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ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫН БАСТАУ

Адамзаттың бəрін сүй, бауырым деп

ДАЛАНЫҢ ДАРА ШАЙ-
ЫРЫНА АРНАЛДЫ

Құрметті оқушылар, ұстаздар және ата-аналар!
Сіздерді 1 қыркүйек – «Білім күні» мерекесімен және жаңа оқу жылының бас-

талуымен шын жүректен құттықтаймыз.
Бірінші қыркүйек – айтулы және жалпыхалықтық мереке. Осы білім күніне орай аудан 

бүлдіршіндері үшін бірінші қоңырау соғылып, білімге, ілімге деген ғажайып, жаңа өмір жолы 
басталатын күн. 

Жаңа оқу жылының басталуы өмірімізде қастерлі дәстүрге айналып, бірнеше буын 
ұрпақтарды біріктірді. Бұл күнді бала бақшадан бастап, мектеп табалдырығын бірінші рет 
аттаған баладан жоғарғы оқу орындарын бітірген түлектерге дейін атап өтуде.  Бұл біздің 
жалпы мерекеміз, барлық бастамалардың алдында – білім тұрады. 

Оқушы зердесіне асылды дарытушы, білімнің бағдары, ұрпақтың бағбаны – ол ең алды-
мен мұғалім. Сондықтан мұғалімдер – қоғамда орны бөлек, дәрежесі биік, ұлағатты жандар. 
Барша ұстаздар қауымына ел келешегі жас ұрпаққа тиянақты терең білім, ұлағатты тәрбие 
берудегі сан-салалы мақсатты істеріне шығармашылық табыс тілейміз. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «5 институционалдық реформа: 100 нақты қадам» Ұлт жоспарын 
іске асыруда табандылықпен еңбек етіп, тәлім-тәрбие алып, білім биіктерінен көріне 

беріңіздер. Абай елінің абыройын асқақтатып, білім саласында үздік болуда 
жемісті жетістіктер көп болсын!

Т.Мүсәпірбеков
  Аудан әкімі 

                                                                Е.Лдибаев
                                                                   Аудандық мәслихат хатшысы 

Соңғы жылдардағы жауын-шашын 
мөлшері биылғы бір жаздың өзінде 4 есе 
артық түсіп отыр. Осыған орай ауа-ра-      
йын болжаушы синоптиктер қар бұрқасыны 
қараша айында-ақ басталады деп ескертіп 
отыр. 

Күзгі жиын-терім орталап, мал азығын 
даярлау науқаны дер шағына келгендегі 
осынау мерзімде ауыл қариялары қоршаған 
ортадағы, айналадағы түрлі құбылыстарға 
қарап қыстың ерте-кеш келетіні мен 
қыстаманың қалай өтетінін болжайтын 
дағдысы бар. Аталарымыз тіршілігінің 
тірегі болған дәстүрлі мал шаруашылығын 
жан-жануарлар мен түліктің мінезіне қарап, 
алдағы күндерге болжалды тұжырым жасап 
жүргізген. Ежелден табиғат анамен етене өмір 
сүретін, көшпелі өмірге бейім қазақ халқы 
жылдың осынау мезетінде ертеңгі күн жай-
лы топшылауларға сүйеніп, ерте бастан қам 
жасайтын-ды. 

Көнекөздердің қазіргі күні де айтары бар. 
Мал шаруашылығындағы еңбекпен есей-
ген ауыл қарияларының айтуынша, тамыз 
айы тәмамдалмастан-ақ қырдағы көк қарға 
топталып ұшуда. Ал бабалар пайымына 
сүйенсек, жыл құстарының бұл «даярлығы» 
боқыраудың ерте түсетінінен хабар берсе 
керек. Демек, «қар жауып, қазан ұратын» 
уақытқа аз қалды деген сөз. 

Тағы бір дерек, төскейдегі малшылар 
жылқы түлігінің өз жайылымынан ығып, 
көшіп жатқанын айтып жүр. Ауыл маңынан 
ұзамайтын мүйізді ірі-қара да басын 
кеудесіне тығып, жатысы жайсыз көрінеді. 
Бұл сезгіш түліктердің осы мезеттен бастап 
беріп отырған белгісі екені анық.

Сондай-ақ, қай бір күні көк жүзінде 
тізіліп, күнгейді бетке алған тырналарды да 
көргендер бар. Яғни, биыл күзде су бетіне 
мұз ерте қатады деген пайым жасауға бола-
ды.  

Осыдан біраз бұрын Көкбай ауылдық 
округіндегі шаруа қожалықтарын арнайы 
іс-сапармен аралап қайтқан болатынбыз. 
Жайлаудағы малшы қауым арасында да 
қазақы таным-түсінікке сай төрт түліктің 

мінезіне қарап, болжам жасайтындар бар 
екен. Көпті көрген ақсақалдардың айтуын-
ша, өрістен қайтқан қойлар ауыздарына шөп 
тістеп қайтатын көрінеді. Бұл қыстамаға 
кіретін малшы қауым үшін жақсылықтың 
белгісі емес. Сондай-ақ, қырдағы саршұнақ 
қазған топырағын ін аузына тастапты. 
Мұның барлығы алдағы қыс қатты болады 
деген сөз. Бір бұл емес, түнемеге кірген қой 
мен ешкінің төсін қаситын әдеті де бар деседі 
көргендер. Ал мұндай жайт қыс аса боранды 
болатын жылдарда ғана орын алады екен.

Шөп шабу бригадасында мал азығын даяр-
лаушы бір ағамыз арадағы әңгімеде биылғы 
жазда тау етегіндегі бетеге мен қылшаның 
тым биік өскенін көріп тіксінгенін айтқан 
еді. Өз әкесінен естігені бойынша, дала 
өсімдіктерінің бұл сипаты қардың аса қалың 
түсетінінен хабар берсе керек-ті. Қай бір 
жылдары шөп сатып алушы тұрғындар бұлар 
жеткізген бос шөп пен түктегі жас құрақ 
арасында бетеге мен кәдімгі қылшаның 
көптігіне шағымданған екен. Сол жылда-
ры ойдағы ауылдарда ат құлағынан келетін 
қалың қар түсіп, жол қатынасы қиындаған 
деседі. Өткен 2010 жылдың жұты осыған 
дәлел..Мұндайда «Жаман айтпай жақсы 
жоқ» дейді дана халқымыз. Адам қателеседі, 
ал Тәңірінің өзі қамқоршы саналатын жан-
жануарларда бізге бұйырмаған жетінші 
түйсік бар. Ғылымда телепатия деп атала-
тын бұл құбылыс бойынша алдағы күндерге, 
әсіресе қыс мезгіліне болжам жасау әлемнің 
барлық халықтарында дерлік қолданылады. 
Яғни, өмір тәжірибесінен өткен. Соның 
ішінде, біздің бабаларымыз да табиғат 
құбылыстарын ескеріп, тосын апаттардан 
сақтанып, аман қалып отырған. 

Айтпағамыз, алда қатал маусым келеді. 
Етек-жеңді жиып, қысқа даярлық жа-
сау ләзім. Абайдың мысал өлеңіндегідей, 
қайсыбіріміз «Қызықпен жүріп жазды алып, 
қыс келген соң кетті күй» болып жүрмейік. 
Қамдануға әлі де кеш емес. Сол үшін 
бүгіннен бастайық!

Нұржан БАЙТӨС
«Абай елі»

Қысқа даярлық
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мінезізіне қарарап, боболжам жасайтытындар бар
екен Көпті көргенен ақсақақалдардыңың айтуыуын-

ТАБИҒАТТЫҢ ӨЗІ ЕСКЕРТУДЕ

Мемлекет басшысының арнайы 
жарлығымен 2015 жылдың қараша айын-
да заңды күшіне енген қоғамдық кеңес 
жұмысы еліміздің әр аймағында, ау-
дан орталықтарында құрылып, кеңес 
мүшелерімен толығып, қоғам игілігі жо-
лында қызмет атқарып келеді. Өз алды-
на жүктеген межелі міндеттері бар жаңа 
құрылым жұмысы Абай елінде де бірден 
қызу қарқынмен бастау алған болатын. 
Осыған дейін ауданымызда бірнеше келелі 
басқосу өткізіп үлгерген кеңес мүшелері 
салалық жұмыстардың сапалық жағдайымен 
танысып, салмақты ой тастауда. 

Тамыз айының 23 күні аудандық әкімдік 
ғимаратында кезекті мәрте кеңес отырысы 
болып өтті. Басқосу беташарын алғысөзбен 
ашқан комиссия төрағасы Төлеубек 
Аманғазы жиылған алқалы топ алдында күн 
тәртібіндегі мәселелерді атап өтті. 

Осылайша алғашқы болып сөз алған 
аудандық Жастар орталығының директоры 
Мейіржан Смағұлов биылғы жетістіктері мен 
жастардың бастамасымен ұйымдастырылған 
іргелі шаралар жайында ақпараттандырды. 
Сөз орайында тоқтала кету ләзім. Бүгінгі 
Абай елінің өскелең буынын кешегі хакім 
Абай күткен, үміт артқан жастар деуге 
әбден лайық. Көкірегі сезімді, тілі орамды, 
еңбекке ынталы, көптің игілігі жолында 
ынта-жігерін жани білетін жаңа толқынның 
легі қалыптасуда. Бұл ретте аудан жаста-
ры өнер мен спортта да шырқау биіктерді 
бағындырып, ұлылар елінің атын асқақтатып 
жүр. Сондай-ақ, түрлі шаралар мен іргелі 
акцияларға да мұрындық болуда. 

Жастар ізденісіне қанағаттанарлық деп 
баға берген кеңес мүшелері сөз соңында 
бірқатар ұсыныстарын да жеткізе кетті. Атап 
айтсақ, қоғамдық орындардағы бұзақылық 
деңгейін төмендету мақсатында патриот әрі 
белсенді жастардың жұмылуымен көшеде 
тәуліктің қараңғы мезгілінде арнайы рейд 
ұйымдастырылса деген пікір ортаға салынды. 

Сонымен қатар, жастардың креативті бас-
тамасы негізінде қолға алынған этноауыл 
жұмысының тоқтап қалу себебі де қызу 
талқыланды. Бұл жайында орталық басшы-
сы өз ойын бүкпесіз жеткізді. Аудандағы 
жастардың көпшілігі мектеп оқушылары 
болғандықтан оларды мұндай күрделі іске 
тарту қиындық туғызады, ал студент жас-
тар әлдеқашан қалалық жерлерге оқуға 
кетіп қалған. Дегенмен бұл ұсыныс алдағы 
уақыттарда ескерілетін болады. Ал, этноауыл 
қызметінің тоқтауына бірден-бір себеп, жеке 
кәсіпкерлікпен ашылған жоба болғандықтан 
өзін-өзі ақтамаған, яғни, қаржылық 
тапшылық кедергі болыпты. 

Келесі кезекте сауал жолдаған аудандық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы Марат 
Түңлікбаев жастар тарапынан қарияларға 
қандай қамқорлық шаралары жасалуда деп 
сұрады. Бұл сауалға толымды жауап қайырған 
Мейіржан Смағұлов «Нұр Отан» партиясы 
филиалымен бірлескен түрде түрлі жобалар 
аясында ардагерлерге ұдайы қолғабыс жа-
салып тұратынын жеткізді. Алайда, бүгінгі 
жастардың бұрынғыдай құлшынысының 
жоқтығы да ара-кідік байқалып қалады. 
Тек дұрыс ұйымдастыру нәтижесінде ғана 
қайырымдылық шаралары ойдағыдай жүзеге 
асуда. Осылайша, жастар ісі жөніндегі 
тақырып талқыланып болған соң, кезек 
Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Абай 
ауданының ветеринариялық қызметі» КМК 
директорының орынбасары Бауыржан 
Ақмолдинға берілді. Баяндама жасаушы өз 
сөзінде соңғы 6 ай ішіндегі егілген мал басы 
мен жұқпалы індеттің алдын алу шараларына, 
көзі жойылған иесіз ит-мысықтардың санына 
тоқталды. Сонымен қатар, өз мекемелерінің 
құзырына кіретін жұмыстар жайында да 
мәлімет беріп өтті.

Ал өз кезектерінде сауал жолдап, ұсыныс 
білдірген кеңес мүшелері аудандағы ет 
өнімдерін Астана қаласына және өзге де 
облыстарға, қала берді жақын шетелдер-
ге саудаға шығару жолын қарастыруды, 
ол үшін карантиндік режимнен шығу 
қажеттігіне тоқталды. Себебі, мал індеттері 
тіркелген Үржар, Аягөз сынды аудандардағы 
қалыптасқан ахуалға байланысты алдындағы 
адал түлігін тиісті жерге апара алмай 
отырған малшы қауымға аталмыш жайт-
тар қиынға соғуда. Бұл ретте тиісті ұсыныс 
әзірлеп, министрлікке жолдау қажет деген 
ортақ қорытынды жасалды. 

Кеңес отырысында қорытынды сөз алған 
аудан әкімі аппаратының ақпараттық тех-
нологиялар, мемлекеттік қызметтерді 
мониторингілеу және құжаттамалық 
қамтамасыз ету бөлімінің басшысы Думан 
Маратұлы ағымдағы жылдың 7 айы ішінде 
аудандық әкімдікке келіп түскен өтініш, 
ұсыныс, арыз-шағымдарға кеңінен тоқталды. 
Әрбір сала бойынша іріктелген өтініштердің 
орындалу барысымен және уақытында жа-
уап берілуі турасында баяндады. Кеңес ба-
рысында бұл жайында да бірқатар тиімді 
ұсыныстар жасалды. 

Жалпы қоғамдық кеңес жұмысында ау-
дан көлеміндегі өткір тұрған, ең өзекті деген 
сауалдар ортаға салынып, оң шешімін табу 
жолдары қарастырылды. Келелі кеңестердің 
көпшілік үшін берері көп болғай демекпіз. 

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ
«Абай елі»

Қоғамдық кеңес отырысы

ТИІМДІ  ҰСЫНЫСТАР  
ЖАСАЛДЫ
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Бiз мүлде жаңа қоғамда өмiр сүрiп жа-
тырмыз. Жаңа қоғамның сипаты iскерлiк 
болса, бұл жолда жетiстiктерiмiз де аз емес.
Сондай-ақ шешiмi күрделi мәселелер де бар. 
Ол – әлеуметтiлiк мәселе. Бұл салада қоғам 
өмiрiнде түбегейлi шешiмi табылмай тұрған 
мәселе, ол – коррупция. Осы мәселеге ар-
найы қабылданған заңдар да, атқарылып 
жатқан жұмыстар да баршылық.

«Сыбайлас жемқорлық» деген түсінік 
мағынасына этимологиялық қарау мұны 
«параға сатып алу», «пара» ретінде, 
«corruptio» деген латын сөзін алып, анықтауға 
мүмкіндік береді. Рим құқығында сондай-ақ 
«corrumpire» түсінік болған, ол жалпы сөзбен 
айтқанда «сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, 
жалғандау, параға сатып алу» деген түсінік 
беріп, құқыққа қарсы іс – әрекетті білдірген. 
Орыс тілінің түсіндірме сөздігі сыбайлас 
жемқорлықты пара беріп сатып алу, лауа-
зымды адамдардың, саяси қайраткерлердің 
сатқындығы ретінде сипаттайды.

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, сеніп тапсырылған бөтен 
мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету, 
жалған жауап беруге немесе жауап беруден 
жалтаруға, жалған қорытынды беруге не қате 
аударуға сатып алу осындай қылмыстардың 
барлығы жемқорлық сыбайластық байла- 
ныстарды пайдалану арқылы жасалады.

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік – 
экономикалық даму, нарықтық экономиканы 
құру инвестициялар тарту процесін баяула-
татын және демократиялық мемлекеттің сая-
си және қоғамдық институттарына кері әсер 
ететін, елдің даму болашағына айтарлықтай 
қауіп төндіретін құбылыс. Сонымен қатар сы-
байлас 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, сы-
байлас 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 институт-
тарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты 
мақсат болып табылады.

Кез-келген  өркениетті қоғам үшін сы-
байлас жемқорлықпен күрес ең өзекті 
мәселелердің бірі болып табылады. Сы-
байлас жемқорлық мемлекетті ішінен 
жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа 
шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетіндігі күмәнсіз. Еліміздің саясатының 
негізгі басымдылықтарының бірі болып осы 
зұлымдықпен күресу болып табылады.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін 
біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы 
үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын 
қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді 
түрде қарсы тұруға болады.

Ел болып еңсемізді көтергенімізге, 
тәуелсіздігімізді алып, шаршы әлемге 
танылғанымызға жиырма бес жылдай  уақыт 
өтті. Өткенімізге көз салсақ, Елбасының 
саясатының арқасында мемлекетіміздің тамы-
ры тереңге тартып, нығая түсуіне бағытталған 
құқықтық заңнамалар мен іс-шаралар 
қабылданып, ел экономикасы мен әлеуметтік 
жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің орта-
сынан өз орынын айқындады. Бүкіл әлемге 
өзінің біртұтастығымен, ажырамас бірлігімен 
танылды. Қоғам дамуының жаңа жолын 
таңдап, уақыттан туындаған әртүрлі кесел-
дерде нығайтуды міндет етіп қойды. Ол жол 
-  сыбайлас жемқорлықпен күрес жолы.

Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен 
күресу барлық адамдардың азаматтық боры-
шы деп білу керек.

Д.Тұрсынханов
 Кеңгірбай би ауылдық округі

 әкімі аппаратының бас маманы 

Сыбайлас жемқорлыққа 
жол жоқ

 Сыбайлас жемқорлық  - заман ағысымен 
бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат және 
қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлер-
ге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жой-
ылмай отырған кеселдің бірі. Бұл кесел даму-
шы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге 
де орасан зор нұқсан келтіріп отыр. Әсіресе, 
халық парақорлық дертімен жиі бетпе-бет 
келеді. Сондықтан, кез келген ортада пара 
беру мен пара алудың жолын кесуде қоғам 
болып белсенділік танытуымыз қажет.

Парақорлық мемлекеттік органдардың 
тиісті қызмет атқаруына кері әсерін 
тигізіп, беделіне нұқсан келтіреді, заңды 
қағидаларды теріске шығарып, азаматтардың 
конституциялық құқықтары мен заңды 
мүдделерінің бұзылуына түрткі бола-
ды. Мемлекеттік қызметшілердің сыбай-
лас жемқорлық  қылмыстар және осы 
тұрғыдағы құқық бұзушылықтарға бой 
алдыруының себебі көп. Оған ең алдымен 
қызметшілердің білім деңгейінің, әдептілік 
ұстанымының төмен болуы әсер ететін бол-
са керек. Кей мемлекеттік қызметшілердің 
құқық бұзушылыққа немқұрайлылық таны-
туы, кәсіби әдептілігінің жетіспеуі де, жеке 
басының қамын ойлауы да парақорлықтың  
дендеуіне септігін тигізуде. Сондай-ақ, кейбір 
мемлекеттік орган басшыларының сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы заң талаптарын 
атқаруда ынта танытпай, жұмыс жүргізбеуі 
де жемқорлықтың тамырын тереңдете түседі.

Әрине, сыбайлас жемқорлық дәрі беріп 

емдейтін сырқат емес. Айналасындағы са-
лауатты, таза және сау ортаны шарпып, 
тыныс-тіршілігін тарылтатын, заңсыз 
әрекеттермен қоғамдық ортаның және 
мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, 
дара кәсіпкерлердің, азаматтардың қызмет 
етуіне қатер төндіретін қауіпті дертті 
болдырмаудың тетігі халықтың өзінде. Бұл 
дерттің алдын алып, қоғамға таралу жолда-
рын кесіп, оның ұлғаюына жол бермеу керек. 

Мемлекет басшысы да сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күресті еліміздегі 
мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының 
бірі ретінде көрсеткен болатын. Президент 
алға тартқан міндет жергілікті жерлердегі 
құзырлы органдар мен қоғамдық ұйымдар 
жұмысының темірқазығына айналып 
отыр. Десек те, жегі құртқа айналған осы 
бір қатерлі дерттен бойын аулақ ұстағысы 
келмейтіндердің қатары да уақыт өткен 
сайын көбейе түсіп отырғаны өкінішті. 
Сондықтан, осындай келеңсіз құбылыстармен 
бітіспес күрес жүргізу тек сот, құқық қорғау 
немесе мемлекеттік органдардың міндеті 
емес, барлық ұлтжанды азаматтардың пары-
зы болуға тиіс. Қоғамды жегідей жеп жатқан 
қауіпті індетпен көп болып күресуіміз керек 
әрі оны еліміздің барлық азаматтарының 
азаматтық борышы деп түсінуіміз қажет. 

Д. Кусаинов
Аудан әкімінің заң және құқықтық

                 жұмыстар жөніндегі кеңесшісі 

«Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті»

Адамдық борышың, 
Халқыңа еңбек қыл.

Ақ жолдан айнымай,
Ар сақта,оны біл.

 Шәкәрім 
Сыбайлас жемқорлық ұлтымыздың 

қауіпсіздігіне, еліміздің халықаралық 
беделіне, азаматтардың Конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарына елеулі 
нұқсан келтіретін қауіпті құбылыс. 
Сондықтан да онымен күресті  тек заң 
қызметкерлері ғана жүзеге асырады деп бой-
ымызды аулақ салмай, бірлесе күресу бар-
шамыз үшін маңызды іс. Мұндағы ең бас-
ты кезең осы жылдың басынан «100 нақты 
қадамның» 13-қадамына сәйкес жаңа заңның 
қабылдануы болды. 

Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлықпен 
күрес барлық мемлекеттік органдар 
алдындағы басты міндеттің бірі болып отыр. 
Қылмыстың бұл түрінің қоғамымыздың 
барлық саласына тамыр жайып кеткені жа-
сырын емес. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
әрекет шараларының ғылыми танымда-
ры мен өзекті мәселелері Қазақстандағы 
қоғамдық қатынастарды реформалаудың 
барлық кешенді мәселелерімен тығыз бай-
ланыста. Сондықтан да қоғам бойындағы 

бұл кесапат кеселмен күреске мемлекетіміз 
айрықша мән беріп отыр.

    Мемлекеттік органдардың және азаматтық 
қоғам институттары  қызметін үйлестірудің 
тиімділігін арттыру жолымен қоғам өмірінің  
барлық салаларында сыбайлас жемқорлық 
деңгейін төмендету. Сыбайлас жемқорлық – 
адамдардың қоғамның демократиялық бас-
тауларына, заң мен шындыққа, сайып келген-
де билікке деген сенімін әлсіретеді.

 Сондықтан  әрбір азамат өзінің 
Конститутциялық құқығын қорғауға 
міндетті,қандай да болмасын «Қолы да, жолы 
да ұзын» адамдар азаматтардың құқығын 
таптап заңсыз әрекеттерге баратын болса, 
әділдікті орнатушы құқық қорғау органда-
ры. «Тура биде туған жоқ,туғанды биде иман 
жоқ» деп қара қылды қақ жарып,турасын ай-
тып, әділдікке жүгінген қаймана халықтың 
ұрпағы бүгінгідей өз алдына ел болып, еңсесі 
биік 50 мемлекеттің қатарына жетуді көздеп 
отырған шақта сол адами қалып – парасат 
биігінен көрінуге тиіспіз.

