
2 ноября
2022 года

СРЕДА
№ 87 (1480)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Будьте в курсе городских событий    *Еще больше новостей*           Читайте нас на сайте sarangazeti.kz,  а также в         sarangazeti          sarangazetiБудьте в курсе городских событий    *Еще больше новостей*           Читайте нас на сайте sarangazeti.kz,  а также в         sarangazeti          sarangazetiБудьте в курсе городских событий    *Еще больше новостей*           Читайте нас на сайте sarangazeti.kz,  а также в         sarangazeti          sarangazeti

Издается с 20 декабря 1999 года

СТР. 5

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»

ТАКОЙ НУЖНЫЙ 
И ВАЖНЫЙ ТРУД

ЗАҢ КЕРУЕНІ АҚТАС КЕНТІНДЕ

«Заң керуенінің» құрамында Саран 
қаласы əкімінің орынбасары Оспанов Ералы 
Серікұлы, Саран қаласы ішкі саясат бөлімінің 
басшысы Ғалия Төртбаева, Саран қаласының 
ауыл шаруашылығы, кəсіпкерлік жəне жер 
қатынастары бөлімінің басшысы Дастан 
Əрнешев, Саран қаласының тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй 
инспекциясы бөлімінің басшысы Марғұлан 
Анаев, Саран қаласының жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімінің 
басшысы Марина Щегай, Саран қаласының 
мəдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру 
жəне спорт бөлімінің басшысы Ғалия 
Тохметова, Саран қаласы полиция бөлімінің 
бастығы, полковник Рустам Кулькеев жəне де 
мемлекеттік органдардың өкілдері бар.

Ақтас – Саран қаласына қарасты бірден 
бір кент. Тұрғындар саны 8 мыңнан асып 
жығылады. Осы себепті қадағалаушы 
орган өкілдері игілікті шараны осы 
кенттен бастауды жөн көрген. Акцияның 
мақсаты – жергілікті жерде халыққа 
жедел құқықтық көмек көрсету, құқықтық 
мəдениет деңгейін арттыру, заңдарды 

түсіндіру, заңды құқықтарын іске асыруға 
мүмкіндігі жоқ əлеуметтік топтарды анықтау, 
прокуратураның құқық қорғау рөлін іске 
асыру, елдегі қауіпсіздік пен құқықтық 
тəртіпті нығайту үшін азаматтық қоғам мен 
құқық қорғау органдарының күш-жігерін 
біріктіру болды.

Шара барысында ақтастықтар мамандарға 
шешілмей жүрген проблемаларын жеткізіпті. 
Атап айтқанда, акция барысындағы 
қоғамдық қабылдаулар аясында тұрғындар 
құқық қорғау жəне басқа да мемлекеттік 
органдардың басшыларына сұрақтар қойып, 
оларға толық жауаптар мен түсініктемелер 
ала алды. Сонымен қатар, Саран қаласының 
прокуроры Жанқозы Олжабайұлының 
тарапынан кент тұрғындарына заңдылықты 
нығайту жəне азаматтардың құқықтарын 
қорғау бойынша қабылданып жатқан 
шаралары туралы да тілге тиек етілді.

Бұдан бөлек, «Заң керуені» акциясы 
аясында Ақтас кентіндегі тұрмыстық 
жағдайы төмен отбасылар араланып, жеке 
қабылдау, əлеуметтік нысандардың жағдайын 
білу, тұрғындармен əңгімелесу, елді мекеннің 
жалпы жағдайын зерделеу жұмыстары да 

жүргізілсе керкек-ті.
«Бірінші кезекте, біз ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарымен проблемалары 
əлеуметтік шиеленіс ошақтарының 
өңірлік карталарына енгізілген 
азаматтардың санаттарын қамтуды 
мақсат етіп отырмыз. Мүмкіндігінше 
азаматтарды толғандыратын 
мəселелердің дереу осы жерде шешілуін 
қарастырамыз. 

Ондай мəселелердің қатарында 
мемлекеттік қызметтерді алу, 
консультациялар алу, нақты қылмыстық 
іс бойынша сарсаңның жолын кесу жəне 
т.б. мəселелер болуы мүмкін. Яғни, атап 
айтатын болсақ, арнаулы əлеуметтік 
қызметтерді, жəрдемақыларды, 
жеңілдіктерді, тегін дəрілік заттарды 
тағайындау, мүлікті тіркеу, мұрағаттық 
анықтамаларды беру, салықтарды 
есептеудің дұрыстығы жəне т.б. үшін 
құжаттарды ресімдеу.

Акция нəтижелері бойынша талдау 
жүргізіледі, іс-шаралардың нақты 
жоспары əзірленеді, халық көтерген 
негізгі проблемалық мəселелерді шешуге 
жауапты органдар анықталады», - деді 
акция барысында бізбен тілдескен Саран 
қаласының прокуроры Жанқозы Нақышев.

Иə, айтып өткеніміздей, акция асяында 
əр мемлекеттік органдардың басшылығы 
азаматтардың жеке қабылдауын жүргізді. 
Жеке қабылдаудан түскен барлық өтініштер 
тіркеліп, толымды жауаптар берілді.

Мəселен, акция барысында құқыққорғау 
органынының өкілдеріне Ақтас кентінің бір 

тұрғыны өз мəселесімен жүгінді. Аталған 
азаматтың өз аузынан алынған ақпаратқа 
сүйенсек,  бүгінгі күнге дейін 16 жылдан астам 
уақыт ол Қарқаралы ауданында орналасқан 
бір қыстақта малшы болып жұмыс жасаған 
екен. Осынша ұзақ уақыт аралығында із-
түссіз, хабар-ошарсыз кеткендіктен оны  
Саран қалалық соты 2017 жылы қайтыс 
болды деп шешім шығарады. Бірақ 2022 
жылдың көктемінде аталған азамат Ақтас 
кентіне қайта оралып, белгілі бір мемлекеттік 
мекемеге қызмет алуға жүгінеді де, сол жерде 
базадан өзін қайтыс болғандардың қатарынан 
тапқан ол, жаңағы мəселемен сотқа жүгінеді. 

Содан азаматтың өтініші бойынша 2022 
жылдың 1 қыркүйегінде Саран қалалық соты 
2017 жылғы шыққан шешімінің күшін жою 
туралы екінші бір шешімді шығарады. Десекте, 
аталған Ақтас кенті тұрғынының құжаттары 
əлі қалпына келтірілмеген екен. Заң керуені 
акциясына келіп, құқыққорғау органдарына 
жүгінуіндегі мəселесі де, осы құжаттарын 
қайта қалпына келтіруге көмек сұраса керекті 
аталған азамат. Қазіргі уақытта бұл мəселе жан-
жақты қарастырылу барысында. 

Қосымша зерделеуді жəне тексеруді талап 
ететін бірқатар сұрақтар бақылауға алынды. 
Кері байланыс тəртібінде қарау нəтижелері 
жақын арада арыз иелерінің назарына 
жеткізілетін болады.

Жергілікті тұрғындар ашық диалог 
форматында өткен акцияға оң баға беріп, 
тұрақты негізде ведомстволар осындай 
кездесулерді жиі өткізуіне ниет білдірді. 
«Заң керуені» акциясы келесі кезекте де өз 
жалғасын табатын болады.

ХАЛЫҚ ҮНІНЕ ҚҰЛАҚ АСАТЫН МЕМЛЕКЕТ

ӨҢІРДІҢ ҚАДАҒАЛАУШЫ ОРГАН ӨКІЛДЕРІ ҚАЗІР 
ЖҰРТШЫЛЫҚҚА ЖАҚЫН БОЛУ ҚАҒИДАТЫН ҰСТАНУДА. 
ОСЫ ОРАЙДА ҚАЗАН АЙЫНЫҢ 26 ЖҰЛДЫЗЫНДА САРАН 
ҚАЛАСЫНЫҢ ПРОКУРОРЫ НАҚЫШЕВ ЖАНҚОЗЫ 
ОЛЖАБАЙҰЛЫ БАСТАҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ 
ӨКІЛДЕРІ «ЗАҢ КЕРУЕНІ» АКЦИЯСЫМЕН АҚТАС КЕНТІНЕ 
АТ БАСЫН БҰРЫПТЫ.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
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ЖАСТАР МӘСЕЛЕСІ: ҚИЫНДЫҚТАР МЕН ҚАУІПТЕР

Өткен аптада Саран қаласы әкімінің 
орынбасары Ералы Оспановтың 
төрағалығымен Кәмелетке 
толмағандардың ісі және олардың 
құқығын қорғау жөніндегі қалалық 
комиссияның кезекті бір отрысы 
өткен болатын. Алқалы жиында осы 
жоғарыда тілге тиек етілген кәмелетке 
толмағандарға қатысты жыныстық қол 
сұғылмаушылыққа қарсы қылмыстардың 
алдын алу мәселесі мен вейп, бір реттік 
электрондық темекі сынды психоактивті 
заттарды, темекі қоспаларын қолданудың 
алдын алу бойынша атқарылып жатқан 
шаралар туралы мәселе сөз болды.

