
Дәстүрлі түрде жыл са-
йын өткізіліп келе жатқан 
республикалық Абай оқулары 
биыл XVІІ мәрте шымылдық түрді. 
Хакім Абайдың рухани мұрасын 
жас буын арасында дәріптеудің 
озық үлгісі саналатын осынау шара 
ағымдағы жылы да аса ауқымды 
өтті. Биылғы жылы да жыр дода-
сына тыңнан қосылып, талабы мен 
талантын қатар танытқан өрендер 

мол болды. Байтақ еліміздің әр 
аймағынан келген, баба мұрасын 
бойына мол сіңірген жас толқынды 
дана ақынның өз сөзімен айтқанда 
«көкірегі сезімді, тілі орамды» жас-
тар деуге әбден болады екен. Оған 
кіл жүйріктер топтасқан, тартысты 
өрбіген жыр аламанында анық көз 
жеткіздік.

Қыркүйек айының 8-і күні 
Ұлылар мекеніне жолдары 
түскен қадірменді меймандар мен 
байқауға қатысушылар қасиетті 
өлкеге сапарлары аясында тарихи 
мекендерді тамашалап, сахналық 
қойылымдарға куә болды. 
Мәселен, Абайдың кіндік қаны 
тамған жері Сырт Қасқабұлақ 
маңында аялдаған қонақтарға 
ауданымыздың «Ақсұңқар» ақын-
дар сыныбының шәкірттері кестелі 
сөзден өрнек құраса, Еңлік пен 
Кебектің үңгіртасында Мамай 

негізгі орта мектебінің ұжымы 
келісті көрініс сомдады. 

Мұнымен қатар, меймандар Әй-
герім бұлағының басында «Абай 
мен Әйгерімнің кездесуін» де тама-
шалады. Бұл көрініс С.Бекбосынов 
орта мектебінің ұйымдастыруымен 
сәтті шықты. Бір сөзбен айтқанда, 
Абай еліне аяқ басқан жандар ерек-
ше әсерге бөленіп, ұлы даланың 
ұлылығын сезіне алды деуге негіз 
бар.

Осыдан соң қонақтар Қарауыл 
ауылын бетке алып, республикалық 
Абай оқуларының ашылу салтана-
тына қатысты. Аудандық Мәдениет 
үйі алдында беташар рәсім өтті. 
Жиылған қауымға шағын ән шашу 
ұйымдастырылып, соңынан залға 
жайғасқан құрметті қонақтар жыр 
додасына қатысушылармен таны-
сып, баяндамаға құлақ түрді.

Абай еліне ат терлетіп келген 
мәртебелі меймандар қатарында ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің 
мектепке дейінгі және орта білім 

департаментінің бас маманы 
Г.Мұздыбекова, Республика-
лық ғылыми-практикалық «Да-
рын» орталығының дирек-
торы Ш.Қирабаева, аталған 

орталықтың әдіскері С.Хапизова, 
Шығыс Қазақстан өңірлік 
ғылыми-практикалық «Да-
рын» орталығының директо-
ры Ж.Айтпаева, ШҚО білім 
басқармасы басшысының орынба-
сары А.Сұлтанова, ШҚО қосымша 
білім беру орталығының директо-
ры Ж.Сағындықова, Халықаралық 
қазақ тілі қоғамының вице 
президенті, Қазақстан Халқы 
Ассамблеясының мүшесі О.Шәріп-
баев көпшілікке таныстырылып 
өтілді. 

Сондай-ақ, әр облыстан келген, 
жалпы орта білім беретін мектеп 
оқушылары мен мамандандырылған 
дарынды балаларға арналған мек-
теп интернаттарының өрендері 
топтасқан аймақ атаулары да 
айрықша таныстырылды. 

Осыдан соң алғашқы болып 
көпшілік алдында сөз алған аудан 
әкімі Тұрсынғазы Мүсәпірбеков 
17 жыл қатарынан өткізіліп келе 
жатқан бәсі басым байқаудың 
биылғы байқаушыларына сәттілік 
тілеп, құттықтау лебізін білдірді. 
Сонымен қатар, жыр додасының өз 
деңгейінде өтуіне қолдау танытып 
жүретін республикалық ғылыми-
практикалық «Дарын» орта-
лығының директоры Қирабаева 
Шолпан және ҚР Білім және ғылым 
министрлігі, мектепке дейінгі және 
орта білім департаментінің бас ма-
маны Мұздыбекова Гүлсила, ШҚО 
білім басқармасының басшысының 
орынбасары Айнұр Сұлтанова сөз 
алып, сайыскерлерге сәттілік тіледі.

Мұнан соң дәстүрлі Абай 
оқуларының әнұраны ойналып, 
ашылу салтанаты да тәмамдалды. 
Нағыз қызу сайыс, тартысты 
дода келесі күні Жидебай төрінде 
жалғасты.

Қастерлі елді мекендегі бабалар 
кесенесінің басындағы амфитеатр-
да бастау алған жыр аламанына 
төрелік ететін әділ-қазылар алқасы 
тағайындалып, Семей қаласының 
Шәкәрім атындағы мемлекеттік 
университеті, қазақ филологиясы 
факультетінің деканы, филология 
ғылымдарының докторы, профес-
сор, қазылар алқасының төрағасы 
Айбар Қадыров жыр додасына 
қатысушы сайыскерлерге сәттілік 
тіледі. Айта кетейік, биылғы әділ 
төрелігін берер қазылар құрамы да 
жаңадан жасақталған екен. Осынау 
төрешілердің алдында жылдағы 
үрдіспен бірінші болып «Өлең - 
сөздің патшасы, сөз сарасы» кезеңі 
бойынша сайыскерлердің қарым-
қабілеттері сыналды. Бірінші 
бөлімнің өзінде 38 бала Абай, 
Шәкәрім мұраларын жатқа оқудан 
жарысып, сынақтан сүрінбей 
оза шапқан өрендер қазылар 
алқасының назарына ілігіп жатты.  

(Басы. Соңы 5 бетте)
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АҚ ДАСТАРХАН ЖАСТАРҒА 
АҚ ЖОЛ БОЛМАҚ

ХАКІМ МЕРЕЙ ТОЙЛА-
РЫ ҚАЛАЙ АТАП ӨТІЛДІ

XVII республикалық Абай оқулары

ХАКІМНІҢ  ҚАЗЫНАСЫНАН  ҮЛЕСІ  МОЛ
РЕСПУБЛИКА ҮЗДІКТЕРІ САЙЫСТА 

Дін мен ұлттық дәстүрдің тамаша сабақтастығы айқын көрінер 
күллі мұсылман қауымның ұлық мерекесі Құрбан айт Абай елінде 
ерекше көңіл күймен аталып өтілді. Аптаның дүйсенбісіне дөп келген 
осынау мейрамды қарауылдық көпшілік «Құнанбай қажы» мешітінде 
жамағат болып айт намазын оқумен бастады. Екі рәкағат уәжіб намаз-
дан соң оқылған хұтбада ауданымыздың бас имамы Болат Самырба-
ев дұға-тілек жасап, күллі жамағат Жаратқаннан елімізге тыныштық, 
береке-бірлік пен өркендеу, әр отбасыға табыс пен жетістік тіледі. 

Міне, осыдан соң Құрбан айт мейрамын мерекелеу басталып кетті. Бұл 
күні мешіт ауласында ұлттық ойындар ойналып, жеңімпаздарға бәйге 
тігілді. Сонымен қатар, дініміздегі ерекше ғибадат түрі – құрбандық шалу 
рәсімін өтеуге ниет еткен көпшілік мал шалып, туыс-туған мен мұқтаж 
отбасыларға ет таратып жатты. 

Айта кетейік, ата дініміздің ұлық 
мерекелері жылдан-жылға ұлттық реңк 
алып, ерекше сипатпен өткізілуде. 
Оған мүбәрак мейрамдағы мінәжатқа 
жергілікті тұрғындардың жылдағыдан 
көп жиналуы, ұлық іске ұйытқы 
болған бастамашылардың белсенділігі 
дәлел. Алла үйіне арнайы әкеліп 
құрбандық шалған жамағат қатары да 
көп болды. Арнайы шара аясында ел 
ағалары атынан ауданның мәслихат хатшысы Ерлан Лдибаев мұсылман 
қауымын қасиетті мерекемен құттықтап өтсе,  сөз алған «Құнанбай қажы» 
мешітінің имамы Болат Самырбаев өзінің ізгі лебізін білдірді. «Құрбан айт 
баршамызға жақсылық әкелсін, ел Тәуелсіздігі баянды болып, әрдайым 
тыныштық пен бейбітшілік туы желбіресін», – деген тілек білдірді. 

Спорттық шаралардың бастауында ауданның Мәдениет, тілдерді 
дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Еркебұлан 
Сағындықов, Жастар орталығының директоры Мейіржан Смағұлов сөз 
алып, барша қауымды ұлық мерекемен құттықтады. Мешіт жамағатының 
ұйымдастыруымен арнайы киіз үй тігіліп, ақ дастархан жайылып, келген 
қонақтар дәмнен ауыз тиіп жатты. 

Ғибадат үйінің маңында жалғасқан спорттық ойындар да көпшіліктің 
қызу белсенділігімен ерекшеленді. Жастар арасында жиі ұйымдастырыла 
бермейтін Жамбы ату ойыны, білектің күші сыналар қол күресі, гір тасын 
көтеру, арқан тарту, ұзындыққа секіру сынды спорттық ойындар тартысты 
өтті. Спорттық шара соңында жеңімпаздар арнайы ауданның мәдениет, 
тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі басшысының, 
сондай-ақ Жастар орталығы директорының алғыс хаттарымен және 
бағалы сыйлықтарымен марапатталды. Мергендік қасиеттерімен көзге 
түскен А.Бейбітхан жүлделі І орынды, Е.Көшкінбаев ІІ орынды және 
Ә.Балташев ІІІ орынды жеңіп алса, білек күшінен байқасқан Қ.Құсайнов 
І орынға, О.Боқанов ІІ орынға және Е.Қырқынбаев ІІІ орынға тұрақтап, 
мықтылықтарын дәлелдеді. Гір тасын қос қолмен көтеру сайысы бойын-
ша 133 мәрте басынан асыра лақтырған Қ.Құсайынов көш бастаса, 130 
рет көтерген М.Смағұлов ІІ орынға және 120 рет көтерген Батырбаев Аян 
ІІІ орынға тұрақтады. Ал арқан тарту сайысынан Жамағат тобы І орын-
ды, 70 жылғы және 80 жылғылар ІІ орынды, 87 жылғы туған жастар ІІІ 
орынды иеленді. Жеке кәсіпкер Қырқынбайұлы Ержанның демеушілігімен 
ұзындыққа секіру бойынша Е.Көкінбаев жүлдегер атанды. 

Осылайша, сәске ауа мәресіне жеткен мерекелік шаралар абайлық 
жамағатқа ерекше көтеріңкі көңіл күй сыйлады.

«Абай елі» ақпараты

Дін мен дәстүр сабақтастығы

ҚҰРБАН    АЙТТЫ   МЕРЕКЕЛЕДІ

Адамзаттың бəрін сүй, бауырым деп



2 8 - 15 қыркүйек 2016 жыл
Жоба

«Тіркелген салық ставкаларының 
айлық мөлшерін бекіту туралы» Абай
аудандық мәслихатының 2012 жылғы 
21тамыздағы №6-3 шешіміне 
өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы №99-VI «Салық және бюд-

жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» 422-бабына, Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының негізінде 
Абай аудандық мәслихаты ШЕШТІ: 

1. «Тіркелген салық ставкаларының айлық мөлшерін бекіту туралы» Абай аудандық 
мәслихатының 2012 жылғы 21 тамыздағы № 6-3(2012 жылғы 12 қыркүйекте нормативтік 
құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2646 болып тіркелген, “Абай елі” газетінің 
2012 жылғы 15-22 қыркүйектегі №35 санында жарияланған) шешіміне  келесі өзгерістер 
енгізілсін:

Шешімнің атауы жаңа редакцияда жазылсын: «Біріңғай тіркелген салық мөлшерлемелерін 
белгілеу туралы».

1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1.Біріңғай тіркелген салық мөлшерлемелері қосымшаға сәйкес белгіленсін».
2. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.
                                                                                                                                     А.МУКАТАЕВ
                                                                                                                            Сессия төрағасы 

       Е.ЛДИБАЕВ
Абай аудандық 

мәслихатының хатшысы

Проект
О внесении изменений в решение 
Абайского районного маслихата
от  21августа 2012 года №6-3
«Об утверждении размеров 
месячных ставок фиксированного 
налога»
В соответствии со статьей 422 Кодекса Республики Казахстан от          10 декабря 2008 года 

№ 99-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», статьи 
6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,Абайский районный маслихат РЕ-
ШИЛ: 

1. Внести в решение Абайского районного маслихата от 21августа 2012 года № 6-3 «Об ут-
верждении размеров месячных ставок фиксированного налога» (зарегестрировано в реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов от 12 сентября 2012 года № 2646, 
опубликовано в газете «Абай елі» № 35от 15-22 сентября 2012 года) следующие изменения:

Изложить в новой редакции наименование решении: «Об установлении единых ставок фик-
сированного налога».

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Установить единый ставок фиксированного налога согласно приложения».
  2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 

первого официального опубликования.
       А.МУКАТАЕВ

Председатель сессии
 Е.ЛДИБАЕВ

Секретарь Абайского 
районного маслихата                                                             

Халықтың талабын қанағаттандыруға 
бағытталған кез келген пайдалы көмек 
–қызмет деп аталады. Тұтынушыға 
мемлекеттік қызмет көрсету – толас-
сыз, үздіксіз процесс. Жете түсінбей, біз 
күнделікті өмірде бұл қызметтермен жиі 
кездесеміз. Адам өмірге келген күннен бас-
тап мемлекеттік қызметтерді пайдаланады 
(туу туралы куәлік, бала бақшаға орналасу, 
зейнеткерлік тағайындау, т.б.). 

