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Әкімдердің есептік жиыны Мешіттегі рухани шара

Жылдағы дәстүрге сай, Елбасының
атқарушы  билік өкілдерінің ел
алдындағы есеп беру туралы
тапсырмасына орай, биылғы жылы
Абай ауданында әкімдер есебі бірден қос
әкімнің есептік кездесу жиындарымен
жалғасты. Кезекті есеп беру шарасын
қаңтардың 19 күні Би ата ауылының
әкімі бірінші  болып бастады.  Ең
алдымен ауыл әкімі өткен жылы
атқарылған жұмыстар мен алдағы
меже жайлы ауылдықтар алдында
есеп берсе, артынша жиын аудан
әкімінің есептік  кездесуімен
қорытындыланды.

    Кездесуге аудан әкімі Тұрсынғазы
Мүсәпірбеков,  мәслихат  хатшысы
Төлеубек  Аманғазин және мектеп
ұстаздары мен ауылдықтар жиналды.

Халық алдында жыл бойғы атқарған
жұмыстарын тізбелеп, ауылдағы іргелі
істерді баяндаған ауыл әкімі Гүлнәр
Боранжанова жұмыспен қамтылған және
жұмыссыз, әлеуметтік жәрдемақыға
мүдделі жандар мен көп  балалы
аналардың сандық көрсеткішін баяндады.
Осыдан соң ауылдағы негізгі кәсіп көзіне
тоқталған ауыл әкімі жалпы жиыны 66
шаруа қожалық пен  жеке меншік
иелігіндегі мал бастары және олардан
өндірілетін ет, сүт, жүн өнімдерінің

көрсеткіші жайлы сөз өрбітті. Ал, өткен
жылы «Туған жерге тағзым» акциясы
аясында түлектер қолдауымен хоккей
корты салынса, биыл Жеңістің  70
жылдығына орай түлектер «Белгісіз
солдат» ескерткіші мен «Балалардың
ойын алаңын» жасамақ. Ауыл әкімінің
айтуынша таза ауыз суға да зәрулік бар
дейді, себебі 5 колонка ғана жұмыс жасап
тұрған көрінеді. Ал, ауылдық округтер
ішінде Би ата ауылында ғана жоқ мәдени
ошақ келесі жылдың жоспарына
қалғандығын айтқан ауыл әкімі өз
баяндамасын осылайша қорытты.

Осыдан соң сөз кезегін жалғаған аудан
әкімі Тұрсынғазы Мүсәпірбеков Елбасы
Жолдауындағы межелі міндеттерді
орындауда өткен 2014 жылы ауқымды
жұмыстар еңсерілді дейді. Ең алдымен
ауданның негізгі кәсіп көзі мал
шаруашылығына бөлінген субсидия
көлеміне, асыл тұқымды түліктің үлес
салмағына тоқтала өтіп, мал
шаруашылығына  маманданған
ауданымыздың республикада 7- орында,
аймақ бойынша І- орында тұрғандығын
жеткізді. Осылайша аудан бойынша
жүзеге асқан жұмыстарды саралап,
ауылдық округтердегі атқарылған істерге
шолу жасап, абаттандыру, құрылыс
шараларына да тоқталды. Өз сөзінде аудан

әкімі жаңа заманның талабына сай
үдемелі индустрияға да ден қойылатынын
айта келіп,  осы бағытта жобалар
қатарына енгізіліп, бүгінде «ГРК Бөрлі»
ЖШС «Мақсұт» кеніш орынында кен
байыту цехы жұмыс жасап жатқандығын
айтты. Осыдан соң, кезек жергілікті
тұрғындардың ұсыныс - пікірлеріне
берілді. Өткен жылда  еңсерілген
жұмыстар қатарын қалыс қалдырмай
тыңдаған тұрғындар Би ата ауылы
бойынша жүзеге асқан шаралар бар
болғанымен, әлі де ел игілігі үшін
еңсерілуі тиіс елеулі істер көп екендігін
жарыссөз барысында жария етіп жатты.
Мәселен, ауылдық ардагерлер алқасының
төрағасы Асқар Жарасбаев өзге тірек
ауылдарына бөлінген көңіл аудан
орталығы іргесіндегі Би ата ауылына
ойысса дейді. Себебі, көше жарығы,
асфальт жолдар, аула тазалығы жоқтығын
айтып қынжылды. Жалпы, тұрғындар
ауыл, аудан  әкімдерінің есебіне
қанағаттанарлық деген баға берді.

Жиында пікір білдіргендер қатарында
Серғали Төлеуханов қоршау жұмыстарына
өз  азаматтарымыз тартылса деген ой
тастаса, «Бәжіғұл» шаруа қожалығының
жетекшісі Қуантай Назарбеков қожалық
жайылымына қараусыз малдың жиі еніп
кетуіне наразылық білдіріп, бір шешімін
табуын өтінді.

Осылайша аудан әкімі Тұрсынғазы
Жантұяқұлы жолданған сұрақтарға тиісті
жауабын бере келіп, аула тазалығына ауыл
халқы болып жұмылып, өз қора-
жайларымыздан бастасақ құба құп болар
еді дейді. Ал, алдағы  құрлыс
жұмыстарына мейлінше жергілікті
азаматтарды тарту керектігін айтса,
жайылымдық жерлерге еніп кететін
малдарға тиісінше тоқтау салыну қажет
деп түйіндеді. Осылайша есептік жиын
ауданның мәслихат хатшысы Төлеубек
Аманғазиннің төрағалығымен  қоры-
тындылады.

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,
«Абай елі»

Қарауыл
ауылында 23
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күні
адамзаттың
асылы, пайғам-
барлардың
ардақтысы, екі
дүние сәруары
Мұхаммед
(сәлли аллаһу
ғалейһи
уәссалам) пай-
ғамбарымызға
арналған мере-
келік кеш ұйым-
дастырылды.

Осынау күні жұма намазынан кейін
Құнанбай қажы атындағы орталық
мешітке  жиналған жергілікті жамағат
рухани тақырыптағы уағыз тыңдады.
Ауданымыздың бас имамы Болат
Самырбаев өз сөзінде Алла елшісінің
көркем мінезділігін, оның өз үмметін
сабыр мен кешірімге шақырған асыл
өсиеттерін айта келіп,  қазіргі
қоғамымыздағы орын алып жатқан
келеңсіздіктердің негізгі емі –
Пайғамбар сүннетін жетекшілікке
алмау екендігін атап өтті. Жалпы,
қазіргідей алмағайып уақытта жас
ұрпақты имандылыққа, жақсы мінез-
құлыққа  шақыруда Пайғам-
барымыздың өнегесі орасан зор пайда
әкеледі.

Сондай-ақ, күндердің сұлтаны
жұма күні Жаратушыға  мадақ,
Расулаллаһқа салауаттар айтып, дұға
тілекте болудың ләзім екенін де
жеткізді. «Салауат» сөзі араб тілінде
«берекет», «құрмет ету», «тілек»
сияқты мағыналарды білдіреді.

Жалпы, бұл күнгі ұйым-
дастырылған шараның басты мақсаты
Пайғамбарымыздың   ұрпақтан-
ұрпаққа жеткен рухани өнегелі

өмірін, тәлім-тәрбиесі мол ұлағатты
сөздерін жас өреннің санасына сіңіру,
жастардың дұрыс, тура жолмен жүріп-
тұруына септігі тиетін хадистерді
насихаттау болатын. Құнанбай қажы
мешітінің бас имамы Болат
Самырбаев:

- Қараңғылықтан шығып жарық
нұрға бөленуге дәнекер болған, екі
дүниенің бақытына кенелуге ұстаз
болған Пайғамбарымыз әрдайым
бірлік пен мейірімділікке шақырған,
адамзатты бірін-бірін құрметтеуге
үндеген тарихтағы ең абзал тұлға, -
дей келе ата дініміз Исламның негізгі
құндылықтарына да тоқталды.

Сөзінің соңында Жаратушыдан
адамдар арасындағы рақым-
мейірімнің, имандылықтың, бауыр-
малдықтың, қайырымдылықтың арта
түсуін тілеп,  дұға жасады.  Келуші
жамағатқа Құран сүрелері, діни
уағыздар жазылған дискілер табыс етті.

Ұлылар туған  ұлы мекенде
осындай сауапты да игілікті шаралар
жалғасын таба беретіні сөзсіз.

Анар ҚАБДІЛДА,
«Абай елі»

Құрметті абайлықтар!
Үстіміздегі жылы қазақ халқының

біртуар ұлы перзенті, ойшыл, философ,
ағартушы хакім Абайдың дүниеге кел-
геніне 170 жыл толады.

Ұлы данышпан бабамыздың өсиетін
адал орындау, мәдениеті жоғары лай-
ықты ұрпақ екенімізді көрсету аудан-
ның көкірек көзі ашық әрбір азаматы-
ның абыройлы міндеті.

Мерейтойды жоғары дәрежеде атап
өту үшін арнайы іс-шара жасап, жос-
парға енгізу жөнінде тиісті орындарға
тапсырма берген облыс әкімі Даниал
Кенжетайұлының шын ниетпен жаса-
ған жанашырлығы жүрегімізге жылу
ұялатқаны да шындық.

Сондықтан,  ауданның  барша
жұртшылығы осы мақсатта «бір жең-
нен қол, бір жағадан бас» шығарып,
бір кісідей жұмылуға тиіс.

Ең алдымен, «ауылына қарап аза-
матын таны» дегендей ауданның әрбір
ауылдық округінде, елді мекендерінде
күнделікті тазалық жұмыстары жүруі
керек . Әрбір  көше, алаң ,  саябақ
тәртіпке келтіріліп, эстетикалық талға-

мға сай безендірілуі тиіс.
Тұрғын үйлер мен мекеме, ғимарат-

тар көзтартарлықтай дәрежеде әрленуі
қажет.

Көктем келісімен ағаш, гүл егу,
абаттандыру қолға алынып, оны суа-
рып, күтіп, баптау жүйелі де жоспарлы
жүргізілуі тиіс.

Ауданның негізгі саласы – мал ша-
руашылығы болғандықтан мал басы-
ның барлық түліктер бойынша өсуіне,
оның сапалы өнімділігіне қол жеткізу-
ге, қажетті жем-шөппен қамту, асыл
тұқымды шарушылықтарды көбейте
отырып, оның шын мәніндегі жоғары
көрсеткіштерін игеру негізгі міндеттер
қатарына жатады.

Әлеуметтік, тұрмыстық, мәдениет,
медицина  салаларындағы қызмет
түрлері халықтың қажеттілігін, тұрғын-
дардың талабын қанағаттандыруда
мінсіз жұмыс атқарулары керек.

Шағын  және орта  кәсіпкерлік
субъектілерін дамытып, оның үлес сал-
мағының артуына қол жеткізу, осы са-

лада кездесетін кез-келген кедергілерді
жою жолдарын қарастыру міндеті қой-
ылады.

Өскелең ұрпаққа заман талабына
сай білім беру жүйесінің сапасын арт-
тыру, біріңғай ұлттық сынаманың жо-
ғарғы көрсеткіштеріне жету, ұстаздар-
дың білімін жетілдіру кезек күттірмес
талаптардың бірі болып табылады.

Осы уақытқа дейін ауданнан шық-
қан спорт саңлақтары «Қазақстан ба-
рысы», әлем чемпиондары, түрлі халы-
қаралық жарыстардың жеңімпазы атал-
са, осы үрдісті одан әрі дамытып, тың
белестерге жету жолында табандылық-
пен тер төгіп, жұмыс істеуге тура ке-
леді.

Жастар – еліміздің болашағы. Ен-
деше, ұлылар елінің жастары қай сала-
да болсын жастық жігермен, тың ой-
лармен, қажырлы еңбекпен үнемі биі-
ктен көрінуге тиіс. Бұл жолда олар
өздерін білімді, шыңдалған, денсау-
лығы мығым, парасат-пайымы жоғары,
тәрбиелі, талғам-таразысы биік жас аза-
мат ретінде танылуы керек. «Үлкенге
құрмет – кішіге ізет» басты қағида бо-

луы тиіс.
Тәртіп бар жерде – табыс, ынтымақ,

береке болады. Әрбір Абайлық азамат
құқық бұзушылыққа қарсы тұруға,
қоғамда кездесетін келеңсіз көріністер-
мен аяусыз күресуге, қылмыстың ал-
дын алу мақсатында сапалы іс-қимыл
жасауға міндетті.

Ардагерлер – асыл қазынамыз.
Олар өздерінің өмірлік бай тәжірибе-
лерін жас өркенге сіңіре отырып, сана-
лы ұрпақтың салауатты өмір жолын
қалыптастыруға үлес қосады деп се-
неміз.

Биылғы жылы – Елбасы Жолдауын-
да айтылғандай бірқатар айтулы дата-
лар мерекеленеді. Қазақ хандығының
550 жылдығы, Қазақстан Халқы Ас-
самблеясы мен Ата Заңымыздың 20
жылдығы, Жеңістің 70 жылдығы, ең
бастысы Ұлы Абайдың 170 жылдығы
тойланады. Аудандағы барлық мәдени-
көпшілік іс-шаралар осы атаулы мере-
келердің аясында ұйымдастырылуы
қажет.

Ұлы Абайдың 170 жылдығына бай-
ланысты республикалық ақындар айты-
сын ұйымдастыру, «Абай еліне саяхат»
атты кітап шығару, «Абай жолы» айда-
рымен Семей – Қарауыл тас жолы бой-
ындағы тарихи орындарға белгі қою
сияқты жұмыстарды атқару бүкіл ха-

лықтық іске айналуы қажет.
Сондай-ақ, Жеңістің 70 жылдығы-

на арнап, соғыста қаза тапқан, майдан-
нан елге оралып, тұралап қалған халық
шаруашылығын қалпына келтіру ісіне
қапысыз үлес қосқан жеңімпаз арда-
герлердің ерлік істерін паш ететін та-
нымдық кітап шығаруға жұрт болып
жұмылуға тиіспіз.

