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ТАМЫЗДЫҢ КЕҢЕСІ-ТАНЫМНЫҢ БЕЛЕСІ
Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың  Жолдауында:  «Білім бе-
руде өскелең ұрпақты ересек өмірге даярлау 
процесінде ең алдымен оқытудың тәрбиелік 
компонентін күшейту қажет. Патриотизм, мораль 
мен парасаттылық нормалары, ұлтаралық келісім 
мен толеранттылық, тәннің де, жанның да дамуы, 
заңға мойынұсынушылық сияқты құндылықтар, 
меншіктің қандай түріне жататынына қарамастан, 
барлық оқу орындарында да сіңірілуге тиіс»-
деген болатын. Бұған дәлел-Елбасымыздың 
жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауы мен 
білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 
арналған Мемлекеттік бағдарламасы. Біздің 
мақсатымыз-Жолдауда айтылған тапсырмалар-
ды орындау және Мемлекеттік бағдарламаның 
көрсетікштеріне қол жетікізу арқылы білім беру 
саласын жаңа бір деңгейге көтеру. Осы мақсатқа 
жету сіздер мен біздердің ортақ мүддеміз боп та-
былады. 

Аудандық мәдениет үйінде 18 тамыз күні 
білім мәселесіне байланысты бас қосқан «Тамыз 
кеңесінің» тақырыбы: - «Білім беру мазмұнын 
жаңғырту: болашаққа бағыттау» жөнінде,  
жергілікті билік пен білім мамандары маңызды 
мәселелерді сарапқа салды.  Сол күні  түске дейін 
ұстаздар қауымы қаламыздағы №14 мектеп-
лицейі мен №5 Абай Құнанбаев атындағы мек-
теп-гимназияда әр-түрлі тақырыпта секциялық 
сабақтар өткізген болатын. Абай ауданының 
әкімі Серік Шайдаров бүгінгі дәстүрлі жиынды 
жүргізе отырып, мұнда селолық әкімдер, депу-
таттар, мемлекеттік мекеме басшылары, педагог-
ұстаздар мен ата-аналар қатысып отырғанын, 
сондықтан баяндамалар арасында сұрақ-жауапқа 
уақыт бөлінетінін атап өтті. Аудан басшысы, білім 
мекемелері керекті құрылғылармен қамтамасыз 
етілуі қажет, ол дегеніміз сапалы білімнің бірден 
бір кепілі, сондықтан Абай ауданында бұл 

салаға аз шаруалар істеліп жатқан жоқ,  білім 
мекемелерінің материалдық-техникалық базасын 
әрі қарай нығайтсақ, оның өтеуін ұстаздардың 
жанкешті еңбегінің нәтижесінен көреміз-деп атап 
өтті. 

Алғашқы сөзді алған аудандық білім 
бөлімінің басшысы  Бақытжан Қазыбекқызы 
Көрпешова «Білім саласындағы 2014-2015 жылғы 
қортындылар мен жаңа оқу жылының тапсырма-
лары» жайында егжей-тегжейлі ақпараттар берді.  
Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына жолдаған «Нұрлы жол-болашаққа ба-
стар бағыт» сонымен қоса, «Ұлт жоспары-100 
нақты қадам» бағыттарына басымдық берді.

Қазір білім жүйесі сатылап 12 жылдық білім 
алу жағдайына көшуде, соған байланысты  осы 
мектептерді қаржыландыру мен үздік білім 
ошақтарын ортақ механизмдермен қамтамасыз 
ету жандана түсуде. Жаңа оқу жылында облыс 
бойынша екі мектепте жаңа бағыттағы сынақтық 
білімдер беріле бастайды. Ал келер жылы барлық 
бірінші сыныптағылар жаңартылған мазмұндағы 
оқулықтарды пайдаланбақ.

Аудандық оқыту жүйесі, мектеп-
ке дейінгі, қалыпты сапасы мен таным 
көкжиегін кеңейтуде еркін таңдау жа-
сайтын жалпы және қосымша білім беру 
ісі  бойынша жұмыс жасайды. Бүгінде 
ауданда осындай 45 мекеме бар. 

2015 жылы аудандық білім бөлімін 
қаржыландыруға 2 млрд 359 млн 94 
мың теңге жұмсалған екен. Бұл өткен 
жылмен салыстырғанда 0,5% жоғары. 
Жыл басынан бері барлық білім 
беру мекемелерінде 3 млн 400 мың 
теңгенің жөндеу жұмыстары жасалған. 
Мектептердің материалдық базасын 
нығайту мақсатында жергілікті бюд-
жеттен 4 млн 114 мың теңге бөлініпті. 
«Жұмыспен қамтудың жолдар карта-
сы-2020» бағдарламасы бойынша Юж-
ный кентіндегі №9 КМББ ағымдағы 
жөндеу шараларына 35 млн 390 мың 
теңге берілген. Білім мекемелеріне 
қарасты 6 нысанның күрделі жөндеуіне 
бөлінген 6 млн теңгенің жобалық-жұмыс 
құжаттары бойынша мемлекеттік сарап-
тама өтті.

Бүгінде ауданда  21 мектептке 
дейінгі тәрбие беру мекемесі бар, 
олардың 24% шағын-оталықтарға тиесілі 
(Облыс-61%, респ.-60%), Мемлекеттік 

бағдарламаның мақсаттық көрсеткіші бойынша 
мектепке дейінгі балаларды 3-6 жас аралығында 
оқытып-тәрбиелеу істері 100% орындалған ( обл 
98,5% ). Сонда да бүгінгі күні Абай ауданын-
да 1 жастан 6 жас аралығындағы бөбектерді 
бағып-қағатын мекемелер өзекті мәселе болып 
тұр. (Аудандық көрсеткіш - 84, обл. - 87, респ. - 
71,5%, Абай ауданы бойынша кезекте тұрғандар 
саны 976 бала). Жалпы мектепке дейінгі бала-
ларды тәрбиелеу үшін өз мамандығының шебері, 
тұлғалық деңгейдегі ұстаздар қажет. Қазір аудан 

бойынша мектепке дейінгі мекемелер-
де 225 педагог еңбек етеді, бұл 100% 
кадрлық жетістікті көрсетеді. Олардың 
117-сі жоғарғы білімді, 39 мұғалімнің 
мектепке дейінгі балаларды оқытатын 
жоғарғы білімі бар, 48% мектепке дейінгі 
бүлдіршіндерге дәріс беретін арнайы 
білімдері бар. Тағы да 24 ұстаз жоғарғы 
оқу орындарында оқып жатыр. Биыл, 
2015 жылы 12 адамды кәсіби шеберлігін 

шыңдауға бағыттамақ.
Аудан әкімі Серік Жаманқұлұлы, білім 

ошақтарындағы спорт алаңдары мен тамақтану 
мүмкіндігі қалай? Қанша мектепке күрделі 
жөндеу қажет? Мектепке дейінгі мекемелер-
ге сұраныс көп, содан шығу жолдарын қалай 
қарастыруға болады?-деген сауалдарды ортаға 
салды. Жылда қолдан келгенше әртүрлі жұмыстар 
жасалғанымен аудан мектептерінің бәріне күрделі 
жөндеу қажет екен. Енді бұны республикалық 
бюджеттен күте бермей, аудандық бюджеттен де 
қарастыру керек. Ал мектептер жанынан шағын 
орталықтар ашу жайында, оған ауданымыздағы 
№1 мен №10 мектептер ыңғайлы екен. Аудандық 
білім бөлімінің басшысы Бақытжан Қазыбекқызы 
бұл мектептерде шағын орталыққа орын жасау 
үшін ешқандай мемлекеттік инвест-жоба керек 
емес, тек жөндеу жұмыстарын жасасақ орын бар- 
дегенді айтты. 

Өткен 2014-2015 оқу жылдарында 324 түлек 
орта мектепті бітіріп, олардың 181 ҰБТ сынағын 
тапсырды.(55,9% толық түлектер тізімінен). 
Бұл жылы 12 сыныптық сараптамалық білімге 
бағытталған түлектер де бітірді. Аудан бойынша 
ортақ ұпай 74,91, өткен жылмен салыстырғанда 
0,84 ұпайға төмен. Алайда кейбір ауылдық жер-
лерде жоғарғы көрсеткіш шығарғандар да бар. 
Сондықтан биылғы сынаққа түбегейлі танымдық 
дайындық қажет. Алдын-ала алынатын байқау 
сынақтары сәтінде көрсеткен меже, нақты сын 
сағатта сәйкес келмей жатады. «Алтын белгіге» 
2015 жылы 13 үміткер болса, оның үшеуі ғана 
ақтап шықты. ( №1 ОМ,№12 ОМ, П.Корниенко 
ат. ОМ) 

Ынтымағы бар елде ынта бар. Біздің мек-
тепке дейінгі мекемемелер бала дарынын 
дамытуға тамаша жетістіктерге жетуде. «Ма-
ленкая старана», «Алғашқы қадамдар», «Зерек 
бала», «Пони» байқауларынан 61 жүлделі орын 
алса, «Үркер» Республикалық марафонында 
60 сертификатқа ие болған. Аудандық пәндік 
олимпиадалардың 14 пәнінен Абай ауданының 
24 мектебінен 272 қатысқан екен. Бұл өткен жыл-
дан 28 оқушыға жоғары. Қазылар алқасының 
шешімімен 111 жүлделі орын тіркелді. 295 оқушы 
республикалық дистанциондық олимпиадаларға 
қатысып, 89 арнайы дипломдар мен мара-
пат қағаздарына ие болған. «Жас ұлан», «Жас 
қыран» жастар ұйымымен бірлесе, талай тама-
ша жауапкершілікті жұмыстарды тындырды. 
Мектеп-мемлекет тірегі. 2015 жылы белгілі 
күндерді атап өту арқылы, тәрбиенің беделін 
көтеруге, Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің  70 
жылдығы, Қазақстан Халқы Ассамблеясының, 
Ата-заңның 20 жылдығы, Қазақ Хандығының 
550 жылдығы сияқты көпшілік мерекелердің 
мәнді өтуіне мектептердің белсенділігі өте 
жоғары екені рас. Қазақстан халықтары 
шығармашылығы фестивалі, патриоттық әндер 
байқауы, жас таланттар тізбегі, жас ақындар легі 
«Жас Ұлан» үйірмелер тобында талаптанып жүр. 

Олардың жазғы демалысы да ескерілген. Жазғы 
демалыстардың барлық түрлерінде біздің аудан-
нан 6698 адам тартылған. Оқушылар деңгейінде 
100%. 2015 жылы балалар денсаулығына 
оқыту қорынан 5 млн. 900 мың теңге бөлінген. 
Сауықтыру шараларына сай 5730 оқушы неме-
се 85% балалар мен жасөспірімдер шақырылған. 
Жаз бойына 19 мектепшілік лагерлерде 2225 бала 
еңбек етіп, тамақтанса, 32 мектептік демалыс 
орындарында 2990 бала тәрбиеленген. 3000 астам 
оқушы мектептік лагерлерде ата-аналары есебінен 
демалса, 969 бала ауданнан тыс облыстың басқа 
демалыс-сауықтыру мекендерінде болған.