Заман талабына сәйкес қоғамның, 
мемлекеттің дамуы, жаңаруы жаңа өмір 
сапасының пайда болуын талап етеді. 
Сондықтан да мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің сапасын арттыру – бүгінгі 
күнде өзекті мәселе. Мемлекеттік қызмет 
көрсету Заңмен, нормативті құқықтық 
актілермен заңдастырылып, бұл сферада 
үлкен өзгерістер орын алуда. 

Қазіргі таңда облыста мемлекеттік ор-
гандармен және басқа мекемелермен 379 
түрлі мемлекеттік қызмет көрсетіледі, 
оның ішінде 175 – жергілікті атқарушы 
органдармен, оларға қарасты және оларға 
есеп беретін мекемелермен (жеке), 204 – 
орталық мемлекеттік органдардың аумақтық 
бөлімшелерімен көрсетіледі. 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекет-
тік корпорациясымен 15 қызмет, Ұлттық банк 
филиалымен 4 қызмет тікелей көрсетіледі. 
Мемлекеттік корпорация арқылы барлығы 
155 қызмет көрсетіледі.

2016 жылдың бірінші жартыжылдығында 
облыс халқына барлығы 3 386 645 қызмет 
көрсетілді.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері Минис-
трлігінің ШҚО бойынша Департаментіне 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің са-
пасына қатысты 8 шағым келіп түсті. Депар-
таментпен 4 таңдаулы және 6 жоспардан тыс  
тексеру (3 тұлғаның өтініштері бойынша)  
жүргізілді. 6 мемлекеттік қызметші тәртіптік 
жауапкершілікке тартылды, оның ішінде 1-і 
бөлім басшысы, 1 қызмет алушының құқығы 
қалпына келтірілді. 

Мемлекеттік мекемелердің интернет-ре-
сурстарына тұрақты түрде мониторинг 
жүргізіледі, 5 интернет-ресурста мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет заңнамасының 
бұзылғаны анықталды. 2 лауазымды тұлға 
тәртіптік жауапкершілікке тартылып, интер-
нет-ресурстар тиісті деңгейге келтірілді.

«Мониторинг» АЖ арқылы 4 жергілікті 
атқарушы органдарда мемлекеттік қызмет-
терді көрсету мерзімінің бұзылғандығы 
анықталып, 2016 жылдың 3 тоқсанында 
жүргізілетін таңдаулы тексерулер тізіміне 
енгізілді. 

Департамент пен халық арасында кең 
көлемде түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. 
Департаменттің сенім телефондарының 
номерлері көрсетілген «Мемлекеттік қызмет 
алу кезіндегі менің құқықтарым» атты 
бүктеме әзірленді. «Қазақстан Өскемен» 
телеарнасында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің сапасы» атты бағдарламалар 
циклі жүргізілуде. 

Департамент бастамасымен, облыстық 
мәслихат сессиясының шешіміне сәйкес 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет сапасы-
на қызмет алушылардың қанағаттануы» 
тақырыбында қоғамдық мониторинг жүргізу 
үшін облыстық бюджеттен қаражат бөлінді, 
15 қызмет түріне мониторинг жүргізу 2016 
жылдың екінші жартыжылдығына жоспарла-
нып отыр. 

Мемлекеттік мекемелерде қызмет көрсету-
дің регламенті мен стандарттары, мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес процесі бойынша 
ақпараттар көрнекі жерге орналастырылған. 
Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 
ақпараттарды ресми сайттар арқылы да алуға 
болады. 

Әр азамат көрсетілетін мемлекеттік 
қызмет жайында біліп қана қоймай, 
нақты билік органдарымен көрсетілуі тиіс 
мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын 
талап ете алуы тиіс. Бұл мемлекеттік меке-
мелер жұмысындағы сыбайлас жемқорлық 
көріністерінің деңгейін төмендетуге зор 
мүмкіндік береді. 

С.ТАСТАМБЕКОВА 
ШҚО бойынша Мемлекеттік қызмет 

істері Департаментінің мемлекеттік 
қызмет көрсету басқармасының бас 

маманы

МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН 
ҚЫЗМЕТТЕР БАҚЫЛАУДА

 Ұлан ауданы бойынша мемлекеттік 
кірістір басқармасымен ағымдағы жылдың 
25 тамызында мүлікті және ақшаны жария 
ету бойынша брифинг өткізілді.

Брифинг барысында Ұлан ауданы бойынша 
мемлекеттік кірістер басқармасының басшы-
сы  Абдрахманов Солтанғазы Сатыбалдыұлы 
бүгінгі күні Әкімдіктегі комиссияға құндық 
бағасы 20 млн.теңгеден асатын 43 арыз түсіп, 
оның 27 бойынша оң шешім қабылданғаныңн 
мәлім етті.  Солтанғазы Сатыбалдыұлы, 
тіркелмеген мүлікті комиссияға жүгіну 
арқылы жария етудің ерекшелігі, бірнеше 
инстанцияларға жүгінудің болмауы және 
алым төлеу қажет еместігін мәлім етті.

"Біздермен жарнаны насихаттауда 
бұқаралық түсіндіру жұмыстары  белсенді 

жүргізілсе де, Ұлан ауданы бойынша 
мемлекеттік кірістер басқармасына шет 
елдегі мүлік пен ақшаны заңдастыруға 
жүгіну болмай тұр. Ал, мемлекет өз тарапы-
нан бізге мүмкіншілік беріп отыр. Осылайша, 
шет елдегі жылжымайтын мүлікті жария ету 
тәртібі жеңілдетілді - құндық бағаны енді жа-
рия ету субъектісі өзі белгілеп, содан 10%-дық 
алым төлейді; декларация қабылданды деп 
саналған соң, ақшаны банктік шоттан алып өз 
қалауы бойынша кез келген қажеттіліктерге 
жұмсай алады. Ең бастысы  сіздерге "қайдан 
келді?" деген сұрақ туындамайды. Сондай-ақ, 
кепілдіктер мен жеңілдіктер қарастырылған. 
Сонымен бірге, жария ету субъектілерінің 
ыңғайлығы үшін "бір терезе" әдісі іске 
асырылды, ол арқылы азаматтар сәйкес де-
кларация мен қарастырылған құжаттарды 
мемлекеттік кірістер органына бармай-ақ, 
банк арқылы жөнелтуге болады. Сондықтан 
шет елде мүлік пен ақша болған жағдайда 
жария етудің жеңілдетілген нормаларын ба-
рынша пайдаланған жөн. Осылайша Сіздер 
өз мүлкіңіз бен капиталыңызды қорғайсыз, 
сұрақтарсыз тыныш өмірді қамтамасыз 
етесіз.  Құпиялар қалайда ашылатындығын 
ұмытпаған абзал, бұған тек уақыт керек, 
өйткені таяу арада жалпыға ортақ деклараци-
ялау да жақындап келеді".

Брифингті қорытындылай келе: "Мүлік пен 
капиталды көлеңкелі экономикадан шығару, 
экономика тұрақтылығының және кез келген 
мемлекеттің дамуының негізгі көрсеткіші бо-
лып табылатындығын есте сақтау керек деп", 
Солтанғазы Сатыбалдыұлы  назар аударды.  

ҚҰПИЯЛАР ҚАЛАЙДА АШЫЛАДЫ...

 Риддер қаласы бойынша мемлекеттік 
кірістер басқармасының басшысы Бауыржан 
Мысаевич Бабышев айтып өтті. Ағымдағы 
жылдың  5 қыркүйегінде өткізілген брифинг 
барысында басқарма басшысымен  мүлікті 
және капиталды жария ету бойынша ресми 
бағдарламаның аяқталуына санаулы айлар 
қалғаны түсіндірілді, сондықтан, бұртпала 
жолдармен алынған мүлік пен ақша болған 
жағдайда тездетіп осы жарнаны пайдаланған 

жөн. Яғни, заңды айналымнан бөлінген мүлік 
пен капитал болса, қолжетімді қарапайым 
тәсілдермен заңдастыруға мүмкіншілік 
беріліп отыр. Өйткені, мемлекет өз тара-
пынан жария ету субъектілеріне барынша 
жеңілдетілген тәсілдер, кепілдіктер мен 
жеңілдіктер беруде,  неге десеңіз жария 
етудің негізгі мақсаты – жария етілген 
мүліктің арқасында экономикаға қосымша 
қаражаттарды енгізу.

Басқарма басшысының айтуынша 2016 
жылғы 5 қыркүйектегі жағдай бойынша Рид-
дер қаласы мүлікті жария етуге сомасы 143 
млн. 834 мың теңгеге 50 өтініш түсті, оның 
ішінде 137 млн. 534 мың теңгеге 41 объект 
заңдастырылды.

"Шет елдегі мүлік пен ақшаны 
заңдастыруға жүгінулер әзірше жоқ.  
Сондықтан барлық риддерліктерді шет елде 
мүлік пен ақша  болған жағдайда  жария ету 
субъектісінің тұрғылықты жері бойынша  
түсіндірме алып, жария етуге шақырамын.  
Бұл науқан аяқталған соң, барлық шет елдегі 
шоттар және жылжымайтын мүлік бойын-
ша ақпарат тексерілетін болады. Жария 
ету-бұл соңғы мүмкіндік, осы мүмкіндікті 
пайдаланыңыздар!» деп,  брифингтің 
аяғында Бауыржан Мысаевич Бабышев атап 
өтті. 

 «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАРИЯ ЕТУДІҢ 
ТӘРТІБІ, МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ»

Ағымдағы шотқа ақша енгiзiлгенiн (аударылғанын) растау туралы анықтаманың көшiрмесi 

немесе алым төленгенi туралы түбiртектiң көшiрмесi қоса берiлген арнайы декларацияны 

тұрғылықты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiстер органы қабылдаған күннен бастап ақша жа-

рия етiлдi деп саналады.

Жария етiлетiн ақшаны ағымдағы шотқа енгiзген немесе аударған кезде банк жария ету 

субъектiсiне жария ету үшiн ағымдағы банк шотына ақшаны енгiзу/ аударуды растау туралы 

анықтама бередi.

Жүргiзiлiп жатқан акция мемлекет пен барлық салық мәселелерiн реттеу үшiн соңғы 

мүмкiндiк болып табылады. Ол аяқталғаннан кейiн бүкiл әлемдегi шетелдегі шоттар бойын-

ша барлық ақпарат қайта тексерiлетiн болады. Осыған байланысты шетелдегi шоттар бойын-

ша ақпаратты жасырғаны үшiн жазаны қатайтатын түзетулер заңнамаға енгiзiлгенiн еске алу 

қажет.

АҚША ҚАШАН ЖАРИЯ ЕТIЛДI ДЕП САНАЛАДЫ?
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МАТЕМАТИКАЛЫҚ СТАТИСТИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІ 
АРҚЫЛЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА КАРСЫ КҮРЕС

Өркениетті қоғам үшін сыбайлас 
жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселелердің 
бірі болып табылады. Мемлекет басшысының 
тапсырмасы бойынша  2015-2025 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл бағдарламасы әзірленді. Атал-
мыш бағдарлама 36 индикаторды қамтиды.
Бәрімізге белгілі, сыбайлас жемқорлық –көп 
ғасырлық тарихы бар, ал қазіргі жағдайда 
ғаламдық түйінді мәселеге айналып 
отырғаны әлеуметтік қасірет. Бүгінгі күні 
Қазақстан Республикасы сыбайлас құқық 
бұзушылықпен қатаң күрес шараларының 
жолдары арқылы адамзаттың ар-намыс, 
қадыр-қасиетін қорлайтын, абыройын төгетін 
осы бір көріністерге қарсы тұратын өз үлгісін 
іздестіруде.Сыбайлас жемқорлықпен қалай 
күресуге болады? 

2016 жылдың  1 наурызындағы санақ  
бойынша Қазақстан халқының саны 17 млн 
733,2 мың адамға жеті. Оның ішінде: 10 млн 
113,8 мың (56,8%) қалаларда, 7 619,4 мыңы 
(43%) ауылдарда тұрады.

 Мектепке дейінгі балалар саны- 2163221, 
мектеп оқушылары саны–3 135266, студент-
тер саны-620442, зейнеткерлер саны-1662877, 
әлеуметтік қамсыздандырудағы адамдар 
саны-1 007507, мүгедектер саны-14822 және 
қарапайым жұмысшылар саны-6 409 000 
Осы категориядағы адамдардың жалпы саны 
13 124819 екен. 

Сонымен қарапайым арифметиканың 
көмегімен күрес жүргізілетін адамдар  са-
нын анықтадық, ол барлық халықтың 20,14% 
екен.

Енді осыншама адамның лауазымдық 
құрылымын анықтайық. Пара алу және пара 
беру мүмкіншілігіне, лауазымына қарай 3 
308 967адамды V категорияға бөлуге болады. 
Оны төмендегі кестеден көре аласыздар. 

Парақорлықпен, сыбайлас жемқорлықпен 
күрестің жүргізілу деңгейі де әр 
категориядағы қызметкерлермен әртүрлі 
болады. Себебі, олардың пара алу жиілігі 
әртүрлі.

Жемкорлыққа қарсы күресті  іске 
асырудың тиімді формалары:

Мемлекеттік басқару, бизнес және 
қоғамдық ұйымдарда кәсіби, «таза» 
басқарушыларға жол ашу;

Жастар үшін әлеуметтік лифт құру;
Жастар арасында қазақстандық  

патриотизимді қалыптастыру;
Жемқорлыққа төзбеушілікке дәріптеу;
Адал еңбек пен білімге құштарлықты 

қалыптастыру;
Мемлекеттік органдар мен ұлттық 

компаниялардың жұмысының ашықтығын 
арттыру.

 Парламент Сенатының жалпы отырысында 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ту-
ралы»  ҚР Заңы қабылданды. Аталған құжат 
2015-2025 жылдарға арналған Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратегияны, сондай-ақ 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айқындаған 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 13-ші 
қадамын жүзеге асыруға бағытталмақ.

13-қадам. ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 
КҮРЕСТІ КҮШЕЙТУ, сонымен бірге, жаңа 
заңнамалар әзірлей отырып, Мемлекеттік 
қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық 
құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын 
алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа 
қарсы арнайы бөлім құру. 