Тәуелсіздікті бабаларымыз ғасыр-
лар бойы аңсады. Сол жолда жанын
да, қанын да аямай басын бәске тікті.
Сондай батыр бабамыздың бірі және
бірегейі Мамай Жұмағұлұлына аудан
орталығынан айшықты, еңселі ес-
керткіш салынбақшы. Батыр бабаның
рухы биік ұрпағы бұл игілікті іске жа-
нашыр болып үлес қосады деп ойлай-
мыз.

Құрметті аудан тұрғындары !
«Тас түскен жеріне ауыр» демекші,

ұлы бабамыздың айтулы мерекесін абы-
роймен атап өту мақсатында ауданның
қазақы қаны бар, рухы жоғары, намы-
сы биік нар тұлғалы әрбір азаматы
жүрек қалауымен, шын ниетімен бір
кісідей жұмылып, атсалысады деп се-
неміз.

Аталған Үндеу аудан мекемелері
және ауылдық округтер активтері мен
ардагерлер кеңесінің жиналысында
қабылданды.

Ұлы Абайдың 170 жылдық мерекесін лайықты қарсы
алуға байланысты аудан халқына

ҮНДЕУ
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Абай аудандық мәслихатының 2014 жылғы    24 желтоқсандағы
 № 25/3-V шешімі  Шығыс Қазақстан облыстық Әділет департаментінде

нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде  2015 жылы  14
қаңтарда  № 3626 болып енгізілді

2015-2017 жылдарға арналған
Абай ауданының бюджеті туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 73, 75-
баптарына ,  Қазақстан  Республикасының  20 01  жылғы  2 3  қаңтардағы   «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-
бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы»
Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы  10 желтоқсандағы  № 24/289-V шешіміне
сәйкес  (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде  № 3589 болып тіркелген)
Абай аудандық  мәслихаты ШЕШТІ:

1. 2015-2017  жылдарға  арналған  аудандық  бюджет 1, 2 және 3  қосымшаларға сәйкес, соның
ішінде 2015 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

1)   кірістер – 2789125,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 278014,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 9956,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2000,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 2499155,0 мың теңге;
2) шығындар – 2789125,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 21426,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 26757,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 5331,0 мың теңге.
2. Аудан бюджетіне 2015 жылға арналған әлеуметтік салық, төлем көзінен ұсталатын жеке табыс

салығы, төлем көзінен ұсталатын шетел азаматтарының жеке табыс салығы бойынша кірістерді бөлу
нормативтері   100 пайыз болып Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы 10
желтоқсандағы № 24/289-V белгіленген шешімі  (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде № 3589 болып тіркелген)  орындауға қабылдансын.

3. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 25 мамырдағы Еңбек кодесінің 238 бабы 2,3-
тармақтарына  сәйкес ауылдық жерлерде жұмыс істейтін  денсаулық  сақтау, әлеуметтік
қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт саласының азаматтық қызметшілеріне бюджет
қаражаты есебінен лауазымдық     жалақылары     мен    тарифтік    ставкалары     қызметтің
осы  түрлерімен   қалалық    жағдайларда   шұғылданатын  азаматтық  қызметшілердің
жалақыларымен және ставкаларын салыстырғандағы еңбекақылары кемінде жиырма бес пайызға
жоғары белгіленсін.

Ауылдық жерлерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру,
мәдениет және спорт мамандары лауазымдарының тізбесін жергілікті өкілді органмен келісім бойынша
жергілікті атқарушы орган анықтайды.

4.  2015 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының  резерві  5799,0 мың теңге
болып ескерілсін.

5.  № 4 қосымшаға сәйкес 2015  жылға   арналған   аудандық    бюджетті   атқару барысында
секвестрлеуге жатпайтын аудандық бюджеттік бағдарламалар тізбесі бекітілсін.

6. 2015 жылға арналған аудандық бюджетке облыстық бюджеттен   нысаналы трансферттер  292579,0
мың теңге болып ескерілсін.

7. 2015 жылға  арналған  аудандық бюджетке республикалық бюджеттен  нысаналы трансферттер
517297,0 мың теңге  болып ескерілсін.

8. № 5 қосымшаға сәйкес 2015 жылға арналған  бюджеттік инвестициялық жобалардың тізбесі
бекітілсін.

9. Осы    шешім   2015   жылдың   1     қаңтарынан    бастап  қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы  Б.Тілеубай

Абай аудандық мәслихатының  хатшысы Т.Аманғазы

Решение Абайского районного маслихата  от 24 декабря  2014 года № 25/3-V
зарегистрировано в Департаменте юстиции Восточно Казахстанской области в

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов  за № 3626   от
14 января  2015 года

О бюджете  Абайского  района
на 2015-2017 годы

В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря
2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан  от 23 января
2001 года  «О местном  государственном управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2014
года № 24/289-V «Об областном бюджете на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3589) Абайский районный
маслихат  РЕШИЛ:

1. Утвердить районный бюджет на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе
на 2015 год в следующих объемах:

1) доходы – 2789125,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 278014,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 9956,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2499155,0 тысяч тенге;
2) затраты – 2789125,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 21426,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 26757,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 5331,0 тысяч тенге.
2. Принять к исполнению на 2015 год нормативы распределения доходов в бюджет района по

социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника
выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у
источника выплаты району 100 процентов,  установленный решением  Восточно-Казахстанского
областного маслихата № 24/289-V от 10 декабря 2014 года (зарегистрировано в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за  № 3589).

3. В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 238 Трудового кодекса Республики Казахстан
установить гражданским служащим здравоохранения, социального обеспечения, образования,
культуры и спорта, работающим в сельской местности за счет бюджетных средств, повышенные
не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению
с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся  этими видами деятельности в
городских условиях.

Перечень должностей специалистов здравоохранения, социального обеспечения, образования,
культуры и спорта, работающих в сельской местности, определяется местным исполнительным
органом по согласованию с местным представительным органом.

4. Утвердить  резерв  местного исполнительного  органа  района  на 2015 год в размере  5799,0
тысяч тенге.

5. Учесть перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестированию в процессе
исполнения районного бюджета на 2015 год согласно приложению № 4.

6. Учесть в районном  бюджете  на 2015 год целевые трансферты из областного бюджета  в
размере 292579,0 тысяч тенге.

7. Учесть в районном  бюджете  на 2015 год целевые трансферты из республиканского бюджета
в размере 517297,0 тысяч тенге.

8. Утвердить согласно приложению № 5 перечень бюджетных инвестиционных проектов на 2015
год.

9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
Председатель сессии Б.Тилеубай

Секретарь Абайского районного маслихата Т.Амангазы

Приложение № 1 к решению  Абайского районного
маслихата от 24 декабря 2014 года № 25/3-V

Районный бюджет на 2015 год
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Наименование 

Всего 
доходы 
(тысяч 
тенге) 

1 2 3 4 5 6 
        І. ДОХОДЫ 2 789 125,0 

1       Налоговые поступления 278 014,0 
  01     Подоходный налог 132 956,0 
    2   Индивидуальный подоходный налог 132 956,0 

      01 
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у 
источника выплаты 121 120,0 

      02 Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у 
источника выплаты 11 836,0 

  03     Социальный налог 101 416,0 
    1   Социальный налог 101 416,0 
      01 Социальный налог 101 416,0 
  04     Налоги на собственность 39 645,0 
    1   Hалоги на имущество 14 989,0 
      01 Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
14 402,0 

      02 Hалог на имущество физических лиц 587,0 
    3   Земельный налог 1 058,0 

      02 
Земельный налог с физических лиц на земли населенных 
пунктов 569,0 

      07 Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли 
сельскохозяйственного назначения 

26,0 

      08 Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли 
населенных пунктов 

463,0 

    4   Hалог на транспортные средства 20 398,0 
      01 Hалог на транспортные средства с юридических лиц 1 398,0 
      02 Hалог на транспортные средства с физических лиц 19 000,0 
    5   Единый земельный налог 3 200,0 
      01 Единый земельный налог 3 200,0 
  05     Внутренние налоги на товары, работы и услуги 2 797,0 

    2   Акцизы 661,0 

      96 

Бензин (за исключением авиационного) реализуемый 
юридическими и физическими лицами в розницу, а также 
используемый на собственные производственные нужды 650,0 

      97 Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими 
лицами в розницу, а также используемое на собственные 
производственные нужды 

11,0 

    3   Поступления за использование природных и других ресурсов 566,0 

 

Абай аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 25/3-V шешіміне № 1 қосымша

2015  жылға арналған аудандық бюджет
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кірістер          

(мың 
теңге) 

1 2 3 4 5 6 
        І. КІРІСТЕР 2 789 125,0 

1       Салықтық түсімдер 278 014,0 
  01     Табыс салығы 132 956,0 
    2   Жеке табыс салығы 132 956,0 

      01 
Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке 
табыс салығы  121 120,0 

      02 Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке 
табыс салығы  11 836,0 

  03     Әлеуметтік салық 101 416,0 
    1   Әлеуметтік салық 101 416,0 
      01 Әлеуметтік салық 101 416,0 
  04     Меншікке салынатын салықтар 39 645,0 
    1   Мүлікке салынатын салықтар 14 989,0 
      01 Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне 

салынатын салық 
14 402,0 

      02 Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық 587,0 
    3   Жер салығы 1 058,0 

      02 
Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер 
салығы 569,0 

      07 Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге заңды 
тұлғалардан, жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен 
адвокаттардан алынатын жер салығы 

26,0 

      08 Елді мекендер жерлеріне заңды тұлғалардан, жеке 
кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокаттардан алынатын 
жер салығы 

463,0 

    4   Көлік құралдарына салынатын салық 20 398,0 
      01 Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық 1 398,0 
      02 Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық 19 000,0 
    5   Бірыңғай жер салығы 3 200,0 
      01 Бірыңғай жер салығы 3 200,0 
  05     Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi 

салықтар 
2 797,0 

    2   Акциздер 661,0 

      96 

Заңды және жеке тұлғалар бөлшек саудада  өткізетін, сондай-ақ 
өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын бензин 
(авиациялықты қоспағанда) 650,0 

      97 Заңды және жеке тұлғаларға бөлшек саудада өткізетін, сондай-
ақ өз өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын дизель отыны 11,0 

    3   
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 
түсiмдер 566,0 
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      15 Плата за пользование земельными участками 566,0 

    4   
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной 
деятельности 1 570,0 

      01 
Сбор за государственную регистрацию индивидуальных 
предпринимателей 250,0 

      02 
Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами 
деятельности 200,0 

      

03 Сбор за государственную регистрацию юридических лиц и 
учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их 
перерегистрацию 0,0 

      
05 Сбор за государственную регистрацию залога движимого 

имущества и ипотеки судна или строящегося судна 10,0 

      
14 Сбор за государственную регистрацию транспортных средств, а 

также их перерегистрацию 10,0 

      18 
Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним  1 100,0 

    5   Налог на игорный бизнес 0,0 
      02 Фиксированный налог 0,0 

  08     

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически 
значимых действий и (или) выдачу документов 
уполномоченными на то государственными органами или 
должностными лицами 1 200,0 

    1   Государственная пошлина 1 200,0 

      02 

Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд 
исковых заявлений, заявлений особого искового производства, 
заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о 
вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата 
исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение решений третейских 
(арбитражных) судов и иностранных судов, заявлений о 
повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных 
листов и иных документов, за исключением государственной 
пошлины с подаваемых в суд исковых заявлений к 
государственным учреждениям 470,0 

      04 

Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию актов 
гражданского состояния, а также за выдачу гражданам справок и 
повторных свидетельств о регистрации актов гражданского 
состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением и 
восстановлением записей актов гражданского состояния 470,0 

      08 
Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию места 
жительства 160,0 

      10 

Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и 
перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного 
оружия физических и юридических лиц (за исключением 
холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного 
бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и 
других устройств, снаряженных слезоточивыми или 
раздражающими веществами, пневматического оружия с 
дульной энергией  не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм 
включительно) 0,0 

 
      12 

Государственная пошлина, взимаемая за выдачу разрешений на 
приобретение, хранение или хранение и ношение, перевозку 
гражданского, служебного оружия и патронов к нему   60,0 

      21 
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу удостоверений 
тракториста-машиниста 40,0 

2       Неналоговые поступления 9 956,0 
  01     Доходы от государственной собственности 2 131,0 

    5   
Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в 
коммунальной собственности области 2 125,0 

      08 

Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной 
собственности района (города областного значения), за 
исключением доходов от аренды государственного имущества, 
находящегося в управлении акимов города районного значения, 
села, поселка, сельского округа 2 125,0 

    7   
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного 
бюджета 6,0 

      13 
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из 
местного бюджета физическим лицам 6,0 

  02     

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) 
государственными учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета 160,0 

    1   

Поступления денег от проведения государственных закупок, 
организуемых государственными учреждениями, 
финансируемыми из государственного бюджета 160,0 

      02 

Поступления денег от проведения государственных закупок, 
организуемых государственными учреждениями, 
финансируемыми из местного бюджета 160,0 

  04     

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые 
государственными учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета, а также содержащимися и 
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального 
Банка Республики Казахстан   165,0 

    1   

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые 
государственными учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета, а также содержащимися и 
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального 
Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от 
организаций нефтяного сектора  165,0 

      18 

Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам 
(займам),  выданным из местного бюджета специализированным 
организациям, физическим лицам 165,0 

  06     Прочие неналоговые поступления 7 500,0 
    1   Прочие неналоговые поступления 7 500,0 
      09 Другие неналоговые поступления в местный бюджет 7 500,0 