 Қазақстан Республикасының 
1994 жылғы 8 маусымдағы Заңымен 
ратификацияланған Бала құқықтары 
туралы Конвенцияның 34 бабына 
сәйкес қатысушы мемлекеттер баланы 
жыныстық қанаудың және жыныстық 
азғырудың барлық нысандарынан 
қорғауға міндеттенеді.

Соңғы уақытта кәмелетке 
толмағандарға қатысты жыныстық 
қылмыстардың өсуі қоғамның маңызды 
мәселелерінің бірі болып табылады 
және жаһандық сипатқа ие. Себебі оның 
құрбандары - жәбірленушілердің ең осал 
санаты.

Саран қаласы полиция бөлімінің 
инспекторы Мақсат Майпасовтың 
мәлімдеуінше, жыл басынан бері 
кәмелетке толмағандарға қатысты 
жыныстық қол сұғушылық бойынша 11 
іс тіркелген екен.

Бұл қылмыстарды жасауға ықпал 
ететін себептерді отбасы институтының 
әлсіреуі, қоғамның моральдық деңгейінің 
төмендеуі, алдын-алу жұмыстарының 
жеткіліксіз деңгейі, интернет 
кеңістігінің теріс әсері деп атауға 
болады. Өскелең ұрпақты қорғаудың 
басым бағыты кәмелетке толмағандарды 
қылмыстық-құқықтық қорғау болып 
табылады. Балаларға қатысты кез келген 
зорлық-зомбылықтың жолы қатаң 
түрде кесілуі тиіс, бұған жыныстық 
қолсұғылмаушылыққа қарсы қылмыстар 
үшін жауапкершілік шараларының 
күшейтілуі де дәлел. 

Мақсат Ерланұлының айтуынша, 
Саран қаласының Полиция бөлімі 
кәмелетке толмағандардың жыныстық 
тиіспеушілігіне қарсы қылмыстарды 
болдырмау мақсатында басқа да мүдделі 
органдармен (жергілікті атқарушы 
органдар, прокуратура, орталық 
аурухана және басқалар) бірлесіп 
қаланың оқу орындарының оқушылары 
мен студенттері арасында түсіндіру 

жұмыстарын ұйымдастырған екен.
Қазір интернет пен түрлі әлеуметтік 

желілердің дәуірлеп тұрған кезі 
болғандықтан тәртіп сақшылары 
олардың да мүмкіндіктерін пайдалануды 
ескерсе керек-ті.

««WhatsApp» мессенджерінде 
учаскелік полиция инспекторларының 
14 чаттары құрылды, онда күн сайын 
қылмыстың алдын алу бойынша 
ақпарат таратылады. Сондай-
ақ, «WhatsApp» мессенджерінде 
ювеналды полиция тобының 
қызметкерлері оқу орындарының 
өкілдерін қоса отырып 11 чат құрды, 
онда қылмыстардың алдын алу, 
сондай-ақ кәмелетке толмағандардың 
жыныстық тиіспеушілігіне қарсы 
қылмыстар бойынша тұрақты негізде 
ақпарат таратылады.

Бұдан бөлек, Саран қ. ПБ білім 
беру ұйымдарымен бірлесе отыра, 
есепте тұрған отбасыларда, толық 
емес отбасыларда, көп балалы 
отбасыларда, сондай-ақ өгей 
әкелері немесе өгей шешелерімен 
бірге тұратындары отбасыларда 
қолайсыздықтың мониторингі 
жүйелі түрде жүргізіледі. 30.09.2022 
жылғы жағдай бойынша балалар 
өгей әкелерімен, өгей шешелерімен 
бірге тұратын барлығы 262 отбасы 
бар. Отбасылардың осы санатына 
тұрақты бақылау жүргізіледі, 
сондай-ақ профилактикалық жұмыс 
жүргізіледі, яғни оқушылардың 
сабақтан тыс уақытта жұмыспен 
қамтылуын, балалардың өмір сүру 
жағдайларының сәйкестігін, сондай-
ақ кәмелетке толмағандарға қарсы 
қылмыстардың алдын алу үшін 
отбасы мүшелері арасындағы қарым-
қатынасты анықтау мақсатында 
Саран қаласы ББ МББ есебінде тұрған 
балалардың тұрғын үй-тұрмыстық 
жағдайлары тексеріледі», - дейді 
полиция инспекторы Мақсат Ерланұлы.

Осы тұста өз тарапымыздан 
ескерте кетуді жөн санап отырмыз. 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 122 бабына сәйкес 16 жасқа 
толмаған адаммен жыныстық қатынас 
немесе нәпсіқұмарлық сипаттағы 
өзге де іс-әрекеттер 5 жылға дейінгі 
мерзімге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады, ал ата-анасы, педагог не 
оны тәрбиелеу жөніндегі міндеттер 
жүктелген өзге адам жасаған дәл сол іс-
әрекеттер Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен 
бас бостандығынан айыру белгілі бір 

лауазымдарды атқару немесе белгілі бір 
қызметпен айналысу құқығынан өмір 
бойына айыра отырып, 7 жылдан 12 
жылға дейін. Бірнеше рет немесе екі және 
одан да көп адамға қатысты жасалған дәл 
сол әрекеттер белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі бір қызметпен 
айналысу құқығынан өмір бойына айыра 
отырып, 12 жылдан 15 жылға дейінгі 
мерзімге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады.

Кәмелетке толмағандардың жыныстық 
тиіспеушілігіне қарсы қылмыстың тағы 
бір құрамы күш қолданбай жас балаға 
(жас балаға) қатысты азғындық әрекеттер 
жасау болып табылады (ҚР ҚК 124-б.). 7 
жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады, 
ал ата-анасы, педагог не оны тәрбиелеу 
жөніндегі міндеттер жүктелген өзге 
адам жасаған дәл сол әрекеттер 
өмір бойы белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі бір қызметпен 
айналысу құқығынан айыра отырып, 10 
жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады. 
Осы әрекет бірнеше рет жасалған 
жағдайда, белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі бір қызметпен 
айналысу құқығынан өмір бойына айыра 
отырып, 12 жылдан 17 жылға дейінгі 
мерзімге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады.

Сонымен қатар, кәмелетке 
толмағандардың жыныстық 
қол сұғылмаушылығына қарсы 
қылмыстар үшін Қылмыстық кодексте 
жәбірленушімен татуласуға, сондай-ақ 
шартты түрде соттауға байланысты істі 
тоқтатуға тыйым салу заңмен бекітілген.

Қылмыстың алдын алу үшін, ең 
алдымен, ата-аналар баласына қауіпсіз 
мінез-құлық ережелерін үйретіп, оны 
бақылап, қорғауы керек. Балаға көшеде 
бейтаныс адамдармен сөйлесуге, оларды 
үйге кіргізуге, біреудің көлігіне отыруға, 
бейтаныс адамдардан сыйлықтар алуға 
болмайтынын түсіндіріңіз. Баланы 
«тәуекел тобымен» — маскүнемдермен, 
нашақорлармен байланысудан қорғау 
керек, балаңыздың қайда, кіммен 
және немен айналысатынын білу, бос 
уақытын бақылау, ұялы телефонды, 
қоңырауларды, СМС және жаңа 
байланыстарды тексеріп отыру қажет 
дейді комиссия мүшелері.

Комиссия отырысында қозғалған 
тағы бір өзекті мәселе кәмелетке 
толмағандардың вейп, бір реттік 
электрондық темекі сынды психоактивті 
заттарды, темекі қоспаларын 
қолдануларының алдын алу бойынша 
атқарылып жатқан шараларға қатысты 
болды.

Иә, қазір жастар арасында вейп 
шегетіндердің саны күн сайын артып 
келеді. Әсіресе оқушылар мини-
кальяндарға қатты қызығады. Өйткені 
вейп темекі секілді емес, одан хош иіс 
шығады. Никотин де қосуға болады. 
Бірақ сол хош иістің өзі өте қауіпті. 

«Ұрпақ саулығы – ұлт саулығы» 
дейміз. Алайда жылдар жылжыған 
сайын жас ұрпақтың денсаулығына 
жауығатын қатерлі заттардың қатары 
көбейіп барады. Абыройдан айыратын 
алкоголь мен естен тандыратын 
есірткіден арыла алмай жүргенде ұрпақ 
санасын улайтын тағы бір тұйыққа тап 
болдық. Мерейімізді өсіре ме деп жүрген 
мектеп оқушыларының ендігі ермегі – 
электронды шылым.

Бұлай деп білім ошақтарының 
басшылары да, қоғам белсенділері де, 
дәрігерлер қауымы да дабыл қағып 
жатыр. «Жау жағадан алғанда, бөрі 
етектен тартатыны» рас екен. Жаһан 
жұрты «жаман тұмаумен» енді ғана 
жанталасып жеңгенде, жас ұрпақ 
жағымсыз әдетке әуестеніп, әлеуметті 
әлекке салды. «Қараусыз қалған мал 
– қасқырдың олжасы» демекші, ел 

ертеңін қатерлі дерттен қорғаймыз деп 
жүргенде бар бәленің бастауы саналатын 
«Дайрабайдың көк сиырынан» көз 
жазып қалған екенбіз. «Қой терісін 
жамылған қасқырдай» кейіп танытып, 
шылымның вейп дейтін электронды түрі 
пайда болды. «Жер астынан жік шықты, 
екі құлағы тік шықты» дегеніңіз осы. 
Әсілінде, көк сиыр да, көк түтін де емес, 
құрамында түрлі химиялық қоспасы бар 
будың уын жұтып жатыр жастарымыз. 
«Есесіне, құрамында никотин жоқ» деп 
ақталады у ұрттап жатқандарын ұмытып. 
Расымен, солай ма?