Білім науқаны қарсаңындағы дәстүрлі 
кеңесте пәрменді педагогтар мен білім 
мекемелерінің жетекшілері сөз алып, мектеп-
ке дейінгі тәрбие мен оқыту, оқу  жүйесіне 
эксперименттік бағдарламалар енгізудің елеулі 
мәселелерін қозғады. Жағдайы төмен отбасы-
ларды қамсыздандыру, мектептегі дәргерлік 
бөлме, мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен 
тәрбиелеу, техникалық модераторлармен жұмыс 
жасау жайлары қарастырылды. Өзекті мәселелер 
өздігінен шешілмейді, аудан әкімдік аппараты әр 
жұмысты қатаң қадағалап отырмақ.

 Білім бөлімі басшысының баяндамасын 
тыңдаған аудан әкімі бірқатар сұрақтар қойып, 
осы саланы жандандыруға бағытталған тапсыр-
малар берді. Соның ішінде аудан әкімі алдын-ала 
алынатын байқау сынағы мен ҰБТ нәтижелердің 
әрқалай болуы жөнінде өзекті сұрақты көтеріп, 
осы мәселені толықтай анықтау керектігін тап-
сырды. Серік Жаманқұлұлын аудандық білімнің 
мемлекеттік-жекеменшік серіктестікті дамыту, 
мектепке дейінгі тәрбиемен қамтуды ұлғайту са-
ласында қойылған алдағы мақсаттарын анықтап, 
сондай-ақ, білім беру мекемесінің материалдық-
техникалық базасын нығайту қажеттілігін 
сұрады. Мүмкіндігі шектеулі балалардың 
тәрбиесі мен білім алуы 100% қамтылғаны тура-
лы мәліметке аудан әкімінің көңілі толды.

Жоспарлы жиынның соңы құттықтау-
қошеметке ұласты. Аудан әкімі Серік 
Жаманқұлұлының тапсыруымен №5 Абай 
Құнанбаев атындағы мектеп-гиназиясының 
оқу-тәрбие жөніндегі директордың орынбаса-
ры, тарих пәнінің мұғалімі Зере Әліпбековаға 
пәтердің кілті табыс етілді. Абай қаласындағы 
№12 тірек-мектебіндегі өскелең ұрпақты 
тәрбиелеудегі жетістігі үшін «Роботтехника» 
зертхана ұжымына, Топар кентіндегі П. Корниен-
ко атындағы орта мектеп ұйымына 3 млн 800 мың 
теңгенің сертификаты берілді.

2014-2015 оқу жылдары жоғарғы деңгейдегі 
көрсеткіштері үшін Топардағы Б.Момышұлы 
атындағы мектепке мадақ-белгіс мен 200 мың 
теңгенің сертификатын тапсырылды. Ал 50 мың 
теңгелік сыйлық-серификаты №5 Абай атындағы 
білім ошағы мен №10 мектеп-гимназия ұжымына 
ұсынылды. Әріптерден  ашылған-Әлем, тақтадан 
тартылған-Тағдыр, қаламға ұмтылған-Ғалам да 
ұстаздардың арқасында ұштала бермек. 

Руслан Нұрбай
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14 августа в здании ПЧ-30 города Абая состо-
ялась встреча членов информационно-пропаган-
дисткой группы с личным составом, на которой об-
судили Послание Президента РК Н.А.Назарбаева 
народу Казахстана «Нұрлы жол-путь в будущее».  
В мероприятии приняли участие первый заме-
ститель председателя Абайского районного фи-
лиала партии «Нұр Отан» Н.Р.Адашев, главный 
специалист  районного отдела внутренней поли-
тики, культуры и развития языков А.Т.Боранбаев, 
руководство ПЧ-30 и личный состав. Начальник 
ПЧ-30 ГУ «СПиАСР ДЧС Карагандинской обла-
сти КЧС МВД РК» майор Т.А.Абишев рассказал 

о цели мероприятия и представил гостей. 
С докладом выступил главный специалист  районного отдела внутренней по-

литики, культуры и развития языков А.Т.Боранбаев.
- Послание «Нұрлы жол» - это путь развития экономики в условиях спада 

мировой экономики и геополитического кризиса ведущих держав мира. В марте 
текущего года Нурсултан Абишевич объявил своей предвыборной платформой на 
президентских выборах реализацию пяти институциональных реформ. Эти рефор-
мы – казахстанский ответ на глобальные и внутренние вызовы и одновременно 
план по вхождению в 30-ку развитых стран мира, - отметил А.Боранбаев

Об укреплении межнационального и межконфессионального единства и согла-
сия, повышения культуры межэтнических отношений, профилактики экстремиз-
ма, укрепления принципов толерантности и пропаганды государственного языка 
участникам встречи рассказал первый заместитель председателя Абайского рай-
онного филиала партии «Нұр Отан» Н.Р.Адашев.

Соб.корр.

ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

Уборка зерновых культур в 
ТОО «Надежда Н.В.» подходит 
к завершающей стадии. Всего зе-
мель в хозяйстве 2409 га, из них 
орошаемых 972 га, пахотно-при-
годных-2193 га. Здесь выращива-
ют пшеницу, ячмень и картофель. 
На сегодняшний день убрано1833 
га пшеницы, 5270, 83 га ячменя. В 
хозяйстве есть 3 картофелехрани-
лища общей емкостью 5500 тонн 
и одно зернохранилище на 1500 
тонн.

Глава хозяйства Анатолий 
Ошков продемонстрировал главе 
района шестипольные поля, где 
подпитка идет с помощью ороси-
тельных каналов. Акима района 
интересовала, какова себестои-
мость работ, рынок сбыта и обе-
спеченность дизельным топливом. 
Анатолий Ошков подробно отве-
тил на все вопросы и ознакомил 
главу района с дальнейшими пла-
нами развития. Работа в хозяйстве 
идет полным ходом. Комбайны 

и другая сельскохозяйственная техника за-
действована в уборке урожая. В хозяйстве 
работают около 40 человек, все они полу-
чают  стабильную зарплату, в соответствии 
с трудовым законодательством заключены 
договора, производятся пенсионные отчис-
ления.

В соответствии с планом идет убороч-

БИТВА ЗА УРОЖАЙ
ная кампания и в крестьян-
ском хозяйстве «Шанс». 
Глава к/х Игорь Жабяк 
рассказал Серику Жаман-
куловичу о том, что всего 
земель 21174 га, из них 
пашни-12324,1 га, сеноко-
сы – 655 га, пастбища – 7 
153,2 га ( в том числе ко-
ренного улучшения – 3 437 
га). В хозяйстве 3 карто-
фелехранилище на 19 000 
тонн и 5 зернохранилищ 
на 6000 тонн. 

Игорь Васильевич про-
демонстрировал акиму 
района поля, на которых 
выращиваются зерновые 
культуры, кормовые куль-
туры, кукуруза на силос. 

Занимаются в хозяй-
стве и животноводством. 
Напомним читателям, что 
на базе к/х «Шанс» реали-
зуется проект « строитель-
ство конефермы на 1000 

голов»  
Внушителен и технический парк хозяй-

ства, в котором 56 единиц техники. Это раз-
личные трактора всех модификаций, посев-
ные комплексы, зерноуборочные комбайны, 
дождевальные машины и др. современные 
оборудование

Соб. корр.

18 августа аким района С.Ж.Шайдаров посетил Юбилейный и Коксун-
ский сельские округа, где встретился с главами крестьянских хозяйств ТОО 
«Надежда Н.В.» и «Шанс».

Нұрлы жолға – нақты қадам
Елбасының жыл сайынғы Жолдауынан үнемі жаңа қадамдарға жол ашылаты-

нын білеміз. Дәстүрлі Жолдауда әлемдегі саяси ахуалдың салқыны тимеуі үшін 
экономикалық жағдай сараланған. Еліміздің әр қиырын байланыстыратын жол-
дар салудың, шағын және орта бизнесті, индустриялық инфрақұрылымдарды да-
мыту туралы нақты көрсетілген. Қаржы-экономикалық дағдарысты халықтың 

тұрмысына салдарын тигізбей еңсеруге 
бағытталған қадамдар жасалатынына сенім мо-
лая түсті. Біз бұл жолғы Жолдаудан әлемдегі 
бүгінгі нақты жағдайды анық аңғарамыз. 
Болашақта атқарылар істердің ауқымдылығына 
қарамастан, Елбасының халықтың тұрмысын 
төмендетпейтіндей шаралар алып жатқаны 
көңілге қонады. Жақында Абай ауданы Юж-
ный кентінде өткен жылы қараша айында бар-
ша қазаққа қанат қақан «Нұрлы жол-болашаққа 
бастар жол» бағдарламасы мен «Нақты-100 
қадам» бағыт-белестерін бағындырудың үгіт на-
сихат жұмыстары жүргізілді. Кездесу тізгініне 
аудандық «НұрОтан» партиясы төрағасының 

бірінші орынбасары Нұрлан Рымбекұлы Адашев отырды. Саяси сенімді нығайтуға 
«Қарағанды облыстық құрлыс басқармасы» ММ тұрғын-үй құрлыс бөлімінің бас-
шысы Мәкенбаев Асығат Қалкенұлы мен ҚарМУ проректоры, м.ғ.д., Қазақстан 
Халықтары Ассамблеясы мүшесі, облыстық ғылыми-сараптама тобының 
жетекшісі Вилен Борисович Молотов-Лучанский, «Қарағанды облысы кәсіпкерлер 
басқармасы» ММ интернетті ресурстар мен ақпараттық-сараптама бөлімінің бас 
маманы Ерназарова Гүлнәр Махаммаддиқызы және «Қарағанды облысы эконо-
мика және қаржы басқармасы» басшысының орынбасары Шалмағанбетов Аян 
Тиыштықұлы келді. Алғашқы сөз Гүлнәр Махаммаддиқызына берілді. Елба-
сы орта және  шағын бизнесті дамытудың қажеттілігін ешқашан назардан тыс 
қалдырған емес. Үнемі кәсіпкерлерге қолдау көрсетіп, өз бизнесін дамытуына мол 
мүмкіндіктер жасап отыр. Атап айтар болсақ, шағын және орта бизнесті дамыту 
үшін 10 жылға 6 пайызбен несие беру бұрын-соңды болмаған. Елбасының  осын-
дай қолдауы біздің ауылдық тұрғындардың жаңа іс ашып, кәсіпкерлікті  дамыту-
ына оң серпіліс бермек.

Ассамблея өкілі Вилен Борисович те, салыстырмалы түрде, саяси бағыт жөнінде 
оң пікір білдірді.Сондай-ақ, осы бағдарлама аясында елімізде  жаңа  жұмыс орын-
дары ашылып, адамдар тұрақты жұмыспен қамтылатын болады. Бұл дегеніміз — 
жұмыссыздық  деңгейінің төмендеп, халықтың әл-ауқаты жақсарады деген сөз.

Үгіт насихат арасында  тұрғындардың талап-тілектері тыңдалып, сұрақ-
жауапқа ұласты. Құзырлы қызметтегі мамандарға базынасын айтқан жергілікті 
жұрт  Южный кентіндегі  «ТЭМК» ЖШС мен елдімекенге жақын жерде орналасқан  
«КРАМДС-КВАРЦИТ» ЖШС кәсіпорындарында болған  келеңсіздіктерді 
жеткізді. Басшылықтары ауысқан сайын, әкелінген жаңа құрылымдар да бірге 
жоғалады. Айына 200 сағат жұмыс істесек, соның 140 сағаты ғана төленеді. 
Зейнетақы қорына аударылатын ақша тіпті мардымсыз, бау-бақша суаратын 
техникалық су да тапшы, өзеннен су алғызбайды екен. Жұмысшылардың жағдайын 
тыңдаған топ мүшелері ауыл арызын жеріне заңды жеріне жеткізбек. 