3       Поступления от продажи основного капитала 2 000,0 
  03     Продажа земли и нематериальных активов 2 000,0 
    1   Продажа земли 2 000,0 
      01 Поступления от продажи земельных участков 2 000,0 

4       Поступления трансфертов  2 499 155,0 

  02     
Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 2 499 155,0 

    2   Трансферты из областного бюджета 2 499 155,0 
      01 Целевые текущие трансферты 386 999,0 
      02 Целевые трансферты на развитие 396 120,0 
      03 Субвенции 1 716 036,0 

5       Погашение бюджетных кредитов 5 331,0 
  01     Погашение бюджетных кредитов 5 331,0 

    1   
Погашение бюджетных кредитов, выданных из 
государственного бюджета 5 331,0 

 

      15 Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 566,0 

    4   
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын 
алымдар 1 570,0 

      01 Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым 250,0 

      02 
Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін алынатын 
лицензиялық алым 200,0 

      

03 Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркегенi және филиалдар мен 
өкiлдiктердi есептiк тiркегенi, сондай-ақ оларды қайта тіркегені 
үшiн алым  0,0 

      

05 Жылжымалы мүлікті кепілдікке салуды мемлекеттік тіркегені 
және кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасы үшін 
алынатын алым 10,0 

      
14 Көлік құралдарын мемлекеттік тіркегені, сондай-ақ оларды 

қайта тіркегені үшін алым 10,0 

      18 
Жылжымайтын мүлікке және олармен мәміле жасау құқығын 
мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым 1 100,0 

    5   Ойын бизнесіне салық 0,0 
      02 Тіркелген салық 0,0 

  08     

Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе)  оған 
уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар 
құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 1 200,0 

    1   Мемлекеттік баж 1 200,0 

      02 

Мемлекеттік мекемелерге сотқа берілетін талап арыздарынан 
алынатын мемлекеттік бажды қоспағанда, мемлекеттік баж 
сотқа берілетін талап арыздардан, ерекше талап ету істері 
арыздарынан, ерекше жүргізілетін істер бойынша арыздардан 
(шағымдардан), сот бұйрығын шығару туралы өтініштерден, 
атқару парағының дубликатын беру туралы шағымдардан, 
аралық (төрелік) соттардың және шетелдік соттардың 
шешімдерін мәжбүрлеп орындауға атқару парағын беру туралы 
шағымдардың, сот актілерінің атқару парағының және өзге де 
құжаттардың көшірмелерін қайта беру туралы шағымдардан 
алынады 470,0 

      04 

Азаматтық хал актілерін тіркегені үшін, сондай-ақ азаматтарға 
азаматтық хал актілерін тіркеу туралы куәліктерді және 
азаматтық хал актілері жазбаларын өзгертуге, толықтыруға және 
қалпына келтіруге байланысты куәліктерді қайтадан бергені 
үшін мемлекеттік баж 470,0 

      08 Тұрғылықты жерін тіркегені үшін мемлекеттік баж 160,0 

      10 

Жеке және заңды тұлғалардың азаматтық, қызметтік қаруының 
(аңшылық суық қаруды, белгі беретін қаруды, ұңғысыз атыс 
қаруын, механикалық шашыратқыштарды, көзден  жас ағызатын 
немесе тітіркендіретін заттар толтырылған аэрозольді және 
басқа құрылғыларды, үрлемелі қуаты 7,5 дж-дан аспайтын 
пневматикалық қаруды қоспағанда және калибрі 4,5 мм-ге 
дейінгілерін қоспағанда) әрбір бірлігін тіркегені және қайта 
тіркегені үшін алынатын мемлекеттік баж 0,0 

 
      12 

Азаматтық, қызметтік қаруды және оның оқтарын сатып алуға, 
сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға рұқсат 
бергені үшін алынатын мемлекеттік баж 60,0 

      21 
Тракторшы-машинистің куәлігі берілгені үшін алынатын 
мемлекеттік баж 40,0 

2       Салықтық емес түсімдер 9 956,0 
  01     Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 2 131,0 
    5   Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 2 125,0 

      08 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден 
түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) коммуналдық меншігіндегі мүлікті жалға беруден 
түсетін кірістер 2 125,0 

    7   
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша 
сыйақылар 6,0 

      13 
Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттер бойынша сыйақылар 6,0 

  02     

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік 
мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен 
түсетін түсімдер 160,0 

    1   

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік 
мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен 
түсетін түсімдер 160,0 

      02 
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелер көрсететін қызметтерді сатудан түсетін түсімдер 160,0 

  04     

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар, өндіріп алулар 165,0 

    1   

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, 
мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар, өндіріп алулар 165,0 

      18 

Мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұлғаларға бюджеттік 
кредиттер (қарыздар) бойынша жергілікті бюджеттен берілген 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 165,0 

  06     Өзге де салықтық емес түсімдер 7 500,0 
    1   Өзге де салықтық емес түсімдер 7 500,0 
      09 Жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес  басқа да түсімдер 7 500,0 

3       Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 000,0 
  03     Жерді және материалдық емес активтерді сату 2 000,0 
    1   Жерді сату 2 000,0 
      01 Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер 2 000,0 

4       Трансферттердің түсімдері 2 499 155,0 

  02     
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін 
трансферттер 2 499 155,0 

    2   Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 2 499 155,0 
      01 Ағымдағы нысаналы трансферттер 386 999,0 
      02 Нысаналы даму трансферттері 396 120,0 
      03 Субвенциялар 1 716 036,0 

5       Бюджеттік  кредиттерді  өтеу 5 331,0 
  01     Бюджеттік  кредиттерді  өтеу 5 331,0 
    1   Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 5 331,0 

 
( Жалғасы қосымша беттерде)



18-24 қаңтар 2015 жыл

Ата Заңымызда атап көрсетілгендей мемлекеттің ең басты байлығы халық! Ал жергілікті
жұртшылықтың жетістіктері, немесе кемістіктер билік назарына бірінші болып ілінетін
мәселелер екені анық.  Бағындырылған белестер, қолға алынған бастамалар мен шешім табуы
тиіс мәселелер, нәтижелі көрсеткіштер мен қордаланған сауалдар қозғалатын сәт – атқарушы
билік пен халықтың жүздесулері болмақ. Ертеңгі күн биігінен қарасақ, осы жүздесулер елдігімізді
нығайтуға сеп болары сөзсіз. Өлкемізде аудан әкімі мен ауылдық округ әкімдерінің дәстүрлі
жылдық есеп беру жиындары болып өтті.
Қоғамдағы тұрақтылық пен келісімді сақтауға, адами құндылықтарды дәріптеуге,

қазақстандық патриотизмді насихаттауға бағытталған Елбасы Жолдауы негізінде 2014
жылы Ұлылар мекенінде біршама жұмыстардың басы қайырылған-ды. Сол шараларды
саралап, қорытындылау мақсатында өткен бұл жолғы есеп жиындары беру бұрынғы
басқосулардан өзгеше болды. Атап айтсақ, ҚР Президентінің 2013 жылғы 15 тамыздағы
№615 «Әкімдердің халыққа сеп беру кездесулерін өткізу» Жарлығына жаңаша ұсыным еніп,
биылғы есептерде аудан әкімі мен ауылдық округ әкімдері ауыл халқымен кездесулерін
қатар өткізді. Ашық әңгіме алаңында әкімдермен  жүздесетін ауыл тұрғындары үшін бұл
ұсыныс орын алған көрсеткіштерді ортаға салып, кейбір мәселелерге билік назарын
аудартуда мол мүмкіндік берері анық.

Аудан, ауыл әкімдерінің есеп беру жиыны

Қантар айының 19-ы күні Абай
ауданының  әкімі Тұрсынғазы
Мүсәпірбековтің халық алдында есеп
беруі Медеу ауылдық  округінде
жалғасын тапты. Жиынды ауылдық
округ  әкімі Дарын  Мұхтарұлы
баяндамамен  ашып ,  жетістіктер
қатарын тізбелеп ,  алаңдатқан
мәселелерге де тоқталды. Атап айтсақ,
жылдағы жүздесулерде басты тақырып
болып келген ұялы байланыс желісінің
жоқтығы тағы қозғалды. Отандық ұялы
байланыс операторларының абонеттік
аясына ену бұл ауыл үшін әлі де арман
болып тұр. Сондай-ақ, округтен шыға
беріс жолдың асфальтсыз тұл жатуы
да тұрғындарды  мазалап  келеді.
Мұнымен қатар, денсаулық саласының
көрсеткіштерін  айта  келе, округ
басшысы ескі амбулаториялық
фельдшер  бөлімшесі орналасқан
ғимараттың сын көтермейтінін және
жеткізді.  Ортаға  салынған
мәселелердің бірі ауыл сыртындағы
Нысан Абыз мазарын қалпына келтіру
болды.  - Бабалар рухына құрмет
ретінде қалпына келтіру жұмыстарын
ұжымдасып  атқарайық,  - деп
қорытындылады  өз баяндамасын
Дарын Мұқтарұлы.

Ресми шарада сөз алып , аудан
көлемінде атқарылған  істерді
сараптай  келе Тұрсынғазы
Жантұяқұлы Медеу ауылдық округінің
өзіндік жетістіктеріне де тоқталды.
Мәселен ,  ұзақ  жылдар  ауыл
тұрғындарының  мұңы  болған  су
құбыры  бұл күндері әр  үйге
тартылған. Сондай-ақ, Астана күніне
орай өткізілген республикалық жыр
додасынан осы  ауылдың  тумасы
Арман  Шеризатов  бас жүлдені
иеленіп, аудан абыройын асқақтатты.
Спорттық  көрсеткіштерімен  ел
назарын аударған, «Қазақстан барысы

- 2014» жеңімпазы Мұхит Тұрсынов
та  осы  ауылдың  түлеп  үшқан
ұландарының бірі.  Тағы бір айта
кететін жайт, аталмыш округтің 5
тұрғыны «Жұмыспен қамту-2020»
бағдарламасы аясында 6 млн. теңге
қаражатқа қол жеткізіп, мал санын
арттыру бағытында жұмыс жасап
жатыр екен.

Десек те, аудан басшысы медеулік
тұрғындардың шағын кәсіпкерлік
ашуға деген ұмтылыстарының әлі де
әлсіз  екендігін  баса  айтты .  Мал
шаруашылығынан өзге тұрғындар
мұқтаждығын өтейтін салалардың
жоқтығы ауылдың даму қарқынын
әлсірететіндігін жеткізді. Сондай-ақ,
ауылдық округте білім саласы да ақсап
тұр екен. Осы тұрғыда аудан әкімі
Тұрсынғазы Жантұяқұлы ағымдағы
жылдағы мектеп түлектері тапсыратын
біріңғай  тестілеуде медеулік
ұстаздардың күш салуын тапсырды.

Аудан әкімінің сөзінен соң ауыл
тұрғындары  Т.Омаров  пен
А.Тілеубаев  сынды  бір  қатар
азаматтар өз сауалдарын жолдады.
Ауа-райы  құбылып ,  жел  тұрып
дауылға  ұласқан  кездері  электр
желілері істен шығатындығын, ауыл
тұрғындары ет өнімдерін саудалау
үшін  тиісті құжаттар беретін  мал
дәрігеріне зәру екендіктерін айтып,
тілек білдірді.

Қойылған сауалдарға аудан әкімі
жауап қайырып, көп балалы, жалғыз
басты  ана  С .Тілеубаеваның
баспанамен қамтамасыз етілетіндігін
айтты. Тұралап тұрған мәселелер
қатары алдағы уақытта біртіндеп
шешім табатынын жеткізді.

Аудан басшысы мен округ әкімінің
есебіне ден қойған тұрғындар жыл
көлеміндегі атқарылған жұмыстарға
қанағаттанарлық деп баға берді.

Медеуде мерейлі жетістік мол

Аудан және
ауылдық округ
ә к і м д е р і н і ң
есеп  беру
жиыны  Архат
а у ы л д ы қ
округінде  де
болып  өтті .
Алғашқы болып
сөз  бастаған
округ басшысы
Ардақ Өміртаев
өткен  жылдың
көрсеткіштерін
баяндап  өтті .
М ә с е л е н ,
Ө с к е м е н
қаласындағы  «Алтай  геология  –
экологиялық  институты» кәсіп -
орнының  қолдауымен  округ
орталығынан  б ір ,  Орда  елд і
мекен інен  б ір  ұңғыма  құдық
(скважина) қазылып, ауылдықтар
көмегімен  су сорғы  құралдар
қойылғанын  жеткізд і.   Архатта
«Туған  жерге  тағзым» акциясы
аясында ауыл кіре берісіне 100 түп
тал  отырғызылып ,  сырты  қор -
шалыпты .  Сондай-ақ,  мал басын
өсіру бағытында «Жұмыспен қамту

- 2020» бағдарламасы бойынша 8
адамға  9 ,5  млн .  теңге бөлінген .
Мәдени сала да маңызға ие. Өткен
жылы «Бабалар аңсаған, ұрпақтар
арманы–Мәңгілік ел» атты аудандық
көркемөнерпаздар  байқауында
жүлделі 1-ші орынды жеңіп алып,
Баян  клубы  арнайы  музыкалық
аппаратқа қол жеткізген. Сондай-ақ,
Ардақ  Аманғалиұлы  ауылда
көрсетілетін отандық телеарналар
аясының кеңейетінін де атап айтып
өтті.

Архаттықтардың да айтары бар Келесі кезекте аудан көлемінде
атқарылған  істер  жөнінде аудан
әкімін ің  орынбасары  Марат
Сейтжағпарұлы  таныстырып ,
жалпылама  салалар  бойынша
сараптама жасап , жылдың спорт
үздіктері мен мәдениет саңлақтары
есімдерін айтып өтті.