Мәселен, осыдан екі жыл бұрын 
мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
кодекске қол қойған болатын.

«Кодекстің 110-бабында 248-тармақ 
бар. Онда «Темекі бұйымдары – шегу, 
сору, шайнау, иіскеу немесе тұтынудың 
өзге де тәсілдері үшін, оның ішінде 
темекіні қыздыруға арналған жүйенің 
немесе кез келген өзге де аспаптың 
көмегімен пайдаланатындай етіп 
дайындалған шикізат ретінде темекі 
жапырағынан және (немесе) темекі 
өсімдігінің басқа да бөліктерінен толық 
немесе ішінара жасалған өнімдер», деп 
айқын жазылған. Вейп дегеніңіз – «кез 
келген өзге аспап». Ендеше, вейп те 
қоғамдық орындарда ашықтан-ашық 
ұсынылмауға, пайдаланылмауға және 
сатылмауға тиіс.

Ал біздегі ахуал қандай? Мәселен, 
Саран қаласы полиция бөлімінің 
инспекторы Мақсат Майпасовтың 
айтуынша 2022 жылдың басынан бастап 
Саран қаласы мен Ақтас кентінің 
аумағында темекі өнімдерін (вейп, бір 
реттік электрондық темекі) тұтынатын 
кәмелетке толмағандар анықталған. 

Сонымен қатар, оның мәлімдеуінше 
17.10.2022 жылғы жағдай бойынша 
Саран қаласының аумағында кәмелетке 
толмағандардың қатысуымен 
психоактивті заттармен, бір реттік 
электрондық темекілермен улану 
фактілері тіркелмеген.

Бұдан бөлек, комиссия отырысында 
айтылған ақпараттарға сүйенетін болсақ, 
ювеналды полиция инспекторлары 
тұрақты негізде басқа да мүдделі 
мемлекеттік органдармен бірлесіп 
қаланың оқу орындарында әртүрлі 
тақырыптарда, соның ішінде темекі 
өнімдерін, вейптер мен электрондық 
темекілерді пайдаланудың зияны туралы 
дәрістер мен әңгімелер өткізеді екен.

Естеріңізде болсын, вейп  бауыр мен 
бүйрекке, жүйке жүйесін зиян тигізеді. 
Оның құрамындағы никотин қатерлі ісік 
ауруына әкеліп соқтырады. 

Вейперлер электронды темекінің 
зияны жоқ деп ойлайды. Себебі оны 
шеккенде шайыр бөлінбейді. Дегенмен 
Беркли университетіне қарасты Лоурен 
атындағы ұлттық зертхана мамандары 
вейптен уытты заттардың бөлінетінін 
анықтады. Буда 31 қауіпті зат болады. 
Оған қоса, хош иісті сұйықтықты көп 
жағдайда қолдан жасайды. Содан бағасы 
да арзан. Ал аккумулятор қызып тұрғанда 
канцерогенді заттардың мөлшері 
көбейеді. Аккумулятор жарылып кетуі 
де мүмкін.

Ғалымдардың зерттеуіне сәйкес, уытты 
химикаттардың бірі – диацетил. Ол 
хош иістендіргіштердің 75 процентінде 
болады. Оны тамақ өнеркәсібі де 
пайдаланып жатады. Бірақ деммен 
ішке көп тарта берсе, өкпеде қабыну 
процестері басталады. Бронхшалар 
тарылады, тыртықтар пайда болады. 
Жалпы уытты заттардың әсері аз емес.

Ал бір вейпті бірнеше адам қолданған 
жағдайда гепатит, туберкулез сияқты 
аурулар таралуы мүмкін. Жүкті 
әйелдерге, аллергиямен ауратындарға 
және кәмелет жасқа толмаған балаларға 
вейп шегуге болмайды.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
ҚАЗІРГІ КҮНІ БІЗ ҚОҚЫС ЖӘШІГІНЕН ТАБЫЛҒАН СӘБИГЕ 

ТАҢҚАЛМАЙМЫЗ. БҰЛ БАЛАЛАРДЫ, ӘДЕТТЕ, ӨЗДЕРІ СИЯҚТЫ БАСҚА 
БАЛАЛАР, ЯҒНИ ЖАСӨСПІРІМ-АНАЛАР ЖАСЫРЫН БОСАНҒАННАН 
КЕЙІН ТАСТАП КЕТЕДІ. ЖЫНЫСТЫҚ САУАТСЫЗДЫҚТЫҢ КЕСІРІНЕН 
ТАСТАНДЫ БАЛАЛАР ҒАНА ЗАРДАП ШЕКПЕЙДІ, ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ 
ӨЗДЕРІ ЖЫНЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ ҚҰРБАНЫ БОЛАДЫ, 
АБОРТ ЖАСАТАДЫ, ЖЫНЫСТЫҚ ЖОЛМЕН ЖҰҒАТЫН ИНФЕКЦИЯНЫ 
ТАРАТАДЫ, ЖҮКТІ БОЛЫП ҚАЛҒАНДЫҚТАН ЕРТЕ ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІРГЕ 
АЯҚ БАСАДЫ. БҰЛ ТІЗІМ СОЗЫЛА БЕРЕДІ.

ЖАСТАРДЫҢ ЖАЙЫ ЖІТІ НАЗАРДА
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ҚҰРМЕТТІ САРАН ҚАЛАСЫ 
МЕН АҚТАС КЕНТІНІҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

«Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 21 қыркүйектегі № 1019 Жарлығына 
сəйкес «Саран қаласы əкімінің аппараты» ММ-де Саран қаласы мен Ақтас кентінің 
тұрғындарын кезектен тыс сайлауға қатысуға құқығы бар азаматтардың тізіміне енгізілуін 
тексеру бойынша Call-орталықтың жұмысы ұйымдастырылды.

Əрбір азамат өз учаскесін нақтылау бойынша кеңес алу үшін Call-орталыққа жүгіне 
алады жəне өзінің тізімге енгізілгенін күн сайын дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 09.00-ден 
18.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін телефон арқылы тексере алады. 

Өзіңіз туралы деректерді арнайы құрылған sailau09.kz, senim call-орталығы-109 
сайттарынан тексере аласыздар.

2022 жылдың 4 қарашасынан бастап өзіңіздің сайлау учаскеңізде деректерді тексере 
аласыздар.

ДАУЫС БЕРУГЕ ҚАТЫСУҒА ҚҰҚЫҒЫ 
БАР АЗАМАТТАР ТІЗІМДЕРДЕ ӨЗДЕРІН 
ТЕКСЕРЕ АЛАТЫН УЧАСКЕЛІК САЙЛАУ 

КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ТЕЛЕФОН НӨМІРЛЕРІ:
Учаске 

№ Сайлау учаскесінің орталығы
Учаскедегі  

телефон 
өмірі

261 Орталығы: «Энергоуголь ХХІ» ЖШС, 
Саран қ., Жеңіс көш., 28 а үй 32119

262 Орталығы: «№ 1 мектеп-лицей» КММ, 
Саран қ., Жамбыл көш., 50 үй 75869

263
Орталығы: Абай Құнанбаев атындағы Саран 
жоғары гуманитарлы-техникалық колледжі» 

КМҚК, 
Саран қ., Ленин даңғ., 14 үй

51180

264 Орталығы: «№ 17 мектеп-гимназия» КММ, 
Саран қ., Абай көш., 25а үй 72310

265
Орталығы: «Абай атындағы жалпы білім беретін 

мектеп» КММ, 
Саран қ., Жамбыл көш., 72 үй

51238

266
Орталығы: «№ 6 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ 
(оң жақ қанаты), Саран қ., 1 «А» ықш. ауд.,  26 үй

71702

267
Орталығы: «№ 6 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ (сол жақ қанаты), 
Саран қ., 1 «А» ықш. ауд., 26 үй

71701

268 Орталығы: «№ 9 арнайы мектеп-интернат» КММ, 
Саран қ., Жамбыл көш., 112 үй 50238

269 Орталығы: «№ 7 мектеп-интернат» КММ, 
Саран қ., 2 ықш. ауд., 15а үй 31403

270
Орталығы: «ОПДО» ШЖҚ Саран қаласының 
мəжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық 

орталығы» КМК, 
Саран қ., Чкалов көш., 73 үй

74636

271 Орталығы: «Саран техникалық колледжі» КММ, 
Саран қ., Кольцевая көш., 12 үй 73487

272 Орталығы: «Kazcentrelektroprovod» ЖШС,
Саран қ., Шахтерская көш., 30а үй 31295

273
Орталығы: «№ 2 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ, 
Саран қ., Ушаков көш., 8/1 үй

53086

274 Орталығы: Саран қ., «АрселорМиттал Темиртау» 
АҚ «Саран» шахтасы 32048

275
Орталығы: «№ 16 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ, 
Саран қ., Ақтас к., Космическая көш., 11 үй

55987

276
Орталығы: «№ 13 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ, 
Саран қ., Ақтас к., Бородин көш., 7 үй

55028

277
Орталығы: «Ақтас кентінің мəдени - сауық 

орталығы» КМҚК (спорт залы), 
Саран қ., Ақтас к., Кржижановский көш., 16а үй

55044

278
Орталығы: «Ақтас кентінің мəдени - сауық 

орталығы» КМҚК (спорт залы), 
Саран қ., Ақтас к., Кржижановский көш., 16а үй

55252

279
Орталығы: «№ 13 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ, 
Саран қ., Ақтас к., Бородин көш., 7 үй

55033

280
Орталығы: «Саран қаласының орталық 

ауруханасы» КМК, Саран қ., Саранская көш., 28 
үй

79959

Құрметті тұрғындар! Саран қалалық сайлау комиссиясы Сіздерді азаматтық 
ұстаным танытуға жəне дауыс беруге қатысуға шақырады! Сіздің дауысыңыз 
маңызды!