Г.С.Әбілхасымова
Көкбай ауылдық кітапхананың 

меңгерушісі  

Жемқорлық – індет,жою – міндет.

Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас 
жемқорлық – заман мен бірге өсіп-өркендеп, 
небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп беріп, 
қайда мол қаражат, пайда болса, сол жер-
ге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай 
отырған қауіпті кеселдің бірі. Басқа дамушы 
елдер сияқты, біздің жас мемлекетімізді де 
жегі құрттай бұл кесел айналып өткен жоқ. 
Республика Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 
«Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша 
қабілетті 50 елдің қатарына қосылу стра-
тегиясы, Қазақстан өз дамуындағы жаңа 
серпіліс жасау қарсаңында» атты халыққа 
жолдауында ұлттық қауіпсіздік пен қоғамдық 
тұрақтылыққа төнген қатер ретінде сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі жалпы 
ұлттық кешенді бағдарламаны дәйекті түрде 
жүзеге асырудың қажеттігін айтып, сыбайлас 
жемқорлық қоғамның барлық мүшелеріне, 
сондықтан жемқорлықпен күрес жалпы бар-
ша халықтың борышы екенін атап көрсетті. 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы» Заң қабылданғаннан бері он жылдың 
ішінде, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
әрекеттер дәйектілікпен жүзеге асырылу-
да. Осы бағыттағы шаралар мен көкейтесті 
мәселелерді шешуде заңдылықты жетілдіру 
жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді. 
Жалпы алғанда, қабылданған кешенді ша-
ралар нәтижесінде сыбайлас жемқорлық 
көрністерінің азаюы байқалады. Бірінші ке-
зекте пара берудің себептерін, пара алудың 
жағдайларын түп-тамырын жою үшін қоғам 
болып белсенділік танытуымыз қажет. Яғни 

пара беру де, пара алу да пайдалы болмай-
тындай, үлкен қылмыс ретінде саналатын-
дай жағдай, қоғамдық сана қалыптасуы 
қажет. Парақорлық мемлекеттік аппараттың 
қалыпты қызмет етуіне бөгет болып, билік 
және басқару органдарының беделіне нұқсан 
келтіреді, заңдылық қағидаларын жоққа 
шығарып, азаматтардың конституциялық 
құқықтары мен заңды мүдделеріне 
қысымшылық жасайды. Сөйтіп олардың 
толыққанды қызмет етуіне қатер төндіретін 
қауіпті кесел. Оны емдемес бұрын аурудың 
пайда болу, даму, таралу жолдарын біліп, 
дерттің қозуына қолайлы жағдай тууына 
жол бермеу керек. Ол үшін бұл ауруға қоғам 
болып қарсы тұруымыз қажет. Әрбір азамат 
өзінің конституциялық құқығын қорғауға 
міндетті. Қандай да болмасын «қолы да, 
жолы да ұзын» адамдар азаматтардың 
құқығын таптап, заңсыз әрекеттерге бара-
тын болса, әділдікті орнатушы құқық қорғау 
органдары. «Тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» деп қарақылды қақ жарып, 
турасын айтып, әділдікке жүгінген қаймана 
халықтың ұрпағы бүгінгідей өз алдына ел 
болып, еңсесі биік 50 мемлекеттің қатарына 
жетуді көздеп отырған шақта сол адами 
қалып-парасат биігінен көрінуге тиіспіз.

                                                                                        
Б.Малгаждаров 

                               ШҚО бойынша ҚАЖД
    Абай аудандық пробация қызметінің 

      инспекторы әділет аға лейтенанты

Сыбайлас жемқорлық 
көріністерінің алдын 

алу

  Жең ұшынан жалғасқан сыбайластықтың 
қоғамымызға келтірер залалы ұшан  теңіз 
болса, одан мемлекеттік қызмет көрсету 
саласы да ада емес. Сондықтан да сыбай-
лас жемқорлықтың алдын  алу мен оларды 
анықтау, жолын кесу мен ашу бүгінгі күннің 
басты мақсаты.

 Негізінен еліміздегі сыбайлас жемқорлыққа 
көп жол беретін органдар, ол – әкімдіктер мен 
ішкі істер органдары, ауыл шаруашылығы, 
денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігі, квазимемлекеттік сектор мен 
Мемлекеттік кірістер комитеті екен. Тіпті 
бұл қатарды білім саласында орын алып 
жатқан былық пен мемлекеттік сатып алу 
қызметіндегі қулықтармен толықтыра түсуге 
болады. 

Мемлекеттік қызмет саласындағы 
жемқорлықты түп тамырымен жою 
мақсатында өткен жыл аяғында Елбасы 
Жарлығымен Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігі жасақталған болатын. Бұрынғы 
мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
негізінде құрылған бұл құрылымның негізгі 
мақсат міндеті- сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес жүргізе отырып, қызметкерлер арасын-
да мемлекетшілдік сана қалыптастыру.

Қабылданған іс-шаралардың негізінде 
мемлекеттік қызметтің тиімділігін 
анағұрлым арттыруға мүмкіндік туды, 
соның арқасында қызметтерді көрсету 
мерзімдерін бұзу фактілері  төрт есе-
ге дейін төмендеген екен. Сонымен қатар 
мемлекеттік қызмет жүйесінде оң өзгерістер 
жедел байқалып келеді. Ол мемлекеттік 
қызметте өсу сатысының төменнен басталу-
ына басымдық берілуіне байланысты. Сон-
дай–ақ, жалпы конкурстық негіздегі мери-
тократия есебінен үміткерлерлерді қызметке 

қабылдау жүйесі мен үш деңгейлі іріктеудің 
іске қосылуы, қызметкердің заңнамалық са-
уатын жетілдіру әрі оның құқықтық тұрғыда 
қамтамасыз ету жұмыстары жетілдірілген. 
Ал маман біліктілігін сынау мақсатында 
ұйымдастырылатын тестілеуден өткізу 
үдерісіндегі заманауи технологияларды 
қолдану арқылы шынайылыққа бетбұрыс 
бұл күнде айқын сезілуде. Мысалы айтқанда 
сертификатқа қызметкер суретінің ор-
наластырылуы, бейне түсірілімдердің 
қолданылуы үміткерлер арасындағы күмәнді 
ойдың бұлтын сейілткен. Сонымен қатар 
сынақ мерзіміндегі өзгеріс те , жалақы төлеу 
мәселесі де оң нәтиже беруде.

Келер жылы «Б» корпусы санатындағы 
мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерді 
кешенді аттестациядан өткізу жоспарлану-
да. Бұл тікелей Елбасының тапсырмасы. Со-
нымен қатар «Ел боламын десең, бесігіңді 
түзе» деген тәмсілге сүйене отырып, қоғам 
жастары мен бүгінгі балаларымызды  сыбай-
лас жемқорлықтан қашық болуға жетелейтін 
таным-түсінік беру жолында тәрбиелеу 
үшін ЖОО мен мектеп бағдарламаларына 
сыбайластыққа қарсы білім беретін сабақ пен 
арнайы сағаттар енгізілген

 Елді сыбайлас жемқорлықтан ада етіп, 
мемлекеттік қызметкерлердің пасық ой-
дан қашық болуын, ал қоғамның санасын 
сергітуді қатаң заңдармен ғана қамтамасыз 
ету мүмкін емес болса да, ұлттың рухани 
әлемі мен жан дүниесін жақсылықпен су-
сындату арқылы «жегі құрттан» ел-жұртты 
жеріндіру  Мемлекеттік қызмет істерінің 
мінсіз міндеті болуы тиіс.  

Ж.Асқаров   
«Саржал ауылдық округі әкімі аппара-

ты» ММ бас маманы 

Сыбайластыққа қарсылық

БАЙҚАУ АЯСЫНДА...
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 «Медицина адамдарды, 
ветеринария адамзатты емдейді».
(Академик Скрябин К.И.) 
Тіршілігі, табыс көзі негізінен мал 

шаруашылығына негізделген ауда-
нымызда ветеринариялық саланың 
маңыздылығы зор. Соның бір айғағы 
болар, аталмыш сала Абай ауданы бо-
йынша әкімдіктен жеке бөлім ретінде 
ашылып, өзге де әлеуетті құрылымдарға 
ие болуда. Бұл жайт түптеп келген 
ветеринариялық қызмет бойынша 
кешенді шаралар жүргізуге зор мүмкіндік 
береді. Сәйкесінше, аталмыш сала бо-
йынша ауданымыз көлемінде ілкімді ша-
ралар жүзеге асуда. Сонымен қатар, бұл 
қызмет түрі заңнамалық іс-әрекеттермен 
де тығыз байланысты. Һәм күн талабына 
сай сала бойынша түрлі жаңашылдықтар 
да орын алуда. Осы орайда «ШҚО 
Абай ауданының ветеринария  бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің басшысы Жана-
бек Ахметовты сұхбатқа тартқан едік. 

- Жанабек Мұқанұлы, сұхбатымызды 
ең әуелі бүгінгі күндегі ауданымыздың ве-
теринария саласының әлеуеті жайында 
бастасақ...

-Мал шаруашылығында көрсетілетін 
қызметтердің барлығы да маңызды. Соның 
ішінде ветеринария саласының өзіндік орны 
бар. Ал сауалыңызға тоқтала кетер болсақ, 
қазіргі таңда ауданымыздың ветеринария 
саласында бірқатар мамандар еңбек етуде. 
Мәселен, «ШҚО Абай ауданының ветерина-
рия бөлімі» ММ-де бөлім басшысы, 4 бас ма-
ман, ШЖҚ «Абай ауданының ветеринариялық 
қызметі» КМК-де 4 ветеринариялық дәрігер, 
47 келісім-шарт негізіндегі ветеринариялық 
дәрігер, ҚР АШМ Ветеринариялық бақылау 
және қадағалау комитеті «РВЗ ШЖҚ РМК 
Семей өңірлік филиалының Абай аудандық 
ветеринариялық зертханасында» зертхана 
меңгерушісі, 3 серолог дәрігер, 2 лаборант 
жұмыс жасайды. Яғни, ауданымыздағы 
бұл қызмет өзіңіз аңдағандай өте мықты 
құрылымнан тұрады деуге толық негіз бар. 

Сонымен қатар, ШЖҚ «Абай ауданының 
ветеринариялық қызметі» КМК қажетті тех-
ника құралдарымен, мал өлексесін таситын 
арнайы көлік, инсиниратор, залалсыздандыру 
жұмыстарын жүргізуге арналған екі көлікпен 
толықтай қамтамасыз етілген. Материалдық-
техникалық база да мығым.

-Енді осы орайда ауданымыздағы 
жүргізіліп жатқан ветеринариялық алдын-
алу іс-шаралары бойынша айтып өтсеңіз...

-Ветеринариялық алдын-алу іс-шараларына 
негізінен вакциналау мен диагностикалау жа-
тады. Бұл шаралар ағымдағы жылға арналып 
бекітілген жоспарға сәйкес жүргізіліп жатыр. 
Сауалыңыздың аясында тоқтала кетейін, 
бүгінгі күні 34648 бас мүйізді ірі қара малы 
бруцеллез ауруына қарсы тексеріліп, 232 
басы «оң» нәтиже беріп отыр. Бұл көрсеткіш 
0,6% құрайды. Ағымдағы жылдың соңына 
дейін МІҚ малдарынан 20910 бас, МІҚ 4-6 
айлық төлдерінен иммунды-ферментті сарап-
тама тәсілімен 13180 бас, қой-ешкі малдары-
нан 181678 бас тексеріледі. 

Айта кетер бір жайт, бруцеллез, яғни сарып 
ауруына шалдыққан малдар 15 күннің ішінде 
етке өткізіліп отыр. Ауру анықталған мал 
қора-жайларына уақтылы залалсыздандыру 
жұмыстары жүргізілуде.

Осы ретте айтарым, сарып ауруының ал-
дын-алу үшін ауыл тұрғындарының тарапы-
нан қолдау өте қажет. Жеке меншік иелігіндегі 
мүйізді ірі қара түліктерді арнайы жасақталған 
табындарға, жекелеме шаруа қожалықтарына 
ветеринариялық дәрігердің жазбаша 
анықтамасын алмай қоспау қажет және әрбір 
ауылдық округтер әкімшіліктерінің тарапы-
нан арнайы мал бағылымын ұйымдастыру 

ж ұ м ы с т а р ы н ы ң 
жүргізілуі тиімді 
шешім болар еді. 
Сонымен қатар, бру-
целлез ауруын бол-
дырмау мақсатында 
х а л ы қ а р а л ы қ 
э п и з о о т и я л ы қ 
бюро тарапынан 
ұсынылған  «РВ-51», 
«Ocurev» вакцинала-
рын қолдануға бола-
ды. Вакциналар ауыл 
т ұ р ғ ы н д а р ы н ы ң , 
шаруа қожалық 
жетекшілерінің өз 
қаражаты есебінен 
сатып алына-
ды. Вакцинация-
лау жұмыстарын 
міндетті түрде 
в е т е р и н а р и я л ы қ 
дәрігер жүргізуі 
қажет екендігін де 
ескерте кеткім келеді. 
Толық ақпарат алу 
және туындаған 
сұрақтар бойынша 
тұрғындарға «ШҚО 
Абай ауданының 
в е т е р и н а р и я 
бөліміне» немесе 
«Абай ауданының 

ветеринариялық қызметіне» 50-364, 9-16-
16 телефондары бойынша хабарласуларына 
болады. Сонымен қатар, мына жайтты да 
айта кеткен жөн. Жалпы, ветеринариялық 
алдын-алу іс-шараларын жүргізу бойын-
ша қызметтерін атқару барысында ве-
теринария саласының қызметкерлеріне 
көмек көрсетпегендері үшін 2014 жылғы 5 
шілдедегі ҚР әкімшілік құқық бұзушылық 
Кодексінің 406 бабының 13-тармағына 
сәйкес, жеке тұлғаларға 5 АЕК, шағын 
кәсіпкерлік субъектілеріне 25 АЕК, орта 
кәсіпкерлік субъектілеріне 50 айлық есептік 
көрсеткіш, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 100 
АЕК көлемінде айыппұл салынады.

-Аталмыш салаға бүгінде мемлекет та-
рапынан да зор көңіл бөлінуде. Осы рет-
те қазіргі уақыттағы ветеринария са-
ласы арқылы көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтерге тоқталсаңыз...

-Сауалыңыз орынды. Әуелгі кезекте тоқтала 
кетер болсам, «ШҚО Абай ауданының ве-
теринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
жеке және заңды тұлғаларға бірқатар елеулі 
мемлекеттік қызметтерді көрсетеді. Атап 
айтсақ, мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық бақылау және қадағалау 
объектілеріне ветеринариялық-санитариялық 
қорытынды беру, мемлекеттік қызмет жеке 
және заңды тұлғаларға «Ветеринария тура-
лы» 2002 жылғы 10 шілдедегі ҚР заңының 35-
бабы 2-тармағының 6-тармақшасына сәйкес 
ветеринариялық-санитариялық қорытынды 
бланкісі үшін ақылы түрде қызмет көрсетіледі. 
Сонымен қатар, мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижесіне тоқталсақ, мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық бақылау және 
қадағалау объектілеріне ветеринариялық-
санитариялық талаптарға сәйкестігі туралы 
ветеринариялық-санитариялық қорытынды 
және анықталған бұзушылықтарды жою ту-
ралы ұсынымдарды бере отырып, объектінің 
ветеринариялық қағидаларға және талаптарға 
сәйкес еместігі туралы ветеринариялық-
санитариялық қорытынды жасайды.Сондай-
ақ, бұл орайда да аталмыш қызмет түрі 
заңмен қуатталған. Яғни, ішкі сауда нысан-
дарында жануарларды өсіру, өткізумен айна-
лысуда және мал өнімдері мен шикізаттарын 
сақтау және сатумен айналысатын нысан-
дарда ветеринариялық-санитарлық талап-
тар сақталмаған жағдайда ҚР әкімшілік 
құқық бұзушылық Кодексінің 406 бабының 
2-тармағына сәйкес, жеке тұлғаларға 20 
АЕК, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 50 
АЕК, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 100 
АЕК, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 200 АЕК 
көлемінде айыппұл салынатынын ескерте 
кеткім келеді.Енді ШЖҚ «Абай ауданының 
ветеринариялық қызметі» КМК қызметіне 
келер болсақ, аталмыш мекеме жеке және 
заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығы 
түліктеріне ветеринариялық куәлік бере 
отырып бірдейлендіру ісін жүргізеді. Бұл 
орайда мемлекеттік қызмет жеке және заңды 
тұлғаларға ақысыз түрде көрсетіледі. Деген-
мен «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 
шілдедегі ҚР заңының 35-бабы 2-тармағының 
6-тармақшасына сәйкес чиптердің құнын 
қайтару ақылы негізде жүргізіледі.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесіне 
тоқталсақ, ауыл шаруашылығы жану-
арларын бірдейлендіру тәсілдері бойын-
ша жануарларға ветеринариялық паспорт 
бере отырып, жеке нөмір беру, төлнұсқа 
беру, ветеринариялық паспорттан үзінді 
көшірме беру ісі жүргізіледі. Бұл рет-
те ауылшаруашылығы жануарларының 
төлдері, оның ішінде құлындар төрт айлық 
жасынан; бұзау, қозы, лақтар, боталар 
туған күнінен бастап 7 күн өткеннен кейін 14 

жұмыс күні ішінде бірдейлендіріледі. Ауыл 
шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру 
ҚР АШМ «Ауыл шаруашылығы жануарла-
рын бірдейлендіру қағидаларын бекіту тура-
лы» 2015 жылғы қаңтар айының 30-ы күнгі 
№7-1/68 бұйрығына сәйкес жүзеге асыры-
лады. Жылқы малдарын бірдейлендіру таңба 
басу процесі арқылы, яғни суық және ыстық 
тәсілмен жүргізіледі. Жылқыларға таңба 
денесінің сол жағына жауырын аумағына 
реттік нөмір салынады. Жылқы түлігін 
таңбалау процесін жүргізу үшін ауылда ар-
найы расколдар болуы қажет.

Мал иесі малдәрігерлік  талаптарды сақтай 
отырып  иелігіндегі малдарын және мал са-
тып алған жағдайда, олардың уақтылы есеп-
ке алынуына, сырғалатуға және төлқұжат 
алуға міндетті. Сондай-ақ, мал иесі қолда бар 
мал басының уақтылы «Ауылшаруашылығы 
малдарын бірдейлендіру» дерекқорына 
енгізіліп, малдарды өз қажеттілігіне сойып 
алған жағдайда және сатылған малдардың 
дерекқордан шығарылуын қадағалауы 
қажет. Себебі, малдәрігерлік алдын-алу іс-
шаралары, ветеринариялық анықтамалар 
беру тек дерекқорда тіркелген мал басы бой-
ынша жүргізіледі. 

Ветеринария саласындағы жергілікті 
атқарушы органды, жергілікті атқарушы 
орган құрған мемлекеттік ветеринариялық 
ұйымды жаңадан сатып алынған, әкелінген, 
алынған төл, оларды сою және өткізу бойын-
ша ескертпеген жағдайларда 2014 жылғы 5 
шілдедегі ҚР әкімшілік құқық бұзушылық 
Кодексінің 406 бабының 9-тармағына сәйкес, 
жеке тұлғаларға 5 АЕК, шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне 25 АЕК, орта кәсіпкерлік 
субъектілеріне 50 АЕК, ірі кәсіпкерлік 
субъектілеріне 100 АЕК көлемінде айыппұл 
салынады. Тұрғындар мұны да баса ескерсе 
екен деймін.Ал ветеринариялық анықтама 
беру ісіне келер болсақ, мемлекеттік қызмет 
жеке және заңды тұлғаларға тегін көрсетіледі.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі 
- ветеринариялық анықтама, не мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы дәлелді жауап бола алады. 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтің қорытындысын беру 
сағат 9.00-17.30 ға дейін жүзеге асырыла-
ды. Осы аталған мемлекеттік қызметтердің 
стандарттары ҚР АШМ 2015 жылғы 6 
маусымдағы №7-1/418, регламенттері ШҚО 
әкімдігінің 2015 жылғы 22 қыркүйегіндегі 
№244 қаулысымен бекітілді.

-Қаңғыбас иттер мен мысықтарды жою 
бо-йынша мағлұмат берсеңіз...

- ШЖҚ «Абай ауданының ветеринариялық 
қызметі» КМК қаңғыбас иттер мен 
мысықтарды жоюды іске асырады. Бұл 
жұмыстар арнайы у беру арқылы жүргізіледі. 
У ретінде «А» тобының уларына жататын 
«аделин» ерітіндісі қолданылады. У ағзаға ен-
геннен кейін тыныс алу жолдарының бұлшық 
еттерін зақымдайды және у бірден ағзаға жай-
ылып, тез арада өлім-жітімге ұшыратады. 
Бүгінгі таңда 382 иесіз ит жойылды. Қаңғыбас 
иттер мен мысықтар аса қауіпті аурулардың 
тасымалдаушысы болғандықтан, оларды жою 
жұмыстары өте маңызды болып табылады.

-Қазіргі уақытта мал шаруашылығында 
өте маңызды саналатын қолдан 
ұрықтандыру жұмыстарына тоқталып 
өтсеңіз.

-Мүйізді ірі қара малдарының тұқымдарын 
асылдандыру мақсатында қазіргі таңда 
қолдан ұрықтандыру жұмысы кең қолдау 
табуда. Қолдан ұрықтандыруға сұраныс 
берген мал иесі қажетті малдың тұқымын 
өзі таңдауға мүмкіндігі бар. Бұл орайда 
ұрықтандырудың үш жолы бар: ректоцерви-
кальды, маноцервикальды, визоцервикальды. 

Қазіргі уақытта мүйізді ірі қара малда-
рын қолдан ұрықтандыру жұмыстары бой-
ынша «Нұрсұлтан» шаруа қожалығы 30 бас 
аналықты қазақтың ақбас тұқымымен қолдан 
ұрықтандырды. Жеке меншік мал иелерінен 
Қарауыл ауылынан Қайсабеков Айдар 1 
бас, Қасабаев Нұрдрахман 3 бас, Отарба-
ев Алтынбек 1 бас, Дүйсенбеков Нұргелді 1 
бас және Кеңгірбай би ауылынан Жарасба-
ев Жасұланның 1 бас мүйізді ірі қара малы 
ұрықтандырылды. Жалпы, аудан бойынша  37 
бас МІҚ малдары қолдан ұрықтандырылды.

-Өзге облыстардан, тіпті, шет мемлекет-
терден ауданымызға әкелініп жатқан асыл 
тұқымды малмен қандай бағытта жұмыстар 
жүргізесіздер?

 -Егер асыл тұқымды мал әкелінген, са-
тып алынған, әкетілген, орын ауыстырған 
жағдайларда жануар иесі ветеринария 
саласындағы жергілікті атқарушы органға 30 
күнтізбелік күннен кем емес уақыт бұрын ау-
ызша немесе жазбаша түрде хабарлайды және 
карантинге қойылады. Ауылшаруашылығы 
жануарларын карантинге қою жұмысы «Жа-
нуарларды карантиндеу қағидаларын бекіту 
туралы» еліміздің ауылшаруашылығы 
министрлігінің арнайы бұйрығы бар.