Жанар АЙТМАҒАНБЕТОВА                                       
Айжан ТОЛЕУБЕКОВА 

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ  ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ  
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Елбасымыз Н.Назарбаевтың халыққа 
арналған Жолдауында ерекше орын алған 
мәселенің бірі – сыбайлас жемқорлықпен 
күрес жайы. Ол жайлы Елбасы: «Жемқорлық 
– мемлекеттің, қоғамның дамуына тежеу бола-
тын, болашағына кесірін тигізетін індет. Сы-
байлас жемқорлықпен күрес қылмыскерлерді 
жазалау жөніндегі табанды шаралар ғана 
емес.Бұл – мемлекет пен қоғамның күнделікті 
жұмысының біртұтас кешені» деген екен.Бұл 
тақырып өзекті болғандықтан Елімізде сы-
байлас жемқорлыққа қарсы Заң қабылданып, 
осы бағытта көптеген жұмыстар атқарылып 
та үлгерген. Дегенмен әлі де болса парақорлар 
аз деп айта алмаймыз. Сыбайлас жемқорлық 
ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетін 
зауал. Көбіне жасырын жүретін бұл әрекет 
бүгінгі таңда еліміздің ең өзекті мәселесі 
болып тұр.Теледидардан, газет-журнал 
беттерінен жемқорлар мен парақорлар жайлы 
көргенде «заманымыз не болып бара жатыр?» 
деп  қынжылып та қаламыз.

Егеменді қазақ елінің тарихында, ұлттық 
таным-түсінігінде жемқорлық атаулыға 
жол берілмеген. Болашағымыз жарқын, 
өміріміз алаңсыз болуы үшін парақорлық 
пен жемқорлықтың етек  жаюына жол бер-

меу керек.Кез келген өркениетті қоғам үшін 
сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті 
мәселелердің бірі болып табылады. Елба-
сымыз өзінің «Қазақстан-2050» стратегия-
сында әлемнің дамыған 30 елінің қатарынан 
көрінуді мақсат етіп көрсетті. Бұл мақсатқа 
жету жолында басты кедергінің бірі-сыбайлас 
жемқорлық.Сондықтан онымен күресу, 
ауыздықтау Қазақстан Республикасының 
әрбір азаматының міндеті. Парақорлық пен 
жемқорлыққа жол берген адам ұлтының, жас 
ұрпақтың, Отанының қамын ойламайтын на-
мысы, ар-ұяты жоқ адам десем қателеспейтін 
шығармын. Еліміздің көркейіп дамуына, 
болашақ ұрпақтың арлы, намысты болуына, 
заманымыз тыныш болып, тату-тәтті өмір 
сүруімізге кедергі келтіретін жемқорлық 
атаулыдан аулақ болайық.Егеменді еліміздің 
алға басып экономикамыздың өрлеуіне сы-
байлас жемқорлық кері әсерін тигізуде. Осы 
орайда О.Бөкейдің «Адам баласын құртатын- 
ой емес, ойсыздық шығар» деген қанатты сөзі 
есіңе түседі екен. Ойланайық!

Алтынай ТҮГЕЛБАЕВА,
Ш.Әбенов орта мектебінің 

11- сынып оқушысы 

ЖЕМҚОРЛЫҚ – БОЛАШАҚҚА КЕСІРІН 
ТИГІЗЕТІН ІНДЕТ

Мына қазақ не көрмеді?! Аштықты да, 
небір бұралаң заманды бастан кешкен халық 
бүгінде тірегі бар зайырлы мемлекеттің 
бірі. Бұл заман нағыз қазіргі заманға лайық  
молшылықтың, тоқшылықтың заманы. 
Сөзге тиек етіп осы орайда айтарым сізде, 
менде бұл мәселені естігенде құлағымыз 
үйреніп алғаны соншалық «Е, қазақпыз ғой» 
деп қолды бір сілтейміз. Сол қазақтықтың 
артыңда бүгінгі күннің үлкен мәселесі жа-
тыр. Қазақстан күн санап өсуде, ал өсумен 
қатар еліміздің ішкі мәселесі өршуде. Күнде 
жаңалықтардан көретініміз парамен  тағы 
бір мемлекеттік қызметкер немесе лауа-
зымды тұлға ұсталды деп жар салып жата-
ды. Бұл қатардағы адамдардың саны өршуі 
соншалық бір күнгі жаңалықтан кемінде 
2,3 жемқорлықпен ұсталған азаматтарды 
біліп жатамыз, ал  білмейтініміз қаншама? 
Парақорлық бір кездері атың атауға болмай-
тын тыйым сөздей халық үшін жат дүниедей 
көрінетін еді. Бұл парақорлық ертеректе 
болмады дегенді білдірмейді тек сол заман-
да моральдық тұрғыда жазасы ауыр болды. 
Парақорлық дегенде тек долларлап беретін 
ақша мен сый ғана аталып жазаланып жата-
ды. Бір кесе шаймен, қолыңа шай ішерсің деп 
берілген шоколадта қалтасына қыстырылып 
қалған құнсыз теңгеміздің бір банкноты 
парақорлықтың бастапқы этапы екеніне де 
ұғынуымыз керек. Парақорлық қазақтың 
ғана төл қасиеті емес әлем халықтарының 
да басты проблемасына айналуда. Соған 
сәйкесінше күресуде. Парақорлықпен әлем  
халықтарының жаппай күресуіне себепкер 
болатындай орны бар. Бәсекелестік бар жерде 

парақорлықта қылышың сүйреп қалмайды.  
Демек болашақ, тағдыр, ерең еңбектің 
парақорлықтың алдында дәрменсіздігін көре 
аламыз. Қоғам-ол сіз бен біз, сізбен біздің 
әрекеттеріміз тікелей қатынаста рол атқара 
алатын тіршілік бөлігі. «Парақорлықсыз 
қоғам» құруға ұмтылып келеміз. Күннен 
күнге  парақорлықпен абыройымен қатар 
жұмысынан айырылып жатқан «қазақ зия-
лылары» қаншама. Өкінішті жәйт әрине. 
Парақорлықпен күресу барысында ерекшелік 
енгізіп көрелік. Әдетте, парақорлық 
мемлекеттік  қызмет барысында көптен  
жүзеге асатындықтан халықтың игілігі 
үшін қызмет ететіндерде талапты күшейту. 
Мемлекеттік қызметпен қатар жүретін жеке 
меншік жұмыс беруші компаниялардың 
жалақысын көбейтіп халықтың қажеттілігін 
өтеуге жетерліктей етіп мемлекеттік қызметке 
бәсекелестікті азайту арқылы парақорлықты 
азайту қажет.Таразы басын теңестіру 
қажет яғни мемлекеттік пен жеке меншік 
жұмыстың арасындағы айырмашылықты 
жою керек. Парақорлықпен күрес деп 
атойлағанға қарағанда ең алдымен әрбір 
адам өз нәпсісімен күресе білуге тиісті. Фих-
те: «Әрекет ет, әрекет ет, әрекет ет» деген 
екен. Нәтижеге жеңілдің үстімен емес адал 
еңбекпен жетуге болатынын ұмытпайық. 
Абайша айтқанда: «Талап, еңбек, терең ой 
қанағат рахым» деп бес асыл істі сипаттап 
берген ғой. Сондағы «Қанағат» деген сөздің 
астын сызып қоялық.

Торғын РАҚЫМБЕК, 
«Ж.Молдағалиев атындағы орта 

мектебінің»  қазақ тілі пән мұғалімі

АДАЛДЫҚ-АДАМДЫҚТЫҢ БЕЛГІСІ

2014 жылдың 30 шілде айында 
«Қазақстан Республикасының азаматтары-
на, оралмандарға және Қазақстан Республи-
касында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға 
олардың мүлікті жария етуіне байланыс-
ты рақымшылық жасау туралы» ҚР Заңы 
қабылданды.

Мүлiктi жария ету мерзiмi 2014 жылғы 1 
қыркүйектен басталды және 2016 жылғы 31 
желтоқсанда аяқталады.

Құқықтары Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес ресімделмеген, 
Қазақстан Республикасының аумағындағы 
жылжымайтын мүлікті жария ету үшін 
құжаттарды беру мерзімі 2014 жылғы 1 
қыркүйектен басталды және 2016 жылғы 30 
қарашада аяқталады. 

Мүлiктi (ақшадан басқа) жария ету үшін 
қалалық комиссияға,  жария ету субъектілері  
мынадай құжаттар тапсырады:

1) Аталған Заңның 1-қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша екi данада мүлiктi жария 
етудi өткiзуге арналған өтiнiштi (бұдан әрi – 
өтiнiш);

2)өтінішті берген кезде түпнұсқасын 
көрсету арқылы жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшiрмесiн;

3)ғимараттар мен құрылыстарды 
объектінің құрылыс нормалары мен 
қағидаларына сәйкестігіне техникалық 

тексеруді жүзеге асыратын аттестатталған 
сарапшының қорытындысы;

4) Жылжымайтын нысанның техникалық 
паспорты.

Абай ауданы бойынша ақша жария 
ету бойынша өтініш болған жоқ. Мүлікті 
және қаражатты  заңдастыру  жұмыстары 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 
жергілікті басылымда 13 рет жергілікті 
«Абай елі» газетінде басылымда шықты, 
интернет желілері арқылы 5 дана мақала та-
ратылды, 14 семинар өткізілді, 24 күн "ашық 
есік", және 1 рет билборт жарнама орна-
ластырылды. Мүлікті жария ету бойынша 
2014-2016 жж. 8 өтініш түскен, оның ішінде 4 
өтініш қанағаттандырылған. 

Мүлiктi (ақшадан басқа) жария ету-
ге ұсынылған құжаттар келесі  мекен- жай 
бойынша қабылданады: Қарауыл ауылы, 
Құнанбай көшесі 14, әкім аппаратының 
ғимараты, 2 қабат,  № 34 каб. 

Жұмыс істеу уақыты: дүйсенбіден жұма 
аралығына дейін – сағат 09-00 бастап 18.30 
дейін.- Түскі асқа үзіліс – сағат 13.00 бастап 
14.30 дейін.  Тел.: 9-13-61.

Мүлікті жария етуге асығайық, берілген 
мүмкіндікті барынша қолданайық!

Е. ЖЕДЕЛҒАЗИН
Мүлікті жария ету жөніндегі комиссия 

хатшысы 

ҚҰРМЕТТІ АБАЙ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!
Мүлiктi заңдастыру рәсiмдерi айтарлықтай 

жеңiлдетiлген. Ендi Қазақстан аумағында 
орналасқан мүлiктi жария ету бойынша де-
кларация тапсыру жеткiлiктi, басқа жеке 
немесе заңды тұлғаға заңдастыруға берiлген 
және мемлекеттiк кiрiс органдарына растай-
тын құжаттар тапсыру. Сонымен шетелде 
орналасқан мүлiктi заңдастыру. Бұл қажетсiз 
сiлтеме болып табылады — комиссия кезінде 
мемлекеттiк агенттiктер таратылады.

Заңдастыру Қазақстан аумағында 
орналасқан және бұрын дұрыс берген жыл-
жымайтын мүлiктi заңдастыруға қатысты, 
саласындағы жергiлiктi әкiмшiлiктер бойын-
ша комиссияға хабарласыңыз.

Бiз мүлiктi заңдастыруға қатысты кез-
келген ақпаратты, салық және банк құпиясы 
болып табылатынын атап өттiк. Нәтижесiнде, 
ешкiм заңдастыру үшiн үшiншi тұлғаларға 

ақпаратты таратуға құқығы, атап айтқанда, 
бiрде-қызметкерлерi заңдастыру комис-
сиялар немесе коммерциялық банктер мен 
қазпошта кеңселер мемлекеттiк кiрiс неме-
се қызметкерлердiң қызметкерлерi мұндай 
ақпаратты тарату үшiн қылмыстық құқық 
бұзушылық болып табылады. Тиiсiнше, 
нақты жеке тұлғалардың, декларациялар-
ды және өзгеде ақпаратты байланысты 
заңдастыру үшiн кез-келген сұраулар, кейбiр 
бас тарту кез-келген ақпаратты ұстануға тиiс.

Сонымен қатар, субъектiлердiң заңдастыру 
құқық қорғау органдары мен басқа да 
мемлекеттiк органдардың заңсыз iс 
қорғалған. Осылайша, қылмыстық iс алуға 
немесе оған дәлел ретiнде мүлiктi және 
ақшаны жария фактiсiн пайдалануға тыйым 
салынады. Сондай-ақ, заңдастырылған жыл-
жымайтын мүлiк тәркiленген мүмкiн емес.

МҮЛIКТI  ЗАҢДАСТЫРУ

Жария ету субъектiсiнiң мүлiк Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 30 маусымдағы № 
213-V заң бекiткен тәртiпте мүлiктi жария ету Қазақстан Республикасының азаматтары, орал-
мандар және Қазақстан Республикасына тұруға ыхтиярхаты бар тұлғалар болып табылады.

Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресiмделмеген, Қазақстан 
Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлiктi жария ету үшiн құжаттарды беру 
мерзiмi 2016 жылғы 30 қарашада аяқталады.

ЖАРИЯ ЕТУ

Бiрiншi: алымның 10% 
төлемiнсiз мемлекеттiк кiрiстер 
органында арнайы деклараци-
яны ұсыну банк-те ашылған 
ағымдық шотқа ақша салу 
арқылы. Екiншi деңгейлi 
банктiң ағымдық шотына 
ақша салу кезiнде почтаның 
Ұлттық операторы жария 
ету субъектiсiне ағымдық 
шотқа салынған (аударылған) 
ақшаның растау көлемiне 
анықтаманы бередi.

Екiншi тәсiл: мемлекеттiк 
кiрiстер органына ұсынылатын 
арнайы декларация және жария 

етiлетiн ақша сомасынан алым төлеу арқылы — ағымдық шотқа ақша енгiзу. Арнайы деклара-
цияда мемлекеттiк кiрiстер органына ұсынуға дейiн 10% алым.

АҚШАНЫ ЖАРИЯ ЕТУ ТӘСIЛДЕРI
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Үстіміздегі жылдың тамыз айының 
басында аудан әкімі Тұрсынғазы 
Жантұяқұлы Мүсәпірбеков маған телефон 
шалып:

-Малғаждар, ауданымыздың Саржал 
ауылында тұратын бір азаматша келіп 
отыр.Әйгілі Әлихан Бөкейхановтың 
немересі екен. Сен соны білесіңбе?–деп 
сұрақ қойды.