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 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.

Каждый гражданин может обратиться в Call-центр за консультацией по 
уточнению своего 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. 

Проверить данные о себе в списке можно на специально созданных сайтах 
sailau09.kz, call-центр senim – 109.

С 4 ноября 2022 года проверить данные можно на своем избирательном участке.

НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ПО КОТОРЫМ 
ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ 

В ГОЛОСОВАНИИ, МОГУТ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ В СПИСКАХ:

Уважаемые жители! Саранская городская избирательная комиссия призывает 
вас проявить гражданскую позицию и принять участие в голосовании! Ваш голос 
важен!

№ 
участка Центр избирательного участка 

Номер 
телефона 

на 
участке 

261 Центр: ТОО «Энергоуголь ХХІ», 
г. Сарань,  ул. Победы, д. 28 а 32119

262 Центр: КГУ «Школа - лицей № 1», 
г. Сарань,  ул. Жамбыла, д. 50 75869

263
Центр: КГКП «Саранский высший гуманитарно- 
технический колледж имени Абая Кунанбаева», 

г. Сарань, пр. Ленина, д. 14
51180

264 Центр: КГУ «Школа - гимназия № 17», 
г. Сарань, ул. Абая, д. 25 а 72310

265
Центр: КГУ «Общеобразовательная школа 

имени Абая», 
г. Сарань, ул. Жамбыла, д. 72

51238

266
Центр: КГУ «Общеобразовательная школа № 6» 

(правое крыло),  
г. Сарань, микрорайон 1а,  д. 26

71702

267
Центр: КГУ «Общеобразовательная школа № 6» 

(левое крыло),
 г. Сарань, микрорайон 1а

71701

268
Центр: КГУ «Специальная школа - интернат № 

9», 
г. Сарань, улица Жамбыла, д. 112

50238

269 Центр: КГУ «Школа - интернат № 7», 
г. Сарань, мкр. 2, д. 15а 31403

270
Центр: КГП на ПХВ «ОЦПЗ», Наркологический 
центр принудительного лечения города Сарани»

 г. Сарань, ул. Чкалова, д. 73
74636

271 Центр: КГУ «Саранский технический колледж», 
г. Сарань, ул. Кольцевая, д. 12 73487

272 Центр: ТОО «Казцентрэлектропровод», 
г. Сарань, ул. Шахтёрская, д. 30а 31295

273 Центр: КГУ «Общеобразовательная школа № 2»  
г. Сарань, ул. Ушакова, д. 8/1 53086

274 Центр: шахта «Саранская» УД АО 
«АрселорМиттал Темиртау» 32048

275
Центр: КГУ «Общеобразовательная школа № 

16»  
пос. Актас, ул. Космическая, д. 11

55987

276
Центр: КГУ «Общеобразовательная школа № 

13»
пос. Актас, ул. Бородина, д. 7

55028

277
Центр: КГКП «Культурно - досуговый центр 

поселка Актас» (спортивный зал)
пос. Актас, ул. Кржижановского, д. 16 а

55044

278
Центр: КГКП «Культурно - досуговый центр 
поселка Актас» (малый зал), пос. Актас, ул. 

Кржижановского, д. 16 а
55252

279
Центр: КГУ «Общеобразовательная школа № 

13» 
пос. Актас, ул. Бородина, д. 7

55033

280
Центр: КГП «Центральная больница города 

Сарани», 
г. Сарань, ул. Саранская,  д. 28

79959
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ҚАЙЫРЫМДЫ ҚАЛТАЛЫ АЗАМАТТАР 
МЕН ЖАНАШЫР ЖАМАҒАТҚА МЫҢ АЛҒЫС!

Атап айтсақ, былтырғы жылдары 
мешітте осыған дейін мүлдем 
болмаған мәйітхана салынды, мешіттің 
шатыры толығымен ауыстырылып, 
ескі күмбезі жаңартылды. Ал биылғы 
жылдың жаз айларында мешіттің 
екінші қабатындағы намазханалар мен 
мешіт шәкірттеріне арналған дәріс 
бөлмелерінің төбелері толығымен 
жөндеуден өтіп, ерлерге арналған ең 
үлкен намазхана бөлмесіндегі тозығы 
жеткен жайнамаз кілемі ауыстырылып, 
аталған намазханада күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізіліпті.

Былтырғы жылы діни басқарманың 
бірқатар жаңа талаптары шыққан 
болатын. Сол талаптарға сәйкес 
мешіттерде арнайы мәйітханалардың 
болуы және олардың барлық талаптарға 
сәйкес болуы да шарт болып бекітіген-
тін. Соған сәйкес былтыр мешітте жаңа 
мәйітхана салынған болатын. Аталған 
шараның да басты мақсаты - жерлеу 
рәсімдерін шариғат нормаларына 
және ата-баба дәстүріне сай болуын 
қадағалап, өркениет көшінен де артта 
қалырмау.

«Былтыр біз қайырымды 
мешіт жамағаттарының қолдау 
көрсетуімен мешіттің жанынан жаңа 
мәйітхананы іске қосқан болатынбыз. 
Мәйітхананың іші барлық талаптарға 
сай, қажетті заттармен толық 
қамтамасыз етілген. Мысалы, ҚМДБ-
ның жаңа талаптарына саәйкес, 
мәйіт жататын жер мен оны ақтық 
сапарға шығарып салар алдында 
жуындыратын бөлме бөлек-бөлек 
орналасқан болуы тиіс. Содан кейін, 
мәйітті жуындыратын бөлмеде 
арнайы су ағатын құбырлар, жылы 
су, бөлменің ішін таза қалыпта сақтап 
тұру оңай болуы үшін қабырғалары 
кафельденген болуы тиіс болатын. 
Мәне, біз жаңа мәйітхананы саларда 
осы талаптардың барлығын да 
ескердік», - дейді бас имам Мұхамедқали 
қажы Сапарғалиұлы.

Аталмыш іс-шаралар легі аясында 
атқарылған игі істердің бірі ретінде 
мешіт күмбезінің жаңартылуы мен ескі 
шатырларының ауыстырылыуын да атап 
өткеніміз жөн. 

Ғибадат үйінің күмбездері мен 
шатырларының ескіруіне байланысты, 
жалпы құрылыс жұмыстарының 
аясында мешіттің үш күмбезі 
әсемделіп жаңадан жасақталды, қала 

әкімінің қолдау көрсетуінің арқасында 
шатырлары ауыстырылды. Атқарылған 
жұмыстардың қала кәсіпкерлерінің 
қаражаты және қайырымды жандардың 
ерікті көмек көрсетуі нәтижесінде жүзеге 
асырылды. Игі іс мешіт имамы Саликов 
Мұхаммедқали қажы Сапарғалиұлының 
бастамасымен іске асты. 

«Иә, мына мәйітханадан кейінгі 
жасалған күрделі жұмыстардың 
бірі ол мына мешіттің күмбезі мен 
шатырларының жаңартылуы болды. 
Өздеріңіз де білетіндей, бұрындары біз 
жылда мешіттің күмбезін бояйтынбыз. 
Ол да оңай жұмыстардың қатарынан 
емес, мешіттің төбесіне шығып, 
күмбезін бояу үшін де епті жігіттер 
керек. Жылдан жылға жалғаса беретін 
осындай жұмыстар оңайға соқпайтын 
мешіт үшін.

Енді Аллаға шүкір, біріншіден 
халықтың көмегімен, сонан кейін 
мына өзіміздің жергілікті кәсіпкерлер 
Шәріп Исенов пен Серік Әбдуғалиев 
есімді жігіттердің біраз қаржылай 
көмектерінің арқасында атқарылған 
дүние ғой осы күмбезіміздің 
салынауы. Ал осы күмбезге қатысты 
жұмыстардың ұйымдастырушылық 
жағын Мұхтар Қалиев есімді 
жанашыр жігіттің ұран тастауымен 
жүзеге асқанын да атап өткеніміз 
абзал.

