
ОТЧЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ АКИМОВ

4-5
Сенбі, 

31 қаңтар 2015 ж.
Суббота, 

31 января 2015 г.

№
4059(    (    

Наш курс - уверенный рост 
экономики и повышение 
благосостояния народа

Отчет акима Абайского района Шайдарова Серика 
Жаманкуловича  перед  населением   по итогам 

работы местных   исполнительных органов за 2014 год
Уважаемые земляки!

В Послании народу Казахстана «Казахстан-
ский путь-2050: Единая цель, Единые интересы, 
Единое будущее» Президент страны Нурсултан 
Абишевич Назарбаев выделил важные направле-
ния работы государственных органов по выстра-
иванию качественно новой модели государствен-
ного управления на принципах корпоративного 
управления, результативности, транспарентности и 
подотчетности обществу.

Важнейшим событием прошедшего года ста-
ло Послание Главы государства народу Казахста-
на «Нұрлы жол – Путь в будущее». Лидер нации 
представил план инфраструктурного развития, ко-
торый органично переплетается по времени с оче-
редной пятилеткой форсированной индустриализа-
ции. При этом ставится цель не только преодолеть 
новые вызовы, но и выйти из кризиса окрепшими 
и ещё более конкурентоспособными. Тем самым 
наша страна в очередной раз показала свою готов-
ность к серьезным испытаниям. Ведь задача состо-
ит не только в том, чтобы выдержать кризис, но 
и обеспечить развитие республики в соответствии 
со Стратегией «Казахстан-2050».

Для установления четкой взаимосвязи стра-
тегического, экономического и бюджетного пла-
нирования реализуется модель государственного 
планирования. Одним из важных элементов этой 
системы являются отчеты  государственных орга-
нов.

Отчетные встречи акимов всех уровней перед 
населением являются важнейшим шагом на пути 
демократизации нашего общества, укрепления его 
единства, повышения общественной активности 
граждан, дальнейшего прогресса в социально-эко-
номическом развитии, способствуют открытому 
диалогу с людьми.

В рамках модернизации государственной 
службы, Глава государства ещё раз подчеркнул 
важность работы государственного служащего: 
«Государственная служба отныне должна стать не 

просто инструментом служения народу, - она призвана опираться на инициативу народа, 
укрепляться его потенциалом, выдвигать на свои высоты ярких и талантливых представи-
телей Нации. 

ПРОСЬБЫ УСЛЫШАНЫ, 
ОТВЕТЫ ПОЛУЧЕНЫ

23 января в селах Акбастау и Курминское под председательством и.о. акима рай-
она М.А.Бимаганбетова состоялись отчетные встречи акимов данных населенных 
пунктов перед населением по итогам 2014 года. В них приняли участие руководители 
государственных учреждений.

с.Акбастау
Отчетная встреча акима Акбастауского 

сельского округа Б.М. Оразбекова с насе-
лением прошла в сельском доме культуры. 
М.Оразбеков подробно рассказал об итогах 
социально-экономического развития посел-
ка за 2014 год и основных задачах на теку-
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ставил 248,9 млн.тенге или 159,5 % к пока-
зателю прошлого года (2013 год - 156 млн.
тенге). К плану 2014 года объем инвестиций 
составил 393,9 % (план за 2014 год 63 млн.
тенге). Неплохими темпами развивает-
ся сельский бизнес. В настоящее время по 
Акбастаускому сельскому округу зареги-
стрировано 8 объектов малого и среднего 
бизнеса, в том числе 6 магазинов, 1 парик-
махерская и 1 молочный цех.  По 2-ому 
направлению  программы  «Дорожная кар-
та занятости - 2020»  5 участников округа  
получили микрокредиты  для расширения 
хозяйства в общей сумме 11 млн. 800 тыс. 
тенге, в том числе ИП «Сеник», ИП «Дурди-
на», ФХ «Тусупбеков», ИП «АкНур», кото-
рые приобрели скот (КРС и МРС) грубые, 
сочные корма. По программе «Егінжай»  
КХ «Арқа Таңы» получило кредит в сумме 
3 млн. тенге на посев многолетних трав.  С 
мая 2014 года  реализован  инвестиционный 
проект «Молочный цех» по переработке мо-
лока.  

С помощью специального экрана жи-
телям продемонстрировали основные по-
казатели, достигнутые в социальной сфере, 
здравоохранении, образовании, жилищно-
коммунальной сфере и др.

Бауыржан Мухтарович подробно рас-
сказал и о проблемных вопросах- это восста-
новление плотины «Калинино», санитарное 
состояние, строительство полигона ТБО и 
другие

Жители села Акбастау задали свои во-
просы, просили создать ветеринарную ап-
теку. На данный вопрос подробно ответил 
руководитель ветеринарной станции района 
А.Мусин, который пояснил, что вопрос нахо-
дится на контроле. В обсуждении проблемы 
нерегулярного курсирования автобуса при-
няли участие услугодатель (ИП Шаимов), 
руководитель районного отдела ЖКХ, ПТ и 
АД. Д.Сулейменов и жители села. Как вы-
яснилось, данный маршрут необходим для 
сельчан и является социально-значимым, 
не исключается и его субсидирование. Ма-
рат Айтбаевич призвал ответственных лиц 
решить данную проблему. Сельчан также 
волнует медицинское обслуживание, состо-
яние дорог, электроснабжение, санитарное 
состояние населенного пункта, проблема 
трудоустройства и другие. На все заданные 

Біздің бағыт - ел экономикасын 
еселеп, халықтың әл-ауқатын 

көтеру
Жергілікті атқарушы органдардың 2014 жылы жасалынған 

жұмыстары жөнінде Абай ауданы әкімі Шайдаров Серік 
Жаманқұлұлының тұрғындар алдындағы есебі
Құрметті жерлестер!

Елбасымыздың «Қазақстан жолы-2050: 
Бір мақсат, Бір мүдде, Бір болашақ» атты 
Қазақстан халқына жолдауында  ел  Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекеттік ор-
гандар қызметінің маңызды бағыттарын атап 
өтті. Мемлекеттік басқарудың жаңа сапалы 
моделін - корпоративтік басқару, нәтижелілік, 
транспаренттік және қоғамға есеп беру 
принциптері бойынша құру қажеттігін атап өтті. 

Өткен жылдың маңызды жаңалығы Мемле-
кет Басшысының Қазақстан халқына жолдаған 
«Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» атты жолда-
уы болды. Ұлт көшбасшысы  инфрақұрылымдық 
даму жоспарын ұсынды, онда қалыпты ел инду-
стриясын кезекті бесжылдықтырмен байланы-
стыра отырып, уақытты ұтымды пайдалану бар. 
Нақты бағыт бойынша жаңа сынақтардан аман 
өтіп қана қоймай, дағдарыстан берік әрі бәсекеге 
мейлінше қабілетті болып шығамыз. Осы арқылы 
біздің елдің қандай да бір сынақтарға дайын 
екенін тағы дәлелдеді. Шынында басты тапсырма 
дағдарыстан аман өту ғана емес, республиканы да-
мыту бойынша, яғни «Қазақстан-2050» стратегия-
сына тың серпін беру.

Стратегиялық, бюджеттік және экономикалық 
нақты да, ішінара байланыс жоспарлары үшін 
мемлекеттік жобалар қалыптасқан. Осы жүйенің 
маңызды элементері деп мемлекеттік органдардың 
есебін айтуға болады.

Әр түрлі деңгейдегі әкімдердің тұрғындардың 
алдында  есеп беруі, біздің қоғамды демократиялық 
даңғылға бастайтын маңызды қадам, азаматтардың 
белсенділігін арттыра отырып, оның бірлігін 
сақтау, әлеуметтік-экономикалық дамуды артты-
ру жолында халықпен көзбе-көз кездесіп, ашық 
әңгімелесу.

Мемлекеттік қызметті модернизациялау 
жөнінде, Елбасымыз мемлекеттік қызметтің 
маңыздылығы жөнінде «Мемлекеттік қызмет негізінен халыққа қызмет етуші құрал ғана 
емес  - ол дегеніміз елдің өтішін-үкімінен үміттене отырып, оның дамуына араласа жүріп, 
өзінің Ұлтына қызмет етіп жүрген дарынды қатарластарын биікке көтере білу. 
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Абайдың мына сөзін есте ұстаңдар: 
«Жағдайына жарылқанып, байлығымен 
былығып жатқандар емес, нағыз байлар 
өз білімімен, еңбекқорлығымен ең басты-
сы халқына адал қызмет еткендер»-депті. 

Сондықтан Елбасымыздың сөзі біздің әрі 
қарай  жұмыс істеуіуімізге күш те бағыт та 
болмақ.

 2014 жылдың стратегиялық жұмысы 
мемлекеттік органдардың мақсаттар мен тап-
сырмаларды орындап, одан нақты нәтиже 
шығаруы болды. Бұл жөнінде біздің аудан 
өткен 2014 жылы айтарлықтай жетістіктерге 
жетті. Аудандағы кәсіпорындардың 
еңбек ұжымдары мен ұйымдар, мекемелер 
мемлекеттік бағдарламаларды орындау үшін 
және аймақты әлеуметтік-экономикалық да-
мыту жолында үлкен үлес қосты. 

Азаматтардың арызын анықтау арқылы 
көптеген мәселелер уақытында шешілді. 
2014 жылы заңды және жеке тұлғалардан 
761 шағым түскен екен, бұл дегеніміз, өткен 
жылдан 2,8%-ға (783) төмен. Қойылған 
сұрақтардың көбісі жер игеру  (32%) және 
коммуналдық шаруашылық жөнінде (19%).

Барлық сауалдар қаралды. Оның 
98,3%-на нақты жауап берілді. Сондай-ақ, 
олардың ішінде; 1,8%  өтініш иелеріне арыз-
дары құқықтық қатынастарға байланысты 
қайтарылды.

Аудан әкімінің блогына 124 шағым түсті, 
оның  46-сы облыс әкіміне бағытталған. 
Арыз-шағымдардың көбісі коммуналдық 
сұрақтар - 52, тұрмыстық – 22, әлеуметтік – 
7. Барлық мәселелер талқыға салынды.

     Өткен жылы барлығы 50636 
мемлекеттік қызмет (62 түр  бойынша) 
көрсетілді. Оның ішінде мемелекеттік 
мекемелерде - 48774 қызмет, ХҚКО 
құрылымдарында - 1851 қызмет, Аймақтық 
электрондық үкімет шлюзінен - 11. 

 Аудандық бюджет кірісі 2014 жылы 
өткен 2013 жылмен салыстырғанда 16,3% 
өскен, қаржылай 5,7 млрд. теңге, олардың 
ішінде жеке кірісі – 1,4 млрд. теңге. Салық 

төлеуші базаларының көбеюі жағдайында 
бюджетке қосымша 75 млн. теңге кіріс 
кірген. Аудандық Бюджет шығыны 
(трансферттік тұтастықтарды қоса есепте-

Біздің бағыт - ел экономикасын еселеп, 
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генде)  5  млрд. 493 млн.теңгені құрайды. 
Жүйелі түрде қаржыландыру бағыты 

әлеуметтік маңызы бар: білім саласы-
на, мәдениет және спорт, тұрғындарды 
әлеуметтік қорғау сияқты салмақты 

салаларға - 3613,8 млн. теңге, тұрғын үй 
және коммуналды шаруашылықты дамы-
ту мен тұрақтандыруға-1878 млн. 657мың. 
теңге жұмсалды. Алайда, әлеуметтік 
салаларға шыққан шығын 15,8%-ға өскен,  
тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтарға 
кеткен қаржы - 1,7 жоғарлаған.

Сонымен қоса бюджеттік мекеме 
қызметкерлеріне уақытылы еңбекақы, 
бюджеттік мекемелердің коммуналдық 
қызметтерінің төлемі төленді. Толығымен 
2014 аудандық боюджет шығыны 15,2%.

2015 жылғы бюджет 4 млрд. 779 млн. 
теңге көлемінде белгіленді, бұл өткен 2014 
жылғы мемлекеттік сатып алу шаралары-
на 1 млрд. 983 млн. теңге бөлінсе, ондағы 
қазақстандық тауарлар мен жұмыс қызметі 
94%-ды құрайды.

Аудан жұртшылығының әл-ауқатының 
көтерілуі тікелей  бұған дейінгі 2011-
2015 аралығында Абай ауданын дамыту 
бағдарламасына байланысты. 2014 жылғы 
нәтиже:

- өндірістік өнім көлемі 2 млрд. 894 
млн. теңгеге төмендеген немесе 94,8% өткен 
жылдың жағдайына сәйкес; 

-   негізгі капиталды қаржыландыруға  14 
млрд. 315 млн. теңге,  2013 жылға қарағанда 
55,6% көтерілген;

- бөлшектік тауарайналымның 
физиалық индекс көлемі 107%; 

- орташа еңбек ақысының айлық 
мөлшері  13,2%-ға көтерілген.

Индустриялық-инновациялық дамы-
туды жеделдету бағдарламасы   аясын-
да жаңғырту картасы бойынша  2    жоба 
қосылды, жалпы жобаны құны  5 млрд. 
114,7 млн. теңге,  183 жаңа жұмыс орында-
ры пайда болды;

- «Шұжық цехының құрлысы» «Волын-

ка» ЖШС. Қаржысы 600,7 млн. теңге, 40 
адамға жұмыс орыны ашылған. Орындалу 
уақыты 2011-2015 ж.ж. Өнім қуаты тәулігіне  
10 тонна шұжық өнімдерін шағармақ, 5 

тонна жартылай өндіріледі, күніне сойысқа 
20 ірі қараны қабылдай алады. Жоба 2016 
жылғы жоспары бойынша – 800  млн. теңге 
(576 тонна). Шұжық өнімдерінің 110 таны-
мал түрлерін шығармақ.  

- «Заманауи жылыжай кешенін құру» 
«Топар жылыжайлары» жалпы көлемі 32,2 
га, жыл бойына 4 500 тонна жеміс-көкөніс 
өнімдерін өндірмек. Қаржысы– 4514 млн.  
тенге, 143 адам жұмыспен қамтылмақ. 
Жұмыстың жүру мерзімі 2011-2015 ж.ж. 
Өндірістік күші жылына 4500 тонна жеміс-
көкөніс өнімдерін шығармақ. Жоба қуатын 
танытар мерзімі 2015 жыл.

«Бизнестің жол картасы - 2020» 
бағдарламасы бойынша ауданда 7 
инвестициялық жоба белгіленген. Жалпы 
құны – 2 млрд. 038 млн. тенге. 

Мемлекеттік қолдаудың арқасында 
біздің ауданда  шағын және орта бизнесті 
дамыту жақсы жағдайда, бүгінгі таңда бізде 
1925 кәсіпкерлік субъектілер бар, олардың 
өнім шығаруы мен қызмет көрсетуі 7276,3 
млн. теңгені құрайды, 5384 адам еңбек етеді. 

2013 жылы кәсіпкерлікті қолдау арқылы 
біраз шаралар іске асты. Бұл көптеген 
жұмыс орындарын ашу арқылы 2012-2020 
жыдарға арналған моноқалаларды дамыту 
бағдарламасына  бағытталған.

Жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін 3 
грант берілді. Ал жаңа кәсіпорындар ашу 
үшін жалпы құны 8 млн. тенге бөлінді, 
кәсіпкерліктің негізін оқытуға 10 адам 
жіберілген, ал «пайыздық мөлшерлемені 
қаражаттандыру» үшін 313. 6 млн. теңге, 
шағыннесиелеуге 33 млн. 816 мың. тенге 
бағытталды.

Төңіректегі негізгі экономикалық 
сектордағы кәсіпорындармен бірге қалыпты 

жағдайда ауыл шаруашылығы да дамып 
келеді.

Аудандағы агроөндірістік кешенде 
323 ауылшаруашылық бірлестік пен 23 
ауылшаруашылық кәсіпорын тірелген.

Ауыл шаруашылығының ішкі өнімі 14 
млрд. 255 млн. теңгені құрайды, яғни өткен 
жылдық деңгей бойынша 98,4%.

Республикалық бюджеттен 
эпизооқауіптің алдын алу шаралары үшін 
30 млн. 600 мың  теңге бөлінді. 

Ауылшаруашылық малдарына иденти-
фикация жасалды, идентифицикацияға 8455 
ірі қара, 16600 бас қой мен ешкі, 1941 бас 
жылқы, 13 мың шошқа тіркелген.

Ірі қараның етін экспорттауды 
жоғарлату мақсатында кәсіпкерлер 
субьектілерімен бірге аудандық аграрлық 
«Сыбаға» бағдарламасымен даму инсти-
туттарынан 18 млн. 150 мың. тенге несие 
беріліп, оған  94  бас асыл тұқымды сиыр 
мен 2 бас өндіруші бұқа алынды.

Ауылшаруашылық саласындағы жер 
мәселесіне ерекше назар аударылады. Жал-
пы аудан көлемі 652,9 мың. га, оның 427,3 га 
ауылшаруашылық бірлестіктеріне қарайды. 

Ауылшаруашылық жерлерін инвен-
тарлау қортындысы бойынша 52,7 мың. га 
жер игерілмегендігі анықталды. Шағымды-
соттау мен анықтау шаралары арқылы 
мемлекет меншігіне  30,7 мың. га жер 
қайтарылып, жұмысқа кіріскен; 10,3 мың. 
га бойынша жер иелері құқығынан айы-
рылды, ал өзінің бас тартуымен 7,6 мың. 
га көздеген мақсатына жұмсалмағаны 
үшін қайтарылып отыр. Жалпы игеріліп, 
жұмыс жасап жатқаны 48,6 мың. га немесе 
92%. Жер учаскелерін пайдаланушыларға 

арналған байқау өтізілді. Онда көлемі  
19821  га аумақ ұсынылды, 1631 га. жер 
жыртылмалы аумақ. 

Ауылшаруашылығын дамыту мен 
қолдау үшін арнайы 5 инвестициялық жоба 
жүргізілді:

1) «Құрма Агрофирмасы» ЖШС құс ма-
мандарын қайта даярлау мен модернизаци-
ялау.

2)1000 бастық ат фермасының құрлысы,  
«Шанс» ш/қ. 

3)  ТОО «Астра Агро LTD» ЖШС 600 
асыл тұқымды сиырға бағытталған ет-
сүт өнімдерін даярлайтын тауарлы ферма 
құрлысы.

4) Қараусыз қалған жерлерді игеру, «Та-
туин» ш/қ.

5)  «Астра Агро» ЖШС залаласыз, кіші 
көлемдегі элиталық кортоп өндіру. 

Осы жобаларды іске асыруға 2 млрд. 
540 млн. теңге қаржы жұмсалып; 150 жұмыс 
орны ашылған.

 Тұрғындарды әлеуметтік 
қорғаудағы бірінші мәселе керекті 
тауарларға қалыптылықты қамтамасыз 
ету. Осыған байланысты аудандық 
штаб орналасқан және 14 жұмыс тобы 
инфляциялық прцестердің өтуіне бөгет 
жасайды, жүйелі түрде 33 ілеуметтік мәні 
бар азық-түлік өнімдерінің, жанар-жағар 
май, медикаменттер мен қызметтердің 
бағасының өсуін тежейді. 2014 жылы 107 
сауда нүктелерімен анықтамалық, ескерту 
шаралары өтті.

 Осының аясында халыққа аса қажетті 
тауарлар бағасын қалыпты ұстап тұру 
үшін 342 сауда обьектілерінің иелері мен 
наубайханалармен бірлесе жұмыс істейтін 
меморандум бекітілді. Тұрақты баға 

болу үшін «әлеуметтік нан» шығаратын 
наубайханаларға 1362 тонны 1-сортты ұн 
арзан бағаға берілді.

Коммуналдық павилион жұмыс істеп 
тұр, онда тұтынушы ауылшаруашылық та-
уарларын арзанға, делдалдарсыз 10-15% 
нарық бағасынан төменге алады.

Абай қаласындағы бағаны тұрақтандыру 
мен инфилияция процесстерін тежеу 
мақсатында ауылдық округтар менк ент-
терде 13 ауылшаруашылық жәрмеңкесі 
өткізіліп, онда 102 млн. 306 мың теңгенің 
тауары сатылды.

Апта сайын тауарөндірушілермен 
тікелей жылжымалы  сауда өтеді.(«Аян 
М» ЖШС сүтөнімдері, «Агрофирма 
Құрма» ЖШС- жұмыртқа ондығы 110-
150 теңгеден). Апта сайын аудан басына 
55 теңгеден қартоп пен қияр жеткізіледі, 
бағасы 165-185 тенге, ауылшаруашылығы 
тауарөндірушілер ЖШС «Астра Агро» и 
ЖШС «Топар жылыжайы», Оның Абай 
қаласында жеті нүктесінде баға он пайыз-
дан төменге өтеді. К/Ш «Қарағандылық» 
айрылмаған сүт Абай қаласындағы екі па-
вилонда 70 теңгеден болса, аудан бойынша 
77 теңгеден.

 Коммуналдық қызмет тарифтерінің 
тұрақтылығын қадағалайтын аудандық 
штаб құрылған. Мыс. 24.11.2014 жылы 
«Жезказганэнергосбыт» ЖШС 2015 жылдың 
1-қаңтарынан бастап  электротарифті ЖҚС 
бірге кВт*сағ. 9,57 теңге қоюды ұсынды. 
Бұл Қарағанды облысымен бекітілген та-
рифтер сараптамасында талқыланып, 
нәтижесінде «Жезқазганэнергосбыт» осы 
мерзімде электрменқамтамасыз етуді 
жоғарлатуына тиым салынды. Яғни, қуатты 
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үнемдеу жайындағы шарттарды қайта 
қараймыз, оларда тариф мөлшері тұрақты 
болуы керек. 

Ауданда тұрғындарда еңбекпен қамту 
жұмыстары белсенді жүргізілуде. 

   2014 жылы 2193 адам тұрақты 
жұмыс орындарына орналасты, яғни 83,6% 
қамтылған; оқыту мен мамандық алу бойын-
ша 179 адам тіркелді.