Жануарларды карантиндеу жоспарында 
малды карантиндеу ұзақтылығы мен талап-
тары, диагностикалық зерттеулерге жататын 
жануарлар ауруларының тізбесі, өткізілген 
уақыты, көрсетілген ветеринариялық өңдеу, 

шаралардың жүргізілуіне жауапты тұлғалар, 
ауру жануарлар, ауруға күдікті жануарлар 
анықталған шаралары қоса көрсетіледі. Ка-
рантиндеу барысында мүйізді ірі қара ма-
лын бруцеллез және туберкулезге; түйелер 
мен шошқаларды бруцеллезге; жылқыларды 
маңқаға, шағылысу ауруына; сонымен 
қатар асыл тұқымды жануарларды, бұқалар 
үшін паратуберкулезге, трихомонозға, 
кампилобактериозға, хламидиозға, 
лептоспирозға, инфекциялық ринотрахеитке, 
вирусты диарея ауруларына міндетті тексеру 
ескеріледі. Үшінші елдерге немесе Кедендік 
Одаққа және Еуразиялық Экономикалық 
кеңеске мүше елдерден әкелінетін жануар-
лар белгілеу пунктінде Шмалленберг ауру-
ына мониторингтік диагностикалық зерттеу 
жүргізу ескеріледі.

Жануарларды карантиндеу кезеңінде 
жануарлар температурасы, жануарларды 
ветеринариялық қарау, жоспарда көрсетілген 
диагностикалық зерттеулер, ветеринариялық 
өңдеулер жүргізіледі. Карантин қорытындысы 
бойынша мемлекеттік ветеринариялық 
дәрігерлер эпизоотологиялық зерттеу 
актісін толтырады. Карантиндеу ережелері 
бұзылған жағдайда 2014 жылғы 5 шілдедегі 
ҚР әкімшілік құқық бұзушылық Кодексінің 
406 бабының 14-тармағына сәйкес, жеке 
тұлғаларға 5 АЕК, шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне 25 АЕК, орта кәсіпкерлік 
субъектілеріне 50 АЕК, ірі кәсіпкерлік 
субъектілеріне 100 АЕК көлемінде айыппұл 
салынады.

-Сібір жарасымен ауырған мал көмінділері 
мен мал өлекселерін тастайтын орындар 
бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп 
жатыр?

- Аудан бойынша Кеңгірбай би және Көкбай 
ауылдық округтерінде 4 сібір жарасының 
көмінділері бар. Сібір жарасының көмінділері 
арнайы қоршалған, автоматтандырылған 
ақпараттық жүйеге енгізілген, топографиялық 
картаға түсірілген. 

Ауданымызда жалпы саны 10 мал өлексесін 
тастайтын арнайы орындар бар. Оның ішінде 
біреуі 1 типтік, қалған 9-ы биотермиялық 
шұңқыр болып табылады.

-Мал сою алаңдары бойынша ақпарат 
беріп өтсеңіз...

-Ауданымызда 2015 жылы 10 мал сою 
алаңы жұмыс жасап тұрған болатын. Биыл-
дан бастап бұл көрсеткіш 12-ге өсті. Қарауыл, 
Кеңгірбай би, Көкбай, Медеу, Саржал, 
Қасқабұлақ, Тоқтамыс, Орда ауылдарында 1 
мал сою алаңынан; Архат, Құндызды ауылда-
рында 2 мал сою алаңынан бар.

Барлық мал арнайы мал сою алаңдарында 
сойылуы тиіс. Ветеринариялық дәрігер 
мал сою алаңында сойылған малға 
ветеринариялық-санитариялық сарап-
тама жүргізгеннен кейін ғана тиісінше 
ветеринариялық анықтама беріледі.  

Егер мал арнайы мал сою объектілерінде 
сойылмаған жағдайда, әкімшілік құқық 
бұзушылықтар Кодексінің 406 бабының 
4-тармағына сәйкес, жеке тұлғалар 20 АЕК, 
шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 50 АЕК, 
орта кәсіпкерлік субъектілеріне 100 АЕК, ірі 
кәсіпкерлік субъектілеріне 200 АЕК көлемінде 
айыппұлға тартылады.

-Сұхбатымыздың соңында өз ұжымыңыз 
жайында айтып өтсеңіз...

-Қандай қызмет болмасын ұйымшыл 
ұжымның нәтижесінде ғана еселі табысқа 
жетеді. Бұл ретте біздің мекеменің және 
ШЖҚ «Абай ауданынының ветеринариялық 
қызметі» КМК ветеринариялық 
дәрігерлерінің қызметкерлерінің кәсіби 
біліктілігі өте жоғары екендігін атап 
өткім келеді. Тоқтала кетсек, Жарасбаев 
Жасұланның басшылығымен жұмыс атқарып 
жатқан Кеңгірбай би ауылдық округінің, 
Жақып Рымғазының жетекшілігімен жұмыс 
атқарып жатқан Көкбай ауылдық округінің, 
Нұғымаров Қарықболдың басшылығымен 
қызмет етіп жатқан Құндызды ауылдық 
округінің, Байшолпанов Саяттың 
басқаруымен еңбек жасап жатқан Тоқтамыс 
ауылдық округінің, Мұқанов Сайлаудың  
басшылығымен жұмыс атқарып жатқан Сар-
жал ауылдық округтерінің ветеринариялық 
дәрігерлері өз қызметтеріне өте тиянақты, өз 
мамандықтарын сүйетін нағыз шеберлер деп 
білемін.

-Ауыл шаруашылығының аса маңызды 
саласы ветеринария саласының қызметі 
адамзаттың денсаулығына да тікелей 
байланысты. Осынау сала қызметкерлері 
өздерінің сүбелі еңбектерімен 
жануарлардың денсаулығын қорғайды, сол 
арқылы адам денсаулығының күзетінде 
тұрады, өнімнің сапасын және оны қайта 
өңдеу мен сақтауды бақылайды.  Мұның 
барлығы еселі еңбекті, зор жауапкершілікті 
білдіреді. Сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. 
Аталмыш саладағы еңбектеріңіздің жемісі 
еселене берсін!                                                

                                                Сұхбаттасқан 
Тоғжан Рахымбекқызы

«Абай елі»

    ВЕТЕРИНАРИЯНЫҢ  МАҢЫЗЫ  АРТЫП  КЕЛЕДІЖанабек Ахметов:
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Биылғы жылы шежірелі қарт, батагөй 
қария, даланың дархан мінезді ақыны 
Шәкір Әбеновтың туғанына 115 жыл то-
лады. Кешегі ұлылардың сарқытындай 
болған қадірменді ақсақалдың арамыз-
дан кеткеніне көп бола қоймаса да оған 
деген жұртшылықтың құрмет-ілтипаты, 
сағынышы әлі де суып үлгерген жоқ. Қайта 
рухани мұраларын жыл сайын жаңғыртып, 
жаңа буынға жаңа қырынан танытып, өнеге 
тұтуда. Бұл ретте ақынның торқалы тойы 
абыз ақсақалдың туған мекенінде, қаймағы 
бұзылмаған қазақы өлке Құндызды ауылын-
да болып өтті.

Салтанатты кеш аталмыш ауыл төріндегі 
Шәкір атамыздың мұражай үйінің алдын-
да мерекелік іс-шарамен шымылдық түрді. 
Шара беташарында кіріспе сөз алған аудан 
әкімінің орынбасары Марат Еділбаев пен 
ауыл әкімі Тілек Үркімбаевтар құттықтау 
сөз сөйлеп, мерекелік жиынды ашып берді. 
Аталмыш іргелі басқосуға ауданымыздың 
көзіқарақты зиялы қауым өкілдері, мекеме-
ұйымдар басшылары мен ақынның туыста-
ры, Құндызды ауылының тұрғындары мол 
жиналған болатын.

Тартымды өрбіген кештің маңызын 
арттырған жайт Шәкір атамыз жайлы 
толғанған естеліктер болды. Әсіресе абыз 
ақынның туысқан інісі, бүгінде өзі де 
ауылдың қадірменді ақсақалына айналған 
Көлембай Әлімбеков тағылымды әңгіме 
өрбітіп, Шәкір атамыздың өмірінен қызықты 

естеліктер айтты. 
Сонымен қатар, құндыздылық жас дарын 

ақындар жиналған қауымды аталарының 
жыр-өлеңдерімен сусындатты. Расын-
да, кешегі жыраулар үлгісімен жазылған, 
қуатты ойдан құралған, көркем кестелі 
ақын шығармалары бүгінгі күні де маңызын 
жоймаған.

Құндызды ауылының тумасы, ұзақ жыл-
дар бойы Шәкір атамыздың шәкірті болған, 
Алматы облысына қарасты Қапшағай 
қалалық Мәдениет үйінің директоры Серік 
Бекбосынов аталмыш шараға арнайы келген 
болатын. Қадірменді мейман абыз ақынға 
арнау өлеңін оқыды. Бір бұл емес, жергілікті 
ақын Қожағұлов Еркін де жүрекжарды туын-
дысын көпшілік алдында паш етті.

Кеш барысы осылайша әсерлі өрбіді. 
Шәкір атамыздың 115 жылдық тойы Абай 
елі үшін елеулі мереке. Сондықтан да болар, 
ақынның артындағы ұрпағы, жалғыз тұяғы 
Сана апайымызға қазақы дәстүрмен ақ ора-
мал тарту етіліп, камзол кигізілді. Мұндай 
сый-сияпат Көлембай Әлімбеков, Абай 
елінің бас ақыны Төлеген Жанғалиев, туы-
сы Тоқтарбек Күнғалиев және осынау тойды 
ұйымдастыруға ат салысқан, басы-қасында 
жүрген ауылдық ақсақалдар кеңесінің 
төрағасы Қайырбек Тайтөлеуовке, қасиетті 
ұлылар мекенінде, Құндызды елінде еңбек 
еткен, Шәкір атамыздың қасында талай 
жыл бірге жүріп, інісіндей болған Меллат 
Дүйсенбаевқа да көрсетіліп, құрмет ретінде 
қазақы салтпен оюлы шапан жабылды.

Мұнымен қатар, бүгінде атамыздың ән-
жырын насихаттап жүрген бірегей шәкірті 
Амангелді Жікенов те көпшілік алдында сөз 
сөйлеп, кезінде үйренген екі әнін нақышына 
келтіре орындап, тыңдарман көңілдерін 
серпілтті. Одан кейін жас әнші Қайрат 
Қабышев Шәкір атаның жұртшылық ара-
сында танымалдылыққа ие бірқатар әндерін 
тамылжыта орындады. Өз кезектерінде мек-
теп оқушылары да жергілікті сазгер Ақылбек 
Нұрахметовтың «Шәкір ұрпақтарының 
үні» атты әнін ерекше жігермен орындап, 
көрермен қошеметіне бөленді. 

Аталмыш кеш әдеби композиция-

мен де көркем өрбіді. Бірнеше оқушы 
«Шәкіртану» сабағында үйренген Шәкір 
ақынның тақпақтарын мәнерлеп жатқа ай-
тып, көпшіліктің алғысына бөленді. Расында, 
ақын өлеңдері осынау ұрпақтармен өміршең.

Салтанатты шара аяқталғаннан кейін 
жиналған көпшілік қауым қыр басында 
тұрған Шәкір атамыздың зиратына барып 
зиярат етіп, сүре оқып, дұға бағыштады.

Сонымен қатар, ауылымыздың тойхана-
сында ақын рухына арналып, үлкен ас беріліп, 
Құран бағышталып, қатым түсірілді. Бұл жи-
ында да абыз ақсақалдың көзкөргендері сөз 
сөйлеп, Шәкір жайлы естеліктер айтылды. 
Ал соңын ала Шәкірдің ұрпақтары Сана мен 
Арнұр ауыл азаматтарына алғыстарын ай-
тып, жүрекжарды тілектерін білдірді. 

Түс ауған соң ақын тойы жаңаша сипат-
пен жалғастық тапты. Анығырақ айтсақ, 
қазақтың аламан бәйгесі, құнан, тай жары-
стары ұйымдастырылды. Жүлде қоры да 
қомақты екен. Аламан бәйгеге «жигули» 
автокөлігі тігілді.

Бір бұл емес, осынау ұлан-асыр шара ба-
рысында ұлттық ойындар: қазақ күресі, жаяу 
жарыс, қол тірес өткізіліп, жеңімпаздар ма-
рапатталды. Аламан бәйгеде бас жүлдені 
Құрманғазин Ерсіннің «Дос» сәйгүлігі иелен-
се, құнан жарысында Нұғымаров Мараттың 
«Құндызды қасқа» аты және тай жарысында 
Мамытұлы Айбектің «Жалын» аты сәгүлігі 
І орынды еншіледі. Шабандоздар тиісінше 
сый-сияпатқа кенелді.

Қол күресінен 
ерлер арасын-
да Нұғымаров 
Айдос І орын-
ды жеңіп алса, 
жаяу жүгіру жа-
рысы бойынша 
Еңсебаев Айдын 
жүлделі жеңісті 
қ а н ж ы ғ а с ы н а 
басты. Нағыз 
ұлттық ойын 
қазақ күресі 
екені хақ. Түйе 
палуан сайы-
сынан І орын-
ды Нұғымаров 
Марат, ІІ орын-
ды Батырбаев 
Аян, ІІІ орынды 

Еңсебаев Айдын иеленді. 
Осы спорт түрінен 25 келі салмақ пен 55 

келі салмақ арасында шеберлік байқасқан 
құндыздылық жас балуандар белдесуі 
де тартысты өтті. Бұл жарыста І орынды 
Серікханұлы Роллан, ІІ орынды Дарынұлы 
Біржан, ІІІ орынға Сұлтанұлы Мирас ие бо-
лып, бағалы сыйлықтар табысталды. 

Ауыл халқы осынау іс-шараларды та-
машалап, бек риза болысты. Думан-
ды шара мұнымен тәмамдалған жоқ. 
Кешкі сағат 20-00-де Жастар саябағында 
«Қаламқас» ән-би ансамблінің гала-концерті 
ұйымдастырылды. Соңынан Құндызды 
ауылының талантты жастарының әні мен 
биі орындалды. Әсіресе, көрермендердің 
сұрауымен Шәкірдің шәкірті Алмаз Мади-
ева мен тікелей ұрпағы Арнұр Шәкеровтың 
бірнеше әндері орындалды.

Бұл дүбірлі той көптің көмегімен орын 
алып отыр. Шәкір атамыздың 115 жылдығы 
құрметіне арналған шараны ұйымдастырып, 
ойдағыдай өтуіне ауылымыздың 1973 жыл-
дан 1993 жылға дейінгі туған азаматтар мен 
Шәкір атаның туыстары, «Наз» ұрпақтары, 
ынталы ауыл тұрғындары демеушілік 
көрсетіп, атсалысқан болатын-ды. Осы 
тойды ұйымдастырушы ауыл азаматтары 
қатарында 2013 жылғы «Қазақстан барысы» 
жеңімпазы Айбек Нұғымаров және «Наз» 
ұрпағы Сырым Дүйсекин, ауыл әкімдігі 
мен клуб үйінің қызметкерлерінің қосқан 
үлестерін баса атап өткен ләзім. Ал аталмыш 
шараның сценарийін жазып, ұйымдастырып 
өткізген Құндызды ауылының клуб үйінің 
меңгерушісі Төлендиев Ерқанаттың да еңбегі 
зор.

Абыз ақсақалға, оның мұраларына де-
ген құрмет – ұрпаққа ұлағат. Бұл рет-
те заманының біртуар шайыры Шәкір 
Әбеновтың торқалы тойы Шығыс жерінде, 
Абай еліндегі Құндызды ауылында тұңғыш 
рет ауыл тұрғындарының демеушілік жа-
сап, атсалысуымен ұйымдастырылып 
өткізілді. Бұл сөз жоқ, елдігіміздің, береке-
бірлігіміздің кемелдігінің бір белгісі екендігі 
анық.

«Абай елі» ақпараты

Шәкір Әбеновке 115 жыл

ДАЛАНЫҢ  ДАРА ШАЙЫ-
РЫНА АРНАЛДЫ

29 тамыз күні аудан орталығы Қарауыл 
ауылында көпшілік көңіліне әсерлі сезім, 
танымына  толымды мазмұн сыйлаған 
ерекше шара ұйымдастырылды. Нақтырақ 
айтсақ, Семей ядролық сынағының 
жабылғанан 25 жыл толуына және Қазақстан 
Республикасының Конституциясы күніне 
арналған мерекелік іс-шара болып өтті.

Жиналған көпшілік алдында ең алды-
мен аудан әкімінің орынбасары Бауыр-
жан Тәттібеков лебіз білдіріп, сөз сөйледі. 
Жерлестерін байтақ еліміз үшін айтулы са-
налатын осынау қос мерекемен құттықтаған 
Б.Болатұлы әсіресе қырық 
жыл бойы қастерлі даламыз-
ды у мен өртке толтырған 
осынау зұлматтың келтірген 
зардаптарына тоқтала келе, 
Семей полигонын ерікті 
түрде жабу қазақ елін әлемдік 
қауымдастық алдында ерекше 
мәртебеге бөлегенін де айтып 
өтті. Бұл ретте Елбасы, Ұлт 
Көшбасшысының 1991 жылы 
тарихи құжатқа қол қоюы һәм 
жаһан жұртшылығын ядролық 
қарусыздануға шақыруы адам-
зат үшін аса маңызды саяси 
қадам. Оған өз тараптары-
нан үн қосушы мемлекеттер 
саны жыл өткен сайын артып 
келеді. Бүгінде бейбітшілік 
сүйгіш еліміз әлем бойынша 
антиядролық қозғалыстың 
көшбасшысы саналады. Жаһан 
жұртшылығы біздің осынау 
жетістігімізді жете зерттеуде. Ал осы орайда, 
алғаш болып ғасыр қасіретін тоқтатуға үн 
тастаған абайлықтардың қажырлылығын да 
баса атап өтуге болады.

- Ядролық қаруларды сынауды тоқтату 
тарихта бұрын-соңды болмаған теңдесіз 
қадам еді. Бұл – адамзат баласы байыпты 
байламға келіп, ақылға жеңдіретін және 
өзін-өзі жоюға әкеліп соғатын ядролық 
текетірес саясатын тоқтататын ұлы сенімдер 
мен үміттерге толы уақыт еді. Бүгінде біз 
еліміздің өнегесіне ергендердің саны тым аз 
екендігіне, сөйтіп, ядролық апаттың бүкіл 
әлемге қаупі әлі де сейілмей тұрғанына 
алаңдаушылық білдіреміз. Бүгінгі күн – 

бәріміз үшін маңызы зор күн. Халқымыз 
көп жыл бойы полигонның зардабын тартты. 
Қасиетті қазақ жері сынақ алаңына айналды. 
Біз Тәуелсіздіктің арқасында оны жаптық. 
Бұған қаншама қиындықтар арқылы қол 
жеткізгенімізді әрдайым есте сақтауымыз 
керек. Ұлы даламызға азапты қасірет әкелген 
оқиға еш уақытта қайталанбауы тиіс, - деді 
өз баяндамасының қорытындысында Бауыр-
жан Болатұлы.

Аудан басшысы орынбасарының 
танымдық баяндамасынан соң осынау кештің 
өзегі саналар «Жарылыс тауқыметі» атты 
сахналандырылған қойылымға кезек берілді.  
Көріністегі рөлдерді сомдағандар жергілікті 

өнер 
адамдары. Атап айтсақ, 
«Қаламқас» халықтық ән-
би ансамблінің жас әншісі, 
ұжым құрамына таяуда 
ғана қабылданған Ақбота 
Кәрменова мен Қуаныш 
Сүлейменовтердің актерлік 
шеберліктеріне тәнті болдық. 
Сондай-ақ, ана бейнесін та-
маша сомдаған Төлеубаева 
Жаннұр да көрерменнің ыстық 
ықыласына ие болды. 

Қойылымның режиссері 
абайлық танымал өнер иесі Ду-
лат Қабдолдин екен. Көріністі 
әзірлемес бұрын үлкен ізденіс 

жүргізгені, полигон зардабын жете зер-
делей келе, осынау тақырыпты, ғасыр 
зобалаңын жұртшылыққа ашып жеткізу 
үшін айтарлықтай ерен еңбек жасағаны 
байқалып тұрды. Атап айтсақ, қойылымдағы 
басты рөлдерді сомдаған Мәденов Серікжан 
сәулелі сахна төрін бағындыруды бұрыннан 
армандайды екен. Ядролық сынақтар зар-
дабынан мүмкіндігі шектеулі болып өмірге 
келген жас дарын иесі бұл күні осынау ізгі 
арманына бір сәт қол жеткізе алды. Өз рөлін 

шынайы сомдап, қойылымның мазмұнын 
шеберлігімен байытып, көрермен қауымның 
жанарына жас толтырарлық әсер сыйла-
ды. Расында, бәкене бойлы талантты жас өз 
тағдырын өзі бейнелегендей еді. Оның рөлінің 
жұртшылық жүрегіне жылы тиіп, ерекше 
әсер қалдыруының бір себебі осы дер едік. 
Осылайша, қырық жылғы қасіретті бірер 
сәттік көрініске сыйдыра білген өнерпаздарға 
талғампаз халық қошемет көрсетіп, ұзақ қол 
соқты. Расында, жаңа буынмен толыққан 
«Қаламқас» ән-би ансамблінің бұл жаңашыл 
қадамы баршаны тәнті еткені хақ.

Мерекелік кеш барысы осыдан соң әдеби-
танымдық сипат алып, Мерғали Ибраев 

атындағы «Ақсұңқар» ақындар сыныбының 
оқушылары жүрекжарды жырларын ағытты. 
Өлең өлкесінде өзіндік өрнекті із салып келе 
жатқан Оралқызы Зарина, Садырбекқызы 
Диана, Уатжанова Ажар сынды жас сөз 
зергерлері мерекелік тақырыптарға орай өз 
шығармаларын тарту ретінде әзірлеп келіпті. 

Сонымен қатар көрермен қауым Нұрбек 
Өмірбек пен Жанат Хайсина орындаған 
«Заман-ай» әнін де ұйып тыңдап, бірқатар 
қосыла ән салды. Ядролық қарудың уыты-
на тұншыққан қазақ даласының қасіретін 
тап басып, әсерлі түрде беретін осынау ән 
көпшілікке ой салғаны анық.

(Басы. Жалғасы 6 бетте)

Салтанатты шара

САН СЕЗІМГЕ БӨЛЕГЕН 
МЕРЕКЕЛІК КЕШ
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Абай еліне де келіп жеткен қоңыраулы 
қоңыр күздің алғашқы мерекесі 1 қыркүйек 
– Білім күні Қарауыл мектеп гимназиясында 
да әсерлі өтті.  2016-2017 оқу жылының бета-
шары іспеттес осынау салтанатты жиынның  
бір ерекшелігі  Қазақстан Тәуелсіздігінің 
25 жылдық мерей тойы мен ҚР Конститу-
ция күніне орай өткізілуі еді. Аталмыш қос 
тақырып мерекелік жиында да қозғалып 
өтілді.