Елбасы Жолдауының ерекшелігі оның экономикалық бағытқа басымдық 
беріле отырып жасалғандығында. Мемлекет басшысы Жолдауында халыққа 
өте қажетті мәселе — тұрғын үй инфрақұрылымдарын нығайтуды, әлеуметтік 
инфрақұрылымдарды дамытуды да назардан тыс қалдырмаған.

Р.Жаманханұлы

«Эйр Астана» ЭКСПО-2017 көрмесінің ресми 
әуетасымалдаушысы деген мәртебеге ие болды

 «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ Қазақстандағы ең ірі әуетасымалдаушы 
«Эйр Астана» АҚ-мен ынтымақтастық туралы меморандум жасасты. Компа-
ния «ЭКСПО-2017 көрмесінің ресми әуетасымалдаушысы» деген эксклюзивті 
мәртебеге ие көрме серіктесі атанып отыр.

Салтанатты қол қою рәсімі  «Астана ЭКСПО-2017» ҰК басқарма төрағасы 
Ахметжан Есімовтың және «ЭйрАстана» әуекомпаниясының президенті Питер 
Фостердің қатысуымен 17 тамызда өтті.

«Эйр Астана» Қазақстандағы ең ірі әуетасымалдаушы болып табылады және 
бүгін қол қойылған меморандум біздің ынтымақтастығымыз аясында жасалған 
бірінші қадамға айналды. Компанияның әуе жолдары көмегімен осындай ірі 
ұлттық жобаны бүкіл әлемде ілгерілетуге мүмкіндік пайда болып отыр. Біз «Эйр 
Астана» ұшақтарының борттарында ЭКСПО-2017 логотипін орналастырып, 
әуекомпания басшылығымен көрмені ілгерілетуге арналған бірлескен жоспарды әзірлейін деп отырмыз, 
бұл жалпы ЭКСПО-2017  көрмесінің халықаралық алаңдағы имиджіне жемісті ықпал етеді. Сонымен 
қатар, Қазақстанға келген тұлғаларға және әуекомпанияның транзиттік жолаушыларына 2017 жылғы 
көрмеге тегін билеттер ұсынылатын болады», - деп атап өтті өз сөзінде Ахметжан Есімов.

Өз кезегінде «ЭйрАстана» компаниясының президенті Питер Фостер мырза былай деп қосты: 
«Алда келе жатқан көрменің тақыры «Болашақ энергиясы» болғандықтан, энергетика саласындағы 
инновациялық, қолданбалы шешімдерге және олардың қоршаған ортаға тигізетін әсеріне басты на-
зар аударылатын болады. Біз компаниямызда қоршаған ортаны барынша жақсы қорғауға мүмкіндік 
беретін заманауи технологияларды ендіруге бағытталған шараларды қабылдап отырмыз. Дәл осы 
себепті Париждегі соңғы әуешоуда біз NEО тобына жататын Airbus A320 ұшағын сатып алуға ниетті 
екеніміз жөнінде мәлімдедік, бұл ұшақтардың қозғалтқышы ауаға шығарылатын зиянды заттардың 
мөлшерін 15 пайызға төмендетуге мүмкіндік береді. NEО лайнерлері 2016 жылы ендірілетін болады. 
ЭКСПО-2017 көрмесіне дайындық үлкен қарқынмен жүргізілуде. Біз Астананың қонақтар алдында өз 
есігін айқара ашатын сәтін асыға күтудеміз».

Қол қойылған меморандум аясында expo2017astana.com веб-сайтына автоматтандырылған брон-
дау жүйесін кіріктіру мәселелерін тыңғылықтау және бірлесе  PR-науқанды өткізу жоспарланып отыр.
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Значение Конституции в жизни со-
временного общества не исчерпывается 
характеристикой её сущности и основных 
свойств. Конституция является Основ-
ным Законом не только государства, но и 
общества. В этой связи Конституция Ре-
спублики Казахстан представляет собой 
одновременно важнейший социально-по-
литический документ, в котором опреде-
лены  основы внутренней и внешней поли-
тики государства, его социальная природа, 
основные цели и задачи.

Механизм реализации Конституции 
рассматривается как система, которая  
включает в себя функции Конституции, а 
также определенные субъекты и объекты, 
формы и способы осуществления её норм 
и институтов.

Под функциями Конституции пони-
маются основные направления её воздей-
ствия на развитие общественных отноше-
ний. Выделяют пять основных функций 
Конституции: учредительную, политиче-
скую, идеологическую, юридическую и 
управленческую. Остановимся на послед-
ней функции.

Управленческая функция объективиру-
ется в том, что Основной Закон содержит 
нормативную базу всех управленческих 
отношений, закрепляет систему органов 
государства, основы их построения и дея-
тельности, фиксирует возможность даль-
нейшего совершенствования механизма 
управления социальными и экономически-
ми процессами.

Государственные органы призваны вы-
полнять государственные задачи и имеют 
общие характерные черты. Важной отли-
чительной чертой госоргана является наде-
ление властными полномочиями, т.е. дей-
ствия носят властный характер, а указания 
обязательный характер.

Конституционно-правовое регулирова-
ние организации государственной власти 
в Республике Казахстан основывается на 
следующих принципах:

- принцип народного суверенитета;
- принцип разделения власти;
- принцип самостоятельности государ-

ственных и общественных организаций, их 
невмешательство в дела друг друга.

Принцип разделения единой государ-
ственной власти на законодательную, ис-
полнительную и судебную ветви является 
конституционной основой функциониро-
вания госорганов РК. Конкретное вопло-
щение разделения ветвей власти находят 
разграничения компетенции между орга-
нами, относящимися к трем ветвям власти: 
законодательная деятельность, принятие 
законов, являются прерогативой предста-

Конституционно-правовое регулирование организации
 государственной власти в Республике Казахстан

вительно-
го органа 
– Парла-
мента РК, 
исполнение 
законов, в 
целом ис-
полнитель-
но-распо-
рядительная 
д е я т е л ь -
ность воз-
лагается на 
органы исполнительной власти, судебная 
власть осуществляется независимыми су-
дебными органами.

Функции любого государства в той 
или иной степени направлены на регули-
рование материальной (экономической), 
организационной (политической), инфор-
мационной и гуманистической, этнокуль-
турной сфер жизнедеятельности общества. 
Для этого общество нуждается в соответ-
ствующем многообразном, гибком и эф-
фективном воздействии суверенной воли 
государства. Эта воля должна быть норма-
тивно сформулирована, затем необходимо 
практически обеспечить выполнение норм 
и контроль за соблюдением выработанных 
общих правил, выражающих индивиду-
альную свободу и общественную необхо-
димость. Все эти объективные пути воз-
действия государства на многообразную 
социальную действительность обусловли-
вают необходимость разделения государ-
ственной власти.

Ветви власти государства верхов-
ны, каждая самостоятельна в своей сфере 
функций государства. Но каждая из них 
не полновластна; взаимодействуя, они не 
вмешиваются в дела и не подменяют друг 
друга. И только взаимодополняя деятель-
ность и сдерживая возможный произвол 
друг друга, ветви власти уравновешива-
ют отношения индивидуальной свободы и 
общественной необходимости, служат гар-
моничному развитию общества.

Смысл и цель разделения ветвей вла-
сти заключается в том, чтобы совокупная 
компетенция самостоятельных, но не под-
властных в отношении друг друга ветвей 
власти охватывала всю социальную роль 
государства.

Государство Казахстан – эволюционно 
сложившаяся конституционно-правовая 
форма власти, призванная упорядочивать 
и сохранять казахстанское общество.

З.Надирова
Пресс-секретарь аппарата акима 

района

К 20-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СУДЫ НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА

30 августа текущего года исполняется 
20 лет со дня принятия на республиканском 
референдуме действующей Конституции 
Республики Казахстан.  День принятия Кон-
ституции Республики - общегосударственное 
мероприятие, празднуемое народом Казах-
стана. В этот день роль народа была возвы-
шена на высший конституционный уровень. 
Все предыдущие Конституции были приня-
ты представительными органами. Прини-
мая Конституцию, народ Казахстана опре-
делил свое будущее, будущее своих детей 
и внуков.  В этот день для Казахстана фак-
тически наступила новая конституционная 
эпоха. Конституция Республики подытожи-
ла политическую, экономическую, социаль-
но-культурную реформу предыдущих лет. 

Конституция нашей Республики, при-
нятая с непосредственным участием народа 
является правовым фундаментом, юриди-
чески закрепившим исторически утвердив-
шиеся ценности человеческого общества в 
нашей стране. В ней установлены общепри-
нятые мировые ценности о естественных 
правах и свободах человека, о демократиче-

ском строительстве и развитии институтов 
власти, построении гражданского общества 
на территории Казахстана. Она направлена 
на мирное сосуществование разных идеоло-
гических, конфессиональных, этнических, 
гражданских и других групп и коллективов. 
В ней закреплены нормы, предоставляющие 
возможность всем взаимодействовать в по-
строении и дальнейшем развитии общего 
дома - Республики Казахстан. 

Прогрессивность Конституции Казах-
стана, прежде всего, заложена в ценностях, 
закрепленных в ее преамбуле. Идеалы сво-
боды, равенства и согласия, желание занять 
достойное место в мировом сообществе, от-
ветственность перед нынешним и будущими 
поколениями - вот главные идейные начала 
Республики Казахстан. Конституция являет-
ся надежной гарантией нашей правовой за-
щищенности, социального и экономическо-
го благополучия, культурного и духовного 
развития.

Управление юстиции 
Абайского района

ПРАВОВОЙ ФУНДАМЕНТ 
СТРАНЫ

Ужесточение квалификационных 
требований к кандидатам на судейские 
должности — веление времени.

Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что судебная система, как одна 
из ветвей власти, обеспечивающая ис-
полнение законов и соответствующая 
общемировым стандартам современно-
го правового и демократического госу-
дарства, состоялась.

Однако глобальные и внутренние 
вызовы непосредственно связаны и с 
деятельностью судебной системы, и 
требуют ужесточения квалификацион-
ных требований и механизмов отбора 
кандидатов на судейские должности.

По категориям гражданских дел, 
рассматриваемых в судах, можно про-
следить изменения в нашем обществе, 
развитие рыночных отношений. Если в 
советское время гражданские процессы 
велись в основном по восстановлению 
на работе, выселению, по разделу иму-
щества между супругами, взысканию 
алиментов, возмещению вреда здоро-
вью, то в связи с рыночной конкурен-
цией стали появляться новые категории 
судебных дел, все сложнее и сложнее. 
Это требует от судей работы над повы-
шением своей квалификации, глубокого 
изучения экономических законов.

Сейчас граждане в суды обращаются 
с исковыми заявлениями, связанными с 
ипотекой, кредитом, залогом, лицензи-
рованием, налоговыми, таможенными, 
земельными и корпоративными спора-
ми и так далее.

Ежегодное увеличение количества 
рассматриваемых судами гражданских 
дел свидетельствует о том, что гражда-
не за зашитой своих прав обращаются 
в суды, что свидетельствует о доверии 
граждан государству и судебной систе-
ме.