Жұмыссыздар есебінен мекендік 
әлеуметтік көмекпен қамтылған 18 адам.

2015 жылдың 1 қаңтары бойынша 52 
жұмыссыз тіркеуде тұр, оның 12- ауылдық 
жердің тұрғындары. Есептік мерзімде 115 
отбасыға 4 млн. 649 мың теңге мекендік 
әлеуметтік көмек,  305 отбасыға 6 млн. 
880 мың теңге балалар жәрдемақы, 345 
отбасыға 8 млн. 250 мың теңге тұрғын-
үй жәрдемақы, үйінде тәрбиеленіп, білім 
алып отырған 18 мүгедек балаға 593 мың 
теңге материалды көмек, 14 жалғызбасты 
мүгедектің жәрдемақысына  305, 6 мың 
теңге үстемеақы, 238 мүгедектің жолақысы 
үшін 1 млн. 142 мың теңге материалдық 
көмек төленді. 

2014 жылы Жеңіс мерекесіне орай, 
20 соғыс мүгедегі мен қатысушысына 
50 мың теңгеден 1 млн. тенге көлемінде 
ақшалай көмек берілді, 41 тыл еңбекеріне 
3 мың теңгеден 123 мың теңге; 20 ҰОС 
қатысушысы мен мүгедегіне және 9 жесірге  
коммуналдық төлемдерді төлеу үшін 3 
мың тенгеден (29х12ай.х3мың.) 1 млн. 44 
мың теңге көлемінде материалдық көмек 
көрсетілді. 

2015 жылдың маңызды оқиғаларының 
бірі 1941-1945 жылдардағы Ұлы 
Отан соғысы Жеңісіне 70 жыл тола-
ды. Мерекелеудің аудандық жоспарында 

соғысқа қатысушылар мен мүгедектеріне, 
қаза тапқан жауынгерлердің жесірлеріне, 
фашист лагерлерінің тұтқындарына, тыл 
еңбеккерлеріне 150 мың теңгеден бір реттік 
материалдық көмек көрсету қарастырылды. 
Осы мақсатқа аудандық бюджеттен 12  млн. 
590 мың теңге бөлінді. 

329 жалғызбастылар мен қарияларға, 76 
мүмкіндігі шектеулі балаға үйінде қызмет 
көрсетуді ұйымдастыру жалғастырылады. 

Біздің ауданда 2306 мүгедек тірелген. 
Оның 41-і еңбекпен қамтылған, 58 
мүгедек қоғамдық жұмыстарға тар-
тылды, 7-і әлеуметтік жұмыс орында-
рына, 3-і кәсіби білім алуға жіберілді. 
Мүмкіндігі шектеулі жандар жекелеген 
гигеналық заттармен қамтамасыз етіледі, 
олар жекелеген көмекшілер мен ыммен 
сөйлесу мамандарының қызметі, протез-
ортопедиялық көмекпен қамтылған. 2015 
жылы мүгедектердің өмір сапасын жақсарту 
үшін бірқатар шаралар ұйымдастыру жо-
спарланып отыр. Көмек қажет ететін 
мүгедектерді арнаулы гигеналық заттармен 
қамтамасыз ету үшін және ыммен сөйлесу 
мамандары мен жекелеген көмекшілердің 
қызметін ұсыну үшін аудандық бюджеттен 
48 млн. 014 мың теңге бөлінді.  

Аз қамтылған отбасылар мен олардың 
мүшелеріне мемлекеттік емес көздерден 
жалпы алғанда 1 млн. 569 мың теңге 
көлемінде материалдық және заттай көмек 
көрсетілді. Жеке кәсіпкерлердің ұшімен 5 
қайырымдылық ациясы өткізіліп, онда 5 аз 
қамтылған отбасыға 21 мың теңге көлемінде 
көмек көрсетілді.

«Жұмыспен қамту жол картасы-2020» 
бағдарламасы бойынша, ауданның 
жұмыспен қамту орталығына 312 адам хабар-

Жергілікті атқарушы органдардың 2014 жылы жасалынған жұмыстары жөнінде Абай ауданы әкімі 
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ласты, 242 адаммен әлеуметтік келісімшарт 
жасалды. 2014 жылы бағдарламаны жүзеге 
асыру бойынша республикалық бюджеттен 
412,7 млн. теңге, 2015 жылы – 716 млн. 906 
мың теңге бөлінді.

Аталған бағдарламалар аясында 411 
мың теңге жұмсалып 10 адам кәсіпкерлік 
негіздерін меңгерді, 1 млн. 582 мың теңгеге 
10 адам «Электрик» мамандығын оқыды, 
97 адам жұмыспен қамтылып, 12 адам 
әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілді, 18 
адам жастар тәжірибесі бойынша қамтылды. 

 Ұлттық білім беру жүйесін сәтті 
жаңарту – моденизациялау процессіндегі 
маңызды акторлардың бірі. 

Білім беруді дамытудың 2011-2020 жыл-
дарына арналған мемлекеттік бағдарламасы 
жоспарына сәйкес, аудандағы білім беруді 
дамыту жүйесін жетілдіру бойынша шара-
лар өткізу жұмыстары жүргізілді. 

2014 жылы білім беруді, дене тәрбиесі 
мен спортты дамыту үшін 2 млрд. 250 
млн. 342 мың теңге қарастырылды, өсім 
10,6%. «Балапан» бағдарламасына ерек-
ше көңіл бөлінеді. Біздің ауданда 3 жа-
стан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке 
дейінгі тәрбие мен біліммен 100% құрайды. 
5-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі 
дайындықпен қамту 100% құрайды. 1 жа-
стан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке 
дейінгі біліммен қамтамасыз ету мәселесін 
шешу үшін, бұл 84% құрап отыр, Құрма 
мен Ақбастау ауылдық мектептерінде, №1 
ОМ жанынан шағын орталықтар ашылады. 
Абай қаласы бойынша кезектерді төмендету 
үшін балалар бақшасынан 3 қосымша 
бүлдіршіндер тобын ашу жоспарланды. 
Педагог мамандығының танымалдылығын 
арттыру мақсатында олардың біліктілігін 

артыру жүйесін модернизацияланды. Жал-
пы педагогтардың ішінде жоғары және 
бірінші дәрежелі педагогтардың үлесі 
50,1%, 1153, яғни облыстық көрсеткіштен 
төмен, 53,8%. Сол себепті біздің алдымыз-
да жоғары және бірінші дәрежелі педа-
гогтарды көбейту міндеті тұр. Біліктілікті 
көтерудің жаңа деңгейлі курстарында 157  
адам оқып келді, бұл жалпы мұғалімдердің 
18% құрайды. 2015 жылы 38 мұғалім оқуға 
жіберіледі, яғни үлес 22% өседі.  

Мұғалім мамандығының 
танымалдылығын арттыру, педагогтың 
жағымды имиджін қалыптастыру 
мақсатында ауданда «Үздік мұғалім-
жаңашыл» атты байқау, шеберлік сынып-
тары, ғылыми-практикалық семинарлар, 
дөңгелек столдар ұйымдастырылды.  

Тәуелсіздік күніне орай дәстүрлі түрде 
аудан әкімінің «Жыл мұғалімі» номина-
циясы бойынша 100 мың теңге көлемінде 
сыйлығы тағайындалады. Өткен жылы 
үздік педагог болып, Южный к. БСМ 
кешенінің директоры К.А. Бадыкова таны-
лып, мұғалімдер династиясының мүшелері  
Р.К.Тезекбаева, Ж.Б.Жұмағуловалар (БАЭ) 
Дубайға туристік жолдама алды. 

      Ауданда білім беруге жаңа қадамдарды 
жүзеге асыру үшін мұғалімдердің желілік 
қоғамдастығы құрылған. №10 мектеп-
гимнзияда педагогиклық бастамалар 
орталығы құрылды. Аудандағы белді 
мектептерге жанама мектептер бекітілді. 
Сертификатталған мұғалімдермен ауылдық 
мектептерге коучинг-сессиялар, жекелеген 
тәлімгерлік, онлайн-кеңестер жүргізіледі. 

Қазақстан Республикасының «Білім 
туралы» заңына сәйкес, аз қамтылған 
отбасылардың балаларын қамту мақсатында 

барлығына білім беру қорынан 4 млн. 404 
мың теңге бөлініп, 1375 балаға киім-кешек 
пен аяқ киімдер алынды. 

Жазғы уақыттарда балаларды 
сауықтыру үшін 5 млн. 772 мың теңге 
бөлінді. 

209 оқушыны 8 базалық мектепке әкелу 
2 Газель автокөлігі мен 6 мектеп автобу-
стары арқылы жүзеге асады, олардың 3-і 
есептік кезеңнің наурызында алынды. 

2014 жылы 19 миллион 879 мың теңгеге 
3-үшінші және оныншы сыныптар үшін 
жаңа оқулықтар, екінші сыныптар үшін 
ағылшын тілі мен алтыншы сыныптар үшін 
информатика оқулығы алынды. 

Аудандағы 27 мектепте асханалар бар, 
оларда ыстық тамақ ұйымдастырылған. 
Аз қамтылған отбасылардан шыққан 
оқушылар тегін дәруменделген ыстық 
тамақпен қамтамасыз етілген

Мектептерде 28 лицензияланған ме-
дицина кабинеттері қызмет жасайды. 4 
ауылдық мектепте ФАП арқылы балаларға 
қызмет көрсетіледі. 

Жыл сайын оқушылар медициналық 
байқаудан өтеді, апта сайын балалар 
бақшасы мен меткептердегі балалардың 
ауырып қалуы жөнінде мониторниг 
жүргізіледі. 

16 және 32 мектептерде инклюзивтік 
білім беру жағдайы жасалды. Оларда ло-
гопунктер, пандустар орналасқан. Ерекше 
күтімге мұқтаж 50 баланы оқыту үшін Абай 
қаласындағы №1 мектеп жанында (1-9) 
түзету сыныптары бар. 

3 жастан 6 жасқа дейінгі мүмкіндігі 
шектеулі 185 бала Абай қаласындағы ар-
наулы «Бөбек» балалар бақшасында білім 
алып, тәрбиеленуде, онда көру, сөйлеу, ин-
телектуалды дамуы түзетілуде. 

128 мүгедек баланың: 52 баласы 
облыстағы арнаулы интернаттарда білім 
алуда, интелекті сақталған 30 бала аудан 
мектептерінде оқиды, 15 бала денсаулығына 
байланысты үйде білім алуда,  бала 

оқымайды.
Орта білім сапасын жақсарту мен 

қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін 
қаладағы жалпы білім беретін мектептердің 
материалдық-техникалық базасын бекіту 

жасғасуда. 2014 жылы жергілікті және 
республикалық бюджеттен 57 млн. 800 
мың теңгеге жаңа үлгідегі 13 кабинет  
жасақталды. Жаңа үлгідені кабинеттері 
бар мектептердің үлесі 73% құрайды, бұл 
облыстық көрсеткіштен 20,3% жоғары. 

5 білім беру ұйымдарында замауи 
сандық білім беру ресурстарын пайдалануға 
мүмкіндік беретін жоғарытехнологиялық 
құралдар орнатылған. Электронды оқыту 3 
білім беру ұйымына енгізілген. 2015 жылы 
тағы 13 білім беру ұйымына е-learning 
енгізу жоспарланып отыр, бұл 50% құрайды. 
«Білімал» автоматты басқару жүйесі 9 білім 
беру ұйымына енгізілген. 

2014 жылы аудан мектептеріндегі ком-
пьютер паркін жаңарту үшін жергілікті 
бюджеттен 28 млн. 800 мың теңге бөлінді., 
бұл 6 оқушыға бір компьютер көрсеткішіне 
жетуге мүмкінідк берді. 

Бүгінгі таңда жоғары жылдамдықтағы 
интернетке 28 мектеп қослыған, бұл 87% 
құрайды. 12 білім беру ұйымында 2 млн. 693 
мың теңгенің видеобақылауы орнатылған. 

2015 жылы 2 «Робототехника» зертха-
насын алуға 3 млн. 714 мың теңге қаражат 
бөлінді. 

2 мектепке жергілікті бюджет есебінен 
15 млн теңгеге ағымдық жөнду жасалды. 

 «Жұмыспен қамту жол картасы-2020» 
бағдарламасы бойынша Көксу селосындағы 
мектептің шатыры 5,6 млн теңгеге жөнделді. 

2015 жылы 2 білім беру обьектісі 
жөнделеді, Топар кентіндегі «Балбөбек» 
балалар бақшасы мен Южный кентіндегі 
МССМ жөндеуден өткізуге 76 млн. 200 мың 
теңге қарастырылды. 

5 білім беру обьектісін 5 млн. теңгеге 
күрделі жөндеуден өткізу үшін жобалық-
сметалық құжаттар жасалады. 

Мемлекеттік бағдарламада 
оқушылардың білім жетістіктерін бағалауға 
ерекше көңіл бөлінген. 

2014 жылы меткепті 297 түлек бітіріп 
шықты, ҰБТ 195 түлек қатысты, яғни 65,7%. 

Орташа балл – 75,8. Оның 13 «Алтын белгі» 
үміткер, белгіні 7 түлек иеленді, яғни 53,8%. 
10 үздік аттестатқа үміткердің 2-і алды. 
Облыстық көрсеткіштен жоғары орташа 
балды сегіз мектептің түлектері алды (Абай 

Біздің бағыт - ел экономикасын еселеп, 
халықтың әл-ауқатын көтеру
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ат. ОМ, Б.Момышұлы ат. ОМ, Корниенко 
ат. ОМ, Кұрма, Самарка, № 12, № 14 мек-
теп-лицей, № 10 мектеп-гимназия).

2013-2014 оқу жылында 297 түлектің 
187 ЖОО түсті, оның ішінде жалпы білім 
грантын 120 түлек иеленді, яғни 64,2%; 
оның 167 Қазақстанда; 20 шет елде (Россия, 

Чехия). Колледжге 96 түлек түсті,  оның 
ішінде 56 грантқа ие болды. Өткен жыл-
мен салыстырғанда ЖОО грантын иеленген 
түлектердің 14,3% өскені байқалады.

Қосымша білім берумен 2 мекеме айна-
лысады. Абай қаласындағы балалар музыка 
мектебінде  5 бөлімше бар, онда 190 бала 
оқиды. Топар кентіндегі балалардың өнер 
мектебіндегі 5 бөлімшеде 265 бала музыка, 
би және бейнелеу өнері бағыттары бойынша 
білім алады. 

Аудан мектептерінде қызығушылықтар 
бойынша 257 үйірме жұмыс жасай-
ды, онда 4863 оқушы, музыкалық, 
көркем, техникалық және ғылыми 
шығармашылықпен айналысатын мек-
теп жасындағы балаллардың үлесі 51,3% 
құрайды.

Спортты дамытуға 2014 жылы 7 млн. 
579 мың теңге бөлінді. 

Ауданда 105 спорт жабдығы бар: соңғы 
уақыттарда ауданда  8 көпфункциялы корт 
ашылды, «Таңшолпан» кешенінде хауыз 
қалпына келтірілді және аранулы «Бөбек» 
балалар бақшасында мүмкіндігі шектеулі 
балалар үшін  2014 жылдың маусымында 
қалалық «Жігер» стадионындағы хоккей 
кортында ролледромға арналған модульды 
қабат төселіп, «Модуль» балалар жүзетін 
хауыз орнатылды, 5 Мәдениет үйінің 
жанындағы спорт залдарында әртүрлі 
спорт түрлері бойынша секциялар жұмыс 
жасайды, екі балалар-жасөспірімдер клубы 
(БЖК) сабақтан тыс уақыттарда баскетбол 
мен футбол ойнау үшін қызмет көрсетеді. 
126 мектептің спорт секцияларында әртүрлі 
спорт түрлері бойынша 2376 оқушы айна-
лысады, бұл 32,2%. 

Балалар мен жасөспірімдердің спорт 
мектебінде 728 жасөспірім 9 спорт түрі 
бойынша аттығады. Волейбол, қазақ күресі, 
жеңіл атлетика, бокс бойынша БЖСМ 
филиалдары Топар, Қарабас, Вольный 
кенттерінде және Ақбастау мен Көксу село-
сында бар.  Жалпы оқушыларды БЖСМ-пен 
қамту 9,8% құрайды. БЖСМ филиалдарын 
аудандағы елді-мекендерде  ашу жалғасады. 
Халықтың дене тәрбиесі мен спортпен 
жүйелі түрде айналысуын қамту 30% артты. 

 Салауатты өмір салты ұлт 
денсаулығының кілті болып табылады. 
Біздің міндетіміз - аудан тұрғындарының 
күнделікті өмірінде әр адамның өз 
денсаулығы үшін жауапкершілік принципі 
болуын басты назарға алу. Бұл негізінен 
өмір сүру образына, уақытында дәрігерге 
жүгінуге байланысты. 

Абай қаласына бекітілген халыққа 
медициналық көмек  көрсету барлық 
бағыттар бойынша қолжетімді: 97 
көпфункциялы керуетті стационар 
мен стационаралмастырғыш техноло-
гия – күндізгі стационар, арақатмпункт, 
амбулаториялық хирургия орталығы, үй 
ішіндегі стационарлар.   

Тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету 
бағдарламасы жүзеге асуда. Егер 2013 
жылы осы мақсатқа 33 млн. 201 мың теңге 
жұмсалса, өткен жылы 41 млн. 714 тыс. 
теңге бөлінді, яғни 25,6% өсті. 

Бүгінде 5 жалпы тәжірибелік дәрігерлер 

Жергілікті атқарушы органдардың 2014 жылы жасалынған жұмыстары жөнінде Абай ауданы әкімі 
Шайдаров Серік Жаманқұлұлының тұрғындар алдындағы есебі

участігі қызмет етеді. 
2013 жылы Абай қаласының Орталық 

ауруханасы 2 жыл мерзімге халықаралық 
стандартқа сәйкестігі жөнінде аккредита-
циядан өтті. 2014 жылы 21 млн. 528 мың 
теңгеге медициналық құрал-жабдықтар 
алынды: 12 арналы электрокардиограф, 

дифибрилятор, эндоскопикалық құралдар, 
эндоскопикалық құралдарды жууға 
арналған жабдықтар, көзішілк тонометр мен 
тағы басқалар.

Аймақтағы ауыл халқына медициналық 
қызмет көрсету Абай аудандық Орталық ау-
руханасында жүзеге асады, оның құрамына 
75 керуетті стационар, 138 келушіні 
қабалдайтын КДП, жедел жәрдем стан-
ция, 4 ОДА,  7 ФАП, 17 медпунктер.  2014 
жылы кәсіпорынға жалпы көлемде 507 млн. 
461 мың теңгенің мемлекеттік тапсырысы 
бекітілді, бұл 2013 жылғыдан 113 млн. 235 
мың теңгеге көп. 30 млн. 749 мың теңгеге 
дәрі-дрмек алынды, 3 дефибриллятор, 5 
электрокардиограф, өкпені жасанды желде-
ту аппараты,   2 жедел жәрдем көлігі. 2014 
жылы тегін қордан 36 млн. 579 теңге дәрі-
дәрмектер бойынша игерілді. 

Абай ауданы тұрғындарының  
медициналық қызметіне Абай аудандық 
орталық ауруханасы бар, оның құрамында 
75 кереуеттік емдеу орыны тіркелген, 138 
келушіні қабылдайтын КДП, жедел жәрдем 
станциясы, 4 АДА, 7 ФАП, 17 медбөлімше 
бар. 2014 жылы осы мекемеге 507 млн. 
461  мың теңгенің мемлекеттік тапсырысы 
бөлінді, Тіпті өткен 2013 жылдан әлдеқайда 
113млн. 235мың. тенге жоғары. Сондай-ақ, 
30 млн. 749мың. тенгеге медикаменттер, 3 
дефибриллятор, 5 электрокардиографиялар, 
өкпені қолдан желдету аппараттары, екі же-
дел жәрдем көлігі алынды. 2014 жылы сом-
масы – 36 млн. 579 мың теңге болатын тегін 
медикаменттер жеткізілді. 

 2014 жылы демографиялық жағдай бір 
қалыпты болды, туу 3%-ға көтерілген екен, 
өлім-жітім 10,8%-ға төмендеген; нәресте 
шетінеуі көрсеткішінде 2 жағдай болған, ана 
өлімі кейінгі жылдары тіркелген жоқ. Өкпе 
аурулары да төменгі көрсеткіште тұр.  

Тұрғындарды тубекулез ауруларының 
алдын алу үшін арнайы тексерістер бо-
лып тұрады, қан қысымы дерттері, қант 
диабеттері, глаукома, қатерлі бастамалар, 
сонымен қоса, балаларды емдеу шаралары 
жиі өтіп тұрады.

Барлығы 120 дәрігер мен 360 орта ма-
манды медициналық қызметкерлер еңбек 
етеді. Ауданды дәргерлермен және орта 
мелициналық  мамандармен қамтамасыз 
етуде 56,5 мен 78,8 облыстық көрсеткіште 
45,8 мен 77,1 сәйкес келеді.

Абай аудандық орталық ауруханасына 
кадрларды  бекіту тәртібі бойынша соңғы үш 
жылда 10 дәрігер Абай қаласында  пәтермен 
қамтылды. Өткен жылы Топар кентіне еңбек 
етуге келген 12 маманның 8 –іне көтерілу 
жәрдемақысы берілді, 6 –на пәтер алуына 
пайызсыз несиелер қарастырылды, 2 – уі 
жанұялық жатақханалардан  баспана алды. 
Бұл тәжірибе жалғасын таба бермек. 

Есептегі жылы 13 806 ш.м. тұрғын үй 
салынса, өткен 2013 жылмен салыстырғанда 
214,2%-ға жоғары. 

Құрлыс жұмыстары көлемі 5 млрд. 262 
млн. теңгені құрайды, немесе 159,1%  өткен 
2013 жылға сәйкес.

