводит 
к росту теневой экономики и  
неразрывно связана с уклонением 
от уплаты налогов.

Деятельность органов 
государственных доходов при 
взимании налогов и платежей в 
бюджет, проведении налогового и 
таможенного администрирования 
тесно взаимосвязана с физическими 
и юридическими лицами.

В целях исключения 
многократного, необоснованного 
взаимодействия должностных лиц 
органов государственных доходов 
с налогоплательщиками, проведена 
работа по переводу на цифровой 
формат налоговых и таможенных 
систем.

Обновляются следующие 
информационные системы: 
«Астана-1», «Е-окно», 
«Электронные счета-фактуры», 
модуль «НДС-Blokchain», 
«Маркировка товаров», онлайн-
ККМ, «Виртуальный склад».

В частности, применение 
налогоплательщиками онлайн-
ККМ максимально сократили 
возможные физические контакты 
должностных лиц органов 
государственных доходов с 
налогоплательщиками.

Благодаря использованию 
цифровых инструментов 

сократиться большая нагрузка на 
бизнес, уменьшится физический 
контакт работников органов 
государственных доходов с 
налогоплательщиками, уменьшатся 
необоснованные проверки

С введением в ближайшем 
будущем инициативы Президента 
о контролировании не только 
доходов, но и расходов 
государственных служащих, будет 
усилен контроль за расходами 
государственных служащих, будут 
выявляться приобретения, покупки 
государственных служащих, 
полученные на незаконные 
финансовые средства, что также 
положительно отразится на 
антикоррупционной работе.

Усилия самих государственных 
служащих недостаточны для 
устранения основных причин и 
проявлений коррупции, в этой 
связи общество, граждане должны 
сообщать о факте совершения 
коррупционных нарушений в 
компетентные органы, так как не 
всегда можно выявить нарушение 
и зачастую коррупционные 
правонарушения совершаются 
скрытно и завуалировано.

Необходимо прививать 
принципы «нулевой терпимости» 
для всех граждан не только для 
государственных служащих, тогда 
наше общество, граждане смогут 
победить коррупцию.

М. Тохметов, 
руководитель отдела налогового контроля и взимания 
Управление государственных доходов по г.Сарани

 Коррупция является наиболее опасной болезнью общества 
на современном этапе развития нашего государства. Усиление и 
укоренение коррупции приводит к невозможности дальнейшего 
развития государства, препятствует построению открытой 
прозрачной экономики, негативно влияет на развитие всех 
систем и органов государства.

НЕТ - КОРРУПЦИИ!

О МОШЕННИКАХ НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Совместно с городским отделом полиции были даны разъяснения о 
видах и случаях мошенничества, которые сегодня все чаще встречаются 
в нашей повседневной жизни. В частности, первый заместитель 
начальника Отдела полиции Н. Хамитов подробно рассказал о 
вредоносных приложениях на смартфонах, мошенничестве на  OLX,  
Kolesa. Kz и других популярных сайтах. Кроме этого, как отмечалось 
в ходе беседы, в последнее время участились случаи по оформлению 
кредитов на доверчивых граждан, выполнению определенных 
денежных операций. «Мошенники, - отмечали представители Отдела 
полиции, - очень хорошие психологи, им не составит большого труда 
ввести вас в заблуждение и присвоить ваши деньги. При поступлении 
подозрительных звонков, не впадайте в панику, отклоните разговор, 
перезвоните в банк либо в дежурную часть  Отдела полиции нашего 
города».

Беседа была проведена специально для одиноких пенсионеров, лиц 
с инвалидностью, родителей, воспитывающих детей – инвалидов, 
которые также относятся к одной из категорий, легко подвергающихся 
интернет – мошенничеству. 

Надежда ЦХАЙ

На прошлой неделе в ГУ «Отдел занятости и социальных программ г. Сарани» была проведена 
информационная  беседа «Осторожно! Интернет – мошенники!».

Коллектив газеты «Саран газеті» приносит искренние 
соболезнования Левченко Валентине Ивановне в связи со 
смертью мамы

ГУ «Отдел внутренней политики города Сарани» 
выражает глубокие соболезнования Левченко Валентине 
Ивановне в связи со смертью мамы
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Covid-19: Vaccine

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы, ветераны образования, выражаем искренюю благодарность 
за чуткое, внимательное отношение, за неповторимость 
организованных встреч руководителю ГУ "Отдел образования" 
А.Бактыбаеву, председателю профсоюзной городской организации 
работников образования А. Ульянову, директорам школ - 
Т.Мазиной, Г. Иманкуловой, Т. Мусабалиновой, заведующей д\с 
"Березка" Р. Акижановой.