Мен ол жөнінен білмейтінімді айтып 
ақталдым.

-Ендеше, мен бұл мәселені аудандық 
қоғамдық  кеңестің төрағасы Төлеубек 
Аманғазыға тапсырдым, ол жөнінде «Абай 
елі» газетіне көлемді мақала ұйымдастыр 
және сол кісіге жолық! - деп түйіндеді.

Мен бірден  аудан әкімшілігіне бардым. 
Төлеубек Аманғазыда қара торы, әкім айтқан 
азаматша отыр екен.

Есімі Мұқанова Айсұлу Жәңгірқызы. 
Саржал орта мектебінің тарих пәнінің 
мұғалімі екен. Мен ол кісіге өзінің Әлихан 
Бөкейхановқа туыстығы жөнінде дәлелдеп 
жазып беруді және болса, фото-
суреттер жіберуді сұрадым.

Тамыз айының соңына қарай 
Айсұлу өзі барып түсіріп 
әкелген фотосуреттер мен жаз-
баша алаш арысымен туыстығы 
жөніндегі материаладарды 
жіберді. Үстіміздегі жылы 

ЮНЕСКО көлемінде Әлихан 
Бөкейхановтың туғанына 
150 жыл толуы мерекеленіп 
отырғандықтан бізге келген  бұл 
материалдардың құндылығы 
ерекше болды.

Айсұлу берген   шежіреде 
Бөкейхан, Батыр, Мырза-
тай, Нұрмұхамед, Боранхан 
деген адамдар тарайды. Ал 
Нұрмұхамед пен Бегім ханым-
нан Әлихан, Смахан, Әзіхан, 
Тәттіхан, Базылхан, Нұрбек та-
райды. Смаханнан Жәңгір, ал 
Жәңгірден  Айсұлу біздің ба-
сты кейіпкеріміз туған. Әлихан 
Бөкейханов репрессияға ұшыра-
ғаннан кейін Нұрмұхамедтің 
балалары Мұқановтар болып 
жазылған.Өйткені, Нұрмұхамед 
төре ел ішінде  Мұқан төре деп 
атанған. 

Мен Айсұлудың Әлихан 
Бөкейхановтар әулетіне жақын 
туыстығы жөнінде белгілі жа-
зушы Тұрсын Жұртбайға  телефон шалдым.

-Абайда Айсұлу Жәңгірқызы  деген 
Бөкейхановтың ұрпағы тұрады. Сол распа? 
– деп сұрауыма тура келді. Тұрсын Жұртбай 

сәл ойланып:
-Малғаждар, сен таны-

мал алаштанушы Сұлтанхан 
Аққұлыұлына хабарласшы, 
Бөкейхановтар жөнінен зерт-
теп жүр, - деп ұялы телефон 
номерін берді. Мен ойланбас-
тан Сұлтанхан Аққұлыұлына 
хабарластым. Ол кісі менің 
айтқандарымды мұқият тыңдап 
алып:

-Айсәуле Жәңгірдің қарын-
дасы, демек  сен айтып 
отырған Айсұлу Жәңгірқызы 
Бөкейхановтың немере қарын-
дасы болып келеді. Мен 
сенің айтқандарыңмен толық 
келісемін, ешқандай тарихи 
қателік жоқ жаза бер, - деп 
сөзін түйіндеді.Мен ол кісінің  
сөзін картбланш ретінде 

қабылдадым.
Әкелері Смахан НКВД-ның жан 

алғыштарынан бас сауғалап жүріп, бүкіл 
әулетті алып қалу үшін туған – туыстарының 
құжаттарын Бөкейхановтан Мұқановқа 
өзгертуге мәжбүр болған.

- «Бұл деректерді мен әкемнің Балқаш 
қаласында тұратын қарындасы Айсәуледен 
естідім, ол кісі қазір тірі. Сондай – ақ әкемнің 
інісі Балабаршын деген адамда тірі», - дейді 
Айсұлу Жәңгірқызы.

Бір кереметі, осы Балабаршын Әлихан 
Бөкейханов ақталғаннан кейін өзінің ата 
тегін қайтадан Бөкейханов деп өзгерткен 
көрінеді.

Алаштың бір туар ұлы Әлихан Бөкейханов  
Айсұлу Жәңгірқызының  әкесінің акесі 
Смаханның туған  ағасы, ал өз әкесі Жәңгір 
осы Смаханның баласы. Көп жылдар Әлихан 
ақталғанша қуғындауда жүрген. Әкесі ұзақ 
жылдар Жамбыл облысының  Красногорскі 

ауданында мектеп директоры болған. 
Ұлы Отан соғысына қатысып, кантузияға 
ұшыраған.1978 жылы 10 мамырда өзінің 
туған жері Тоқырауын тауының етегінде 
өмірден өтті. 

Айсұлу 2015 жылы шілде 
айында жұбайы Бейсенғазы 
Омаровпен әкелерінің ба-
сына барып, хатым түсіріп, 
құран бағыштап қайтқан 
көрінеді. Осы сапарында 
Әлиханның құлақшыны 
жерленген құлпытасқа та-
ғзым етіпті. Ол тасқа сол 
кезде Айсұлудың атасы 
Смахан мынадай өлең жол-
дарын қашатып жазған 
көрінеді.

«Қыр баласы,
Ел ағасы,
 Қазақтың болған панасы
Ұмыта ма  Әлиханды
Қазақтың қара баласы?»
Осы өлең  үшін бүкіл әулет қудаланады 

деп, Смаханның  туыста-
ры тастағы жазуды өшіртіп 
тастаған көрінеді 

Биылғы жылдың 3 наурыз 
күні Астана қаласында Әли-
хан Бөкейхановтың туғанына 
150 жыл толуына орай өткен 
республикалық конференцияға 
«Ақжол» партиясының жетек-
шісі Азат Перуашовтың ар-
найы шақыруымен  Ә.Бөкей-
хановтың ұрпағы ретінде 
Айсұлу Жәңгірқызы да 
қатысып қайтыпты .

Айсұлу Жәңгірқызы «Әли-
хан Бөкейхановтың өмірі 
және шығармашылығы» 
тақырыбында оқушыларға 
ғылыми жұмыс жаздыртқан, 
оны 1912 жылы «ХХІ 
ғасырдағы гуманитарлық 
білім және халықтың ру-
хани мұрасы» атты қазақ 
инновациялық гуманитарлық- 
заң университетінде өткен 
ғылыми конференцияда 
қорғаған, арнайы кітапқа 
шыққан.

Соның нәтижесінде Айсұлу 
Жәңгір қызының оқушысына, 
өзіне, мектепке университет 
ректоры Ш.Құрманбаеваның 

грамотасы мен Алғыс хаты табыс етілді. 
Сондай–ақ, Айсұлу Жәңгір-қызы осы 

тақырып көлемінде 2014 жылы Шәкәрім 
университетінде курстық жұмыс тапсырып, 
Әлиханнын ұрпағы екенін дәлелдеп шыққан.

Айсұлу Жәңгірқызы Москва қаласына ар-
найы барып, Бутыркада азапталып, атылған 
Ә.Бөкейхановтың өмірден өткен жерін ар-
найы суретке түсіріпті, ол жерде Әлихан 
Бөкейханов қоғам қайраткері Нығмет 
Нұрмақовпен бір күнде атылыпты. Онда мы-
надай өлең жолдары жазылыпты:

Ей, тәкаппар дүние!
Мағанда бір қарашы,
Танисың ба сен мені,
Мен – қазақтың баласы.
Сондай – ақ, Айсұлу Жәңгірқызы 

Әлихан Бөкейхановтың дүниеге келген жері 
Қарағанды облысы,  Ақтоғай ауданында 
болып, құран бағыштапты. Туған жерінеде  
Ә.Бөкейхановқа арнайы  тастан естелікке 
тақта орналыпты, онда былай жазылған:

«Осы жерде «Алаш орда» үкіметінің 
төрағасы, ұлт жанашыры Әлихан 
Нұрмахамедұлы Бөкейхан 5.03.1866 жылы 
дүниеге келген ».

Айсұлу Жәңгірқызы Мұқанова, негізі 
Нұрмұхамед тегі болып жазылуы керек еді.
Алайда, тағдырдың тәлкегімен Мұқанова бо-
лып кеткен.

Соған қарамастан Айсұлу Жәңгірқызы 
Қарағанды облысының Ақтоғай ауданындағы 
Бөкейхановтар жерленген жерге де арнайы 
барып қайтқан.  Ә.Бөкейхановтар әулетінің 
мүрделері жатқан жерді «Талдыбейіт» дейтін 
көрінеді, кезінде Әлихан Бөкейханов осы 
әулеттің зираттарын көгалдандырмақ болып, 
Бразилиядан әкеп тал еккен, бастапқыда бұл 
жер «Талдыбейіт» деп аталса, кейін ел ара-
сында «Әлихан» деп айтылатын көрінеді.

Айсұлудың жолдасы Омаров Бейсенғазы 
да төре тұқымынан. Олар  3 бала тәрбиелеп 
өсірген. Үлкен ұлы Дархан Семей қаласында 
ішкі істер органында қызмет атқарады. Ор-
таншы ұлы Дастан Семейдің пединститутын 
бітірген, қазір заман талабына сәйкес кәсіп 
-керлікпен айналысады, кенжелері Мөлдір.

Айсұлудың анасы белгілі қоғам қайраткері 
Шаймардан Тоқжігітовтың жақын туысы бо-
лып келеді. Кезінде мектепке Ш. Тоқжігітов 
жөнінде топтама фотосуреттерді осы кісі бер-
ген көрінеді.

Мақаламыздың кейіпкері Әлихан 
Бөкейхановтың немере қарындасы Айсұлу 
Жәңгірқызы Ш.Тоқжігітов атындағы орта 
мектептің озат ұстазы. Ұлын ұлықтаған, 
қызын қызықтаған,  Қадария мен Балқиядай 
ата – енені мәпелеп отырған аяулы жан.

Бүгінде алаш арысы Әлихан 
Бөкейхановтың немере қарындасы Айсұлу 
Жәңгірқызы атасы туралы тың деректер жи-
наумен жанталасуда. 

Сондықтан, біз де Абай ауданы Саржал 
ауылында тұратын текті атаның ұрпағын 
қалың елмен таныстырмақ болдық.

Малғаждар ЖҮНІСЖАНОВ
Семейдің облыстық тарихи – өлкетану

 музейінің Қарауыл ауылындағы 
филиал меңгерушісі

Әлихан Бөкейхановтың туғанына 150 жыл
Тың дерек

ӘЛИХАН  БӨКЕЙХАНОВТЫҢ  НЕМЕРЕ  ҚАРЫНДАСЫ                    
САРЖАЛДА ТҰРАДЫ.
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Абайдың мерейтойын атап өту – 
күллі қазақ еліне ортақ абырой. Бұл 
ретте әр жылдарда халқымыздың бас 
ақынының құрметіне орай мерекелік 
шаралар ұйымдастырылған болатын. 
Ол жайындағы естеліктер ел ішінде 
жетерлік. Десекте, Абай тойы жайындағы 
жылнамалық деректер мен әйгілі 
адамдардың естеліктерін назарларыңызға 
ұсынып отырмыз.

1915 жыл: Абайдың 70 жылдығы 
Ұлы Абайға арналған ең алғашқы ме-

реке 1915 жылы Семей қаласында болып 
өтті. Хакімнің туғанына 70 жыл толуы-
на арналған кешті 1915 жылы 13 ақпанда 
Нәзипа Құлжанова, Нұрғали Құлжанов 
ұйымдастырған екен. Кеш бірнеше бөлімнен 
құралып, қазақтың ұлттық ойындары, 
ән-күйлері орындалған. Сонымен қатар, 
Жүсіпбек  Аймауытов пен Тұрар ханым 
Қозыбағарованың ойнауында «Біржан-Сара» 
айтысы сахнада көрсетіліп, Абайдың әндері 
орындалған. 

Кешке тек жастар ғана емес «әйел бала-
шаға, қыз-келіндерін ертіп үлкен адамдар 
да қатысқан. «Сибирская жизнь», «Се-
мипалатинский телеграф», «Барнауль-
ский» газеттерінің хабаршылары кеш ба-
рысын жазып алған. Атап айтатын жайт, 
осынау Абайға арналған кештен түскен 
қаржының жартысынан көбі Петроградтағы 
мұсылмандар лазаретіне, қаладағы ақшаға 
зәру оқушыларға бөлініпті. 

1924 жылғы «Қазақ тілі» газетінде, 
желтоқсан  күнгі №131 (530) 27 санында бы-
лай делінген:

«Лунгар клубында өткен атақты сыршыл 
ақын Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының 
дүниеден өткеніне 20 жыл толғанын еске 
түсіру үшін Семейдің «Географический об-
ществосы» құрметтеп ескерткіш кешін жа-
сады.

 Кеш тәртібі:
1.Абайдың өмірбаяны (баяндамашы 

Ғаббас Халел);
2.Қазақ әдебиетіне сіңірген Абайдың еңбегі 

(баяндамашы М.Әуезов); 
3.Мінез көріністері (жолдасы Көкбай    

Жанатаевтың әңгімелері);
4.Абайдың әндері (әншілер Әміре, 

Әлмағанбет) 
Келушіге билет тегін таратылып, кеш сағат 

6-дан қалмай басталады. 
Кеш өткізетін комиссия атынан Әлкей 

Марғұланұлы». 
1940 жыл: Абайдың 95 жылдық тойы 

қарсаңында
 М.О.Әуезов жазған мақаладан үзінді: 
«Семей облысының жұртшылығы биыл 

Абайдың 95 жылдығын еске алуды мақсат 
етіпті. Бұл 95 жылдық юбилей 1945 жылы 
болатын шыны зор 100 жылдық юбелейдің 
алдындағы бір жақсы әзірлік ретінде өте аса 
бағалы болар еді...