В последние годы для укрепления 
доверия общества к судам, был принят 
ряд мер, направленных на усиление тре-
бований к образовательному уровню 
претендентов на должность судей и их 

личностным качествам.
В частности, экзамен, сдаваемый 

претендентом, состоит из трех этапов: 
прохождение теста, порог которого 
увеличен до 80 процентов; устный эк-
замен с теоретическими вопросами и 
практическими задачами; психологиче-
ский тест.

При прохождении конкурса на за-
нятие вакантной должности судьи пред-
почтение отдается выпускникам маги-
стратуры Института правосудия при 
Академии государственного управления 
(при других равных уровнях).

Безусловно, качество отправления 
правосудия зависит от профессиональ-
ных и моральных качеств человека, вы-
бравшего этот нелегкий труд, и от неу-
коснительного соблюдения требований 
закона по подбору кадров на должность 
судьи.

Высокие требования, предъявляе-
мые сегодня к судьям, требуют суще-
ственных изменений в вопросах подго-
товки кадров:

- повышении до 30 лет возрастного 
ценза для кандидатов в судьи;

- введение пятилетнего стажа рабо-
ты, непосредственно связанного с уча-
стием в судопроизводстве, например, 
секретарь судебного заседания, проку-
рор, адвокат;

- увеличение прохождения стажи-
ровки, при этом она будет проходить 
на освобожденной основе от основной 
работы кандидата;

Указанные требования к кандидату 
в судьи являются оправданными, по-
скольку постоянное нахождение кан-
дидата в судьи в атмосфере судебных 
процессов, участие в подготовке дел к 
рассмотрению, изучение организации 
работы суда позволяют кандидату в 
судьи определиться с выбором про-
фессии, насколько он готов профессио-
нально и психологически к этой ответ-
ственной работе.

 О.Д.Блялова 
Судья Абайского районного суда

Альтернатива арестам
2014 году по поручению Главы го-

сударства Генеральной прокуратурой 
Республики Казахстан инициировано 
«10 мер по снижению тюремного на-
селения», одним из которых является 
ориентирование правоохранительного 
блока на применение меры пресечения 
на стадии следствия виде залога как 
альтернатива аресту.

Данная мера позволяет подозрева-
емому лицу до вынесения приговора 
либо прекращения дела, продолжать 
оставаться в обществе и доказать сво-
им примерным поведением, отсутствие 
необходимости применения наказания 
связанного с лишением свободы.

Находясь на свободе подозреваемо 
лицо, имеет возможность продолжать 
работать, загладить причиненный вред, 
возместить моральный ущерб, с лич-
ным участием посредством медиатора 
урегулировать конфликт с потерпев-
шей стороной.

Приведенные возможности явля-
ются актами гуманизации уголовного 
законодательства   со стороны государ-
ства, которые уже действуют и ими не-
обходимо пользоваться.

Государство со своей стороны га-
рантирует не вмешательства в решения 
медиаторов и использования сведений 
полученных медиаторами от участни-
ков, т.е. подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего.

Размер залога конкретно  определен 

ч.3 ст.145 УПК с учетом тяжести совер-
шенного преступления и не может быть 
меньше: пятидесятикратного размера 
месячного расчетного показателя – при 
подозрении в совершении преступления 
небольшой тяжести; стапятидесяти-
кратного размера месячного расчетно-
го показателя – при подозрении в со-
вершении неосторожного преступления 
средней тяжести; двухсотпятидесяти-
кратного размера месячного расчетно-
го показателя – при подозрении в со-
вершении умышленного преступления 
средней тяжести; пятисоткратного раз-
мера месячного расчетного показателя 
– при подозрении в совершении тяжко-
го преступления.

Залог принимается от любого лица 
и вносится на депозит суда в денежном 
выражении, либо с учетом оценки дру-
гое имущество стоимостью не меньше 
указанного в законе и  подлежит воз-
врату после вынесения приговора либо 
прекращения дела.

Поскольку срок следствия в зависи-
мости от обстоятельств преступления 
может продлеваться свыше 2-х меся-
цев, соответственно и содержания под 
стражей, мера пресечения залог являет-
ся приемлемой предусмотренной  зако-
ном альтернативой.

А.Досмаков
Заместитель прокурора Абайского 

района 

 ► ЗАКОН И ОБЩЕСТВО
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 ► КО ДНЮ ШАХТЕРА

Труд шахтеров под землей намного 
опаснее и сложнее, чем каждый из нас 
мог бы себе представить. Профессия 
шахтера – одна из самых интересных. 
Любой шаг под землей должен быть 
хорошо продуман. Работа в шахте ни-
когда не прекращается. Здесь не бывает 
выходных дней. Спустился в шахту и на 
шесть часов остался без солнечного све-
та. У каждого рабочего свои обязанно-
сти, труд каждого чрезвычайно важен. 

Шахтеры знают, что работают в са-
мой сложной отрасли, поэтому неред-
ко отшучиваются: «Некогда бояться, 
надо план давать!» Бывает ведь всякое. 
Люди гибнут и травмируются. Часто 
причиной тому бывает невыбранная 
сверху порода. Это глыбы весом до со-
тен килограммов, которые могут упасть 
на забойщиков и проходчиков. 

Обвал может произойти и из-за не-
прочного крепления. Спешка в таком 
деле может привести к трагическим 
событиям. А выполнять работу с кро-
потливой точностью – слишком долго. 
Хотя многие шахтеры утверждают, что 
можно и норму выполнить и не постра-
дать. В таком деле нельзя надеяться на 
авось, нужно четко выполнять технику 
безопасности. Все это, мои дорогие чи-

татели, я пишу, чтоб вы понимали, на-
сколько сложна и ответственна шахтер-
ская профессия. В шахте остаются лишь 
самые стойкие, крепкие духом - настоя-
щие мужчины.

Вот и наш герой безгранично пре-
данный своей профессии, неравнодуш-
ный человек – Хуснутдинов Бахаутдин 
Зиатдинович. Он родился в 1933 году 
в России в Чувашской АССР, а в 1940 
году с родителями переехал в Казах-
стан. После окончания горного институ-
та в 1958 году работал на шахте имени 
Костенко начальником участка дегаза-
ции. Затем по переводу комбината «Ка-
рагандауголь» работал на шахте №9. 
Будучи горным мастером, механиком 
участка, он старался делать все, чтобы 
поднять престиж шахтерской профес-
сии. Быть может, он не ставил рекор-
дов, но трудился на совесть до самой 
пенсии. 

Спустя годы, часто вспоминает, 
как строили жилые дома, шахтерскую 
больницу, поликлинику города, тепло-
трассу Топар – Абай, занимались бла-
гоустройством города – все через объ-
единение «Карагандауголь».

За свои годы в капстроительстве 

ПОЧЕТЕН ТВОЙ 
ТРУД, ШАХТЕР

Бахаутдин Зиатдинович внес огромный 
вклад в развитие шахт Абайского райо-
на, в строительство и благоустройство 
нашего города.

В 1965 в городе Абае организовали 
трест «Абайуголь», где Бахаутдин Хус-
нутдинов проработал до 1969 года, по-
сле ликвидации и реорганизации треста 
с 1969 года работал главным горняком 
дирекции по капитальному строитель-
ству группы шахт Абайского района: 
шахты Топарская, Чурубай – Нурин-
ская , Абайская, имени Калинина, До-
линская Карагандинского производ-
ственного объединения по добыче угля 
до 2005 года. 

Бахаутдин Зиатдинович посвятил 
шахтерскому труду 52 года своей жиз-
ни. И сейчас он поражает своим жизне-
любием, молодым азартом. 

За свой безупречный труд он был 
награжден знаком «Шахтерская слава», 
ему присвоено звание «Почетный шах-
тер» и почетный работник угольной 
промышленности,  отмечен медалью 
«Труженик тыла» и множественными 
грамотами.

Со своей женой Хайрат Гареевной 
Бахаутдин Зиатдинович долгие годы 
прожил в браке и воспитал троих детей. 

Оба сына Рафаэль и Ринат пошли по 
стопам отца и стали шахтерами. Дочь 
Райля в данное время работает в бан-
ковской системе.

Сам Бахаутдин Зиатдинович счи-
тает, что плодотворно трудился, успел 
повидать много интересного и необыч-
ного, познакомиться с увлеченными 
людьми и оставить навсегда в своей 
памяти лица близких и коллег, долгие 
упорные, но счастливые годы труда.

В последнее воскресенье августа свой 
профессиональный праздник отмечают 
мужественные люди, чей нелегкий труд 
— залог успешного развития экономи-
ки. Более полувека в нашей стране от-
мечают День шахтера, отдавая должное 
самоотверженному труду славной мно-
готысячной армии горняков. 

Ваша серьезная, опасная и почетная 
профессия требует от человека мак-
симальной выдержки и самоотдачи, а 
часто - отваги и подлинной самоотвер-
женности. Я желаю вам, дорогие шах-
теры, здоровья, оптимизма и стойкости, 
вам и вашим родным - благополучия и 
удачи!

Марина Уткина

Елбасы "Нұрлы жол - болашаққа 
бастар жол" Жолдауында жеті ба-
сым бағытты ұсынды. Соның ішінде 
әлеуметтік инфрақұрылымдарды  
дамытуға барынша басымдық 
берілді. Жолдаудың мақсаты - адам 
өмірінің сапасын арттыру, әрбір 
қазақстандықтың өмірінің сапалы, 
ұзақ, жемісті болуы. Жаңа нарықтың 
қалыптасуы, аймақтық экономикалық 
байланыстардың нығаюы әлеуметтік  
инфрақұрылымды дамытады. Ал 
әлеуметтік  инфрақұрылымды дамыту 
- адами капиталды дамытудың басты 
жолы.

Қазіргі танда Самарка ауылдық 
округында 11 жылдық мектепте 147 
оқушы білім алады, 32 мұғалім жұмыс 
істейді, педагогикалық кадрлармен 
қамтамасыз етілген.

Пруды, Огороды ауылдары-
нан  оқушылар автобуспен тасы-
малданып оқиды. Мектеп интернет 
жүйесіне қосылған. Мектеп бір аусымда 
оқытылады, материалдық – техникалық 
базасы нығайтылған Самарка орта 
мектебінде шағын орталық орналасқан, 
онда 50 бүлдіршін тәрбиеленеді. Бала-
пан» бағдарламасы шеңберінде мек-
тепке дейінгі біліммен 3 жастан 6 жасқа 
дейінгі балалардың 86,2% қамтылуы 
қамтамасыз етілді.

Өмір сапасының деңгейін 
арттырудың маңызды бағыты 
медициналық қызметтер 
көрсетудің, салауатты өмір салтын 
қалыптастырудың сапасын және 
қолжетімділігін арттыру болып та-
былады. Самарка ауылдық дәрігерлік 
амбулаториясында 1 фельдшер, 4 мед-
бике халыққа қызмет көрсетуде. Са-
нитарлы көлікпен қамтылған, амбула-
торияда  күрделі жөндеу жұмыстары 

Әлеуметтік  инфрақұрылымды дамыту 
- адами капиталды дамытудың басты 

жолы

жүргізілді, материалдық – техникалық 
базаларын жабдықтау жұмыстары 
жалғастырылуда. 2015 жылдың 
бірінші жартыжылдығында жылжы-
малы медициналық пункт 311 адамды 
байқаудан өткізді, оның ішінде 201 
балалар, флюроограф  тексерістен 568 
адам өтті.