Бұл күн әсіресе мектеп табалдырығын 
алғаш рет аттаған 1-сынып оқушылары 
үшін ерекше күн болып есте қалмақ. Мектеп 
өмірінде айрықша дәстүрге айналған осынау 
салтанатты жиынға «Нұр Отан» партиясының 
Абай аудандық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Қ.Дүрмекбай, ардагер 
ұстаз, жерлес ақынымыз Төлеген Жанғалиев, 
ауданның мәдениет, дене шынықтыру және 

спорт бөлімінің бас маманы Елдар Ораза-
лы, Қарауыл ауылдық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Шыңғыс Несіппай мен Кеңгірбай 
би ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Асқар Жарасбаевтар қатысты. 

Әсем безендірілген мектеп алаңына 
білім баспалдағын енді ғана аттап отырған 
1 сынып оқушыларын және сынып 
жетекшілері Үміткүл Ілиясқызы мен Нұргүл 
Абзалханқызын құрметпен қарсы алған соң 
алғашқы қоңырау салтанаты өз мәнінде 
жалғасын тапты.

Өз ұжымын, оқушылар мен ата-аналар 
қауымын жаңа оқу жылының басталуымен 
және Білім күнімен құттықтаған Қарауыл 
гимназиясының директоры Қуаныш Жа-
расбаев өткен оқу жылындағы мектеп 
жетістіктеріне де тоқталып өтті. Білім орда-
сы басшысының айтуынша, өткен оқу жылы 
өзіндік жетістіктерімен табысты жыл санала-
ды. Оған келтірер дәлел мен дәйек көп.

-ҰБТ сынағына мектебіміздің 18 түлегі 100 
% қатысып, 87 балға қол жеткіздік. Рысбеков 
Бейбарыс, Сиязова Айнұр «Алтын белгіге» 
ие болса, Уәлибекова Ділдә «Үздік атте-
стат» иегері атанды. Мемлекеттік грантқа 7 
түлегіміз ие болды. Мұның барлығы сөз жоқ 
гимназиямыздағы оқытушылық құрамның да 
жемісті еңбегінің нәтижесі, - деді өз сөзінде 
Қ.Жарасбаев. Гимназия директоры сонымен 
қатар олимпиадалық жарыстағы жетістіктер 

жайлы да сөз орайында баяндап өтті.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Білімді 

ұрпақ қашанда елдің тірегі, ал мектеп – ел 
мерейін асқақтататын тұлғалар баптай-
тын құтты мекен, алтын ұя» деп атап өткен 
болатын. Биылғы жылғы мектеп бітірген 
түлектердің сапалы білімінің арқасында ау-
дан, облыс абыройының асқақтауы аталмыш 
салатанатты жиында да айқын сезілді. Осы 
ретте білім ордасының басшысы жемісті 
еңбек етіп жүрген бірқатар ұлағат иелерінің 
есімдерін көпшілік алдында құрметпен атап 
өтті.

Осыдан соң гимназиядағы оқу ісінің 
меңгерушісі Айзат Орынғалиева 
директордың бұйрығымен таныстыра келе,  
өткен оқу жылының озаттарын Мақтау 
қағазымен марапаттап өтті. Сонымен қатар, 
директордың бейінді оқыту және ғылыми 

ж ұ м ы с т а р 
жөніндегі орын-
басары Мәрзия 
Абламбаева ерек-
ше қабілеттерімен 
д а р а л а н ғ а н 
д а р ы н д ы 
о қ у ш ы л а р ғ а 
алғыс хат ұсынды.  

Ал өз кезегінде 
сөз алған 
аудандық «Нұр 
Отан» парти-
ясы филиалы 
т ө р а ғ а с ы н ы ң 
бірінші орынба-
сары Қайырғазы 
Н ұ р л ы б е к ұ л ы 
аудан әкімі 
Т ұ р с ы н ғ а з ы 
Мүсәпірбековтың 

құттықтау жеделхатын жеткізіп, мектеп 
ұжымын жаңа оқу жылымен құттықтады.

Алғаш мектеп табалдырығын аттаған 
бүлдіршіндерді құттықтап, аманат 
және әліппе тапсыру құрметі 11 сынып 
оқушыларына бұйырды. Олар өз іздерін 
басқан кішкентай інілеріне ақ тілектерін 
жеткізе отырып, арнайы оқулықтарды табы-
стады. 

Бұдан кейінгі сөз кезегі 1 - сынып 
бүлдіршіндеріне берілді. Олар мектеп-
ке арнаған тақпақтарын айтып, жанарла-
ры қуаныштан бал-бұл жанды. Жүздері 
нұрға, құшақтары гүлге толған 1-сыныпқа 
қадам басқан шәкірттер алғашқы қоңырау 
үнін сыңғырлатты. Сондай-ақ, барлық 
бүлдіршіндерге Асқар Жарасбаев ағамыз 
ақ батасын берді. Міне, осыдан соң ғана ҚР-
ның Мемлекеттік туы шығарылып,  алғашқы 
қоңырау мерекесінің салтанатты жиыны 
да аяқталды. Барша оқушы арнайы тәрбие 
сағатына қатысу үшін мектептегі сынып 
бөлмелеріне енді.

Қоғам-мектеп- отбасы бірлігін 
ұштастыратын ол бала десек, болашақтың 
іргесін  қалайтын бүгінгі бүлдіршіндер 
ертеңгі ел азаматтары. Ендеше,  мектеп 
табалдырығын аттап отырған балақайлардың 
осынау қадамдарына сәттілік, ақ жол тілеп, 
алғашқы қоңырау күнімен құттықтаймыз.

«Абай елі» ақпараты

Қарауыл гимназиясындағы алғашқы қоңырау

Әрбір жаңа оқу жылы ұстаздар қауымы 
үшін еселі міндеттер жүктейді. Ал оның 
қарсаңында білім айдынындағы өткен 
жылдың жетістіктері мен кемістіктерін са-
ралап, білім саласындағы өзгерістерді жа-
риялап, жетістіктерге толы мектептерді 
түгендеп, жоба-жоспарды бекітіп, алдағы 
күндерге жаңа жоспарлар қою ләзім. Орта 
білім беретін мекемелер үшін бұл шара-
лар ұстаздардың дәстүрлі тамыз кеңесінде 
көрініс табады. Мұғалімдер үшін маңызды 
мәжіліс биыл да жоғары деңгейде өтті.

Жуырда Абай елінің ұстаздары аудандық 
Мәдениет үйінің кең залында бас қосып, 
жаңа 2016-2017 оқу жылына дайындықтарын 
пысықтады. Алқалы жиынның тақырыбы да 
ауқымды екен. Биылғы тамыз кеңесі «Білімді 
ұрпақ - мәңгілік ел» деген атауды арқау 
етіпті. Маңызды шараға аудан көлеміндегі 
барлық мектептердің директорлары, олардың 
оқу-тәрбие істері жөніндегі орынбасарлары, 
әдіскерлер мен ардагер ұстаздар жиналды.

Келуші қонақтар назарына ең алды-
мен қолөнер көрмесі жоғары талғаммен 
ұсынылды.  Әрбір білім ордалары жыл 
жетістіктерін тізген стендтері мен портфо-
лияларын, шебер қолдан шыққан қолөнер 
бұйымдарын, тіпті, мектеп бау-бақшасында 
өсіп-өнген күзгі өнімдерін де көрсетіп, таны-
стырды. 

Алқалы жиынға аудан әкімі Тұрсынғазы 
Мүсәпірбеков, аудандық мәслихат хатшысы 
Ерлан Лдибаев, білім бөлімінің бас маманы 
Нұрлан Алтыбаев арнайы қатысты. 

Салтанатты жиын дәстүрге сай мемлекеттік 
Әнұранмен ашылып, баяндамашыларға 
сөз кезегі ұсынылды. Алғашқы болып 
«Білімді ел – мәңгілік ел!» тақырыбында 
есепті баяндама жасаған аудандық білім 
бөлімінің бас маманы Нұрлан Алтыба-
ев өткен жылғы оқу жылын саралай келе, 
жетістіктер мен кемшіліктерге маңыздылық 
беріп өтті. Сондай-ақ, ұстаздар біліктілігі 
мен мектептердің материалдық базасына 
тоқталды. Бас маманның сөзіне сүйенсек, 
бүгінде аудан бойынша 11 мектеп жұмыс 
жасаса, онда 2510 бала заманауи үлгіде білім 
мен тәрбие алуда. Жоғары санатты ұстаздар 
қатары да мол. 

Нұрлан Алтыбаев сонымен қатар білім ор-
даларын биікке көтеретін білім сынағы ҰБТ 
нәтижесімен бөлісіп, жоғары көрсеткішке 
қол жеткізген мектептер мен төмен балл 
жинаған білім ошақтарын да атады. Осылай-
ша сөзінің соңында сыңғырлата жеткен жаңа 
оқу жылымен құттықтап, ұстаздар қауымына 
мол табыс тіледі.

Жарыссөзде сөз кезегін алған Абай 
мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі 
Кәдірбекова Райгүл «Жаңартылған білім 

беру бағдарламасы мектепте» 
атты тақырыпта баяндама жа-
саса, «Үш тілділікті дамыту-
заман талабы» тақырыбымен 
Ш.Әбенов орта мектебінің 
ағылшын тілі пәні мұғалімі 
Әкішева Сәуле өз ойын ортаға 
салды. Әр тыңдарманға 
тағылымды ой салған баян-
дамашы өз сөзін үш тілде 
сабақтады. 

Сондай-ақ аудандық 
әдістемелік кабинет 
меңгерушісі Гүлмира Қасеева 
«Педагог білімін жетілдіру, 
өмір бойы оқу парадигмасы» 
атты тақырыпта келелі баянда-
ма жасады. 

Тамыз кеңесінің алғашқы 
бөлімін қорытындылаған ау-

дан әкімі Тұрсынғазы Мүсәпірбеков ізгі 
лебізімен бөлісіп, ұстаздар қауымына тілегін 
арнады.

-Ардақты ағайын! Құрметті ұстаздар! 
Сіздерді ұстаздардың мерейлі мерекесі – 
«Білімді ел – мәңгілік ел» дәстүрлі тамыз 
мәслихатымен шын жүректен құттықтаймын! 
«Мұғалім – мәңгі нұрдың қызметшісі». 
Оқушылар санасына білім нәрін сіңіріп, 
тәрбие дәнін егіп, болашақ өмірге 
бағыттайтын, елдің келешегі үшін еселі 
еңбек ететін аяулы жандар – ұстаздар. Ұстаз 
болу, оның ішінде тәлім-тәрбиенің қайнар 
бұлағынан нәр алатын ұлылар мекенінде 
мұғалімдік қызмет ету – үлкен абырой, ауыр 
сын. Осындай биік талаптарға біліктілікпен 
жауап беріп, жан-тәнімен өз мамандығын 
сүйетін ұстаздар қауымына зор алғыс айта-
мыз, - деді өз сөзінде аудан басшысы. - Та-
мыз маслихаты – мұғалімдердің алқалы 
жиыны. Біз бүгін барлық істелген істерді са-
ралай отырып, алдағы міндеттерді айқындап 
отырғанымыздың себебін білесіздер. Бұл 
мәслихатта өткен оқу жылындағы оқу-тәрбие 
жұмысының қорытындысына талдау жаса-
лынып, алдағы мақсаттар айқындалатыны 
белгілі, - дей келе, келелі баяндамасында 
ауданымыз бойынша білім саласына кеңінен 
тоқталды.

Әлбетте, мұндай салтанатты жиындар 
марапат-құрметсіз өтпейтіні белгілі. Атал-
мыш кештің ресми түрдегі екінші бөлімі 
көптеген педагогтарды абыройға кенелтті. 
Алдымен Абай мектеп лицейі мен Мамай 
атындағы негізгі орта мектептеріне кел-
ген жас мамандар ортаға шақырылып, 
көпшілік алдында салтанатты түрде ант 
қабылдады. Ұстаздық қызметке жаңадан 
келген жастар қатарында химия пәнінің 
ұстазы Сайлаубеков Айдос, математика 
пәні бойынша Қондыбаева Жанель, физи-
ка пәнінен Тәжікенов Серікбол, Әрімбекова 
Жансая, Ғалымбекқызы Іңкәр, тарих пәнінен 
Қанағатова Айнұр және бастауыш сынып 
мұғалімі Манапова Мадина бар. 

Жас мамандарға сәт сапар тілеген арда-
гер ұстаз Бақыт Рахымжанова барлығына 
да еңбек кітапшаларын табыс етіп, қазақы 
дәстүрмен шашу шашты. Осынау мерейлі сәт 
білім беру саласына жаңадан қадам басқан 
жастардың жадында мәңгі қалатыны анық. 
Дегенмен ең бастысы, олардың барлығына да 
бұл көрсетілген құрмет – жүктелген сенім. 

Кеш «Қаламқас» ансамблінің әуезді 
әндерімен жалғанып, марапатқа бөленген 
ұлағат иелері алғысқа кенелді. Осы рет-
те алғыс арқалаған абырой иелерін біз де 
құттықтаймыз.

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,
«Абай елі»

Тамыз кеңесі

БОЛАШАҚТЫҢ  ТҰТҚАСЫ  
БІЛІМДІ  ҰРПАҚТА

ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫН БАСТАДЫ

Ауданымыздағы 85 жылдық тарихы бар Абай атындағы жалпы орта білім беретін 
мектеп-лицейіндегі алғашқы қоңырау мерекесі мейлінше тағылымды өрбіді. Себебі, осы-
нау салтанатты жиын 1 - қыркүйек Білім күніне, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына және ел Конституциясы күніне арналған болатын. «Армысың, аяулы мектебім!» 
атты тақырыпты арқау еткен жиынға оқушылармен қатар олардың ата-аналары, ардагер 
ұстаздар да мол жиналған болатын. Десекте ақжарма тілектер мен ізгі лебіздерге, ыстық 
қауышуларға толы осынау салтанатты жиынның басты кейіпкерлері таудай талап арқалап, 
мектеп табалдырығын алғаш аттап отырған бүлдіршіндер - 1-сынып оқушылары болатын. 

Жасқана басып ортаға сап түзеп шыққан бүлдіршіндерге ақ жаулықты  әжелеріміз қазақы 

дәстүрмен шашуларын шашты. Ал олардың ұстаздарының құшағы алқызыл гүлге, көңілдері 
шаттыққа толы болатын.

Алғашқы қоңырау мерекесіне Абай ауданы әкімінің орынбасары Марат Еділбаев, Абай 
ауданының Құрметті азаматы Майдан Мұқанов, Абай ауданы білім бөлімінің бастығы 
Мақсат Нұрсұлтанұлы құрметті қонақ болып қатысып, мектеп табалдырығын алғаш аттағалы 
отырған бүлдірішіндерге ақ жүректен шыққан тілектерін жеткізді. 

Сонымен қатар, салтанатты басқосу барысында 2016-2017 оқу жылында барлық ұстаздарға, 
мектеп оқушыларына, мектеп табалдырығын алғаш аттағалы отырған бүлдіршіндерге 
сәттілік тілеп, құттықтау білдірген мектеп-лицей директоры Роллан Тлеуханов тағылымды ой 
өрбітіп, келелі сөз сөйледі. 

Р.Рымханұлы өз сөзінде биылғы оқу жылындағы білім саласында орын алған тың 
өзгерістермен таныстыра отырып, оқушыларды тек білімге құштар болуға шақырды.

Мұнымен қатар, жиын барысында жылдағы дәстүр бойынша 11-сыныптың озат 
оқушылары 1-сыныпқа қабылданған балдырғандарға сәттілік тілеп, салтанатты түрде Елба-
сымыз Н.Ә.Назарбаевтың арнайы сыйлығы «Менің Отаным – Қазақстан!» атты қызғылықты 
жазылған танымдық оқулықты табыс етті. 

Сондай-ақ, осынау салтанаттың ең шешуші сәті - алғашқы қоңырау соғу құрметіне ие болған 
1-сынып бүлдіршіндері ортаға шығып, күміс қоңырау үнін сыңғырлата соқты.  Мерекелік 
жиын осылайша сазды әуенмен жалғасын тапты. 

Ал салтанатты жиыннан кейін барша оқушылар мектепке кіріп, сынып парталарына отыр-
ды. Олар үшін жаңа оқу жылындағы Білім күніне арналған «Мен өз Отанымның патриоты-
мын!» тақырыбында тәрбие сағаты өтті. 

Биылғы оқу жылында барлық оқушыларға тек қана табыс тілейміз! Білімнің кенін игеруде 
зерделілік танытып, үнемі биіктерден көріне берулеріне тілектеспіз. 

«Абай елі» ақпараты

Абай мектеп-лицейіндегі алғашқы қоңырау

БІЛІМ КЕНІН ИГЕРУГЕ КІРІСТІ
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Ағымдағы жылдың 14-20 
тамыз күндері Зырян ауданы, 
Бұхтырма кентінде футболдан 
әуесқой командалар арасында 
Шығыс Қазақстан облысының 
аймақтық  чемпионаты болып 
өтті. Дәстүрге айналған футбол 
жарысы жылда өтіп тұрады. Бұл 
чемпионатқа облыс бойынша 
10 команда қатысып, жүлделі 2 
орын алған Абай құрама коман-
дасы финалдық этапқа жолдама 
алды. 

Осы жарыстан біздің фут-
болшыларымыз 2013 жылы - 3 
орын, ал 2014 жылдан бастап -2 
орынды иеленіп келеді. 

Чемпионатқа барып жүлделі орын алуға ат салысқан футболшыларымыз  Е.Қанатұлы, 
Е.Бейсенбаев, М.Бауыржанұлы, Е.Әшманов, Б.Мәнзәл, Д.Мейрамбеков, А.Мәутхан, Қ.Сайн, 
Е.Ақанов, М.Мақсұтқанұлы, Ж.Сайлаубеков, О.Бейлхановтар және де жаттықтырушылар 
Медетов Қайрат пен Ғабитов Аманбекке алғыс айтамыз. Алдағы финалдық кезеңде жүлделі 
орын алуға тілектеспіз.

Д.Е.Жексенбаева
Абай ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, 

дене шынықтыру және спорт бөлімінің бас маманы

Бәрекелді!

Облыста олжалы 
орын еншіледі

Төрт құбыласын тең ұстаған Қарт 
Шыңғыстың төрінде төрт түлігін өргізіп, ата 
дәстүрін жаңғыртып, ынтымағы мен бірлігін 
сақтаған киелі Көкбай ауылы атаулы күнді 
ескерусіз қалдырмақ емес.Бұның дәлелі 
Қазақстан Конститутциясының 21жыл және 
Семей ядролық қаруының жабылуына 25 
жыл толуына орай Көкбай ауылдық окургінің 
кітапхана және мәдениет үйі ұжымдарының 
ұйымдастыруымен мекемелер арасында 
''Толағай'' спорттық эстафетасын бірлікпен 
ұжымдаса ұйымдастыруы еді.Спорттық сай-
ыс 5 бөлімнен құралып, өте қызықты өтті. 
Жарысқа Бала бақша ұжымы ''Алтын'' тобы, 
Дәрігерлік амбулатория ұжымы ''Денсаулық'' 
тобы, Әкімшілік ұжымы  ''Көкбай'' тобы, Ин-
тернат ұжымы ''Жұлдыз'' тобы және

Мәдениет үйі ұжымы ''Сұңқар'' тобы 
қатысқан болатын. Бұл сайысқа Мәденит үйі 
шарадан тыс қатысты. 

Өң бойыңнан өтетін күздің қара суығына 
қарамастан сайыскерлеріміз алға ұмтылды. 
Әлде қара жел командаларға күш қуат берді 
ме, жарыс қызықты әрі көңілді өтті. Нағыз 
жарыс деп осыны айтуға болады. Бұның ба-
сты ерекшелігі 90 пайызын аяулы аналары-
мыз құрады.  Аналарымыз арқан тарту сай-
ысында ерлерден асып түспесе де кем түскен 
жоқ. Осындай аналарымыз аман болсын.

Әсіресе көрермендерге арқан тарту мен 
қаппен секіру сайыстары көңілдерінен 

шықты.  Сайыс қорытындысы бойынша 
І орынды Бала бақша ұжымы ІІ орынды 
Дәрігерлік амбулатория ұжымы, ІІІ орын-
ды Әкімшілік ұжымы, иеленді. Спорттық 
іш шараның соңы мерекелік концертпен 
жалғасты.

 Ата заңын құрметтеу әр қазақтың міндеті. 

Басын иіп бағыну әр халықтың міндеті екені 
хақ.  

Ядролық қарусыз әлемді таңдау арқылы 
күллі әлемге үлгі болған Елбасы шешіміне 
кейінгі ұрпақ шексіз алғысын білдірері 
сөзсіз. Береке бірлігімізден айырылмай, 
мерекелі күнді тойлауға жазсын.

                                   Қанат ТӨЛЕУБЕК,
                                    Көкбай ауылы.

Атаулы күнді 
айрықша деңгейде 

атап өтті

Биылғы жыл байтақ Отанымыз үшін, 
әсіресе, Абай елі үшін айрықша маңызға ие 
жыл. Осыдан 25 жыл бұрын 1991 жылы 29 та-
мызда тек еліміз үшін ғана емес, бейбітшілік 
сүйгіш күллі әлем үшін тарихи шешім 
қабылданды. Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Жарлығымен 40 жыл бойы ядролық сынақтар 
жүргізіліп, халқымызға зор қасірет әкелген 
Семей полигоны мәңгілікке жабылды. Осы-
нау қуаныштың соңын ала көп ұзамай қазақ 
елі өз Тәуелсіздігін жариялады. Ширек ғасыр 
толып отырған қос қуаныш әлбетте, ұлылар 
елі үшін де айрықша мәнге ие.

Осы сөзіміздің жарқын айғағы бо-
лар, Абай елінде осынау атаулы мереке-
лер құрметіне арналып, түрлі сипаттағы 
көптеген іргелі шаралар жалпыхалықтық 
деңгейде ұйымдастырылып өтуде. Атап 
айтар болсақ, жуырда, тамыз айының 29 
жұлдызында қастерлі шаңырақ М.Әуезов 
атындағы орталық кітапханада кітапхана 
қызметкерлері Айман Көкебаева мен Шы-
нар Рахымжанованың ұйытқы болуымен 
29-тамыз Халықаралық ядролық сынақтарға 
қарсы күрес күні және 30-тамыз Қазақстан 
Республикасының Конституциясы күніне 
орай мерекелік кеш өткізілді. «Жер жара-
сы - ел наласы» және «Ата Заңым аялайды 
елімді!» тақырыбында ұйымдастырылған 
мерекелік мәні зор шараға аудандық 
мәслихат хатшысы Ерлан Арнаұлы, «Нұр 
Отан» партиясының Абай аудандық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Қайырғазы 
Нұрлыбекұлы, ауданның мәдениет, тілдерді 
дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлінің 
басшысы Еркебұлан Сағындықов, бөлім 
орынбасары Елдар Оразалы, «Біріңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры» Қарауыл 
ауылындағы қызмет көрсету орталығының 
бастығы Күдерина Сая Аманбекқызы және 
ауданымыздың қадірменді ардагер ағалары, 
әлеуметтік қызметкерлер мен «Асыл» 
қоғамдық қорының көмегін алушы ата-ана-
лары мен кітапхана қызметкерлері қатысты. 