Содан кейін мешіттің шатырын 
ауыстырдық. Ол былай болды. Бұл 
негізі осы жөндеу жұмыстарының 
ішінде ең бірінші атқарылған жұмыс 
болатын. Біз мешіттің атынан әкімдік 

арқылы осы құлшылық үйінің 
шатырын ауыстыруға көмек көрсету 
үшін Қарағанды металлургиялық 
комбинатына хат жазған болатынбыз. 
Олар ол ұшын созып, бізбен бірден 
келісе кетті көмек көрсетуге. Содан 
оны осы жаққа әкімдіктің жігіттері 
жеткізіп берді. Міне, осылайша, 
әкімдік пен Карметкомбинаттың 
қолдау көрсетуінің арқасында 
мешіттің шатырын да ауыстырған 
болатынбыз», - деді қолдаушыларға 
шексіз ризашылығын білдіріген мешіт 
имамы Мұхамедқали қажы Саликов.

Үшінші атқарылған күрделі жөндеу 
жұмыстарының бірі ол мешіттің 
екінші қабатындағы намазханалар мен 
мешіт шәкірттеріне арналған дәріс 
бөлмелерінің төбелері толығымен 
жөндеуден өтіп, ерлерге арналған 
ең үлкен намазхана бөлмесіндегі 
тозығы жеткен жайнамаз кілемінің 
ауыстырылуы. Жалғыз ол емес, 
намазхана толығымен жөндеуден өтті 
десек артық айтпаған боламыз. Төбесі 
ауыстырылды, қабырғалары сыланды, 
михраб жаңартылды, жаңа жарықшамдар 
орнатылды, бөлмедегі тозығы жеткен 
үлкен жайнамаз кілемі ауыстырылды. 
Бұл жұмыстар да осы қайырымды 
қалталы азаматтар мен жанашыр 

жамағаттың қаражатына жасалған жайы 
бар дейді бас имам Мұхамедқали Қажы 
Сапарғалиұлы.

«Бұл мешіттің ғимараты ескі. 60 
жыл болған салынғанына. Төбесінің 
бәрі шіріп кеткен, жаңбыр жауса, 
намазхана бөлмелерінің төбесінен 
сорғалап су ағып, жамағаттың 
құлшылығына кедергі келтіретін. 

Былтыр біз мешіттің бұкіл 
төбесін қайтадан ашып, жарты метр  
қалыңдықтағы күлін шығарып, ескі 
тақтайларды алып тастап, екінші 
қабаттағы төрт бөлменің төртеуінің де 
төбелерін жөндеуден өткіздік. Ана ескі 
тақтайлардан жасалған балкаларды 
алып тастағаннан кейін, оларды 
швеллер темірмен алмастырдық. Бұл 
жөндеу жұмыстарына демеушілік 
бергендердің қатарында тағы да 
жергілікті кәсіпкер, мешіт жанашыры 
Шәріп Исенов, ол жаңа тақтайлар 
алып берді, манағы швелллер 
темірлерді де тауып берген осы 
азамат. Одан кейін мына өзіміздің 
әкімшіліктің жігіттері де бар. олар 
да тақтай алуға көмектесті. Олардың 
қатарында әкімнің орынбасары 
Ералы Оспанов, ТҮКШ бөлімінің 
басшысы Марғұлан Анаев пен сол 
бөлімнің бас маманы Айдын Мұхтар 
сынды жігіттер бар. олардың атын 
атап отырғаным мақтан үшін емес, 
керісінше, басқаларға үлгі қылып 
көрсету мақсатында ғана. Алла разы 
болсын барлығына да.

Ал сол құрылыс жұмыстарын 

жасаған ол өзіміздің намазхан 
бауырларымыз, осы мешіттің 
тұрақты жамғаттарының бірі Бұрхан 
мен Бақытжан деген бауырларымыз. 
Алла ол кісілерге разы болсын, істерін 
берекелі етсін. Тіпті олар сол жасаған 
жұмыстарына ақша да сұрамады. 
Былайша айтқанда тегін жасап берді. 

Одан кейін жайнамаз кілемін 
ауыстырдық. Жаңа кілемді де бізге 
жанашыр жамағаттарымыздың бірі 
алып берген болатын. Осы жердің 
тумасы. Бірақ қазір еліміздің бас 
қаласы Астана шаһарында тұрып 
жатқан жайы бар. Тек ол бауырымыз 
есімін атамауын өтінген болатын», - 
дейді бас имам.

Одан кейін мешіттің су құбыры 
жүйесі де толығымен ауыстырылғанын 
айтты бас имам Мұхамедқали қажы. 
Тек мешіттің су құбыр желісі мешіттің 
өз қаражатына ауыстырылғанын тілге 
тиек ете кетті дін өкілі. Ал болашаққа 
деген жоспарымен бөліскен бас имам 
алдағы уақыттарда мешіттің жанынан 
бір асхана салу жоспарда бар екенін 
де айта кетті. - Оның үстіне өткен 
апталарда осы мешітте өткен алқалы 
жиын барысында қала әкімі Ержан 
Темирхановпенде осы асхана хақында 
ақылдасқан болатынбыз. Ержан 
Оралұлы біздің бұл бастаманы 
қолдап отыр, - деді Мұхамедқали қажы 
Сапарғалиұлы.

Тағы бір айта кететін жайт бар. 
Ол жайтпен имам сұхбат барысында 
бөлісті бізбен. Әңгіме ерлерге арналған 
намазханада жарықшамдарға қатысты. 
Аталған бөлмеде барлығы  17 жарықшам 
орнатылған екен. 8 жарықшам бөлменің 
жамағат жиналып намаз оқитын 
тұсындағы төбеде орналастырыпты. Ал 
17 жарықшамның жетеуі имам құбылаға 
бет бұрып, жамағатқа басшылық етіп 
намаз оқитын михрабтың алдыңғы 
бөлігіне орналастырылса, екеуі тап 
имамның оң жақ және сол жақ төбесінен 
төмен қаратылып орналастырылса 
керекті. Бұларды осылай етіп 
орналастыру имамның айтуынша жаңағы 
құрылыс жұмыстарын жұргізген Бұрхан 
есімді жігіттің өз идеасы екен. Ал имам 
Бұрханнан оның жарықшамдарды неге 
осылай орналстырғандығының мәнісін 
сұрағанда ол жігіт төмендегідей жауап 
беріп.

Жамағаттың үстіндегі 8 жарықшам 
жәннәттің 8 қақпасын, михрабтағы 
7 жарықшам жеті қабат аспанды, ал 
тап имамның оң жақ және сол жақ 
төбесінен төмен қаратылып орнатылған 
екі жарықшам икі иықтағы Кираман 
мен Катибин есімді жақсылық 
пен жамандықты жазып тұратын 
періштелерді білдіретіндігін айтқан 
екен. 

«Яғни Бұрхан бауырымыздың 
ойындағы бар мақсат, имам мен 
жамағатқа осыларды үнемі еске 
салып тұру болса керек-ті. Не деген 
тапқырлық екенін қарасаңызшы. 
Бұндай дүниені ойлап жасау үшін де, 
сіздің діни кітаптардан алған азды-
көпті біліміңіздің болуы шарт емес 
пе!? Демек, Бұрхан мен Бақытжан 
есімді бауырымыздың діни тұрғыдан 
да аса сауапты болуының көрінісі 
деп білемін мен бұны. Алла осы екі 
жігітке разы болсын!», - деп сөзін 
аяқтады имам.

Бұрынғы келбетінен біршама 
өзгерген, ішіне ізгіліктің сәулесі 
шашылып тұрғандай жарқыраған кең 
бөлмені көріп, көз тойдыра алмаған біз, 
мешіттен үлкен ғибрат алып қайттық. 
Жаңағы имам атап өткен жомарт 
кәсіпкерлерге және жанашыр жамағатқа 
шексіз разылығымызды білдіріп, 
істеріне берекет тіледік.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

БЫЛТЫРҒЫ ЖЫЛДАН БАСТАП САРАН ШАҺАРЫНЫҢ 
ОРТАЛЫҚ МЕШІТІНДЕ ҚАЛАЛЫҚ КӘСІПКЕРЛЕР МЕН 
ҚАЙЫРЫМДЫ ЖАМАҒАТТЫҢ ҚОЛДАУЫМЕН КҮРДЕЛІ 
ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІЗІЛДІ.

Суретті түсірген автор
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА!

В текущем году подал заявку на получение государственного гранта по 
категории «Молодой предприниматель». В сентябре 2022 года получил 
государственный грант в размере 1225200 тенге. На полученные грантовые 
средства планирует расширить производство по изготовлению мебели.

На сегодняшний день производство пользуется спросом, имеются постоянные 
клиенты. В связи с увеличением заказов создал дополнительно два рабочих 
места. В дальнейшем планирует дальше расширять производство.

Центр занятости населения г. Сарани

АСҚАР МАУРАТ в прошлом году прошел обучение по направлению 
«Бизнес Бастау» и открыл ИП.