Осыдан  соң  тұрғындар  өз
тараптарынан  толғандырған
сауалдарын қойды. Ауыл ақсақалдары
Серік Күмісханды тозығы жеткен су
құбырының істен шығуы алаңдатса,
Дүйсен Нұғыбаев өз кезегінде мал
ұрлығымен күрес жайын тілге тиек
етіп, шаруашылық саласы үздіктерін
жылына бір рет марапаттап тұруды
ұсынды.

Бұл ұсынысты ауылдық  округ
әкімі  қолдап ,  мал ұрлығының
көрсеткішін төмендету үшін бойдақ
мал мен сауын малын ұжымдастырып
бағуды жөн санайтынын жеткізді.

Аудан  әк імінің  орынбасары
Архатқа тартылған су құбырының
күрделі жөндеуі келер  жылдың
үлесінде  екенд іг ін ,  сметалық
құжаттардың толық дайындалғанын
айтып ,  ел  көңіліндегі алаңды
сейілтті.

Архат  ауылының  тұрғындары
басшыларға  ризашылықтарын
білдіріп, өткізілген есептерге оң баға
берді.

Осы  күнн ің  кезекті  есеп  беру  жиыны
Қасқабұлақ ауылдық округінің мәдениет үйінде
түстен кейін жалғасын тапты. Ауыл  әкімі Асхат
Амантайұлы өткізген шараға аудандық мәслихат
хатшысы Төлеубек  Аманғазы , Абай  ауданы
әкімін ің  орынбасары  Марат  Еділбаев ,
«Қазақтелеком» АҚ  филиалы  ШҚО
телекоммуникациялар  дирекциясы  Абай
аудандық өндірістік телекоммуникация торабы
басшысы  Серік  Ғылыммедден, МҚК  «Риза»
басшысы  Ардақ Белібаев ,  «Абай  аудандық
электр жүйесі» мекемесінің инженері Спатай
Байғозин қатысты.

Жыл көлемінде ауылдық округте көшелер
жарықтандырылып ,  абаттандырылыпты .
Сондай -ақ ,  Асхат  Амантайұлының
баяндамасынан «Жастар саябағы» мен «Жеңіс
алаңына» жаңадан 300 түп ағаш отырғызылып,

көгалдандыру  жұмыстары
жүргізілгенін ,  мал бордақылау
алаңының  инженерлік
инфрақұрылымына қаржы бөлініп,
құрылыс  жұмыстары
аяқталғанынан хабардар болдық.
«Жұмыспен  қамту  –  2 0 2 0 »
бағдарламасы  бойынша  ауылда
қоғамдық  монша  салынып ,  б ір
көлік жөндеу бекеті іске қосылып,
б ір  наубайхана  өз  жұмысын
бастапты.

Аудан  басшысы  атынан  есеп
берген  Марат  Сейтжағпарұлы
округ келбетін жандандыра түсу
керектігін алға тартты .  Алайда ,
тірек  ауылы  ретінде  тынысы
кеңейген  округте  кемшін
мәселелер  де  жоқ  емес  екен .

Мәселен, жиі сыр беретін су құбыры сөз болды.
Тұрғындар З.Даупов, С. Кәрменов, А.Смаилов,
А. Махаев, мектеп директоры, ауылдық мешіт
имамы және ауыл ақсақалы А.Мұқатаев қойған
сауалдар жиынға қатысқан мекеме басшылары,
мамандары тарапынан жауабын тауып жатты.
Су  құбырының  жөндеу  жұмыстарына
байланысты  сауалға  МҚК  «Риза» басшысы
Ардақ Белібаев тиісті құжаттардың облысқа
жолданатынын  мәлім  етті .  Ал ,  ғаламтор
желісін ің  кешкі  уақыттарда  жиіліг і
әлсірейтіндігі жөніндегі сауалға Абай аудандық
өндірістік телекоммуникация торабы басшысы
Серік Ғылыммедден желілерді тазалау жұмысы
жүргіз ілгеннен  кей ін  ол  ақаулардың
қайталанбайтындығын айтып өтті. Осылайша
жолданған сауалдарға тиісінше жауаптар алған
жұртшылық қанағаттанарлық деп баға берді.

Қасқабұлақта қарқынды іс бар Ақтамберді рухы ардақталса дейді
Қ ұ н д ы з д ы

ауылындағы есеп
беру жиыны
қаңтардың 21 -
күні болып өтті.
Ресми  шараға
о б л ы с т ы қ
М ә д е н и е т
басқармасының
бастығы Руслан
Қ а йы р с ы н о в ,
аудандық  мәс-
лихат  хатшысы
Т ө л е у б е к
Аманғазы, аудан
әкімін ің  орынбасары  Марат  Еділбаев ,
аудандық Мәдениет және тілдерді дамыту
бөлімінің  басшыс  Әсет  Мырзақасым
қатысты . Халықпен жүздесу жиынында
ауылдық  округ  әк імі  Тілек  Үркімбаев
баяндама жасап,  өткен жылғы есеп беру
кездесуінде ауыл тұрғындары атынан түскен
ұсыныс-пікірлер толығымен орындалып, іске
асқанын  жеткізді.  Жаңа  футбол алаңы ,
«Түлектер саябағы» бой көтеріп, бүгінде
ауыл көркіне көрік қосып тұрғандығын айтып
өтті.

«Ел іші-өнер кеніші» демекші, аудан әкімі
орынбасары Марат Сейтжағпарұлы аудан
басшысы  баяндамасымен  таныстырып ,
қорытындылай  келе  ұлылар  мекен інде
Құндызды ауылдық округінің мәдениет пен
спорт саласына қосып жатқан үлестерінің
ерен екендігін тілге тиек етті. Мәселен, 2013
жылы «Қазақстан барысы» атанған аталмыш
ауыл тумасы Айбек Нұғымаров өткен жылы
Ресей  мемлекетінде өткен біріншіліктен
«Әлем чемпионы» атағын жеңіп әкелген еді.

Сондай-ақ ,  ауылдық округтің  волейбол
командасы аудан намысын көршілес Аягөз
ауданында  қорғап ,  жүлдерлі  орыннан
көрінгенін де жеткізе кетті.

Бұл  жүзд есуде  ауда ндық  мәслихат
депутаты  Қ .Нұғымаров ,  ауыл  тұрғын -
дарынан  Қ .Тайтөлеуов ,  Т.Сүлейменов ,
Л.Құдайбергенова, О.Жұмағалиев  сынды
бірқатар  азаматтар  әкімдер  есебіне оң
ба ғаларын  б ер іп ,  толғандырған
мәселелерін де тізіп  шықты. Атап айтсақ,
қоғамдық  моншаның  жоқты ғы ,  ауыл
ор тасымен  өтетін  өз ен д егі  көп ір д ің
мүшк іл  ха л і ,  қа ңғыба с  и ттер д і  жою
мәселес і  жән е  қ аз а қ  хандығының
құрылуына  орай  осы  ауылда жерленген
батыр,  әйгілі жырау Ақтамбердінің  340
жылдығына  орай  аллея  салынса  деген
ұсыныс-тілектер жолданды.

Бұл тілектердің  бәрін  назарға  алған
аудан  әк імін ің  орынбасары  Марат
Сейтжағпарұлы  ағымдағы  жылы  көң іл
бөлінетіндігін жеткізді.
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Қарауылда қорытынды
жиын өтті

Көкбайда көрікті іс көп
Осы  күннің  екінші

жартысында аудан басшылары
Көкбай ауылдық округіне ат
басын  тіреді.  Жаңалықшыл
ауылда  жаңа  қоғамдық
моншаның ашылу салтанаты
ресми шарамен тұспа-тұс келген
екен. «Жұмыспен қамту-2020»
бағдарламасы арқылы 3 млн
теңге көлемінде қаражат алып,
тыңнан іс бастаған қоғамдық
монша  иесі Әбілхаққызы
Қаршыға есімді ауыл тұрғыны.
Касса бөлмесі, күту залы, ыстық
бу үрлейтін ,  киінетін  және
жуынатын бөлмелерден тұратын
монша бір мезгілде 18 адамға
дейін қабылдай алады екен. Тағы
бір ауыл тұрғынын жұмыспен
қамтып  отырған  кәсіпкер
болашақта  осы  кешеннен
шаштараз  бөлмесі де
ашылатындығын айтып өтті.

Қоғамдық моншаның ашылу
салтанатына ауыл тұрғын-
дарымен  қатар облыстық
мәдениет  басқармасының
бастығы Руслан Қайырсынов,
аудандық мәслихат хатшысы
Төлеубек  Аманғазы , аудан

әкімінің  орынбасары  Марат
Еділбаев,  аудандық Мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімінің
басшысы Әсет Мырзақасым,
Жұмыспен қамту орталығының
директоры  Жұмағали
Қырқынбайұлы, осы орталықтың
маманы Нұрбек Серікбекұлы,
«Қазақтелеком» АҚ филиалы
аудандық өндірістік телеком-

муникация  торабы басшысы
Серік Ғылыммедден, ауыл әкімі
Шәріпқазы Жылқайдар қатысты.

Ашылу салтанатынан кейін
жыл көлемінде атқарылған
жұмыстарға есеп беру жиыны
Көкбай  ауылдық округтің
мәдениет үйінде болып өтті. Ауыл
әкімі жыл бойғы жетістіктер
жайлы кең көлемде тоқталып өтті.

Атап айтсақ, абаттандыру мен
мәдени салада біршама  іс
тындырылыпты. Мәселен, мектеп
жанынан этно-ауылдың салынуы,
Б .Баймухамбетов атындағы
балалар саябағы құрылысының
аяқталуы, Шәкәрім көшесіне
асфальт төселіп, ажарлануы 2014
жылы округте атқарылған игі
шаралар қатарын толықтырып
тұр. Алдағы уақыттағы атқарылар
межелер де айқындалған.

Ресми  шарада  Қ.Ғизатов ,
Қ .Демеуханов , Т.Сыдықов ,
С.Түсіпов, Т.Еркінбаев, С.Медет-
беков, М.Зекенов, А.Жақыпұлы,
С.Барықбаев, Г.Нұралы сынды
бірқатар азаматтар өз тілек-
ұсыныстарын да жолдап жатты.
Ұсыныстар қатарында округте
кенже қалып келе жатқан
интернет желісінің жоқтығы, ауыз
су мәселесі, пошта ғимаратын
күрделі жөндеуден  өткізу,
жұмыссыздық мәселелері өткір
қойылды.

Тұрғындармен  кездесу
барысында аудан әкімінің
орынбасары Марат Сейтжағ-
парұлы бұл тілек-ұсыныстарға
қатысты  ағымдағы  жылы
жұмыстар жүргізіліп, бірқатар
шаралар жүзеге асырылатынын
жеткізді.

Қаңтар айының 22-
сі күні Тоқтамыс
ауылында аудан әкімі
Т ұ р с ы н ғ а з ы
Мүсәпірбековтің және
ауылдық округ әкімі
Ақылтай Садырбайдың
жылдық есебі болып
өтті. Бұл ауылда  да
шешімін тапқан игі
істер қатары жетерлік
екен. Олардың ішінде
махаббат символына
айналған «Абай жолы»
роман-эпопеясының  кейіпкері Тоғжан
Сүйіндікқызының мазарына белгі қойылып,
қоршауы тұрғызылғанын баса айтуға болады.
Сондай-ақ, әлеуметтік салада да өркендеу бар.
«Ақбұлақ» бағдарламасы арқылы ауылға таза
су құбыры тартылып, 84 үйге кіргізіліп, ел

игілігі үшін қызмет жасап тұр.
Батыр атымен аталатын ауылға есеп бере

келген аудан әкімі Тұрсынғазы Жантұяқұлы
аталмыш округ аудан орталығынан шалғай жатса
да, атқарылар шаралар қатарын көбейту
керектігін баса айтты. Мәселен, негізінен мал

Тоқтамыста көз тойдырар іс бар
шаруашылығына маманданған ауыл
тұрғындарына бағдарлама арқылы лизингке
қатынасып, қожалықтарға қажет техника, трактор
және оның қосалқы бөлшектерін  алуға кеңес
берді. Ауылдағы тазалық шарасын қадағалау да
әлсіреп тұр екен. Аудан басшысы ағымдағы жылда
Абайдың 170 жылдық мерейтойының өтуіне
байланысты барлық ауыл тұрғындарының бір
адамдай қатысып, бірлік көрсету керектігін де
тілге тиек етті.

Аудан және ауылдық округ басшылары
берген есепке қанағаттанарлық баға берген
ауыл тұрғындары өз тараптарынан тілек-
ұсыныстарын да білдірді. Елубай Алин,
Мағира Тұрысбекова, Жанар Мұқанова
сынды бір қатар азаматтар ауылдық клуб үйіне
арнайы музыкалық құрылғы беріліп, өнер
ордасындағы қызметкерлер қатары толықса,
ісі оңға басса деген тілектерін білдірді.

Ал, қойылған сауалдарға жауап берген
облыстық Мәдениет басқармасының басшысы
Руслан Қайырбекұлы тұрғындар тілегін өз
назарына алатынын, алдағы уақытта тиісінше
нәтижесі болатындығын жеткізді.

Халыққа есеп беру кездесуі дәл осы
күннің екінші жартысында Саржал ауылдық
округінде жалғасын тапты. Биыл Саржалда
атқарылған істерге көз тоярлықтай екен.
Осыған дейін де облыс басшысының бағасын
алған  тың  өзгерістер  ауыл келбетін
ажарландырған .  Олардың  ішінде 300
оқушыға  арналып  салынған  заманауи
мектеп, ауыл ортасынан бой көтерген әсем
клуб үйі, күрделі жөндеуден өткен округтік
амбулатория бөлімшесі ауыл көркін кіргізіп
тұр. 31 шақырымдай су құбыры да тартылып,
таза ауызсумен қамту мәселесі орайлы
шешім тапқан.