Желаем дальнейших успехов на ниве просвещения, учительского 
счастья, творческих удач, здоровья, мира и благополучия, тепла и 
уюта в ваших домах.

Члены совета ветеранов образования

Лето, спешно собрав чемоданы,
На юга укатило скорей.

Осень снова пришла к нам с дарами
Сочных фруктов и овощей.

Расплескала вокруг яркой краской,
Не жалея любимых цветов:

Поменяла на золото с красным
Зелень листьев и травы лугов.

Затянула, как шторами, небо
Темной хмарью сгустившихся туч.
Только нет-нет, пробьется несмело

Скромным зайчиком солнечный луч.

Дождь прольется, холодный и долгий,
Влагой лужи наполнив тотчас.
Только ветер кружит одиноко

По пустующим улицам вальс...
Юлия Селиванова

Ольга Александровна Ланц! От всего сердца поздравляем 
с чудесным праздником - Днем учителя! От всей души 
желаем Вам крепчайшего здоровья, долгих счастливых лет 
жизни!

Ваши ученики и друзья

ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ – 
НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

Повышение доходов населения 
- основная цель экономической 
политики государства, направленная 
на реализацию национальных 
проектов. В рамках принятой 
Программы по повышению 
доходов населения до 2025 года 
предусмотрено повышение 
заработной платы для бюджетных 
работников, расширение 
возможностей содействия 
занятости, а также повышения 
производительности предприятий 
обрабатывающей промышленности 
и развитие предпринимательства. 

Правительственная программа 
включает практически все 
сферы: создание новых рабочих 
мест, поддержка молодежи, 
внедрение импортозамещения, 
вопросы проблемных заемщиков, 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства.

Свою нишу в системе 
реализуемых мер, направленных 
на повышение доходов населения, 
занимают органы занятости 
населения. Сотрудниками КГУ 
«Центр занятости населения 
города Сарани» на постоянной 
основе проводится мониторинг над 
свободными рабочими местами, 
заявлеными работодателями, 
по востребованности и 
актуальности специальностей, по 
территориальному расположению и 
заработной плате.

В КГУ  «Центр занятости 
населения города Сарани»  на 
данный момент имеются вакансии 
от 110 организаций разных форм 
собственности.                 В их число 
входят: ТОО – 48 работодателей, 
ИП – 25 работодателей, 
государственные учреждения – 25 
работодателей, торговые дома и 
магазины – 5 работодателей, КСК - 2 

работодателя, АО – 1 работодатель, 
банки -            1 работодатель, кафе – 
3 работодателя.

Наиболее активно на портале 
ENBEK.KZ выставляют вакансии 
такие организации, как: ТОО 
«Kama Tyres KZ», комплекс 
«Волынский», КГП        на 
ПХВ «Саранькоммунсервис», 
организации образования 
города Сарани, ТОО 
«KAZCENTRELECTROPRОVOD», 
ТОО «Евромет», ТОО «Лека»,     ТОО 
«СКЭП», ТОО «GALEX PLUS», 
ТОО «A.V.GROUP», Центральная 

больница города Сарани.
В разрезе профессий на рынке 

труда города Сарани преобладают 
вакансии, не требующие 
специального образования или 
подготовки. 

Актуальными на сегодняшний 
день остаются следующие 
вакансии:

учителя, медицинский 
персонал, строительные 
специальности, специалисты 
шинного производства, 
специалисты швейного 
производства.

Постоянно востребованы такие 

специалисты, как: электрики, 
слесари, сварщики, токари.

Так же следует отметить 
в городе Сарани дефицит 
специалистов, умеющих работать 
на спецтехнике (экскаватор, 
бульдозер).

В КГУ «Центр занятости 
населения города Сарани» 
имеются вакансии не только 
работодателей нашего города, но и 
работодателей города Караганды. 
На сегодняшний день вакансии в 
городе Сарани публикуют          9 
организаций города Караганды.

Достойная оплата труда 
наблюдается не только у 
квалифицированных кадров, 
но и у специалистов рабочих 
профессий. 

Масштабная работа проводится  
также по развитию малого 
и среднего бизнеса через 
реализацию проекта Бизнес-
бастау с выдачей государственных 
грантов на открытие и расширение 
собственного дела.

Комплексное достижение всех 
поставленных задач позволит 
успешно изменить ситуацию в 
сфере доходов населения.

КГУ «Центр занятости населения города Сарани»

Занятость


	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\Временный архив\5 октября\СГ 02.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\Временный архив\5 октября\СГ 03.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\Временный архив\5 октября\СГ 04.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\Временный архив\5 октября\СГ 05.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\Временный архив\5 октября\СГ 06.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\Временный архив\5 октября\СГ 07.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\Временный архив\5 октября\СГ 08.pdf