2015 жылы дайын баспана сатып алуға 
102 млн. 690 мың теңге бөлінсе, бұған Абай 
қаласы 4 шағын ауданындағы  30 пәтерлі 

үйді сатып алу жоспарда бар. Болашақта 
инженерлік-коммуникациялық инфраструк-
туралар мен Абай қаласында жеке тұрғын үй 
құрлыстары үшін 5 млн теңгенің жобалық-
сметалық құжаттамалары дайындалмақ.   

«Жұмыспен қамтудың жол 
қартасы-2020» бағдарламасы бойын-
ша 2014 жылы Көксу ауылдық округіне 
қарасты Жартас шипжайына  қарасты су 
құбырларын жөндеуге 14млн. 965 мың теңге 
жаратылды. Проложен водопровод про-
тяженностью 1,480 км созылған су құбыры 
тартылды, 23 дана темірбетонды құдықтар 
салынды және  8 өрт қауіпсіздігі  гидрант-
тары құрылды. Үнемдеуден қалған қаржыға 
Көксу ауылында Жартас шипажайының су 
кәріздеріне ағымдағы жөндеу жүргізілді. 

Южный елді-мекенінде республикалық 
бюджеттің  «Жұмыспен қамту жол карта-
сы-2020» бағдарламасы бойынша соммасы  
24 млн. 960 мың теңгеге тартатын пәтерлер 
ішіндегі ағымдағы жөндеулер мен 1,9 км. 
созылған жылыту жүйесі орын алды. 100%-
дық демонтаж жасалып, прокладка сталь-
ных трубопроводов – 1,95 км-ге диаметрі 
100, 150, 205 мм, құрыш құбырлар салынды. 

Топар кентінде «Қазақмыс» 
корпорациясының  инвестициялық 
бағдарламасы бойынша 2-і көшенің 108 мм 
150 метрге ұласқан құбырлары ауыстырыл-
ды, компенсаторды ауыстыру жұмыстары 
да жүргізілді.  

«Ақ бұлак» бағдарламасы барысында  
2011-2020 жылдарға белгіленген жобалық-
сметалық  құжаттамалар мен 2 жоба бой-
ынша мемлекеттік сараптамадан өткен су-
мен қамтамасыз ету жұмыстары жасалды, 
Жартас ауылына байланысты су құбырлары 
жаңартылды. Агроқалашықта соммасы 
11,9 млн теңге таратын аудандық бюджет 
есебінен су жолдары жөнделді.   

 2015 жылы Абай қаласының су 
құбырларын жөндеу үшін ЖСҚ дайындалу-
да. Ол үшін 10 млн теңге бөлініп отыр.  

Тұрғын үйлердің жағдайын жақсарту 
мақсатында, ондағы жылутрассаларын 
жаңарту мен жылылап қаптау жұмыстары 
жүргізілмек, Абай қаласындағы ұзындығы  
5,9 км, диаметрі-  530 мм болатын Про-
мышленная көшесіндегі жылу жолы үшін 
облыстық бюджеттен 30 млн. теңге берілді;  
ГРЭС-Абай магистралды құбыр жолын 
қайта қаптау үшін   300 млн. теңге,  «Ка-
захмыс-Энерджи» кәсіпорынымен бірлескен 
меморандум нәрижесінде, құбырды қайта 
қаптау үшін облыстық бюджеттен  80 млн. 
теңге; ағымдағы жөндеу жұмыстары үшін 
53,0 млн.теңге «Абай жылу жүйесі» ЖШС 
инвестициялық бағдарламасы аясында іске 
аспақ.

171 жылуды есептеу құрылғысы 
қойылған. Облыстық бюджеттен бөлінген 
100 млн. теңгеге алынды. 247 үйдің 242-
сі құбырлары тазаланып, жуып, жүйе 
жұмысын жөнге келтірілді.  

Тұрғын үйлердің жылы да жақсы 
жағдайда бюолуы үшін жүретін жұмыстар 
2015 жыжы да үздіксіз жалғаса береді. То-
пар кентінің құбырларын жөндеу жұмысына 
20 млн. теңге,  Южный ауылына да  20 млн. 
теңге бөліну жоспарда бар.

01.01.2015 жылғы жазбаға байланысы-
ты үй кезегінде 1665 азамат тұр: 877 адам 
әлеметтік тұрмысы төмен тұрғындар, 621 
мемлекеттік қызметкерлер, 167 - ата-ана 
асырауынан тыс қалғандар. Соңғы жылы 
19 жетім балалар пәтер иелері атанды. Абай 
қаласының тұрғын үйлер қорын инвента-

ризациялау жүргізіліп жатыр, тексерілгені 
97 үй.  Комуналдық меншікке 75 пәтер 
берілді, сот қадағалануында  25 өтініш жа-
тыр, экономика бөлімінде сот шешімімен 
коммуналдық меншік құқығы расталған 80 
пәтер тұр. Аудандық тұрғын үй сарапта-
масында 70 өтініш тіркелген, оның 50 – і  
меншікке алу жағынан. 

«Қолжетімді баспана-2020» 
бағдарламасымен жобалық-сметалық 
құжаттамалары жасалып, мемлекеттік 
сараптаманың қолдаумен Топар кентінде  
12-пәтерлік үй салу, Абай қаласында  36 
пәтерлік, инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымды  екі 9 қабаттық үйге, жал-
пы құны  21,6 млн.теңге аудандық бюджет-
тен берілмек. 

Школьная көшесі 87 үйдегі босап 
қалған кіреберіс-дәліздер жөнге келтіріліп, 
желтоқсан айы басында ата-ана қарауынсыз 
қалған 7 балаға сол жерден пәтер берілді. 
Бұл мақсатқа 35 млн.теңге бөлінген.

«Жұмыспен қамту жол картасы 2020» 
бағдарламасымен жол қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында республикалық 
бюджеттен : 

- Вольный-Агрогородок-Долинка 10 км 
созылған жолдарды ағымдағы жөндеу үшін 
– 5 млн. 555 мың теңге. Жалпы көлемі 1600 
м2 жол ағымдағы жөндеуден өтті;

- Көксу ауылына кіреберіс жолын орта-
ша жөндеуге – 66 773 мың теңге. Өткінші 
жолдарды жөндеуге, ондағы шұңқырлар 
мен иірімдерді жөндеуге асфальт 28 980 м2 
төселіп, немесе 4,8 км қалыпқа келді;

- Топар кентінің ішкі жолдарын орташа 
жөндеуге – 79 200 мың теңге жұмсалған. 
Кейбір керексіз жолдар алынып, жол 
қабатын қыру арқылы (фрезерлеу),  ас-
фальттау  аумағы  15 600  м2 жол жиектері 
қалыпқа келтіру 2 430 п.м.; 

- Топар кентінің а\ж жөндеу мен 
жылыжайға дейінгі жолдың орташа 
жөнделуіне – 46,0 млн. теңге. Ойық жол-

дарды жөндеу мен қабаттарын тегістеу үшін 
(фрезерлеу),  асфальт төсеу көлемі 14 000  
м2.  

 «2012-2020 жылдары моноқалаларды 
дамыту» бағдарламасы бойынша шұжық 
шығаратын «Волынка» ЖШС баратын ав-
томобиль жолдарының  ұзақтығы 0,286 км 
жалпы аумағы  2 326 м2 жиектік тастар 
құнымен қоса  32 млн. теңге бөлінген.  

Ағымдағы жылы жобалық-сметалық 
құжаттамалар құзіретінде  Абай-Вольный, 
Қызыл-Қараған жолдарын қалыпқа келтіру 
үшін жергілікті бюджеттен 8 млн. 800 мың 
теңге бөлінген. 

Аудандық қаржы қоржынынан өткен 
жылы 140 жол белгілері мен 3 бағдаршамды 
нысандарды жаңартуға  2 009 мың теңге 
шығарылған. Ал Абай қаласындағы жолдар 
мен жол бойын аббаттандыру үшін жазғы 
және қысқы мезгілдерде -6,409 млн.теңге 
бөлінген, ойық жолдарды жөндеуге - 9,098 
млн.тенге, орталық даңғылды көркемдеу 
үшін 900 мың теңге берілсе, биыл 2015 
жылы бұл жолдардың салтанатын сақтау 
үшін 43 млн.366 мың теңге жоспарлануда.

«Аймақтарды дамыту» бағдарламасы 
бойынша ауылдар мен кенттерді аббаттан-
дыру жұмыстары жүргізілді. 12-ауылдық 
елдімекендерде көше жарықтары қалыпқа 
келтірілді, соммасы 22 млн. 800 мың теңге. 
140 көше тіректеріне шамшырақтар орна-
тылды. 

Топар кентінде балаларға арналған ойын 
алаңдары салынды, бағасы 1 млн. 920 мың 

Біздің бағыт - ел экономикасын еселеп, 
халықтың әл-ауқатын көтеру
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теңге. 
Топар кентіндегі 13 ауылға қоқыс жи-

найтын контейнерлері орнатылды, соммасы  
4 млн. 681 мың теңге. 

 2000м2 көлеміне тратуарлар мен 
төсеметас салуға 7 млн.672 мың теңге кетті. 
Топардағы  Мичурин атындағы бақ пен 
алаңқайларды аббаттандыруға 44 млн. 98 
мың теңге жұмсалды. Саябақта 420 м2 жер-
ге төсеметас салынып, екі көше көріктенді. 
6 ауылда көше жарықтары іске қосылды 
(Құрма ауылы, Қарабас кенті, Құлаайғыр 
ауылы, Жартас, Самарка, Юбилейное ау-
ылдары) бұған жергілікті бюджеттен 12 
млн. теңге бөлінген. 73 көшелік бағаналарда 
шамшырақтар жарқырайды. 

  2015 жылы осы бағдарлама барысында 
көшелердің бәрі жарықтанып, аулаларда ба-
лалар алаңдары орантылмақ. Құны 24 млн. 
702 мың теңге.   

Абай қаласын аббаттандыруға әр-
түрлі бюджеттік нүктелерден 1 млрд. 495 
млн.119 мың теңге бөлінген, оның ішінде 
«Моноқалаларда дамыту» бағдарламасы 
бойынша республикалық бюджеттен 
109,3 млн. теңгенің жұмыстары игерілді, 
5 дана кіші архитектуралық қалыптар бой 
көтеріп, Калинин көшесінен Жеңіс даңғылы 
аралығына тратуар төселді. 

5 ауланы аббаттандыруға аудандық бюд-
жеттен 142 млн. 837 мың теңге ақша бөлінді. 
Көгалдандыру мен жасыл желектерді сақтау 
жұмысына 21,163 млн. тенге. 2015 жылы 
бұл әрекеттер үшін 22 млн. 088 мың теңге 
жоспарланып отыр. 

       ҰОС Жеңісінің 70 жылдығына Абай 
саябағын безендіруге  110 млн. теңге қаржы 
беріліп, соғыс ардагерлеріне монумент 
орнатылмақ.          

  Абай қаласында  247 көпқабатты 
үйлер бар. Тұрғын үйлердің көбісі ескірген. 
Сондықтан «ТҮКШ модернизациялау 2011-
2020 жылдары» бағдарламасы осы мақсатта 
белсенділік танытуы керек. 2014 жылы  осы 

бағдарлама аясында республикалық бюд-
жеттен Абай ауданына 29 млн. 054мың 
теңге бөлінген болатын. Оған 3 көпқабатты 
үй жөндеуден өтті. Бұл үйлерде капитал-
ды жөндеуден өткізіп, шатырын жөндеп, 
көптеген ыңғайсыз кейіптері қалыпқа келді. 
Қалған қаржыға  К.Маркса көшесіндегі 26 
үйдің шатыры бүтінделді.

2015 жылы  «Қарағанды облысы  энер-
гетика және коммуналды шаруашылық 
басқармасы» ММ  осы ТҮКШ модерни-
зациялау бағдарламасы бойынша Абай 
қаласындағы құны 33 млн.872 мың теңге 
тұратын 4 көпқабатты үйлерді жөндеу тура-
лы бюджеттік өтініш берілді. 

2014 жылы Абай қаласындағы бос 
тұрған 19 үйге демонтаж жасау үшін  234,1 
млн. теңге бөлінді. Келісім бойынша де-
монтаж 191,8 млн.теңгеге жасалды, үнемдеу 
ақылы 15,9 млн. теңге Республикалық  бюд-
жетке қайтарылды.  2015 жылы 15 үйге 
демонтаж жасалуы үшін 200 млн. теңге 
бөлінген. 

Мәдени-демалыс ұйымдары өткен 
жылы ауданда  2338  шара өткізсе, оның 
1973 ауылдық, кенттік мекендерде  өткен. 
2014 жылы осы саланың материалдық-
техникалық базасын нығайту үшін 
аудандық бюджеттен 10 млн. 187мың 
теңге қаржы бөлінген; жаппай мәдени 
шараларға – 37 млн. 392 мың теңге берілсе, 
Абай қаласындағы мәдениет үйіне 3 млн. 
теңгенің дыбыстық аппаратурасы алынды. 
Ауылдық мәдениетті дамыту мақсатында 

Жергілікті атқарушы органдардың 2014 жылы жасалынған жұмыстары жөнінде Абай ауданы әкімі 
Шайдаров Серік Жаманқұлұлының тұрғындар алдындағы есебі

Құлайғыр ауылындағы мәдени ошақтың 
жөндеу жұмыстары жасалып, Көрермен 
орындықтыры, перде, сахна киімдері тіктіру 
жұмыстарына  6,8 млн.теңге жұмсалды.

Аудан бойынша 5 этномәдени 
орталықтар қалыпты жұмыс жасайды.

Астанада өткен «Ақ көгершін» атты 
VIII Халықаралық балалар байқауында 
кішкентай жерлесіміз  Тютюбаева Әсел 
«Вокал» номинациясы бойынша 1-ші 
орынды дипломды иеленді. «Жұлдыз» атты 
хореграфиялық ұжым  I және  II орынды ди-
пломдарды ұтып алды.

Абай ауданы 2012-2015 жылдарға 
арналған жоспарлы шараларда Мемлекеттік 
бағдарламаларда қалыптастыру және 
тілдерді дамыту жөнінде Қазақстан 
Республикасындағы 2011-2020 саяси 
бағыттарды жалғастыру үшін өткен жылы 
мемлекеттік және ағылшын тілін оқытуға 
1 млн. 716мың теңге қаржы бөлді. Бұл 
оқыуды 36 мемлекеттік және азаматтық 
қызметкерлер оқып шықты. Қазақ тілінің 
кеңінен қолдануын алға тарта отырып, 
жергілікті ұлтпен бірге патриоттық тәрбие 
өткізу мақсатында өзге ұлт өкілдерімен 
бірге жыл сайын Абай оқулары өтеді. 
«Тіл- ұлттың жаны және өрісі кең әлем» 
атты фестиваль да болды. ҚазТест бойын-
ша байқаулар өтіп тұрды, онда аудандық 
мекемелерден 40 маман қатысты. Елба-
сымыз айтқандай, 2025-жылы елімізде 
мемелекеттік тілде сөйлеушілер  95%-ға 
жетуі керек десе, біздің ауданда арнайы 
оқыту орындары ашылып, тыңдармандар 
саны көбейтуге ат салысамыз.

Аудан аумағындағы криминогенді 
жағдай тіркелген қылмыстардың 
13,9% төмендеуімен байқалады. Көше 
қылмыстарының саны 16,5% қысқарды, 
алкогольді мас жағдайда 9,2%, топта-
лып 10,2%, жасөспірімдермен жасалған 

қылмыс 38,1% азайды. Қоғамдық орын-
дарда жасалған қылмыстар өткен жылғы 
деңгейде қалды. Автоөкліктерді ұрлау 75%, 
бұзақылық 22,2%, пәтер ұрлығы 6,7% өсті.

Ішкісаяси тұрақтылықты, тыныштық 
пен келісімді қамтамасыз ету мақсатында 
түсіндіру жұмыстары мемлекеттік сая-
сат бойынша және қоғамды ұйыдастыру 
бағытында жүргізіледі 

Біздің ауданда 18 үкіметтік емес ұйым, 7 
саяси партия филиалы, 7 кәсіподақ ұйымы, 
27 діни бірлстік тіркелген. 

Мемлекет пен азаматтық қоғамға әсер 
етудің неғұрлым тиімді әдісі мемлекеттің 
арнаулы әлеуметтік тапсырысы болып 
табылады. Есептік жылда мемлекеттік 
тапсырыс бойынша  7 млн. 800 теңгенің 
9 әлеуметтік жобасы жүзеге асты. Жо-
балар діни экстремизмнің алдын алу, 
мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру, 
жастар кәсіпкерлігін дамыту, отбасылық 
құндылықтарды насихаттау, мүгедектерді, 
аға толқынды қолдау, т.б. салаларға 
бағытталды. 

Мемлекеттік органдармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен және дәстүрлі діндер 
өкілдерімен есептік кезеңде жалған діни 
ағымдарды таратудың алдын алу бойын-
ша бірлескен кешенді шаралар өткізілді. 
Аудан әкімінің үкімімен құрылған  дін 

мәселелері бойынша ақпаратты-насихаттық 
топ жастармен, еңбек ұжымдарымен және 
аудандағы барлық елдімекендерде  45 кез-
десу өткізді. 

Елбасының Жолдауы мен 
«Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге 

асыру бойынша халықты ақпараттандыру 
деңгейін жоғарылату үшін ақпараттық 
топпен жолдау мен мемлекеттік 
бағдарламаларды түсіндіру бойынша 77 
кездесу өтті. 

Ауданда екі басылым қызмет етеді: 
«Абай-Ақиқат» аудандық газеті Абай 
ауданының тіршілігін насихаттайды,  «Вос-
кресения день» газеті православ газеті. 
Мемлекеттік ақпараттық саясатты телеви-
дение мен газеттер арқылы жүргізу үшін 
2014 жылы 10 млн. теңге шамасында ақша 
бөлінді, мемлекеттік тапсырыс «Индустри-
альная Караганда», «Орталық Қазақстан», 
«Абай - Ақиқат» газеттерінде және 
«Қазақстан Қарағанды» және «5 Канал» 
телевидениелерде орындалды.

Абай ауданында 14 пен 29 жас 
аралығында 13 мың 626 өмір сүреді. 
Мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру 
үшін 2014 жылы 7 129 мың теңге бөлінді, 
өткен жылға қарағанда 16 % жоғары. 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
жастар саясатының 2020 жылға дейінгі 
«Қазақстан 2020: болашаққа жол» 
бағдарламасы бойынша 280 шара өткізілді, 
бұл жастардың жалпы санының 53% 
қамтыды. Жастар – аудандағы мемлекеттік 
мерекелер мен атаулы күндерге арналған 
шаралардың белсенді қатысушылары. 
Олардың құрметіне жастар флешмобта-
ры, басмобы, авто және веложүгірулер, 
спорт жарыстары мен әртүрлі акциялар, 
викториналар мен байқаулар өтті. Есептік 
жылы ССОО студенттері арасында КВН 
ұйымдастырылып, кубоктар мен бағалы 
сыйлықтар тапсырылды, «Алтын сақа» 
асықтар турнирі, «Абай әкімінің кубогы-
на» шағын футболдан турнир, пейнтбол-
дан жарыс, «Наркостоп. Победа жизни» 
спорт биінен кештер, хип-хоп топтарының 
көрсетілімдері мен «STREET WORKOUT» 
қозғалыстарының жастарға арналған шара-
лары өтті. «Ардағым – Ардагерім!» атты ак-
ция аясында 2014 жылы 102 ҰОС ардагері 
мен тыл еңбеккеріне барып қайтты, оның 
ішінде 84 ардагерге аулаларындағы қарды 
тазалау, жер қопсыту, т.б. секілді көмек 
көрсетілді. Жастардың бастамасымен «Спе-
ши творить добро!»  атты қайырымдылық 
акция ұйымдастырылып, аз қамтылған 
отбасылардың балаларына көмек берілді. 
2014 жылдың шілдесінен бастап, 9 
отбасының 19 баласына көмек берілді. 

Аудан әкімінің аппаратымен 
Қазақстан Республикасының «Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес туралы» заңы бойын-
ша шаралар жүргізіледі. Аудан әкімдігінің  
2014 жылдың 4 сәуіріндегі №11/08 
қаулысымен сыбайлас жемқорлықпен күрес 
бойынша аймақтық комиссия құрылған, 
мәжілісі тоқсан сайын өткізіліп тұрады. 

Жемқорлыққа қарсы саясатты 
жүзеге асыру бойынша азаматтық қоғам 

субьектілерін, үкіметтік емес ұйымдарды 
тарту бойынша шаралар іске асуда, олардың 
қатысуымен есептік кезеңде 16 дөңгелек 
үстел мен жемқорлыққа қарсы тақырыптағы 
2 семинар өткізілді. 

Ай сайын тұрғындарға құқықтық 

көмек көрсету үшін «Ашық есік күні» 
ұйымдастырылады. Мемлекеттік меке-
мелерде сенім телефондары, сонымен 
қатар арыздар мен шағымдарға арналған 
жәшіктер орнатылған. Әкім аппаратының 
сайтында «Сыбайлас жемқорлықпен 
күрес» атты бөлім ашылған, онда осы 
бағытта жүргізілген шаралар туралы 
ақпараттар салынады. Аудандық «Абай-
Ақиқат» газетінде жемқорлыққа қарсу 
күрес тақырыбында айдар бар, онда 
Қазақстан Республикасының сыбай-
лас жемқорлықпен күрес туралы заңына 
енгізілген өзгерістер мен қосымшалар жа-
рияланады, мемлекеттік мекемелердің 
және құқық қорғау органдарынының 
басшылары мен мамандарының баян-
дамалары шығады. Есептік кезеңде 29 
мақала жарияланды. Аудандық газет пен 
мемлекеттік мекемелер сайттарында жа-
риялау жолымен мемлекеттік тапсырыс 
бойынша байқаулардың, мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан бөлінетін үйлер тура-
лы мәліметтердің ашықтығы қамтамасыз 
етіледі, сонымен қатар оларда қоғамдық 
ұйымдардың бақылаушыларының қатысуы 
жарияланады. 