Еліміздің Әнұранымен бастау алып, 
іле кітапханашы А.Көкебаеваның кіріспе 
сөзімен ашылған мерекелік кеш әсіресе жас 
ұрпақ үшін тағылымға толы болды. Сонымен 
қатар, еліміздің өткені мен қасіретті тарихы 
жайлы танымдық сипатын да атап өтуге бо-
лады.  Мәселен, ғасыр қасіреті атанған Се-
мей ядролық полигонының жабылғанына 25 
жыл толуына орай кітапханашы Шынар Ра-
хымжанова «Жер жарасы - ел наласы» атты 
тақырыптық көрмеге  библиографиялық 
шолу жасады. Сондай-ақ, әлеуметтік 
қызметкер Ләззат Ибраева да полигон 
қасіреті жайлы өзінің ой-толғамын ортаға 
салса, «Үйден әлеуметтік қызметтер көрсету» 
бөлімшесінің тәрбиеленушісі Слямжанова 
Елдана «Егемен ел – Қазақстан!» әнін асқақ 
дауыспен көпшілікке арнап тарту етті. Келесі 
кезекте сөз алған кітапханашы А.Көкебаева 
Тәуелсіздігіміз бен тұтастығымыздың кепілі 
болатын Ата Заңымыз жайлы кең көлемді 
баяндама жасап, «халқымыз бірлікте, 
татулықта тыныш өмір сүрсін, еліміздің 
абыройы мен мәртебесі асқақтай берсін» 
деген ақжарма тілегін де жеткізе кетті. Со-
нымен қоса, мемлекет тірегі Ата Заңымыз 
туралы тақпақтарын тақылдата айтқан жас 
өрендерімізге де көпшілік сүйсіне қол соқты. 

Баяндамашылар қатарында әлеуметтік 
сала қызметкері Нұргүл Мырзахметова да 
Ата Заңымыздың еліміз үшін сенім, мақсат, 
мұратты істерге жол ашатынын айта келе, 
Конституцияның басты құндылықтарына 
ерекше екпінмен тоқталып өтті. Мазмұнды 
өрбіген тақырыпты қатысушылар ұйып 
тыңдады.

Мерекелік кеш барысында аудандық 
мәслихат хатшысы Ерлан Арнаұлы, «Нұр 
Отан» партиясы төрағасының бірінші орын-
басары Қайырғазы Нұрлыбекұлы, ауданның 

мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру 
және спорт бөлімінің басшысы Еркебұлан 
Серікбосынұлы да өткізілген кештің  үлкен 
тәрбиелік маңыздылығы бар екендігін айта 
келе, Семей полигоны тақырыбы жай-
лы өз пікірлерін білдіріп, осындай игі іс-
шара жалғасын таба берсін деген тілекпен 
түйіндеді. 

Мерекелік кеш «Қаламқас» халық ән-
би ансамблінің дәстүрлі әншілері Қайрат 
Қабышев пен Қонысбек Байдашевтің туған 
жер туралы әсерлі әндерімен айшықтала, 
ажарлана түсті. Мұнымен қоса ғасыр 
аждаһасының зардаптары жайлы қаншама 
жылдардан бері зерттеу жүргізіп келе жатқан 
тарих пәнінің мұғалімі Таңат Сәрсенбин 
Қазақстандағы Семей сынақ алаңынан өзге 
полигон аймақтарын айта келе, қанша рет  
жер дүмпуінің болғанын, ол жарылыстардың 
адамзат үшін әкелген қайғы-қасіретін 
дәйекті деректермен түсіндіре келе, полигон 
жабылса да әлі де артында қалған сызы бар 
екендігін айтты. 

Семей сынақ полигоны – әлемдік қарулану 
бәсекесінің салдары. Жапонияда алғаш рет 
атом бомбасын жарған АҚШ-тың күштілігін 
мойындағысы келмеген КСРО өз бомбасын 
жасап, оны сынау үшін қазақ жерінде по-
лигон ашады. Сынақ алаңы бұрынғы Се-
мей облысы, Павлодар және Қарағанды 
облыстарының біраз жерін қамтыды.

Алғашқы атом сынағы үшін әскери 
құрылысшылар көлемі 300 шаршы 
шақырым «тәжірибе алаңын» дайындады. 
Алаңның қақ ортасындағы 30 метрлік темір 
мұнараның төбесіне қуаты 20 килотонналық 
ядролық заряд орнатылды. Орталықтан әр 
түрлі қашықтықта әскери техника, артил-
лерия қаруы, танктер, ұшақтар, автомо-
бильдер, бронемашиналар орналастырыл-
ды. Салынған пана-жайлардың көпшілігіне 
тәжірибе жасалатын хайуанаттар – қойлар, 
шошқалар, иттер кіргізілді. Одан сәл 
қашықтау тұтас бір қалашық – үш қабатты 
тұрғын үйлер, өнеркәсіп орындары, жер асты 
жолы, теміржол және автомобиль көпірлері 
салынып, оларда жанармай құйылған ва-
гондар мен цистерналар тұрды. Мұның 
бәрі ядролық жарылыстың алапат күшінің, 
қуатын зерттеу үшін дайындалды. Сонымен, 
1949 жылы 29 тамызда таңғы сағат 6.30-да 
Абай және Абыралы аудандарында халыққа 
алдын ала ескертілместен қуаттылығы 30 ки-
лотонна болатын алғашқы жарылыс жасал-
ды. Мұнда 1951 жылы 18 қазанда атом бом-
басын ұшақтан тастап жару, ал 1953 жылғы 
12 тамызда термоядролық құрылғы сыналды. 
1955 жылы 22 қарашада сутегі бомбасы жа-
рылды. 1961-1962 жылдары әуеде және жер 
үстінде 50-дей ядролық бомба сыналды, 
1963–1988 жылдары жыл сайын 14–18 сынақ 
өткізіліп, жер астында барлығы 343 ядролық 
жарылыс жасалды. Жалпы, 1949 жыл мен 
1989 жыл арасында 456 ядролық сынақ (616 
жарылыс) жүргізілген. Осылайша, Семей 
аймағында 40 жыл бойы сыналған ядролық 
зарядтардың жиынтық қуаты Хиросимаға 
тасталған бомбаның қуатынан 2,5 мың есе 
асып түседі екен. Сондағы зардабын ойлана 
беріңіз... 

29 тамыз күні адамзаттың игілігі үшін 
Қазақстан әлемдегі ең ірі ядролық сынақ 
полигондарының бірін жапты. Бұл, әрине, 
ең алдымен Қазақстан халқы мен оның 
Көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
еңбегі әрі ерлігі. Осы күн - ең алғаш рет 
бейбіт атомды дамытуға негіз салынған 
күн. Осылайша, қос тақырыпты қамтыған 
ауқымды да тәрбиелік мәні зор мерекелік 
кеш  соңы көпшіліктің «Атамекен» әнін 
аспандата шырқауымен өз шымылдығын 
түсірді. 

Анар СӘРСЕНБИНА,
«Абай елі».

Мерекелік кеш

  ҒАСЫР ҚАСІРЕТІ 
МЕН АТА ЗАҢҒА АР-

НАЛДЫ
 Сондай-ақ, дәстүрлі әнші Қайрат Қабышевтің орындауындағы «Туған жер» әніне, Тама-

ра Көзбаеваның орындаған «Тәуелсіздік», Ақбота Кәрменова орындаған «Құстар қайтқанда» 
әніне, Таңнұр Жақсыбеков орындаған «Батырлар жырына», Еркін Жолжігітов орындаған 
«Туған жер» әніне, қобызшылар ансамблінің орындауындағы «Абай табиғаты», Нұрбек 
Өмірбектің орындауындағы «Арман-ай» әніне де тәнті болдық 

Сондай-ақ, бишілер тобының «Алтын адам» биі, Дәулет Сағатовтың «Егемен Қазақстан» 
әндері де көпшілік ықыласына ие болды. 

Атаулы күнгі іс-шара барысында аудандық өлкетану мұражайы тақырыптық көрме 
ұйымдастырып, жас ұрпақ санасына сәуле құярлық ядролық сынақ турасында, «Невада-Се-
мей» қозғалысы жайлы мағыналы мағлұматпен қанықтырды.

Осылайша, мерекелік атаулы күндерге арналған салтанатты шараның тағылыммен 
танымдық сипаты мол болды. Ең бастысы барша көрермен, әсіресе шараға қатысушы өскелең 
буын қатары рухани әсер алып, еліміздің сол бір нәубетті жылдардағы қасіреті жайлы 
мағлұматтарға қанықты.

Нұржан БАЙТӨС
«Абай елі»

Салтанатты шара

САН СЕЗІМГЕ БӨЛЕГЕН 
МЕРЕКЕЛІК КЕШ

(Соңы. Басы 4 бетте)
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Белгілі ақын Давид Күгілтинов:
Өткендерді құрметтендер, тірілер
Еске алыңдар, ұмытпаңдар бірақ та,
Өлім деген ерлік емес жүгінер
Бәріміз де барамыз сол қыратқа, - деген 

екен Құс қанатын қаққанша  өте шығатын 
уақыттың жүйріктігіне не шара. Күні кеше 
ғана ортамызда біреуге аға, біреуге іні, 
біреуге дос болып жүрген азаматтың  өмірден 
өткеніне де бір шама уақыт өтіп кетіпті.

Әбдеш (Әбдіахмет) Абай ауданының ту-
масы. Ата-анасынан ерте айрылып, туысы 
Әбдірахманның тәрбиесінде  болған. Ел 
ішінде  Әден атанған  бұл ағасы шынайы 
көңілмен, туыстықпен қараған екен. Сол үйдегі 
жеңге, апа қарындастары 
арасында өзінің 
еңбекшілдегімен, сабаққа 
деген ынталылығымен, мо-
мын мінезімен сыйлы болған 
екен. Сол бала кезден доста-
ры көп, бәрімен де жақсы 
араласып, тіл табыса білген 
екен. Құндыздыда бастауыш 
кластарды оқып, кейіннен ау-
данда Абай орта мектебінде 
білім алады. Ауданда сол 
кезде Тәшкенбаев Шәкен де-
ген жақын туысы, Биғайып 
атты жеңгесі Әбдештің 
тәрбиесіне, дұрыс білім 
алуына ерекше ықыласты 
болған екен. Мектепте Ереш 
Лаубаев, Арна Кәкітаев, Ма-
натай Толғанбаев, Серікқан 
Әлімбековтармен  дос болып, 
сол достықтары өмір бойында ажырамай, 
жарасылымдылықпен өтті. Мектеп бітіргенде 
алдыңда толған мақсат, толған таңдау деген-
дей, Ереш екеуі Алматыға ауылшаруашылығы 
институтына түспекші болып барған екен. 
Ол кезде Ереш алтын медальға ұсынылып, 
мектеп директоры аттестатты артынан 
жіберем депті, ол кезең қиындау заман. Жөн 
жосықты білмейтін ауыл балалары, әйтеуір 
оқысақ деген ниеті ғана бар, барар жерлері 
де жоқ вокзалға түнеп, бірталай қиындықтар 
көреді. Ақырында тосқан документтері кел-
мей, Ереш Семейге қайтпақ болады сонда 
Әбдеште қалмай, өткізген документтерін 
алып, қоса қайтады. Алматыда ұстеріне киген 
күпайкелерін институтқа алып баруға ұялып, 
вокзалға қойып кетеді екен, осыны кім алады 
дейсің деген оймен кешке қайта алмақшы ғой. 
Сөйтсе оны да біреулер алып кетіпті кешінде 
не басқа жастауға, не жамылуға ешнәрсе 

жоқ қатты өкінген екен. Семейге келіп, ең 
соңғы абитуриент болып документтерін  
тапсырған екен. Мектепте жақсы оқығандар 
сол біліммен сыннан сүрінбей өтіп, студент 
атаныпты. Әбдеш мінезді, достыққа адал аза-
мат болды. Кейде бір әжуа, мысқыл сөздері 
болушы еді. Кейде өз айтқанын қалайда 
дәлелдегісі келіп тұратын мінезі болушы 
еді – деп дос-тары еске алып отырады. Ау-
данды алғаш полигонға байланысты елді 
жаппай Аягөз қаласына көшірді. Бәріне әр 
адамға ақшалай көмек берген екен. Ол кезде 
бұлар мектеп оқушылары достары Әбдеш, 
Ереш, Досымбек т.б асханаға барып, бір тоя 
тамақтанбақшы болады. Сонда олар «Первый 

деген» ең жақсы тамақ деген оймен бір адамға 
екі-екіден тапсырыс береді. Асханадағылар 
«Второйдан» да алмайсыңдарма десе 
көнбейді екен, жоқ «первый» ғана ішеміз 
деп. Сонда орыс аспаздар саусылдаған сұйық 
«первыйларды» әкеп күліп жүр дейді. Алып 
алған соң бәрі өкініпті. Сонда Әбдеш жан - 
жағына қарап, әй әнебіреулер ет, картошка 
жеп отыр гой депті. Сөйтіп екі-екіден сұйық 
сорпа ішуге тура келіпті. Осы бір сәтті еске 
алып, күлісіп отыратын еді. Институттағы 
қызықты студеттің шақтарын еске алушы 
еді. Ереш, Манатай, Әбдеш, Серікқандар 
малдәрігерлік мамандығын алып, еңбек жол-
дарын Абай ауданында бастады. «Медици-
на адамды емдесе, ветеринария адамзатты 
емдейді» - деген екен бір ойшыл оқымысты 
ғалым. Әбдеште малдәрігерлік мамандықты 
қасиеттеп, өз мәнінде атқарып, абыроймен 
еңбек етті. Әбдеш 1965 жылы өзі қалаған 

сүйіктісі Тәсенмен жанұя құрды. Тәсенді 
Шәкен ағасының үйне келін етіп түсірді. 
Бұл ағалары жас отбасының үй болуына 
жағдай жасап, туыстық көмектерін аямады. 
Сол алғаш үй болған сәттен бастап Әбдеш 
пен Тәсен сыйластықтың, бір-біріне деген 
қамқорлық, еңбекшілдіктің үлгісін көрсете 
білді. Тәсеннің анасы өмірден ерте кеткен 
еді. Әкесіне, бауырларына деген қамқорлығы 
ерекше болды. Кеңесқазы, Серғазы, 
Оралғазы бауырларына Әбдеш ағасындай 
болып, олардың оқып, білім алуына, үй болу-
ларына, өмірден өз орындарын дұрыс табуы-
на себепкер болып, әркез қамқор бола білді. 
Биыл ғана өмірден озғанына жыл толған 

айтулы азамат 
Кеңесқазының әр 
жетістігін ерекше 
бағалап отыратын 
еді. Кеңесқазы ту-
ралы ұрпақтары 
«Жақсылардың 
жалғасы» атты 
естелік кітап 
шығарды. Ту-
ыстар, достар, 
қ ы з м е т т е с т е р 
естелік жазған 
бұл кітаптың 
тәрбиелік мәні 
бар, ұрпаққа – 
ұлағат дүние. Ол 
кітапты демеуші 
болып шығартқан 
дос болған, 
қызметтес болған 

абыройлы азамат Омарбек мырзаға Тәсен 
бастаған туыстардың ризалығы шексіз. 
Тәсеннің анасы Рәзиямен бірге туған Күлзия, 
Үмітжан, Дәкен тәтелерімен ерекше туыстық 
қатыста болды. Әсіресе Үмітжан тәтенің ба-
лалары Шәрбан, Саят, Төкендермен Әбдеш 
пен Тәсеннің сыйластықтары бір төбе еді.  
Тәсен сауда саласында қызмет етті жолдас-
жоралары көп. Дәмеш, Бақан, Әбдештің 
достарының жанұяларымен үнемі арала-
сып тұрды.  Абайға барғанда бәріміздің де 
түсетін бір үйіміз болды. Кейінгі жылдары 
Тәсен қатты ауырып бұл жанұя өте қиын 
кезеңді бастан өткерді. Сол кезде күн-түн 
демей емханада болсын, үйде болсын ерек-
ше қарап, қамқорлық жасады. Жүрегіне 
ауырлық түсіп кетті ме Әбдеш аяқастынан 
өзі қатты ауырып, мәңгілікке жоқ бо-
лып кете барды. Сол кезде өзі ауру, енді 
Әбдеш жоқ, ендігі өмір қалай болар деп 

жанымыз ашушы еді. Енді біріміз Әбдеш 
Тәсеннің ауырпалығын, ауруын ала кетер 
дестік. Сол кезде нағашы апалары, бөлелері 
қамқор болды, сүйеу болды. Тату тәтті өмір, 
алаңсыздық,- бәрі де көзден бұлбұлдай 
ұшқан кезде болды. Ендігі өмір қалай болар 
екен деген қорқыныш бойына қайрат берді. 
Балалардың бағына сырқаттанса да сыр бер-
мей, оларды жасытпауға күш салды. Әбдеш 
пен Тәсен тамаша ұл-қыз өсірген жанұя бол-
ды. Гүлшаты Астанада қызметте. Ержан мен 
Айжан Семейде. Гүлнар мен Досбол Аста-
нада. Нұржан мен Қымбат Бесқарағайда 
үлкен үй атанып, Тәсенді мәпелеп, қас 
қабағына қарап, күтіп отыр. Нұржан беделді 
мемлекеттік қызметкер. Тәсен Темірлан, 
Марғұлан, Әлихан, Сұлтан атты немерелердің 
сүйікті апасы. Меруерт, Қайраттар Семей-
де қызмет етеді. Алинұр, Айдана, Даяналар 
апаларының көз қуаныштары. Бауырлары 
келіндері Ғаиникамал, Бақыт пен Үмітжандар 
Әбдеш пен Тәсен өздерінің шын жанашыры 
болғанын әркез естен шығармай сыйлап, 
қиын кезде енді олар көмектесті. Бұл күнде 
де әркез ақылдасып отырады. Мына суретте 
бірінші қатарда отырғандар: Ерғали, Мәулен, 
Әбдеш, Уәсила, Манатай, Ереш.Абай елін 
сорлатқан 40 жылдық полигонның кеселі 
ғой малдәрігерлері Базарбек, Серікқали, 
Түсіпбек, Мәулен, Қылышбек, Әбдеш бәрі 
де жақсы маман еді, абзал азаматтар еді. 
Бір-бір жанұяның  сүйеніштері еді. Өмірден 
ерте кетті. Тағдырға не шара. Биылғы тамыз 
айының 5 күні туғанына 80 жыл толатын 
Әбдешке ұрпақтары құран-қатым түсірмекші. 
Өлі риза болмай, тірі жарылқанбайды де-
ген ғой.Жатқан жері жайлы болсын. Артына 
береке-бірлік берсін демекпіз. 

Түгелжан ӘЗІМЖАНОВА
Ы.Алтынсарин медалі иегері,

  бай ауданының 
«Құрметті азаматы».

Асқа шақыру
12-қыркүйек сағат 19:00-де «Атамекен» тойханасында ата-бабаларымызға арналған ас 

беріледі.
Асқа барлық туған-туыс, құда-жекжат, жора-жолдастарды шақырамыз.
Азубаев Төлепқазы әулеті

Абай ауданының тұрғындарының назарына!!!
ЖШС «АЗИЯЛЫҚ НЕСИЕ ҚОРЫ»  ұсынады
КЕПІЛСІЗ
Зейнеткерлерге, кәсіпкерлерге, еңбек ақылы    

адамдарға! 
НЕСИЕ МАҚСАТТАРЫ:

• Бизнесті дамыту үшін
• Ауыл шаруашылығын дамыту үшін
• Үй жөндеу үшін
• Тұтыну мақсаттары үшін
• Оқуға төлеу үшін
Ерекшеліктері:кепілсіз
• топ құрамы 3-10 адамға дейін
• сомасы 30 000- 200 000 теңгеге дейін
• комиссиялық ұсталымсыз
Мамандар қабылдаймыз
Асығыңыздар :
Қарауыл ауылы . Молдағалиев көшесі  9 үй, 10 пәтер. Жұмыс орыны телефоны   9-23-53
Ұялы телефоны:     Айдос:8 771 800 49 96
                                Өмірбек:8 771 993 16 73      Кахарман:8 775 753 31 16 

Бүгінгі таңда Қазақстан атты бейбіт те, 
Тәуелсіз елдің аспанының астында, өнер 
мен спортқа, ғылымға ұмтылып, еліміздің 
әлемге танылуы жолында ерен үлес қосып, ат 
салысып жүрген жастар аз емес. Тіл, көзден 
сақтасын дейміз. Жетістіктерге толы 25 жыл-
ды артқа тастадық. Осы ширек ғасыр уақыт 
ішінде қазақ елін әлем танып білді. Берекесі 
мен ырысы тасып, ынтымағы жарасқан 
елге айналдық. Осыған себеп, Елбасының 
салиқалы саясаты мен мемлекетіміздің келе-
шекке дұрыс басқан қадамы деп білеміз. 

Тамыздың соңы еліміз үшін бірқатар 
мерекелік күндерге толы. Атап айтсақ, 
Қазақстан Республикасының Конституци-
ясы күні мен Семей ядролық сынағының 
жабылғанына 25 жыл толады. Осы орай-
да аталған мерекелерді ерекше леппен атап 
өтуді көкбайлық өнерпаздар бастап та 
кетті. Тамыздың 24-25 күндері аралығында 
ауылдық мәдениет үйі қызметкерлерінің 
ұйымдастыруымен қөкбайлықтар 
ауданымызға қарасты Саржал, Медеу а- 
уылдарында іс-сапармен болып мерекелік 
концерттік бағдарламасын көрерменге 
ұсынды. 

Әсерлі сахналық қойылымдар «Кербез», 
«Кәусар» бишілер тобының «Ламбадамания» 

биімен ашылып, өзбек, ұйғыр, қазақ билері, 
«буги-буги», «қуыршақ» және қазіргі заман 
биімен жалғасып көрерменді тәнті етті.

Сондай-ақ, жанұялық дуэт Мират 
пен Данагүл Ахметовтер орындаған 
«Ассалаумағалейкум», «Қыдырып қай-
тайық» әндері халық қошеметіне бөленді. 
Ауыл жастары Парасат Сайлаубеков, Мұхтар 
Серікбеков «Бірі сен», «Қазақ қыздары» атты 
әндерді орындап шықты. 

Өз кезегінде Ақболатов Айқын «Арман-
даймын» атты әуенді көрерменге ұсынса, 
көкбайлық әзілкештер «Тіс дәрігері», «Жи-
налыс» атты әзіл-сықақ көріністерін орын-
дап, баршаны күлкіге бөледі. 

Екі сағатқа созылған кеш соңы «Кездесуге 
кел» атты әнмен жабылып, саржалдық Секен 
ағаның, Серік мырзаның, медеулік Ермек 
аға мен Бертіс ақсақалдың бата тілектерімен 
аяқталды. 

Көкбайлық өрендердің осынау мерекелер-
ге арналған іс-шаралары мұнымен тоқталып 
қалмайды. Алдағы уақытта арнайы әзірленген 
бағдарламалық нөмірді ауылдастарына да 
ұсынбақ.