Атқарылған іс-шаралардың 
нәтижесінде: 2014 жылмен 
салыстырғанда жалпы өлім көрсеткіші 
адамына 9 дан 7-ге дейін, яғни 77% 
құрайды.   Ана мен бала өлімі сияқты 
оқиға тіркелмеген, туберкулез сырқаты 
жоқ.

Алайда, жыл сайын дәрігерлермен 
толық жарақталмау мәселесі проблема 
болып қалмақ, мамандар жетіспейді. 

Ауылдық клуб, кітапхана, пошта 
бөлімшесі, телефон байланысы  халыққа 
қызмет көрсетеді. Түйіп айтқанда, 
халықтың әл-ауқатын әлсіретпеу , осал 
салаларды оңалту, жаңа экономикалық 
саясатты жүзеге асыруда жұрт болып 
жұмылу, оған үлес қосу - баршамызға 
ортақ міндет.  

 З.Таубаева,
Самарка ауылдық округының 

әкімі

Қарағанды облысының әкімі 
Нұрмұхамбет Әбдібеков бизнесті қолдау 
және дамыту бойынша «Бизнестің жол кар-
тасы-2020» бірыңғай бағдарламасының 
жүзеге асуы барысы қаралған аппараттық 
кеңес өткізді. Бұл туралы аймақ 
басшысының баспасөз қызметінен хабар-
лады. 

«2015 жылдың наурызында «Бизнестің 
жол картасы»(БЖК) қайта қаралды. 
Оған моноқалаларды дамыту мен негіз 
ретінде «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы, оның негізгі құралдары - 
субсидиялау, кепілдендіру, грант негізінде 
қаржыландыру, инфрақұрылымды толық 
өткізу және кәсіпкерлік субъектілерін 
шағын несиелеу кірді. Сонымен қатар, 
бірқатар жаңа құралдар қосылды. 
Ол - шағын несиелерді субсидиялау, 
шағын қаржы ұйымдарының несиелерін 
кепілдендіру. Оларды 2016 жылы жүзеге 
асыру көзделген», - деді облыстық 
кәсіпкерлік басқармасының басшысы Та-
тьяна Аблаева.

Ол өзгерістер кәсіпкерлердің іскерлік 
белсенділігі мен қаржы ресурстарына деген 
қол жетімділігін арттыратынын атап өтті.

«ҮИИДМБ бойынша өңірлік үйлестіру 
кеңесі бағдарлама жүзеге аса бастағалы 
97,4 млрд теңгенің 756 жобасын мақұлдады. 
Соның ішінде, 2015 жылдың 7 айында - 
11,5 млрд теңгенің 136 жобасы, олардың 
1,6 млрд теңгенің 37 жобасы - моноқалалар 
кәсіпкерлерінің бизнес-бастамалары», - 
деді басқарма басшысы.

Соның ішінде, несие бойынша 
сыйақыны субсидиялауда несие сомасы 
86,5 млрд теңгені құрайтын 523 жоба және 
несиені жарым жартылай кепілдендіру - 
кепілдендірудің жалпы сомасы 2,7 млрд 
теңгені құрайтын 87 жоба мақұлданды. 
7,9 млрд теңгенің 57 жобасы бойынша 
жетіспейтін инфрақұрылымды өткізу 
мақұлданды. Грант негізінде қаржыландыру 
бойынша жалпы сомасы 239 млн теңгені 
құрайтын 89 грант бөлінді.

Сонымен қатар, 2010 жылмен 
салыстырғанда 2014 жылы кәсіпкерлердің 
БЖК бойынша қолдауға ие болуға ниет та-
нытатындар қатары 6 есеге өскен. «Биыл 
кәсіпкерлердің бағдарламаға қатысу 
көрсеткіші жаман емес. 2015 жылдың 7 

Қарағанды облысында 47 мыңнан 
астам жұмыс орны сақталып, 16 мың 

жаңа жұмыс орны ашылды

айында өткен жылдың сәйкес мерзімімен 
салыстырғанда 32%-ға артық жоба 
қолдауға ие болды», - деді Т. Аблаева.

Оның пікірінше, бұл - үздіксіз жүргізіліп 
жатқан түсіндіру жұмыстарының жемісі.

Негізінен өңдеуші өнеркәсіптегі жо-
балар қолдауға ие болады (мақұлданған 
жобалардың 41,5%). Көлік секторы екінші 
орында - 21,5%. Автокөлікті жөндеу және 
саудалауға 8,9% тиесілі. Бағдарлама ая-
сында қаржылық емес қолдау қызметін 
2014 жылдан бірыңғай оператор - Өңірлік 
кәсіпкерлер палатасы жүзеге асырып 
келеді.

«БЖК бағдарламасын жүзеге асыру 
нәтижесінде облыс кәсіпорындарында 
47,3 мың жұмыс орны сақталып, шама-
мен 16 мың жаңа жұмыс орны ашылды. 
Кәсіпкерлерден бюджет кірісіне 13,9 млрд 
теңге салық төлемдері, соның ішінде 2015 
жылы - 4,1 млрд теңге түсті. Қызмет етіп 
жатқан шағын және орта бизнес субъектілері 
13,7% ұлғайып, 92 мыңнан асты, оларда 
еңбекпен қамтылғандардың саны 3,8% ар-
тып, 207 мың адамнан асты. Олар өндіретін 
өнім 118 млрд теңгеден асты», - деген 
мемлекеттік қолдаудың нәтижелері туралы 
Т. Аблаева баяндады.

Кеңесте экономиканың бұл секто-
рында пайдаланбаған резервтер бар 
екені айтылды. Н. Әбдібеков кәсіпкерлік 
басқармасына аймақ әкімдерімен бірлесіп 
мемлекеттік қолдауды ұсыну және шағын 
және орта бизнесті дамыту, сонымен қатар 
жаңа бизнес бастамаларын іздеу бойынша 
жұмыстарды күшейтуді тапсырды.

Список граждан,оставшихся без жилища и признанных нуждающимися в его полу-
чении согласно решению комиссии по обеспечению жильем граждан, оставшихся без 
жилища в результате чрезвычайной ситуации, по Абайскому району

 1.     Мусин А.Ж. – село Жумабек Курминского сельского округа;
2.     Каткова Ю.П. – село Жумабек Курминского сельского округа;
3.     Кенжегарин М. – село Жумабек Курминского сельского округа;
4.     Татиева М.Т. – село Талдыкудук поселка Карабас.
 *В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 но-

ября 2014 года № 1222 «Об утверждении Правил предоставления жилищ гражданам, 
оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации» подлежит опубликова-
нию не менее 2-х раз в месяц.
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18 августа работники образования рай-
она традиционно собрались на августовское 
совещание, чтобы подвести итоги прошед-
шего учебного года, определить задачи на 
ближайшую перспективу. А в первой поло-
вине дня в школе-лицее № 14 и школе-гим-
назии № 5 имени Абая Кунанбаева прошли 
секционные занятия по различным темам.

Было заметно, как педагоги с нетерпе-
нием ждут начала нового учебного года, 
в своих группах они активно обсуждали 
актуальные вопросы методики преподава-
ния. Меня заинтересовала работа в секции 
учителей истории, основ государства и пра-
ва и религиоведении.  Да и тема оказалось 
интересной, а именно «Обновление содер-
жания; ориентация на будущее». Руководи-
тель районного методического объединения 

учителей истории Вера Виляда приветствовала своих коллег и пожелала успехов в работе. 
Учитель истории ОШ им.Б.Момышулы Садуакас Балтабаев рассказал об инновационных 
подходах в процессе подготовки учащихся при использовании новых подходов в обучении.  
Информация, которую подготовил опытный педагог понравилась всем, использование на-
глядных пособий, несложных и увлекательных методик запоминания дат и исторических 
событий без сомнения пригодятся как учителям, так и учащимся при сдаче Единого нацио-
нального тестирования.

Активно шла работы и в других секциях. В процессе работы участники делились мнени-
ями, обменивались опытом, предлагали коллегам использовать свои оригинальные методы. 
Выступающие широко использовали наглядный материал – рисунки, схемы, магнитные 
доски и т.д.

К.Блялов
 

Учить и развивать

Об Абае написаны и еще будут на-
писаны сотни статей и книг. Его мож-
но перечитывать многократно и с воз-
растом открывать все новую и новую 
значимость, различные оттенки его 
творчества, отвечающие  настроению и 
переживаниям. 

Сегодня, в год 170 – летия великого 
поэта – просветителя,  славим читате-
лей, которые с особым трепетом отно-
сятся к его творческому наследию. 

Демьянова Юлия, одна из лучших 
друзей библиотеки, большой знаток и 
любитель поэзии Абая, неоднократно 
принимала участие в абаевских чтени-
ях. На великом языке Абая исполняла 
«Письмо Татьяны», написанное Абаем 
по сюжету романа Пушкина «Евгений 
Онегин», сопровождая игрой на домбре. 

Гаврилова Алеся, большая почита-
тельница творчества Абая, своей на-
стольной книгой считает его «Книгу 
слов». Алеся отмечает: «Все этические 
и нравственные раздумья «Слов нази-
даний» сводятся к формуле «Адам бол. 
Будь человеком».  Ее можно назвать 
формулой жизни самого автора.  Чело-
век – это самое совершенное создание на 
земле, самое дорогое ее сокровище. Че-
ловек – это украшение мира, его разум 
и мудрость, венец природы…. Говоря 
словами Абая: «Как солнце и луна  - 
украшение неба, леса и ягоды – украше-
ние гор, а украшение земли - человек». 
В настоящее время Алеся занимается 
воспитанием своих детей. И, конечно 
же, она сумеет посеять в своих детях 
семена добра по – абаевски. 

Юная поэтесса Киселик Алена, одна 
из самых активных читателей библио-
теки, из лирики Абая вынесла свою та-
кую мудрость:

Верь лишь тому, в ком есть и честь 
и совесть.

Не мелочен лишь человек Большой. 
Так будь отзывчивым, как друг и 

брат,
И поделись со всеми, чем богат.
Да будет дружба искренней и чест-

ной –

Читая Абая…
Абай представляет собой 

недюжинную поэтическую силу
 и является гордостью казахского народа

Алихан Букейханов

И все дурные чувства замолчат…
Бахытжан  Айкужинова еще в шко-

ле прониклась поэзией Абая. Бахытжан 
отмечает: «Чем больше вчитываюсь  в 
гениальные строки Абая, тем больше 
и больше мне они нравятся. А сколько 
мудрости они несут... Нельзя не согла-
ситься с актуальностью абаевской  мыс-
ли в наши дни:

«Сам хозяин ты судьбы своей.
Труд — отрада, лень — жестокий 

бич.
Мало толку в пышности речей,
Если смысла знанья не постичь»
Кучкарова Гульджахан, почетный 

читатель центральной библиотеки, еще 
с молодости ведет тетрадь любимых 
стихов, песен, мыслей и изречений.  
Большое место в этой тетради занима-
ет поэтическое наследие Абая. Гуль-
джахан принимает активное участие в 
абаевских чтениях библиотеки, читая 
наизусть стихи поэта, исполняя его пес-
ни «Көзімнің қарасы», «Айттым сәлем, 
Қаламқас». Как отмечает Гульджахан: 
«Стихи Абая, его проза, его музыка на-
сыщены глубокой лиричностью, мягким 
юмором, обличением пороков и воспе-
ванием добра, любовью к своей земле, 
своему  народу. Во все времена его глу-
бокие мысли питали и продолжают пи-
тать умы и чувства людей. С большой 
пользой для себя молодые люди могут 
взять за правило такие строки: «Только 
разум, наука, воля, совесть возвыша-
ют человека. Думать, что можно иначе 
возвыситься, может только глупец».