...Осы алдымыздағы күзде Қазақстанның 
20 жылдығы қарсаңындағы Абай жинағын 
орыс тілінде жақсы қылып аударып басты-
рып шығаруды «Политиздат» өз міндетіне 
алды. Онымен қатар 95 жылдық туралы 
да біздегі жазушылар жұртшылығы мен 
ғылым орындары боп қолға алатын бірнеше 
міндеттер бар. Бұл мақалада осы жөніндегі 
ұсыныстарды айтайын. Ең әуелі Абайдың 
жүрген жері, туған жайларын еске алғанда 
Семей қаласындағы 2 үйін ғана айтып қою 
емес. Абай оқыған Ахмет Риза медресесінің 
үйі қазірде Семейде бар. Оған да Абайдың 
бір белгісін қою керек және Абайдың көп 
өмірі қырда өтсе, сол қырдағы жайларын да 
сол бұрынғы қалпына келтіріп сақтау керек. 
Бүгін Абайдың зираты тұрған «Жидебайда» 
Абайдың қыстауы бар. Соның төбесін қайта 
жаптырып, ішін бұрынғы қалпына қайта 
жабдықтап қойса, қолдан келмейтін іс емес. 
Абайдың туған, тұрған жеріндегі бағалы бір 
мұражай соның өзі де бола алады. Онан соң 
Семейден 120 шақырым жерде, Ақшоқыда 
Абайдың 1895 жылға дейін тұрған қыстауы 
бар. Оны түзеттіріп, сақтау қажет. Ал, 
Абайдың зиратын айтқанда, мәрмәр тас қою 
жақсы. Сонымен қатар қабірінің үстіне бюст 
(кескінін) жасатып қою, зираттың айнасын 
темір шарбақпен қоршату да қажет... 

Міне, Семей облысы бастап отырған 
істерге осы айтылған қосымша жұмыстар 
ілесе жүрсе, біз 95 жылдық юбилейден көп 
табыс тапқан болар едік. Әрине, бұл аталған 
істерді жалғыз облыс емес, біздің Жазушы-
лар Одағы мен Ғылым академиясының фили-
алы қоса атқарысу қажет.        

1945 жыл: Абайдың 100 жылдық тойы. 
Абайдың 100 жылдық тойының 

ұмытылмайтын, аса ерекше саналатын 
себептері бар. Біріншіден, ол той Ұлы 

жеңістен соң іле-шала тамыз айының аяғында 
өтті. 4 жыл бойына қиын тұрмыс кешкен 
адамдар сол тойдың арқасында, бір жұмаға 
болса да, шөлден шығып көлге жолыққандай 
молшылыққа кенелді. 

Екіншіден, халық Мұхтар Әуезов, Сәбит 
Мұқанов секілді көптеген тарихи адам-
дармен дидарласты. Бұл жөнінде Қарауыл 
селосының тұрғыны зейнеткер – ұстаз 
Ұлықбек Байырбекұлын сөйлетейік: 

-Ол тойды өткізу,-дейді қарт ұстаз өткенді 
еске түсіріп, негізінен үш адамға: Шыңғыстау  
(ол кезде Абай есімі әлі берілмеген) 
Шұбартау, Абыралы аудандарына жүктелген 
ғой. Тігілген киіз үйлер, мама биелер, үйдің 
жасау-жабдықтары осы үшеуінен жинал-
ды. Тойдың қызықты көріністері, қазіргідей 
Қарауылтөбе жазығында емес, селодан 45 
шақырым әрірек Ақжар деген жерде өтті. 
Тоқсан ат желіге тартылды, 32 жүйрік жал-
құйрығы сүзіліп бәйгеге қосылды. Сон-
да бірінші болып көмбеден өткен менің 
қараторы атым еді. Отыз шақырымға сыр 
білдірмей тың жетті жануар. Бір айдай 
баптаған еңбегімді ақтады. 

Абайтану ілімінің білгірі Қайым 
Мұхаметхановтың сөзі: Мен ол кез-
де Қазақстан Жазушылар Одағының 
Семейдегі бөлімшесін басқаратынмын. Тойға 
Қазақстанның әр облысынан мықты ақындар 
шақырылды. Семейдің Шар ауданынан Төлеу 
Көбдіков, Жармадан Сапарғали Әлімбетов 
пен Нұрғали Таңатаров т.б. солардың ара-
сынан менің назарымды қатты аударған 
павлодарлық әнші-ақын Естай Беркімбаев, 
дәлірек айтсам оның саусағындағы алтын 
жалатқан жүзік «Апыр-ау, осы жүзік баяғы 
Қорлан қызға байланысты болмаса игі?!»  
Басыма келген осынау ой-тұспалым теріс 
кетпепті. Той тарқаған соң Семейге бірге 
қайтып, Естайды үйіме қонаққа шақырдым. 
Қонақта отырып Естай сері бұл жүзікті 
жансүйер ғашығы Қорланның сыйлағанын, 
екеуінің бірге өмір сүруіне тағдырдың 
қоспағанын, мына жүзікті Қорланның 
көзіндей, бозбала шақтың бірден–бір 
куәсіндей көріп, сақтап жүргенін майын та-
мыза баяндады. «Қорландай» ән туғызған 
қызды да, қыздың мына жүзігінде де арман 
жоқ-ау» -дедім іштей. 

1971 жыл: Абайдың 125 жылдығы
Ұлы Абайдың 125 жылдығы әлденеше 

себептермен бір жыл кешігіп, 1971 жылы 
өткізілді. Бұл жолғы жұртшылықтың 
жиналған жері Қарауылтөбенің етегіндегі 
кең жазық. Әдеттегіден, Семейден шыққан 
қалың нөпір, жеңіл машиналар шеруі жол-
шыбай Күшікбай кезеңіне Абай мен Әйгерім 
танысатын Шілікті кезеңге, Еңлік-Кебек 
мазарына тоқтап тыныстады. Бөріліге киіз 
үйлер тігілді. Шеру тоқтаған жерде ел аза-
маты Бәтташ Сыдықов келуші меймандар-
ды Шыңғыс өңірінің арғы-бергі тарихымен 
тыныстырып шығады. Жидебай  қорығына 
барғандар әр экспонатқа таңырқай қарайды. 
Сондай экспонаттың бірі, кезінде Абай 
қашап жазғызған, інісі Оспанның басына 
қойылған құлпытас болатын. Тас бетіндегі 
жазу араб әрібімен әдіптелген. 

Осы ретте «Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, айтыскер ақын Қалихан 
Алтынбаевтың мына бір естелігін келтіре 
кетуді жөн көрдік. 

«Иә, ол күндер қызғылықты,  тәтті күндер 
еді. Әйтсе де, санама терең сіңіп қалған мына 
көріністерді ұмытар емеспін. Біріншісі, біздің 
Абайға арнаған өлеңімізді академик Ғабит 
Мүсіреповтің келіп тыңдағаны. Мүшәйра да-
лада өткен-ді. Ғабең көгалға малдасын құрып 
отырып, тапжылмастан тыңдады. Ол кісінің 
қарсысында, соның алдында ғана Абай рөлін 
ойнап шыққан бір әуесқой артист отырған-
ды. Әлі бет бояуы сүртілмеген, жапсырулы 
сақалы алынбаған. Кәдімгі Абайға ұқсайды. 
Мен өз кезегімде әлгі артистке қарап 
қызулана төгіп жіберіппін шумақтарымды

Әуелі елге келіп тіл үйренсін,
КазГУ-де баспа орнына секірмесін.
«Өлең -сөздің патшасы» деп едіңіз,
Сол патшаның қадірін кетірмесін...
Оқуды бітіре сала баспаға орналасып, 

жыл сайын шикілі –пісілі жинақтарын 
шығарып жүргендерді осылайша сынап тас-
тадым. Сөзім Ғабеңе ұнаған сияқты. Болар-
болмас бас изеді. Сонысының өзі маған ат 
мінгізгендей болды». 

Иә, дана Абайдың әр жылдарда өткен ме-
рейтойларында осындай, біз біле бермейтін 
сыр бар. 

Гүлзат ТӘҢІРБЕРГЕН 
Бөрлідегі Мұхтар Әуезов мұражай-

үйінің аға ғылыми қызметкері 

Абайдың туған күндерінің атап өтілуі жайында

(Соңы. Басы 1 бетте)
Бір айта кетерлігі саны көп 

байқаушылардың өлеңді жаттаудағы 
сапалық көрсеткішінің аздығы қазылар 
алқасының көңілін қынжылтты. Сондай-
ақ, байқаушылар арасынан өлеңді толық 
жаттамаған, көңілге түйсініп тоқымаған 
қатысушылар да көзге де ілігіп жатты. Әрине 
бұл ең қиын бөлім болған соң сайыскерлердің 
де қобалжуы, жаттаған сөзінің сол сәтте 
ауызға ілікпей қалуы әбден мүмкін. Де-
генмен өнерімен сүйсінткен шәкірттер де 
баршылық екен.Осы бөлім бойынша Абай 
ауданынан қатысқан қос бірдей үміткеріміз 
кеңгірбайлық Ақшекин Гүлбақыт пен 
көкбайлық кішкентай өрен Нұртасұлы Заңғар 
өнері көңілге қонды. Айта кету ләзім, Абай 
жерінен шыққан шәкірттеріміздің иығына ар-
тылар жүк ауыр екендігі белгілі. Әйтсе де қос 
бірдей қатысушымыз ұстаздарының үмітін 
ақтай білді. Алғашқы бөлім тәмамдалысымен 
бірден ақындық өнерге кезек берілген еді. 
Себебі, қатысушылар санының көптігіне 
байланысты «Көңілім әнді ұғады» бөлімі 
осы сәтте аудандық Мәдениет үйінде өз 
жүйріктерін анықтап жатқан болатын. 

Ал, ақындық кезеңде де сайыскерлер саны 
35 - ті құраған еді. Бірінен бірі сөз саптау-
ымен, келісті ұйқасымен, көркем жыр мар-
жандарымен ерекшеленген жас ақындар 
өздерінің осалдықтарын байқатпады. Жыр 
дәптерлерінен бір ғана өлең оқу міндеттелген 

бұл сайыскер-
лер көбіне 
Абай рухы-
на арнаула-
рын ұсынды. 
А қ ы н д ы қ 
ш а б ы т т а р ы -
на ерік бер-
ген қалған 
қатысушылар 
Тәуелсіздікке 
және «Нұр 
ағаға», «Қол 
ш а т ы р » , 
« Ж а ң - б ы р » , 
« Қ а й р а л у » , 
« М а х а м -
бет рухына» 
сынды түрлі 
т а қ ы р ы п т ы 
қ а м т ы ғ а н 
ж ү р е к т е н 
шыққан жыр-
ларын ар-
нады. Бұл бөлім бойынша қос жерлесіміз, 
Молдағалиев орта мектебінің оқушысы 

Мейрамғалиева Аружан 
өрнекті өлеңін ұсынса, «Ақсұңқар» ақындар 
сыныбының шәкірті Уатжанова Ажар 
«Әлди, бөпем» деп бала Абайды бесікте тер-
беген ұлы аналар мейірімін мағыналы жыры-
на арқау ете отырып, қарсыластарынан ерек-
шелене білді.

Ал, аудан 
орталығында 
с а й ы с т ы ң 
к ө р к і н 
қыздырған ән 
бөлімі бойын-
ша да бірқатар 
ө р е н д е р 
өнерлерін паш 
еткен еді. Бұл 
кезеңде зор 
дауыс иесі 
де, көңілге 
қонымды ән 
ұсына білген 
өнерпаздар да 
а й қ ы н д а л ды . 
Ән бөлімі 
б о й ы н ш а 
С.Бекбосынов 
орта мектебінің 
о қ у ш ы с ы 
Ә к і м б а е в а 
Қ а л а м қ а с 

пен Қайролдина Нұрдана аудан намы-
сын қамшылай шыққан болатын. Осылай-

ша кешкілік 
жыр аламаның қорытындысы да шығып, 
Мәдениет үйінде балғын бөбектердің бағы 
жанған сәті, марапаттау мезеті орын алды.

Алдымен дарынды балаларды оқыту мен 
тәрбилеуге қосқан үлестері үшін Білім және 
ғылым вице министрінің Құрмет грамота-
сымен Оспанова Бибіткүл, Аудандық білім 

бөлімінің басшысы Мақсат Нұрсұлтанұлы, 
Абай мектеп лицейінің директоры Роллан 
Тілеуханов марапатталып, мерейге бөленді. 
Абай аудандық білім бөлімінің алғыс хаты-
мен және «Дарын» республикалық ғылыми-
практикалық орталығының «Белсенділігі 
үшін» грамотасымен сондай-ақ дипломымен 
бірқатар оқушылар марапатталды. ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің ІІІ дәрежелі 
дипломына әр кезең бойынша 3 үміткер 
ілікті. Олар, І кезеңде өнер көрсеткен Мұрат 
Нұрдәулет, Аюпова Данагүл, Рамазано-
ва Айгерім, ІІ кезең бойынша көп алдына 
шыққан «Шабыт» квинтеті, Қайролдина 
Нұрдана, Төлеухан Шынар, ІІІ кезең бойынша 
Базарбек Бекжан, Нұрлан Нұржігіт, Жакеева 
Арайлымдар болатын. Ал, жүлделі ІІ орынға 
І кезеңнен Ақшекина Гүлбақыт, Саликова 
Айнаш, ІІ кезеңнен Оразова Аида, Мейрам-
бек Құралай, ІІІ кезеңнен Кенжебекұлы Ерсін 
мен Жәмәли Айбын марапатқа ие болды. Үш 
кезең бойынша І орынды қанжыға басқан 
Медет Назира, Мукушева Инара, Уатжа-
нова Ажар өнерлері жоғары бағаланды. Ал, 
ХVІІ мәрте өткізілген Абай оқуларының Бас 
жүлдегері І бөлім «Өлең-сөздің патшасы, 

сөз сарасы» бойынша үздік өнер көрсеткен 
жамбылдық жас өрен Қамшыбек Ахметке 
бұйырды. Жүлдегерлерді марапаттарымен 
біз де құттықтаймыз. Баба мұрасын көңілге 
тоқып, келешек өмірлеріне рухани аздық 
етсін демекпіз.