Құрметті жерлестер!
Біздің барлық жетістігіміз – ортақ күш-

жігеріміз бен құлшынысымыздың нәтижесі. 
Ауданымыздың барлық тұғындарына туған 
жерге деген сүйіспеншілік пен ерен еңбегі 
үшін алғысымды білдіремін. 

Жасалған іс аз емес, дегенмен атқарған 
жұмыстар әлі жетерлік. Сіздер біздің 
сөзіміз бен ісіміздің алшақ кетпегендігіне 
әрі барлық жоспарларымыздың орын-
далып, өмірге енгізіліп жатқандығының 
куәгерісіздер. 

Біртіндеп, кезекпен аудан 
тұрғындарының барлық өзекті мәселелерін 
шеше аламыз. Біз үшін – ең бастысы осы.

Биылғы жыл Қазақстан халқы үшін 
Қазақ хандығының   550 жылдығы, Ұлы 
Отан соғысы Жеңісінің 70 жылдығы, 
Конституцияның 20 жылдығы, 
Президентіміздің бастамасымен құрылған 
Қазақстан халықы Ассамблеясының 20 
жылдығымен ерекше. Бұл атаулы күндер 
біздің шексіз Отанымызда өмір сүріп 
жатқан барлық ұлттардың бірлігін бекітеді 
әрі екпінімізді азайтпай Ұлт Көшбасшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бірлік 
пен жасампаздық жолын жалғастырамыз! 

Мен, алға қойған барлық міндеттерді 
орындайтынымызға және 2015 жыл 
біздің аудан тұрғындары үшін экономи-
ка мен әл-ауқаттың жоғарылайтын жылы 
болатындығына берік сенемін!  

Халықтардың достығы мен бірлігі 
беки берсін! Біздің Тәуелсіз Қазақстанда 
бейбітшілк пен келісім болсын!

Біздің бағыт - ел экономикасын еселеп, 
халықтың әл-ауқатын көтеру
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Помните слова Абая: «Не тот силен, 
кто кичится богатством и положением, а 
тот, кто обладает знаниями, трудолюбив, 
а, главное, честен перед собой и своим на-
родом». Слова Елбасы дают нам силу и ори-
ентир для дальнейшей работы.

В 2014 году работа государственных 
органов была направлена на реализацию 
стратегических целей и задач, получение 
конкретных результатов. Для этого в нашем 

районе имеется достаточный потенциал, о 
котором свидетельствуют итоги прошедше-
го 2014 года. Трудовые коллективы пред-
приятий, организаций и учреждений района 
проводили активную работу по выполнению 
государственных программ и внесли боль-
шой вклад в социально-экономическое раз-
витие региона. 

Своевременно решать проблемные во-
просы позволило рассмотрение обращений 
граждан. За 2014 год поступило 761 пись-
менных и устных обращений от физиче-
ских и юридических лиц, что ниже уровня 
прошлого года на 2,8% (783). Наибольший 
удельный вес занимают вопросы землеполь-
зования (32%) и коммунального хозяйства 
(19%).

Все обращения рассмотрены. На 98,3% 
обращений даны ответы, в том числе разъ-
яснительного характера; 1,8% заявителей 
отказано в решении вопроса на основании 
действующего законодательства.

На блог акима района поступило 124 
обращения,  46 – на блог акима области. 
Больше всего обращений по коммунальным 
вопросам – 52, жилищным – 22, социальным 
– 7. На все вопросы даны разъяснения.

В прошлом году всего было оказано 
50636  государственных услуг  (62 вида). 
Из них государственными учреждениями - 
48774 услуг, посредством ЦОН- 1851 услуг, 
через Региональный шлюз электронного 
правительства - 11. 

Доходы бюджета района в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом увеличились на 
16,3%  и сложились в объеме 5,7 млрд.тенге, 
из них собственные доходы – 1,4 млрд.тенге. 
За счет расширения налогооблагаемой базы 
дополнительно поступило в бюджет 75 млн.
тенге. Расходы бюджета района (с учетом 
целевых трансфертов) составили  5 млрд.493 
млн.тенге. 

В приоритетном порядке осуществля-
лось финансирование социально значимых 
направлений: сферы образования, культуры 
и спорта, социальной поддержки населения, 
на эти цели направлено 3613,8 млн.тенге, на 
содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства–1878млн.657тыс.тенге. 
Расходы на социальную сферу увеличились 
на 15,8%,  на жилищно-коммунальное хо-
зяйство в 1,7 раза.

Обеспечена своевременная выплата за-
работной платы работникам бюджетных 
учреждений, оплата коммунальных услуг. 
В целом расходы бюджета района 2014 года 
на душу населения увеличились на 15,2%.

Бюджет 2015 года утвержден в сумме 
4млрд.779 млн.тенге,  по сравнению с 2014 
годом произошло уменьшение на 15%.

По исполненным за 2014 год договорам 
государственных закупок на 1млрд.983млн.
тенге казахстанское содержание товаров, ра-
бот и услуг составило 94%.

Рост благосостояния жителей района на-
прямую зависит от достигнутых результа-
тов социально-экономического развития, 
предусмотренных Программой развития 
Абайского района на 2011-2015 годы. По 
итогам 2014 года:

- произошло снижение объема промыш-
ленной продукции на 2млрд.894млн.тенге 
или 94,8% к соответствующему периоду 
прошлого года; 

-  инвестировано в основной капитал  14 
млрд. 315 млн.тенге,  увеличение составило 
55,6% к 2013 году;

- индекс физического объема  рознично-
го товарооборота составил 107%; 

- среднемесячная заработная плата воз-
росла на 13,2%.

В рамках Программы форсированного 
индустриально-инновационного развития в 
Карту индустриализации включены 2 про-
екта с общим объемом инвестиций 5 млрд. 
114,7 млн. тенге,  с созданием 183 новых ра-
бочих мест:

- «Строительство колбасного цеха» ТОО 
«Волынка». Сумма инвестиций 600,7 млн. 
тенге, с созданием 40 рабочих мест. Период 
реализации 2011-2015г.г. Производственная 
мощность выпуска колбасных изделий до 10 
тонн в сутки, полуфабрикатов до 5 тонн в 
сутки, убойный пункт до 20 голов скота в 

сутки. Выход на проектную мощность 2016 
год – 800  млн. тенге (576 тонн). Планирует-
ся выпуск более 110 наименований колбас-
ных изделий. 

- «Создание современного теплично-
го комплекса» ТОО «Топарские теплицы» 
площадью 32,2 га по круглогодичному вы-
ращиванию 4 500 тонн плодоовощной про-
дукции. Инвестиции – 4514 млн.  тенге, с 
созданием – 143 рабочих мест. Период ре-
ализации 2011-2015г.г. Проектная мощность 
до 4500 тонн плодовоовощной продукции в 
год. Выход на проектную  мощность  в 2015 
году.

В рамках программы «Дорожная карта 
бизнеса - 2020» в районе реализуются 7 ин-
вестиционных проектов на общую сумму – 2 
млрд. 038 млн. тенге. 

Благодаря  мерам государственной под-
держки в нашем районе сохраняется по-
ложительная динамика развития  малого и 
среднего бизнеса, сегодня у нас действуют 
1925 субъектов предпринимательства, ими 
произведено продукции и оказано услуг 
на 7276,3млн.тенге, численность  занятых в 
данной сфере 5384 человека. 

В 2013 году начата реализация меропри-
ятий, направленных на поддержку предпри-
нимательства, создание новых производств 
и рабочих мест по Программе развития мо-
ногородов на 2012-2020 годы.

Начинающим предпринимателям было 
выделено 3 гранта для создания новых про-
изводств на общую сумму 8 млн.тенге, об-
учено основам предпринимательства 10 
человек, на «субсидирование процентной 
ставки» выделено 313.6млн.тенге, на микро-
кредитование направлено 33млн.816тыс.
тенге.

 Наряду с развитием реального 
сектора экономики на территории района 
стабильно развивается сельское хозяйство.

Агропромышленный комплекс района 
представлен 323 сельхозформированиями и 
23 сельхозпредприятиями.

Объем валовой продукции сельского хо-

зяйства составил 14млрд.255млн.тенге или 
98,4% к уровню прошлого года.

За счет республиканского бюджета про-
ведены противоэпизоотические мероприя-
тия на сумму 30млн. 600 тыс. тенге. 

Проведена идентификация сельскохо-
зяйственных животных, идентифицировано 
8455 голов крупного рогатого скота, 16600 
голов овец и коз, 1941 голов лошадей, 13 
тысяч голов свиней.

С целью повышения экспортного потен-
циала мяса крупного рогатого скота субъ-
ектами предпринимательства аграрного 
сектора района по программе «Сыбага» из 
институтов развития получены кредиты в 
сумме 18млн.150тыс.тенге на приобретение 
94 голов маточного поголовья и 2 головы 
быков-производителей.

Особое внимание уделяется развитию 
земель сельскохозяйственного назначения. 
Общая площадь территории района состав-
ляет 652,9 тыс.га, из них 427,3 га закреплено 
за сельскохозформированиями. 

По итогам инвентаризации земель сель-
скохозяйственного назначения было выяв-
лено 52,7 тыс. га неиспользуемых земель. В 
результате проведения разъяснительной и 
судебно-претензионной работы по возврату 
земель в государственную собственность, 
на площади 30,7 тыс. га приступили к ос-
воению; по 10,3 тыс. га были прекращены 
права землепользования по добровольному 

отказу; по решению суда изъято 7,6 тыс. га 
за неиспользование земель по целевому на-
значению. Всего положительно  отработано 
48,6 тыс. га или 92%. Проведен конкурс по 
предоставлению земельных участков для 
ведения сельскохозяйственного производ-
ства, предоставлено земли общей площадью 
19821  га, из них пашни 1631 га. 

Для поддержки и развития сельского 
хозяйства ведется  реализация 5-ти инве-
стиционных проектов:

1) Реконструкция и модернизация птич-
ников ТОО «Агрофирма Курма».

2) Строительство конефермы на 1000 го-
лов, к/х "Шанс". 

3)  Строительство товарной фермы мя-
сомолочного направления на 600 голов ма-
точного поголовья ТОО "Астра Агро LTD".

4) Восстановление орошаемых земель, 
к/х «Татуин». 

5)  Производство элитного картофеля 
на основе безвирусных миниклубней ТОО 
«Астра Агро». 

Реализация данных проектов обеспе-
чит привлечение инвестиций в сумме 2 
млрд.540млн.тенге; будет создано более 150 
рабочих мест.

 Одной из наиболее актуальных за-
дач социальной защиты населения является 
обеспечение стабильности цен на товары 
первой необходимости. В связи с этим в ре-
гионе работают районный штаб и 14 рабо-
чих групп по сдерживанию инфляционных 
процессов, которыми регулярно проводятся 
мониторинги цен по 33 наименованиям со-
циально-значимых  продовольственных то-
варов, непродовольственных товаров, ГСМ, 
медикаментов, услуг. В течение 2014 года 
ими было обследовано и проведена разъяс-
нительная работа в 107 торговых точках.

В рамках сотрудничества заключены ме-
морандумы о недопущении необоснованной 
наценки на социально-значимые товары с 
342 владельцами торговых объектов и пе-
карен. Для сдерживания цены на хлеб пе-
карням, выпускающим «социальный хлеб» 

отпущено 1362 тонны муки 1 сорта по сни-
женным ценам.

Работает коммунальный павильон, на 
котором реализуются товары по ценам сель-
хозтоваропроизводителей с минимальной 
наценкой и без посредников на 10-15% ниже 
рыночных.

В целях  сдерживания инфляционных 
процессов и стабилизации цен в городе 
Абай, сельских округах и поселках прове-
дены 13 сельскохозяйственных ярмарок, на 
которых  реализовано  продукции  на сумму 
102млн.306 тыс. тенге.   

Осуществляется еженедельная выездная 
торговля товапроизводителями (молочная 
продукция ТОО «Аян М», ТОО «Агрофир-
ма Курма»- яйцо по цене 110 -  150 тенге за 
десяток). Осуществлялась еженедельная по-
ставка  картофеля по цене 55 тенге и огурцов 
по цене 165 -185 тенге сельхозтоваропроиз-
водителями  ТОО «Астра Агро» и ТОО «То-
парские теплицы», которые реализуются в 
семи торговых точках г. Абай с наценкой не 
более 10 %. Производится поставка цельно-
го молока К/Х  «Карагандинец»   двум мага-
зинам и коммунальному павильону г. Абай 
по цене 70 тенге и реализация населению по 
77 тенге.

Районный штаб по сдерживанию инфля-
ционных процессов осуществляет контроль 
и за тарифами на коммунальные услуги. 
Так, 24.11.2014 года ТОО «Жезказганэнер-

Отчет акима Абайского района Шайдарова Серика Жаманкуловича  перед  населением   по итогам 
работы местных   исполнительных органов за 2014 год
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госбыт» представил уведомление о  повыше-
нии тарифа на электроснабжение  с 1 января 
2015 года с проектом 19,57 тенге за кВт*ч 
с НДС.   Уполномоченным Карагандинской 
области была проведена экспертиза тарифа, 
в результате проведения которой запретил 
ТОО «Жезказганэнергосбыт» повышение 
тарифа на услуги снабжения электрической 
энергией с 1 января 2015 года. Мы рассма-
триваем вопрос по заключению договора 
потребителей с энергоснабжающей органи-
зацией, у которой будет наименьший тариф. 

В районе активно реализуются меропри-
ятия по организации  занятости населения. 

В течение 2014 года на постоянные ра-
бочие места трудоустроены 2193 человека 
или 83,6% обратившихся; на обучение и 
профессиональную подготовку направлены 
179 человек.

Из числа безработных за назначением 
адресной социальной помощи обратились 
18 человек.

На 1 января 2015 года состоят на учете 
52 безработных, из них 12-жители сельской 
местности.

За отчетный период адресная социальная 
помощь выплачена в сумме 4млн.649тыс.
тенге 115 семьям, государственные детские 
пособия в сумме 6млн.880тыс.тенге 305-
ти семьям, жилищные пособия на сумму 
8млн.250тыс.тенге 345 семьям, материаль-
ная помощь 18-ти детям-инвалидам, воспи-
тывающихся и обучающихся на дому на 593 
тыс.тенге, дополнительная надбавка к посо-
биям 14-ти одиноких инвалидов составила 
305,6тыс.тенге, выплачена материальная 
помощь на проезд 238 инвалидам в сумме 
1млн.142тыс.тенге.

В 2014 году к празднику Победы оказа-
на помощь в виде денежных выплат по 50 
тысяч тенге 20 инвалидам и участникам во-
йны на сумму 1млн.тенге; 41-му труженику 
тыла выплачено по 3 тысячи тенге на сумму 
123 тыс.тенге; 20 УОВ и ИОВ и 9 вдов полу-
чили материальную помощь на оплату ком-

мунальных услуг по 3 тыс.тенге (29х12мес.
х3тыс.) на сумму 1млн.44тыс.тенге. 

   Самым значимым событием 2015 
года станет  70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Утвержден районный план мероприятий 
празднования, которым предусмотрено ока-
зание единовременной материальной помо-
щи участникам и инвалидам войны по 150 
тыс.тенге, вдовам погибших воинов, узни-
кам фашистских лагерей, труженикам тыла. 
Для этих целей из районного бюджета вы-
делено 12 млн.590 тыс.тенге  

Продолжена организация надомного 
обслуживания 329-ти одиноких и престаре-
лых, 76-ти  детей с ограниченными возмож-
ностями. 

В нашем районе проживают 2306 ин-
валидов. Были трудоустроены 41 человек, 
для участия в общественных работах на-
правлены 58 инвалидов, на социальные ра-
бочие места-7,  на проф. обучение-3. Лица с 
ограниченными возможностями обеспечи-
ваются  индивидуальными гигиеническими 
средствами, им также предоставляются ус-
луги индивидуальных помощников,  специ-
алистов жестового языка, протезно-ортопе-
дическая помощь. В 2015 году планируется 
ряд мероприятий для улучшения качества 
жизни инвалидов. На обеспечение нужда-
ющихся инвалидов специальными гигиени-
ческими средствами и предоставление услуг 

специалистов жестового языка и индивиду-
альных помощников из районного бюджете 
выделено 48 млн.014 тыс.тенге. 

Из негосударственных источников ока-
зана материальная и натуральная помощь 
малоимущим семьям и членам их семей на 
общую сумму 1млн.569тыс.тенге. Частными 
предпринимателями было проведено 5 бла-
готворительных акций, на которых оказана 
помощь 5-ти малообеспеченным семьям на 
сумму 21тыс.тенге. 

По программе «Дорожная карта занято-
сти-2020», в Центр занятости района обра-
тились 312 человек,  подписали социальные 
контракты 242 человека. В 2014 году на ре-
ализацию  Программы было выделено из ре-
спубликанского бюджета 412,7 млн. тенге, 
на 2015 год – 716 млн. 906 тыс. тенге.

В рамках реализации данной програм-
мы обучены основам предпринимательства 
10 человек на сумму 411 тыс. тенге, обучены 
по специальности «Электрик» 10 человек на 
сумму 1 млн. 582 тыс. тенге,  трудоустрое-
ны 97 человек, направлены на социальные 
рабочие места 12 человек и 18 человек по 
молодежной практике. 

 Успешность обновления нацио-
нальной системы образования - один из 
ключевых факторов успеха всего процесса 
модернизации.

В соответствии с планом реализации 
Государственной программы развития об-
разования на 2011-2020 годы проводилась 
работа по выполнению мероприятий по со-
вершенствованию и развитию системы об-
разования района.

На развитие образования, физической 
культуры и спорта в 2014 году было пред-
усмотрено 2 млрд. 250 млн. 342 тыс. тенге, 
рост на 10,6%.

Особое внимание уделяется программе 
«Балапан». В нашем районе охват дошколь-
ным воспитанием и обучением детей от 3-х 
до 6-ти лет составляет 100%. Доля детей 
5-6 лет, охваченных предшкольной подго-

товкой, составляет 100%. В целях решения 
проблемы охвата дошкольным образовани-
ем детей  от 1  года до 6 лет, который со-
ставляет 84%,  будут открыты  мини-центры  
при  СШ №1, Курминской и  Акбастауской 
средних школах. Для снижения очередности 
по городу Абай,  планируется  открытие   3-х 
дополнительных  ясельных групп в детских 
садах. 

В целях повышения престижа профес-
сии педагога модернизирована система по-
вышения их квалификации. Доля педагогов, 
имеющих высшую  и первую категории со-
ставляет  50,1%  от общего количества педа-
гогов 1153,что ниже областного показателя 
53,8%. Поэтому перед нами стоит задача 
увеличить количество педагогов с первой и 
высшей категориями.  На уровневых курсах 
повышения квалификации нового формата 
обучились 157 человек, что составляет 18% 
от общего количества учителей.  В 2015 
году будут обучены 38 учителей, что  увели-
чит долю до 22%.  

С целью повышения престижа профес-
сии учителя, формирования положитель-
ного имиджа педагога в обществе, в районе  
проводятся  конкурсы «Лучший учитель-
новатор», мастер-классы, научно-практиче-
ские семинары, семинары-тренинги, кру-
глые столы.  

Традиционно ко Дню Независимости 
вручается премия акима района в номи-

нации «Учитель года» в размере 100тыс.
тенге. В прошлом году лучшим педагогом 
стала директор комплекса ДСШ п.Южный 
Бадыкова К.А. Члены семейной династии 
учителей Тезекбаева Р.К., Жумагулова Ж.Б. 
получили туристическую путевку в Дубай 
(ОАЭ).

      Для реализации новых подходов  к 
образованию в  районе   создано  сетевое 
сообщество учителей.  На базе школы-гим-
назии №10  создан  Центр педагогических 
инициатив. За ведущими школами района 
закреплены магнитные школы. Сертифи-
цированными  учителями  проводятся   вы-
ездные коучинг-сессии в сельские  школы,  
индивидуальное наставничество, онлайн-
консультации. 

В соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об образовании» в целях охвата 
детей из малообеспеченных семей по фонду 
всеобуча выделено 4млн.404тыс.тенге, на ко-
торые для 1375 детей приобретены одежда 
и обувь.

На оздоровление детей в летний период 
было выделено 5млн.772тыс.тенге.

Подвоз 209-ти учащихся к 8 базовым 
школам осуществляется на 2-х автомаши-
нах Газель и 6-ти школьных автобусах,  3 
из которых были приобретены в марте от-
четного года.

В 2014 году на сумму 19 миллионов 879 
тысяч тенге  приобретены  новые учебники 
для 3-го и 10-го классов, учебники англий-
ского языка для 2-го классов  и информати-
ки для 6-го классов. 

В 27 школах района имеются столовые, 
в которых организовано горячее питание. 
Все учащиеся из малообеспеченных семей 
обеспечены бесплатным витаминизирован-
ным горячим питанием.

В школах   функционируют 28 лицен-
зированных  медицинских кабинетов. В  4 
сельских школах обслуживание детей ве-
дется через ФАПы. Ежегодно проводится 
медицинский осмотр учащихся, ведется 
еженедельный мониторинг   заболеваемости 
детей  в детских садах и школах. 

Условия для инклюзивного образования 
созданы в 16 из 32 школ. В них функцио-
нируют логопункты, установлены пандусы. 
Для 50-ти детей с особыми потребностями в 
обучении действуют коррекционные классы 
(с 1 по 9) при СШ №1 г.Абай.

185 детей   с ограниченными возможно-
стями в развитии в возрасте от 3 до 6 лет об-

учаются и воспитываются    в  специальном  
детском  саду «Бөбек» г.Абай,  где   кор-
ректируются зрение, речь, интеллектуальное 
развитие детей.