ТАКОЙ НУЖНЫЙ И ВАЖНЫЙ ТРУД

Социальный работник – это 
профессия уникальная, требующая 
не только специальной подготовки, 
но  и умения сочувствовать, 
сопереживать, проникнуться 
чужой бедой. Ведь для кого – 
то, кто остался совсем один – 
социальный работник, это не 
только специальный помощник, но 

и, порой, единственная ниточка, 
связывающая с внешним миром. 
Именно социальный работник 
помогает одиноким представителям 
старшего поколения, людям с 
инвалидностью нашего города не 
только быть в курсе всех событий, 
но и оказывают элементарную, но 
такую важную бытовую помощь 

– купить медикаменты, заплатить 
по квитанциям и т.д. Но самое 
важное – это внимание и общение 
со своими подопечными. Вот здесь 
социальным работникам нет равных, 
достаточно взглянуть насколько 
бережно и чутко они относятся 
к своим подопечным. Поэтому 
для многих  - День работников 
социальной сферы – это праздник 
особенный и знаменательный.

Особенно приятно, когда такой 
важный труд социальных работников 
замечают, чествуют, хотя, как 
признаются они сами, самое главное 
– это теплые слова от подопечных. 
Вот тогда хочется работать и 
работать еще, когда чувствуешь, 
что можешь сделать этот мир 
чуточку добрее и милосерднее, по – 
настоящему светлее.

Накануне Дня работников 
социальной сферы в ГУ «Отдел 
занятости и социальных программ 
города Сарани» состоялось 
праздничное мероприятие. В теплой 
и искренней обстановке прошло 
чествование работников социальной 
службы, которые не первый год 
работают здесь и непонаслышке 
знают, насколько важен труд 
социального работника.

И конечно, в этот день были 
вручены почетные грамоты 
и благодарственные письма 
работникам ГУ «Отдел занятости 
и социальных программ г. Сарани» 
У.Потаповой, М. Пономаревой, 

М.Козловой, Л.Бешенцевой. А особое 
настроение на этом замечательном 
празднике создавали солисты 
и коллективы городского Дома 
культуры и Детской школы искусств 
– трио «Мечта» (аккомпаниатор 
П.Радов, хормейстер Ю.Ершова), 
солистка Народного хора ветеранов 
«Мудрость» Р.Джамбурбаева, 
В.Тишин, клуб уличных и 
современных танцев «Realize» 
(руководитель А.Рахимжанов).

В свою очередь и мы еще раз 
поздравляем социальных работников 
с профессиональным праздником! 
Желаем крепкого здоровья, мира и 
благополучия!

Надежда ЦХАЙ

В последнее воскресенье октября свой профессиональный 
праздник отмечали работники социальной сферы.

ТАКОЙ НУЖНЫЙ И ВАЖНЫЙ ТРУД

Спасибо, дорогой наш соцработник,

За то, что ты всегда, из года в год,

Надежнее, чем самый прочный зонтик,

Спасаешь от житейских непогод.

Ты правая рука и попечитель,

Советчик, и подспорье, и мудрец.

Помощник ты, а не сторонний зритель!

Тебе спасибо от людских сердец!

Мы с праздником тебя хотим поздравить,

Здоровья пожелать и ясных дней.

Твой труд пусть люди вечно будут славить.

Удачи тебе в жизни покрупней!
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ТІЛ - 
ЕЛ БАЙЛЫҒЫ

Өшпе тілім, мен де бірге өшемін! – деп , 
ақын Әбілдә Тәжібаев ағамыз жырлағандай 
тіл қай елде болса да қастерлі, құдіретті. 
Ол достықтың кілті, ынтымақтастықтың 
бастауы, ырыс – берекенің алды, ұлттың 
әрі жаны, әрі ары. Тіл жай сөз емес, өмірдің 
талай сынынан өткен, өскелең талаптарға 
сәйкес өрістей түскен толыққанды ақиқат 
десек, жаңыла қоймаспыз.

Тілсіз қоғамның қандай түрі болса да өмір 
сүре алмақшы емес, ол тілдің өзі қоғам бар 
жерде ғана пайда болып, өмір сүреді. Демек, 
қоғамнан тыс, бөлек тіл жоқ. Тіл – қоғамның 
жемісі.

Тіл әрбір адамға ана сүтімен бірге еніп, 
қалыптасады. Тіл байлығы — әрбір елдің 
ұлттық мақтанышы. Ол – атадан балаға мирас 
болып қалып отыратын баға жетпес мұра.

«Тіл туралы” заңдағы «Қазақстан халқын 
топтастырудың аса маңызды факторы 
болып табылатын мемлекеттік тілді 
меңгеру – Қазақстан Республикасының 
әрбір адамзатының парызы” – деген. Әрине 
ұлттың ең бірінші, ең қасиетті сипаты 
– оның ана тілі. Ұлт анасы тіл болып 
есептеледі. Сонымен бірге ұлттың өмір 
сүруінің бірінші шарты. Конституциямыздың 
жетінші бабының бірінші тармағында 
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
тіл — қазақ тілі деп анық жазған, Ата 
Заңымыздан туындаған «Тіл туралы” 
Қазақстан Республикасының заңында да осы 
жағдай берік қамтылған. Біздің азаматтық 
парызымыз – тіл заңындағы талаптарда 
жүйелі түрде жүзеге асыру. 

«Тіл – біздің тұтастығымыз”, «Тіл 
тағдыры – ел тағдыры” деп те айтып жүрміз. 
Сондықтан әр адам өз ана тілін көзінің 
қарашығындай қорғауға, оның орынсыз 
шұбарлануының қандайына болса да қарсы 
тұруға тиіс.

Туған тілдің абыройын асқақтату — әрбір 
адамзаттың абзал борышы. Біздің барша 

ұлттық келбетіміз бен болмысымызды, салт 
-санамыз бен дініміз осы ұлттық мәдениет 
пен тілімізде жатыр. Тәуелсіз елдің елдің 
елдігі жас ұрпағын парасатты да білімді, 
іскер де қабілетті, отансүйгіш те ұлтжанды 
тұлға етіп қалыптастыруда мемлекетік тілдің 
атқаратын қызметі орасан зор. Егеменді 
ел болып, ес жиып, етек жия бастаған 
бұл күндері осындай ойға қонбайтын, 
солақай сорақыларды көбен көріп, қолмен 
ұстай отырып қазақ тілі мәселесі жөнінде 
толғанбай тұра алмаймыз.

Тіл – таусылмайтын байлық. Қанша тіл 
білсең, өзгеден сонша кез биіксің. Дегенмен, 
алдымен туған еліңнің мемлекеттік тілін 
білуге міндеттісің.

Қазақ тілі — өте бай тіл. Ол 
шаруашылықтың бар саласын өркендете 
түсуге себепші күш, халқымыздың мәдени 
дәрежесін көтере беруші пәрменді құрал, 
жұртшылықты жаппай отаншылдық рухта 
тәрбиелеудің құралы, қуатты қаруы.

Амал не, осындай әдемі туған тіліміз бола 
тұра өзге тілде сөйлейтіндер де көп болды. 
Тіпті туған тілден безетін сорақыларды да 
көргеніміз бар. Төл тілде сөйлеуден безу 
ақ сүт беріп, асыраған анаңды ұмытумен 
бердей. Осы кезде Паустовскийдің: «Туған 
тіліне жаны ашымаған адам – жәндік,” – деп, 
ашына айтқаны ойға келеді.

Ана тілін ұмытқан адам өз халықының 
өткенінен де болашағынан да қол үзеді.

Ана тілі – ар өлшемі. Олай болса, тілді 
шұбарлау – арды шұбарлау, көңіл тұнығын 
лайлау.

Ұлттың мәдениеттің гүлденуі мен 
адамдардың тарихи қалыптасқан тұрақты 
қауымдастығы ретінде ұлттың өзінің 
болашағы ана тілдің дамуына, оның қоғамдық 
қызметінің кеңеюімен тығыз байланысты. 
Сондықтан туған тілге деген сүйіспеншілік 
бала кезеңнен басталуы тиіс. Айналаңды 
танып білу, туған тіліңді білуден басталады.

Ж. УАЛИХАНОВА,
Саран қалалық сотының судьясы         

Туған елім – тірлігімнің айғағы,
Тілім барда айтылар сыр ойдағы,

Өссе тілім, менде бірге өсемін,

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ

БАҒДАРЫ АЙҚЫН ӘДЕП ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕС

Мемлекеттік қызметшілердің жұмыс 
пен тұрмыстағы жүріс-тұрыстарының 
стандарттарын реттеу мақсатында 
мемлекеттік тәртіпті нығайту бойынша  
елеулі өзгерістер орын алғандығы мәлім. 

Оның ішінде, Әдеп жөніндегі кеңестің 
жұмыс бағыты кәсіби мемлекеттік 
аппарат құруға бағдар алып, басты 
міндеті ретінде мемлекеттік қызметшілер 
арасында орын алатын бұзушылықтарды 
болдырмау және алдын алу мақсаттары 
алға қойылды. 

Бүгінгі күні, Қарағанды облысы 
бойынша Әдеп жөніндегі кеңестің 
құрамы жұмыс тәжірибесі мол және 
аймақта салиқалы мәртебеге ие болған 
тұлғалардан құралған.  

Өзіне жүктелген міндеттерді орындау 
барысында Агенттіктің алқалы органы 
- сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 

талдауды талқыға салу, мемлекеттік орган 
басшыларының заңнама бұзушылықтарын 
алдын алу бойынша жүргізген жұмыс 
қорытындыларын тыңдау, әдеп жөніндегі 
уәкілдер қызметі нәтижелерін бағалау 
және тәртіптік комиссиялар жұмысын 
реттеу бойынша ұсынымдар мен 
ұсыныстар әзірлеу жұмысын жүргізеді.  