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,
«Абай елі»

ХАКІМНІҢ  ҚАЗЫНАСЫНАН  ҮЛЕСІ  МОЛ
РЕСПУБЛИКА ҮЗДІКТЕРІ САЙЫСТА 



8 - 15 қыркүйек 2016 жыл6

Алты батыр ата-
ғымен аты шыққан, 
тасы сырға, қойнауы 
тарихқа тұнған, киелі 
өлке Архат ауылында  

10 қыркүйек күні, кіші футболдан аймақтық 
үлкен турнир өтті. Қазақ халқы ардақтысын 
ұлықтаған, жақсысын ұмытпаған ел 
болғандықтан да, бұл доданы спорт десе жа-
нын берген, болашағынан зор үміт күттірген, 
ауылдың асылына айналған Мұхтарғалиев 
Абзал Тоқтасынұлын еске алуға арнады.

Марқұм Абзал Тоқтасынұлы – 2005 жылы 
С.Бекбосынов атындағы орта мектептің, 
2010 жылы Шәкәрім атындағы Семей 
мемлекеттік Университетінің түлегі. Қасына 
жақсылардың ере білген, аға боп, көп ініні 
соңынан ерте жүрген Архат ауылының 
ардақты ұлдарының бірі еді. Жастайы-
нан талапты, еңбекқор, қамқор ағамыздан 
2013 жылы  күтпеген жерден айырылып 
қалдық. Осындай дәрежеде кіші футбол-
дан жарыс өткізу Абзал ағамыздың да ар-
маны еді. Енді міне, ортамызда өзі болмаса 
да жанашыр ел ағаларының, достарының, 

бауырларының, жақындарының қолдау 
көрсетуімен, демеушілік танытуымен осы 
турнир өтті. Осы шараға алғаш мұрындық 
болып, бастама көтеріп, кең көлемде өтуіне 
ұйытқы болып ұйымдастырған - Абзалдың 
жақын достарына айналған Баян Байғожина 
атындағы Архат клуб үйінің қызметкері 
Рымжанов Ернұр Ержанұлы мен Жанбағысов 
Нұрбол Қадірұлы. Дода Архат ауылының 
әкімі Өміртаев Ардақ Аманғалиұлының 
қолдауымен жоғары деңгейде өткізілді. 

Ауыл тұрғындарын бір арнаға тоғыстырып, 
бірауыздан жаппай құлақтандырып, осы 
турнирді өткізуге шақыра білді. «Жақсының 
жақсылығын айт, нұры тасысын» демекші 
жаны жомарт  ел ағалары да бұл тұста 
өзіндік көмегін аянып қалмады. Демеушілік 
танытқан жанашыр ағаларымызды жіпке 
тізгендей тізіп өтсек: Демеушілер:

«Жігер» ш/қ  Нұғыбаев Дүйсен, 
«Амангелді»  ш/қ Ғабдуллин Нұрқат, 
«Ақсұңқар» ш/қ  Нүкішов Ағын, «Жәнібек» 
ш/қ  Бекхожинов Демеухан, «Қабанбай»  ш/қ  
Өміртаев Ербол, «Жиеншора» ш/қ  Әмірбеков 
Роллан, «Қостуған»  ш/қ Оралбекұлы Тасқын

8.«Мамыт»  ш/қ  Мамытұлы Айбек, 
«Амангелді» ш/қ  Амангелдіұлы Құсман, 
«Бекболат»   ш/қ  Молдаханов Жұлдыз-
бек, «Нұр-Өркен»  ш/қ  Сейітханов Нұрлан, 
«Қуаныш»    ш/қ  Шоқаев Мұхтар, Өміртаев 
Ардақ, Берікболов Съезд, Болдыханов Ермек, 
Әзімханов Еділ, Шаянбаев Шалқар, Айдарха-
нов Жанғазы, Мұсағалиев Аслан,Молдаханов 
Таңат, Құстаев Ринат, Аринов Нұрбұлан, 
Қабиденов Азамат, Б.Байғожина атындағы 
Архат ауылдық клуб үйінің қызметкерлері

25.1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 
1992, 1993 жылы туған ауылымыздың аза-
маттары.

26.Абзалдың ауылдағы, Семейдегі туыста-
ры.

Сондай-ақ, Семей қаласынан да ағалық 
көңілін аямаған Молдашев Ертай, Молдабаев 
Дулат, Абулкасимов Ержан сынды ағаларды 
да атап өткенді жөн көрдік. Абзалдың 
жақын достары көп екенін ескерсек, Алматы 
қаласынан Мұсағалиев Жасұлан да достық 
пейілін аяп қалған жоқ.Үлкен турнирдің 
шымылдығын енді ғана түрген Архат елінің 
спорты алдағы уақытта еңселі жолдың көшін 
бастары анық. Ауыл жастары аудандық жа-
рыстарда топ жарып жүргенімен, өз жерінде 
шағын футболдан мұндай алып турнир 
өткізбеген болатын. «Спорт – салауаттылық 
өмір салты» екенін ескерсек, бұл бастаманың 
көтерілуі көптеген аудандарға, ауылдарға 
үлгі бола отырып, кейінгі жас толқынға 
үлкен өнеге, имандылық шуағын себері хақ.

Сонымен, Архат жеріндегі теңбіл 
доптың теңдессіз шеберлері бас қосқан ала 
доптың аламанына бас төреші болып Ар-
хат ауылының С.Бекбосынов атындағы 
орта мектебінде ұзақ жыл ұстаздық қызмет 
атқарған, спорт саласында қажырлы 
еңбек сіңірген Берікболов Съезд мұғалім 
бекітілген болатын. Берікболов Съезд өзінің 
көпжылдық тәжірибесіне сүйене отырып, бұл 
турнирдің әділетті өтуіне жіті назар аударды. 

Турнир барысында жарысқа қатысушылар 
тарапынан да өрескел тәртіп бұзушылыққа 
жол берілмеді. Ойынға бекітілген төрешілер 
де барынша қырағылық танытып, ойынның 
әрбір сәтін көзден таса қалдырмады.

Архат даласын дүбірлеткен додаға 
алыс–жақыннан 13 команда келіп бақ 
сынасты. Командаларға тоқтала өт-
сек:Семей қаласынан жарысқа 4 команда: 
Республикалық, қалалық деңгейлерде аттары 
танымал, ала доптың қыр-сырына жетік, кілең 
мықтылардан құралған «Жігер», Шәкәрім 
атындағы мемлекеттік Университетінің 
студенттерінен жасақталған «Адал», сон-
дай–ақ, «Құрылыс колледж», «Танковый 
завод» командалары келді. Қарауылдан осы 
бәсекенің бас жүлдесіне таласу мүмкіндігі 
жоғары деп  саналған «Спорт мектебі - 1», 
«Спорт мектебі - 2», «Қарауыл әкімшілігі», 
«Аудан жастары» сынды командалар өзара 
мықтыны анықтауға ат салысты. Көкбай 
ауылы дүбірлі додаға да үкілеп 1 коман-
даны топқа қосты. Арадағы шақырымның 
алыстығын аңғармай,Шар қаласынан келген 
команда жарысқа қатысушылардың санын 
толықтырды. Жарыс қожайындары сана-
латын Архат ауылынан «Архат–Мектеп», 
«Архат жастары», «Архат құрама» сынды 3 
команда қатысушылардың санын түйіндеді.

Жарысқа қатысушы командаларға 
ауылдағы «Береке» кафесінде түскі 13:00-
де туыстары Абзал Тоқтасынұлына ар-
нап қатым түсірді. Семейден келген имам 
Еспенбетов Төлеген ағамыз  айт мерекесі 
жақындауына байланысты өзінің жақсы 
ойларын, пікірлерін жиылған жамағатпен  
бөлісіп, құран бағыштады.

Сағат 14:00-де жарыстың ашылу салтана-
ты өтті. Ауыл әкімі А.А.Өміртаев қатысушы 
командаларға сәттілік тілеп, турнирді 

ашық деп жариялады. Еліміздің әнұраны 
шырқалып, көк туымыз биікке көтерілді. 
Жарысқа арнайы келген мектеп директо-
ры Б.К.Тілеубай, бас төреші, ардагер ұстаз 
С.Берікболов, марқұм Абзалдың туыста-
рынан Сапан апасы мен Арман ағасы  өз 
құттықтауларын жолдады. 

Қорыта келгенде, Архат төріндегі 
Мұхтарғалиев Абзал Тоқтасынұлын еске 
алуға арналған шағын футболдан өткен 
бәсекеде, 3-орынға  Қарауылдың «Спорт 
мектебі-1» командасы ие болып, 25 000 
теңгелік сертификат пен ауыл әкімінің гра-
мотасына қол жеткізді. Турнир барысында 
үздік ойын көрсетіп, ақтық бәсекеде ғана 
есе жіберген Семейдің «Адал» командасы 
2-орынға табан тіреп, 50 000 теңгелік сер-
тификат пен ауыл әкімінің грамотасын місе 
тұтты. Доданың бас жүлдесін қанжығаға 
байлаған - «Жігер» командасы. Жеңімпаз 
командаға 100 000 теңгелік сертификат, 
ауыл әкімінің грамотасы және кубок табыс-
талды.  Жарысқа келіп, ат салысқан басқа 
командаларда сыйлықтан құр алақан қалған 
жоқ. Марқұм Абзал ағамыздың ең алғаш 
еңбек жолын бастаған Көкбай ауылының 
командасына 15 000 теңге, Архат ауылының 
командасына 20 000 теңге  ақшалай сыйлық 
туыстарының атынан сыйға берілді. 
Жарысқа қатысып, жүлдегер атанбаған 
барлық командаларға 5000 теңгеден ақшалай 
сыйақы табысталды.

Алақандай ауылымызда спорт жанашыр-
лары осындай үлкен игі істер жасап, ертеңгі 
ұрпаққа мол өнеге көрсетіп жатуы – ел 
болашағының жарқын екендігінің бір айғағы.

Әсет ҚАЙРОЛЛАЕВ 
Архат ауылы

АРХАТ ТӨРІНДЕ - АЛА ДОП АЛАМАНЫ

Жуырда Тоқтамыс  ауылындағы клуб 
үйінде округ әкімдігінің және мәдени сала 
қызметкерлерінің ұйымдастыруымен Семей  
ядролық сынақ полигонының  жабылуының  
25   жылдығына  орай «Ядролық  қарусыз 
әлем» тақырыбында дөңгелек  үстел болып  
өтті. Аталмыш шараға ауыл ақсақалдары, 
тұрғындар, әсіресе жастар қатысты. 

Тағылымдық мән-мағынасы зор осынау 
шара барысында танымдық баяндамалар 
оқылып,  ядролық сынақ зардабы мен оны 
жоюға жасалған алғашқы қадам жайын-
да көптеген мағлұматтар ортаға салынды. 
Елімізді халықаралық аренада танымал 
еткен антиядролық қозғалыс пен әлемдік 
деңгейдегі жаңа идеяның авторы Елбасы 
Н.Назарбаевтың қайраткерлігі жайында да 
сыр шертілді.

Сонымен қатар, дәл осы күні «Бейбітшілік  
акциясы  жастармен» атты  тақырыпта 
шағын  футболдан  жастар  арасында жарыс 

өткізілді. Футболдың өтуіне мектептің  спорт  
мұғалімі Т. Санжар жетекшілік жасады. Тар-
тысты өткен осынау сайысқа ауыл жаста-
ры түгел дерлік қатысты. Жарыс нәтижесі 
бойынша мектеп  оқушылары  командасы І 
орын,  «Орталық  көше» ІІ орын,  «Шыңғыс 
ауылы» командасы ІІІ орын алды. Сонымен 
қатар, жекелей ойыншылар арасынан үздік 
ойыншы  атағын Уалитов  Елдар алса, «үздік  
қақпашы» болып Сайлауханұлы  Темірлан 
танылды.

 Ойын  соңында  ауылдық округ әкімі 
А.Садырбай  мырза белсенді жастарды 
мадақтау  қағаздарымен марапаттап,  сый-
сияпаттар  тапсырды. Ал кешкілік мезгілде  
ауылдық  клуб  үйінде жастардың би  кеші 
мен өз жалғасын тапты.

                               Марат ӘДІКЕЙ,
Тоқтамыс  ауылдық округінің                           

клуб  үйінің  меңгерушісі.
                                                                         

Ауыл айнасы  

ҚОҒАМДЫҚ ШАРАДА 
БЕЛСЕНДІЛІК ТАНЫТТЫ

Қыркүйек айының 11-і күні М.Әуезов 

атындағы орталық кітапханада тағылымдық 

мән-мағынасы зор ерекше шара 

ұйымдастырылды. Отбасы күні мерекесіне 

орай өткізілген бұл шараны кітапхана 

қызметкерлері, «Нұр Отан» партиясының 

аудандық филиалымен бірлесіп әзірлепті. 

Апталық жоспар аясында аудан 

тұрғындарына, оқушылар мен жастарға 

арналап «Отбасы–бақыт мекені» атты 

кітап көрмесі ұйымдастырылған екен. 

Жиналған көпшілік ең алдымен жанұя, үй-

тұрмыс мәдениетіне арналған танымдық 

әдебиеттермен, көрнектіліктермен танысты.

Сонымен қатар, шара барысында 

кітапханашы Г.Баймағамбетова «Отбасы – 

қоғамның бастапқы ұясы» атты тақырыпта 

библиографиялық шолу өткізді. Мұнымен 

қатар, көпшілікке арнап аудандық көп ба-

лалы және тұрмысы төмен отбасылар ба-

лаларына арналған интернаттың кітапхана 

әдіскері А.Битибаева «Отбасы - өмір аясы» 

атты сыр-сұхбат өткізді. Тағылымды өрбіген 

әңгімелесу барысында мемлекеттің шағын 

моделі саналар жанұя құндылықтары жайы-

нда келелі сөз қозғалды. Өз сөзінде ба-

яндамашы «Отбасы тәрбиесі–бұл жалпы 

тәрбиенің ең басты белгісі, адамгершіліктің 

алтын қазынасы», - дей келе жанұя тәрбиесі 

жөнінде кеңірек тоқталып, оқушылардың 

қойған сұрақтарына жауап берді.

Басқосу соңында отбасы әлемі жөнінде 

мол рухани мағлұматқа қаныққан көпшілік 

ұйымдастырушыларға алғыс білдірді.

Дәл осындай игілікті шаралар алдағы 

уақыттарда да өз жалғасын таба бермек. 

Әмина КӨКЕБАЕВА,

көп балалы және тұрмысы төмен

отбасылардың балаларына арналған

интернат тәрбиешісі 

АРНАЛДЫ
ОТБАСЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫНА 

 Қазіргі уақытта 2016 жылдың қыркүйек 
айының 12-18 аралығында «Альтернатив-
ник» атты республикалық профилактикалық 
іс-шаралар жүргізілуде. ШҚО бойынша 
ҚАЖ депратаменті Абай аудандық пробация 
қызметі есебінде тұрған бас бостандығынан 
айырумен байланысты емес жазаларға 
сотталған тұлғалар тарапынан жасалатын 
құқықбұзушылықтардың қайталануын ал-
дын-алу мақсатында Қазақстан Республи-
касы Ішкі істер министірлігі бұйрығымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министірлігі  Қылмыстық-атқару 
жүйесі Комитеті туралы ережені басшылыққа 
ала отырып, бас бостандығынан айырумен 
байланысты емес жазаға сотталғандардың 
тұрғылықты мекен-жайларымен, бос 
уақыттарында қандай іс-әрекеттермен 

шұғылданатынын анықтау үшін Абай 
аудандық пробация қызметі қызметінің 
инспекторларымен Абай ауданының ІІБ 
жергілікті полиция қызметінің учаскелік 
полиция инспекторларымен бірлесе тек-
серулер жүргізіліп жатыр, тексерген кез-
де есепте тұрған бас бостандығынан айы-
румен байланысты емес жазаға сотталған 
тұлғалармен қоғамға қауіпті іс-әрекеттер мен 
заң бұзушылықтар жасағандығы анықталып, 
олармен тиісті профилактикалық іс-шаралар 
атқарылуда.

Н.АЛТЫНБЕКҰЛЫ
                      ШҚО бойынша ҚАЖД 

Абай аудандық пробация қызметінің
                                      аға инспекторы 

                              әділет аға лейтенанты                                          

«АЛТЕРНАТИВНИК» 
АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІС-ШАРЛАРЫ 
ӨТУДЕ



78 - 15 қыркүйек 2016 жыл

ЕСКЕ АЛУДЫҢ ҚИЫНЫ - АЙ...
Қарауыл ауылының тұрғыны болған аяулы анамыз, 

немерелерінің сүйікті әжесі  Маутханова Амантайдың бұл 
өмірден өткеніне 40 күннің жүзі болды. Аңқылдаған ақ пейіл 
көңілі дархан даладай,  туған-туысқа бауырмал, ақылшы да 
қамқоршы болған асыл анамызды сағынышпен еске аламыз.  

40 күн  өтті  анамыздан айрылғалы,
Жан дүние мұқалып, майырылғалы,
Өртеніп өзегіміз жыласақ та,
Орыны енді  толмады, қайрылмады.

Жүректерді сағыныштар тербейді,
Мәңгі кетті деуге көңіл сенбейді.
Ұрпақтарың, туыстарың тұрғанда,

                                                   Асыл бейнең мәңгі бақи өшпейді.
Жаңымызда жоқсың енді сол қайғы,
Өкініштің орны мәңгі толмайды.
Сағынышпен еске аламыз әрдайым,
Жүректегі асыл бейнең солмайды.
 
Сағынып еске алушылар: балалары, немерелері, жиендері. 
Марқұм анамыздың 40 күндік асы қыркүйек айының 23-і күні  «Атамекен» тойхана-

сында  ерлерге сағат 11:00-де, әйелдерге сағат 14:00-де беріледі. Асқа барлық туған туыс, 
құда-жекжат, дос-жаран, ауылдастарды шақырамыз. 

КӨҢІЛ АЙТАМЫЗ
Абай аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ұжымы, осы 

мекеменің басшысы Татиева Сағдат Әбікенқызына  сүйікті бауыры Қанатұлы Жомарттың 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

************************
Абай ауданының әкімдігі және аудандық мәслихат Тоқтамыс ауылының әкімі Садырбай 

Ақылтай Қалиоллаұлына аяулы анасы Күлпаш Садырбай келінінің қайтыс болуына орай, 
қайғысына ортақтасып көңіл айтады. 

Күздік күндердің келуімен Абай аумағында 
ірі жем-шөптерді әзірлеу және жинау науқан 
жұмыстары басталды. Қысқы мезгілде үйде 
сүт және ет өнімдерімен қамту мақсатында 
халық өзінің үй малына шөп дайындауда. 
Соған қарамастан, күз басталмай жатып 
Абай ауданының аумағында шөп жанудың 2 
фактісі тіркелді: 

2016 жылдың 07 мен 08 қыркүйегінде 
Қарауыл ауылы, Абай к-сі, 11 және Ұлжан 
к-сі, 99 мекенжайларында шөп жанған өрттер 
болды. Екі өрттің салдарынаң мөлшері 
650 түк шөп жанып, қожайындарына біраз 
материалдық шығын келтірді. Бастапқы 
өрттің себебі – оттан абайсыздан болу, 
қасақана өрті. Аталған факті бойынша ма-
териалдар тергеу және шара қолдану үшін 
құқық органдарына берілді.

Осыған орай, Абай ауданының ТЖБ-і 
халықтын назарын аудара отырып, тұрғын үй 
аумақтарында, шаруашылық құрылыстарда 
ірі жем-шөптерді жинау және сақтау 
кезінде өрт қауіпсіздігі ержелерін сақтауын 
ескертеді:

- әрбiр тұрғын үй ғимаратының жанын-

да жиынтық су қоры кемiнде 200 литр 
сыйымдылық немесе өрт сөндiргiш болуы 
тиіс;

- құрғақ, ыстық және желдi ауа-райында 
ауылдық елдi мекендер мен кәсiпорындарда, 
саяжайлық ауылдарда, бақшалық учаске-
лерде от жағуға, өрт қауіпті жұмыстарды 
жүргiзуге, пеш, асханалық ошақ пен 
қатты отынмен жұмыс iстейтiн қазандық 
қондырғыларын жағуға жол берiлмейдi;

- тұрғын үйлердiң қожалық учаскелерiнде 
ірі жемшөптердi жинау ғимараттарға 
және аула алдындағы құрылыстарға дейiн 
кемiнде 15 метр қашықтықта орындалады. 
Көрсетілген қашықтықта ірі жемшөптердi 
жинау мүмкiн болмаған кезде, жинау орнын 
кемiнде 500 литр суы бар қосымша ыдыспен 
қамтамасыз еткен жағдайда қашықтық 5 мет-
рге дейiн қысқартылады. 

Мыналарға:
1)қоралар мен басқа да шаруашылық 

құрылыстарының шатырларына жинауға;
2)электр жеткiзу желiлерiнiң астына 

жинауға;
3)учаскенiң сыртқы қоршауынан кемiнде 3 

метр қашықтықта жинауға;
4)көшелерде, жолдарда, аулалық учаске-

лерден тыс шөп шошақтарын, шөмелелерді, 
маяларды, сабан және басқа да iрi жем-
шөптердi орналастыруға жол берiлмейдi.

Естеріңізде болсын! Қарапайым өрт 
қауіпсіздігі ережелерін сақтау өмір мен 
мүлікті өрттен сақтайды.

С. АЗАМБАЕВ  
ШҚО ТЖД Абай ауданының ТЖБ 

бастығы

ТІЛСІЗ ЖАУДАН ЖЕМ-ШӨПТІ САҚТАЙЫҚ

«Өзіңді өзің жаттай  сыйла» - халық 
даналығы.

Қазіргі  жалпыхалықтық  сөз  қорында 
«Көп ұлтты Қазақстан» деген сөз, бірақ 
Қазақстанда бір ғана халық бар.Ол- қазақ 
халқы. Ал қалғандары тұрақты атамекендері 
–Отандары бөлек халықтардың өкілдері ғана.
Жалпы ұлт дегеніміз не? «Ұлт – адамдардың 
экономикалық, территориялық, тіл, мәдени- 
психологиялық байланыстармен біріккен 
тұрақты қауымдастығы» яғни ұлттың 
ұлт ретіндегі бірден-бір белгісі – жерінің 
тұтастығы.Екінші бір белгісі- тілі. 

Қандай да бір ұлттың тілі жоғалған кез-
де толыққанды ұлт болудан қалады.Тілінен 
айырылған ұлт-қанатынан айырылған 
құс сияқты болады.Сондықтан тіл ұлттық 
болмыс-бітімнің бас-тау бұлағы, қайнар көзі.
Тоқырау деп айдар таққан жылдары жеті 
жүзден астам қазақ мектептерінің жабылуы, 
ана тілін ұмытуы, қазақ тілінің  мемлекеттік  
дәрежеден бірте- бірте төмендеуі, отба-
сы, ошақ қасында қалуы айқын бір көрініс 
болғаны рас. Қазір заман да, заң да өзгерді.
Қазақ  тілі  мемлекеттік  мәртебе алып, өз 
тұғырына қонды.

Сөз зергері Ғабит Мүсірепов: «Тілден биік 
асқар жоқ, тілден асқан байлық жоқ, тілден 
терең теңіз жоқ» деген  ұлағат сөз қалдырған 
екен.«Қазақстанның  болашағы – қазақ 
тілінде!» деп мемлекеттік  тілді білу – өмір 
талабы, заман сұранысы, қоғам қажеттілігі 
екені үнемі назарда ұстап отыратын Мем-
лекет басшысы  Н.Назарбаев тілдің даму 
стратегиясын ұсынды. Елбасы Қазақстан  
халқы Ассамблеясының  кезекті сессиясында  
сөйлеген сөзінде: 

«Біз барша  қазақстандықтарды  бірік-
тірудің  басты факторы  болып табылатын 
қазақ тілінің одан әрі дамуы үшін барлық 
күш- жігерімізді салуымыз керек. 

Сонымен бірге, елімізде тұратын барлық  
халықтардың өкілдері ана тілінде еркін 
сөйлей, оқи алуына, оны дамытуға қолайлы 
жағдай тудыру қажет», «Тіл үш бағытты бо-

луы керек, қазақ тілін білу керек, орыс тілін 
сақтау керек, ағылшын тілі- экономикалық 
тіл, оны меңгеруіміз қажет» деген  болатын.

 «Тілдерді  дамыту мен қолдаудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы   қазіргі таңдағы қоғамның 
барлық саласында тілдерді дамыту 
мен қолдау және мемлекеттік тілді кең  
ауқымда  қолдану  барысындағы  өзекті  
проблемаларды шешудің нормативтік – 
ұйымдастырушылық негізі болып табы-
лады. Сонымен қатар, ел бірлігі доктри-
насында  да  мемлекеттік тіл ұлттың және 
рухани  бірліктің басты  факторы, негізгі 
басымдығы  ретінде айқындалып, қазақ 
тілін меңгеру әрбір  Қазақстан азаматының 
парызы мен міндеті саналып, жеке өзінің  
бәсекеге  қабілеттілігі мен қоғамдық өмірге 
араласуының белсенділігін айқындайтын 
ынталандырушы тетік болуға тиіс екендігі 
нақтыланған. Себебі мемлекеттік тілдің про-
блемалары  ел тағдырына, қауіпсіздігіне, 
мемлекетілігінің нығаюына тікелей қатысты 
мәселер екені  айқын.   

Тілін білмеген адам өз халқының тарихын, 
дәстүрін, мәдениетін өз тілінде сезініп, терең 
бойлай алмасы анық. Сондықтан әр адам  ана 
тілін көзінің қарашығындай сақтап, білуге 
тиіс. Болашағымызды баянды етер қаруымыз 
ол –тіліміз. 

 Қазақ тілім – өз тілім, ана тілім
Абай, Мұхтар сөйлеген дана тілім.
Қастерлеу  ұл- қызыңа мәңгі парыз,
Өз тілім–болашағым, дара тілім деген-дей, 

«Тіл –ата- баба аманаты». Ғасырдан ғасырға, 
ұрпақтан- ұрпаққа ұласқан, бабадан  балаға 
жалғасқан  ұлы мұралардың  ең ұлысы –ТІЛ! 
Ендеше ата-баба мұрасын жалғастыру, оның 
мәртебесін көтеру- мына баршамыздың 
міндетіміз және парызымыз.

 ҮмітТӘШЕНОВА           
Абай аудандық жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бас 
маманы 

ТІЛ -  ТАТУЛЫҚТЫҢ  ТІРЕГІ 
 «Тілдер  шеруі»  айлығы

ЖОБА
Мүгедектер қатарындағы 
кемтар балаларды жеке 
оқыту жоспары бойынша 
үйде оқытуға жұмсаған 
шығындарды өтеу туралы
«Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау 

туралы» 2002 жылғы 11 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 16 бабының 4) 
тармақшасына, «Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы» 2005 
жылғы 13 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңының 11 бабының 2) тармақшасына, 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 
2-3-тармағына сәйкес, Абай аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға 
жұмсаған шығындары төрт айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде өтелсін.

2. Келесі тәртіп айқындалсын:
1) оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алуды Абай ауданының жергілікті атқарушы 

органы жүргізеді;
2) үйде оқытылатын мүгедектер қатарындағы кемтар балаларға шығындарды өтеу (толық 

мемлекет қарауындағы мүгедек балалардан басқа) ата-анасының біреуіне немесе мүгедек 
балалардың заңды өкілдеріне отбасы кірісіне тәуелсіз беріледі;

3) мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде 
оқытуға жұмсаған шығындарды өтеу үшін қажетті құжаттардың тізбесі «Әлеуметтік-еңбек 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 
279 бұйрығымен бекітілген «Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9 тармағына сәйкес ұсынылады (нормативтік 
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11342 тіркелді);

4) оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу психологиялық – медициналық – 
педагогикалық кеңесінің қорытындысында көрсетілгендей, кемтар баланы үйде оқытудың 
қажеттілігі танылған сәттен бастап айдан тағайындалады;

5) шығындарды тоқтатуға әкеп соққан жағдайлар бар болғанда (мүгедек балалардың он 
сегіз жасқа толуы, мүгедек баланың қайтыс болуы, мүгедектікті алып тастау, мүгедек баланың 
мемлекеттік мекемелерде оқып жатқан кезеңінде), төлемдер сәйкес жағдайлар туындағаннан 
кейінгі айдан бастап тоқтатылады.