Облыстық мәдениет басқармасының
бастығы Руслан Қайырсынов, аудан әкімі
Тұрсынғазы Мүсәпірбеков,   аудандық
мәслихат хатшысы Төлеубек Аманғазы,
аудандық Мәдениет және тілдерді дамыту
бөлімінің басшысы  Әсет Мырзақасым,
«Қазақтелеком» АҚ филиалы аудандық торабы
басшысы Серік Ғылыммедден және ауыл әкімі
Ұлан Ақылбеков  қатысқан  есеп  беру
жиынына жиналған қауым қарасы көп болды.

Өткен  жылы  қызу құрылыс
жұмыстарымен қатар бұл округте спорт
саласында да тың серпілістер болған еді. Ел
байрағын желбіреткен Зере Бектасқызы мен
Қуан Барыс бұл күндері ауылдың ғана емес,
барша  қазақ  елінің  мақтаныштарына
айналып отыр.

Әкімдер баяндамасын толық тыңдаған
ауыл тұрғындары өз кезегінде өзек жарды
мәселелерін де ортаға салды. Олардың
ішінде Б .Нұрғалиев ,  О .Балтабеков ,
С.Алтыбекқызы, Т.Жылысбаев, Н.Құсайы-
новалар белсенділік танытып, ауылда әлі де

шешілуге тиіс мәселелер бар екендігін
жеткізді.

Әкімдер есебін тыңдауға келген облыстық
Мәдениет басқармасының басшысы Руслан
Қайырбекұлы Саржал келбетіне қарап, халқы
мен билігінің атқарған жұмысын бағалауға
болатындығын, елді мекендегі өріс алған
шаралардың бастамасы қолдауға тұрарлық
екендігін айтып, өз тарапынан ризашылық
білдірді.

P.S. Биылғы ауыл әкімдері мен аудан
әкімінің есеп беру жиыны ел ішіндегі
өзекті мәселелерді тағы  бір екшеп
берді. Атқарылған іске тоқмейілсімей,
алдағы күндердің  еншісіндегі
жұмыстарға  ден қою  керектігі баса
айтылды. Оның тағы бір себебі, биыл
ел бойынша атап өтілер Абайдың 170

жылдық мерекесі аудан тұрғындарына
үлкен сын болып тұр. Сырт көз сыншы
келеді. Ауданға ат басын тірер мейман
көп  болмақ .  Демек ,  абаттандыру,
тазалық  шаралары  бірінші кезекте
қолға алынуы тиіс дер едік.
Рас ,  әлеуметтік мәселе  әрдайым

назарда тұратыны белгілі. Өткен жылы
бұл  сала бойынша  айтарлықтай  іс
тындырылғанымен  әлі де  жұмыла
кірісуді қажет ететін шаралар қатары
жетерлік.  Бұл тарапта  биылғы есеп
беру жиынында жергілікті атқарушы
билік  ауыл  тұрғындарының  талап-
тілектерін  көңілге  түйіп ,  қойын
дәптерге түртіп қайтты.

Нұржан БАЙТӨС
«Абай елі»

Саржал серпінді дамып келеді

Ауылдық округтер әкімдерінің есептік жиыны дәстүрге
сай Қарауыл ауылында қорытындыланды. Мәдениет үйіне
жиылған жұртшылық алдында алдымен Қарауыл ауылы-
ның әкімі Құсман Берлешов есеп берді. Жетістіктерді сан-
дық көрсеткіштермен баяндаған ауыл әкімі ауданымыз-
дағы үкіметтік бағдарламалар арқылы алынған мал бас-
тарының да жылма-жыл өсімі артып, асылдандыру бағы-
тындағы жұмыстардың да жанданып  келе жатқанын
жеткізді. Сондай-ақ, өткен жылы Мамай, Ералы көшелері
асфальтталып, Бекбосынов көшесіне жарық тартылса,
жалпы Қарауыл ауылының 18 көшесінің 16-сына 684 бас
жарықшамдар орнатылған екен. Ал, Қарауыл әкімдігінің
теңгеріміндегі ғимарат 13700 млн. теңгеге жөндеуден
өтіпті.

Ал,  мінберге шыққан  аудан  әк імі  Тұрсынғазы
Мүсәпірбеков аудан бойынша атқарылған жұмыстар жай-
лы толыққанды айтып өтті. Әр сала бойынша нақты тоқ-
талған аудан басшысы білім беру жүйесіндегі олқылық-
тар мен денсаулық сақтау саласындағы төмен көрсеткіш-
тер, мәдени сала мен спорттағы жетістіктерді сөз етті.
Сондай-ақ, «Ақбұлақ» бағдарламасының шапағатын көріп
отырған ауылдар мен алдағы уақытта таза ауыз су тарты-
луы тиісті ауылдарды атап өтті. Және де әр жыл сайын 2
мектеп пен 2 дәрігерлік амбулаторияларды жөндеу ке-
ректігін айтты. Осыдан соң алдағы аса жауапты жоспар-
лы жұмыстарға ойысты. Оның ішінде еліміздегі атаулы
күндерді саралай келіп, ең бірінші Ұлы Абайдың 170 жыл-
дық торқалы тойына орай өткізілетін шаралар мен дайын-
дық жұмыстарын өз деңгейінде ұйымдастыру үлкен жау-
апкершілік жүктейтінін жеткізді. Бұдан өзге аудан ішінде
атқарылар қауырт жұмыстар мен бірқатар көшелерге
жарық орнатылып, жолдарын асфальттау көзделіп отырғ-
анын және батыр Мамайға ескерткіш орнатылу керектігін
айтты.

Әкімдер баяндамасы аяқталған соң тұрғындар арасы-
нан сөз алған аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы
Марат Түңлікбаев және ауылдық ардагерлер кеңесінің
төрағасы Шыңғыс Несіпбаев қос әкімнің де есебіне қана-
ғаттанарлық деген бағасын берді. Ал, спорт ардагері
Майдан Мұқанов аудандағы спорт саласында бағынды-
рған толағай табыстарды тізбектей келе бұқаралық спорт-
тың кең етек жаюына аудан әкімінің тікелей қолдауын
сөз етсе, ҚР Мәдениет саласының үздігі Нағия Бұланба-
ева  мәдени жетістіктермен бөлісе келе, мұның бәрі аудан
әкімінің жанды қолдауының арқасы деп атап өтті. Мұнан
соң сауалдар кезегін жалғаған Мұқаш Мәгденов арзан
АИ-80 маркалы бензиннің ауданда жоқтығына байланы-
сты аймақ басшысына хат жолдағандықтарын, бүгінде
аудан орталығында «Қазмұнайгаздың» бір жанар-жағар-
май станциясы керектігін айтты. Өз кезегінде аудан бас-
шысы тұрғынның сауалына толығымен келісетіндігін және
де  алдағы уақытта ол жұмыстың шешімі табылатынын
жеткізді.

Тұрғындар арасынан бірнеше сауалды төтесінен жол-
даған Динагүл Жолдыбайқызы ұлтымыздың ұмытылып
бара жатқан әдет-ғұрпын, төл тағам түрлерін насихаттап,
оның ішінде бабаларымыз сүйсініп ішкен сусындардың
қасиетін бүгінгі ұрпаққа паш етіп, сол өнімдерді кең көлем-
де өндіріп, танымал ету керек деп атап өтті. Сондай-ақ,
«Рауан+» дүкенінің иесі тұтынушыларын дұрыс қабылда-
майтыны өз алдына, дүкен ішіне кірсең темекінің көк
түтініне тұншығып шығасың, дейді. Ал, гигиеналық та-
лаптары орындалмайтын шаштараз салондарының қызметі
де көңіл толтырмайтын халде екендігін  жасырмады.
Тұрғындар сондай-ақ, дәрігерлердің өз міндетіне салғыр-
ттығын,  жастар тәртібінің нашарлағанын , аудандық
мешіттің сұрықсыз тартып, күннен-күнге тозып бара жат-
қандығын сөз етті.

Ал, бұл мәселелерге тоқталған аудан әкімі Тұрсынға-
зы Жантұяқұлы талапқа сай емес қызмет көрсетіп отырғ-
ан жандар құзырлы орындар тарапынан қатты қадағала-
натынын жеткізді.

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ
«Абай елі»



Абай ауданындағы бюджет қаражатымен
сатып алынған тұрғын үйлерді беру туралы

АҚПАРАТ
Мемлекеттік тұрғын үй қорына алынған тұрғын пәтерлерді беру

туралы аудан әкімдігінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы №836 қаулысына
сәйкес:

Қызметтік үй ретінде:
Қарауыл ауылындағы Сүндетбаев  көшесі, 26/1 пәтері -

Н.Шалтабановқа;
Көкбай көшесі, 22/2 пәтері – Д.Қабдолдинге;
Коммуналдық үй ретінде:
Құндызды ауылындағы Бөгенбай көшесі, 2 пәтері - М.Садықоваға;
Медеу ауылындағы Аққұлұлы көшесі, 8а пәтері - С.Тлеубаеваға

пайдалануларына берілді.
Мадина РЫМХАНОВА

Абай ауданының тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушы көлігі және

автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы

18-24 қаңтар 2015 жыл

КӘСІПКЕРЛЕР ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ АУДАН
ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ БАСТЫ НАЗАРЫНДА

ҚЫЛМЫСТЫҢ АЛДЫН
АЛУ ТУРАЛЫ ОҢТАЙЛЫ ЗАҢ

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ ТІРКЕУ ҮШІН,
БІЛУІҢІЗ ҚАЖЕТ

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У
Абай ауданы бойынша Мемлекеттік

кірістер басқармасы 27.01.2015 жылы
сағат  11:00 – де Аудан  Әкімі
ғимаратының Мәжіліс залында
01.01.2015 жылдан бастап «Салық және
бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер туралы» Салық кодексіне
енген өзгерістер мен Мемлекеттік
қызметкерлердің 2014 жылға
тапсыратын Табыс салығы туралы
декларациялар  бойынша семинар
болатындығын хабарлайды. Осыған
орай, семинарға барлық есепшілер,
дара кәсіпкерлер және Мемлекеттік
қызметкерлердің қатысуын сұраймыз.

Абай ауданы бойынша
Мемлекеттік кірістер басқармасы

Назар аударыңыз!
Ауылшаруашылығы мақсатындағы жер телімдерін беру жөніндегі конкурс 2015 жылы 25 ақпанда

Абай ауданының жер қатынастары бөлімінде сағат 12:00-де өтеді.
Соңғы өтініш беру мерзімі- 2015 жылы 25 ақпан - сағат 10:00-ге дейін қабылданады.
 

ЛОТ 
Жер телімінің қысқаша 

мазмұны 
Жер телімінің пайдалану 

мақсаты 
Көлемі, 
га 

Жалға алу 
мерзімі 

Жер 
телімінің 
саны 

1 Кеңгірбай-би ауылдық округі 
жайылымдық  

мал шаруашылығын 
жүргізу үшін 

5903 49 9 

2 Көкбай ауылдық округі жайылымдық  мал шаруашылығын 
жүргізу үшін 

10979 49 11 

3 Құндызды ауылдық округі жайылымдық  мал шаруашылығын 
жүргізу үшін 

5489 49 5 

4 Архат ауылдық округі жайылымдық  мал шаруашылығын 
жүргізу үшін 

15585 49 15 

5 Қасқабұлақ ауылдық округі жайылымдық  мал шаруашылығын 
жүргізу үшін 

8503 49 9 
 

6 Саржал ауылдық округі жайылымдық  мал шаруашылығын 
жүргізу үшін 

33202 49 18 

7 Тоқтамыс ауылдық округі жайылымдық  мал шаруашылығын 
жүргізу үшін 

5000 49 3 

8 Медеу ауылдық округі жайылымдық  мал шаруашылығын 
жүргізу үшін 

13317 49 5 

9 Қарауыл ауылдық округі жайылымдық  мал шаруашылығын 
жүргізу үшін 

21515 49 11 

 Жиыны - 119493 - 86 

 

Абай  ауданының  прокуратурасымен
кәсіпкерлердің  құқықтарын  қорғау
заңнамасының  қолдануына  мемлекеттік
органдарда 2014 жылы 2 тексеру жүргізіліп,
11  заң бұзушылық анықталып, 8  заң бұзылысы
қалпына келген, нәтижесінде заңның бұзылуын
жою туралы 4  ұсыныс келтіріп, 5    лауазымды
адам тәртіптік жауапқа тартылған. Мысалы:
ауданның кәсіпкерлік, ауылшаруашылығы және
ветеринария бөлімінде ауылшарушылық тауар
өнд ірушілерге  субсидияны  дұрыс  бөлу
заңдылығына тексеру жұмыстары жүргізілді.
Тексеру барысында  ауылшаруашылығы
бөлімімен  Қазақстан  Республикасы
Үкіметін ің  18  ақпан  20 14 жылғы  №1 03
Қаулысымен бекітілген «асыл тұқымды мал
шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы
өнiмiнiң өнiмдiлiгi мен сапасын арттыруды
жергілікті бюджеттерден  субсидиялау
қағидалары туралы» Ережесінің талаптарын

бұзып,  кейбір жағдайда қожалықтардан артық
құжаттар талап еткен фактілері және 2013
жылдан  бастап  жиыны  1 0  қожалықтың
құжаттарын мерзімінде өткізсе де субсидия ала
алмай келгендері анықталды. Сонымен қатар,
аудан прокуратурасымен ағымдағы жылдың
шілде  айында  жүргіз ілген  тексеру
қорытындысы  бойынша  анықталған  заң
бұзылыстары жойымағаны анықталды.

Тексеру қорытындысы  бойынша  аудан
әкімінің атына 04.12.2014 жылы заңының
бұзылуын жою туралы ұсыныс енгізіліп, аудан
әкімін ің  №80 1  санды  26 .12 .2 01 4жылғы
өкімімен 1 лауазымды адам қызметіне толық
сәйкес еместігі жөнінде ескерту түріндегі
тәртіптік жауапқа тартылды.