Из 128 детей-инвалидов: 52 ребенка об-
учаются в специнтернатах области, 30 детей 
с сохранным интеллектом учатся в школах 
района, 15 детей по состоянию здоровья об-
учаются на дому, 31- необучаемы.

Для обеспечения доступности и улучше-
ния качества среднего образования продол-
жено укрепление материально-технической 
базы общеобразовательных школ города. 
В 2014 году из средств местного и респу-
бликанского бюджетов приобретены 13 ка-
бинетов новой модификации на сумму 57 
млн.800 тыс. тенге. Доля школ, имеющих    
кабинеты новой модификации,  составляет 
73%, что на 20,3% превышает областной 
показатель. 

В 5 организациях образования установ-
лено высокотехнологическое оборудование, 
позволяющее использовать современные 
цифровые образовательные ресурсы. Элек-
тронное  обучение   внедрено  в  3-х организа-
циях образования. В 2015 году планируется 
введение е-learning  еще в 13 организациях 
образования, что составит 50%. Автомати-
ческая система управления  «Білімал» вне-
дрена в 9 организациях образования. 

В 2014 году на обновление  компью-
терного парка школ   района из местного 
бюджета было выделено  28 млн. 800 т.т. 
для приобретения 240 компьютеров, что по-
зволило достичь показателя  6   учащихся на 
один компьютер. 

На сегодняшний день к высокоскорост-
ному интернету подключены 28 школ, что 
составляет 87%. В 12 организациях образо-
вания на сумму 2млн.693тыс.тенге установ-
лено видеонаблюдение.

В 2015 году выделены средства в сумме 
3 млн.714 тыс.тенге на приобретение 2–х ла-
бораторий «Робототехника».

В 2-х  школах за счет средств местного 
бюджета проведен текущий ремонт на сум-
му 15 млн.тенге. По программе «Дорожная 
карта занятости-2020» отремонтирована 
кровля в школе с.Коксу на сумму 5,6 млн.
тенге.

В 2015 году планируется ремонт 2-х 
объектов образования - детского сада 
«Балбөбек» поселка Топар, КДСШ поселка 
Южный  сумма выделенных средств 76 млн. 
200 тыс.тенге.
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Будет разработана проектно-сметная до-
кументация на капитальный ремонт 5 объ-
ектов образования на сумму 5 млн. тенге.  

Особое внимание в Госпрограмме  уделе-
но оценке учебных достижений школьников. 
В 2014 году окончили школу 297 выпуск-
ников, в ЕНТ участвовали 195 выпускников 
или 65,7%. Средний балл – 75,8. Из 13 пре-
тендентов на «Алтын белгі», обладателями 

знака стали 7 выпускников или 53,8%. Из 
10 претендентов на аттестаты с отличием, 
получили-2. Выше областного показателя 
средний балл набрали выпускники вось-
ми школ (СШ им.Абая, им.Б.Момышулы, 
им.Корниенко, Курминская, Самарская, № 
12, школа-лицей № 14, школа-гимназия № 
10).

Из 297 выпускников 2013-2014 учебно-
го года 187 поступили в ВУЗы, в том чис-
ле общеобразовательные гранты получили 
120 выпускников или 64,2%; из них 167-в 
Казахстане; 20-за рубежом (Россия, Чехия). 
В колледжи поступили 96 выпускников, из 
них гранты получили-56. В сравнении с про-
шлым годом наблюдается рост на 14,3% 
числа выпускников, получивших гранты в 
ВУЗы. 

Дополнительное образование предостав-
ляют 2 учреждения. В Детской музыкальной 
школе города Абай работают 5 отделений, в 
них занимаются 190 детей. В детской школе 
искусств поселка Топар-5 отделений,  в ко-
торых обучаются 265 детей по  направлени-
ям:  музыка, хореография и изобразительное 
искусство. 

В школах района действует 257 кружков 
по интересам,  в которых занимаются  4863 
учащихся. Доля детей школьного возраста, 
охваченных художественным, музыкаль-
ным, техническим и научным творчеством  
составляет 51,3%.

На развитие спорта в 2014 году было 
выделено 7млн.579тыс.тенге.

В районе функционирует 105 спортив-
ных сооружений: за последнее время в рай-
оне открыты 8 многофункциональных кор-
тов, восстановлены бассейны в комплексе 
«Таншолпан» и специальном детском саду 
«Бобек» для детей с ограниченными воз-
можностями, в июне месяце 2014 года на 
хоккейном корте городского стадиона «Жи-
гер» установлено   модульное покрытие для 
ролледрома и установлен  детский  плава-
тельный  бассейн  «Модуль», в спортивных 
залах при  5-ти Домах культуры работают 
спортивные секции по различным видам 
спорта, функционируют два  детско–юно-
шеских клуба (ДЮК) для занятий   баскет-
болом и футболом во внеучебное время. В 
126-ти школьных спортивных секциях по 
различным видам спорта занимаются 2376 
учащихся или 32,2%. 

В детской юношеской спортивной шко-
ле занимаются  728 подростков по 9 видам 
спорта. Филиалы ДЮСШ  по волейболу, 
казак курес, легкой атлетике, боксу откры-
ты в поселках Топар, Карабас, Вольный и 
в селах Акбастау и Коксу.  Охват обучаю-
щихся  ДЮСШ от общего количества об-
учающихся  составляет 9,8 %.  Работа по 
открытию филиалов ДЮСШ в  населенных 
пунктах района будет продолжена. Охват 
населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом,  увеличен 
до 30%. 

 Здоровый образ жизни является 
ключом к здоровью нации. Наша задача до-
биться того, чтобы принцип ответственно-
сти каждого человека за своё здоровье стал 
главным в повседневной жизни жителей на-
шего района. А это во многом зависит как 
от образа жизни, так и своевременности об-

ращения за медицинской помощью.
Медицинская помощь прикрепленному 

населению г. Абай  доступна по всем направ-
лениям: стационар на 97 многопрофильных 
коек, и стационарозамещающие технологии 
– дневной стационар, травмпункт, центр ам-
булаторной хирургии, стационары на дому.   

Реализуется программа бесплатного 
лекарственного обеспечения. Так, если в 

2013году на 
эти цели было 
израсходова-
но 33млн. 201 
тыс. тенге, то 
в прошлом 
году – 41млн. 
714тыс. тенге 
или рост на 
25,6%. 

С е г о д н я 
функциониру-
ют 5 участков 
врачей общей 
практики. 

В 2013 
году Цен-
т р а л ь н а я 
б о л ь н и ц а 
г.Абай про-
шла аккре-
дитацию на 
соответствие 
международ-

ным стандартам сроком на 2 года. За 2014 
год получено медицинского оборудования 
на сумму 21 млн. 528 тысяч тенге: электро-
кардиограф 12-ти канальный, дифибриля-
тор, эндоскопические инструменты, моечная 
машина для эндоскопического оборудова-
ния, тонометр внутриглазной и прочее.

Медицинское обслуживание сельского 
населения региона осуществляет Централь-
ная районная больница Абайского района, 
в состав которой  входят  стационар на 75 
коек, КДП на 138 посещений, станция ско-
рой медицинской помощи,4 СВА,  7 ФАПов, 
17 медпунктов.  На  2014  год   предпри-
ятию  был утвержден   госзаказ  на общую 
сумму   507млн. 461  тысяч  тенге, что на 

113млн.235тыс.тенге больше аналогично-
го периода 2013 года. Приобретены меди-
каменты на сумму 30млн.749тыс.тенге, 3 
дефибриллятора, 5 электрокардиографов, 
аппарат искусственной вентиляции легких,   
две машины  скорой  медицинской  помощи. 
За   2014 год освоено лекарственных препара-
тов по бесплатному фонду на сумму-36млн. 
579тысяч  тенге. 

За 2014 год отмечается положительная 
динамика демографических показателей: 
увеличение рождаемости на 3%, снижение 
смертности на 10,8%; показатель младенче-
ской смертности снизился на 2 случая.  На  
протяжении нескольких лет не допущено 
случаев материнской смертности. Отмеча-
ется стойкая тенденция к снижению показа-
теля заболеваемости туберкулезом.  

Проводятся профилактические меди-
цинские осмотры населения на раннее  вы-
явление туберкулеза, болезней системы кро-
вообращения, сахарного диабета, глаукомы, 
злокачественных новообразований, а также 
осмотры детского населения.

Всего работают 120 врачей и 360 сред-
них медицинских работников. Обеспечен-
ность населения района врачами и средними 
медицинскими работниками составляет 56,5 
и 78,8 при областном показателе 45,8 и 77,1 
соответственно.

В целях закрепления медицинских ка-
дров за последние 3 года 10 врачей Цен-

тральной больницы г.Абай получили квар-
тиры. Из прибывших в прошлом году в 
больницу п.Топар 12-ти специалистов: 8 
- получили подъемные пособия, 6 – беспро-
центные кредиты на приобретение квартир, 
2 - получили квартиры в семейном общежи-
тии. Эта практика будет продолжена. 

В отчетном году введено 13 806 кв.м. 
жилья, что на 214,2% больше к  аналогич-
ному периоду 2013 года. 

Объем строительных работ составил 5 
млрд. 262 млн. тенге, или 159,1% к соответ-
ствующему периоду 2013 года.

В 2015 году на выкуп готового жилья 
выделено 102 млн. 690 тыс. тенге, на кото-
рые планируется выкупить 30-квартирный 
дом на 4 микрорайоне города Абай. Будет 
разработана проектно-сметная документа-
ция на строительство инженерно - коммуни-
кационной инфраструктуры  к индивидуаль-
ным жилым домам города Абая на сумму 5 
млн.тенге.   

В рамках программы «Дорожная Карта 
Занятости-2020» в 2014 году проведен теку-
щий ремонт водопроводных сетей сан. Жар-
тас Коксунского сельского округа на сумму 
14млн. 965 тыс.   тенге. Проложен водопро-
вод протяженностью 1,480 км, установлены 
23 штуки железобетонных  колодцев и 8 
пожарных гидрантов. На сэкономленные 
средства произведен текущий ремонт кана-
лизационных сетей  сан.Жартас  Коксунско-
го с/о. 

В п.Южный за счет средств республи-
канского  бюджета  по программе «Дорож-
ная Карта Занятости-2020» на сумму 24 млн. 
960 тыс. тенге проведен  текущий ремонт 
внутриквартальных и магистральных  те-
пловых сетей протяженностью 1,9 км. Про-
изведен 100% демонтаж, прокладка сталь-
ных трубопроводов – 1,95 км, диаметром 
100,150, 205мм. 

В п.Топар в рамках инвестиционной 
программы корпорации «Казахмыс» на 2-х 
улицах произведена замена труб диаметром 
108 мм, протяженностью 150 метров, вы-
полнены работы по замене компенсатора. 

В целях реализации программы «Ақ 
бұлак» на 2011-2020 годы разработана  про-

ектно-сметная 
документация 
и получены за-
ключения го-
сударственной 
экспертизы по 
2-м проектам 
водоснабже -
ния, ведется 
р а з р а б о т к а 
ПСД на стро-
ительство во-
допроводных 
сетей с.Жартас 
и реконструк-
цию водопро-
водных сетей 
с.Агрогородок 
на общую сум-
му 11,9млн.
тенге из бюд-
жета района.   

В 2015 
году будет раз-
работана ПСД 

на реконструкцию водопроводных сетей г. 
Абай, для чего выделено 10 млн. тенге.  

В целях улучшения теплоснабжения 
жилых домов проведены работы по за-
мене теплотрассы с теплоизоляцией про-
тяженностью 5,9 км, диаметром 530 мм по 
ул.Промышленная г.Абай на средства об-
ластного бюджета в сумме  30 млн.тенге;  по 
замене теплоизоляции  магистральной трас-
сы ГРЭС-Абай   на  подающем трубопрово-
де на 300 млн. тенге, согласно заключенного 
меморандума с ТОО «Казахмыс-Энерджи», 
а для теплоизоляции на 
обратном трубопроводе 
с областного бюджета 
было выделено  80 млн. 
тенге; по текущему ре-
монту на сумму 53,0 млн.
тенге в рамках инвести-
ционной программы ТОО 
«Абайские теплосети».

Установлены 171 
приборов учета тепла, 
на сумму 100 млн.тенге 
из средств областного 
бюджета. В 242 домах из 
247 проведены работы по 
промывке и опрессовке 
системы отопления и на-
ладке внутри подвальных 
сетей. 

Работа по беспере-
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бойному и качественному  обеспечению те-
плом жителей района будет продолжена и в 
2015 году. Запланирован текущий ремонт 
тепловых сетей поселка Топар на сумму 
20 млн. тенге, поселка Южный на сумму 20 
млн. тенге.

По состоянию на 01.01.2015 года в спи-
сках очередности на получение жилья со-
стоят 1665 граждан: 877 человек-социально 
уязвимые слои населения, 621 гос.служащие, 
167-дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. За последние три года 19 детей-сирот 
получили квартиры. Проводится работа по 
инвентаризации жилищного фонда г. Абай, 
обследованы 97 домов.  В коммунальную 
собственность передано 75 квартир,  на рас-
смотрении в суде  находятся 25 заявлений, в 
отдел экономики для регистрации решений 
суда о признании права коммунальной соб-
ственности находятся 80 квартир. На рас-
смотрении районной жилищной комиссии 
находятся 70 заявлений, из них 50 - по во-
просам приватизации. 

По программе «Доступное жильё-2020»   
разработана  проектно-сметная документа-
ция и получены заключения государственной 
экспертизы на строительство 12-ти квар-
тирного жилого дома в  п.Топар и на строи-
тельство двух 9-ти этажных, 36 квартирных  
жилых  домов в г.Абай  с подводящей инже-
нерно-коммуникационной инфраструктурой   
на общую  сумму  21,6млн.тенге из бюджета 
района. 

В пустующем подъезде дома по 
ул.Школьная, 87 были проведены восстано-
вительные работы и в конце декабря  7 че-
ловек из числа детей, оставшихся без попе-
чения родителей, получили в нем квартиры.  
На эти цели было выделено 35 млн.тенге.

С целью обеспечения безопасности до-
рожного движения по программе «Дорож-
ная карта занятости 2020» из средств из  
республиканского бюджета было выделено: 

- на текущий ремонт автодороги  Воль-
ный-Агрогородок-Долинка протяженно-
стью 10 км – 5млн. 555 тыс. тенге. Проведен 
текущий ремонт общей площадью 1600м2;

- на средний ремонт подъездной доро-
ги с.Коксу – 66 773 тыс. тенге. Проведены 
работы по ремонту пучинистых участков, 
сделан ямочный и выравнивающий ремонт, 
уложен асфальт 28 980 м2 или 4,8 км;

- на средний ремонт внутрипоселковых 
дорог п.Топар – 79 200 тыс. тенге.  Проведе-
ны работы по ликвидацию пучинных мест,  
устройство выравнивающего слоя  (фрезеро-
вания),  демонтаж бордюр, укладка асфаль-
та 15 600  м2 и бордюр 2 430 п.м.; 

- на средний ремонт а/д от въезда в 
п.Топар до теплицы– 46,0 млн. тенге. Прове-
дены работы по ликвидации пучинных мест, 
устройство выравнивающего слоя  (фрезеро-
вания),  укладка асфальта 14 000  м2.  

 По программе «Развитие моногородов 
2012-2020 годы» на строительство  авто-
мобильной дороги к колбасному цеху ТОО 
«Волынка», протяженностью 0,286 км об-
щей площадью 2 326 м2 с устройством бор-
товых камней выделено 32 млн. тенге.  

В текущем году ведется разработка про-
ектно-сметной документации на реконструк-
цию автомобильной дороги Абай-Вольный, 
Кызыл-Караган, на что из местного бюдже-
та выделено 8 млн. 800 тыс. тенге. 

Из средств районного бюджета в про-
шлом году было выделено 2 009 тыс.тенге  
на обслуживание  140 дорожных знаков и 
эксплуатацию 3-х светофорных объектов. В 
г.Абай для содержания дорог и придорож-
ной полосы  в зимний и летний период было 
выделено  46,409 млн.тенге, на ямочный ре-
монт дорог - 9,098 млн.тенге, проводились 
работы по дорожной разметке центральных 
улиц на сумму 900 тыс. тенге. В 2015 году 
на содержание дорог запланировано 43 
млн.366 тыс.тенге.
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По программе «Развитие регионов» 
проведена работа по благоустройству сел 
и поселков. Восстановлено уличное освеще-
ние в 12-ти сельских населенных пунктах на  
сумму 22 млн.800 тыс.тенге. Установлены 
140 опор уличного освещения со светильни-
ками. 

Устройство детской дворовой площадки 
п.Топар на сумму 1 млн.920 тыс.тенге. 

В п.Топар установлены 13 площадок с 
контейнерами для сбора ТБО на сумму  4 
млн. 681 тыс.тенге. 

Устройство тротуаров с укладкой брус-
чатки 2000м2 на сумму 7 млн.672 тыс.тенге. 
Благоустройство парка им.Мичурина и пло-
щадей п.Топар. Сумма выполненных работ 
44 млн. 98 тыс.тенге.  В парке уложена брус-
чатка 420 м2, благоустроены 2 улицы. Вос-
становлено уличное освещение в 6-ти  СНП 
(с.Курма, п.Карабас, с.Кулайгыр, с.Жартас, 
с.Самарка, с.Юбилейное,) за счет средств 
местного бюджета в сумме 12  млн.тенге.  
Установлены  73 опоры уличного освещения  
со светильниками. 

В 2015 году в рамках этой программы 
планируется восстановление уличного осве-
щения, установка детских игровых площа-
док на сумму 24 млн. 702 тыс. тенге.   

На благоустройство города Абай из 
разных бюджетов было выделено 1 млрд. 
495млн.119тысяч тенге, из них в рамках 
программы «Развитие моногородов» за 
счет средств республиканского бюджета  
в сумме 109,3 млн.тенге проведены работы 
по установке малых архитектурных форм в 
количестве 5 штук  и укладке тротуара по 
ул.Калинина до Проспекта Победы. 

Из средств районного бюджета было 
выделено 142 млн. 837 тыс. тенге на  восста-
новление 5 дворов. На озеленение и содер-
жание  зеленых насаждений было  выделено 
21,163 млн. тенге. В 2015 году на эти цели 
предусмотрено 22 млн.088 тыс.тенге. 

       В год 70-летия Победы в ВОВ на бла-
гоустройство парка города Абай выделено 
110 млн. тенге, будет установлен  монумент 
воинам победителям.          

В г. Абай 247 многоэтажных жилых 
домов. Состояние жилого фонда характе-
ризуется высоким процентом износа, по-
этому особую актуальность приобрела реа-
лизация программы «Модернизация ЖКХ 
на 2011-2020 годы» В  2014 году в рамках 
этой программы Абайскому району было 
выделено из республиканского бюджета 
29млн.054тыс.тенге на ремонт 3-х много-
квартирных жилых домов г.Абай. В этих 
домах проведен капитальный ремонт кров-
ли, выполнены работы по демонтажу су-
ществующего покрытия мягкой кровли. По 
возвратному механизму была отремонтиро-
вана крыша дома по улице К.Маркса,26.

На 2015 год в ГУ «Управление энерге-
тики и коммунального хозяйства Караган-
динской области» подана бюджетная заявка 
в рамках Программы Модернизации ЖКХ 
на проведение ремонта 4 многоэтажных жи-
лых домов  города Абай на сумму 33 млн. 
872 тыс. тенге. 

В 2014 году на демонтаж 19-ти домов 
г.Абай было выделено 234,1 млн. тенге. Со-
гласно конкурса демонтаж произведен на 
сумму 191,8 млн.тенге, экономия составила 
15,9млн.тенге и возвращена в Республикан-
ский бюджет. В 2015 году на демонтаж 15-
ти домов выделено 200 млн. тенге. 

Культурно-досуговыми организациями 
района в прошлом году было проведено 
2338  мероприятий, из них 1973 в селах и по-
селках. На укрепление материально-техни-
ческой базы  из районного бюджета в 2014 
году было выделено 10млн.187тыс.тенге; на 
проведение культурно-массовых мероприя-
тий – 37млн.392тыс.тенге. Так, для район-
ного Дома культуры г.Абай приобретена 
звуковая аппаратура на сумму 3млн.тенге, 
для сельского Дома культуры с.Кулаайгыр 
после проведенного капитального ремонта 
куплены театральные кресла, приобретены 
шторы, пошита сценическая одежда - всего 
на сумму 6,8млн.тенге.

В районе функционируют 5 этнокуль-
турных общественных объединения.

В VIII Международном конкурсе дет-
ского творчества «Ақ көгершін» г.Астана 
Тютюбаева Асель в номинации «Вокал» по-
лучила диплом I степени, хореографический 
коллектив «Жұлдыз» был удостоен дипло-
мов I и II степени.

Во исполнение плана-мероприятий 
Абайского района на 2012-2015 годы по 
реализации Государственной программы 
функционирования и развития языков в 
Республике Казахстан на 2011-2020 годы 
в прошлом году на обучение государствен-
ному и английскому языку было выделено 
1млн.716тыс.тенге. Обучение прошли 36 го-
сударственных и гражданских  служащих. 
В целях популяризации казахского языка, 
формирования патриотизма у молодежи 
некоренной национальности ежегодно про-
водятся Абаевские чтения. Состоялся фе-
стиваль «Тіл- ұлттың жаны және өрісі кең 
әлем». Проведен методический семинар по 
КазТесту, в котором приняли участие 40 
специалистов организаций района. В целях 
выполнения поручения Главы государства о 
доведении к 2025 году уровня владеющих 
государственным языком казахстанцев до 
95%, в нашем районе будет открыт учебный 
центр, что позволит увеличить количество 
слушателей. 

Состояние криминогенной обстановки 
на территории района характеризуется сни-
жением количества зарегистрированных 
преступлений на 13,9%. Сократилось коли-
чество преступлений на улицах на 16,5%,  в 
состоянии алкогольного опьянения на 9,2%, 
в группе лиц на 10,2%, несовершеннолет-
ними на 38,1%. На уровне прошлого года 
остались преступления, совершенные в об-
щественных местах. Возросло на 75% краж 
автомобилей,  на 22,2% - хулиганств, квар-
тирных краж на 6,7%.