Все читатели сходятся в одном: 
«Читая Абая, можно превосходным об-
разом воспитать в себе человека. Его 
произведения помогут научиться ви-
деть человека в человеке, ценить хоро-
шее к себе отношение, уважать чувства 
других и, конечно же, любить искренне 
и бескорыстно своих друзей, учителей, 
природу, родной край…»

Жидкова Н.Т.,
заведующая отделом обслуживания
 центральной районной библиотеки

г.Абая

«АБАЙДЫҢ МҰРАСЫ – 
ҚАЗАҚТЫҢ ЕҢ 

ҚАСИЕТТІ ҚАЗЫНАСЫ...»
Ұлы ағартушы, кемеңгер 

ақын Абайдың есімімен аталған 
қалада 12 тамызда «Әлем таныған 
кемеңгер Абай» атты үлкен іс-шара 
өтті. Орталық аудандық кітапхана 
да ұлы тойға белсене қатысты. 
Мәдениет үйінің екінші қабатында 
дана Абайдың 170-жылдығына ар-
найы әзірленген «Абайдың ұлы 
мұрасы» атты үлкен кітап көрмесін 
оқырмандар мен келген қонақтар на-
зарына ұсынды. 

Орталық кітапхананың кітап 
қорында Абай шығармалары мен 
Абайтану бойынша кітаптар маңызды 
орын алуда, көрмеде 100 данадан аса 
кітаптар көпшілік назарына ұсынылды. 

Кітап көрмесінің «Абай туралы сөз» 
атты бөлімі Елбасымыз Н.Назарбаевтің 
сөзімен басталған: «Абайдың мұрасы - 
қазақтың ең қасиетті қазынасы. Абай 
өзінің туған халқымен мәңгі-бақи 
бірге жасайды, ғасырлар бойы қалың 
елін, қазағын жаңа биіктерге, асқар 
асуларға шақыра береді». Шынымен 
де Абайдың шығармалары, ойлары, 
қарасөздері, дана сөздері әлі күнге 
дейін өзінің маңызын жоғалтпаған. 
Абай тек Қазақстан аумағында емес 
сонымен қатар бүкіл әлемге танымал 
ақын, шығармалары 30-дан астам тілге 
адарылған. Осы көрмеде шет тілдерінде 
аударылған Абайдың шығармалары 
басылған кітаптарға жас оқырмандар 
ерекше назар аударды. Тіпті қолдарына 
алып ағылшын тілінде Абай өлеңдерін 
оқып та шықты. 

Көрмеде «Абай оқыған кітаптар» 
атты бөлім жас оқырмандарды 
қызықтырды. Абай орыс классиктерінің 
туындыларын оқыған, оның ішінде 
М.Лермонтов, А.Пушкин И.Крылов 
және т.б. Сонымен қатар Абайды 
өмір, қоршаған дүние, табиғат, бол-
мыс сыры, олардың заңдылықтары көп 
ойландырған, ол дүние сырына бойлап, 
өзін мазалаған сауалдарға жауап табу 
үшін шығыс философтарының ойларын 
көп оқыған.

Абайдың ізбасарлары кім? – деген 

сұраққа көрмеде орын алған «Абайдың 
әдеби ұрпақтары» бөлімінен жауап 
таба аламыз. Әрине олар: М.Жұмабаев, 
Ш.Кұдайбердиев, Ж.Аймауытов, соны-
мен қатар абайтанудың негізін салған 
жазушы Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов 
«Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы - 
заман тынысы, халық үні. Бүгін ол үн 
біздің де үнге қосылып, жаңғырып, 
жаңа өріс алып тұр», - деп белгілей оты-
ра Абай өмірі мен шығармашылығын 
зерттеп, Абайдың өткен жолын үлкен 
«Абай жолы» роман-эпопея арқылы 
халыққа жеткізе білді.

Кітапхана қорында сирек кездесетін 
кітаптар топтастырылған, соның ішінде 
ертеде басылып шыққан Абайдың 
кітаптары көрмеде ерекше орын алды. 
Оқырмандар 1954, 1957 жылдарда ба-
сылып шыққан кітаптарды  осы көрмеде 
көреміз деп ойламаған. Кітапхана 
әрқашанда құнды кітаптарды көзінің 
қарашығындай сақтайды.  

Кітап көрмесінде орын алған «Абай 
қаласы. Мы в городе славном живем...» 
атты кітаптің бірінші беттері дана 
Абайға арналған. Абайлықтар қаламыз 
ұлы Абай атындағы бірден бір қала 
болғандығын мақтан тұтады, Абайдың 
рухани мұрасынан нәр алып өскен 
ұрпақ оның есімін әрқашан қастерлейді. 
Абай өзінің туған халқымен мәңгі-бақи 
бірге жасайды.

Ш.Сұлтанбекова,
орталық кітапхананың

библиографы

В период с 14 по 25 авгу-
ста Фонд Первого Президента 
Республики Казахстан Нур-
султана Назарбаева совместно 
с партией «Нур Отан» провел 
благотворительную акцию, 
направленную на оказание по-
мощи детям – сиротам, детям из малообе-
спеченных и многодетных семей в подго-
товке к школе. Акция прошла под девизом 
«Поможем детям вместе!»

Мероприятие проводилось совместно с 
организациями образования для детей соци-
ально уязвимой группы Абайского района в 
рамках общереспубликанской акции «Доро-
га в школу». Ее цель – оказание поддержки 
школьникам в подготовке к началу учебно-
го года. 
О к о л о 
ста уча-
щ и м с я 
б ы л и 
вручены 
ш к о л ь -
н ы е 
б р е н -
д о в ы е 
ранцы с 
к а н ц е -
л я р -
с к и м и 
принад -
л е ж н о -
стями. 

А к -
ц и я 
продол -
ж а е т с я . 

ДОРОГА В ШКОЛУ

Ежегодно в нашем районе в ней принимают 
участие предприятия, неправительственные 
организации, общественные фонды, меце-
наты, индивидуальные предприниматели, 
коллективы школ района. Все дети, достиг-
шие школьного возраста, должны пойти 1 
сентября в школу. Приглашаем всех жите-
лей нашего района принять участие в акции.

Марина Уткина
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При угрозе или возникновении аварий,  катастроф или чрезвычайных ситуаций насе-
ление необходимо  предупреждать. До недавнего времени не было сигналов, которые пред-
упреждали бы о приближающемся стихийном бедствии, об аварии или катастрофе. Но 
всем было ясно: нельзя оставлять людей в неведении, они должны знать обстановку. Только 
тогда можно рассчитывать на разумные и осознанные действия, бороться с паникой и дру-
гими негативными явлениями. Поэтому в конце 1988 г. был пересмотрен и изменен порядок 
оповещения, было решено использовать сирены.  С тех пор завывание сирен, прерывистые 
гудки предприятий означают новый сигнал «Внимание всем»

Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены 
или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно включите полную громкость 
приемника радиовещания на любой программе или включите телевизионный приемник на 
любой местный новостной канал. 

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» каналом телевидения и по 
радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке дей-
ствия населения. 

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это 
сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его 
причины. 

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все реко-
мендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выклю-
чить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую 
очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды 
на сутки запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет. 

Если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите 
сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор 
или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если 
невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии. 

Если Вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по оконча-
нии звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации. 

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей цен-
трального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию будут пе-
редавать специальные автомобили оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая 
информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремаль-
ной ситуации в области, городе, районе, населенном пункте.

Не забирайте детей из школы и детского сада. Это может задержать их отправку в без-
опасные места. О Ваших детях, есть кому позаботиться. Их защита предусмотрена в пер-
вую очередь. 

Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства — возможно, они не слыша-
ли передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи. 

ГУ Отдел по ЧС Абайского района

Сигнал «Внимание всем!»

Дополнительная иммунизация против кори лиц в возрасте 15-19 лет будет проводиться 
на  всей территории Казахстана с 1 октября 2015 года, в том числе в Абайском районе.

Корь – заразная вакцин управляемая  инфекция человека, которой не болеют животные. 
Механизм передачи – аэрозольный, путь передачи – воздушно-капельный. При заболева-
нии беременной корью возможна реализация вертикального пути передачи инфекции, от 
матери к ребенку.

Вирус остается активным и контагиозным в воздухе или на инфицированных поверх-
ностях в течение двух часов, малоустойчив во внешней среде и быстро погибает вне чело-
веческого организма от воздействия различных химических и физических факторов (об-
лучение, кипячение, обработка дезинфицирующими средствами). Вирус кори может быть 
передан инфицированным человеком  на протяжении периода времени, начинающегося за 
четыре дня до появления у него сыпи и заканчивающегося через четыре дня после ее появ-
ления. Самому большому риску заболевания корью и развития осложнений, включая смер-
тельный исход, подвергаются неиммунизированые дети раннего возраста.

Первым признаком заболевания корью является значительное повышение температуры, 
которое наступает через 10-12 дней после воздействия вируса и продолжается от 4 до 7 дней. 
На этой начальной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотече-
ние, а также мелкие белые пятна на слизистой поверхности щек.

Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Спустя 
примерно три дня сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках 
и ногах. Она держится 5-6 дней и затем исчезает. В среднем, сыпь выступает через 14 дней 
(от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.

Наиболее частое осложнение кори – пневмония. 
По данным ВОЗ, корь остается одной из ведущих причин смерти среди детей раннего 

возраста во всем мире. 
Основным механизмом борьбы с корью является иммунизация населения.

М. К. Диянова
И.о. руководителя                                                             

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИММУНИЗАЦИЯ 
ПРОТИВ КОРИ

За 7 месяцев 2015 года на территории, 
обслуживаемой УВД Абайского района, за-
регистрировано 23 дорожно-транспортных 
происшествия против 20 за аналогичный 
период 2014 года, т.е. по количеству ДТП 
рост на 13,04%, при которых погибло  4 че-
ловека (2014 г.-3) рост на 25%, а 28 человек 
ранено (2014г.-21) рост на 25%.

По территории Абайского района про-
ходят 2 автодороги республиканского 
значения: Алматы-Екатеринбург (протя-
женностью 46 км.) и Кзылорда-Павлодар 
(протяженностью 52 км.),  1 автодорога об-
ластного значения Караганда-Есенгельды 
(протяженностью 172 км.) и местного значе-
ния (234 км)

На профилактическом учете в УВД 
Абайского района состоит 8 аварийно-опас-
ных участков дорог: 4 – по концентрации 
ДТП и 4 – по техническому состоянию

В 2015 г. по предписаниям, направлен-
ным в местные исполнительные органы, в 
Абайском районе было установлено 72 до-
рожных знака, в гор. Абай-47 и 25 в п. То-
пар (к сведению, в последний раз дорожные 
знаки в Абайском районе устанавливались 
в 2011 году). Также планируется установка 
трех светофорных объектов в гор. Абай на 
наиболее аварийно-опасных участках до-
роги. Производится капитальный ремонт 
автодороги сан.Жартас –г.Абай, окончание 
работ планируется в 2017 г.