Ернұр МҰРАТОВ
Абай ауданы прокурорының

көмекшісі«Абай ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ ТАУАР
ӨНДІРУШІЛЕР НАЗАРЫНА ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН

ҚОРҒАУ ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫҢ
БАСТАМАШЫЛЫҚ БАҒЫТЫ

Абай ауданының прокуратурасымен жасөспірімдердің құқықтарын қорғау
заңдылығына 2014 жылы  27  тексеру жүргізіп, 85  заң бұзылысын анықтаса, 74   заң
бұзылысы қалпына келген, нәтижесінде 12  ұсыныс, 1 алдын ала ескерту беріліп, 31
лауазымды адам тәртіптік, 47  адам әкімшілік жауапқа тартылған, 807  жасөспірімнің
Конституциялық құқықтары қорғалған бюджетке 325952  тенге әкімшілік айыппұлдар
өндірілген. Мысалы: аудан бойынша Медеу, Қарауыл Гимназиясы,  М.Әуезов, Көкбай,
С.Бекбосынов, Шәкәрім, Ш.Әбенов, Мамай, Ж.Молдағалиев, Ш.Тоқжігітов  орта
мектептерінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 1684 қаулысымен бекітілген Ережесінің талаптары бұзылып, оқу аптасының
ұзақтығына қарамастан, оқушылардың негізгі (инвариантты) оқу жүктемесі бастауыш
мектепте кемінде бес сабақты және негізгі мектепте кемінде 6 сабақты құрайды деп
көрсетілсе де 2012-2013 оқу жылдары және 2013-2014оқу жылдарында сабақ кестелері
9,10,11сыныптарда 7 сабақты құрағаны анықталды. Ереженің 333 және 334
тармақшаларына сәйкес пәндерді саралау кестесі пайдаланылмаған, сабақ кестесінде
оқушылардың ақыл ой еңбегіне қабілеттік динамикасы ескерілмеген, аталған
мектептердегі 11 сыныпта сәрсенбі күні оқу жүктемесі норма бойынша 34 болудың
орынына  39 болса, 2 «а» сыныбында норма бойынша оқу жүктемесі 25 болудың
орынына 32 құраған, 10-11сыныптарда оқу жүктемесі 39 аспау керек болса да сабақ
кестесі бойынша 41-мен 54 аралығын құраған, сыныптар орналасқан бөлемелердің
көлемі санитарлық талаптарға сай болмаған.

Тексеру қорытындысы бойынша 20.05.2014 жылы   прокурор тарапынан аудандық
білім бөлімінің бастығы атына  және аудан әкімінің атына ұсыныстар енгізіліп,  аудандық
білім бөлімінің бастығының  бұйрықтарымен жиыны 13 адам тәртіптік жауапқа
тартылса, 1 лауазымды адам үстінен ҚР ӘҚБК-нің 322 бабының 1 бөлігімен 11.05.2014
жылы әкімшілік іс қозғалып, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі
медициналық және фармацевтикалық  қызметін бақылау комитетінің, ШҚО бойынша
Департаментінің басшысының қаулысымен аталған лауазымды адам әкімшілік жауапқа
тартылды, 623 оқушының Конституциялық құқықтары қорғалды.

Мейірлі ЖОЛЫМБЕТОВ
Абай ауданының прокурорының

аға көмекшісі

Қылмыстың алдын алу күресі
қазіргі таңда дамыған елдердің бір
санатына жататын Англиядан ерте де
ақ,  яғни  XIX - ғасырдың  2-ші
жартысында нақтырақ айтқанда 1867
жылы классикалық шартты түрде
соттау жазасы туындады . Ол-
заңгерлер тілімен «Пробация»- деп
аталуда .  Бұл үрдіс басқа
мемлекеттерге үлгі болып Америка,
Европпаға, Азияға кеңінен тарап
қоғамға дендеп еніп кеңінен етек
жайды . «Жаңылмайтын  жақ ,
сүрінбейтін тұяқ жоқ»- дегендей
ғұмырында жаңсақ басып, қоғамда
сирек те болса да кездесіп тұратын
жағдай. Қоғамнан бөліп жармай,
өскен ортасынан оқшауламай шара
жасау оңтайлы тәсіл. Сондықтан да

бұл әдісті барша елдің заңгерлері
мен зиялы қауым құп көріп өмір
ағысына енгізді. Бұл да қылмысқа
қарсы күрестің бір оңды түрі.

Пробация  қызметі –  дара
қылмыстық – құқықтық институт
ретінде қалыптасып жаңсақ басқан
жанға  керегінше әлеуметтік
психологиялық әрі құқықтық тәлім,
дәріс беріп, мамандандырылған
ортаның қадағалауында болады.
Негізіне келген уақытында ТМД
және шет елдердің үрдісі бойынша
пробацияның әр алуан түрі бар.
Олар сот өндірісіне дейінгі, шартты
үкімді,  постпенитенциарлық
пробация және пенитенциарлық
пробация болып төрт түрге бөлінеді.
Осылардың арасынан Қазақстанда

қылмыстық-атқару жүйесін қайта
қалыптастыру тәсілінде пробация
қызметі мәселесімен 2014 жылдың 23
қазанындағы № 1131 Пробация
қызметі есебінде тұрған тұлғаларға
әлеуметтік құқықтық көмек көрсету
туралы заңы және 2014 жылдың 05
шілдесіндегі ҚР Қылмыстық-атқару
кодексі,  2014 жылдың  07
шілдесіндегі ҚР Қылмыстық кодексі
аясында қоғамнан оқшауламай емес
жазаларға сотталған тұлғаларға
әлеуметтік-құқықтық  көмек
көрсетуді жүзеге асыру кезінде
пробация  қызметіне жергілікті
атқарушы органдар, үкіметтік емес
ұйымдар және басқа да ұйымдар
жәрдем көрсетуі қажет.

Бауыржан МАЛГАЖДАРОВ
ШҚО бойынша ҚАЖД

пробация қызметі
инспекторы

әділет аға лейтенанты

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал
шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын
арттыруды субсидиялау қағидаларын  бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес  асыл
тұқымды өнiммен (материалмен) қамтамасыз етуде
отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді
қолдау мақсатында «Агроөнеркәсiптiк кешендi және
ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу
туралы» 2005 жылғы 8 шiлдедегi Қазақстан
Республикасы Заңы 6-бабының 1- тармағының 41
тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ауыл-

шаруашылығы Министрінің 2014 жылғы 19 қарашадағы
№ 3-1/600 бұйрығымен бекітілген   субсидия
қағидаларына  сәйкес жұмыс жүргізілетінін
хабарлаймыз.

 Анықтаманы: Абай ауданы кәсіпкерлік, ауыл
шаруашылығы және ветеринария бөлімінен  төмендегі
телефондар арқылы және аудан әкімдігінің интернет-
ресурсы www.abay.vko.gov.kz сайтынан мәлімет алуға
болады.

8(72 252)  91551, 8(72 252) 91740 (факс), 8(72 252)
92106.

Жылжымайтын мүлікке құқықтардың (құқықтық
ауырпалықтардың) және онымен  жасалатын
мәмелелердің туындауы, өзгеруі немесе тоқтатылуы
мемлекеттік тіркеуге жатады. «Жылжымайтын мүлікке
құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді
мемлекеттік тіркеу туралы» ҚР Заңы (әрі қарай – Заң)
2007 жылдың 26 шілдесінде  қабылданып, сол жылдың
20 тамызынан бастап қолданысқа енгізілді. Аталған
Заңның 9 бабына сәйкес жеке және заңды тұлғалар өзінің
жылжымайтын мүлікке құқықтарын және онымен
жасалатын мәмілелерді 6 (алты) ай ішінде тіркеуші
органда тіркеуден өткізуі тиіс. Егер 6 ай мерзімінде
өзінің жылжымайтын мүлікке құқықтарын тіркемеген
және тіркеу мерзімі өтіп кеткен кезде оларға ҚР
«Әкімшілік құқық бұзушылы туралы» кодексінің 354-3
бабына сәйкес жауапкершілікке тартылады. Мемлекеттік

тіркеуге құжаттар Халыққа қызмет көрсету орталықтары
арқылы қабылданады. Шаруа немесе фермер қожалығы
мүшелерінің жылыжымайтын мүлікке құқықтарын
тіркеу кезінде құқық белгілейтін құжаттар
шаруашылықтың бүкіл мүшелері көрсетілуге тиіс.
Мемлекеттік тіркеу үшін қажетті барлық құжаттар екі
данадан тапсырылады, олардың біреуі түпнұсқа немесе
нотариалды куәландырған көшірме болуға тиіс.
Құжаттың түпнұсқасы тіркелгеннен кейін құқық иесіне
қайтарылады. Тіркелген меншік құқығы  тіркелмеген
құқықтар  алдында басымдыққа ие болады .
Жылжымайтын мүлікке құқық мемлекеттік тіркеуден
өткен сәттен басталып туындайды. 

Гүлзат АНАРБЕКОВА
Абай ауданының әділет басқармасының

 инспекторы

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес баршамызға ортақ іс

Сыбайлас жемқорлықпен күресу
Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі
болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет
болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан
бір-біріне ұқсамайтын  әлемдегі  барлық 
елдердің  қай-қайсысын  да  қатты 
алаңдататыны  анық.

Қазақстан Республикасының
заңнамаларына сәйкес, сыбайлас жемқорлық
қылмыстарға негізінен лауазымды
қылмыстар жатады. Өмір көрсеткендей,
қызмет өкілеттігін теріс пайдалану, билікті
не қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану,
пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал
болу, қызметтік жалғандық жасау, көрінеу
жалған сөз жеткізу, сеніп тапсырылған бөтен
мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету,
көрінеу жалған жауап беру, сарапшының
жалған қорытыңдысы немесе қате аудару,
жалған жауап беруге немесе жауап беруден
жалтаруға, жалған қорытынды беруге не қате
аударуға сатып алу, лауазымды адамдардың
сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот
актісін орындамау, осындай қылмыстардың
барлығы жемқорлық сыбайластық
байланыстарды пайдалану арқылы жасалады.

Сыбайлас жемқорлықпен пәрменді
күресу үшін халықтың құқықтық
сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру
жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру
керектігінің маңызы зор. Халық өздерінің
құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір
құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда
қандай іс-қимыл қолдану керектігінің нақты
жолдарын толық білулері қажет.
Конституциялық тәртіпті қорғау, сыбайлас
жемқорлықпен күрес аясында тиімді,

бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу,
мемлекет пен азаматтардың өмір сүруінің
барлық салаларында сыбайлас жемқорлық
пен оның көріністері деңгейін төмендету,
қоғамның мемлекетке және оның
институттарына сенімін нығайту бүгінгі
күндегі басты мақсат болып табылдады.

Кез-келген өркениетті қоғам үшін
сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті
мәселелердің бірі болып табылады.
Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен
жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа
шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер
әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да
Қазақстан Республикасының мемлекеттік
саясатының негізгі басымдылықтарының
бірі болып осы зұлымдықпен күресу болып
табылады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың көреген саясатының
арқасында мемлекетіміздің тамыры тереңге
тартып, нығая түсуіне бағытталған
құқықтық заңнамалар мен іс-шаралар
қабылданып, ел экономикасы мен әлеуметтік
жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің
ортасынан өз орынын айқындады. Қоғам
дамуының жаңа жолын таңдап, уақыттан
туындаған әртүрлі кеселдерден айығуды
міндет етіп қойды. Ол жол - Президенетіміз
Нұрсұлтан Әбішұлының бастауымен алға
қойылған сыбайлас жемқорлықпен күрес
жолы. Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен
күресу барлық Қазақстан Республикасы
азаматтарының азаматтық борышы деп білу
керек.

Әйгерім Қасенбаева
Қарауыл ауылдық округі әкімі

аппаратының бас маманы

Прокурорлық қадағалау

http://www.abay.vko.gov.kz
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Аяулы -ардақты ,  дарынды-
талантты, ақ көңіл, дархан, жаны
нәзік, сезімі сергек, адам баласын
алаламайтын, бауырмал – Бағдат
Ғалымұлы Әлімжан!

Сен қазақ халқының ары мен ұяты,
намысы  мен  жүрегі деп  Елбасы
айтқандай дала данышпаны алып Абай
туған топырақ, қарт Шыңғыстауда
1947 жылы дүниеге келдің. «Адам
болатын бала бесікте бұлқынады, ат
болатын құлын желіде жұлқынады»-
дегендей, мектеп оқушысы кезіңде-ақ
музыкалық аспаптардың бәрінде өте
шебер  ойнап,  әуелетіп  ән  салып ,
талай-талай торқалы той, мерейлі
мерекелердің ұйтқысы, гүлі болдың.
Шығыс Қазақстан  облысы  Абай
ауданында 10 жылдықты ойдағыдай
аяқтап , сол кездегі жалғыз  қазақ
университетінің тарих факультетін
тәмамдадың .  Студент  кезіңде
университетте «Аққу» ансамблін
құрып, онымен Кеңес Одағындағы
неб ір  ірі қалаларда  өткен
студенттердің  музыкалық
фестивальдарына  қатыстың .  40
жылдай Алматыдағы №5 темір жол
мектеп-интернатында 2 бірдей пән:
ән-күй мен тарихтан  оқушыларға
дәріс бердің. Өреңнің биік, өнеріңнің
жан-жақтылығынан «Отан»,  «Туған
жер», «Аққу Әсет», «Саржалым»,
«Арқаның елі», «Қазақстан», «Қазақ
жері», «Астана», «Ән дала» әр түрлі
дарынды тұлғалар жөнінде бірнеше
әуезді де, әдемі ән шығардың. Олар
Республикалық көгілдір экран, радио
арқылы бүкіл Қазақстанға таралды.
Бастауыш  мектеп  оқушыларына
арналған  оқулықтарда 30 шақты
әнмен жазған өлеңдерің жарық көрді
«Күншуақ», «Бәйтерек», «Абай біздің
бабамыз», «Керемет», «Жол әні» т.б.