В целях обеспечения внутриполитиче-
ской стабильности, мира и согласия про-
водится работа по разъяснению основных 
направлений государственной политики и 
мероприятия по консолидации общества. 

В нашем районе зарегистрированы 18 

неправительственных организаций, 7 фили-
алов политических партий, 7 профсоюзных 
организаций, 27 религиозных объединений. 

Наиболее эффективным методом вза-
имодействия государства и гражданского 
общества является государственный соци-
альный заказ. В отчетном году по госсоцза-
казу реализовано 9 социальных проектов на 
сумму 7 млн. 800 тыс. тенге. Проекты были 
направлены на профилактику религиозного 
экстремизма, реализацию государственной 
молодежной политики, развитие молодеж-
ного предпринимательства, пропаганду се-
мейных ценностей, поддержку инвалидов, 
старшего поколения и другие. 

Государственными органами, неправи-

тельственными организациями  и предста-
вителями традиционного духовенства в от-
четном году проведен комплекс совместных 
мероприятий по предупреждению распро-
странения идей псевдорелигиозных течений. 
Созданная распоряжением акима района ин-
формационно-пропагандистская группа по 
вопросам религии провела 45 встреч с мо-
лодежью, трудовыми коллективами и насе-
лением всех 
населенных 
п у н к т о в 
района. 

Для по-
в ы ш е н и я 
уровня ин-
ф о р м и р о-
в а н н ос т и 
н а с е лен и я 
о деятель-
ности по 
реализации 
П ос л а н и я 
Главы го-
сударства и 
Стратегии 
« К а з а х -
стан-2050» 
информаци-
о н н о- п р о-
пагандист-
скими группами проведено 77 встреч по 
разъяснению Послания и государственных 
программ.

В районе функционирует два печатных 
издания: районная газета «Абай-Ақиқат», 
освещающая жизнедеятельность Абайского 
района, и православная газета «Воскресения 
день». Для проведения государственной ин-
формационной политики через телевидение 
и газеты в 2014 году было выделено порядка 
10-ти млн. тенге, на которые выполнен го-
сударственный заказ в газетах «Индустри-
альная Караганда», «Орталық Қазақстан», 
«Абай Ақиқат» и телеканалах «Казахстан 
Караганды» и «5 Канал».

В Абайском районе проживают 13 тыс. 
626 человек в возрасте от 14 до 29 лет. На 
реализацию государственной молодежной 

политики в 2014 году выделено 7 129 тыс. 
тенге, что на 16 % больше уровня прошло-
го года. В целях реализации Концепции 
государственной молодежной политики 
Республики Казахстан до 2020 года "Ка-
захстан 2020: путь в будущее" проведено 
более 280-ти мероприятий с охватом 53 % 
от общей численности молодежи. Моло-
дежь – активный участник районных ме-
роприятий, посвященных государственным 
праздникам и знаменательным датам. В их 
честь проводятся молодежные флешмобы, 
басмобы, авто и велопробеги, спортивные 
состязания и различные акции, викторины 
и конкурсы. В отчетном году организована 
игра КВН среди студентов ССУЗов вруче-

нием кубков и ценных подар-
ков, проведен турнир по играм 
в асики «Алтын Сақа», турнир 
по мини-футболу на «Кубок 
акима Абайского района», со-
ревнования по пейнтболу спор-
тивная дискотека «Наркостоп. 
Победа жизни», показательные 
выступления хип-хоп групп и 
участников движения «STREET 
WORKOUT» и другие моло-
дежные мероприятия. В ходе 
акции «Ардағым – Ардагерім!» 
за 2014 год были посещены на 
дому 102 ветеранов ВОВ и тру-

жеников тыла, из них оказана помощь 84 
ветеранам в виде уборки снега со дворов, 
перекопкой грядок и помощь в быту. Мо-
лодежью также инициирована и проведена 
благотворительная акция «Спеши творить 
добро!» в помощь детям из малообеспечен-
ных семей. С июля 2014 года была оказана 
помощь 19 детям из 9 семей. 

Аппаратом акима района проводится 

работа по исполнению Закона Республики 
Казахстан «О борьбе с коррупцией». По-
становлением акимата района от 4 апреля 
2014 года №11/08 создана и действует ре-
гиональная комиссия по вопросам борьбы с 
коррупцией, заседания которой проводятся 
ежеквартально. 

Принимаются меры по привлечению к 
деятельности по реализации антикорруп-
ционной политики субъектов гражданского 
общества, неправительственных организа-
ций, с их участием в отчетном периоде про-
ведены 16 «круглых столов» и 2 семинара 
на антикоррупционную тематику. 

Ежемесячно  проводятся «Дни откры-
тых дверей», где населению оказывается 
правовая помощь. В  государственных уч-
реждениях установлены телефоны доверия, 
а также ящики для писем и жалоб. На  сай-
те аппарата акима функционирует раздел 
«Борьба с коррупцией», в котором разме-
щается информация, о проводимой в дан-
ном направлении работе. В районной  газете 
«Абай-Акикат» работает рубрика на анти-
коррупционную тематику, в которой публи-
куются изменения и дополнения в законода-
тельстве Республики Казахстан о борьбе с 
коррупцией, выступления руководителей и 
специалистов государственных учреждений 
и правоохранительных органов. За отчет-
ный период было опубликовано 29 статей. 
Путем опубликования в районной газете 
и размещения на сайтах государственных 
учреждений обеспечивается прозрачность 
проведения конкурсов по государственным 
закупкам, выделение жилья из государствен-
ного жилищного фонда, а также участие в 
них наблюдателей от общественных органи-
заций. 

Дорогие земляки!
Все наши достижения – результат общих 

усилий и стремлений. Выражаю благодар-
ность всем жителям района  за труд и лю-
бовь к родной земле. 

Сделано немало, но предстоит сделать 
еще больше. Вы все свидетели того, что 
наши слова не расходятся с делом, и запла-
нированное претворяется в жизнь. Последо-
вательно, поочередно мы сможем решить 
все насущные проблемы жителей района. 
Для нас – это самое главное.

Наступивший год ознаменован особыми 
для казахстанского народа датами 550-ле-
тия образования Казахского ханства, 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, 
20-летия нашей Конституции и уникального 
института, созданного по инициативе Пре-
зидента, - Ассамблеи народа Казахстана. 
Эти даты укрепят единство всех националь-
ностей, населяющих нашу бескрайнюю Ро-
дину, и, не сбавляя темпов, мы продолжим 
курс Лидера нации Нурсултана Абишевича 
Назарбаева по пути созидания и единства!

Я твердо верю, что все поставленные за-
дачи мы выполним, и 2015 год станет еще 
одним годом роста экономики и благососто-
яния жителей нашего района!

Пусть крепнет единство и дружба на-
родов! Пусть всегда в нашем Независимом 
Казахстане будет мир и согласие!

Отчет акима Абайского района Шайдарова Серика Жаманкуловича  перед  населением   по итогам 
работы местных   исполнительных органов за 2014 год

Наш курс - уверенный рост экономики и повышение 
благосостояния народа
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вопросы были даны ответы.
В завершение встречи М.Бимаганбетов 

рассказал жителям о том, что специально 
для Акбастауского сельского округа раз-
рабатывается комплексный план развития, 
направленный на стимулирование малого 
и среднего бизнеса, создание крестьянских 

ПРОСЬБЫ УСЛЫШАНЫ, 
ОТВЕТЫ ПОЛУЧЕНЫ

и фермерских хозяйств. Он также заверил 
сельчан в том, что все замечания и пред-
ложения подвергнутся серьезному анализу 
и по ним будут приняты соответствующие 
меры.

с.Курминское
Отчетная встреча акима Курминского 

сельского округа Ж. Жумадила прошла в 
сельской школе. Подводя итоги социально-
экономического развития округа за 2014 
год, аким села рассказал о том, что много 
работы проведено в области образования, 
здравоохранения, развития малого и средне-
го бизнеса, культуры, сельского хозяйства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дру-
гих.

Так, в селе Курма идет  строительство  
новой  школы  на  320 мест  на  сумму  708,5 
млн  тенге. Введение  к  эксплуатацию  объ-
екта  запланировано  на  1  сентября 2015 
года.

На  территории округа действует одна из 
самых  крупных птицефабрик Карагандин-
ской области с численностью  рабочих 396 
человек, из  них  ТОО «Агрофирма  Курма» 
- 167 человек и ТОО «Орталық Құс» -229 

человек. За  счет  модернизации  производ-
ства планируется  увеличить поголовье  пти-
цы  на  ТОО «Агрофирма   Курма».

В округе действуют 16 субъектов мало-
го  и  среднего  бизнеса,  в них занято 110 
человек. Заключены  меморандумы, соглас-
но которых  цены  на  основные  продукты  
питания  не  превышают  более 10%.

В  2014 году в с.Жумабек индивиду-
альный  предприниматель Сейтбек Ергазы 
построил тойхану на 250 мест и  минипе-
карню. Таким образом новые рабочие места 

получат 10 жителей. Минипекарня будет 
введена в эксплуатацию в феврале  месяце, а  
открытие  тойханы  планируется  на  Наурыз 
мейрамы.

Жителей села беспокоят проблемы водо- 
и электроснабжения, высокие тарифы за 
электроснабжение,медицинское обслужива-
ние, санитарное состояние села и др. На все 
вопросы были даны ответы.

К.БЛЯЛОВ

Елдік мақсаттар еңбекпен еселенген жыл
АУЫЛ ӘКІМДЕРІНІҢ ЕСЕПТІК КЕЗДЕСУЛЕРІ

2014 жылы атқарылған жұмыстар жайында жыл сайын әртүрлі деңгейдегі әкімдер ауыл тұрғындары алдында есеп береді. Соның жалғасы аптаның сейсенбi күнi 
белгіленген кестеге сәйкес, Юбилейный, Көксу ауылдарына ат басын бұрдық. Есептік кездесуге аудан әкімі Шайдаров Серік Жаманханұлы, сонымен қатар Абай ауданы 
мәслихатының хатшысы Б.А.Цай, аудан әкімінің орынбасарлары мен мекеме және ұжым басшылары қатысты.

Юбилейный 
Аудан әкімі С.Ж.Шайдаровтың есептік 

кездесуі Юбилейный кентінен бастау алды. 
Маңызды кездесу әкімдіктің жиын за-
лында өтті. Мұндай кездесулер маңызды 

сұрақтардың, проблемалық мәселелердің 
амалын, шешімін табар қолайлы сәт 
екені баршамызға аян. Әдеттегідей, Серік 
Жаманханұлы өз баяндамасын аудан 
көлемінде 2014 жыл бойы атқарылған 
жұмыстардың қорытындылары мен 
нәтижелерінен бастады.

Жалпы әкім есебінен Абай ауданының 
әлеуметтік – экономикалық дамуы орнықты 
және серпінді сипатқа ие екендігі анық 
байқалды. Оған дәлел, ауданымыздың 
экономикалық дамуына кіші және орта 
бизнес субъектілері салмақты үлес қосқан. 
Олардың саны былтырғы жылға қарағанда 
30 бірлікке көбейген. Осыған байланысты 
кәсіпкерлік саласында жұмыс істейтіндер 
саны былтырғы жылға қарағанда 103,1% 
және 5384 адамды құраған. Шығарған өнім 
мен қызмет көлемі де 3% өскен.

Ауданның өнеркәсіп кәсіпорындарымен 
өндірілген өнім көлемі, ауыл шаруашылығы 
саласындағы сапалы істер «Агрокәсіп – 
2020» бағдарламасы бойынша жүзеге асы-
рылды. Оған мемлекеттен 744 млн. теңге 
көлемінде қаражат бөлінген. «Сыбаға» 
бағдарламасы аясында  аудандағы  шаруа 
қожалықтар жалпы сомасы 18 млн. теңге 
несие алып, 96 бас ірі қара малдары сатып 
алынған. Сонымен қатар былтырғы жылы 
13806 кв.м. тұрғын үй пайдаланылуға, 
Школьная көшесі, 87 үйдегі 12 пәтер 
жөнделіп қолданысқа берілген. 

«Жұмыспен қамту – 2020» 
бағдарламасын іске асыруда аудан белсенді 
жұмыс таратқарғанын да айтып кетті. Воль-
ный – Агрогородок – Долинка ауылдарының 
арасында 10 км жолға ағымдық жөндеу 
жұмыстары, Көксу ауылындағы өткел жо-
лына, Топар кентінен жылыжайға дейінгі 
жолға орташа жөндеу жұмыстары жаса-
лып, оған мелекеттік және жергілікті бюд-
жетен 198,4 млн. теңге бөлінген. Жоғарыда 
аталған бағдарлама бойынша 380 млн. 
теңге қаражатына Абай қаласындағы жылу 
жүйесінің құбыры жөнделді. «Ауылдық 
елдімекендерді дамыту» бағыты бойынша 

25 млн. тенгеге Южный кентінің ішкі және 
сыртқы, 22 млн. теңге Көксу округінде, 
Жартас ауылдарында  су құбырларының 
ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. 
2011 – 2020 жылдарға арналған «Ақ бұлақ» 
бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 

С а м а р к а , 
Ю б и лей н ое , 
В о л ь н ы й , 
Жартас, Агро-
городок ау-
ы л д а р ы н д а 
жалпы сома-
сы 119 млн. 
теңгеге су 
құбырларына 
жөндеу және 
қ а л п ы н а 
к е л т і р у 
ж ұ м ы с т а р ы 
жасалды.

Ш а ғ ы н 
қаланы да-

мыту бағдарламасы аясында 19 апаттық 
жағдайдағы бос тұрған үйлер бұзылып, 
5 балалар ойнайтын алаң қалпына 
келтірілді. «Аймақтарды дамыту» дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде 6 ауылдық 
елдімекенде жарықтандыру жұмыстары 
жүргізілді. Жұмыссыздар саны 2015 
жылғы 1 қаңтардағы дерек бойынша 0,2 
пайызды құрады. Қазіргі таңда мектепке 
дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту 

84% құрайды. Осы көрсеткішті одан әрі 
жақсарту мақсатында Абай қаласындағы 
№1 мектепте, Құрма және Ақбастау орта 
мектептерінде шағын орталық ашу жо-
спарлануда. 2014 жылы Құрма ауылында 
жаңа мектепті салу құрылысы басталған. 
Аудан әкімі өз баяндамасында барлық 
мәліметтермен халықты таныстырғаннан 
кейін ауыл әкімі Қанатбек Серікұлы 
Дәулетовке сөз берді. Жиналған қауымға 
тыңдырылған шаруалар мен атқарылған 
жұмыстардың нәтижелерімен, қол жеткізген 
жетістіктермен, алдағы уақытта жоспарда 
тұрған мәселелер жайында баяндамасын 
оқыды.

Баяндамадан кейін ауыл тұрғындары 

көкейкесті сұрақтарын қойды. Ауылдың 
басты проблемасы ол – су құбыры жүйесі. 
Жыл сайын қанша жөндеу жұмыстары 
жүргізілсе де шешімін таппаған. Осы 

мәселені толыққанды шешіп дұрыстап 
жөндеу жұмыстарын жүргізуді жергілікті 
билікке нықтап тапсырды. «Мерей» БМК 
жөндеу жұмысын бақылауға алды. Сол 
сияқты электр қуатының төлем бағасының 
көтерілуі туралы да Серік Жаманқұлұлы 
шешім табатындығына уәде етті.  Сонымен 
қатар аудан әкімі жыл сайын жауыр болған 
сұрақтарды мәселе етіп көтере бермеуді, 
шешімін табуын тапсырды.

Көксу 
Көксу ауылындағы аудан әкімінің 

есептік кездесуге ауылдық мәдениет 
үйіне тұрғындар тайлы – таяғымен жина-
лыпты. Аталған ауылда өзге ауылдарға 
қарағанда жақсы деңгейде өтті. Серік 
Жаманқұлұлының есебінен кейін ауыл әкімі 
Г.П.Журавицкая сөз алды. Өз кезегінде 
ауыл әкімдерінің баяндамаларына арқау 
болған барлық жұмыстар сахна төрінде 
слайд арқылы көрсетіліп тұрды және 

тұрғындар үшін арнайы жәшік қойылды. 
Бұл округте өткен жылы істелген өрелі 
шараларды тізбектеген Галина Павловна 
мемлекеттік бағдараламалардың жемісі, 
білім ошақтарының жетістіктері, жол 
жөндеу, көшелерді жарықтандыру, жалпы 
халық қамын жасау жолындағы барлық 
жағымды жаңалықтарды атап өтті. 

Ауылда «Сыбаға» мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша ф/ш «Көкбұлақ» 
9 сиыр және 1 бұқа алуына 2 млн.теңге 
алынған. Округте кәсіпкерліктің де саны 
көбейген. Былтырғы жылға қарағанда 30% 
құрайды.  Галина Павловна бұл округтегі 
мәдениет, білім, денсаулық салалары, 
тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, 
жылу беру маусымы, қоғамдық саяси 
жағдайы жайлы ежгей – тегжейлі айтып 
берді. Аталған округте жұмыс істеу және 
жайлы өмір үшін барлық жағдайдың бар 
екендігін ауыл әкімі тілге тиек етті.

Сұрақтар легі аз болды. Жиналған қауым 
мемлекеттік бағдарламаларға қатысып, 
кәсібінің көкжиегін кеңейткендерге 
алғыстарын білдіріп жатты. «Астро – 
Агро» ЖШС А.Я.Шимф аудан әкіміне 
өз ұсынысын білдірді. Ауылға дәріхана 
керектігін және мал соятын орын болса деп 
тілек білдірді. Серік Жаманқұлұлы қолайлы 
орын іздеп, жан – жақты қарастырып, бұл 
мәселенің шешімін табатындығын айтты. 
Сөз соңында, аудан әкімі қол жеткізген 
табыстардың бәрі Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. 
Назарбаевтың алға қойған мақсаттарын 
орындау нәтижесінде жүзеге асырылып 
келе жатқандығын қадап айтты. 

 «Алыс-жақын болашаққа бағдарланған 
жұмыстарды жүзеге асыруда «бір жағадан 
бас, бір жеңнен қол», қажет кезінде «бір 
ауыздан сөз шығара» білу елдігімізді, 
бірлігімізді көрсетеді. «Жұмыла көтерген 
жүк жеңіл» дейді, саяси өмірде салмақты 
сөзі бар, «ел аузына қараған» дейтіндей 
халықтың қалаулылары ел болашағы жо-
лында аянып қалмайды деп сенейік.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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26 января аким района Шайдаров 
С.Ж. провел совещание, на котором были 
рассмотрены вопросы: 1. О ходе прохож-
дения отопительного сезона. 2. О прово-
димой работе по инвентаризации земель. 
Вначале аппаратного совещания замести-
тели акима района проинформировали о 
текущей работе.

По первому вопросу повестки дня вы-
ступил руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, 
ПТ и АД» Сулейменов Д.Ж. 

В целом отопительный сезон про-
ходит стабильно, в штатном режиме, без 
аварий. На теплоисточниках,  на станции 
ГРЭС-2 ТОО «Казахмыс Энерджи»: - из 
16 котлов в работе 14 котлов, в резер-
ве -  1 котел, в ремонте 1 котел, из 11-ти 
бойлеров в работе 7, в резерве 4 бойлера. 
Генерация – 610 МВт, в работе 8 турбин. 

 На г.Абай  - подача составляет 82 гра-
дуса, по обрату 51 градус, давление 5,5/5,1 
атмосфер, подпитка 4 тонны (при норме 
80 тонн). На п.Топар подача составляет 90 
градусов, по обрату 62 градуса, давление 
7,0/1,5 атмосфер, подпитка 60 тонн. 

Котельная ЮТРУ АО «ТЭМК» (все-
го 2 котлоагрегата и  сетевые насосы), в 
работе 1 котел (№2), в резерве 1 котел 
(№1). Температура на подаче составляет 
78 градусов, по обрату 55 градусов, дав-
ление теплосетей на подаче составляет 5,0 
атмосфер, подпитка 6,3 тонны.

Котельная ТОО  «Backup Service» сан.
Жартас из  3 котлов  (котлы паровые) в 
работе 1 котел, в резерве 1 котел, в ремон-
те 1 котел.  

Котельная «Шипагер» Карагандин-
ского сельского округа (находится на 

балансе Управления здравоохранения Ка-
рагандинской области), из 3-х котлов-2 
котла находятся в работе, 1 котел в резер-
ве. 

Для предоставления населению каче-
ственных коммунальных услуг и опера-
тивного устранения внезапных аварий на 
коммуникационных сетях в коммуналь-
ных службах района работают круглосу-
точные диспетчерские службы и аварий-
ные бригады.

По  рассмотрению имеющихся у на-
селения жалоб создан штаб при акимате 
района. Анализируя прошлый отопитель-
ный сезон 2013-2014 годов, по городу 
Абай поступило около 200-х обращений 
и жалоб жителей по вопросу некачествен-
ного теплоснабжения в домах, в текущий 
отопительный сезон поступило  - 18 об-
ращений.

С начала года  в аппарат акима района 
и аппарат акима Карагандинской области  
поступили обращения от жителей домов  
№17, 19, 21, 23, 25, 27  по ул. Курчатова 
г.Абай, по поводу некачественного тепло-
снабжения. Была создана комиссия из со-
трудников аппарата акима г.Абай, пред-
ставителей ТОО «Абайские теплосети». 
При комиссионном осмотре установлено, 
что в некоторых домах вышеуказанной  
улицы   нарушен циркуляционно-тепло-
вой режим жилых домов. В результате 
мероприятий, проведенных специалиста-
ми ТОО «Абайские теплосети», налажена 
работа системы теплоснабжения домов   и   
данный   вопрос находится на контроле до 
завершения отопительного сезона. 