За 7 месяцев 2015 г. совместно с  пред-
ставителями дорожных служб и автохо-
зяйств района было проведено 10 обследова-

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
ДОРОГАМ

ний улично-дорожной сети и 2 обследования 
железнодорожных переездов, по всем име-
ющимся недостаткам в результате обследо-
ваний  выдано 10 предписаний и направлено 
3 информации в местные исполнительные 
органы. К административной ответственно-
сти за нарушение правил содержания дорог 
и железнодорожных переездов на долж-
ностных лиц составлено 10 административ-
ных материалов.

Вместе с тем необходимо отметить как 
недостаток состояние автодороги местного 
значения Абай-Долинка: при проведении 
обследовании установлено, что дорожное 
полотно пришло в негодность, на нем об-
разовались ямы, трещины, выбоины, валы. 
Средств на ремонт дороги не выделяется.        

С.С. Алиев Полковник полиции
Начальник УВД Абайского района

Қазақстан егемендігінің алғашқы 
жылдарындағы негізгі мақсат – елімізді мекенде-
ген көпұлтты және көпконфессиялы халықтардың 
тәуелсіздік туы астында өзара ынтымақты әрі 
бақытты өмір сүруін қамтамасыз ету болса, қазір 
ғаламдық жасампаздық пен тұрақтылықты ба-
янды ету үшін әлемдік және дәстүрлі діндердің 
өзара әрекеттесуінің қазақстандық үлгісін 
қалыптастырды.

Дінаралық келісім мен ұлтаралық 
татулықтың қасиетті ордасы Қазақстанды 
қазіргі таңда күллі әлем мойындады десек, 
артық айтқандық емес. Дін еліміздегі бірліктің 
рухани тірегі болып, халықтың ынтымағы мен 
тыныштығы үшін қызмет ететін өзінің табиғи 
міндетін атқарғанының нәтижесінде еліміз осын-
дай биіктерге қол жеткізді. 

Көпұлтты және көпконфессиялы Қазақстанда 
діни мүддесі ортақ 18 конфессияның өкілдері 
бейбіт қатар өмір сүріп, еліміздің нұрлы 
болашағы үшін еңбек етуде. Тәжірибелері мен  
ұстанымдары бөлек Қазақстандағы діндер әр 
түрлі сенімдегі ұлыстар мен әр қилы әлеуметтік 
топтағы адамдарды қамтиды.

Ішкі тұрақтылығы бекем Қазақстан қазіргі 
әлемдік дамудың күрделі, қарама-қайшылыққа 
толы, іргелі мәселелерін шешудің аса маңызды  
әдісі ретінде өркениеттер үнқатысуын 
ұйымдастыру үшін үш жыл сайын Әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбасшыларының Съезін 
өткізіп отыруды дәстүрге айналдырды.

Әлемдік және дәстүрлі діндер 
көшбасшыларының І Съезінде бейбітшілікті, 
келісім мен тұрақтылықты адамзат өмірінің 
маңызды қағидаттары ретінде бекітуді, діндер, 
конфессиялар, ұлттар мен этностар арасында 
өзара құрмет пен төзімділікке қол жеткізуді, 
адамдардың діни сенімдерін қақтығыстар 
мен әскери әрекеттерді өршіту мақсатында 
пайдалануға жол бермеу – бұл форумның негізгі 
басымдықтары болып белгіленді.

Сондай-ақ, осы Съезде дінаралық және 
конфессияаралық дәстүрлерді  дінаралық съездер 
түрінде нығайту, келешек съездердің келісілген, 
жан-жақты  идеологиясы мен тұжырымдамасын 
дайындау үшін Съездің үнемі әрекет ететін ор-
ганын жасақтау, Қазақстан Республикасында 
орналасқан Съезд Хатшылығын құру мәселелері 
талқыланды.

І Съезде қаралған негізгі мәселелер – әр 
адамның  діни сенім бостандығының болуы, 
діндердің ерекшеліктерін зорлықты қорғауға, 
жеккөрушілік пен қақтығыстарды ақтауға пай-
даланбау, терроризмнің бастауы мен себептері 
дінге қатыссыз екені, өркениеттер келіссөзі 
– қақтығыстарды болдырмауға бағытталған 
жаһандану жағдайындағы ерекше маңызды 
үрдіс болатыны, адамгершілік және этикалық 
құндылықтарға негізделген өркениеттер 
қатынасының әмбебап формуласын жасау үшін 
жаһандық келісімге ұмтылу.

Съездге дайындық мәселесі маңызды кез-
десулер ұйымдастырудан басталды. 2003 
жылдың ақпан-маусым айларында әлемдік 
дін көшбасшыларымен бірнеше екіжақты 
кездесулер өткізіліп, онда Съезд мәселелері 
талқыланды. Солардың қатарында Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
Қасиетті Рим папасы Иоанн ІІ Павелмен, Мәскеу 
және бүкіл Ресей патриархы ІІ Алексиймен, 
Дүниежүзілік Ислам Лигасының бас хатшысы 
Шейх Абдалла бен Абдель Мухсин Ат-Туркимен 
(Сауд Арабиясы), Израильдің Бас раввині Йона 
Мецгермен, Ватиканның Бас хатшысы кардинал 
Анджело Соданомен болған кездесулерін атап 
өтуге болды.

І Съезге даярлық барысында 
Конфессияаралық штаб Ватикан мемлекетінің 
Папа кеңесшілерімен, Дүниежүзілік ислам Лига-
сымен және өзге де діни орталықтармен белсенді 
түрде ынтымақтастық жұмыстарын жүргізді. 
Съезді дайындау және өткізу бойынша іс-шаралар 
жоспары ыждаһаттылықпен әзірленіп бекітілді.

2003 жылы 23 қыркүйекте Қазақстан 
Республикасының Президенті Н. Назарбаев 
өзінің қарсы алу сөзімен Әлемдік және дәстүрлі 
дін лидерлерінің І Съезін ашып, ризашылығын 
білдірді.

Алғашқы Съезд жұмысына ислам, христиан, 
буддизм, иудаизм, даосизм, синтоизм және инду-
изм дін өкілдерінен 17 делегация қатысты.

Дін көшбасшыларының 2003 жылы болған 
алғашқы Съезінде ел Президенті Н.Назарбаев: 
«Материалдық игілікпен мүлдем байланысты 
емес, адам үшін басым және негізгі болып қала 
беретін дау тудырмас құндылықтар бар. Олардың 
бастысы – руханият, имандылық. Олардың негізгі 
көзі әр халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан 
ұлттық және діни дәстүрлерін, өзіндік тарихи әрі 
мәдени тәжірибесін сақтаушы дін болып табыла-
ды», – деген болатын.

Әрі қарай мемлекет басшысы өз сөзінде 
соңғы кезде қалыптасқан «өркениеттер 
қақтығысы», «діндер дағдарысы» сияқты 
пікірлерге ерекше көңіл аударды. Қиындықтарға 
тап болғанда, адамның жаратылысы діннен жауап 
іздеуге бейім екенін Президент атап айтты. Діннің 
адамдарды ізгі іс-әрекеттерге жұмылдыра алу 
қасиеті қазіргі заманда қажет емес мақсаттарға 
пайдаланып жатқандығына, мұндай кезде 
қасиеттілік санатының мәні мен табиғи болмы-

ДІНАРАЛЫҚ СҰХБАТ ПЕН 
КЕЛІСІМНІҢ 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҮЛГІСІ 
сы бұзылатынына баса назар аударды. Осының 
барлығы кез келген діннің негізгі қағидаларынан 
ауытқып, адамгершілікпен, әділеттікпен, 
жанашырлықпен еш түйіспейтін ессіздікке 
соқтыратынын қадап айтты. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
– Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев әлем 
халықтарының мәдени, діни ерекшеліктерін 
идеологиялық және саяси мақсатта қолдануға 
болмайтын  уақыттың жеткенін жария етіп,  
қатысушыларға ой салатындай дәлелдер келтірді. 

«Осыған дейін конфессиялар өкілдері 
осыншалық көп жиналған мұндай форум болған 
емес. Астанадағы сол кездесу өңірлік әрі әлемдік 
ауқымда діндер арасындағы жаһандық диалогқа, 
түрлі конференциялар форумдарына маңызды 
ұйытқы болды. Бүгін біз Әлемдік және дәстүрлі 
діндер басшыларының екінші съезін ашып отыр-
мыз. Егер осыдан үш жыл бұрын біздің форумға 
17 конфессиялық делегация қатысқан болса, 
қазіргі Съезге 29 делегация қатысып отыр. Бұл 
серпін назар аударуға тұрарлық және біздің 
форумның өскелең беделін білдіреді. Ол өзара 
түсіністік, қазіргі әлемде туындаған күрделі 
мәселелерге бірлесіп жауап іздеу жолымен біздің 
бірге жүріп келе жатқанымызды білдіреді», – деді 
Н.Назарбаев ІІ Съездің ашылуында.

"Халықтарды бір-бірінен бөлетін теңіздер 
емес, надандық пен тілдердің бөлектігі де емес, 
араздық қана" деген даналық сөз бар.

Достық жоқ жерде араздыққа мүмкіндік 
мол болмақ. Сондықтан ізгілік, рақым, 
имандылық секілді мәңгілік ұғымдарды санаға 
дарыту арқылы адамдарды тазарту қажет. Адам 
түзелмей, заман түзелмек емес. Бүлінген заманды 
түзеу – адамның өз міндеті.

Мінеки, біз бүгін осы жайында – адамзаттың 
бүгіні мен ертеңгі тағдыры туралы кең отырып 
кеңесуге жиналып отырмыз. Сонымен бірге 
бұл басқосу қазіргі дүниежүзілік саяси ахуалға, 
халықтар достығына игі ықпалын тигізеді деп 
сенемін»,– деген болатын Ұлт көшбасшысы ІІІ 
Съезде сөйлеген сөзінде.

11 қыркүйектегі сойқан лаңкестік әрекеттен 
кейін, әлемге «өркениеттер қақтығысы» дейтін 
қара бұлт төнгенде, Қазақстан Республика-
сы Президентінің бастамасымен шақырылған 
бұл форум 2006 жылы Таяу Шығыстағы ахуал 
шиеленісіп, Иракта соғыс жүріп жатқан күрделі 
уақытта да екінші Съезд арқылы жалғасын тап-
ты. Үшінші Съезд әлемді шарпыған ең күшті 
қаржылық экономикалық дағдарыс қызып тұрған 
шақта өтті. Бүкіл әлем үшін бетбұрысты кезең 
болып есептелетін «әлемдік тәртіптің жаһандық 
трансформациясы басталған» уақытта Әлемдік 
және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 
төртінші Съезі өтті. Осы Съездің алдында 
Дін көшбасшылары кеңесі құрылып, оның 
құрамына әлемнің жетекші конфессиялары – 
исламның, христанның, иудаизмнің, буддизмнің, 
индуизмнің, синтоизмнің, зороастризмнің 
өкілдері енгізілді.