Қарауыл ауылының
тұрғыны  асқар  таудай
әкеміз  Жапалов
Айдынның  өмірден
өткеніне 17 қаңтар күні
сыныптай сырғып, міне
үш жылдың жүзі  болды.
Әкемізді қимастықпен,
сағынышпен еске аламыз.

 Үш жыл өтті асқар
тауым құлағалы,

Үш жыл өтті анам
іздеп  жылағалы.

Әр күніміз
сағынышпен өткенімен,

Жүрегіміз «әке» деп соғады әлі.

Үш жыл өтті біз де болдық балалы,
Суретіңе «атам ғой» деп қарады.
Жұмбағы мен сырлары

көп дүние-ай,
Өзегімді өртеп, бөліп барады.

Ән саламын сағынғанда өзіңді,
Жебеп жүрші әке туған қызыңды.
Өзің едің мына өмірде тірегім,
Жалғап келем Алла деумен ізіңді.

Тәрбиеңді көріп өстік жасымнан,
Ешкім сендей сипамаған

басымнан.
Түсіне алмай қалдық Әке артыңда,
Кетуің де болды-ау

бізге тосыннан.

Алла салды басымызға сынақты,
Жиі еске алсын деп те жылатты.
Қайғысы мен қызығы

көп өмір-ай,
Бірде көтеріп, бірде

жығып құлатты.

Келсеңші Әке, кірсеңші
 келіп түсіме,

Қарауыл  ауылының  тұрғыны
ардақты ұл, туған-туыс, дос-жаранға
сыйлы  аяулы  жан  Ардақ
Сағындықовтың өмірден  өткеніне
10 жыл болды. Егер арамызда тірі
болса, ердің жасы 50-ді тойлап жатар
ма едік, амал не?! Сағыныштан еске
алудан басқа шарамыз қане?

Нәзік қылы үзілместен үміттің,
Болашағын болжай алар

біліп кім?
10 жыл өтті арамыздан кеткелі,
Қырқасынан аса алмастан

қырықтың.
Шара бар ма тура келді көнуге,
Арамыздан тағдыр

жылдап бөлуде
Тірі жүрсе жанымызда биыл жыл,
Ердің жасы толар еді елуге.
Алла алады, өзі берген жандарын,
Тілейміз біз жұмақтан

 орын болғанын.
Туыс, бауыр, достарынан

сұраймыз,
Дұға оқып, естеріне алғанын.

Еске алушылар: анасы
Кенжеғайша, Изат әулеті.

Аудан  әкімі аппараты
мен  мәслихаты  еңбек
ардагері

Лдибаев
Рашидтың

қайтыс  болуына
байланысты  туған  -
туыстарына қайғыларына
ортақтасып көңіл айтады.

 ***
Аудандық  ардагерлер

президиумы еңбек ардагері
Лдибаев
Рашидтің

қайтыс  болуына  орай
марқұмның  туыстарына
көңіл айтады.

 ***
Аудандық  ардагерлер

кеңесі соғыс ардагерімен
теңестір ілген ,  құрметті
еңбек ардагері

Тоғалақ Байғозиннің
дүние  салуына  орай

марқұмның балалары мен
ағайын  - туыстарына
қайғырып көңіл айтады.

***
Абай атындағы жалпы

орта білім беретін мектеп-
лицей ұжымы осы мектептің
ұстазы  Бекбатырова
Шәрбатқа сүйікті ұлы

Айбектің
мезгілсіз  қайтыс

болуына  орай  қамығып
көңіл айтады.

Абай  ауданының
орталығында арғы атаң
Әнет  бабаның
ескерткішін  орнатуға
мұрындық болып, үлкен
еңбек атқардың. Бұлар
өлген күні өшетін опасыз
дүние байлық  емес,
ұрпақпен  б ірге  мәңгі
жасайтын  рухани
байлықтар.

Қарауыл ауылына сан
рет арнайы келіп, даңқты
ұлдарына  арнап  ән
жазумен  қатар ,  спорт
сайыстарын да ұйымдастырып жүруші
едің.

45 жылдай өмірдің ащы - тұщысын
бірдей бөліскен, жан жарың Кенжегүл
екеуің 2 қыз, 1 ұлды өмірге әкеліп,
үшеуіне де жоғары білім әпердіңдер.
4 тілде таза сөйлейтін тұңғыштарың
бүкіл әлемді аралап, халық аралық
бизнес саласында тамшылата тер
төгіп жүрсе,  қалған екеуі де осы
бағытта білімді де, табысты еңбек
етуде. Сенің  арғы  атаң  аты алты
алашқа аян Әнет бабадан басталса,
анаң тегі терең Төреден тарайтын
Абай елінің аяулы да ардақты анасы.
«Тектіден текті туады, тектілік тұқым
қуады ,  тектілер қайда жүрсе де,
өзгелерден қарыстай болса да биік
тұрады»-дейді дана халық. Сен оны
игілікті ісіңмен, өнердегі жан-жақты
өнегеңмен нақты дәлелдеп кеткен,
туған  жердің  талантты  перзенті,
Ұлылар елінің ұлағатты ұрпағысың.

Өзіңе арнап  Абай ауданының
батагөй  қарты  Жағыпар  ақсақал
былай деп бата берген еді:

Бағдат, қалқам, жібердім,
Қабыл ал менің батамды.
Алладан тілек тіледім,

Еске алып  Абай
атамды!

Жас кезіңде байқап ем,
Сазгерлік өнер

бойыңнан.
Абыройың артып

бұл күнде,
Шықтың  менің

ойымнан.
Сіңіре бер жастардың,
Ел тарихын бойына.
Үйрете бер өнерді,
Қартайдым деп

мойыма!
Орындап жүр әніңді,
Баян, Бақыт, Тамара
Елің жаппай

тыңдап жүр,

Риза болып тамсана!
Әсиямен, Ғалыммен,
Сыйласпыз дос, замандас
Анаңменен екеуміз,
Саржалданбыз  бауырлас.
Сондықтан саған жібердім,
Ескерткішке батамды,
Еске алып жүр, ұмытпа,
Бата берген атаңды.
Ей, жасаған ием, құдірет,
Бағдатты қолдап, даңқты ет.
Шын ниетіммен тілек тіледім,
Тілекті Алла қабыл ет!
Иә ,  Алла  ісіне  амал жоқ ,  68

жасыңда аяқ астынан жүрек дертінен
пәни дүниеден бақи дүниеге аттанып
кеттің .  Айтуға  ауыз  бармаса  да
амалсыз  қош  бол ,  жатқан  жерің
жайлы , топырағың торқа  болып ,
жаның жәннаттан орын алсын деп
тілейміз.

Еске алушылар:
Жарың, балаларың,
немерелерің, бауыр-

қарындастарың,  туыстарың.

Әкелік көңілің тола ма
барлық ісіме?

Өтінем әке, көрінші
маған қызым деп,

Сағыныш толы
сырымды менің түсіне...

Әкесіз өмір жазды екен
маған несіне,

Деп кейде налып,
көндікпей кетем

 күшіме,
Жылатып та кеп, жұбатып

та кеп қинайды.
Амалдың жоғы тағдырдың

салған ісіне..

Сарылта берме, сабылта
 берме сағыныш,

Жырларым тынба! Тозақтың
торын алып ұш!

Періштелерім  сағыныш
толы сәлемді,

Жұмақта жатқан әкеме менің
 алып ұш!

“Әке - асқар тау” деген осы ғой.
Кеткенде  ғана  түсінеді екенсің
осы сөздің мағынасын.  Басыңа
қиын  іс  түскенде  демеу  беріп ,
әкелік  күш-қайрат  беретін
адамың  болса  қандай  жақсы!
Қиналған  сәттеріңде ,  жаның
аналық  мейірімділ ікпен  қоса
әкелік қамқорлықты да іздейді
екен. Бірақ, амал қанша, қолда
барда  алтынның  қадірі жоқ .
Әкелеріңізді құрметтеп ,
ардақтаңыздар!

Еске алушылар:
жұбайы Айгүл, балалары:

Тимур-Айнұр, Жандос-Гүлім,
Досжан. Немерелері: Малика,

Арсен, Елжан.

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС ЖҰРТШЫЛЫҚ ЖҰМЫЛҒАНДА
ҒАНА НӘТИЖЕЛІ БОЛАДЫ

Бүгінгі қоғамның жегі құртына айналған
сыбайлас жемқорлықпен  күрес
күшейтілгенмен ,  бұл  дертке бой
алдырғандардың қатары азаяр емес. Жалпы
алғанда сыбайлас жемқорлық – әлеуметтік –
экономикалық  даму үрдісін ,  нарықтық
экономиканы құруды, инвестиция тартуды
тежейтін дерт. Сыбайлас жемқорлық деген

түсініктің өзі қайдан шыққан? Бұл сөздің
мағынасына талдау жасасақ, «параға сатып алу»
деген  түсінік  беред і екен .  Латынның
«Corruptio» деген сөзінен алынған. Ал, орыс
тілінің түсіндірме сөздігінде бұл пара беріп
сатып алу, лауазымды адамдардың, саяси
қайраткерлердің  сатқындығы  ретінде
сипатталады. Естір құлаққа ерсі «сыбайлас

жемқорлық» деген ұғым бұрын санамызға жат
болғанымен, бүгінгі таңда күн тәртібінде жиі
көтерілетін мәселелердің  біріне айналған.
Қоғам дертіне жол берілер болса, адами қасиет
те жоғалады емес пе? Сол себепті де қоғамның
барлық саласын жемқорлық індеті жайлап бара
жатқан соң Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бас
болып, онымен жаппай күресті қолға алып отыр.

Иә, кезінде данышпан Абай атамыздың: «Еңбек
еткенді сыйла, менменсінбе, надан болма адам
бол», - деген өсиет сөзінде терең мән бар екенін
ұғынып,  түсінуіміз керек . Ежелгі Рим
империясының құлдырауына себеп болған
варварлар  емес,  жемқорлық,  парақорлық,
элитаның азғындауы екеніне тарих куә. Ендеше,
етек-жеңді жинап, сыбайлас жемқорлықпен
бойымызды аулақ ұстауға дайындалғанымыз жөн.

Р.АМАНБАЕВ
ШҚО МКҚБ 4-ПБ- ның

Абай ауданындағы ПВ-ның бөлімше
Командирі полиция старшинасы

Көңіл
айтамыз

Жоқ деуге көңіл сенбейді
Айта алмай асыл  арманды,
Жылатып жақын

жандарды.
Жақсылар өтер өмірден,
Қалдырып мынау

жалғанды.

Айгөлек асыл жан едің,
Қатардан туған асып тым.
Арадан кетіп сен ерте,
Жігерімізді жасыттың.
Өзің де мына өмірге,
Деуші едің:

«әркез ғашықпын».
Түбі бір барар мекенге,
Несіне ерте асықтың?!

Атпаған аппақ арайлы,
Таңыңды кімге қалдырдың?
Айдардай асыл, ардақты,
Жарыңды кімге қалдырдың?
Абай туған құт мекен,
Далаңды кімге қалдырдың?
«Аналап» жүрген жаныңда,
Балаңды кімге қалдырдың?
Қасқабұлақ, Шыңғыстау,
Төріңді кімге қалдырдың?
Еркелеткен «қызым» деп,
Еліңді кімге қалдырдың?

Аңшыдан қашқан құландай,
Құлдырап қайда барасың?
Сағымға сіңген тұмандай,
Бұлдырап қайда барасың?
Жолға қойған кәсіпті,
Құлатып қайда барасың?
Бірге өскен достарды,
Жылатып қайда барасың?

Өлгенмен бірге өлмейді,

Өлгендер қайтып келмейді.
Осыны ойлап опынып,
Кеудеңді күйік кернейді.
Шынардан еккен шыбығым,
Жел тербеп өскен бұрымын.
Осылай болар деді ме?
Ойнақтап өскен құлының.
Қызық көрер шағында,
Қыршыннан қиды

ғұмырын.

Абайдың елі ардақтап,
Көтерген көптің мерейін.

Жастайдан көрген жетімдік,
Жаныңды неге теңейін?
Қайғырып келген халайық,
Көңіліңді сөзге бөлейін.
Бес күндік жалған өмір-ай,
Қайтіп саған сенейін?
Жарлының алған жалғызын,
Жаратқанға не дейін?!

Өлгенмен бірге өлмейді,
Өлгендер қайтып келмейді.
Осыны ойлап опынып,
Кеудеңді күйік кернейді.
Айгөлектей асылды,
Жоқ деуге көңіл сенбейді.
Жылағанмен не пайда?!
Тіріліп қайта келмейді.
Артында ұрпақ із қалған,
Адамдар мәңгі өлмейді.
Сабыр айтып сіздерге,
Қайғыны адам жеңбейді!

Өтсең де мына жалғаннан,
Қымбат қой бізге қадірің.
Өзіңсіз мына өмірде,
Бәрі жалған, бәрі мұң!
Қош енді, қош бол, Айгөлек!

Жолдас болсын жаныңа,
Иманың және сабырың!
Бейіш бағын жәннаттың,
Нәсіп етсін, Тәңірім!

Жұбату жыры
(Айдар досқа)

Жылама, достым, жыламау керек,
жылама,

Бақ-дәурен деген басыңда
мәңгі тұра ма?

Өкінішке сап, өзегіңді өрт жалмап,
Өзіңді өзің батыра берме күнәға.

Егілме, достым, еңіреп енді егілме,
Күрестің екен, тағдырыңнан жеңілме.
Парызың бар өтейтін әлі өмірде,
Жеңілдім деп әлсіздікке берілме!