Айқын АҚБОЛАТОВ,
Мәдениет үйінің менгерушісі,

Көкбай ауылы

КӨКБАЙЛЫҚТАР КОНЦЕРТІНЕ 
КӨРЕРМЕН ТӘНТІ

Мерекелік шашу

Көңіл айтамыз
Абай атындағы жалпы орта білім беретін 

мектеп-лицей ұжымы осы мектептің іс-
қағазын жүргізушісі Металова Айнұрға 
анасы 

Амантай Мәуітханқызының
 мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 

көңіл айтады.
********

Абай атындағы жалпы орта білім беретін 
мектеп-лицей ұжымы осы мектептің 
мұғалімі Маметреева Бақытқа сүйікті ұлы

Қанатұлы Жомарттың 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 

қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

ЕЛГЕ СЫЙЛЫ БОЛҒАН 
ӘБДЕШ АҒА
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 Бүгінде елімізде ана мен баланың өмірін 
сақтау, олардың денсаулықтарын қадағалау 
нөмірі бірінші кезекте тұрған мәселе. Ол 
жайында Елбасының өзі медицина сала-
сы қызметкерлеріне баса міндеттеген бола-
тын. Һәм дәргерлер қауымының да кәсіби 
біліктілігі, қызметке ынталылығы, бір ауыз 
сөзбен айтқанда Гиппократ антына деген 
адалдықтары ана мен бала өмірін арашалауда 
анық байқалатыны да жасырын емес. 

Осыдан біраз бұрын, тамыз айының орта 
шенінде толғағы жеткен жарым Айнұр 
аудандық перзентханаға түскен болатын. 
Денсаулығының сыр беруі себепті Семейге 
жолдама алған-ды. Әйтседе, абайлық аку-
шерлер мен гинекологтар әйелімді босанды-
рып алуға өздері кірісіп кетті. Отбасымызбен 
қатты қобалжып, алаңдағанымыз рас. Бірақ, 
әуелгі кезекте Алланың рахымымен, одан 
кейін ауданымыздың дәрігерлерінің кәсіби 
біліктіліктері мен өз мамандықтарына деген 
адалдықтарының арқасында тамыздың 15-і 
күні  ұлымыз Тұрсын Нартай іңгәлап дүние 
есігін ашты, аман-есен өмірге келіп, бар-
шамызды шат-шадыман қуанышқа бөледі. 
Қолдары шипалы ақ халатты жандардың ана 

мен бала өмірін аман алып қалу жолындағы 
осынау қызметтерін ерлікке балаймын. Ра-
сында, адам өмірінен, оның денсаулығынан 
қымбат не бар, бұл өмірде? 

Осы орайда айтарым, аудандық пер-
зентхана дәрігерлерінің де тәжірибелері 
толысқан, біліктіліктері зор. Қандай жағдай 
болмасын сенім артуға болады. Оларға деген 
ризашылығымыз шексіз. 

Бүгінде анасының  да, ұлымыздың  да 
жағдайлары тәуір. Ана денсаулығына 
баса назар аударып, қолдарынан келген-
ше көмектерін аямаған акушер Оспанова 
Қайырлыбалаға алғысымыз зор. Сондай-ақ, 
Әзкенов Жанарбек, Дүйсенбекова Шынар, 
Жапалова Салтанат сынды Гиппократ ан-
тына адал, мамандықтарына шексіз берілген 
жандарға да отбасымыздың атынан үлкен 
рахметімізді айтамыз. Жалпы хирургия мен 
перзентхана бөлімінің дәрігерлері мен өзге 
де қызметкерлеріне еңбектеріне жеміс тілеп, 
үнемі халықтың алғысына кенеліп, жанұя 
шаттығына бөлене берулеріне тілектеспіз. 

Алғыс айтушылар:  Нартайдың ата-
анасы Нұрбек-Айнұр Әмірғали

Разы көңілмен 

АНА МЕН БАЛА 
ӨМІРІНЕ АРАША 

БОЛДЫ

Биыл ауданымыздағы бірегей 
басылым «Абай елі» газетінің 
жарық көре бастағанына 10 
жыл толады. Осы орайда басы-
лым негізін қалаушы, қаламы 
ұшқыр журналист, білікті 
басшы Сәуле Зәрерқызы 
атындағы «Шыңғыстаудың 
Сәулесі» атты шығармашылық 
байқауының   екінші жыл 
қатарынан өткізілетінін 
естеріңізге салмақпыз.  Өткен 
жылы да байқауға ынта 
білдіріп, қызығушылық 
танытқан қаламгерлер де 
өзіндік үлестерін қосқан еді. 
Биыл бұл жоба жаңашыл 
тақырыппен жалғасын таппақ.  
Сондай-ақ, жыл сайынғы дәстүрге айнал-
дыруды да мақсат етіп отырмыз. Өзекті 
мәселелерді арқау ететін шығармашылық 
байқау бұл жолы қоғамның кеселді індеті 
сыбайлас жемқорлыққа арналады. 

Байқауға қатысушы өзге үміткерлермен 
қарсылас. Себебі байқауға қатысушылар  
жасына шектеу қойылмайды. Тапсырылған 
материалдар газет бетінде тұрақты 
жарық көріп, оқырманға ұсынылады. 
Мақалаларыңыз тамыз айының 1- нен 
қыркүйек айының 15- не дейінгі аралықта 
қабылданады.

1. Байқаудың мақсаты
Мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы саясатын іске асыру формаларының 
және әдістерінің тиімділігін артты-
ру, жұртшылық арасында сыбайлас 
жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру, 
азаматтардың құқықтық сауаттылықтарын 
арттыру.

2. Байқау міндеті
1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті 

іске асырудың тиімді формаларын іздеу және 
насихаттау.

2. Байқаушыларды  қоғамда орын алған 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алуды және 
жоюды насихаттау арқылы ынталандыру.

3. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыру.

4. Мемлекеттік қызмет мәртебесін 
жоғарылату, жүргізіліп жатқан мемлекеттік 
саясатқа халықтың сенімін арттыру, қоғам 
тұрақтылығын одан әрі күшейту.

5. Мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатын іске асыру формаларының 
және әдістерінің тиімділігін арттыру.

6. Мемлекеттік қызметтегі меритократия, 
ашықтылық, қолжетімділік принциптерін 
көрсету.

7. Мемлекеттік органдармен көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтердің сапасы мен 

қолжетімділігіне талдау жасау.
3.Байқау шарттары: 
1.Жолданатын мақала көлемі А4 форматы-

мен бір беттен аспауы керек. 
2.Мәтін қарпі 14, интервалы 1,5 (тек элек-

тронды түрде)
3.Өлең түріндегі туындылар 

қабылданбайды. Автор кез келген 
публицистикалық жанрды қолдануына бо-
лады.

4.Материалдар қыркүйек айының15-не 
дейін қабылданады. Байқау қорытындысы 
газетіміздің он жылдығына орай өтетін 
мерекелік іс-шарада  жария етілмек. 

5. Әділ-қазылар алқасының шешімі 
қайта қаралмайды.

4. Бағалау критерийлері
1. Көтерілген тақырыптың өзектілігі.
2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

мәселелерін ашудағы кәсіби біліктілігі.
3. Тақырыпты ашу тереңдігі.
4. Автормен ұсынылған материалдың 

жанрлық әртүрлілігі.
5. Жарияланымды қоғамның оң 

қабылдауы.
6. Жарияланым мәтінінің бұқараға 

қолжетімді болуы.
6. Жеңімпаздарды марапаттау
Бас жүлде – біреу
І орын – біреу
ІІ орын – екеу
ІІІ орын – үшеу
және ынталандыру сыйлықтары беріледі.
Ескерту:
Материалдар (қағаз және электрондық 

нұсқалары) «Байқауға» деген белгісімен 
Халыққа қызмет көрсету орталығының 
2- қабатындағы «Абай елі» редакциясына 
әкелінуі шарт. Материалдарды қабылдау 
2016 жылдың 15 қыркүйегіне дейін 
жүргізіледі.

Анықтама телефоны: 9-23-43;
Ұйымдастыру алқасы

Сәуле Зәрерқызы атындағы жүлде

Назар аударыңыз БАЙҚАУ!
Мерейлі отбасы-
еліміздің мерейі

Үйдің берекесі қабырғасының қиюымен 
емес, теңінің жиюымен,отбасындағы сыйлас-
тықпен, татулықпен кіреді.   ( Н. Назарбаев ).

Бағзы заманнан бері қоғамның 
темірқазығы мен діңгегі саналатын 
отбасының халқымыздың өміріндегі 
әлеуметтік рөлі мен асыл құндылығы ерекше. 
«Отан от басынан басталады» деген ұғым 
қазақ қоғамында бұлжымас тұжырым ретінде 
тамырын тереңдетіп, еліміздің мызғымас 
әлеуметтік тұғырнамасына ай-
налды. Сондықтан, отбасылық 
әулеттің негізгі тіректері-қарияны 
қадірлеу мен әкені құрметтеу, 
ананы ардақтау және балаға 
жастайынан тәлімді тәрбие 
беру ұлтымыздың ұлағат 
мектебі және өнегелік салты 
ретінде бекіген. Ұрпағының 
бойына ұлттық салт-сананы 
сіңіріп, ұлын имандылыққа, 
қызын инабаттылыққа 
тәрбиелеген, ақ адал 
еңбегімен ел-жұртқа 
еленген отбасы қашанда 
берекелі шаңырақ ретінде өз 
ауыл-аймағында ерекше беделге ие болған.

Ел дамуының ұзақ мерзімге белгіленген 
бағдарламасы-«Қазақстан - 2050» 
Стратегиясының түпкі мақсаттарының бірі 
дені сау, бәсекеге қабілетті, білімді ұрпақ 
өсіруге, аға буынның қамсыз қарттығына 
қолдау көрсетуге, ана мен баланың құқығын 
қорғауға, әр отбасының берекелі өмір сүруін 
қамтамасыз етуге бағытталған. Қоғамда 
осындай рухани-әлеуметтік діңгегі берік 
отбасылық құндылықтарды тереңдету 
мақсатында Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2014 
жылы Жарлығымен қыркүйек айының 
екінші жексенбісін «Отбасы күні» мерекесі 
ретінде бекітті. Айтулы мереке биыл үшінші 
жыл атап өтілмек. Еліміз бойынша өткізіле 
бастаған «Мерейлі отбасы» байқауы елдің 
өркенін өсірер өнегелі шаңырақтарды үлкен-
кішіге үлгі етіп, елімізде отбасын ұлықтаудың 
жаңа қадамы ретінде қалыптасуда.Міне, 
осы ұлттық байқауға біздің Саржал ауы-
лынан ұсынылған Тәти Ертістің отбасы да 
бар. Ауыл, аудан көлеміндегі байқаулардан 
үздік шығып, комиссия іріктеуі бойынша, 
облыстық «Мерейлі отбасы» байқауына 
қатысып, облыс әкімінің Алғыс хатымен 
марапатталған болатын. 

 Тәтиевтер отбасы ауылымыздағы өнегелі, 
тәрбиелі, өз ұрпағына ғана емес, көпшілікке 
үлгі боларлықтай тәлім – тәрбие иелері.  
Ертіс жан жары Комунақызы Тойған екеуі 
бір ұл, бір қыз тәрбиелеп, олардан үш неме-
ре, екі жиен көріп отыр. Немере-жиендері де 
балабақшалардың үлгілі тәрбиеленушілері, 
көшбасшылары. Қызы-Марал Семей 
қаласындағы Шәкәрім атындағы универ-
ситетте «көркем графика» кафедрасында 
оқытушы болса, Ұлы-Еркебұлан осы уни-
верситетте «философия» кафедрасында аға 
оқытушы. Өздерінің ұстаздық жолдарын 
университет қабырғасында жалғастыра 
білген олар, сол оқу орнының қоғамдық 
өміріне де белсене атсалысушы жанашыр-
лары. Олай дейтінім Тәти Ертістің өзі де 
ауылының, ауданының қала берді осы 

өңірдің  қоғамдық өміріне белсене араласа-
тын азамат. Бала күнінен жылқышының отба-
сында тәрбиеленген Ертіс әкесінен атбегілік, 
шабандоздық қасиеттерін, ал шешесінен 
қолөнердің қыр-сырын, табиғат сұлулығын 
шебер өрнектеуді үйреніп, көкейіне тоқи 
білді. Өнерге бейім, табиғатынан қағілез 
Ертіс осы қасиеттерді әрі қарай ізденіспен 
ұштастырып, заман ағысынан қалмай 
жаңаша сипатпен дамыта білді.  Өзінің 
бойындағы осындай ізгі қасиеттерін өз ба-

лаларына ғана емес, жалпы жас ұрпаққа 
тәрбие білім беру жолында 
пайдалана білді. Ертістің 
жолын қуған шәкірттері де 

аз емес. Бүгінде ол ұлағатты 
ұстаз ғана емес, суретші, 

мүсінші, ағаш шебері және 
қолөнер бұйымдары шебері 
ретінде де аймаққа танымал 

айтулы азамат. Ертістің ше-
бер қолынан туындаған  ау-

дан орталығындағы Шәкәрім 
бабамыздың, Еңлік-Кебектің, 

ақын Т.Смайыловтың, қоғам 
қайраткері Ш.Тоқжігітовтің, 
еңбек ерлері Ж.Жакинаның, 

Ж.Екібаевтың бейнелері және Сақайып 
Қожа мазарын, ауылымыздағы Ұлы Отан 
соғысы ардагерлеріне арналған ескерткішті 
айтуымызға болады. Әке көрген оқ жонар 
дегендей ұлы Еркебұланның да өнерден 
құралақан еместігін оның жақын арада Жар-
ма ауданының орталығы Қалбатауда  Зере 
анаға арнап жасаған мүсінінен көруге бола-
ды. Ертіс қолы қалт еткенде саба жасау, ер 
шабу, ағаштан ыдыс аяқ жасау, ат әбзелдерін 
өру, домбыра, сандық, кебеже сияқты ұлттық 
бұйымдар жасаумен де айналысады. 

Жары Тойған да ұстаздық ете жүріп, әрі 
бала тәрбиесімен айналысып, ата енесінің 
де жағдайларын жасай білген ибалы, ина-
батты келін болды. Ол ұзақ жылдар бойы 
мектепте математика пәнінен сабақ беріп, 
мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары болып, өнегелі шәкірттер 
тәрбиелей білді. Оның алдынан шыққан 
шәкірттері өмірдің сан саласында еңбек 
етуде. Бүгінде зейнеткерлік демалыста бол-
са да, оқушыларды ҰБТ—ға дайындауда 
үлкен жетістіктерге жетіп жүр. Ол Семей 
қаласындағы репетиторлық орталықтың 
мүшесі, өнегелі отбасының ұйтқысы, алтын 
діңгегі.Міне, бұл отбасын ерекшелендіретін 
қасиет аға буын өкілдеріне деген құрмет, 
ұрпақ тәрбиесіне деген ерекше көзқарас, 
жанұядағы рухани адамгершілік негіздердің 
беріктігі. Солардың ішінде Отанға, қоғам 
игілігін арттыруға, ата кәсіпті жалғастыру, 
әке-шеше ұстанымын дамыту арқылы отба-
сында алған тәрбиенің арқасында халық на-
зарына ілігіп, құрметке бөленуінде.  Ұрпақтар 
сабақтастығын жария ететін «Мерейлі от-
басы» ұлттық конкурсына қатыса отырып, 
Тәтиевтер отбасы Ұлы Дала еліне қызмет 
етудің жаңа үлгісін көрсете білді. Елімізде 
осындай ел мерейін асқақтатар осындай от-
басылар көбейе бергей... 

Ж.Асқаров
«Саржал ауылдық округі 

әкімі аппараты» ММ   бас маманы

қы рдіңмемлекеттік қықызметтердрдіңің сапасы мен мемлекеттік қықықызметтердрдрдіңіңің с сапапасасы мен 
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Бағасы келісімді

         015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен     1 266,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы 
                                                               бар қаланың) мәдениет,
                                                               тілдерді дамыту, дене 
                         457                                шынықтыру және спорт бөлімі                       242,0
                                                               Жұмыспен қамту 2020 жол
                                                               картасы бойынша қалаларды 
                                                               және ауылдық елді мекендерді 
                                       024                  дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу       242,0
                                                  015    Жергілікті бюджет қаражаты есебінен        242,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы
                         464                                бар қаланың) білім бөлімі                      8 308,0
                                                               Жұмыспен қамту 2020 жол
                                                               картасы бойынша қалаларды 
                                                               және ауылдық елді мекендерді
                                       026    дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу    8 308,0
                                                   015      Жергілікті бюджет қаражаты есебінен     8 308,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы 
                                                               бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын 
                                                               үй-коммуналдық шаруашылығы, 
                                                               жолаушылар көлігі және автомобиль 
                         495                                жолдары бөлімі                                                  24 719,0
                                                               Азаматтардың жекелеген санаттарын
                                        011                 тұрғын үймен қамтамасыз ету                  10 000,0
                                                               Жұмыспен қамту 2020 жол картасы 
                                                               бойынша қалаларды және ауылдық
                                                               елді мекендерді дамыту шеңберінде
                                        042                 объектілерді жөндеу және абаттандыру  14 719,0
                                                               Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                   011    трансферттер есебiнен                                           0,0
                                                   015      Жергілікті бюджет қаражаты есебінен   14 719,0
             2                                                Коммуналдық шаруашылық                  31 127,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы
                                                               бар қаланың) сәулет, құрылыс, 
                                                               тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, 
                                                               жолаушылар көлігі және автомобиль 
                         495                                жолдары бөлімі                                            31 127,0
                                                               Сумен жабдықтау және су бұру
                                        016                 жүйесінің жұмыс істеуі                                  31 127,0
                                                               Жылу, сумен жабдықтау және су
                                                               бұру жүйелерін реконструкция 
                                        053                 және құрылыс үшін кредит беру                           0,0
                                                               Қазақстан Республикасының Ұлттық 
                                                               қорынан берілетін нысаналы трансферт 
                                                  033       қаражатынан кредит беру есебінен                            0,0
               3                                              Елді-мекендерді көркейту                                  16 373,0
                                                               Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
                                                               қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
                         123                                әкімінің аппараты                                    5 600,0
             008                  Елді мекендердегі көшелерді 
                                                               жарықтандыру                                                           0,0
                                                  015    Жергілікті бюджет қаражаты есебінен           0,0
                                                               Елді мекендерді абаттандыру мен 
                                        011                 көгалдандыру                                                    5 600,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    5 600,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                               қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын 
                                                               үй коммуналдық шаруашылығы, жолау-
                                                               шылар көлігі және автомобиль
                          495                    жолдары бөлімі                                                  10 773,0
                                                                Елді мекендердегі көшелерді 
                                       025                   жарықтандыру                                                           0,0
                                                                Елдi мекендердi абаттандыру және 
                                       029                   көгалдандыру                                                  10 773,0
                                                                Елдi мекендердiң санитариясын 
                                       031                   қамтамасыз ету                                                           0,0
                                                                Мәдениет, спорт, туризм және 
  08                                                          ақпараттық кеңістiк                                226 427,0
              1                                                Мәдениет саласындағы қызмет                116 764,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар
                                                                қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, 
                           457                               дене шынықтыру және спорт бөлімі               116 764,0
                                       003                   Мәдени-демалыс жұмысын қолдау                116 764,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011        трансферттер есебiнен                                  20 871,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  95 893,0
              2                                                Спорт                                                                  27 060,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар
                                                                қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, 
                           457                               дене шынықтыру және спорт бөлімі  27 060,0
                                                                Аудандық (облыстық маңызы бар
                                                                қалалық) деңгейде спорттық 
                                       009                   жарыстар өткiзу                                                    4 340,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    4 340,0
                                                                Әртүрлi спорт түрлерi бойынша 
                                                                аудан (облыстық маңызы бар қала) 
                                                                құрама командаларының мүшелерiн 
                                                                дайындау және олардың облыстық
                                       010                   спорт жарыстарына қатысуы                  22 720,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  22 720,0
              3                                                Ақпараттық кеңiстiк                                  38 932,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар 
                           456                               қаланың) ішкі саясат  бөлімі                    8 000,0
                                                                Мемлекеттік ақпараттық саясат
                                       002                   жүргізу жөніндегі қызметтер                    8 000,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    8 000,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                                қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту,
                           457                               дене шынықтыру және спорт бөлімі  30 932,0
                                                                Аудандық (қалалық) кiтапханалардың 
                                       006                   жұмыс iстеуi                                                  30 432,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011        трансферттер есебiнен                                    8 118,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  22 314,0
                                                                Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқы-
                                       007                   ның басқа да тiлдерін дамыту                       500,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін
                                                  011        трансферттер есебiнен                                           0,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен       500,0
                                                                Мәдениет, спорт, туризм және 
                                                                ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру 
              9                                                жөнiндегi өзге де қызметтер                  43 671,0
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                                                  011        трансферттер есебiнен                                    8 118,0            