Әлемдік және дәстүрлі діндер 
көшбасшыларының төртінші Съезін ашарда 
сөйлеген сөзінде Ұлт көшбасшысы – Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Назарбаев: 
«Қазіргі дүние жол айрығында тұр. 

...Дін – руханисыздық пен ашкөздіктің 
алдындағы аса берік қорғаушы бөгеттердің бірі. 

...Әлемнің ұлы ойшылдары дінді өнегелілік 
формуласы деп атайды», – деген тұжырымды ой-
лары арқылы діннің әлемдік деңгейдегі өлшеусіз 
ізгілігін игі мақсатқа пайдалануға шақырады.

2014 жылдың 17-18 қыркүйегі күндері Съезд 
Хатшылығы Жұмысшы тобының ХІІІ отыры-
сы болып, онда 2015 жылы Астанада өтетін V 
Съезге байланысты барлық мәселелер қаралған 
болатын. Енді санаулы күндерден соң, яғни 10-
11 маусым күндері Әлемдік және дәстүрлі діндер 
лидерлерінің кезекті V Съезі Астанада өткелі 
отыр.

Еліміздегі діни ахуалдың тұрақтылығы 
– ішкі және сыртқы қауіпсіздіктердің, бірлік 
пен татулықтың жемісі, бейбітшіліктен артық 
құндылық, тыныштықтан артық рахат болмайты-
нын әрбір саналы адам бағамдаса керек. 

Қазақстан – әлем халықтарының да 
бейбітшілікте, келісіммен өмір сүргенін 
қалайды. Кез келген шынайы мәдениеттің 
наным-сенімге негізделетіні, наным-сенімнің түп 
қазығы дінге барып тірелетіні белгілі. Ал дін 
атаулының бейбітсүйгіштік, ізгілік қасиеттерге 
бағышталатын құндылығын игі мақсаттарға пай-
далану – айтуға ауыз бармайтын нәубеттерден 
ғаламды құтқарып қалудың бірден-бір жолы.

УАҚЫТ атты төреші адамзаттан 
ғаламшардағы барлық мәдениеттер мен діндердің 
ізгілік жолындағы бір мақсатқа, дамыған әлемдік 
өркениетке бет бұруын талап етіп отыр. 

«Өркениеттер тоғысы» шын мәніндегі 
өркениеттілікті, адами асыл қасиеттерді, демо-
кратияны жақтайтын діннің игі қағидаттарын 
халыққа жан-жақты түсіндіріп, адамзаттың руха-
ни кемелденуін қажет етуде. 

Баршаға ортақ «ЖЕР» атты алып мекенді 
сақтап қалу үшін келісім жасап, ортақ мәмілеге 
келу  – бүкіл әлем алдындағы парасатты парыз. 

А.Әбуов,
филос.ғ.д., профессор,

«Қазақстан дінтанушылары» 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы
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Районка, поблагодари!
 Спасибо за своевременную и профессиональную помощь, за доброту и терпение со-

трудникам Абайской центральной районной больницы и главному врачу Белан Наталье 
Григорьевне, врачу-эпидемиологу Ахметбековой Назым Жанайдаровна : 

Врачам: Соцкая Татьяна Валентиновна – врач-анестезиолог-реаниматолог
Коваленко Людмила Александровна – вр. Анестезиолог –реаниматолог
Васильев Анатолий Николаевич – вр. Невропатолог
Медицинским сестрам:  Кусаинова Марал Ормановна, Дубровская Галина Федо-

ровна, Рябцева Лилия Васильевна, Темиртаева Марал Мирасовна, Нурланова Риза
Обслуживающий персонал: Панфилова Наталья Владимировна, Максимчук Екате-

рина Васильевна, Чеснова Анастасия, Оспанова Карлыгаш.
За оказание первой медицинской помощи врачу-терапевту п.Южный Юсеновой Ами-

не Шолкеновне, м/с Олиференко Ольге
Мария Кочкарева 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

ЮБИЛЕЙ

40 лет - это  
только начало!

Совсем недавно в селе Кулайгыр от-
метили юбилей – 40 летие Дома куль-
туры. На  юбилейном  вечере собрались 
истинные друзья  Дома культуры  и 
конечно те, кто трудился в  его стенах.  
На празднике присутствовали пригла-
шенные гости, которые не скупились 
на поздравления и пожелания по слу-
чаю юбилея. Мероприятие  открылось 
праздничной песней «Мереке».  Затем 
слово было предоставлено Г. Маюро-
вой,  которая 36 лет проработала ди-
ректором сельского Дома культуры. Г. 
Маюрова вспоминала добрым словом 
тех, кто причастен и сейчас не равноду-
шен к творческой жизни Дома культу-
ры. Были подготовлены слайды,  показ 
которых сопровождался музыкальными 
номерами. Г. Маюрова очень много рас-
сказала о сегодняшнем ДК, о творче-
стве участников самодеятельности и о 
людях, чьи сердца отданы культуре и 

искусству.  За многолетний труд и боль-
шой вклад в культурную жизнь села Г. 
Маюровой были вручены прекрасные 
цветы и  ценные подарки.  В знак при-
знательности и благодарности Аким 
села Адымова Р.Д.  вручила гостям 
праздника памятные сувениры. Много 
добрых слов  и пожеланий  было ска-
зано со сцены в адрес работников Дома 
культуры. С поздравительным словом 
выступили: Овчаренко Г.Ю., Марини-
ченко  И., Абдрахманов С.  Порадовали 
жителей своим выступлением коллектив 
ДК села Агрогородок , которые приеха-
ли поздравить коллег с юбилеем. Хочет-
ся пожелать нашему Дома культуры и  
работникам ДК прекрасного будущего, 
доброжелательной атмосферы и твор-
ческих удач.

Сельский Дом культуры 
село Кулайгыр 

Сотрудники ГУ «Аппарат акима Мичуринского сельского округа»,   исполня-
ющая обязанности акима Жунусбекова А.Б. совместно с работниками сельского 
клуба  села Агрогородок поздравляют Панова Николая Емельяновича- ветерана 
Великой Отечественной войны с 89-летием со 
дня рождения.  Желаем  крепкого здоровья, 
счастья, внимание близких и родных.

Перенесший много ран,
Переживший много бед,
С Днем рожденья, ветеран
Славных воинских побед!
В наши дни вы - совесть, честь
И весенний рост травы.
Хорошо, что в мире есть
Наш освободитель - вы!
И живите целый век,
Да потом - еще не год,
Самый Лучший Человек,
Без болезней и невзгод!

 
А.Б.Жунусбекова,

и.о. акима Мичуринского с/о 

В дни школьных каникул  в Доме культуры поселка Карабас проведена раз-
влекательная программа для детей «Праздник детства».  В зрительном зале со-
брались дети разных возрастов, приглашены дети- инвалиды поселка. В начале 

программы силами 
участников драмати-
ческого кружка было 
показано театрали-
зованное представ-
ление «Штурм злого 
королевства». Бабка 
Никотинка и Кощей 
Алкашка решили об-
манным путем узнать 
у Силы Богатыря, как 
найти «Живую воду», 
но Скоморох Пере-
смешник с ребятами 
не дали свершиться 
злому умыслу и, как 

бывает в сказках- добро победило зло: Бабка с Кощеем превратились в мальчика 
и девочку, а Сила Богатырь со своими друзьями каратистами показали свою мощь 
и отвагу. Продолжилась программа играми, викториной, загадками, разучиванием 
массового танца «Мой и стирай».  В завершении праздника все дети были разде-
лены на три команды: «Курочек», «Собачек» и «Кошек» и при помощи дирижера 
была исполнена песня «Пусть бегут неуклюже» большим хором животных.  Каж-
дый ребенок на празднике получил сладкий приз.

О.А. Накутная,
 Заведующая ДК поселка Карабас

abayhabar@mail.ru
www.abay-akikat.kz

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Құрметті Абай ауданының 
тұрғындары!

Сіздерді Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 20-жылдығына және Шахтерлер 

күніне арналған мерекелік іс-шараларға қатысуға 
шақырамыз:

27 тамызда сағат 16.00 аудандық мәдениет үйінде «Елдіктің асыл тірегі – ата 
заң» атты ҚР Конституциясының қағидаларын іске асыруда қомақты үлесін 
қосқан азаматтарды салтанатты түрде қошеметтеу және мерекелік концерт;

24-29 тамызда – «Біз - Қазақстанның болашағымыз!» атты ауданның ауыл және 
кент жастарымен мерекелік кездесулер;

28-30 тамызда – орталық аудандық кітапханасында «Конституция – кемел 
келешектін, кепілі» виртуалдық көрмесі және «Конституция Республики Казахстан 
– основной закон страны» слайд - презентациясы;

28-30 тамызда – ауылдық округтер мен кенттерде мерекелік концерттік 
бағдарламалар, жастар би кеші, спорттық жарыстар.

30 тамызда сағат 10.00 – Абай қаласының көшелерінде «Мен заңгер» жастар 
акциясы және «Конституция жайлы не білеміз?» тақырыбындағы сайыс;

30 тамыз сағат 10.00 – Абай қ. БЖСМ және «Жігер» стадионында қала және 
ауылдық округтерінің тұрғындары арасында армрестлинг, кір тасын көтеру, фут-
бол және волейбол бойынша спорттық жарыстар;

30 тамыз сағат 11.00 – «Жігер» стадионы аумағында «Радуга талантов»  атты 
балалар шығармашылығының фестивалі;

30 тамыз сағат 12.00 – аудандық мәдениет үйінде шахтерлердің кәсіби мерекесіне 
орайластырылған, көмір өнеркәсібіндегі үздік жұмыскерлер мен ардагерлерді 
қошеметтеу мерекелік концерті;

30 тамызда сағат 17.00-ден 22.30 дейін – мерекелік шоу-бағдарлама, концерт, би 
кеші.

Уважаемые жители Абайского 
района!

Приглашаем вас принять участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 20-летию Конституции 

Республики Казахстан и Дню шахтера:
27 августа в 16.00 часов в районном доме культуры состоится торжественное 

мероприятие с чествованием граждан, внесших существенный вклад в реализацию 
положений Конституции РК «Елдіктің асыл тірегі – ата заң» и праздничный кон-
церт;

24-29 августа – праздничные встречи с молодежью в сельских округах и посел-
ках района «Біз - Қазақстанның болашағымыз!»;

28-30 августа - Виртуальная выставка «Конституция – кемел келешектін, 
кепілі» и Слайд - презентация «Конституция Республики Казахстан – основной за-
кон страны» в центральной районной библиотеке;

28-30 августа – праздничные концертные программы, молодежные дискотеки, 
спортивные состязания в сельских округах и поселках.

30 августа 10.00 часов – молодежная акция «Мен заңгер» и конкурс на тему 
«Конституция жайлы не білеміз?» на улицах города Абай;

30 августа 10.00 часов – спортивные соревнования по армрестлингу, гиревому 
спорту, футболу и волейболу среди жителей города и сельских округов на стадионе 
«Жигер» и в ДЮСШ г. Абая;

30 августа 11.00 часов - фестиваль детского творчества «Радуга талантов» на 
территории стадиона «Жигер»;

30 августа 12.00 часов – праздничное мероприятие, посвященное профессиональ-
ному празднику шахтеров, с чествованием лучших работников и ветеранов уголь-
ной промышленности в районном доме культуры;

30 августа с 17.00 до 22.30 часов – праздничная шоу-программа, концерт, дис-
котека.