Жасыма, достым, жасымау керек,
жасыма!

Жасыған ердің есесі кетер қосыла.
Тайсалмай тік тұр, төтеп бер

 тағдыр сынына,
Жетімдік сенің жастайыңнан қасыңда.

Сынба, достым, бір сынсаң
 мәңгі сынарсың,

Шыдағыш жаның бұл сынға да
шыдасын.

Тік тұр, достым, есіңді жи ерлерше,
Өмірдің сырын өзің де жақсы ұғасың!

Айгөлек жарың өмірден өтті, Текті Ана!
Артында қалды «Аналап»

 жылап төрт бала.
Барыңды Аллам аман қылсын

деп тіледім,
Жарыңды, достым, жаныңда мәңгі

деп сана!
Сағынып еске алушылар:

1977 жылы туған достары
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Кеңгірбай би ауылының
тұрғындары, жеті бала өсіріп-
жеткізген ,  өз кәсіптерінің
майталмандары болып, бүгінде
еңбектерінің  зейнетін көріп
отырған бірі бәйтерек, бірі
шынар алтын құрсақты анамыз
бен асқар таудай әкеміз Есен
Досханов пен Өзбеханқызы
Бақыттың отау құрғандарына
жарты  ғасыр толып  отыр .
Ұрпағына ұлағаты мол ата-анамызды Алтын тойларымен шын жүректен
құттықтаймыз! Дендеріңіз сау болып, әлі де ғасыр жасап,  біз сыйлаған
автокөліктің игілігін көре беріңіздер демекпіз!

Жақсының көкірегі –жақұт қойма,
Ата-анамыз жетті міне, Алтын тойға!
Жұптасқан тату-тәтті жарты ғасыр,
Өнеге ап сыйластықтың салтын тойла.

Аяулы Әкежаным, Анажаным,
Айдыны сияқтанған шағаланың.
Көгінде емін-еркін шарықтайды,
Масайрап жаны-көктем балаларың.

Өсірдің әдепті қыз, саналы ұлды,
Тек шаттыққа кенелтсін ажарыңды.
50 жыл  бір-бірімен шәй деспеген,
Сыйластық Сіздердегі болады үлгі.

Алтын той бұл жеткізген мұраттарың,
Артқа сап ызғарын, күн аптабын.
Ардақты, мәртебелі, Әке-Ана,
Мәңгілік сарқылмайды бұлақтарың!

Ізгі тілекпен: балаларыңыз  бен немерелеріңіз.

Қарауыл ауылының тұрғыны,  асыл ана, аяулы жар,
немересінің сүйікті апасы Галиева Шолпан Болаткелінін
31 қаңтар күні ат жалын тартып, қамал бұзар 40 жасқа толар
туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Осы қуанышты
күні Сізге деніңіздің саулығын, шаңырағыңызға ырыс
байлығын, жүрегіңізге мәңгі жастық жалынын, көңіліңізге
сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз.Әрдайым осы
тыңғылықты да тындырымды қалпыңыздан танбай, еңбегіңіз
жемісті болып, табыстан табысқа жете беріңіз.

Ашып өмір есігін нұрланды күн,
Шашу шаштық сол үшін жырдан бүгін.
Өзіңе де, өзгеге шуақ сыйлар,
Құтты болсын, 40 жас, туған күнің!
Өмір жыры таусылмасын мәңгілік,
Тұрсын алдан арайланып таң күліп,
Бақыт болсын әрқашанда жолығар,
Шаттығыңыз тау суындай молығар.
Бақытты отбасының кеш ғұмырын,
Өмір өзі жазады отты жырын.
Әкемізбен  дәм - тұзың құп жарасып,
Ақ сүтіңді ақтасын құлындарың.

Ізгі тілекпен: анасы  Тілеуғайша, жұбайы Ерлан,
балалары: Думан- Ботагөз, Дархан, Баубек, Ислам; немересі- Медина.

Туыстары Дулат-Жанар, Ардақ-Еркежан, Шолпан-Берікқан, Абзал-Маржан.

Жуырда Абай ауданының дене
шынықтыру және спорт бөлімінің
ұйымдастыруымен Жеңіс
мерекесінің 70 жылдығына арналып,
допты  хоккейден  ересектер
арасында аудандық жарыс өткізілді.

Аудан әкімінің орынбасары Марат
Сейтжағпарұлы спортшыларға сәттілік
тілеп спорттық шараны салтанатты
түрде ашып берді.

Жарыстың мақсаты Ұлы жеңістің 70
жылдығына атап өту, допты хоккей
спортын аудан көлемінде дамыту, және
спортқа деген белсенділік арқылы
халықтың  денсаулығын  нығайту
болатын.

Жарыс 2 топқа бөлініп өткізілді.
Ересектер арасында өткен бәсекеге
8 команда қатысты. Атап айтқанда,
Электр жүйесі мекемесі, Абай мектеп-
лицейі,  Қарауыл гимназиясы,  спорт
мектебі және ауылдардан Көкбай
ауылы, Құндызды ауылы, Кеңгірбай би
ауылы мен Саржал ауылдары қатысты.

Екі күнге созылған  жарыс өте
тартысты  әрі қызықты  өтті.
Нәтижесінде үздік ойынымен шеберлік
танытқан  командалар  жүлделі
орындарға  ие болды .  I орынды
Кеңгірбай би ауылының командасы, II

Ақпараттық топ Абай колледжінде

Хабарландыру
«Ақнұр» ЖҚС- на оператор керек. Байланыс телефондары: 9-16-75,

9-17-52, 8778-340-08-67

Бүгінде ауданымызда жастар ісі жіті назарға алынып,
қоғамның белсенді тобымен тығыз байланыс орнатуда
Жастар орталығының жұмысы жыл санап жанданып келеді.
Елбасы саясатында негізделгендей, жастар саясатын мықтап қолға
алып, жүйелі жұмыстар жүргізу, еңбекке тарту, белсенді жастар
қатарын арттыру басты назарда тұр.

Жеңістің 70 жылдығына арналған сайыс

Сатамын
Шағын наубайхана-18 кг нан илейтін

ыдысы бар, 24  формасы, тоқ пеші бар.
Бағасы келісімді.
Байланыс тел: 8 702 583 63 26 ; 8 722

34 79 30
Медеу ауылында

Жоғалды
ШҚО Білім басқармасының «Абай

колледжі» КММ-нің студенті Мұқанов
Әділбек Қайратұлының атына берілген
үлгерім кітапшасы жоғалғандықтан
жарамсыз деп саналсын.

***
Биманқұлов Шәкәрімнің атына

14.06.2005 жылы берілген Абай атындағы
жалпы орта білім беретін мектеп лицейін
бітіргендігі туралы №18621100 нөмірлі

куәлік жоғалғандықтан жарамсыз деп
саналсын.

***
Апарова Амангуль Қадырхановнаның

2000 жылы Ш.Әбенов атындағы орта
мектеп бітірген  МОБ 0356201 номерлі
орта білім аттестаты жоғалғандықтан
жарамсыз деп саналсын.

***
Мысыров Мейрамбек Жанатбекұлының

1999 жылы М.Әуезов атындағы орта
мектеп бітірген № 0295476 номерлі орта
білім аттестаты жоғалғандықтан жарамсыз
деп саналсын.

Жабылды
Медеу ауылына қарасты «Әбетай»

шаруа қожалығының жабылғандығын
хабарлайды. (жетекшісі Нұрғалиев
Бақтияр Әбетайұлы)

Осынау ізгі мақсат жолында
ауданымыздың Жастар орталығы арнайы
ақпараттық топтың басын қосып, қаңтар
айының 22 күні Абай колледжіндегі студент
жастармен кездесу өткізді. Ақпараттық
түсіндіру тобының қатарында Жастар
орталығының директоры Мейіржан
Смағұлов, аудандық Жұмыспен қамту
орталығының маманы Мақсат
Мырзашүкіров, «Даму» кәсіпкерлікті
дамыту қорының кеңесшісі Еркен
Шәріпқалиев, аудандық Ішкі істер бөлімінің
кәмелетке толмағандар жөніндегі тобының
полиция аға лейтенанты Манас Махметов,
«Қазагромаркетинг» кеңесшісі Еділ
Құдайбергенов және Құнанбай  қажы
мешітінің бас имамы Болат Самырбаев пен
арнайы БАҚ өкілдері қатысты. Сондай-ақ,
жиын барысында «Абай колледжі» КММ
директоры Ерлан Имаханов жастар
алдында өз пікірімен бөлісті.

- Бұл кездесуді ұйымдастырудағы
басты мақсат - жастармен тығыз қарым-
қатынас орната отырып, мемлекет
ұсынған жаңа мүмкіндіктерге жол ашу,
тың идеяларды нұсқау бағытында ел
экономикасының өрлеу табуына өзіндік
үлестерін қосу, - деп атап өткен Жастар
орталығының директоры М.Смағұлов
жиынға қатысушы топпен таныстырып
өтті. Ауданымыздағы осынау колледжде
студенттер ауылшаруашылығына қажетті
мамандықтар бойынша білім алып жатса,

бітірген соң барлығына жұмыс табуы
оңай  болмасы анық. Осы жайында ой
қозғаған орталық директоры  жастардың
дипломдарын қолға алғаннан кейінгі
жоспарларына құлақ түрді. Алайда,
жастардың басым көпшілігі мардымды
жауап айта алмай, болашақтарына
бұлыңғыр көзбен қарайтындықтарын
байқатты.

Бұл кездесудің негізгі міндеті жастарға
үлкен қолдау танытып, жол сілтеу
жолдарын бірігіп қарастыру болатын.
Осы орайда, жиынға арнайы келген
ақпараттық топ құрамындағы мамандар
Елбасы Н.Назарбаевтың «Жалпыға ортақ
Еңбек қоғамына қарай жиырма қадам»
бағдарламасы негізінде еңбекке қабілетті
жастарға жаңа бағыттар нұсқады. Ең
бірінші болып сөз алған  Еркен
Шәріпқалиев «Даму» бағдарламасы
арқылы жеңілдікпен берілетін несие,
гранттар жайлы сөз етсе,
«Қазагромаркетинг» кеңесшісі Еділ
Құдайбергенов  шаруа қожалықтарына
техника құралдарын арнайы лизингтік
жеңілдіктермен алуға болатынын айтты.

Бүгінгі күні елімізде ғана емес,
әлемдік деңгейде өршіп келе жатқан жат
ағымдар әсіресе жастардың санасына
айтарлықтай  ықпал етуде. Сол себептен
де, жұмыссыз сабылып жүрген жастар
бұл ағымға тез еніп кететін көрінеді. Осы
орайда сөз алған Құнанбай қажы

мешітінің бас
имамы Болат Самырбаев

жастар арасында діни
сауаттылықтың аздығын сөз етіп, арнайы
медреселерге оқуға баруларына
болатындығын жеткізді. Ал, жұмыссыз
жастар арасында қылмыстық құқық
бұзушылық фактілері жиі тіркелетіні
жайында сөз алған  кәмелетке толмағандар
ісі жөніндегі полиция аға лейтенанты
Манас Махметов бүгінде кейбір істердің
заңдық тұрғыдан тек әкімшілік құқық
бұзушылықпен шектеліп қалмай,
қылмыстық әрекет ретінде де
тіркелетінінен хабардар етті.

Осылайша кездесу барысында сөз алған
жастар көкейлерінде жүрген сауалдарын
жолдап, тұщымды жауап ала алды. Жастар
арасында да бастамашылдары бар екен.
Әсіресе, туризм саласы бойынша іс
бастауға ниетті студенттер табылып, өз
ойларымен бөлісті. Жастар орталығының
ұйымдастыруымен өткен жиында
студенттерге жан-жақты ақпарат беріліп,
болашаққа жол сілтенді.

Келешектің берік тұтқасы жастарға
тиесілі екендігі Елбасы Жолдауларында да
айтылады. Мәселен, мына бір сөзінде:
«Сендер, Тәуелсіз қазақ елінің білімді
жастары, өз соқпақтарыңды салып, оны елді
дамуға бастайтын даңғылға айналдыруға
тиіссіңдер»!- деген тілегі бүгінгі өскелең
буын үшін үлкен серпін берері анық.

Бүгінгі күнмен өмір сүретін
жастардың алдағы уақыттағы
талпыныстарына жігер сыйлайтын, тың
идеяларын жүзеге асыруға көмек беретін
келелі кездесулер алдағы уақытта да
жалғасын таба бермек.

«Абай елі» ақпараты

орынды Спорт мектебі, III орынды
Электр жүйесі мекемесі жеңіп алды.
Әсіресе, III орынға талас Құндызды
ауылы мен Электр жүйесі командасы
арасында мейлінше тартысты өтті. 2
таймда да командалар тең ойнады.
Қосымша 5 мин.  уақыт беріліп  2
таймда тағы да тең түсті. Сосын екі
команда бір-біріне пенальти соғып,
3:2 есебімен Электр жүйесі мекемесі
жеңіске жетті.

Сонымен қатар ойын барысында
ерекше өнерімен  көзге түскен
спортшылар арнайы тағайындалған
марапаттауларға ие болды. «Үздік

қақпашы» атағына Муслиманов
Қайырбек (Электр жүйесі мекемесі),
«Үздік ойыншы» атағына Хаметов
Боранбай (Спорт мектебі) ие болды,
«Үздік қорғаушы» Қадыров Ардақ
(Спорт мектебі), «Үздік шабуылшы»
болып Әнуарұлы Жамбыл (Құндызды
ауылы) атанды.

Жарыс жеңімпаздары аудандық дене
шынықтыру және спорт бөлімінің
Мадақтама  грамоталарымен  және
бағалы сыйлықтарымен марапатталды.
Алдағы уақытта да мұндай жарыстар
жалғасын таба бермек.

«Абай елі» ақпараты
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