         015       За счет средств местного бюджета                    1 266,0
                                                               Отдел культуры, развития языков, 
                                                               физической культуры и спорта района 
                          457                    (города областного значения)                       242,0
                                                                Ремонт объектов в рамках развития
                                                                городов и сельских населенных 
                                                                пунктов по Дорожной карте
                                       024                   занятости 2020                                                       242,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета         242,0
                                                                Отдел образования района (города 
                          464                                областного значения)                                    8 308,0
                                                                Ремонт объектов в рамках развития 
                                                                городов и сельских населенных пунктов 
                                       026                   по Дорожной карте занятости 2020     8 308,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                    8 308,0
                                                                Отдел архитектуры, строительства, 
                                                                жилищно-коммунального хозяйства, 
                                                                пассажирского транспорта и автомобиль-
                                                                ных дорог района (города
                           495                               областного значения)                                  24 719,0
                                                                Обеспечение жильем отдельных 
                                       011                   категорий граждан                                  10 000,0
                                                                Ремонт и благоустройство объектов 
                                                                в рамках развития городов и сельских 
                                                                населенных пунктов по Дорожной 
                                       042                   карте занятости 2020                                  14 719,0
                                                                За счет трансфертов из республиканского 
                                                  011        бюджета                                                           0,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                  14 719,0
             2                                                 Коммунальное хозяйство                                  31 127,0
                                                                Отдел архитектуры, строительства, 
                                                                жилищно-коммунального хозяйства, 
                                                                пассажирского транспорта и 
                                                                автомобильных дорог района 
                          495                                (города областного значения)                           31 127,0
                                                                Функционирование системы водосна-
                                      016                    бжения и водоотведения                                  31 127,0
                                                                Кредитование на реконструкцию и
                                                                строительство систем тепло-, 
                                      053                    водоснабжения и водоотведения                               0,0
                                                                За счет кредитования из средств
                                                                целевого трансферта из
                                                                Национального фонда 
                                                 033         Республики Казахстан                                           0,0
              3                                                Благоустройство населенных пунктов  16 373,0
                                                                Аппарат акима района в городе,
                                                                города районного значения, поселка,
                          123                                села, сельского округа                                    5 600,0
                                      008                    Освещение улиц населенных пунктов           0,0
                                                 015         За счет средств местного бюджета                         0,0
                                                                Благоустройство и озеленение 
                                      011                     населенных пунктов                                    5 600,0
                                                 015          За счет средств местного бюджета                    5 600,0
                                                                 Отдел архитектуры, строительства,
                                                                 жилищно-коммунального хозяйства, 
                                                                 пассажирского транспорта и
                                                                 автомобильных дорог района 
                         495                                  (города областного значения)                  10 773,0
                                       025      Освещение улиц в населенных пунктах           0,0
                                                                 Благоустройство и озеленение
                                       029                    населенных пунктов                                  10 773,0
                                                                 Обеспечение санитарии населенных 
                                       031                    пунктов                                                           0,0
                                                                 Культура, спорт, туризм и информацион-
 08                                                            ное пространство                                226 427,0
             1                                                  Деятельность в области культуры                116 764,0
                                                                 Отдел культуры, развития языков,
                                                                 физической культуры и спорта 
                          457                                 района (города областного значения)           116 764,0
             003                    Поддержка культурно-досуговой работы      116 764,0
                                                                 За счет трансфертов из республиканс-
                                                  011         кого бюджета                                                  20 871,0
                                                  015         За счет средств местного бюджета                  95 893,0
               2                                                Спорт                                                                  27 060,0
                                                                 Отдел культуры, развития языков, 
                                                                 физической культуры и спорта 
                         457                                  района (города областного значения)  27 060,0
                                                                 Проведение спортивных соревнований 
                                                                 на районном (города областного
                                       009                    значения) уровне                                    4 340,0
                                                  015         За счет средств местного бюджета      4 340,0
                                                                 Подготовка и участие членов 
                                                                 сборных команд района (города 
                                                                 областного значения) по различным
                                                                 видам спорта на областных 
                                       010                    спортивных соревнованиях                  22 720,0
                                                 015          За счет средств местного бюджета                  22 720,0
     3                                               Информационное пространство                 38 932,0
                                                                 Отдел внутренней политики района 
                          456                                 (города областного значения)                    8 000,0
                                                                  Услуги по проведению государственной 
                                       002                     информационной политики                    8 000,0
                                                  015          За счет средств местного бюджета    8 000,0
                                                                  Отдел культуры, развития языков,
                                                                  физической культуры и спорта 
                          457                                  района (города областного значения)  30 932,0
                                                                  Функционирование районных
                                       006                    (городских) библиотек                                  30 432,0
                                                                  За счет трансфертов из республиканс-
                                                  011          кого бюджета                                                    8 118,0
                                                  015      За счет средств местного бюджета                  22 314,0
          Развитие государственного языка и
                                       007                     других языков народа Казахстана                       500,0
          За счет трансфертов из республиканс-
                                                  011       кого бюджета                                                           0,0
                       015           За счет средств местного бюджета       500,0
                                                                  Прочие услуги по организации 
                                                                  культуры, спорта, туризма  и 
             9                                                   информационного пространства                  43 671,0
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                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                         456                    қаланың) ішкі саясат  бөлімі                  25 203,0
                                                               Жергілікті деңгейде ақпарат, 
                                                               мемлекеттілікті нығайту және 
                                                               азаматтардың әлеуметтік сенімділігін
                                                               қалыптастыру саласында мемлекеттік 
                                       001                  саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер  12 318,0
                                                               Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                   011      трансферттер есебiнен                                    1 321,0
                                                   015      Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  10 997,0
                                                               Жастар саясаты саласында іс-шараларды 
                                       003                  іске асыру                                                  12 885,0
                                                               Республикалық бюджеттен берілетін
                                                  011       трансферттер есебiнен                                      1 158,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  11 727,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар
                                                               қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, 
                         457                                дене шынықтыру және спорт бөлімі                  18 468,0
                                                               Жергілікті деңгейде мәдениет, 
                                                               тілдерді дамыту, дене шынықтыру және 
                                                               спорт саласында мемлекеттік саясатты
                                       001                  іске асыру жөніндегі қызметтер                  18 468,0
                                                               Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011       трансферттер есебiнен                                    3 095,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  15 373,0
                                                               Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
                                                               ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
                                                               қоршаған ортаны және жануарлар 
10                                                           дүниесін қорғау, жер қатынастары                168 156,0
             1                                                Ауыл шаруашылығы                                  52 907,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                        459                    қаланың) экономика және қаржы бөлімі  10 026,0
                                                               Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі 
                                       099                  жөніндегі шараларды іске асыру                  10 026,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  10 026,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                        473                                 қаланың) ветеринария бөлімі                  42 881,0
                                                               Жергілікті деңгейде ветеринария 
                                                               саласындағы мемлекеттік саясатты 
                                       001                  іске асыру жөніндегі қызметтер                  15 326,0
                                     Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                   011      трансферттер есебiнен                                    8 086,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    7 240,0
                                                               Қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
                                       007    аулауды және жоюды ұйымдастыру                    1 200,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    1 200,0
                                                               Алып қойылатын және жойылатын 
                                                               ауру жануарлардың, жануарлардан 
                                                               алынатын өнімдер мен шикізаттың 
                                       008                  құнын иелеріне өтеу                                    3 638,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    3 638,0
                                                               Жануарлардың энзоотиялық аурулары 
                                                               бойынша ветеринариялық 
                                       009                  іс-шараларды жүргізу                                  22 717,0
                             015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  22 717,0
              6                                               Жер қатынастары                                    8 109,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар
                          463                    қаланың) жер қатынастары бөлімі                    8 109,0
                                                               Аудан (облыстық маңызы бар қала)
                                                               аумағында жер қатынастарын реттеу
                                                               саласындағы мемлекеттік саясатты
                                       001                  іске асыру жөніндегі қызметтер                    8 109,0
                                                               Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011       трансферттер есебiнен                                    1 165,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    6 944,0
                      Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
                                                               қоршаған ортаны қорғау және жер 
                                                               қатынастары саласындағы 
             9                                                басқа да қызметтер                                107 140,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар
                         473                                қаланың) ветеринария бөлімі                107 140,0
                                       011                   Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу          107 140,0
                                                       015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен             107 140,0
12                                                           Көлiк және коммуникация                                  75 200,0
              1      Автомобиль көлiгi                                  75 200,0
                                                    Қаладағы аудан, аудандық маңызы
                                                               бар қала, кент, ауыл, ауылдық 
                         123                                округ әкімінің аппараты                                  0,0 

                                     Аудандық маңызы бар қалаларда, 
                                                               кенттерде, ауылдарда, ауылдық 
                                                               округтерде автомобиль жолдарының 
                                       013    жұмыс істеуін қамтамасыз ету                           0,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар қала-
                                                               ның) сәулет, құрылыс, тұрғын үй 
                                                               коммуналдық шаруашылығы, жолаушы-
                                                               лар көлігі және автомобиль 
                         495                                жолдары бөлімі                                                  75 200,0
       Автомобиль жолдарының жұмыс 
                                       023                  істеуін қамтамасыз ету                                  75 200,0
13        Басқалар                                                  31 618,0
       Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және 
              3                                               бәсекелестікті қорғау                                    1 500,0
       Ауданның (облыстық маңызы бар
                                                               қаланың) кәсіпкерлік және 
                         454                                ауыл шаруашылығы бөлімі                    1 500,0
                           006    Кәсіпкерлік қызметті қолдау                               1 500,0
  9                                    Басқалар                                                  30 118,0
                                                               Қаладағы аудан, аудандық маңызы
                                                               бар қала, кент, ауыл, ауылдық 
                        123                                 округ әкімінің аппараты                                  10 708,0
                                                               «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы 
                                                               шеңберінде өңірлерді экономикалық 
                                                               дамытуға жәрдемдесу бойынша 
                                      040                   шараларды іске асыру                                  10 708,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  10 708,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                        459                                 қаланың) экономика және  қаржы бөлімі    6 093,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                               қаланың) жергілікті атқарушы 
                                      012                   органының резерві                                     6 093,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                               қаланың) аумағындағы табиғи және
                                                               техногендік сипаттағы төтенше 
                                                               жағдайларды жоюға арналған 

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  

  
  
  
  

  
  
  

  

  
  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

  
  
  
  

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  
  
  

  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  
  
  
  

  
қа ң) ,0

 Ауданның (облыстық маңызы бар

 А (обл  б

рг юд қара 8,Же ілікті б бі  10 708,0015 

ру ің ар 8,

     Басқалар                                                  30 118,0              9                           
ер қы  қ дау 0,Кәсі лі ті 1 500,0 006

 қор у ,0
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  Басқалар                                                  31 618,0  13      
    істеуін қамтамасыз ету                                  75 200,0                                                   023          

 А об

жұ уі қа ту ,0

ру ің ар ,0

     Көлiк және коммуникация                                  75 200,0              12                                                    
рг юд қара 0,
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    басқа да қызметтер                                107 140,0                         9                                      
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 Ж
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рг юд қара ,0
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қа ң) ер ар 1,
 А (обл  б

нд ра рд ру ,0

) ар 6,
 М ті уі
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 дүн қорғау, р қа ар ,0

рг юд қара 3,Же ілікті б бі  15 373,0015 

ру де  қ ер ,0
 Р бл  б  б іл ін

де ық ру ор ,0

 А (обл  б

тр сфер ер ,0

ру ,0
 Ж іс

    трансферттер есебiнен                                    1 321,0   011                                                          
 Р бл  б  б іл ін

                      Отдел внутренней политики района 
                         456                                (города областного значения)                  25 203,0
                                                    Услуги по реализации государственной 
                                                                политики на местном уровне в области
                                                                информации, укрепления государствен-
                                                                ности и формирования социального
                                      001                    оптимизма граждан                                  12 318,0
                                                                За счет трансфертов из республиканского 
                                                  011        бюджета                                                    1 321,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                  10 997,0
                                                                Реализация мероприятий в сфере 
                                      003                    молодежной политики                                  12 885,0
                                                                За счет трансфертов из республиканского 
                                                  011        бюджета                                                    1 158,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                  11 727,0
                                                                Отдел культуры, развития языков,
                                                                физической культуры и спорта
                          457                                района (города областного значения)  18 468,0
                                                                Услуги по реализации государственной 
                                                                политики на местном уровне в
                                                                области культуры, развития языков, 
                                      001                    физической культуры и спорта                  18 468,0
                                                                За счет трансфертов из республиканс-
                                                  011        кого бюджета                                                    3 095,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                  15 373,0
                                                                Сельское, водное, лесное, рыбное
                                                                хозяйство, особо охраняемые природные 
                                                                территории, охрана окружающей среды
10                                                            и животного мира, земельные отношения    168 156,0
              1                                                Сельское хозяйство                                 52 907,0
                                                                Отдел экономики и финансов района 
                          459                                (города областного значения)                  10 026,0
                                                                Реализация мер по оказанию
                                      099                    социальной поддержки специалистов  10 026,0
                                                 015     За счет средств местного бюджета                  10 026,0
                                                                Отдел ветеринарии района (города 
                         473                                 областного значения)                                  42 881,0
                                                                Услуги по реализации государственной 
                                                                политики на местном 
                                      001                     уровне в сфере ветеринарии                 15 326,0
                                                                За счет трансфертов из республиканс-
                                                 011         кого бюджета                                                    8 086,0
                                                 015         За счет средств местного бюджета                    7 240,0
                                                                Организация отлова и уничтожения
                                     007                     бродячих собак и кошек                                    1 200,0
                                                 015         За счет средств местного бюджета                    1 200,0
                                                                Возмещение владельцам стоимости 
                                                                изымаемых и уничтожаемых 
                                                                больных животных, продуктов 
                                      008                    и сырья животного происхождения                    3 638,0
                                                 015         За счет средств местного бюджета                    3 638,0
                                                                Проведение ветеринарных мероприятий
                                      009                    по энзоотическим болезням животных  22 717,0
                                                 015         За счет средств местного бюджета                  22 717,0
              6                                                Земельные отношения                                    8 109,0
                                                                Отдел земельных отношений района
                          463                                (города областного значения)                    8 109,0
                                                                 Услуги по реализации государственной
                                                                 политики в области регулирования 
                                                                 земельных отношений на территории 
                                      001                     района (города областного значения)    8 109,0
                                                                 За счет трансфертов из республиканс-
                                                 011          кого бюджета                                                    1 165,0
                                                 015          За счет средств местного бюджета                    6 944,0
                                                                 Прочие услуги в области сельского, 
                                                                 водного, лесного, рыбного  хозяйства, 
                                                                 охраны окружающей среды и 
              9                                                 земельных отношений                                107 140,0
                                                                 Отдел ветеринарии района (города
                         473                                  областного значения)                                107 140,0
                                                                 Проведение противоэпизоотических 
                                      011                     мероприятий                                                107 140,0
                                                  015         За счет средств местного бюджета                107 140,0
12                                                             Транспорт и коммуникации                  75 200,0
             1                                                  Автомобильный транспорт                  75 200,0
                                                                 Аппарат акима района в городе, 
                                                                 города районного значения, 
                         123                                  поселка, села, сельского округа                           0,0
                                                                 Обеспечение функционирования 
                                                                 автомобильных дорог в городах
                                                                 районного значения, поселках,
                                      013                     селах, сельских округах                                          0,0
                                                                 Отдел архитектуры, строительства, 
                                                                 жилищно-коммунального хозяйства,
                                                                 пассажирского транспорта и автомобиль-
                                                                 ных дорог района (города областного 
                         495                                  значения)                                                  75 200,0
                                                                 Обеспечение функционирования 
                                      023                     автомобильных дорог                                  75 200,0
 13                                                            Прочие                                                  31 618,0
                                                                 Поддержка предпринимательской 
            3                                                   деятельности и защита конкуренции    1 500,0
                                                                 Отдел предпринимательства и 
                                                                 сельского хозяйства района 
                         454                                  (города областного значения)                    1 500,0
                                                                 Поддержка предпринимательской 
                                      006                       деятельности                                                        1 500,0
              9                                                  Прочие                                                  30 118,0
                                                                  Аппарат акима района в городе, 
                                                                  города районного значения, 
                         123                                   поселка, села, сельского округа                  10 708,0
                                                                  Реализация мер по содействию
                                                                  экономическому развитию регионов в 
                                     040                      рамках Программы «Развитие регионов»   10 708,0
                                                 015           За счет средств местного бюджета  10 708,0
                                                                  Отдел экономики и финансов района
                         459                                   (города областного значения)                    6 093,0
                                                                  Резерв местного исполнительног органа 
                                      012                      района (города областного значения)    6 093,0
                         Чрезвычайный резерв местного и
                                                                  сполнительного органа района 
                                                                  (города областного значения) для 
                                                                  ликвидации чрезвычайных ситуаций 
                                                                  природного и техногенного характера на 
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324 - 31 тамыз 2016 жыл

                                                               ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                               қаланың) жергілікті атқарушы 
                                                  100       органының төтенше резерві                    6 093,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар
                                                               қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын
                                                               үй коммуналдық шаруашылығы, 
                                                               жолаушылар көлігі және автомобиль 
                         495                                жолдары бөлімі                                                 13 317,0
                                                               Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
                                      065                   қалыптастыру немесе ұлғайту                 13 317,0
 14                                                          Борышқа қызмет көрсету                                          9,0
             1                                                Борышқа қызмет көрсету                                          9,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                         459                                қаланың) экономика және қаржы бөлімі          9,0
                                                               Жергілікті атқарушы органдардың
                                                               облыстық бюджеттен қарыздар 
                                                               бойынша сыйақылар мен өзге де 
                                                               төлемдерді төлеу бойынша борышына
                                       021                  қызмет көрсету                                                           9,0
 15                                                          Трансферттер                                                  37 082,3
             1                                                Трансферттер                                                 37 082,3
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар
                         459                                қаланың) экономика және  қаржы бөлімі 37 082,3
                                                               Нысаналы пайдаланылмаған (толық 
                                                               пайдаланылмаған) трансферттерді 
                                      006                   қайтару                                                                        4,8
                                                               Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған 
                                      016                   нысаналы трансферттерді қайтару                 17 907,5
                                                               Жергілікті өзін-өзі басқару
                                      051     органдарына берілетін трансферттер 19 170,0
       ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру               356 486,0
       Бюджеттік кредиттер                               363 652,0 

     07                       Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық            328 656,0
              2                                                Коммуналдық шаруашылық               328 656,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар
                                                                қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын 
                                                                үй коммуналдық шаруашылығы, 
                                                                жолаушылар көлігі және автомобиль
                         495                                 жолдары бөлімі                                               328 565,0          
                                                                Жылу, сумен жабдықтау және су
                                                                бұру жүйелерін реконструкция 
                                      053                    және құрылыс үшін кредит беру               328 656,0
                                                                Қазақстан Республикасының Ұлттық 
                                                                қорынан берілетін нысаналы трансферт 
                                                  033        қаражатынан кредит беру есебінен               328 656,0
                                                                Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
                                                                ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
                                                                қоршаған ортаны және жануарлар 
10                                                            дүниесін қорғау, жер қатынастары                 34 996,0
  1                                                 Ауыл шаруашылығы                                 34 996,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар 
                         459                                 қаланың) экономика және қаржы бөлімі        34 996,0     
                                                                Мамандарды әлеуметтік қолдау 
                                                                шараларын іске асыруға берілетін 
                                      018                    бюджеттік кредиттер                                 34 996,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілген 
                                                  013        кредиттер есебінен                                34 996, 0
  5                                                 Бюджеттік кредиттерді өтеу                   7 166,0
                           1                                   Бюджеттік кредиттерді өтеу                   7 166,0
        Мемлекеттік бюджеттен берілген
                                        1                      бюджеттік кредиттерді өтеу                   7 166,0
        IV. Қаржы активтерімен жасалатын 
                                                                операциялар бойынша сальдо                          0,0 

        Қаржы активтерін сатып алу                    0,0 
        V. Бюджет (профицит) тапшылығы               -27 830,0     

                                                                VI. Бюджет тапшылығын (профицитті
                                                                пайдалану) қаржыландыру                  27 830,0
              7                                                Қарыздардың түсуі                                 34 396,0 

  1      Ішкі мемлекеттік қарыздар                 34 996,0 
             2                       Қарыз шарттары                                 34 996,0

16                                                     Қарыздарды өтеу                                                 7 166,0
   1       Қарыздарды өтеу                              7 166,0 

                                                     Ауданның (облыстық маңызы бар 
                        459                                  қаланың) экономика және қаржы бөлімі          7 166,0 

        Жергілікті атқарушы органның  жоғары 
                                       005                   тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу   7 166,0  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  
  
  

  
  

  

  
  

  

  
  
  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  
  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  

  
  

  

     қаланың) экономика және қаржы бөлімі          7 166,0                                                459                 ,0 

   Қарыздарды өтеу                              7 166,0      1  0 
     Қарыздарды өтеу                                                 7 166,0                            16                                  
     Қарыз шарттары                                 34 996,0                 2                         Қ 34 996,0 2

     Қарыздардың түсуі                                 34 396,0                                       7                               0 
      пайдалану) қаржыландыру                  27 830,0                                                                    

VI Бю (п фи і

    Қаржы активтерін сатып алу                    0,0       0 
      операциялар бойынша сальдо                          0,0                                                                     0 

     бюджеттік кредиттерді өтеу                   7 166,0                1                                                   
Ме ті бю бері

 Б ік ді 7 166,0 1
Бю ті і  7 166,05 

юд реди ер 6,
Ре уб бю бері

     қаланың) экономика және қаржы бөлімі        34 996,                                                 459                0     

      Ауыл шаруашылығы                                 34 996,0                          1                         
      дүниесін қорғау, жер қатынастары                 34 996,0                          10                                      

Ау  б

құры үш реди ру ,0  

     жолдары бөлімі                                               328 565,0                                                  495                0          

Ау  (об ба

Тұрғ  ү ун дық ру ық 6,
   Бюджеттік кредиттер                               363 652,0      ,0 
   ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру               356 486,0      
  органдарына берілетін трансферттер 19 170,0  051                                           

ра ферт рд қа ару ,5

қа ару ,8  

 Н йд (т

 А (обл  б

     Трансферттер                                                  37 082,                         15                                     3
қы өр ту ,0

қа ң) қарж 9,  

рышқ қы өр ту 9,
 А (обл  б
Бо 9,0 1

 Б  9,0 14 

лдар 7,

 А (обл  б

                                                               территории района (города областного
                                                 100        значения)                                                   6 093,0
                                                               Отдел архитектуры, строительства, 
                                                               жилищно-коммунального хозяйства, 
                                                               пассажирского транспорта и а
                                                               втомобильных дорог района 
                         495                    (города областного значения)                 13 317,0
                                                               Формирование или увеличение 
                                      065                   уставного капитала юридических лиц             13 317,0
 14                                                          Обслуживание долга                                          9,0
            1                                                 Обслуживание долга                                          9,0
                                                               Отдел экономики и финансов района
                         459                                (города областного значения)                          9,0
                                                               Обслуживание долга местных
                                                               исполнительных органов по выплате 
                                                               вознаграждений и иных платежей по 
                                      021                   займам из областного бюджета                          9,0
 15                                                          Трансферты                                                 37 082,3
            1                                                 Трансферты                                                 37 082,3
                                                               Отдел экономики и финансов района 
                         459                                (города областного значения)                 37 082,3
                                                                Возврат неиспользованных (недоисполь-
                                      006                    зованных) целевых трансфертов                          4,8
                                                                Возврат использованных не по целевому 
                                      016                     назначению целевых трансфертов                 17 907,5
                                                                Трансферты органам местного 
                                      051                    самоуправления                                                 19 170,0
                                                                III.Чистое бюджетное кредитование              356 486,0
                                                                Бюджетные кредиты                               363 652,0
07                                                            Жилищно-коммунальное хозяйство               328 656,0
             2                                                 Коммунальное хозяйство                               328 656,0
                                                                Отдел архитектуры, строительства, 
                                                                жилищно-коммунального хозяйства, 
                                                                пассажирского транспорта и автомобиль-
                                                                ных дорог района (города областного 
                          495                                значения)                                               328 656,0
                                                                Кредитование на реконструкцию
                                                                и строительство систем тепло-, 
                                       053                   водоснабжения и водоотведения               328 656,0
        За счет кредитования из средств
                                                                целевого трансферта из Национального
                                                 033         фонда Республики Казахстан               328 656,0
                                                                Сельское, водное, лесное, рыбное 
                                                                хозяйство, особо охраняемые природные 
                                                                территории, охрана окружающей среды и 
10                                                            животного мира, земельные отношения 34 996,0
              1                                                Сельское хозяйство                                 34 996,0
                                                                Отдел экономики и финансов района
                         459                                 (города областного значения)                 34 996,0
                                                                 Бюджетные кредиты для реализации
                                       018                    мер социальной поддержки специалистов 34 996,0
                                                                 За счет кредитов из республиканского
                                                  013         бюджета                                                 34 996,0
              5                                                 Погашение бюджетных кредитов                   7 166,0
                           1                                    Погашение бюджетных кредитов                   7 166,0
                                                                 Погашение бюджетных кредитов, 
                                         1                      выданных из государственного бюджета   7 166,0
                                                                 IV. Сальдо по операциям с 
                                                                 финансовыми активами                                          0,0
                                                                 Приобретение финансовых активов          0,0
                                                                 V. Дефицит (профицит) бюджета                -27 830,0
                                                                 VI. Финансирование дефицита (исполь-
                                                                 зование профицита) бюджета                 27 830,0
             7                                                  Поступления займов                                 34 996,0
                            1                                   Внутренние государственные займы 34 996,0
                                        2                       Договоры займа                                 34 996,0
 16                                                            Погашение займов                                   7 166,0
            1                                                   Погашение займов                                   7 166,0
                                                                 Отдел экономики и финансов района 
                          459                                 (города областного значения)                   7 166,0
                                                                 Погашение долга местного 
                                                                 исполнительного органа перед
                                       005                    вышестоящим бюджетом                                   7 166,0

                                    

  
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  

  
  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  
  
  
  

  

       зование профицита) бюджета                 27 830,0                                                                    

Дефици (профицит) юд 0,
 VI. Ф фи  (

ри ре фи 0,
       финансовыми активами                                          0,0                                                                    

да сударс юд ,0

      Погашение бюджетных кредитов                   7 166,0                                       1                            
дж кред ,0  

      бюджета                                                 34 996,0    013                                                         
 З бл

 ( рода ) ,0

     Сельское хозяйство                                 34 996,0                          1                                         
ра, ,0

 ф да пу 6,  

     водоснабжения и водоотведения               328 656,0                                                   053          

     значения)                                               328 656,0                                      495                         

     Коммунальное хозяйство                               328 656,0                         2                                          
,0щн ун   328 656,0Жи яй07

,0юд реди
    19 170,0     самоуправления                                                           051                                                 

7, ц ра ферт

              4,8     зованных) целевых трансфертов                          006                                                 

     37 082,3    (города областного значения)                                         459                                      

2,Тр сфер
,3

 37 082,3
ра ферт

Тр сф1 

              9,0    займам из областного бюджета                          021                                                   

              9,0    (города областного значения)                                         459                                      

9,уж  д
 О  ф йо

,0лу до  
7,ус риди иц

7,(город я)

      6 093,0    значения)                                                100                                                          

(город я) ,0  

      Погашение займов                                   7 166,0                        1                                             
       Погашение займов                                   7 166,0               16                                                 

До ры 6,  До ай  34 996,02 

      Поступления займов                                 34 996,0                         7                                          

Бүгінде барша қазақстандықтар қастер тұтар ұлтттық 
құндылықтарымыздың бірі ата дініміз екені анық. Бабала-
рымыздан мирасқа қалған бұл рухани мұрамызды күн тала-
бымен тығыз үндестіріп, салт-дәстүрімізбен сабақтастырып, 
ортақ игілігімізге айналдыру міндет. Себебі, дін бірінші 
кезекте тәрбие құралы. Адамның жанын сәулелендіріп, ру-

хани байытып, ізгі қасиеттерге 
молықтыратын баға жеткісіз 
қазына. «Мүмин болсаң әуелі 
иманды бол, пендеге иман өзі 
ашады жол» деп хакім Абай 
айтқандай, дұрыс ұстана білсек 
қасиетіміз саналар Ислам діні 
тек игілікке ғана бастайты-
ны ақиқат. Міне, осы орайда, 
қазіргі өскелең буын жастар 
арасында ата дінімізге деген 
құрмет, түсінік қалыптастыру 
мақсатында Абай елінде де 
түрлі бағыттағы шаралар 
өткізілуде.  

Таяуда ауданымызға қарасты  
Тоқтамыс ауылында ауыл има-
мы Әділет  Шыңғысбаевтың 
қатысуымен «Дін-тәрбие 

діңгегі» атты рухани танымдық шара ұйымдастырылды. 
Аталмыш басқосуға негізінен ауыл жастары, тұрғындар 
қатысып, келелі әңгіме өрбіді. Атап айтсақ, дәстүрлі діннің 
құндылықтары, ата-ананы сыйлаудың Ислам дініндегі алар 
орны, Отанды сүюдің иманнан екендігі және күллі түркі текті 
халықтардың рухани мұрасы саналар Ханафи мәзхабына 

топтасу жөнінде терең мағлұмат алды. 
Ауыл имамы өз сөзінде көпшілікті әрбір жұма сайын 

мешітке келіп, уағыз-насихат түрінде айтылатын құтпа 
тыңдап, әр мұсылманға парыз болған жұма намазын 
жамағатпен оқуға шақырды. Сондай-ақ, діни ілімді тек 
мешіттен ғана алу керектігін жеткізді.

Ауылымыздың кітапханашысы Шолпан Ғабдуллина да өз 
кезегінде сөз алып, ата дініміз Ислам жайында сөз қозғап, 
осынау рухани құндылықтың жастар тәрбиесіндегі алар ор-
нына тоқталды. Бұл ретте өскелең буынның дін сауалдарға 
жауаптарды ғаламтордағы күмәнді сайттардан емес, ауыл 
имамынан келіп сұрағаны ләзім екендігін де айтып өтті.

Сонымен қатар, ауылдық клуб үйінің көркемдік жетекшісі 
Жанат Мұқанова бастаған жастар жағы да ауыл имамына 
өздерін толғандырып жүрген көкейтесті сауалдарын қойып, 
пікірлерін ортаға салды. Кездесу барысында мұсылман 
патриотизмі, дін мен дәстүр сабақтастығы жөнінде де 
тағылымды сұхбат өрбіді.

Осындай тәрбиелік мәні зор кездесулер жиі өткізіліп тұрса, 
жастарымыз да имандылыққа бет бұратыны анық қой. Адам 
жанын рухани тұрғыдан байытатын осындай шаралар алдағы 
уақытта да жалғасын таба берсе нұр үстіне нұр болар еді. 

Марат ӘДІКЕЙ, 
Тоқтамыс ауылдық округінің клуб меңгеру

Дін - тәрбие діңгегі

РУХАНИ  ТАҒЫЛЫМ  АЛДЫ



4 24 - 31 тамыз 2016 жыл

101 хабарлайды

Қазір халық тұтастай баллонға 
сығымдалған пропан, бутан газдарын ас 
әзірлеуге, үй жылытуға көптеп пайдаланады. 
Көгілдір отын адамдарға қолдану жағынан 
өте ыңғайлы – тез тұтанады, таза, ыдыстарға 
күйе жұқпайды, түтінге қақалмайсыз. Былай 
алып қарағанда газдың отын ретінде пай-
дасы теңдессіз, бірақ адамдар оның қатерлі 
жақтарын көбінесе қаперге ала бермейді. 
Газға ұқыппен қарамай, сәл ғана қателік 
кетсе, дос болып жүрген пропаныңыз нағыз 
қатерлі жауыңызға айналып, үйіңізге үлкен 
апаттар әкелуі мүмкін. 

 Газ жарылысының салдарынан қайғылы 
оқиғалар елімізде жиі болып тұрады. Бір 
адамның ұқыпсыздығынан, қауіпсіздік 
ережелерін сақтамауынан көрші тұратын 
бірнеше жанұя қайғылы жағдайға тап болып, 
зардап шегеді. Қарапайым ғана ережелерді 
еске ұстамаған жандар орны толмас өкінішке 
ұрынып жатады. 

Соңғы жылдары газға уланып, иіс тиіп 
өлгендердің саны көбейіп отыр. 

Қазіргі кезде газ баллондары барлық жер-
де қолданылады. Газ баллондары алыстағы 
ауылдарға да таратылады, табиғат аясы-
на демалуға шығатындар өздерімен алып 
жүреді. Сондықтан оның пайдасымен бірге 
қаншалықты  қауіпті екендігін білген жөн. 
Адамдар шоғырланған жерде газ баллоны 
атылса, кішігірім бомбаның  жарылғанымен 
бірдей болады, көп шығын әкеледі. 
Баллондағы газды қолданып бизнес жасай-

тындар өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін 
қаншама сақтайды дегенмен, газ сығымдалған 
баллондардың ақауы болуы мүмкін, күннің 
көзінде тұрып қызуы мүмкін. Осындай ұсақ-
түйек, адам ескере бермейтін нәрселерден 
қайғыға душар ететін оқыс оқиғалар туады. 
Сондықтан  көпшілік жүретін жерлердегі 
көшпелі асханалардың газ баллондары адам 
өміріне қауіпті деп саналады.

Газды қолданғанда нені істеуге болмайды:
•Газ баллондарын, жабдықтарын өзіңіз 

жөндемеңіз; 
•Газға темір құралдармен соқтықпаңыз, 

ұшқын шығып атылуы мүмкін; 
•Газ тетіктерін ашып, жабатын құралдарды  

қараусыз қалдырмаңыз, әсіресе балалардың 
қолына тимесін.  Егер газдың иісі қатты 
шыққанын сезсеңіз: Балонды жабыңыз 
Бөлмені желдетіп, газдан тазартыңыз Газ 
толған бөлмедегі телефонды қолданбаңыз, 
болмашы ұшқыннан өрт шығу қаупі бар. 

Есіңізде ұстаңыз!
От тұтатуға, ешқандай электр құралдарын 

қосуға немесе өшіруге болмайды!
Газдың шығып жатқан жерін сабынның 

көбігі арқылы анықтауға болады.

Дәурен ТҰРҒАЛИ 
ШҚО ТЖД

Абай ауданының ТЖБ бастығының 
міндетін атқарушы 

азаматтық қорғау майоры

Доста болатын, Қаста бо-
латын көгілдір оттан сақ 

болыңыз!

Конституция – бұл Қазақстан 
Республикасының негізгі заңы. Қазақстан 
азаматтарының құқықтық қағидаларын 
тұжырымдайтын мемлекеттік заң.

Ол қоғамдық және мемлекеттік 
құрылыстың негізгі көзқарастарын, 
мемлекеттік органдардың құрылу және 
қызмет істеу ұстамындарын бекітіледі. Кон-
ституцияны негізгі заң ретінде жоғары үкімет 
органы немесе арнайы шақырылған құрылтай 
жиналысы, ұлттық жиналыс қабылдайды. 
Ол қоғамдық қарым-қатынастың дамуы-
на байланысты өзгеріп отырады. Тәуелсіз 
Қазақстанда бірінші Конституция 1993 
жылы қабылданды. Ал бүгінгі күні елімізде 
1995 жылы 30 тамызда қабылданған Кон-
ституция қолданып Бұл Конституция 
қазіргі және болашақ ұрпақтар алдындағы 
жоғары жауапкершілікті, егемендік құрықты 
негізге ала отырып қабылданды. Қазақст
анРеспубликасыныңКонституцияны 1995 
жылы 30 тамызда қабылданған 1991 
жылы желтоқсанның 16- да Қазақстан өз 
мемлекеттік тәуелсіздігін жариялаған, 1992 
жылдың соңына дейін бұл шешімді іске асы-
ру кезеңдерін бастады. Біртұтас Қазақстан 
азаматтағы, тәуелсіз экономикалық жүйе, 
қаржы-несие, салық және кеден мәселелері, 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
рәміздері белгіленді. 1992 жылы 4 мауысым-
да Қазақстан  елтаңбасы, 11 желтоқсанда 
Қазақстан  әнұранның жаңамәтіні бекітілген. 
1992 жылы Қазақстан  БҰҰ мүше болып 
қабылданды.

29 қыркүйекте Қазақтардың Дүниежүзілік 
құрылтайды ашылды. 1993 ж. 28қантарда 
тәуелсіз Қазақстанның бірінші конституция-
сы қабылданды. Осыдан кейін Қазақстанның 
сыртқы елдермен қатынасы (республика-
ны 100-ден аса ел таныды) күшейді. 1995 

жылы наурызынан бастап егемендіктің тағы 
бір белесі басталды. Ол республиканың 
Конституциялық Сотын танумен, Жоғары 
Кеңес депутаттарының өкілеттілігіне 
қол сұғылмайтындығымен, Қазақстан  
халықтарының Ассамблеясы ашылуымен 
байланысты.

1995 жылы 30 тамызда республи-
када бүкілхалықтық референдум 
өтті,нәтежиесінде Қазақстанның жаңа 
Конституциясықабылданды. Дауыс беру 
еліміздің қалалары мен ауылдарындағы 
10253 сайлау учаскелерінде жүрді. Бұл 
Конституцияның 1993 жылғы Конституци-
ядан айырмашылығы оныңмазмұның са-
пасында еді. Жаңа Конституцияға алғаш 
рет азаматтың құқына қатысты ғана емес, 
адам дүниеге келген сәттен одан ажырамас 
құқықтарына да қатысты нормалар енді.

Қазақста РеспубликасыныңКонституция
сыадамның аса маңызды жеке әлеуметтік-
экономикалық, саяси құқықтары мен 
бостандықтарын бекітеді.

Демократиялық мемлекетте адам құқығы 
мен бостандығын қорғауда соторганда-
ры, адам құқығы жөніндегі парламенттік 
өкілеті тұлғалар, конституциялық арыздар 
мен петициялар институты, адам құқығы 
жөніндегі халықаралық келісім-шарттар мен 
мемлекеттік органдар қатысады.

ҚазақстанРеспубликасы құқықтық 
демократиялық мемлекет болуға ұмтылу 
барысында адам құқығына ең жоғары 
құндылық ретінде қамқорлық жасап, ол 
мәселеге айрықша мән беруі қажет.

Жангелов Самат ЖЕНИСБЕКОВИЧ
Абай аудандық сотының

                                        кеңсе бас маманы 
   

Қазақстан Республикасының 
Ата Заңы – Конституция

Осыдан біраз бұрын «Нұр Отан» 
партиясының Абай аудандық филиалы 
ғимаратында «Жұмыспен қамту - 2020 жол 
картасы» бағдарламасын жүзеге асыру 
бойынша азаматтарды бірыңғай қабылдау 
күні» атауымен республикалық акция 
ұйымдастырылды.

Аталмыш басқосуға аудандық филиал 
төрағасының бірінші орынбасары Қайырғазы 
Дүрмекбай, жергілікті жердегі Жұмыспен 
қамту орталығының басшысы Жұмағали 
Қырқынбайұлы, Қарауыл ауылдық округі 
әкімі аппаратының бас маманы Тастекеева 
Альмира қатысты. Жиынға сонымен қатар, 
аудандағы жұмыссыз жастар келген болатын. 

Көпшілік алдында сөз алған Қайырғазы 
Нұрлыбекұлы ел көлемі бойынша өткізіліп 
жатқан шараның ауқымымен таныстырып, 
мақсат-міндеттерін де түсіндірді. 

Ал өз кезегінде сөз алған Жұмағали 
Қырқынбайұлы мемлекеттік «Жұмыспен 
қамту - 2020» бағдарламасының 
басымдықты үш бағыты бойынша жастарға 
көлемді мағлұмат берді. Сонымен қатар, 
аталмыш акция арқылы тұрғындардың еңбек 
белсенділігін арттыру көзделгендігі жай-
ында да келелі сөз өрбіді. Бұл орайда аудан 
тұрғындарының ынталылығы, жергілікті 
атқарушы билік тарапынан жанды қолдау 
бар екендігі де айтылды.

Жиынға келген жастардың мамандықтары 
анықталып, қатысушы тараппен тұщымды 
әңгіме өрбіді. Тиімділігі мол мұндай ак-
ция ауданымызда алдағы уақыттарда да 
ұйымдастырылмақ. 

«Абай елі» ақпараты

Республикалық акция
ҚОҒАМДЫҚ  ҚАБЫЛДАУ  ӨТКІЗДІ

«Қазақстан Республикасының азамат-
тарына, оралмандарға және Қазақстан Ре-
спубликасында тұруға ықтиярхаты бар 
адамдарға олардың мүлікті жария етуіне 
байланысты рақымшылық жасау туралы» 
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 
30 маусымдағы Заңына сәйкес мүлікті жа-
рия ету 2016 жылдың 31 желтосанына дейін 
жүргізіледі.

 Мүлікті жария ету – табыстарды жа-
сыру мақсатында заңды экономикалық 
айналымнан шығарылған және (немесе) 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес ресімделмеген не тиісті емес тұлғаға 
ресімделген мүлікке құқықтарды мемлекеттің 
тану рәсімі.

 Жария етілген мүлікті және акшаны 
кейіннен заңды түрде кез келген мақсатта 
пайдалануға болады. 

 Рақымшылық жария ету субъектілеріне 
келесідей кепілдіктерді береді:

- мемлекеттік органдар мүлікті жария 
етуге байланысты барлық ақпараттардың 
жабық болуын қамтамасыз етеді, сондай –ақ 
банктік, салықтық және қызметтік құпиялар 
сақталады; 

- жария етілген мүліктер кофискацияға 
жатпайды;

- мүлікті жария еткен тұлғаларға 
мемлекеттік құзыретті органдар тарапынан 
процессуалдық  іс әрекеттерді жасауға тый-
ым салынған.

 Бұл, мемлекет мүлікке құқықты 
қабылдай отырып, рақымшылық етіп, Заңда 
анықталған тізімге сәйкес құқық бұзушылық 
жауапкершіліктерден босатады. Сәйкесінше, 
қылмыстық ітер қозғалмайды, ал қозғалған 
істер қысқартуға жатады.

Ақшаны жария ету акциясы азаматтар 
үшін де экономика үшін де тиімді. Жария 
етудың тиімді жақтарының бірі, әсіресе 
ақшаға қатысты,  табыс болып табылмайды, 
сондықтан оларға салықтық ауыртпашылық 
болмайды. Егер сіз ақшаны жария ету 
мақсатында арнайы банк шотына аударсаңыз, 
онда бюджетке 10 % алым төленбейді.

Сондай-ақ, бұрын ақшаны жария ету 
үшін оны банк шоттарында 60 айдан кем 
болмайтын уақытқа сақтайтын міндеттеме 

болған. Бүгінгі таңда ондай қажеттілік жоқ, 
жарияланған соң ақшаны өз қалауларынша 
жұмсауға болады.

ҚР аумағынан тыс жердегі мүліктерді 
жария ету үшін мелекеттік кірістер  орган-
дарына жеке құжаттармен декларацияны 
тапсыру жеткілікті. Сонымен бірге,  жария 
ету субъектісінің өзімен анықталатын жа-
рия ететін мүліктің  құнынан 10 % алым 
бюджетке төленеді. Іспеттестікпен  10%-дық 
алымның төленуінсіз басқа тұлғаның немесе 
жария ету субъектісінің атына рәсімделген 
мүлікті жария етуге болады.

Қазіргі уақытта өткізіліп жатқан Жарна – 
келешекте пайда болу табиғатын дәлелдей 
алмайтын мүлік пен ақшаны заңдастыруға 
нақты мүмкіншілік. Ашылуға қадам жасауға  
және мүліктің қалай алынғаны туралы 
сұрақтың туындауынан қорқудың қажеті 
жоқ. Өйткені, осы Жарнаны пайдаланған 
тұлғалар, жария етудің ерекшеліктеріне 
және қолжетімділігіне көздері жетті, осы 
Заң шыңайы жұмыс жасап, сенімділік 
қамтамасыз ететіндігін дәлелдеді.

Осылайша, бүгінгі күні Өскемен қаласында 
мемлекетпен берілген бірегей мүмкіншілікпен 
857 млн. 691 мың теңге заңдастырған 8 тұлға 
пайдаланды. Осымен бірге, бір тұлғамен шет 
елдегі жылжымайтын мүлік заңдастырылды. 

Жоғарыда келтірілген деректер Сіздерге 
алғашқы қадам басуға бағыт болсын 
деп тілей отырып,  Шығыс Қазақстан 
аумағының тұрғындарын заңды айналым-
нан шығарылған ақша мен мүлік болған 
жағдайда, әшкереленуді тоспай, тез арада 
жария ету субъектісінің тұрғылықты жері 
бойынша мемлекеттік кірістер органдарына 
кеңес алу және декларация табыс ету үшін 
жүгіну қажет. 

Мүлік пен капиталдың түгенділігі және 
мүлтіксіз сақталуы Сізге байланысты!

Жария ету сұрақтары бойынша 
Тәуелсіздік даңғылы, 86, (402 каб), тел. 75-
41-20, 75-19-16 (Өскемен қ. бойынша МКБ) 
немесе 24-47-93 (ШҚО бойынша МКД) 
жүгінулеріңізді сұраймыз.

Мүлікті жария ету бойынша тама-
ша мүмкіндік тек

2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін

Мемлекеттік қызмет жеке заңды 
тұлғаларға әлеуметтік-құқықтық сипаттаға 
мәселелер мұрағаттық құжаттар негізінде 
көрсетілетінін атап айттық.    Сондықтан 
әр азамат мұрағатқа келгенде, құжаттарын 
түгендеп, жеке куәліктерін еңбек 
кітапшасының көшірмелерін дұрыс жасап, 
өтініш бланкасын дұрыс толтырып тапсыру 
керек.  Әлеуметтік сұраныстар түрлі бағытта 
келеді. Мысалы еңбек өтілін, еңбек ақысын, 
полигон аймағында тұрғанын растау туралы 
сұраныстармен жиі хабарласады.Мұрағатқа 
құжаттарын мүлдем тапсырмай, жойылып 
кеткен мекемелер көптеп кездеседі. Осын-
дай мекемелерде жұмыс істеген азаматтар 
зейнетке шығарда мұрағатқа хабарласады, 
біз оларға анықтама бере алмаймыз. Меке-
ме құжаттары неліктен жойылып, жоғалып 
кеткеніне жауап табылмайды. Егер сұраныс 
берген адамның жұмыс істеген мекемелерінің 
құжаттары сақтауға келіп түскен болса, ол 

адам мәліметті толық анықтама алады.
 Заңға сәйкес азаматтық еңбек өтілін, 

еңбекақысын растау туралы анықтама 15 
күнде беріледі. Кейде сұраныс көлеміне бай-
ланысты анықтама 30 (отыз) күннен аспай-
тын мерзімге созылады. Бұл туралы құжаттар 
тіркелген күннен бастап күнтізбелік 3(үш) 
күн ішінде көрсетілетін қызметті алушыға 
хабарланады.

Тағы бір атап өтетін жайт электрон-
ды үкімет порталы арқылы кез-келген 
азамат үйден шықпай сұраныс жол-
дай алады. Ол азаматтардың уақытты 
үнемдеуге, мемлекеттік қызметтерді алу-
ды жылдамдатуға септігін тигізеді. Со-
нымен қатар халықтың сұраныстарын 
мұрағаттық электронды полистасы арқылы 
да қабылдаймыз.

Айнұр НИЛИБАЕВА
Абай ауданының мемлекеттік архивінің 

мұрағатшысы

Халыққа қызмет басты міндет

Архив қызметі мұқият-
тылықты талап етеді

                                              Құрметті Абай ауданының тұрғындары !
  Абай ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Абай 

ауданы бойынша балалар-жасөспірімдер мектебі» КММ-сі 2016-2017 оқу жылының баста-
луына орай спорт түрлері бойынша секцияларға (бокс, волейбол, дзюдо, стол теннисі, фут-
бол,  қазақ күресі, тоғызқұмалақ) жас түлектерді қабылдау мақсатында 2016 жылдың 01-10 
қыркүйек аралығында сағат 10-00 -да ашық есік күнін өткізеді.

ШҚО Абай ауданының мәдениет,
тілдерді дамыту, дене шынықтыру

және спорт бөлімінің  «Абай ауданы
бойынша БЖСМ» КММ-сі

 ХАБАРЛАНДЫРУ 
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