Бүгінгі таңда мемлекеттік 
қызметшілерге қойылатын негізгі талап 
- қызметтік әдепті сақтаумен байланысты 
екендігін ескеріп, мемлекеттік қызметтің 
дәрежесін көтеруге үлес қосу үшін 
қарқынды жұмыс жүргізу. 

Атап айтқанда,  нақты шешімдер 
қабылданып, мемлекеттік орган 
басшыларына жүйелі ұсынымдар енгізілу 
арқылы өзгерістерге және мемлекеттік 
қызметтің жаңа моделін құруға серпін 
берілуде.

Әдеп кодексімен белгіленген 
талаптарға қарайтын болсақ, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі 
қоғам өмірінде ерекше рөл атқарады. Ол 
қоғамның тыныс-тіршілігін қамтамасыз 
етуді және қоғамдық мүдделерді ең үздік 
және тиімді тәсілмен қанағаттандыруды 
білдіретіні айқындалған.

Мемлекеттік қызмет атқару - қоғам мен 
мемлекет тарапынан ерекше сенім білдіру, 
мемлекеттік қызметшілердің қызметтік 
әдебіне жоғары талаптар қойылады және 
олардың моральдық-этикалық бейнесіне 
үлкен көңіл бөлінуде.

Мемлекеттік қызметшілердің ең 
басты міндеті - халыққа адал қызмет 
ету. Халыққа жақын болып, кез келген 
жағдайда «Қара қылды қақ жаратын» 
әділ болулары қажет. Ұлт мәртебесін 
көтеретін, ел абыройын асқақтататын 
мемлекеттік қызметші  болу – жауапты 
міндет. Сол себепті, осы бағытта жұмыс 
істеу - бүгінгі күннің талабы.

Ал, бұл бағыттағы жұмыстарды іске 
асыруда  Әдеп жөніндегі кеңестің алатын 
орны ерекше екендігі белгілі. 

Себебі отырыстарда қаралған мәселелер 
тұлғалардың заңмен белгіленген 
құқықтарын қалпына келтіруге, 
мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік 

қызмет саласындағы заңнама талаптары, 
әдеп нормаларының сақталуы бойынша 
бұзушылықтардың алдын алу және 
болашақта болдырмауға бағытталған 
сұрақтары қаралып лауазымды тұлғаларға 
ұсынымдар енгізіледі.

Болашақ уақыттың көрінісі ретінде 
кәсіби мемлекеттік аппарат құруда Әдеп 
жөніндегі кеңес мүшелерінің елеулі 
үлесін көремін. 

Бүгінгі күні Әдеп жөніндегі кеңес 
мүшелерінің жұмысы жандандырылып, 
мүшелермен кеңес отырыстарында 
шешімдер қабылдаудан өзге, 
мемлекеттік қызметшілер тарапынан 
бұзушылықтардың алдын алу бойынша 
дербес шаралар қабылдануда.

Бұл, Әдеп жөніндегі кеңес институтына 
және мемлекеттік аппаратқа деген сенімді 
нығайтудың дербес жолдарының бірі деп 
бағалаймын.

Бүгінде Әдеп жөніндегі кеңес 
бұзушылықтың алдын алуды жүргізудегі 
және мемлекеттік қызметшілердің 
әдептілік деңгейін көтерудегі басты 
институттың бірі ретінде танылды.   

Бағдары айқын, міндеті нық, қызметі 
елеулі Әдеп жөніндегі кеңес институты 
халықтың сенімін ақтауға өз күшін сала 
бермек.

Тәуелсіз елдің басты 
белгілерінің бірі – тіл.  Тіл 
мәртебесін көтеру  - өз халқына 
жаны ашитын  әр  азаматтың  
қасиетті  борышы. 

Ия, тіл әр адамның бойына ана 
сүтімен бірге еніп, қалыптасады. 
Тіл байлығы – әр елдің мақтанышы, 
атадан   балаға   мирас   болған   
баға  жетпес мұра. Сондықтан, 
әр  адам ана тілін   қадірлеуге   
міндетті, оны шұбарлап сөйлеуге 
жол  берілмеуі керек.  Ана тілі 
– ар өлшемі. Біздің  ана тіліміз 
– шексіз бай, өте көркем тіл. 
Халықтың  тарихта қалуы   тіліне   
байланысты. Жеке бір  адам  ұлт   
тілін   жасай алмайды. Тіл –әр 
халықтың  жазуы жоқта кітабы, 
мектебі  жоқта  ұстазы болған. 
Адамды мұратқа жеткізетін – тілі 
мен ата – дәстүрі. 

Тіл   халқымыздың    рухани   
дүниесін   нығайтып, адамдарды  
татулық пен   бірлікке, өскелең   
ұрпақты   патриотизм   мен   жалпы   
адамзаттық ынтымақтастыққа   
тәрбиелеуге  қызмет  етеді. Қазақ   
тілінің   өркендеуі, дамып, қанат   
жаюы – Қазақ елінің азаматтарына 
байланысты. Бәрінің  бастау негізі,  
халықтын   қазына  қайнарында, 
ақыл – парасатында жатыр. 

Қазақ   халқының   біртуар   
батыр   ұлы   Бауыржан Момышұлы  
«Анамыздың   ақ   сүтімен 
бойымызға  дарыған   тілімізді  
ұмыту – бүкіл ата – бабамызды, 
тарихымызды   ұмыту»  деген 
еді. Олай болса, ана тілімізді 
құрметтеп, сүйе білейік. Бүгінгі   
ұрпақ   ана   тілінде   жетік сөйлеп,  
білімді, мәдениетті   болулары  
керек. Сол себепті, тәуелсіздікті 

Ж.ДЖУМАШЕВА,
Саран  қаласы  ПБ

ТІЛІМІЗДІҢ ТУЫН 
БИІК  ҰСТАЙЫҚ! 

Қазақ  тілі  бұл – қазақ  халқын  әлемге  танытқан  ұлы  Абайдың, 
қазақ  әліпбиінің  атасы  Ахметтің, сырлы  да  сұлу  шығармаларды 
тудырған   Мұхтардың тілі.  Ана  тілі  арқылы  адамдар  өз қуанышы 
мен  толғанысын  жеткізеді.  Сондықтан  да  Тіл  –қадірлі   де  қасиетті.  
Әркімнің   ана   тіліне  деген құрметін анасына,  ұлтына,  Отанына 
көрсетілген   құрмет  деп білуіміз керек.     

Е.ЖОЛДАНҒАР,
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері  агенттігінің 
Қарағанды облысы бойынша Департаментінің басшысы, Әдеп 
кеңесінің төрағасы

Мемлекеттік қызметшілердің жұмыс пен тұрмыстағы жүріс-
тұрыстарының стандарттарын реттеу мақсатында мемлекеттік 
тәртіпті нығайту бойынша  елеулі өзгерістер орын алғандығы 
мәлім. 
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ВДЫХАЙ ЗДОРОВЬЕ, А НЕ БОЛЕЗНЬ!

Порядка трехсот учащихся 
общеобразовательных школ №№ 1, 6, 17 
и имени Абая приняли участие в лекциях, 
главной темой которых стало курение 
электронных сигарет, вредное воздействие 
на здоровье человека, а также мифы, 
связанные с безвредностью подобных 
устройств. Стоит отметить, что тема, 
поднимаемая в беседах, стала подросткам 
интересна, поэтому был задан целый 
ряд вопросов, связанный с курением 
электронных устройств.

Как отметила в беседе с молодежью 
О. Шевкунова, эпидемия вэйпинга среди 
подростков  и молодёжи, начавшаяся в США 
и Канаде в начале 2000 - х годов, добралась 

и до нас. Рекламируемый новый способ для 
освобождения от никотиновой зависимости 
от обычных сигарет вызвал ещё большую 
зависимость и распространение среди 
тинейджеров и молодёжи, которая 
ранее не курила. Между тем, вэйп - это 
электронное устройство доставки никотина 
в виде аэрозоля (пара), который вдыхает 
пользователь. То есть по сути, пользователь 
вдыхает искусственный никотин  вкупе с 
различными ароматическими добавками. 
Нагревательной системе никотина 
придаётся образ технологичности с 
лозунгом: «Мы не курим, а парим. Это 
безопаснее и современно».  Цель таких 
вэйпов – как можно скорее вызвать 

зависимость. 
Как подчеркнула О. Шевкунова, 

Всемирная Организация Здравоохранения  
считает никотин наркотическим ядом, 
нейротропного типа, с поражением нервной  
и других систем организма, вызывающий 
зависимость, сопоставимую с героиновой. 
Несколько капель могут вызвать смерть. 
Бросить курить – это очень сложная 
задача. Это  подтверждает и статистика: 
80%  опрошенных начали курить именно в 
подростковом или детском возрасте и  89 %  
из них пытались бросить курение хотя бы 
один раз, но получается у немногих. 

Никотин, алкоголь, наркотики вызывают 
химические мутации генов. Поскольку эти 
яды разрывают связи в ДНК (наследственной 
информации), деформируют участки генов, 
нарушают обмен веществ в клетках, то это 
приводит ко многим не всегда заметным 
изменениям и повреждениям во всем теле, 
в том числе и половых клетках, из которых 
создаётся новая жизнь - дети.