3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы                                                                    
Абай  аудандық 

мәслихатының хатшысы

ПРОЕКТ
О возмещении затрат на обучение
на дому детей с ограниченными
возможностями из числа инвалидов
по индивидуальному учебному плану
В соответствии с подпунктом 4 статьи 16 Закона Республики Казахстан от          11 июля 

2002 года «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограни-
ченными возможностями», с подпунктом 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 13 апре-
ля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», с пунктом 2-3 статьи 
6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республике Казахстан», Абайский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Возместить затраты на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа 
инвалидов по индивидуальному учебному плану в размере четырех месячных расчетных по-
казателей в течение учебного года.

2. Определить следующий порядок:
1) возмещение затрат на обучение производится местным исполнительным органам Абай-

ского района;
2) возмещение затрат на детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов (кро-

ме детей-инвалидов, находящихся на полном государственном обеспечении) предоставляется 
одному из родителей или законному представителю детей-инвалидов, обучающихся на дому, 
независимо от дохода семьи;

3) перечень документов, необходимых для возмещения затрат на обучение на дому детей 
с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану 
предоставляется согласно пункта 9 стандарта государственной услуги «Возмещение затрат на 
обучение на дому детей инвалидов» утвержденного приказом Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279 «Об утверждении 
стандартов государственных услуг в социально трудовой сфере» (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11342);

4) возмещение затрат на обучение назначается с месяца обращения, при признании необхо-
димости обучения ребенка с ограниченными возможностями на дому, указанного в заключе-
нии психолого-медико-педагогической консультации;

5) при наступлении обстоятельств, повлекших прекращение возмещения затрат (достиже-
ние ребенком-инвалидом восемнадцати лет, смерть ребенка-инвалида, снятие инвалидности, 
в период обучения ребенка-инвалида                                  в государственных учреждениях), 
выплата прекращается с месяца, следующего за тем, в котором наступили соответствующие 
обстоятельства.

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

Председатель сессии
Секретарь  Абайского
районного маслихата    

101 ХАБАРЛАЙДЫ...



Бүгінгі ұлылар елінде де ұлттық үрдістің тіні 
үзілген жоқ. Қайта жыл санап, жаңадан түлеп, 
соны қырынан танылып, көрініс тауып келе жа-
тыр. Қазақы дәстүр мен салт-жоралғылар аясын-
да түрлі шаралар дүбірлеп өтіп жатады. Әсіресе, 
рухы өр, өресі биік, қаймағы бұзылмаған қазақы 
мінезі бар  осынау өлкеде аузы дуалы ақсақалдар 
мен ел берекесін ұйытқан ақ жаулықты әжелерінің 
беріп отырған тәрбиесі зор. Жас ұрпақ алдында сан 
алуан асыл қасиеттерді, ұлттық құндылықтарды 
н а с и х а т т а п , 
салт- дәстүрімізді 
д ә р і п т е у д е 
ерен еңбек 
сіңіріп жүрген 
ауданымыздағы  
« Н ұ р - С а н а » 
с а л т - д ә с т ү р 
о р т а л ы ғ ы н ы ң 
әжелері осы үдеден 
табылуда. 

Кешегі Айпа-
ра, Зере сынды 
рулы елдің арқа 
тұтары болған әже-
леріміздің бүгінгі 
сарқыты арамыз-
да жүр. «Нұр-
сана» салт-дәстүр 
орталығының кимешекті апалары туралы осындай 
ізгі ой түюге болады. Аталмыш ұжым құрылған 
уақыттан бері ұланғайыр шараларға ұйытқы бол-
ды. Оған дәлел ретінде, биылғы жылы әжелеріміздің 
бастамасымен өткізілген  «Қауышу», «Алғыс айту» 
сынды игі дәстүрлеріміздің көптің көңілінен шығып, 
сыйластыққа, бауырмалдыққа, жалпы ізгі ниетке жол 
ашқанын айтсақ болады. «Ананың тілегі ақ» деген осы-
да.

Жуырда орталық жетекшісі Қаныша Нұрғалиева 
бастатқан әжелеріміз «Отбасы күніне» орай тағы бір 
шараны жоғары деңгейде өткізді. Бұл жолы әулеттің 
қамқоршылары ақ жаулықты аналардың босағаны 
жаңа аттаған келінге деген аналық ақ тілегінің, ерекше 
ілтипатының куәсі болдық. Яғни, үлкен тағылымның 
бастауы - ене мектебінен алар тәрбиенің алтын арқауын 
көрсетіп берді. 

Ақ жаулықты әжелер мерекелі күні ақ дастархан 
жайыпты. Келелі басқосуда өрелі әңгімелер өрбіді. 
Әжелердің дәміне мәдениет, тілдерді дамыту, дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы, жанұяда 
үш бала тәрбиелеп отырған үлгілі отбасы мүшелері  
Еркебұлан Сағындықов пен жары Айым, осы бөлімнің 
орынбасары, мәдениет жанашыры, тектінің тұяғы, 
елімізге танымал жазушы-ғалым Кәмен атамыздың 
ұлы, сан өнерді серік еткен ұлағатты отағасы Елдар 
Оразалы мен үлгі тұтар келін,  жары Қарлыға келіпті. 
Сондай-ақ, биылғы жылы шаңырақ көтерген жас отба-

сылар ауданның ішкі саясат бөлімінің басшысы  Ұлан 
Сағадиев жары Ұлжанмен,  аудандық «Халыққа қызмет 
көрсету орталығының» инспекторы Рүстем Боранғали 
мен жары «Абай елі» газетінің тілшісі  Тоғжан, 
«Жер-кадастрлық» бөлімінің бас маманы Мейрам 
Серғазин мен жары Жібек те арнайы шақырылыпты. 
Тағылымды да тәрбиелік мәні зор басқосуда Елдар 
Кәменұлы, Еркебұлан Серікбосынұлы,  Ұлан Болатұлы 
«Нұр-Сана» салт-дәстүр орталығының жас ұрпақты 
тәрбиелеуде атқарып жатқан айшықты еңбектеріне 

баса тоқталып өтіп, жас отбасыларға әжелеріміздің жо-
лын берсін деген ізгі тілектерін арнады. Әсіресе Елдар 
ағаның жалындата оқыған рухты жыры мен толғамды 
ойлары жастарға жігер бергені ләзім.    

Иә, отбасында анамен қоса ер азаматтың әкенің ролі 
де ерекше. Рүстем мен Мейрам да әжелерге ақжарма 
лебіздерін білдірді. Ауыл аналары жай басқосу жа-
самапты, келін түсіру, беташардың маңызы мен 
құндылығы жөнінде де тағылымды әңгіме өрбітті. 
Осы орайда, жаңадан отау көтерген жас отбасылардың 

дастарханы мол 
болсын деген 
тілекпен  «Да-
стархан» ән ша-
шуымен әрлеп 
«Ақ дастар-
хан» аталған 
тәтті тортта-
рын ұсынды. 
Мұнымен қатар, 
Т ө л еу ғ а й ш а 
а н а м ы з д ы ң 
өз қолынан 
шыққан, ою-
мен көмкерілген 
ақ дастархан 
жаймасы да 
жастарға  ерекше 

сый болды. 
«Келін–сол шаңыраққа «кел» + «ін», осы отбасына 

інге кіргендей кірігіп, сіңісіп, келген жеріне балдай бату, 
ұрпағын көгерту, отағасының сенімді серіктесі болып, 
шаңырағының шаттығын шалқытып, әулетті көркейту 
деген ұғымнан шықса керек. Бұл келіннің міндеті. 
Адам сезімін, көңілін ерекше қастерлеген халқымыз 
жас келіннің жанын жадыратып, тосырқатпаудың 
қисынын тапқан. Жаңа түскен келіннің көңілін тауып, 
рухын көтерудің қызықты жолдары да қарастырылған. 
Ұлттық өнер қазынасының бір көзіне айналған ел 
салтындағы  беташар-сауығы – сол ізгі ниеттің айғағы» 
дейді әжелер.

Аналарымыз сондай-ақ төрт жас отбасыға тарту 
етілген ақ дастархан молынан жайыла берсін деп ақ 
тілектерін де жеткізді.  

Міне, әжелер өткізген  бір ғана кештің мән-
маңыздылығы  осылайша тереңнен орын алды. Осынау 
сәтте жас отауға неке куәлігін салтанатты түрде тап-
сыратын аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің бас маманы Үміт Тәшенова 
да отбасы құндылығы, сыйластық, ауызбіршілік сын-
ды құнды қасиеттер жайлы әсерлі әңгімелеп, жастарға 
жанұя бақытын тіледі.  

Тағылымы зор ерекше отырыста Үміткүл, Уәсилә, 
Фатима, Бақтыжамал, Төлеуғайша  Сағат сынды   «Нұр-
Сана» салт-дәстүр орталығының әжелері және үлгілі 
келін Бәзила да аналық  ізгі тілектерін білдіре келе, 
өздерінің жастық шақтарынан әңгіме шертіп, тұрмысқа 

қажеттінің барлығы даяр қазіргі заман  келіндерінің 
бақытты екендіктерін айтып өтті. Мұнымен қатар, ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығымен тұспа-тұс келген, жаңа 
құрған отауларының керегелері кең, шаңырағы биік 
болуына тілектестіктерін білдірді. 

Ақ дастархан басында сән-салтанат орнап, 
сыйластықпен сый-сыбаға тартылған, жүректен жыр 
ағытылған бұл күн мәңгілік  естен кетпесі анық.

Анар СӘРСЕНБИНА,

“Абай елі”
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
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Газет Қазақстан Республикасы Мәдениет, Ақпарат 
және қоғамдық келісім министрлігінде 01. 07. 13 жылы 
тіркеліп, N 13720 - Г тіркеу куәлігі берілген.

Газет “Спектр” ЖШС баспа орталығында офсеттiк 
тәсiлмен басылып шығады. Мекен-жайы: Шугаев к-сi, 
30.

Таралымы 2200 дана.
Тапсырыс №                        
2 Баспа табақ.

Дәстүрдің озығы

АҚ  ДАСТАРХАН  ЖАСТАРҒА  
АҚ  ЖОЛ  БОЛДЫ Кең жүректі жомарт жандар көп арамызда. Айналасына шапағатын 

тигізіп, қажетті жағдайда көмегін 
аянып қалмайтын мекеме бас-
шылары да солардың қатарында. 
Әсіресе, балаларға қамқорлық жасап, 
әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған 
отбасыларға жәрдемдесуде алғысқа 
кенеліп жүрген жерлестеріміз 
жетерлік. 

Жуырда «БЖЗҚ» АҚ-ның Қарауыл 
ауылындағы қызмет көрсету 
орталығының қызметкерлері сауа-
бы мол игілікті шараға ұйытқы бол-
ды. Аталмыш мекеме басшысы Сая 
Күдерина мен қызметкері Ұлан Ра-
хымжанов 1-ші қыркүйек Білім күніне 
байланысты «Абай аудандық көп ба-
лалы және тұрмысы төмен отбасыла-
рына арналған интернат» мекемесінің 
3-ші сынып оқушысы  Мұқышев 
Оспанға қамқорлық жасап, сыйлық 
ретінде мектепке қажетті жаңа оқу құралдарын табыс етті. 

Сонымен қатар, филиал қызметкерлері өздерінің ізгі лебіздерін білдіріп, 
балақайға оқу озаты болуына тілектес екендіктерін де жеткізді.  

Расында, әрбір ата-ана үшін мектеп жасындағы баласын жаңа оқу жылы-
на дайындау отбасы бюджетіне үлкен салмақ түсіретіні белгілі. Ал осындай 
қамқор жандардың көмектері нәтижесінде сол отбасылардағы тәрбиеленіп 
жатқан балалар мейірім мен қамқорлықты айқын сезініп өсетіні анық. 
Ұяда қайырымдылық көріп өскен жеткіншек күні ертең өзі де халықшыл, 
көптің игілігіне қызмет етуге даяр азамат болып қалыптасатыны хақ. 

«Абай елі» ақпараты

Қамқорлық

ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫН 
СЫЙҒА ТАРТТЫ

Бүгінде Қазақстан полициясына алғыс аз айтылмайды. Өз мамандығына 
адал, қоғамдық тәртіпті қадағалауда қырағы, заң талабының орындалуы 
жолында табанды, алғыр қызметкерлер біздің ауданымызда да баршылық. 
Оған жуырда анық көз жеткіздім.

Осыдан біраз бұрын Семей-Қарауыл бағытына қатынайтын автобуспен 
Қарауыл ауылына келіп жеткенімде қоғамдық көліктің жүк салғышына 
салынған қолдорбамның белгісіз себептермен жоғалғаны анықталды. 
Орынсыз байбаламға салынбай, бірден Абай аудандық ішкі істер 
бөліміне жүгіндім. Рас, көңілімде күдік басым болатын. Әйтсе де, үмітім 
ақталды. Абайлық полиция қызметкерлері ізін суытпай бірден іздестіру 
жұмыстарына жедел кірісіп кетті. Нәтижесінде менің қолдорбам табылып 
113,600 (жүз он үш мың алты жүз) теңгенің елеулі материалдық шығыны 
қайтарылды.

Осы орайда, айтылған деректерге сүйене отырып, Абай аудандық ішкі 
істер бөлімінің басшылығына және дереу көмек көрсеткен полиция капи-
тандары Б.С.Байбуриновқа, Д.А.Нұғымановқа, М.Т.Тоқтарбековқа, по-
лиция аға лейтенанты М.Қ.Мұратов сынды өз ісінің нағыз шеберлеріне 
алғысымды білдіремін. Халықтың игілігі жолындағы қызметтерінде үнемі 
дәл осылай табыстарға жете берсін. Сонымен қоса, өз отбасымның аты-
нан жергілікті аудандық ішкі істер бөлімі қызметкерлерінің жанұяларына 
амандық, дендеріне саулық тілеймін.

Алғыс айтушы Қайша ТЛЕУҒОЖИНА, 
Медеу ауылы,

Ізгі пейілден
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