По второму вопросу повестки дня вы-

 СОВЕЩАНИЕ

Абай ауданы мәслихатының 37 сессиясының 2014 
жылғы 23 желтоқсандағы №37/395 шешімі
Қарағанды обласы әділет департаментінде тіркелген 2015 жылғы 

19 каңтардағы мемлекттік тіркеу № 2935
Абай ауданының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің 

қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына және Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы «Бөлек жергілікті қоғамдастық жиында-
рын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту туралы» № 1106 қаулысына сәйкес Абай аудандық 
мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Абай ауданының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің қағидасы 
(қосымшаға сәйкес) бекітілсін.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Г.Бахраева, Сессия төрайымы 
Б.Цай, Аудандық маслихат хатшысы 

Абай аудандық мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы 
37 сессиясының №37/395 шешімімен бекітілген Абай 

ауданының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын 
өткізудің қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Абай ауданының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің қағидалары 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы № 1106 «Бөлек жергілікті қоғамдастық 
жиындарын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес әзірленді және 
ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй тұрғындарының бөлек жергілікті қоғамдастық жиында-
рын өткізудің үлгі тәртібін белгілейді.

2. Абай ауданының аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық 
округтердің аумағындағы ауылдың, көшенің, көппәтерлі тұрғын үй тұрғындарының бөлек 
жергілікті қоғамдастық жиындары (бұдан әрі - бөлек жиын) жергілікті қоғамдастықтың 
жиынына қатысу үшін өкілдерді сайлау мақсатында шақырылады және өткізіледі.

 2. Бөлек жиындарды өткізу тәртібі
3. Бөлек жиынды аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің 

әкімі шақырады. 
Абай ауданы әкімінің жергілікті қоғамдастық жиынын өткізуге оң шешімі бар болған 

жағдайда бөлек жиынды өткізуге болады.
4. Жергілікті қоғамдастық халқы бөлек жиындардың шақырылу уақыты, орны және 

талқыланатын мәселелер туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де 
тәсілдермен олар өткізілетін күнге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірілмей хабардар 
етіледі.

5. Ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй шегінде бөлек жиынды өткізуді аудандық маңызы 
бар қаланың, ауылдың, кенттің және ауылдық округтің әкімі ұйымдастырады.

6. Бөлек жиынды ашудың алдында тиісті ауылдың, көшенің, көппәтерлі тұрғын үйдің 
қатысып отырған және оған қатысуға құқығы бар тұрғындарын тіркеу жүргізіледі.

7. Бөлек жиынды аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі немесе ол 
уәкілеттік берген тұлға ашады.

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі немесе ол уәкілеттік берген 
тұлға бөлек жиынның төрағасы болып табылады.

Бөлек жиынның хаттамасын рәсімдеу үшін ашық дауыспен хатшы сайланады.
8. Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын 

үй тұрғындары өкілдерінің кандидатураларын ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй 
тұрғындарының жалпы санының 1% санында бөлек жиынның қатысушылары ұсынады.

 Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй 
тұрғындары өкілдерінің саны тең өкілдік ету қағидаты негізінде айқындалады.

9. Дауыс беру ашық түрде әрбір кандидатура бойынша дербес жүргізіледі. Бөлек жиын 
қатысушыларының ең көп дауыстарына ие болған кандидаттар сайланған болып есептеледі.

10. Бөлек жиында хаттама жүргізіледі, оған төраға мен хатшы қол қояды және оны тиісті 
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент және ауылдық округ әкімінің аппаратына береді.

РЕШЕНИЕ 37 сессии Абайского районного маслихата  
от 23 декабря 2014 года №  37/395

Зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области 
№ 2935 от 19 января 2015 года

Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного
сообщества Абайского района

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1106 «Об утверждении 
Типовых правил проведения раздельных сходов местного сообщества», Абайский район-
ный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила проведения раздельных сходов местного сообщества Абайского 
района (согласно приложения).

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

Г.Бахраева, председатель сессии 
Б. Цай, секретарь районного маслихата 

Утверждены решением 37 сессии Абайского районного 
маслихата от 23 декабря 2014 года №37/395 Правила п

роведения раздельных сходов местного сообщества Абайского 
района

1. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения раздельных сходов местного сообщества Абайского 

района разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» 
и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1106 
«Об утверждении Типовых правил проведения раздельных сходов местного сообщества» и 
устанавливают порядок проведения раздельных сходов местного сообщества жителей села, 
улицы, многоквартирного жилого дома.

2. Раздельный сход местного сообщества жителей села, улицы, многоквартирного жи-
лого дома (далее - раздельный сход) на территории города районного значения, сел, по-
селков, сельских округов Абайского района созывается и проводится с целью избрания 
представителей для участия в сходе местного сообщества.

2. Порядок проведения раздельных сходов
3. Раздельный сход созывается акимом города районного значения, села, поселка, сель-

ского округа.
Проведение раздельных сходов допускается при наличии положительного решения аки-

ма Абайского района на проведение схода местного сообщества.
4. О времени, месте созыва раздельных сходов и обсуждаемых вопросах население мест-

ного сообщества оповещается не позднее чем за десять календарных дней до дня его про-
ведения через средства массовой информации или иными способами. 

5. Проведение раздельного схода в пределах села, улицы, многоквартирного жилого 
дома организуется акимом города районного значения, села, поселка и сельского округа.

6. Перед открытием раздельного схода проводится регистрация присутствующих жи-
телей соответствующего села, улицы, многоквартирного жилого дома, имеющих право в 
нем участвовать.

7. Раздельный сход открывается акимом города районного значения, села, поселка, 
сельского округа или уполномоченным им лицом.

Председателем раздельного схода являются аким города районного значения, села, по-
селка, сельского округа или уполномоченное им лицо.

Для оформления протокола раздельного схода открытым голосованием избирается се-
кретарь.

 8. Кандидатуры представителей жителей села, улицы, многоквартирного жилого дома 
для участия в сходе местного сообщества выдвигаются участниками раздельного схода в 
количестве 1 % от общего числа жителей села, улицы, многоквартирного жилого дома.

 Количество представителей жителей села, улицы, многоквартирного жилого дома для 
участия в сходе местного сообщества определяется на основе принципа равного предста-
вительства.

9. Голосование проводится открытым способом персонально по каждой кандидатуре. 
Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшие голоса участников раздельного 
схода.

10. На раздельном сходе ведется протокол, который подписывается председателем и 
секретарем и передается в аппарат акима соответствующего города районного значения, 
села, поселка и сельского округа.

ступил руководитель ГУ «Отдел земель-
ных отношений» Смагулов Б.Б.

Распоряжением акима Абайского рай-
она № 21-р от 25 апреля 2014 года была 
создана рабочая группа по инвентариза-
ции сельскохозяйственных угодий, во-
влеченных в сельскохозяйственный обо-
рот. Специалистами Республиканского 
государственного предприятия «Государ-
ственный институт сельскохозяйствен-
ных аэрофотогеодезических изысканий» с 
июня по октябрь 2014 года проводилась 
инвентаризация земель сельскохозяй-
ственного назначения за счет средств ре-
спубликанского бюджета на предмет ис-
пользования сельхозугодий по целевому 
назначению.  

В результате документального и ви-
зуального обследования, сведений аки-
мов сельских округов из похозяйствен-
ных книг было установлено, что в 8–ми 
сельских округах 43 землепользователя 
из них: 41 крестьянское - фермерское хо-
зяйство и 2 ТОО (ТОО «Даулет и К» и 
ТОО «Орталык Кус») на протяжении не-
скольких лет не используют сельхозуго-
дия на общей площади 34722 га или 8% 
от общей площади сельхозугодий из них: 
пашня 547 га, сенокосы 476 га, пастбище 
33699 га. 

По изъятию данных земельных участ-
ков был составлен план, согласованный с 
областным управлением по земельным 
отношениям Карагандинской области. 
Согласно этого плана до 1 июня 2015 
года планируется все договора аренды 
расторгнуть на добровольной основе, до 1 
июля 2015 года земельные участки юри-
дических и физических лиц,  которых не 
удалось найти и поставить на учет в орга-
нах юстиции как бесхозяйные земли (не-
движимость), а материалы и документы 
на землепользователей, отказавшихся от 
расторжении договоров на добровольной, 
основе передать в контролирующие ор-

ганы для изъятия земель в судебном по-
рядке.    

На сегодня  установлены места про-
живания и места нахождения 43-х земле-
пользователей.

По мере изъятия земель, они будут 
вводится в сельскохозяйственный оборот. 
Для этого отдел земельных отношений 
всю информацию по освободившимся 
землям будет направлять акимам сель-
ских округов и отдел сельского хозяйства 
и ветеринарии для выработки совместно-
го предложения по дальнейшему исполь-
зованию земель сельскохозяйственного 
назначения и подбора кандидатов на уча-
стие в конкурсах по предоставлению зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
в аренду. 

Глава района поручил акимам про-
должить работу по установлению мест 
проживания землепользователей, а РУВД, 
Управленеию государственных доходов, 
отделу сельского хозяйства и ветерина-
рии Абайского района оказывать им в 
этом всяческую помощь.  

По итогам совещания аким района 
Шайдаров С.Ж дал ряд конкретных пору-
чений. Так, акимам г.Абай Сатаеву С.К.; 
п.Топар Муслимовой К.О.; п.Южный 
Икишевой Б.М.; директору ТОО «Абай-
ские теплосети» Аманмбаеву Б.Ж.; 
и.о.директора КГП «Жигер Су» Балтабе-
кову Е.К. поручено обеспечить беспере-
бойное и качественное прохождение ото-
пительного сезона, обеспечить снижение 
задолженности по оплате за коммуналь-
ные услуги. Руководителю ГУ «Отдел 
земельных отношений» Смагулову Б.Б. 
поручено в установленные сроки провести 
претензионную работу в отношении сель-
хозформирований по неиспользуемым 
земельным участкам, выявленным в ходе 
инвентаризации с дальнейшим их вводом 
в оборот.

М.Уткина

ЗАДАЧИ НА 
ПЕРСПЕКТИВУ
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В целях улучшения  здоровья граж-
дан Казахстана  реализуется Государ-
ственная  Программа  РК «Саламатты 
Казахстан  на 2011- 2015гг.»,  в которой  
для   повышения уровня безопасности 
условий жизни и труда предполагается:

- снижение отрицательного воздей-
ствия окружающей и производственной 
среды на здоровье населения;

- формирование мотивации работо-
дателей к обеспечению условий ведения 
здорового образа жизни  работниками 
организаций, а также закрепление за 
работодателями ответственности за сво-
евременное прохождение работниками 
профилактических осмотров;

- создание и развитие инфраструктуры 
по поддержанию здоровья работников, 
включая создание и развитие типовых 
медицинских пунктов при промышлен-
ных предприятиях.

В соответствии с  Кодексом  «О здо-
ровье народа и системе здравоохранения» 
Постановлением  Правительства РК  ут-
верждены санитарные правила «Сани-
тарно-эпидемиологические требования  к 
зданиям и сооружениям производствен-
ного назначения»,  которые устанавлива-
ют требования к проектированию, строи-
тельству, реконструкции и эксплуатации 
зданий и сооружений производственного 
назначения.

Соблюдение  настоящих санитарных  
правил обеспечивает  создание благопри-
ятных условий труда,  бытового  и меди-
цинского обеспечения, а также  недопу-
щение профессиональных заболеваний, 
вызываемых воздействием   на работника  
вредных производственных факторов 

Согласно санитарным правилам  на 
производственных объектах удельная 
площадь, приходящаяся на 1 работающе-
го,  должна составлять не менее 4,5 м2, вы-
сота помещений – не менее 3,25 м.

Площадь каждого постоянного и непо-
стоянного рабочего места должна состав-
лять не менее 2,2 м².

Цветовое оформление помещений и 
оборудования выполняется с учетом наи-
меньшего коэффициента отражения.

Размещение основного и вспомога-
тельного оборудования на рабочем ме-
сте должно обеспечивать достаточные по 
размерам проходы и свободные площади 
для создания и функционирования посто-
янного или временного (на период профи-
лактического осмотра, ремонта и наладки 
технологического оборудования) рабоче-
го места, а также свободное передвижение 
работников в зоне обслуживания.

Организация трудового процесса на 
объекте предусматривает  механизацию 
и автоматизацию трудоемких технологи-
ческих операций, использование смены 
видов деятельности, чередование произ-
водственных операций, введение рацио-
нального режима труда и отдыха.

При  эксплуатации технологических 
процессов и производственного оборудо-
вания предусматривается:

-   коллективные и индивидуальные 
средства защиты от вредных веществ и 
факторов;  

- контроль уровней опасных и вред-
ных производственных факторов на рабо-
чих местах.

Системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха в произ-
водственных зданиях, помещениях и 
сооружениях  оборудуются с учетом не-
обходимости обеспечения в рабочей зоне 
во время трудовой деятельности норма-
тивных параметров воздушной среды по 
показателям температуры, влажности,  
скорости движения воздуха, содержания 
вредных веществ, ионизации в соответ-
ствии с санитарными требованиями.

Воздушные или воздушно-тепловые 
завесы предусматриваются у ворот без 
тамбуров, открывающихся чаще пяти раз 
или не менее чем на 40 мин в смену; у тех-
нологических проемов отапливаемых зда-
ний и сооружений, строящихся в районах 
с расчетной температурой наружного воз-
духа минус 15°С и ниже.

Производственные и вспомогатель-

О санитарно-эпидемиологических 
требованиях к зданиям и сооруже-

ниям производственного назначения

ные помещения оборудуются естествен-
ной, механической общеобменной приточ-
но-вытяжной вентиляцией. 

Механическая вентиляция предусма-
тривается для помещений и отдельных 
участков, в которых нормируемые микро-
климатические параметры и содержание 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
не обеспечиваются естественной вентиля-
цией, а также для помещений и зон без 
естественного проветривания. 

Источники выделения вредных ве-
ществ (газы, пыль, теплота) должны обо-
рудоваться устройствами местной вытяж-
ной вентиляции с местными отсосами.

Уровни шума, вибрации,  инфразвука 
на рабочих местах в производственных 
помещениях, на территории объекта и  
жилой застройки  должны соответство-
вать санитарным требованиям. 

На производственных объектах с по-
стоянным пребыванием людей предусма-
тривается естественное освещение.

Изменения естественного освещения 
на протяжении светлой части суток, сни-
жение естественной освещенности компен-
сируется искусственным освещением.

При выполнении работ средней точ-
ности комбинированная освещенность на 
рабочем месте должна быть не менее 500 
люкс, малой точности и грубых работ – не 
менее 200 лк.

Светотехнические характеристики 
светильников, расположение и установ-
ка их относительно рабочих зон должны 
обеспечивать предотвращение вредного 
воздействия прямого и отраженного бле-
ска на работающих.

Для осветительных установок с газо-
разрядными лампами предусматривается 
помещение для хранения отработанных 
ламп с ртутным наполнением.

Предусматриваются помещения для 
обслуживания работающих лиц - сани-
тарно-бытовые помещения, комната при-
ема пищи. Состав санитарно-бытовых 
помещений определяется  с учетом  сани-
тарной  характеристики производственно-
го процесса.

 На объектах со списочным составом 
от 50 до 300 человек предусматривается 
медицинский пункт, свыше 300 человек 
фельдшерские или врачебные здравпун-
кты, а также оздоровительные комплек-
сы. 

Качество  воды, используемой  для 
хозяйственно-питьевых нужд должно со-
ответствовать требованиям  санитарных 
правил.

Устройство внутреннего водопрово-
да и водоотведения, а также систем на-
ружного водоснабжения и водоотведения 
должно предусматриваться во всех произ-
водственных и вспомогательных зданиях.

Санитарными правилами  предусма-
тривается  прохождение работниками 
обязательного медицинского осмотра, ра-
ботающих в опасных, вредных и неблаго-
приятных условиях труда.  

Соблюдение  работодателем  требо-
ваний санитарных правил на рабочих 
местах предприятий, создание  необхо-
димых  бытовых условий, обеспечение  
медицинского обслуживания работников 
предприятий,   является залогом  охра-
ны здоровья трудящихся, а также  пред-
упреждения   случаев профессиональных 
заболеваний, связанных  с вредными и 
неблагоприятными производственными 
факторами.  

Г. Даутпаева, 
руководитель                                                                             

Легализация имущества это процедура при-
знания государством прав на имущество, выве-
денное из законного экономического оборота в 
целях сокрытия доходов и (или) не оформленное 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан либо оформленное на ненадлежащее 
лицо, которое выступает собственником имуще-
ства, приобретенного на доходы субъекта лега-
лизации, в целях сокрытия полученных доходов.

Кто являются субъектами легализации иму-
щества?

Субъектами легализации имущества явля-
ются граждане Республики Казахстан, оралманы 
и лица, имеющие вид на жительство в Респу-
блике Казахстан, легализирующие имущество 
в порядке, установленном Законом Республики 
Казахстан «Об амнистии граждан Республики 
Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на 
жительство в Республике Казахстан, в связи с 
легализацией ими имущества» от 30 июня 2014 
года № 213-V (далее — Закон).

Какое имущество подлежит 
легализации?

Легализации подлежит следующее иму-
щество:

1. деньги;
2. ценные бумаги;
3. доля участия в уставном капитале 

юридического лица;
4. недвижимое имущество, оформленное 

на другое лицо (за исключением объектов, 
определенных Законом);

5. здания (строения, сооружения), нахо-
дящиеся на территории Республики Казах-
стан, соответствующие нормам и правилам, 
а также целевому назначению занимаемого 
земельного участка, принадлежащего субъ-
екту легализации на праве собственности;

6. недвижимое имущество, находящееся 
за пределами территории Республики Ка-
захстан.

В какие сроки я могу лега-
лизовать имущество?

Срок легализации имущества с 01 сен-
тября 2014 года по 31 декабря 2015 года. 
Срок подачи документов для предъявления 
имущества (кроме денег) к легализации с 01 
сентября 2014 года по 30 ноября 2015 года.

Как я могу легализовать 
деньги?

В целях легализации денег и в период 
проведения разовой акции по легализации 
имущества Вы можете открыть сберега-
тельный счет в любом Банке второго уров-
ня, расположенном на территории Респу-
блики Казахстан, внести деньги наличным 
способом или перевести деньги безналич-
ным путем на данный сберегательный счет. 
Легализуемые деньги могут быть внесены 
(переведены) на сберегательный счет в на-
циональной и (или) иностранной валюте и 
находиться на сберегательном счете не ме-
нее

60 (шестидесяти) календарных месяцев 
начиная с даты внесения или перевода денег 
на данный сберегательный счет.

Могу ли я распоряжаться 
деньгами до истечения срока 
нахождения денег на сберега-

тельном счете?

Что необходимо знать 
о легализации имущества?

Субъект легализации вправе до истече-
ния срока нахождения денег на счете, распо-
ряжаться легализуемыми деньгами в преде-
лах суммы денег:

1) для инвестирования в экономику Ре-
спублики Казахстан путем приобретения в 
порядке, установленном Правительством 
Республики Казахстан, объектов привати-
зации, активов организаций группы акци-
онерного общества «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына», включая 
акции в рамках Программы вывода пакетов 
акций дочерних и зависимых организаций 
акционерного общества «Фонд националь-
ного благосостояния «Самрук-Казына» на 
рынок ценных бумаг («Народное ІРО»), а 
также в рамках первичного размещения:

государственных ценных бумаг Респу-
блики Казахстан;

облигаций национальных управляющих 
холдингов, национальных компаний, наци-
ональных институтов развития Республики 
Казахстан, банков второго уровня Респу-
блики Казахстан;

иных ценных бумаг, размещаемых на 
казахстанской фондовой бирже;

2) предусмотрено снятие денег со сбере-
гательного счета или перевод денег на дру-
гой счет при условии безакцептного изъятия 
сбора с такой суммы Банком, для дальней-
шего перечисления сбора в бюджет.

Возможно ли пополнение сберегатель-
ного счета в период проведения легализации 
имущества?

Законом не предполагается пополнение 
сберегательных счетов, открытых в рамках 
легализации денег. Сберегательный счет от-
крывается для каждой отдельно внесенной 
или переведенной суммы денег.

С какого дня деньги счита-
ются легализованными, какое 

подтверждение этому?
Деньги считаются легализованными со 

дня их внесения (перевода) на сберегатель-
ный счет. При внесении или переводе ле-
гализуемых денег на сберегательный счет 
Банк выдает субъекту легализации справку, 
подтверждающую размер внесенной (пере-
веденной) суммы денег, по форме, опреде-
ленной Законом.

Кем регулируется сохранность внесен-
ных или переведенных денег на сберегатель-
ный счет?

Сохранность легализованных денег, вне-
сенных или переведенных на сберегатель-
ный счет, регулируется Законом Республики 
Казахстан «Об обязательном гарантиро-
вании депозитов, размещенных в банках 
второго уровня Республики Казахстан» от 
07 июля 2006 года, который устанавливает 
основные принципы и положения, касаю-
щиеся процедуры гарантирования депози-
тов и выплаты гарантийного возмещения 
вкладчикам.

Шилец С.Н.
Главный специалист отдела прину-

дительного взимания и организацион-
ной работы Управления государственных 

доходов по Абайскому району 

Получение услуг для людей с 
ограниченными возможностями 

стало более доступным  
Инвалидность - серьезная медико-социальная проблема, актуальная  для мирового 

сообщества. Далеко не все из них получают необходимую социальную помощь и могут 
участвовать в полноценной жизни общества.  Задача современного общества - двигать-
ся в направлении создания наиболее комфортной среды, адаптированной не только для 
обычных людей, но и для людей с ограниченными возможностями. Общество должно 
создавать благоприятные условия для жизни и развития инвалидов. 