Курение нередко приводит к бесплодию. 
Если подростки с 12 лет начинают курить, 
за 5 лет функция яичников у девушек 
угасает быстро и схожа с  45 - летней 
женщиной. По мнению гинекологов и 
репродуктологов, всё больше встречается 
девушек с угасшей функцией фолликулов, 
из-за чего не создаются яйцеклетки, 
потому что девочки рождаются от курящих 
родителей и прародителей, в третьем и 
более поколении.

«Воздействие совокупности всех 
химических веществ вэйпов (соли 
тяжелых металлов, ртуть, кадмий, свинец, 
спирты, глицерин, ацетат витамина Е, 
пропиленгликоль  и др.) подвергшихся 
нагреванию, - привела интересную 
статистику О. Шевкунова, -  порой до 300 
градусов, и появлению других химических 
соединений, не известных нам, приводит 
к серьёзному повреждению поверхности 
гортани, бронхов и альвеол. Доза никотина 
в картридже никем не контролируется, о чем 
говорят сами вэйперы, на себе испытывая 
последствия передозировки (тошноту, 
рвоту, одышку, тахикардию, слабость, 
головную боль и др.)  К сожалению, 
подростки парят бесконтрольно, очень 
часто затягиваются, т.к. резкого запаха нет, 

делают это в помещении и общественных 
местах, во время работы, учебы, 
просмотра гаджетов и игр. Это вызывает 
не только передозировку,  но и более 
сильное повреждение лёгких в отличие 
от взрослых пользователей, которые, к 
тому же имея больший доход, используют 
более качественную продукцию. 
Подростки пользуются чаще одноразовыми 
устройствами. Причем в целях экономии 
повторно заряжают их, рискуя получить 
поражение от взрыва батареи».  

Как  следствие развивается новое 
заболевание  EVALI (e-cigarette or 
vaping product use associated lung injury 
— повреждение легких, связанное с 
употреблением электронных сигарет или 
вэйпа, двусторонняя острая пневмония с 
фиброзными изменениями. По мнению 
американских медиков,  развитию EVALI 
способствуют некоторые вещества, 
которые содержатся в жидкостях для 
вейпинга, но  что именно ведет к 
поражению легких, науке до сих пор 
неизвестно. Но однозначно, поражение 
лёгких и тяжелые состояния угрожают 
всем людям с заболеванием бронхиальной 
астмой и хроническими обструктивными 
бронхитами, пользующимися вэйпом. 
Также осложнения от коронавирусной 
инфекции и многих других грозят именно 
вэйперам, самостоятельно разрушающим 
общий и местный  иммунитет и 
дыхательную поверхность легких.

Наш город также настигла эта беда. 
Подростки массово вовлекаются в 
зависимость, быстро растёт сеть отделов по 
продажам систем доставки никотина (вэйп, 
айкос, кальян и др.). Некоторые родители, 
устав бороться, смиряются со сделавшими 
слепой выбор подростками и разрешают, 
потому что сами в своё время также 
попались. Но опускать руки просто нельзя 
нам взрослым и помочь тем, кто втянулся 
нужно, предлагать разные способы и лучше 
самим быть примером и бросить вредную 
привычку.

«Есть надежда, - резюмировала 
О.Шевкунова, - что самые разумные,  
услышав эту информацию, сделают теперь 
индивидуальный  честный выбор уже на 
основе знаний». 

Надежда ЦХАЙ

В общеобразовательных школах нашего города прошел цикл 
лекций, который провела психолог Молодежного Центра здоровья 
при отделении профилактики и социально – психологической 
помощи Центральной больницы О. Шевкунова. Также в беседах 
принял  участие и инспектор ГЮП Отдела полиции М. Майпасов.

РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Фото из архива О. Шевкуновой

Вэйп – мифы и реальность
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые ветераны первичной организации торговли и общественного питания, 
родившиеся в октябре месяце!

Поздравляем с 80-летним юбилеем: Карвацкую Марию Михайловну;
С 70-летним юбилеем: Калинину Надежду Николаевну;
С днем рождения поздравляем: Хайруллину А. К., Фоменых Т. Г., Тарунтаеву Н. Г., Аужанову Б. А., 

Борисенко Н. А., Тимофееву Умит, Курушпаеву Макен, Галимову З. Ф.
Уважаемые юбиляры и именинники! Примите наши поздравления с днем рождения:
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет.

Первичная организация ветеранов торговли 
и общественного питания

Уважаемая Айман Касымовна! Поздравляя Вас с днём рождения с чувством искреннего уважения, 
хочу пожелать Вам счастья, чтобы оно сопутствовало Вам ещё долгие годы. 

Есть у нас в городе человек удивительный, 
Очень внимательный, добрый, общительный. 

Айман Касымовну в нашем городе многие знают,
 Все саранцы ее уважают!

Мимо чужой беды не пройдет,
В радости каждому слова хорошие найдет.

Юные патриоты растут у нее на глазах,
Сколько тепла в ее добрых глазах.
Сердце ее, как в юности молодо,

Много любви у нее к нашему городу!
  С уважением к Вам, И.Карпов

Выражаем глубокие соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана  системы образования г. Сарани,  труженицы тыла военных 
лет – Идиятуллиной  Мунавары Сабировны.

А. Бактыбаев,
руководитель ГУ «Отдел образования г. Сарани»,

А. Ульянов,
председатель филиала «Саранского городского комитета 

Карагандинской областной организации Казахстанского отраслевого 
профессионального Союза работников образования и науки»

Н. Скачкова,
председатель первичной организации ветеранов образования

Большое спасибо за ваши письма и комментарии, 
которые поступают в нашу редакционную почту. Ра-
дует, что вы реагируете на все изменения, которые 
происходят в различных сферах жизнедеятельности 
нашего города.  

Надеемся на вашу активность и понимание, а мы в 
свою очередь постараемся оперативно реагировать 
на все вопросы, которые будут заданы не только в 
ваших письмах, но и в наших профилях в социальных 
сетях.

Напоминаем, что свои предложения и актуальные 
вопросы, касающиеся благоустройства и санитарной 
очистки нашего города, социальной и культурной сфе-
ры, образования и здравоохранения и т.д., вы можете 
направлять по адресу: 101200 г. Сарань, ул. Жамбыла, 
69/1 или на электронную почту: sarangazeti@mail.ru. 

Кроме того, приглашаем вас присоединиться к 
нам в социальных сетях. Читайте нас в аккаунтах 
Instagram и Facebook. Наш профиль: @sarangazeti,              
@sarangazetikaz. 

Будьте в курсе всех новостей!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

От всего сердца поздравляем наших октябрьских юбиляров и именинников - ветеранов образования! 
Здоровья вам, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и побольше позитива!

80 лет - Бычкова Валентина Владимировна, 75 лет - Курьянова   Валентина  Фёдоровна, 65 лет - 
Тажиева Нургайша Орынбаевна.

Именинники: Заря Лилия Ивановна, Лебедянцева Валентина Ивановна,  Стрижко Наталья Ивановна, 
Ковеза Евгения Михайловна.

А. Бактыбаев,
руководитель ГУ «Отдел образования г. Сарани»,

А. Ульянов,
председатель профсоюза,

Н. Скачкова,
председатель первичной организации ветеранов образования

Саранский городской маслихат, аппарат акима города Сарани, городской фи-
лиал партии "AMANAT" выражают искренние соболезнование Малшибеко-
вой Розе Блялевне, Малшибековой Заре Блялевне, родным и близким в связи 
с кончиной матери МАЛШИБЕКОВОЙ  КАИРКУЛЬ КАЛИАКПАРОВНЫ.

ГУ "Отдел внутренней политики г. Сарани", КГУ "Молодежный ре-
сурсный центр г. Сарани", редакция газеты "Саран газеті" выражают 
соболезнование Малшибековой Розе Блялевне, Малшибековой Заре 
Блялевне, родным и близким в связи со смертью матери МАЛШИБЕКО-
ВОЙ  КАИРКУЛЬ КАЛИАКПАРОВНЫ.

Құрметті қызмет алушылар, Сіздерді Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
2022 жылы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасымен қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында «Ашық 
диалог» алаңында онлайн нысанда жүргізіп жатқан сауалнамасын өтуде белсенділік танытуды сұраймыз.

Сауалнамаға мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жүйесіне бей-жай қарамайтын қызмет 
алушылар қатыса алады. 

Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін маңызды. 
https://m.egov.kz/survey/

Уважаемые услугополучатели, просим принять активное участие в онлайн анкетировании, проводимом 
Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы в целях определения уровня 
удовлетворенности качеством оказания государственных услуг в 2022 году .

В данном опросе могут принять участие услугополучатели, которые неравнодушны к системе оценки 
качества оказания государственных услуг. 

Ваше мнение очень важно для нас. 
https://m.egov.kz/survey/

ГУ "Отдел внутренней политики г. Сарани",  РОО СГФ "Организация ветера-
нов" выражают соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана  
системы образования г. Сарани,  труженицы тыла военных лет – Идиятуллиной  
Мунавары Сабировны.
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