Как и в других социальных объектах, в Центрах обслуживания населения работают 
над комфортностью посещения инвалидов. Чтобы устранить затруднения  доступа к 
зданию, сделаны пандусы. Для инвалидов первой и второй групп  была внедрена спе-
циальная услуга - бесплатное обслуживание на дому. Если ранее им надо было самим 
явиться в центр либо дать нотариальную доверенность, то теперь инвалидам, имею-
щим затруднения в передвижении, необходимо позвонить в единый контакт-центр по 
телефону 1414 (звонок бесплатный) и оставить свои координаты. Сотрудники ЦОНа 
свяжутся с абонентом и выедут на дом для оформления необходимых документов. 

С нового года почти во всех центрах обслуживания населения региона в штате по-
явились специалисты, которые понимают глухонемых клиентов. Их задача - помочь 
людям получить консультацию, в которой у них возникла потребность или оформить 
необходимые документы.

Получение услуг для людей с ограниченными возможностями стало более доступ-
ным.  

Е.И.Имеков,
руководитель отдела №1 Абайского района филиала РГП «ЦОН» по Караган-

динской области

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

РАЗЪЯСНЕНИЕ
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Спортивная акция к юбилею 
Победы

В целях приобщения населения к здоровому обра-
зу жизни 29 января 2015 года в парке им. Мичурина п. 
Топар проведена ежегодная спортивная акция «Лыжные 
старты», ставшая традицией нашего поселка. Данная ак-
ция в этом году приурочена 70 летнему юбилею Дня По-
беды, выражение уважения и благодарности ветеранам 
Великой Отечественной Войны. Организаторами данно-
го мероприятия были акимат п. Топар и ДК «Энергетик». 
В акции принимали участие жители п. Топар, а также 

уч а щ и е с я 
и работни-
ки школ, 
к о л ле д ж а 
п ос е л к а . 
Участники 
спортивной 
акции под 
в е с е л у ю 
музыку и 
при под-
д е р ж к е 
з р и т е ле й 
преодолели 
дистанцию 
по террито-
рии парка, 
у финиша 
для всех 
желающих 
было орга-

низовано чаепитие.  
В завершении акции аким п.Топар Муслимова К.О. вручила грамоты и поощ-

рительные призы активным участникам, среди которых самым юным участником 
оказался Карибек Айбын, учащийся СОШ им. Абая.

Соб.корр

Политика Главы Государства 
найдет отражение 

в деятельности клубных 
учреждениях района

28 января в районном Доме культуры прошел семинар-практикум  для работ-
ников культуры Абайского района по теме: «Формы и методы работы учреждений 
культуры по организации мероприятий по пропаганде Послания Президента Ре-
спублики Казахстан Н.А.Назарбаева «Нүрлы жол – путь в будущее».

На семинаре присутствовали: директор КГКП «АРКДЦ» В. Аксанова, замести-
тель директора по народному творчеству Е.Мейрбеков, заведующая  отделом ху-
дожественной самодеятельности и КДД «АРКДЦ»  Г. Мамлютова, методист РДК 
Л. Стрельцова, методист по народному творчеству Б.Ногаева, а также заведую-

щие сельски-
ми клубами 
и специали-
сты клубных 
учреждений 
А б а й с к о г о 
района.

С е м и н а р 
по традиции 
открыла ди-
ректор КГКП 
«АРКДЦ» В. 
Аксанова она 
отметила ак-
туальность и 

значимость данной темы, пожелала участникам семинара плодотворной, творче-
ской работы.

В ходе заседания выступила заведующая  отделом художественной самодея-
тельности и КДД «АРКДЦ»  Г. Мамлютова, в своем выступлении она предложила 
инновационный подход к организации работы учреждений культуры по пропа-
ганде Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Нүрлы жол 
– путь в будущее».

Особое внимание было уделено юбилейным датам года. Б. Ногаева – методист 
по народному творчеству поделились опытом работы по данным мероприятиям и 
дала методические рекомендации по их проведению.

Методист РДК Л.Стрельцова умело организовала и провела «Аукцион идей», 
посвященный 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Участники семинара с эн-
тузиазмом откликнулись на предложение, выставили и продемонстрировали свои 
работы. Особенно хотелось бы отметить идеи заведующих СК п. Карабас О. На-
кутной и п. Топар А. Абдиевой, и.о.директора п. Кулаайгыр Г. Маюровой.

В завершении участниками семинара-практикума были заполнены анкеты, в 
которой каждый написал отзыв и внес свои предложения по организации и про-
ведению семинаров.

Поставленные Президентом задачи перед работниками культуры являются 
первоочередным планом к действию, которые мы будем воплощать в жизнь!

Г. Мамлютова,
заведующая  отделом художественной самодеятельности и КДД  КГКП 

«АРКДЦ»  

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В соответствии с Указом Президента Республи-
ки Казахстан №615 от 15 августа 2013 года «О 

проведении отчетных встреч руководителей 
местных исполнительных органов
 с населением» согласно  графика 

будут проведены отчетные встречи акимов всех 
уровней с населением:

График проведения отчетных встреч 
акима Абайского района в 2015 году

№ 
п/п

Наименова-
ние города и 
района

ФИО акима (испол обяза-
ности)

Дата проведе-
ния

Место и время 
роведения

1. г. Абай Шайдаров Серик 
Жаманкулович

13.02.2015 Дом культуры 
15.00 ч.

ГРАФИК проведения отчетных встреч 
акимов г.Абай, сел, сельских округов и 
поселков района перед населением в 

2015 году
№ 
п/п

Наименование 
города и района

ФИО Акима (испол. обязан-
ности)

Дата про-
ведения

Место и время 
проведения

25. п.Южный Икишева Бахыт Мухамедка-
римовна

03.02.2015 Дом культуры 
10.00 ч.

27. Кулайгырский 
сельский округ

Адымова Рахат Джарбола-
товна

03.02.2015 Дом культуры 
11.30 ч.

30. п.Топар Муслимова Карлыгаш Отын-
шиновна

06.02.2015 Дом культуры 
15.00 ч.

31. п.Карабас Жарылгасынов Рашид Жа-
рылгасынович

06.02.2015 Дом культуры 
11.00 ч.

33. г.Абай Сатаев Сапар Каиркенович 10.02.2015 Дом культуры 
15.00 ч.

Места размещения ящиков для писем и 
жалоб от населения в населенных

 пунктах района
№ 
п/п

Наименование населенно-
го пукта

Аким сельского 
округа

Места размещения ящиков для 
писем и жалоб от населения

1. Карагандинский сельский 
округ

Шаберт Л.С. почта

2 Восход Шаберт Л.С Магазин «Мухтасимов»
3 Поливное Шаберт Л.С к/х «Ибрагимов»
4 Мичуринский сельский 

округ
Тезекбаева А.М Почта

5 Ягодное Тезекбаева А.М Магазин «Светлана»
6 Садовое Тезекбаева А.М Магазин «Диса»
7 Коксунский сельский 

округ
Журавицкая Г.П. Почта

8 Южный Журавицкая Г.П. Магазин «Южный»
9 Северный Журавицкая Г.П. Административное здание 

с.Северное
10 с.Юбилейное Даулетов К.С. Почта
11 Жон Даулетов К.С. ФАП
12 Тазаимка Даулетов К.С. к/х Шыгыс
13 Акбастауский сельский 

округ
Оразбеков Б.М. Здание сельского акимата

14 Курминский сельский 
округ

Жумадил Ж.М. Здаие сельского акимата

15 Есенгельдинский сель-
ский окрун

Григорян А.Л. Здание сельского акимата

16 Самарский сельский 
округ

Таубаева З.У. Почта

17 Огороды Таубаева З.У. ИП «Худоба»
18 Пруды Таубаева З.У. ИП «Шидербеков»
19 с. Сарепта Алипбеков А.Ж. Здание сельского акимата
20 Коянды Алипбеков А.Ж. Школа
21 Койбас Алипбеков А.Ж. Школа
22 п.Южный Икишева Б.М. 1.ДК

2.ЮТРУ
23 Ст.Шерубай-Нура Икишева Б.М. Школа
24 Кулайгырский сельский 

округ
Адымова Р.Д. Акимат

25 Жаман-Жол Адымова Р.Д Школа
26 Ялта Адымова Р.Д Кафе
27 п.Топар Муслимова К.О. 1.Больница

2.Почта
3.Акимат

28 п.Карабас Жарылгасынов Р.Ж. 1.ДК
2.Школа №15

29 г.Абай Сатаев С.К. 1.КГП «Жигер 2004» по 
ул.Абая, 46
2.Здание почты по ул.Абая 27
3.Центральная больница г.Абай
4.Народный банк
5.Центральный рынок

30 П.Новый Караган Сатаев С.К. Школа
31 П.Вольный Сатаев С.К. Школа
32 П.Кзыл Сатаев С.К. Школа
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Ұстаз ұлағаты

Адам ата-анадан туғанда білімді, әдепті, талапты болып тумайды. Ол естіп,
көріп, оқып, ізденіп бірақ болады.  Дүниедегі жақсылық пен жамандықты, әдептілік пен 

әдепсіздікті, ұқыптылық 
пен ұқыпсыздықты айы-
рып үйреніп өседі.

Адамның қасиеттері 
туралы ақын-жазушылар 
өлеңдерінде өте көп 
жазылған.  Соның бірі 
Абай атамыздың  «Ғылым 
таппай мақтанба»  
өлеңінде өте жақсы 
жазылған:

Бес нәрседен қашық 
бол,

Бес нәрсеге асық бол,
Адам болам десеңіз
Тілеуің, өмірің алдын-

да
Іздемей ақ табылар. 
Ғылым жолы-әділдік 

жолы. Оның ұстаған адам 
ескі жолмен жүре алмай-
ды.

Бұл өткенге құр өкіну емес, келешекте жастардың, өзі тәрізді білім, әдеп, өнер 
қуатын уақытын бос өткізбей еңбектенуіне жол ашады  Жаман қасиетін тастап, жақсы 
қасиеттерді алуы дұрыс

Адамның іс-әрекетінде, мінез-құлқында әдептілікке жатпайтын әдеттер жиі 
кездеседі. Олар кісінің абыройына нұсқан келтіріп,жаман атын шығарады, дос ағайыннан  
аластады. Сондықтан ондай әдеттер жайында халық: «Ауру қалса да, әдет қалмайды»  
десе, Әл-Фараби: «Жаман мінез-құлық-рухани кесел»-дейді. 

Жаман әдеттердің жалқаулық, өзімшілдік, екіжүзділік, өсекшілдік немесе 
маскүнемдік, нашақорлық, карта ойнау сияқты адамды жан-жағынан бірдей азғындататын 
түрлі жаман қылықтар ұшырасады. Жаман әдеттерге шылым шегу, спиртті сусындар-
ды ішу, нашақорлық та жатады. Егер жастайынан-ақ әдептіліктің  жолымен жүрмесең, 
өскенде өмірің өкінумен өтеді.

Қандай зиянды әдетті болсын қойдыру үшін, алдымен, оның себебін  біліп алу қажет 
екені аян. Мәселен,  бұл арады  «Балалар не үшін темекі тартады?. Оған қалай үйренген?» 
– деген сияқты сауалдардың жауабын табуға болады.

Әдетте балалар үлкендергеи еліктеп,  өздерінің  ержетіп қалғанын дүниеде бар екенін, 
басқалар сияқты екенін білдіру үшін соның белгісі ретінде тартады.

Балалар сабақты саналы  түрде жақсы оқып, меңгеруі, кітап оқуды әдетке айнал-
дыру түрлі өнер, іскерлік, спорт үйірмелеріне белсенді қатысуы, өнертапқыштықпен, 
өнерпаздықпен, үй шаруасын айтқызбай әрі көңілдегідей орындаумен әдепті қызмет  
көрсетумен толығынан білдіре алады. 

Адамды тез аздыру ақыл-ес, әдеп-инабат, ар-ұят,  күш-қайрат, обал-сауап, мейір-
шапағат, міндет-парыз, жақсы арман-үміт сияқты кісілік қасиеттерден, денсаулықтан 
жұрдай етуі жөнінен есірткіге шақ келер кесел жоқ. Олай болса, оған қарсы күрес те 
жаппай қатал және дәйекті болуға тиіс. Адасыңқырап қалған ата жолымызды алдағы 
өркениет өрісіне жалғайтын әдеп тәрбиесі осыны талап етеді.

Көпшілік  арасында, отбасында, дастархан басында  әр адам өзін-өзі әдепті ұстай 
білуі керек. Әдепті адамды халық, құрбы-құрдастары, ата-анасы, туыстары құрметтеп 
сыйлап отырады. 

Жамандықтан сақтанудың тағы бір жолы «Өзің білмегенді өзгеден үйрену».   Мыса-
лы: Төле би атамыз айтқандай:

Өзің білмесең өзгеден үйрен,
Үйренгеннен ештенең кетпейді.
Сондықтан өзін білмегенді өзгеден үйрену де, өнер.
Ұсақ болма, ірі бол,
Өз ортаңның гүлі бол!
Ата-анаңның көзінің,
Сөнбейтұғын нұры бол!
Кім болсаңда, әйтеуір,
Азаматтың бірі бол,
Туған елдің ұлы бол!
Ойға тоқы, парқын сөз,
Ата сөзі алтын сөз! - деп Нәсіпбек Айтов  айтқандай жаман әдеттен аулақ болу 

баршамызға міндет.
Д.Жакенова,

А.Құнанбаев атындағы №5 мектеп-гимназияның мұғалімі

Ағаштан ағаш рең алады, 
адамнан адам тәлім алады

Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұнына жарнама беруші жауап береді. 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламного текста несут сами рекламодатели.

Газетте жарияланған материалдарды сілтемесіз көшіріп басуға болмайды.
При использовании материалов в СМИ ссылка на «Абай-Ақиқат» обязательна.

Директор - бас 
редактор 
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Детство - это радость!
Наши дети посещают группу «Қуаныш» детского сада «Солнышко» два года. Здесь 

трудятся чудесные люди – воспитатели Боровых Светлана Александровна, Колотилова 
Снежана Евгеньевна и помощник воспитателя Дарьина Татьяна Ивановна. 

Светлана Александровна – наш самый любимый воспитатель, умная, добрая, чуткая 
и терпеливая, умеет найти общий язык не только с любым ребёнком, но и с каждым 
родителем. Всегда открыта к диалогу, доброжелательна и внимательна, к ней всегда 
можно обратиться за консультацией по вопросам воспитания и обучения ребёнка и по-
лучить обстоятельный и грамотный ответ. Светлана Александровна воспитала уже не 
одно поколение детей – это дорогого стоит!

Колотилова Снежана Евгеньевна – молодой специалист, хорошо знающий психо-
логию детей дошкольного возраста. В ней сочетаются трудолюбие и любовь к детям.

Благодаря помощнику воспитателя Дарьиной Татьяне Ивановне в нашей группе 
всегда чисто и уютно.

Жизнь наших детей организована так, что дети с радостью и удовольствием спе-
шат каждый день в детский сад. Каждый день – особенный, неповторимый, наполнен-
ный интересными приключениями, новыми знакомствами и удивительным познанием 
мира, который окружает наших детей. В нашей группе созданы прекрасные условия 
для развития детей: игровые уголки для мальчиков и девочек, разнообразные центры 
деятельности, где дети обучаются и развиваются, уголок природы, этнокультурная зона 
и многое другое. 

Воспитатели организуют интересное сотрудничество со всеми родителями так, что 
каждая семья активно участвует в жизни группы. Мы проводим совместные творческие 
выставки, концерты, праздничные шоу, просто приходим в гости в «День открытых две-
рей», выполняем домашние задания с детьми, много читаем нашим детям и общаемся 
с ними, чтобы всегда быть в курсе всех событий, которые происходят в нашей группе  
«Қуаныш».

Особенно нас, родителей, восхищает то, что наши воспитатели создали уют, проду-
мали стильный современный дизайн и оборудовали группу своими руками. Это поисти-
не  творческие, одарённые, неутомимые труженики с большим сердцем, в котором есть 
место для каждого ребёнка. Побольше бы таких воспитателей! СПАСИБО им огромное!

Родители детей группы «Қуаныш» д/с «Солнышко»

Дорогая редакция!
В с.Кулайгыр  при СДК работает модельная библиотека, где трудится  Ку-

сембаева Алмагуль Каденовна, имеющая  высшее педагогическое образование. 
Эта милая, всегда улыбающаяся девушка с большой любовью принимает чита-
телей как взрослых, так и детей. В библиотеке уютно, чисто, для обслуживания  
есть все: художественная литература, настольные игры, детский сказочный 
уголок.

Часто в библиотеке проходят беседы, викторины, путешествие в мир «ска-
зок». Совместно с СДК в библиотеке проходят встречи  подростков и молоде-
жи с людьми старшего поколения «Убеленные сединой». Оформлены выставки 
к знаменательным датам. Алмагуль Каденовна принимает активное участие в 
проводимых мероприятиях СДК. Я частый гость в СДК и библиотеке. От всей 
души желаю ей успехов в работе, личного счастья.

Т.Салиев, с.Кулайгыр

9-10 января 2015 года на базе гимназий №38 и №93 г.Караганды проводился  об-
ластной этап олимпиады школьников, где приняли участие  15 учащихся района.  По 
результатам олимпиады  команда   района заняла ІІІ общекомандное место, 7 учащихся 
заняли ІІ и ІІІ призовые места:

ІІ место – Перфильева Елизавета, ученица 10 класса Опорной школы  №12  по осно-
вам правоведения – учитель Виляда В.Г.;

ІІІ место – Бердиева Макпал, ученица 11 класса ШГ №5 по казахскому языку и 
литературе – учитель Жаркынбекова Т.К.; Мынбаева Айгерим, ученица 10 класса 
ШГ №5 по физике  – учитель Шарипов К.С.; Ширинов Эльшан, ученик 10 класса СШ 
им.Корниенко по казахскому языку и литературе в школах с русским языком обучения 
– учитель Касымова Г.А.;

Ихсанова Жансулу, ученица 11 класса СШ им.Корниенко по основам правоведения 
– учитель Куламин В.Е.; Аманбек Жәнібек, ученик 11 класса СШ им.Абая по русскому 
языку и литературе в школах с казахским языком обучения– учитель Каликбергенова 
А.М.; Турлубеков Данияр, ученик 11 класса ШГ №10 по географии – учитель Мекеба-
ева М.А..

ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта»

 ПРЕСС-НОВОСТИ

Елбасымыздың Қазақстан  халқына арналған 
жолдауында «XXI ғасырда білімін дамыта 
алмаған ел тығырыққа  тірелетіні анық» деп 
айтылған.  Елбасының сөзін жүзеге асыруға 
жұмылған ұстаздар қауымы мекеме басшылары-
мен бірлесе отырып, оқу кабинеттерін жабдықтап, 
оқушыларға жағдай жасауда.

Сотталғандардың еңбегін ұйымдастыру 
бөлімшесінің басты мақсаты- мекемеде жаза-
сын өтеп жүрген сотталғандарды еңбекке баулу. 
Өндіріс кәсіпорындарында жұмыс істеу үшін  
білікті мамандар қажет , сол себептен ең бір ба-
сты мақсат сотталғандардың кәсіптік даярлығын 
ұйымдастыру болып табылады.

Белгілі бір мамандықты игерген сотталған  
жазасын өтеп, бостандыққа шыққан соң, алған 
мамандығы бойынша жұмыс іздей алады. Ал, 
олай болмаған жағдайда бостандыққа шыққан 
адамның бірден жұмысқа орналасуы  қиынға 
соғады. Демек, түзеу мекемесінде жазасын өтеп 
жатқан жандардың түрлі мамандықтарды игеріп, 
жұмыс істеп біліктілігін арттыруы олардың жаза-
сын өтеп болған соң, одан әрі өмір сүрулері үшін  
ең қажетті нәрсе. 

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуге 
балаға» дегендей, Абай көпсалалы колледжінің  
ұстаздары, атап айтқанда Н.В. Синютич 
және Г.А. Максимовалар бас бостандығынан 

айырылғандардың кәсіптік білім алу проблема-
ларын шешуге барлық күш қуатын жұмсауда. 
Бүгінде АК-159/5 мекемесінде мамандығы жоқ 
арнайы контингентті кәсіптік оқыту шараларына 
жеткілікті мән берілуде. Олар көпсалалы коллед-
жде  өздері қалаған аспазшы , электр монтері , газ 
және электрмен дәнекерлеуші, сылақшы, балта-
шы, слесарь-сантехник, токарь, төбе қаптаушы, 
аяқ киім жинаушы және т.б. мамандықтары  бой-
ынша білім ала алады. Мысалы, мекеме базасын-
да Абай көпсалалы колледжі  сыныбында  2014 
жылы 100 сотталған келесі мамандықтар  бой-
ынша  балташы-ағаш шебері, токарь, электрмон-
теры, слесарь-сантехник мамандықтарын алып 

шықты.  
Оқуды табысты аяқтағандарына 

бостандықтағы өмірде еңбекке орналасу үшін 
қажет болатын  куәліктер мен дипломдар беріледі 
.  

Сонымен қатар, мамандықтарын жете  
меңгере түсу үшін жұмыс істейтін және кәсіптік 
білім алатын оқушылар арасында «Үздік маман» 
атты конкур ұйымдастырылады.

Сотталғандарды кәсіби – техникалық  
мамандықтарға  оқытып - үйрете отырып , 
еңбекке тарту жұмыстың өнімділігін  арттырып  
қана қоймайды, жаңа қылмыстарды болдырмауға 
, олардың алдын алуға бірден бір себеп болады.

Бір сөзбен айтқанда , жаза өтеудің ұтымды 
ұйымдастырылған әдісінсіз, еңбексіз және 
жүргізілген  жеке тәрбиелік іс-шараларынсыз бас 
бостандығынан айырылған жандардың түзелу 
жолына    түсуін қамтамасыз ету мүмкін емес.     

Д.Иванюк,
Қарағанды облысы бойынша ҚАЖД АК-159/5 

мекемесі  бастығы, әділет   полковнигі

Бас бостандығынан айырылған 
сотталғандардың кәсіптік білімін арттыру

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ


