
Казахстану, активно начавшему 
переход от «сырье-зависимого» к 
инновационному («знание-ориен-
тированному») типу социально-эко-
номического развития, требуются 
работники с высоким уровнем ком-
петенции, моральных ценностей, 
культуры труда, рационализатор-
ского профессионализма. В связи с 
этим Глава государства Нурсултан 
Абишевич Назарбаев в программ-
ной статье «Социальная модерни-
зация Казахстана: Двадцать шагов 
к Обществу Всеобщего Труда» 
подчеркнул, что вне индустриаль-
но-инновационного развития Ка-
захстана никакая его модернизация 
невозможна.

Действительно, социально-
модернизационный процесс пред-
полагает расширение индустри-
ально-инновационных технологий, 
базирующихся на использовании 
человеческого капитала и науч-
ного знания, широком освоении 
природных ресурсов, расширении 
вторичного и третичного секторов 
хозяйства, развития рынка това-
ров, капиталов и труда. В статье 
Президента подчеркивается, что 
основная цель социальной модер-
низации заключается в подготовке 
казахстанского общества к жизни в 
условиях индустриально-инноваци-
онного развития.

Глубинной основой модерниза-
ционных и инновационных преоб-
разований является человеческий 
труд. Поэтому сегодня в глобальную 
повестку дня встает вопрос культи-
вирования и имплементации в жизнь 
постулатов Общества Всеобщего 
Труда, выдвинутых Елбасы Нурсул-
таном Абишевичем Назарбаевым 
в работе «Социальная модерниза-
ция Казахстана: Двадцать шагов к 
Обществу Всеобщего Труда». В ней 
Президент подчеркивает: «Сегодня 
труд – как решающий националь-
ный фактор в условиях ХХI века, в  
условиях глобальной конкуренции 
– должен быть выдвинут на первый 
план». Труд – это жизненное кре-
до, активная позиция настоящего 
патриота страны. По своей сути, 
она конструктивна и общественно 
востребована на государственной 
службе и в бизнесе, промышлен-
ности и аграрном секторе, в банков-
ской  и информационных сферах, 
юриспруденции, науке и творчестве.

Общество Всеобщего Труда 
невозможно представить себе без 
достойных, конкурентоспособных 

Национальная идея – построение 
Общества Всеобщего Труда

кадров, специалистов нового по-
коления, креативного класса. Тре-
бования, которые предъявляет к 
работникам глобальная экономика, 
растут с каждым днем. Новые зна-
ния, новые технологии, новые ин-
струменты и механизмы обучения, 
новый опыт необходимы нам как 
воздух в жесточайшей конкурентной 
борьбе. Сегодня перед всей страной 
стоят большие задачи по подготовке 
кадров для реализации новой эко-
номической политики «Нұрлы жол», 
пяти институциональных реформ 
Главы государства, Плана нации 
«100 конкретных шагов».

Вступление Казахстана на путь 
инновационного развития знаме-
нует собой новый этап в социаль-
но-историческом процессе. В этих 
обстоятельствах одной из опреде-
ляющих черт нашей современной 
социокультурной ситуации является 
изменение характера труда. Труд 
ныне из «средства производства 
ради  производства» превращается  
в «труд ради жизни». Изменение 
характера производства в сторону 
высокой технологичности и науко-
емкости, интеллектуализация труда 
и повышение уровня образования 
стимулируют новое качество жизни. 
Благосостояние людей оценивается 
по их возможности вести достой-
ную жизнь, а не по уровню до-
хода населения. Культивирование 
общественной ценности честного, 
добросовестного труда как мерила 
личного достоинства, источника ста-
бильности и развития каждого чело-
века должно стать универсальным 
императивом каждого гражданина 
Казахстана. Поэтому труд является 
решающим фактором в достижении 
конкурентоспособности отдельно 
взятого человека, общества, в 
целом страны.

Наша главная стратегическая 
цель – вхождение в число 30-ти 
наиболее развитых государств 
мира, несомненно, будет достигну-
та, так как у нас для этого есть всё: 
национальная идея – построение 
Общества Всеобщего Труда, мо-
лодая талантливая нация, богатые 
природные ресурсы, необходимая 
материально-техническая база. 
А главное, что у нас есть Лидер 
глобального уровня - Нурсултан 
Абишевич Назарбаев!

З.Надирова, 
Пресс-секретарь аппарата 

акима Абайского района

Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас с Днем труда!
Этот праздник объединяет людей разных поколений, потому что именно труд обеспечи-

вает благополучие каждой семьи, региона и государства в целом. Это та ценность, которая 
одинаково значима для всех нас – от ветеранов до молодежи.

Глава государства, Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев неоднократно отмечал: 
«Достойный, честный, профессиональный труд каждого казахстанца – это залог достижения 
великой цели вхождения Казахстана в число тридцати самых развитых стран мира». 

Все преобразования, которых добилась наша республика, - это результат повседневного 
труда представителей самых разных профессий – шахтеров, металлургов, строителей, труже-
ников тыла, учителей, врачей, которые вносили и продолжают вносить свой вклад в развитие 
нашего района и всей страны в целом. У нас успешно реализуются программы развития сель-
ского хозяйства, поддержки малого и среднего бизнеса, занятости и другие государственные 
программы. Всё это действует, воплощается и развивается благодаря честному и добросо-
вестному труду наших земляков.

День труда является залогом уверенности в своем будущем, так как самоотверженный 
труд каждого жителя района будет основой успешного проведения реформ и модернизации 
экономики, цель которых – улучшение благосостояния людей.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, достатка в ваших домах! 

Аким Абайского района                     С.Шайдаров
Секретарь Абайского районного маслихата         Б.Цай

Бүгінгі нөмірде: 
Сегодня в номере:

ТІЛДЕР КҮНІ  
ДЕНЬ ЯЗЫКОВ

3,4 - бет.

ЕҢБЕК КҮНІ 
ДЕНЬ ТРУДА

5 - стр.

Құрметті аудан тұрғындары!
Сіздерді Еңбек күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз!
Бұл мереке әр кезеңдегі ұрпақтарды біріктіреді, себебі тек еңбек арқылы ғана әр отбасы, 

аймақ және тұтас мемлекет өздерінің әлеукетін көтере алады. Бұл ардагерден жастарға дейін 
құрметпен қарар құндылық.

Мемлекет басшысы, Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Әрбір 
қазақстандықтың лайықты, әділ, кәсіби еңбегі – Қазақстанның отыз дамыған елдің қатарына 
кіру мақсатындағы кепілі», - деп бірнеше рет айтқан болатын.

Республикамыздың жыл сайын қарыштап дами түсуі, - әртүрлі мамандық иелерінің – 
шахтерлердің, кеншілердің, құрлысшылардың, тыл ардагерлерінің, ұстаздардың дәрігерлердің 
күн сайынғы тынбай еңбектенуінің нәтижесі. Олар ауданымыз бен елеміздің көркеюіне еңбек 
сіңірген, әлі де сол жолдан таймай келе жатқан мамандар. Елімізде ауылшаруашылығын да-
мыту, шағын және орта бизнесті қолдау, жұмыспен қамтамасыз ету тағы да басқа мемлекеттік 
бағдарламар сәтті іске асып келеді. Осының барлығы біздің жерлестеріміздің адал қызметтері 
мен еңбекқорлықтарының арқасында жүріп келеді.

Еңбек күні өз болашағымызға деген сенімділіктің кепілі, ауданымыздың әр тұрғынының 
ерен еңбегі халықтың жағдайын жақсартуға арналған реформаларды жүргізудегі сәттілік пен 
экономикамыздың жаңғыруына әкеледі.

Сіздерге мықты денсаулық, бақыт, отбасыларыңызға жақсылық пен молшылық тілейміз!

Абай ауданының әкімі                     С.Шайдаров
Абай аудандық мәслихатының хатшысы             Б.Цай
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 АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ  ДЕНЬ ТРУДА

21 қыркүйек күні аудан әкімі 
С.Шайдаровтың  төрағалығымен 
аппараттық жиналыс өтті. Күн 
тәртібінде үш мәселе қаралды. 
Жиналыс барысында аудандық 
тұтынушылар құқығын қорғау 
б а с қ а р м а с ы н ы ң  б а с ш ы -
сы Г.Дәуітпаеваның «8 айлық 
қорытындысы бойынша аудан 
тұрғындарының санитарлық – 
эпидемиологиялық сауаттылығы 
туралы» баяндамасы тыңдалды.     

Аудан бойынша 8 ай ішінде 
басқармамен 78 жұқпалы және 
паразиттік аурулар жағдайлары 
бойынша мониторинг жүргізілген. 
Аудан аумағында ерекше қауіпті 
және вакциномен басқарылатын 
ж ұ қ п а л а р д ы ң  ж а ғ д а й л а р ы 
т і р к ел м е г е н ,  ұ й ы м д а р д а ғ ы 
ұжымдармен, тамақ өнеркәсібімен, 
жатақхана және сатумен, сондай-ақ 
су арқылы таралатын факторла-
рымен байланысты жаппай және 
топтық жұқпалы ауруларға  жол 
берілмеген. 2016 жылдың 8 ай-
ында жұқпалы аурулар бойын-
ша көрсеткіш жылдағы орташа 
көрсеткіштен жоғарлаған емес, 
оның ішінде 78 жұқпалы аурудан 
22 (28,2%) тіркеуге және есепке 
жататыны тіркелген. 2015 жыл-
мен салыстырғанда 11 аурудан 
төмен көрсеткіш, 9 жұқпалы ауру-
дан жоғарғы көрсеткіш, 2 жұқпалы 
ауру бойынша бұрынғы көрсеткіш 
көрсетілуде. 

Жіті ішек жұқпалы аурулары бой-
ынша ауданда көрсеткіш анағұрлым 
өскен. Ағымдағы жылдың 8 ай ішінде 
25 жағдай тіркелген (2015 жылы – 
18 жағдай). Бұндай жағдайдың көп 
болуы  азық – түлікті үйде дайындау 
кезінде ережелерді дұрыс сақтамау, 
азық – түлікті сақтау жағдайларының 
бұзылуы, жеке бас гигиенасын 
дұрыс ұстамау болып табылады. 

2016 жылдың 8 ай ішінде апат 
сумен қамтамасыз ету желілерінде 
– 83, су бұруға арналған тіреуіште 
– 157,  2015 жылы сумен жабдықтау 
желілеріндегі – 100, су бұру арналған 
тіреуіште – 281. Барлық апаттар 
уақытылы жойылды. Ағымдағы 
жылы ауданда «А» вирустық гипа-
титы бойынша 1 жағдай тіркелген. 
Эхинококкозға тіркеу жалғасуда, 
осы кезеңде қазірдің өзінде 4 
жағдай тіркелген, өткен жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда – 2 
жағдай. 

Адамдар және хайуанаттар 
арасында кездесетін құтырма ауруы 
осы жылы байқалған жоқ. Аудан 
аумағында бруцеллез ауруымен 2 
жағдай тіркелген. Сол сияқты респу-
блика бойынша сібір жарасымен де 
жұмыстар жасалуда. Бұған қатысты 
да аудан бойынша іс – шаралар 
жүргізіліп, алдын алуда. Малдан 
жұғатын ауру бойынша күшейтілген 
жұмыстар жүргізілуде. 

МАҚСАТ – НӘТИЖЕЛІ ЖҰМЫС
Туберкулез ауруы 2015 жылмен 

салыстырғанда аудан бойынша 
көрсеткіш біршама жақсарған. 8 ай 
ішінде 12 жағдай тіркелген, оның 
ішінде 4 жағдай жұқпалы түрде 
болған.  2016 жылы бұл аурудан 4 
адам көз жұмды. Ол Абай қаласында 
және Топар кентінде тіркелді. Ұзақ 
уақыт асқынған түрде ауырғандықтан 
33 – 46 жас аралағында адамдар көз 
жұмған. Бұл аурудың алдын алу 
жұмыстарын жүргізіп, сақтандыру 
шараларын жасау басты назарда. 
АИТВ ауруы бойынша 8 жағдай 
тіркелген. Бұл ауру қазіргі таңдағы 
ең өзекті мәселердің бірі болып та-
былады. Тұрғындармен ақпараттық 
жағынан түсіндіру жұмыстары үзбей 
жасалынып келеді. Сонымен қатар 
тұмау ауруына қарсы шаралар-
да жасалынып, жыл сайын қарсы 
дәрі салынуда. Жалпы алғанда, 
аудан бойынша тұрғындарды са-
нитарлы – эпидемиоло-гиялық 
сауаттылықпен қамтамасыз ету 
ең басты міндеттердің бірі болып 
табылады. 

Баяндаманы аудан басшы-
сы талқылай келе, қазіргі уақытта 
облысымыздағы өзекті мәселердің 
бірі «сібір жарасы» болып тұрғанын 
айтты. Осыған байланысты бірқатар 
тапсырмалар бере отырып, алдын 
алу іс – шара жұмыстарын тоқтатпай, 
одан әрі күшейтуді тапсырды. Мал 
қорымдарының болуын, санитарлық 
– қорғаныс аймағын құру мәселесі 
жөнінде тапсырмалар берді. Соны-
мен қатты тұрмыстық қалдықтарды 
жою жөнінде жұмыстарды қатаң 
түрде бақылауды тілге тиек етті. 
Сол сияқты аудан әкімінің аты-
на тұрғындардан қала ішіндегі 
автобустардың қыс мезгілінде қатты 
суық болатыны жөнінде шағым келіп 
түскен. Осыған орай, аудан басшысы 
қала әкімімен бірге бұл мәселесі 
қарастыруды баса айтты.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе 
бойынша аудандық ТҮКШ, АЖ, ЖК 
және ТҮИ бөлімі басшысының орын-
басары Е.Баймағанбетов аудандық 
елді мекендерді санитарлық тазалау, 
көркейту және көгалдандыру бойын-
ша күзгі айлықтың дайындық барысы 
жөнінде ақпарат берді. 

Қ ы р к ү й е к  а й ы н ы ң  2 4 
жұлдызында жалпы облыстық, 
қазанның 8-і күні аудандық, сонымен 
қатар әр бейсенбі сайын сенбіліктер 
өткізу жоспарлануда. Осыған орай 
қала, кент, ауыл әкімдерімен іс 
– шара жоспары бекітілген. Бұл 
кезеңде аулаларды тазалау, 
рұқсат етілмеген қоқыс тастайтын 
жерлерді шығару, талдарды кесу, 
ағаш отырғызу, күл – қоқыстардан 
тазарту жұмыстарын жасау жо-
спарлануда.  Елд імекендерд і 
көгалдандыру мақсатында күзгі 
ағаштарды отырғызу іс – шаралары 
жүргізілмек. Жалпы аудан бойынша 
500 көшет отырғызу жоспарлануда.

С о л  с и я қ т ы  о с ы  а й л ы қ 
шеңберінде аудан әкімінің тапсыр-
масымен Карл Марк көшесіндегі 
22 үй маңындағы көп қабатты 
үйдің құрылыс қоқысын шығару 
жұмыстары алдағы  уақытта 
жүргізілмек. 

Ауданымыздың тазалығына аса 
жауапкершілікпен қарайтын аудан 
әкімі елдімекендерді күзгі тазалау 
айлығында жұмыстардың сапалы 
да, нәтижелі жасалуын шегелеп 
айтты. Оған барлық тұрғындардың 
ат салысуын, нақты тазалық жөнінде 
іс – шара жоспарының жасалуын 
тапсырды.  

Бұдан кейін аудандық кәсіпкерлік 
бөл ім ін і ң  басшысы Ғ .Төл еу 
«Бизнестің жол картасы – 2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасының жүзеге 
асырылуы жайлы баяндама жасады. 

Б ұ л  ба ғ д а рл а м а ғ а  2 0 1 6 
жылы республикалық бюджет-
тен Қарағанды облысына 2 млдр. 
349,7 млн. теңге бөлінді. Оның 
ішінде, пайыздық мөлшерлемені 
субсидиялауға – 2046,9 млн.теңге, 
гранттық қаржыландыру бойын-
ша – 40 млн. теңге, кепілдендіру 
бойынша – 262,8 млн. теңге, микро-
кредит беру бойынша – 247 млн. 
теңге (оның ішінде Абай ауданы-
на – 14,5 млн. теңге). Ағымдағы 
жылдың 8 айдың қорытындысы 
бойынша пайыздық мөлшерлемені 
субсидиялау бөлігі бойынша Өңірлік 
Үйлестіру Кеңесінің шешімі бойынша 
4 жобаны қолдады, несиенің жалпы 
құны – 233,2 млн. теңге. Гранттық 
қаржыландыру бойынша жаңа биз-
нес жобаларды жүзеге асыру үшін 
аудандық кәсіпкерлермен 13 жоба 
үмітті, жалпы  құны 38,372 млн.
теңге. Қорытындысы ағымдағы 
жылдың 25 қыркүйегінде өткізілетін 
болады. Микрокредиттік бизне-
сте ауданымызға 14,5 млн.теңге 
бөлінген. Қазіргі таңда «Ауыл 
шаруашылықты қолдау қаржылық 
қоры» АҚ –на 4 әлеуетті жобаны 
қарастыру жіберілді, жалпы құны 
– 24 млн.теңге, 15 жұмыс орныны 
ашылатын болады. Ағымдағы жылы 
аудан бойынша орта және шағын 
кәсіпкерлікпен айналысу көрсеткіші 
былтырғы жылмен салыстырғанда 
едәуір өскен.  Қорыта айтқанда, 
ағымдағы жылдың 8 айында БЖК – 
2020 бағдарламасын жүзеге асыру 
есебінен 40 жаңа жұмыс орнын 
ашып, 4 млн.теңгеге дейін бюджетке 
салық түсіру жоспарлануда. 

Серік Жаманқұлұлы аталмыш 
бағдарламаны қатаң түрде қарап, 
қаражаттарының дұрыс игерілуін, 
өндіріске байланысты мемлекеттік 
қолдауды нәтижелі пайдалануына 
көңіл аударуды айтты. Жасалынып 
жатқан жұмыстар жөнінде аудан 
бойынша алдағы уақытта жақсы 
бейнеролик жасауды тапсырды.

Гүлнұр ӘБЕУОВА
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Абай ауданы әкімі аппаратында  2016  жылдың ІV 
тоқсанына арналған азаматтарды қабылдау кестесі

График приема граждан в аппарате акима 
Абайского района на ІV квартал 2016 года

Лауазымы 
Должность 

Т.А.Ә. Ф.И.О. Қабылдау күні 
мен уақыты 
Дни и время при-
ема

кабинет, тел №

Аудан әкімі 

Аким района

Серік
Жаманкұлұлы 

Шайдаров

Шайдаров Серик 
Жаманкулович

әр айдың 1-ші 
дүйсенбі күні сағат 
16.00-де 1-й 
понедельник ме-
сяца с 16.00 часов

А б а й  қ а л а с ы  Ж е ң і с 
даңғылы 3, конференц-зал 
тел. 4-65-23
г. А б а й  п р . П о б е д ы  3 
конференц-зал
тел. 4-65-23

Аудан әкімінің экономика 
және ауыл шаруашылық 
мәселелері жөніндегі  
орынбасары

Заместитель акима рай-
она по экономике и сель-
скому хозяйству 

Мұрат Сакенұлы 
Мағзин

Магзин Мурат 
Сакенович

әр сейсенбі күні 
сағат 16.00-ден

каждый вторник с 
16.00 часов

А б а й  қ а л а с ы  Ж е ң і с 
даңғылы 3, конференц-зал 
тел. 4-05-91

г. Абай пр. Победы 3,
конференц-зал тел. 4-05-91

Аудан әкімінің әлеуметтік 
мәселелері жөніндегі  
орынбасары

Заместитель акима рай-
она по социальным во-
просам

Әсем 
Айтжанқызы 
Жүніспекова

Джунуспекова 
Асем Айтжановна

әр сәрсенбі күні 
сағат 16.00-ден

каждую среду с 
16.00 часов

А б а й  қ а л а с ы  Ж е ң і с 
даңғылы 3, конференц-зал 
тел. 4-86-78

г. Абай пр. Победы 3, 
конференц-зал тел. 4-86-78

Аудан әкімінің  тұрғын-
ү й  к о м м у н а л д ы қ 
ш а р у а ш ы л ы қ  ж ә н е 
төтенше жағдайлар 
жөніндегі  орынбасары

Заместитель акима рай-
она по  жилищно-ком-
мунальному хозяйству 
и чрезвычайным ситу-
ациям

Абсалям 
Еңбекұлы Карин

Карин Абсалям 
Енбекович

әр бейсенбі күні 
сағат 17.00-ден

каждый четверг с 
17.00 часов

А б а й  қ а л а с ы  Ж е ң і с 
даңғылы 3, конференц-зал 
тел. 4-05-91

г. Абай пр. Победы 3, 
конференц-зал тел. 4-05-91

Ескерту: аудан әкiмiнің қабылдауына алдын ала жазылу №22  кабинетте жүргізіледі, 
тел.4-65-23

Примечание: предварительная запись к акиму района ведется в кабинете № 22 еже-
дневно, тел.4-65-23

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противо-

действию коррупции по Карагандинской области совместно с общественным объединением 
«Гражданский Альянс Карагандинской области» в рамках государственного социального заказа 
«Гражданский контроль» реализует проект «Общественная приемная».

Общественные приемные призваны стать центром гражданской инициативы в вопросах 
профилактики коррупции, в том числе формирования антикоррупционной культуры,  недо-
пущения нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, 
а также в сферах государственной службы, государственных услуг и Этического кодекса 
государственных служащих.

Общественные приемные:
1) оказывают консультативную помощь по вопросам соблюдения требований законода-

тельства Республики Казахстан в сферах государственной службы, государственных услуг, 
противодействия коррупции и Этического кодекса;

2) осуществляют антикоррупционный мониторинг;
3) формируют годовые и ежеквартальные рекомендации для государственных органов по 

итогам антикоррупционного мониторинга;
4) осуществляют информационную и организационную деятельность, направленную на 

формирование антикоррупционной культуры.
Деятельность Общественной приемной будет осуществляться на ежедневной основе (кро-

ме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 15 августа 2016 года с 10.00 до 18.00 час. по 
адресу г. Караганда, пр. Шахтеров стр. 64 1 этаж, левое крыло.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті «Қарағанды облысының Азаматтық 
альянсы» қоғамдық бірлестігімен бірлесіп «Азаматтық бақылау» мемлекеттік әлеуметтік тап-
сырысы аясында «Қоғамдық қабылдау» жобасын жүзеге асырады.

Қоғамдық қабылдаулар сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері, соның ішінде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың, Қазақстан Республикасының 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының, сондай-ақ мемлекеттік 
қызмет, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер салаларындағы заңнамалардың, мемлекеттік 
қызметшілердің Әдеп кодексінің бұзушылықтарын болдармауда азаматтық бастамалардың 
орталығы болуға құрылған.

Қоғамдық қабылдаулар:
1) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл, мемлекеттік қызмет, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер салаларындағы 

заңнамалар талаптарының сақталуы мәселелері бойынша кеңес беру қызметін атқарады;
2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті іске асырады;
3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг қорытындылары бойынша мемлекеттік орган-

дар үшін жылдық және тоқсандық ұсынымдарды қалыптастырады;
4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған ақпараттық және 

ұйымдастырушылық қызметті іске асырады.
Қоғамдық қабылдау қызметі 2016 жылдың 15 тамызынан бастап сағ. 10.00-ден 18.00-ге дейін 

күнделікті негізде (сенбі, жексенбі және мерекелік күндерден басқа) Қарағанды қ., Кеншілер д., 
64 құр., 1 қабат, сол қанат мекенжайы бойынша іске асырылатын болады.

Каждый месяц Общественный совет рас-
сматривает на своих заседаниях актуальные 
вопросы общественной и экономической 
жизни нашего района. 15 сентября  2016 года 
главной темой стало обсуждение подготовки 
к проведению Международного дня пожилого 
человека. Какое внимание будет оказано по-
жилым людям в нашем районе? В заседании 
приняли участие Тусенов Д.М., директор КГУ 
«Молодежный ресурсный центр Абайского 
района», Тогумбаева З.К., зав.отделом соц.
помощи на дому, Н.С.Перегон руководитель 
Абайского филиала Палаты предпринима-
телей, Сагимбекова Б, главный специалист 

ГУ «Аппарат акима г.Абай», Искакова Л.И., 
заведующая поликлиникой г. Абая, депутат 
Абайского районного маслихата, Кеслер Е.В., 
председатель собрания местного сообщества 
пос.Топар, представитель областного филиа-
ла КНПК партии Малыхин В.П., Идрисов Ж.А., 
директор ТОО «Абайлық жылу жүйелері».

Совет ветеранов разработал и утвердил 
план мероприятий по проведению Дня по-
жилых людей в Абайском районе. В нем 
предусмотрено обследование социально-
бытовых условий  проживания ветеранов 
всех категорий с целью организации адресной 
помощи, акции «Старость надо уважать», 
«Тепло души», концертно-развлекательная 

С ЗАБОТОЙ 
О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

программа «Мои года, мое богатство», со-
ревнование по шахматам среди ветеранов. 
В учебных заведениях  будут проведены 
встречи с ветеранами. Готовятся праздничные 
встречи в городе и сельских округах. Активно 
откликнулись советы ветеранов предприятий 
и организаций, профсоюзные организации. 
Каждая организация отметит своих ветеранов.

Дудкин Н.М., председатель Совета ста-
рейшин г.Абая, ознакомил присутствующих 
на заседании с Обращением ветеранских 
организаций г. Караганды от 20 июня 2016 года 
о проведении в Караганде месячника пожилых 
людей с 1 октября по 30 октября 2016 года. 

Предложил поддержать данное Обращение и 
провести такой месячник в Абайском районе

Прошло бурное обсуждение проблем 
пенсионеров, особенно тех, кто получает 
минимальную пенсию. Поднимали тему 
государственной поддержки и участия биз-
нес-сообщества в решении социальных во-
просов. Участники заседания единогласно 
поддержали инициативу провести с 1 октября 
по 30 октября 2016 года месячник благотво-
рительных акций в помощь пожилым людям, 
пенсионерам и инвалидам в Абайском районе. 

Н.Филипенко,
Председатель Общественного совета

 Абайского района

О реализации Плана нации 
«100 конкретных шагов»

В Абайском районе в целях вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения 20 июля 2016 года был 
объявлен конкурс по предоставлению земельных участков в 
аренду для ведения сельскохозяйственного производства. По 
итогам проведенного конкурса было вовлечено земель сель-
скохозяйственного назначения площадью 19465 га.

Рабочей группой по выявлению земельных участков ис-
пользуемых с нарушением законодательства, неиспользуемых 
земельных участков и по рассмотрению повышения базовых 
ставок земельного налога и ставок единого земельного на-
лога на неиспользуемые земельные участки были направлены 2 землепользователя в ГУ 
«Управление по контролю за использованием и охраной земель Карагандинской области» 
для дальнейшего принятия мер по применению 10-кратной ставки земельного налога к зем-
лепользователям за не использование земельного участка в соответствии с Земельным за-
конодательством Республики Казахстан.

Совместно с акимами сел, поселков и сельских округов Абайского района ведется регу-
лярный мониторинг использования сельскохозяйственных земель.

Р. Сатыбаева Руководитель ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства Абайского района»

Благоустройство города.  Эти слова 
становятся с каждым годом все более 
актуальными, потому что они связаны 
с созданием комфортных условий для 
труда и отдыха жителей. Это чистые, 
освещенные улицы и дворы, зеленые 
насаждения, цветочные клумбы, фон-
таны, детские площадки, малые архи-
тектурные формы, красивые фасады 
зданий, хорошие дороги и парковки. 
Этот список можно долго продолжать. 
Но главный смысл благоустройства 
- сделать каждый населенный пункт 
красивым и удобным для жителей. 
Это направление в течение последних 
лет активно развивается в Абайском районе. 
Активно преображается и благоустраивается 
районный центр. В 2016 году из местного 
бюджета было выделено 23 млн.тенге. На 
эти финансовые средства был благоустроены 
несколько дворов в г.Абай.

Так, во дворах пр.Победы д.2,2а,2б,4,6,8 
на радость жителей установлены детские 
игровые элементы, светильники перед 
подъездами, проведены работы по укладке 
асфальта, брусчатки, бордюр. Проведена 
замена покрытия искусственного газона на 
существующей спортивной площадке.  Под-
рядчиком выступило  Учебно-производствен-
ное предприятие Казахского общества глухих.

- Наш двор казался до недавнего времени 
несколько неуютным, темноватым. Во многих 

ДЛЯ КОМФОРТА ЖИТЕЛЕЙ

подъездах не было скамеек, порой даже негде 
было присесть отдохнуть, подышать свежим 
воздухом. Но вот в этом году наш двор преоб-
разился, теперь детишкам есть где погулять. 
Специально для них установлены качели и 
другие детские аттракционы. Спасибо мест-
ным властям за благоустройство нашего дво-

ра, - признается  жительница г. Абая Сагыныш 
Абишева. - Сейчас хочется побольше времени 
проводить во дворе.

Работа по благоустройству города и сел 
Абайского района – не разовая кампания. 
Это планомерная и перспективная задача, 
в решении которой принимают участие все. 
И в наступающем году абайцев ждут новые 
созидательные дела, чтобы сделать район 
еще краше.

Соб.корр.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Еліміз Тәуелсіздік алған 25 жыл ішінде 
қазақстандық бірегейлікті қалыптастырушы, 
Қазақстан халқының басын біріктіретін басты 
фактор ретінде мемлекеттік тілдің мәртебесін 
көтеру, өрісін кеңейту бағытында біршама 
жұмыстар атқарылды. Мемлекеттік тілмен 
қатар, біздің елімізде тұратын басқа да 
халықтар тілдері мен мәдениеттерінң даму-
ына мүмкіндік берілген. Осындай салиқалы 
тіл саясаты қоғамдағы бірлік пен татулықты 
сақтауға мүмкіндік береді. «Бірліксіз ел то-
зады, бірлікті ел озады» дейтін даналықтың 
шындығына бүгінде бәріміз куәміз. Бүгінде 
тіл саясаты – ұлттар достығын берік 
сақтаудың арқауы. Осыған байланысты 
мектебімізде оқушылардың мемлекеттік тілге 
деген қызығушылығын арттыру, патриоттық 
сезімдерін қалыптастыру, қазақ тіліне деген 
сүйіспеншіліктерін ояту мақсатында  Қазақстан 
Республикасы тілдер күніне арналған іс-
шаралар онкүндігі болып өтті.

ЕЛ БІРЛІГІ – ТІЛІМІЗДЕ!
Сынып жетекшілерімен «Тіл тағдыры – ел 

тағдыры» тақырыбында сынып сағаттары 
өткізілсе, мектеп кітапханасында «Ана тілім – 
ардағым» атты көрме ұйымдастырылды және 
«Мемлекеттік тіл – менің тілім» тақырыптық 
қабырға газеті шығарылды. Қазақ тілі мен 
әдебиеті мұғалімдері қазақ халқының 
ақын-жазушылары А.Байтұрсынұлының, 
Ы . А л т ы н с а р и н н і ң ,  С . М ә ул е н о вт ы ң , 
Ш.Мұртазаның, Ғ.Мұстафиннің, Ғ.Мүсіреповтің 
мерейтойларына  байланысты түрлі шаралар 
өткізді.Осы орайда қазіргі тіл саясатының бірі 
үштілділік – ұтқыр шешім де қалыс қалмады. 
Орыс тілі мен әдебиеті, ағылышын тілі 
мұғалімдері де өз тарапынан тақырыптық 
ауызша журнал мен сыныптан тыс іс-шара 
жүргізді. Тіл онкүндігі мәнді және мазмұнды 
болып өтті.

Қ.Есмағанбетова, №12 ТМ (РО) КММ 
қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 

Қазақстан халқы тілдер күніне орай аудандық 
ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 
ММ-нің ұйымдастыруымен 21 қыркүйек күні мек-
теп мұғалімдерінің, колледж оқытушыларының 
қатысуымен «Ағылшын тілін оқытудың тиімді әдіс-
тәсілдері» атты әдістемелік семинар болып өтті. 
Семинардың басты мақсаты - ересектерге және 
мектеп оқушыларына ағылшын тілін оқытудың 
тиімді жолдарымен таныстыру, инновациялық 
технологияларды 
меңгертудегі оқыту 
әдістерін бағалау, 
жүйелеу, Елбасының 
«Үштұғырлы т іл» 
с а я с а т ы н  ж ә н е 
көптілділікті насихат-
тау болып табылады. 

Е . А . Б ө к е т о в 
атындағы Қарағанды 
м е м л е к е т т і к 
у н и в е р с и т ет і н і ң 
а ғ ы л ш ы н  т і л і 
к а ф е д р а с ы н ы ң 
д о ц е н т і 
Ж.А.Қағазбаев пен 
аға оқытушы, п.ғ.м. 
А . Е . С е й л х а н о в а 
б а я н д а м а  ж а -
с а п ,  ө з д е р і н і ң 
т ә ж і р и б е с і м е н 
бөлісті. Содай-ақ, Қарағанды облыстық тілдерді 
оқыту орталығының оқытушысы Б.Ж.Мұқашева 
ағылшын тілін оқыту барысында кездесетін кейбір 
мәселелерге тоқталып, практикалық жұмыстың 
өзектілігіне шолу жасады.  ҚР –да Тілдерді 
дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арнаған мемлекеттік бағдарламасынада 4 ші 
бағыт бойынша, яғни лингвистикалық капита-
лын дамыту үшін қолайлы жағдай жасау бағыты 
бойынша аудандағы ағылшын тілін меңгерген 
тұрғындардың үлесі мақсатты  индикаторлық 
көрсеткіштер негізінде 2016 жылға қарай- 2 %, 
2018 жылға қарай – 4,5 %, 2020 жылға қарай – 6 %  
көбейту жоспарланған. Үш тілді яғни қазақ, орыс, 

ағылшын тілдерін меңгерген тұрғындардың үлесі 
2017 жылға қарай – 3 %, 2020 жылдарға қарай – 5 
%көрсеткіші қойылған. 

Жалпы тілді насихаттауда тілді үйретудің 
маңызы зор. Ағылшын тілін оқыту курстары 
2013-2016 жылдар аралығында оқытылып, жал-
пы 46 мемлекеттік қызметші дәріс  алып, оның 
барлығы да сертификатпен қамтамасыз етілген.  
Қазақстандықтардың лексикалық капиталының 

негізгі құрамдас бөліктерінің бірі іскерлік және 
халықаралық қарым-қатынас құралы ретіндегі 
шет тілдері болып табылады. Ағылшын тілі 
барлығымызға белгілі нарықтық экономикада 
басым тілдердің бірі болып табылады. 

Бірақ қай деңгейде оқытып жатырмыз, осы 
оқытып үйретудің қазіргі таңдағы нәтижесі қандай 
деген сауал бәріміздің көкейінде сайрап тұрады. 
Сондықтан ұйымдастырылған  аудандық семина-
рымыз осындай сауалдарды шешу мақсатында 
және өз іс тәжірибелерімен бөлісу мақсатына 
жетуі – көпшіліктін көкейіндегі өзекті мәселелерді 
шешу жолын тапқандай болды.   

Өз тілшімізден

«№9 мектеп-балабақша  кешенінде»  
даланың данасы,дананың дарасы,    келелі 
ойдың егесі,білім теңізінің кемесі-кеменгер 
ұстаз,ағартушы Ыбырай Алтынсаринің 
шығармаларынан көркемсөз оқу шеберлерінің 
мектепішілік байқауы өтті.

Балауса  конкурстың мектепішілік сайысы 
Қазақстан Республикасының Тілдер мерекесі 
күніне орай өткізілген апталықтың 5-күнінде 
Ыбырай Алтынсариннің 175 жылдық мерей-
тойына арналды.  Балалар әдебиетінің атасы 
атанған Ыбырай Алтынсарин тағылымдарын 
насихаттауға арналған көркемсөз оқу 
шеберлерінің байқауына 5-9 сынып оқушылары 
белсене ат салысты. Әдебиеттің – прозалық, 
поэзиялық шығармаларды мәнерлеп оқу ата-
лымдары бойынша өткен шара мемлекеттік 
тілдің қолданыс аясын кеңейтіп, тіл мәдениетін 
көтеруге бағытталды.

Байқауды өткізудегі тағы бір маңызды 
мақсат – қазақ балалар  әдебиетінің көрнекті 
өкілдерінің шығармаларын насихаттау, 
қазақтың әдебиетін, өнерін халық арасында 
кеңінен тарату, мемлекеттік тілдің дамуына 
жағдай жасау, шығармашыл жастарды ын-
таландыру және олардың шығармашылық 
тұрғыда дамуына ықпал ету, өскелең жас 
ұрпақты қазақ халқының тілін, салт-дәстүрін, 
мәдениетін сыйлауға, Отанын сүюге және 
ұлтжанды болуға тәрбиелеу.

Қазылар алқасы жастардың өнерін бағалау 
кезінде олардың жыр мәтінін жатқа оқу 

шеберлігіне, дауыс мәнері мен актерлік 
орындаушылық қабілетіне назар аударды.
Аталмыш байқау үш кезеңнен тұрды. Бірінші 
кезең «Өнер-білім бар жұрттар» атты ақынның 
поэзиялық шығармаларынан 1-орынды 8 
«А»сынып оқушысы Турсынов Мирас пен 9 
«А»сынып оқушысы Сыздық Мерей өзара 
бөлісті. Оразбекова Әмина 2-орынды иеленді, 
3-орынды 9 «А» сынып оқушысы Аманбек 
Жансұлтан қанағат тұтты.Екінші кезең ақынның 
«Кел, балалар ,оқылық!»  атты прозалық 
шығармаларынан мәнерлеп айту  сайысында 
1-орын 8 «А»сынып оқушысы Әлиман Думан, 
2-орынмен 7 «А»сынып оқушысы Берік Мәрлен 
марапатталса,Желтургузов Ержан 3-орынға ие 
болды.Үшінші кезеңінде оқушылар өздерінің 
актерлік шеберліктерін  танытты.Ыбырай 
Алтынсариннің тағылымдық әңгімелерінен 5 
«А» сынып оқушылары 1-орын, 2-орынмен 
7 «А» ,9 «А» сынып оқушылары марапат-
талды. Байқауды 8 «А»сынып оқушылары 
Ибрагимова Ғалия мен Елубай Нұржан  
акынның өмірі мен шығармашылығы бойын-
ша зерттеу жұмыстарын жүргізіп,байқауды  
қортындылады. 

Б а й қ а у д ы ң  ж е ң і м п а з д а р ы  м е н 
жүлдегерлеріне конкурс дипломы мен  бағалы 
сыйлықтар табыс етілді.

Қаршыға Хавалхан 
«№9 мектеп-балабақша» кешенінің» 

қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

Шырағын жаққан білімнің

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылыдығына орай «Тіл тағдыры ел тағдыры» 
т а қ ы р ы б ы   а я с ы н д а  « А қ қ у »  б ө б е к ж а й 
балабақшасында 14-22 қыркүйек  аралығында  
«Тіл мерекесі» апталығы өткізілді.  Апталықтың 
соңғы күні ересек топтар арасындағы салтанатты 
мерекелік іс шарамен қорытындыланды. Мерекелік 
іс шараны бөбекжай  директоры А.А. Ералиеваның 
құттықтау сөзімен ашылып, салтанатты жиында 
ҚР гимніні орындалды. Мерекелік іс шарада әр 
топтан шыққан балалар түрлі ұлт өкілдерінің ұлттық 
киімдерімен, салт дәстүрін және тілі мен өнерін 
көрсетті. Тіл мерекесі  барлық топ балаларының  
«Атамекен» әнін шырқауымен аяқталды. 

С.Ерсултанова 
«Аққу» бөбекжай әдіскері 

ТІЛ ТАҒДЫРЫ - ЕЛ ТАҒДЫРЫ

ТІЛІМ МЕНІҢ...
Қазақ халқында «Тілім –тірлігім» деген тамаша сөз бар. Тілден тірлік іздеген қазағымның 

қасиеті қандай? 
Ашыда болса, шындық, жұмыс барысымен кез-келген мекемеге қоңырау шалсаң, «Алло, 

здраствуйте» -деп шүлдірлейтін қандастарымыз көп. Сұрақты қазақша қойсаң, «Что вы говорите, 
я не понимаю» -деп тұратынын қайтерсің? Сонымен, өз еліңде, өзге тілде былдырлайсың. Егер, 
олай болмағанда сұрағыңа жауап ала алмайсың. Бұл қалай болғаны?

Қазақстанның болашағы қазақ тілінде дейтін тілге жанашыр жастарымыз, бұлай етпе-
се керек-ті. Олай болса ана тіліміздің  абыройы мен болашағы біздің қолымызда жастар! 
Ойланайық! Ой қортайық! ...

Айжан Жумакелд, Абай Құнанбаев атындағы №5 мектеп-гимназиясының қазақ тілі 
мен әдебиеті пәні мұғалімі

22 қыркүйек күні «Нұр Отан» партиясының ғимаратында Абай ауданының жастар ресурстық 
орталығының ұйымдастыруымен «Тілдерді меңгеру – мәдени достықтың кепілі» тақырыбында 
дөңгелек үстел өткізілді. Шараға мемлекеттік тілді  және өзге де тілдерді жетік меңгерген өзге ұлт 
өкілдерінің жастары жиналды. Дөңгелек үстелдің басты мақсаты, мемлекеттік тілдің қолданыс 
аясын кеңейту, өзге ұлт жастарына қазақ тіліне деген қызығушылығын арттыру, үштілділік 
тіл саясатын насихаттау болып табылды. «Нұр Отан» партиясының бірінші орынбасары 
Н.Р.Адашев, қазақ тілін оқыту курсымен айналысатын жеке кәсіпкер Ш.А.Жаналина, ағылшын 
тілін оқыту курсын оқытушы А.Райх, «Абайлық жылужүйелерінің» заңгері В.А.Әбдіхалықова, 
аудандағы тілдерді дамыту жөніндегі бас маман Э.Е.Ахметжанова, Орталықтандырылған 
кітапхана жүйесінің директоры Н.С.Филипенко және Абай көпсалалы колледж студенттері мен 
мектеп оқушылары қатысып, өткір пікірлерін ортаға салып, өз ойларымен бөлісті. Дөңгелек 
үстел соңында тіл саясатын насихаттауда сүбелі үлес қосып жүрген бірқатар қызметкерлер 
мен  мектеп мұғалімдері марапатталды. 

Өз тілшімізден

ТІЛДЕР КҮНІ / ДЕНЬ ЯЗЫКОВ

«Независимость – 
гордость каждого казах-
станца» под таким деви-
зом с 10 по 24 сентября в 
нашем районе проходит 
смотр – конкурс  коллек-
тивов художественной 

самодеятельности учреждений культуры.  
Праздник  народного  творчества самодеятель-
ные артисты посвящают  25-летнему юбилею 
Независимости нашего государства.

И  первыми эстафету  праздника твор-

чества приняли коллективы художественной 
самодеятельности Курминского сельского 
округа. 10 сентября они  представили на суд 
жюри и зрителей свою творческую программу.

 В этот день фойе  птицефабрики как- то 
по-особенному расцвело от  яркого осеннего 
убранства  выставок любителей овощеводства 
и садоводства,  мастеров декоративно-при-
кладного творчества и  художественного 
вязания.  Выставочный  зал  был наполнен 
ароматом хлебобулочных изделий, представ-
ленных Курминской мини пекарней.

Осенний выставочный вернисаж до-
полнили своей  мясной и кисломолочной 
продукцией   хозяйственные подворья. 
А с   какой искренностью и любовью 
представил географию и перспективы 
развития села аким Жумадил Ж.М. Одним 
словом, к этому празднику готовились не 
только самодеятельные артисты, но и все 
жители села.

Яркой, красочной, с элементами на-
ционального колорита  была представ-
лена  концертная программа  творческих 
коллективов. Каждый номер был про-
думан, начиная от тематического  содер-
жания и заканчивая сценическим имиджем .

 Особо хочется отметить яркое выступле-
ние детской хореографической группы «Үміт», 
детского вокального дуэта сестер  Шиповских, 
вокально –инструментального ансамбля «Ме-
рей», домбрового  ансамбля.  Неизгладимое 
впечатление в  сердцах зрителей,  сидящих в  
зале, оставило выступление народного хоро-
вого коллектива «Поющие сердца»  и автора  
стихов Бекен Казбек.  В этом большая заслуга  
руководителей    самодеятельных коллективов 
Волощук С.Л. и Абенова Б.Е. 

Эстафету праздника  творчества  само-
деятельных коллективов клубных учреждений 
района,  15 сентября продолжили   Мичурин-
ский, Коксунский  и Карагандинский сельские 

ТВОРЧЕСТВОМ СЛАВЛЮ ТЕБЯ МОЙ КАЗАХСТАН

округа. В этот день яркие и зрелищные номера 
представили  коллективы самодеятельного 
творчества  клубных  с. Агрогородок (жен-
ский вокальный ансамбль «Огонёк»»;  с. 
Коксу (молодежная хореографическая группа 
«Крейзи»).  Хочется особенно отметить  много-
жанровую программу  сельского Дома куль-
туры с. Жартас. Каждый концертный номер 
программы был продуман  от сценического 
костюма,  музыкального сопровождения до 
его исполнения. Вырос  творческий и исполни-
тельский потенциал самодеятельных коллек-
тивов.   Каждый концертный номер программы 
вызывал  искреннюю поддержку зрителей и 
положительные отзывы членов жюри. 

Оргкомитет по проведению  
районного – смотра конкурса

Тіл мерейі-ел мерейі
«Тіл –ұлттың айнасы» депті даналардың бірі. 

Тіл туралы айтылған кемеңгерлік сөздер қаншама! 
Ұлтың мен мемлекетің бар болмысын осы тіл арқылы 
таниды емес  пе өзгелер. Осылай болса, ұлттың ұлт 
болып қалыптасуына тіл мәселесі мен мәртебесі 
бірінші орында тұруы заңды. Жүздеген жылдар 
бодандықта болған кездерде де жойылмаған ана 
тіліміздің осы күнде өзекті мәселе болып отыр.

Биыл тәуелсіздігімізге 25 жыл толмақшы. 
Осы жылдар арасында тіл мәселесіне қатысты 
Заң мен бірнеше маңызды құжаттар қабылданды. 
Арнайы әртүрлі деңгейдегі ісшаралар өткізілді. 
Сондай ісшаралардың бірі жылда қыркүйек айында 
келетін ҚР халықтарының Тілдер күнін атап өтуде 
мектепішілік жоспар жасалды. 

№1ҚББмектеп-орталғында бұл мереке 
мектепішілік саптық жиынан басталды. Онда үш 
тілде өлең жолдар оқылып, әр халықтың өкілі өз ана 
тілінде құттықтау айтып, би биледі. «Мақал-мәтел-
халық даналығы» тақырыбында бастауыш сынып 
аралығында сайыс жоғары деңгейде өтті. 

Биылғы жыл торқалы тойлармен ерекшеленеді. 
Жалпақ жатқан жұртыңды құрметтеу ең алдымен 
өзіңнің туған өлкеңнің тарихын танудан, адам-
дарды ардақтаудан басталады. Туған елі мен 
жерінің бағына туған тұғырлы тұлғалармен ерекше 
мәртебелі. Жусаны жақсылыққа, кәдесі кеңдікке, 
бетегесі байлыққа тұнған қазақ жерінде қаншама 

тарих жатыр десеңізші. Есімі алты алашқа мәлім 
шаңырақта шаттық, босағада бақ дарыған, керегесі 
кең, уығы ұлыққа көтерілген, сөздері асықтың ал-
шысындай, ойлары сахараның даласындай белгілі 
ақын-жазушыларымыз қазақ жерінде ғұмыр кешкен. 

Ақын-жазушыларымыз Ы.Алтынсариннің 175 
жылдығын атап өтуде «Атаның асыл сөздері», 
«Даланың дара ұстазы» тақырыптарда ашық 
тәрбие сағаты өткізілді. Оқушылар өздерінің 
дайындаған қойылымдары мен өлеңдерін оқып, 
дүйім жұртты қуантты. А.Байтұрсынов пен Ш.Мұртаза 
аталарымыздың өмірі мен шығармашылық жолы, 
дананың дархан бейнесін ашу барысында сынып 
сағаттары ұйымдастырылды. Атаулы той иелерінің 
сөз маржандары, шығармаларындағы  өсиет –
өнегесін жас ұрпақтың сана сезіміне жеткізу, асыл 
ағаларымыздың еңбектерін өмірде қолдана  алуға 
үйрететін мұғалімдер қауымы екені белгілі. 

Орыс, ағылшын тілдерінде лингвистикалық 
турнир мен әртүрлі сайыстар өтті. Онда мұғалімдер 
қазақ, орыс, ағылшын тілінде қызықты тапсырма-
лар,  ертегілерді сахналады.  Елбасының «Еліміздің 
ертеңі-бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың 
тағдыры-ұстаздардың қолында» деген сөздері мектеп 
мұғалімдері қауымына үлкен жауапкершілік артады.  

П.Әбілдина 
№1 ҚББМО директордың орынбасары 

Ағылшын тілін оқытудың 
тиімді әдіс-тәсілдері
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Т і л  с а я с а т ы  –  а у д а н 
тұрғындарының басын біріктіретін 
басты фактор ретінде және саяси 
тұрақтылықтың басты тірегі болып 
табылатын мемлекеттік саясат 
болып табылады. Сол себептен де, 
тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында 
белгіленген міндеттерді нақты шешу 
жолдарын орындау қарастырылған. 
Е л ба с ы  а л ғ а  қ о й ғ а н  ба с т ы 
міндеттердің бірі ретінде өңірлік 
даму бағдарламада  мақсатты 
и н д и к ато рл ы қ  к ө р с ет к і ш те р 
нақтыланған. Олар: Мемлекеттік 
тілді меңгерген ересек тұрғындар 
үлесі 2016 жылы 60 %, 2018 жылы 
– 65 %, 2020 жылдарға қарай 70 %;   
Ағылшын тілін меңгерген ересек 
тұрғындардың үлесі – 2016 жылы 
- 2%, 2018 жылы – 4,5 %, 2020 
жылға қарай - 6%; Үш тілді (қазақ, 
орыс, ағылшын) меңгерген ересек 
тұрғындардың үлесі – 2016 жылы 
– 2,5%, 2018 жылы – 3,5%, 2020 
жылы - 5% жеткізу. Осы міндеттерді 
орындау үшін бүгінгі күні Абай 
ауданының ішкі саясат, мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінде 
біршама жұмыстар атқарылуда. 
Бөлім тарапынан ұйымдастырылған 
қазақ және ағылшын тілін оқыту 
курстарына тіл үйренушілердің 
саны жыл сайын артып келеді. 
Мемлекетт ік  және азаматтық 
қызметшілердің қазақ тілінде сау-
атты жазу дағдысын қалыптастыру 
мақсатында Қазақстан халқы тілдері 
күні қарсаныңда жыл сайын дәстүрлі 
түрде диктант алу жұмыстары 

ӨҢІРДЕГІ ТІЛ САЯСАТЫ – БІРЛІК ПЕН БІРЕГЕЙЛІК
ұйымдастырылады. Ауданда 2013 
жылдан бастап 2016 жылға дейін 
260 азаматтық және мемлекеттік 
қызметші «Қазтест»  жүйесі арқылы 
тестілеуден өткен, оның ішінде  
сертификаттық тестпен  16 адам 
қамтамасыз етілген.  Аудандық 
әкімдікке қарасты мекемелердің 
м е м л е к ет т і к  қ ы з м ет ш і л е р і , 
өңірлік мекемелердің мемлекеттік 
қ ы з м ет ш і л е р і ,  м е м л е к ет т і к 
қызмет көрсететін мекемелердің 
қызметкерлерін қатыстырылуымен  
2016 жылы – 90 адам, 2018 жылы 
– 110 адам, 2020 жылдарға қарай 
120 адамды «Қазтест» жүйесі 
негізінде тест тапсыру жұмыстары 
ж о с п а рл а н ғ а н .  Ж ы л  с а й ы н 
„ҚАЗТЕСТ жүйесінің ерекшелігі 
және тест тапсырмаларын орындау 
жолдары“ атты әдістемелік семинар 
ұйымдастырылады. 

Мемлекеттік тілдің әлеуметтік - 
коммуникативті қызметін жетілдіру     
бойынша алға қойған міндеттерді 
орындаудың тікелей көрсеткіші – 
мемлекеттік органдардағы жалпы 
құжат айналымын  95 % мемлекеттік 
тілде жүргізу болып табылады. Ау-
дан бойынша мемлекттік тілдегі іс 
жүргізу 2015 жылға - 94%-ы құраса, 
2016 жылы - 96% құрайды. Жыл 
барысында іс жүргізу біліктілігі мен 
тәжірибені жетілдіру, мемлекеттік 
тілде  ресімделетін құжаттардың 
сапасын арттыру мақсатында  іс 
жүргізушілерге, аудармашыларға 
арналған наурыз айында «Үздік 
аудармашы» байқауы, шілде ай-
ында «Мемлекеттік мекемелердегі 
іс жүргізудегі өзекті мәселелер» 

а т т ы  ә д і с т е м ел і к  с е м и н а р 
ұйымдастырылды. 

Қазақ тілін, орыс тілін, ағылшын 
тілін меңгергендердің және үш 
т ілді  меңгергендердің үлесін 
анықтау үшін аудандағы тілдік 
ахуалды, тұрғындарының тілдерді 
меңгеру деңгейін мен тілдің мәдени 
дәрежесін зерттеу мақсатында түрлі 
шаралар жоспарланған. Ағымдағы 
жылдың ақпан айында «Қазақшаң 
қалай, балақай?» байқауы, сәуір  
айында – «Абай оқулары» байқауы,  
тамыз айында – «Абайды оқы, 
таңырқа» Абай шығармаларын 
үш тілде оқитындарға арналған 
кездесу кеші,  мамыр айында 
«Ана тілі сұлтаны» байқауы, ма-
усым айында «Тіл – достық пен 
бейбітшілік кепілі» этномәдени 
бірлестіктермен дөңгелек үстел, 
шілде айында – «Ізденіс табысқа 
жетелейді» ағылшын тілінің курсына 
қатысушыларға арналған шығарма 
байқауы, тамыз айында – «Ағылшын 
тілі – әлемдік мәдениеттің, өнердің, 
ғылымның кілті» кітап көрмесі, шілде 
айында «Мемлекеттік тіл және 
БАҚ» байқауы, қыркүйек айында 
– «Тіл шебері» байқауы, қыркүйек 
айында мемлекеттік қызметшілерге 
арналған «Қазақстанның болашағы 
– қазақ тілінде» эссе байқауы, 
қазақ тілін меңгерген өзге ұлт 
жастарына арналған «Тілдерді 
меңгеру – мәдени достықтың 
кепілі» кездесу кеші, ағылшын тілін 
оқытушы мұғалімдерге арналған 
«Ағылшын тілін оқытудың әдіс-
тәсілдері» әдістемелік семинар т.б. 
шаралар кешені ұйымдастырылды. 

Сонымен қатар,  Абай 
көпсалалы колледжінде 
« Ү ш т ұ ғ ы р л ы  т і л » 
кабинетін ашу жұмыстары 
қарастырылуда.    

Қ а з а қ с т а н  Ре с п у -
бл и к а с ы  П р е з и д е н т і 
Әкімшіліг інің басшысы 
Ә.Жақсылықовтың 2016 
жылғы 20 шілдедегі №6-1 
тапсырмасына сәйкес, 
ел  Тәуелс і зд і г і н ің  25 
жылдығына байланысты 
жекелеген көшелер мен 
нысандарға атау беру және 
оларды қайта атау бой-
ынша жұмыстар жүргізіліп 
жатыр. Мысалы, Вольный 
ауылындағы Ермак көшесін 
Бірлік көшесіне ауысты-
ру, Дзержинский ауылдық 
округін Аққайнар ауылдық 
округіне ауыстыру, Дзержинский 
орта мектебін Ы.Алтынсарин атында 
ауыстыру туралы мәселелер қолға 
алынуда. 

Тіл саясатын насихаттауға 
арналған 2016 жылдың 9 айлығы 
бойынша барлығы 33 мақала жарық 
көрген. 23 мақала қазақ тілінде, 
10 мақала орыс тілінде. 3 мақала 
облыстық газетте жарық көрді. 

2016 жылдың 18 - сәуірі мен 18 
мамыр аралығында «Көрнекі ақпарат 
пен жарнамаға – сауаттылық» 
атты облыстық айлық жарияла-
нып, аудан бойынша біршама 
жұмыстар атқарылды. Рейд бары-
сында қамтылған заң бұзушылық 
орын алған көрнекі ақпараттар 
мен жарнамалардың саны 14 

кемшілік анықталып, оның 6 көрнекі 
ақпарат мүлдем алынып тасталса, 6 
жарнамалық ақпарат  заң талапта-
рына сәйкес түзетілді. «Электронды 
үкіметтін» Е-лицензиялау бойынша 
порталы арқылы көрнекі ақпараттар 
мен жарнамаларды орналастыру, 
олардың мәтіндерімен келісу 2016 
жылдан бастап 45 эскизге келісім 
беру арқылы жүзеге асырылған. 

Тіл – халық қазынасы, ұлттың 
жаны. Тілдің мәселесі – ұлттың 
мәселесі. Тілдің мәртебесі – ұлттың 
мәртебесі, елдің мерейі, бірлік пен 
бірегейлік кепілі. 

В.Аксанова 
Абай ауданының ішкі саясат, 

мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі ММ басшысы

ТІЛДЕР КҮНІ / ДЕНЬ ЯЗЫКОВ

22 қыркүйек күні тілдер мерекесіне 
орай Абай ауданының білім бөлімінің 
ұйымдастыруымен Топар кентіндегі 
Корниенко атындағы қосымша білім 
беру орталығында аудандық «Білім 
ошағының өшпес жұлдызы» атты Ыбырай 

Алтынсариннің – 175 жылдығына арналған 
қазақ тілі, қазақ әдебиеті мұғалімдері 
мен оқушыларының аудандық ғылыми – 
практикалық конференциясы өтті. 

Конференцияның мақсаты кемеңгер ұстаз 
Ы.Алтынсаринныің білім ордасындағы еңбегін, 
баға жетпес асыл мұрасының құндылықтарын, 
өз ұлтына, еліне деген сүйіспеншілігін 

жас ұрпақтың санасында қалыптастыру.  
Елбасының «Мәңгілік ел» идеясы мен Ыбы-
рай Алтынсарин мирас еткен еңбектерінің 
арасындағы елін қорғау, туған сүю, қамқорлық 
жасау сабақтастығын насихаттау. 

Жиында мектеп директорының міндетін 
атқарушы Анар Зейтова төрағалық етіп, 
аудандық білім бөлімнің әдіскері Сая Ше-
гирова, жалпы орта білім беретін мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті оқытушылары, мек-
теп оқушылары қатысты. Конференцияның 
жоғарғы дәрежеде өтуіне ұйытқы болып, 
аталмыш үлкен жобаны қолға алған Корниенко 
атындағы мектептің қазақ тілі мен әдебиеті 
мұғалімі Үндемес Чегирова болды. Сонымен 
қатар ұстаз «Ыбырай Алтынсариннің оқыту 

Кемеңгер ұстаз – Ыбырай Алтынсарин
жүйесіндегі методикасы» жөнінде тұщымды 
пікіплкпі мен ойларын ортаға салды. 

Бұдан кейін өз баяндамаларымен мек-
теп оқушылары шығып, ойларымен бөлісті. 
Ағартушы ғалымның өмірбаянын 11 – сынып 

оқушысы Наталья Плешакова кеңінен айтып 
берді. Ы.Алтынсариннің шежіресін 10 – сы-
нып оқушысы Владислав Герт және нағашы 
атасы Шеген би туралы 8 – сынып оқушысы 

Аслан Тафатулин мәлімет берді. Ыбырай өз 
заманында қазақ зиялыларымен де, орыс 

ақын – жазушыларымен де достық қарым – 
қатынаста болған. Солардың ішінде шоқтығы 
биік, ұлы ақынымыз Абай Құнанбаевпен 

қарым қатынасы туралы 9б – сынып оқушысы 
Влада Закирова, ағартушылық педагогикалық 
қызметі жөнінде 10 – сынып оқушысы Ангелина 
Арзамасова, Ы.Алтынсариннің педагогикалық 

көзқарасы жайында 8б – сынып оқушысы 
Игорь Холодкин, ғылыми және әдеби қызметі 
туралы 9б – сынып оқушысы Эльмира Тасыр-
баева, ағартушының қоғамдық – саяси қызметі 
жөнінде 9б – сынып оқушысы Вероника 
Магазиева баяндама жасады.  Пленарлық 

мәжілістің шарықтау шегінде 10 – сынып 
оқушысы Яна Шрейдер мұғалімдердің Ыбырай 
Алтынсарин туралы жазған хаттарынан үзінді 
оқып, сонымен қатар «Кел, балалар оқылық» 
өлеңінтөрт тілде оқып берді. Ағылшын және 
неміс тілдеріне өзі аударған. 

Бұдан кейін «Үміт еткен достарым, 
сіздерге бердім батамды» атты Ы.Алтынсарин 
еңбектерінен қойылым, сурет көрмесі арқылы 
жұмбақтар, мақалдар, мысалдарын айтып 
берді. Конференцияға келген қонақтарды 
мектеп мұражайына апарып, мектептің тари-
хымен, жетістіктерімен, мақтаныштарымен 
таныстырды. 

Конференция аясында мамандар Ыбы-
рай Алтынсариннің педагогтік, жазушылық 
қызметтеріне осылайша жан-жақты тал-
дау жасады. Ағартушы ұстаздың жасаған 
еңбектері әрқашан кейінгі ұрпақтарға үлгі 
болып қалатыны тағы да бір нақтыланды.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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ЕҢБЕК КҮНІ / ДЕНЬ ТРУДА
Музыка - это любовь и большая работа

Он не скрывает, музыка ворвалась в его жизнь неожиданно и навсегда. И сейчас 
преподаватель по классу баян и гитара Виктор Николаевич Жеребятьев, педагогиче-
ский стаж которого составляет более 50 лет, не представляет себя без этой волшебной 
и дивной страны под названием Музыка.

В этом году  наш собеседник отметил сра-
зу несколько важных дат –  50-летие трудовой 
деятельности в детской музыкальной школе 
г.Абай и 75-летний юбилей. Виктора Никола-
евича мы застали на работе в тот момент, 
когда он занимался с юными музыкантами. 
Несмотря на возраст, он продолжает работать 
и полностью увлечен любимым делом.

 - Отец моего друга отлично играл на 
баяне. Когда он касался музыкального инстру-
мента, то все вокруг сразу становились лучше 
и красивее. Мужчину приглашали на раз-
личные праздники и мероприятия. Это было 
прекрасно! Я внимательно следил за тем, как 
он нажимал на клавиши баяна. Когда же я 
взял его в руки, то музыка навсегда овладела 
моей душой. С помощью самоучителя я стал 
обучаться нотной грамоте, - рассказывает 
Виктор Жеребятьев.

Еще больше музыкальные способности 
у Виктора стали проявляться в самодеятель-
ном коллективе завода имени Пархоменко 
г.Караганды. В то время он трудился столяром 
на мебельной фабрике. С улыбкой он вспоми-
нает о том, как во время обеда играл на баяне 
и иногда настолько погружался в этот процесс, 
что забывал о том, что его ждут на рабочем 
месте. И только грозный голос начальника 
цеха приводил его в чувство. Объединив-
шись с ребятами, Виктор организовал трио 
баянистов. Первые успехи и аплодисменты 
зрителей вдохновили душу рабочего парня. 
И он решает посвятить свою жизнь музыке, 
успешно поступив в музыкальное училище 
г.Караганды и выбрав специальность «Баян 
и руководитель оркестра народных инстру-
ментов».

Получив музыкальное образование, мо-
лодой специалист стал работать педагогом 
в детской музыкальной школе г.Абай. Через 
несколько месяцев Виктора Николаевича 
назначили директором. В этой должности  он 
проработал более 17 лет, до 1983 года. В 1976 
году он закончил дирижерско-оркестровое 
отделение Челябинского государственного 
института культуры. Однако должность ди-
ректора несколько тяготила свободолюбивое 
сердце музыканта. Хозяйственные дела и 
бесконечные совещания занимали много 
времени, и музыка, к огромному сожалению, 
отходила на второй план. Посоветовавшись 
с близкими и коллегами, Виктор Николаевич 
решил снова преподавать. Найдя себе достой-
ную замену, он снова вернулся к ученикам.  
Творческий процесс заиграл яркими красками. 
За короткое время педагог создал оркестр 
русских народных инструментов и оркестр 
баянистов.

 - Это была очень трудоемкая работа. 
Представьте себе,  как нелегко научить играть 
одного ребенка, а тут приходилось работать 

с целым оркестром, где много разных музы-
кальных инструментов. Но я так соскучился 
по этой работе и  ощущал такой душевный 
подъем, что все получалось хорошо. Своими 
успехами радовали ученики - вспоминает 
ветеран педагогического труда.

Ребята достойно представляли наш район 
в области и занимали призовые места на раз-
личных музыкальных конкурсах. Много теплых 
слов музыкант адресует  своим наставникам, 
это - Боргер Самуил Иванович, который под-
кинул ему идею создать трио баянистов. А 
также педагогу по музыке, основоположнику 
профессиональной баянной школы в Казах-
стане, выдающемуся музыкальному деятелю 
Чупрову Евгению Дмитриевичу.

Стоит отметить, что Виктор Николаевич 
стоял у истоков создания школы искусств в 
п.Топар. В советское время данное учебное 
заведение было филиалом Детской музыкаль-
ной школы г.Абай. 

В непростые 90- годы, когда музыкальная 
школа в г.Абай была на грани закрытия и пе-
дагоги получали мизерную зарплату, Виктор 
Жеребятьев работал с удвоенной энергией. 
И если некоторые коллеги стали искать себя 

Абайская школа запомнится нам,
Здесь так задушевно играет баян.
Владеет сердцами та музыка здесь,
Скажи, мой учитель, о чем эта песнь?

О чем так вздыхает баяна меха,
Мелодией нежной пленяя сердца?
«Добро хранить в сердце мы учим вас здесь»
Сказал мой учитель – «об этом и песнь».

Припев

Вы нас воспитали добром,
Светом, теплом.
Ту музыку в сердце своем
Мы сбережем.
Про труд музыканта поет баянист,
Про верное сердце, про честную жизнь,
Теплом согревали Вы наши сердца,
Нам мир открывали, где есть красота.

Абайская школа запомнится нам,
Здесь так задушевно играет баян.
Та песня баяна созвучна с душой,
Как радуга с небом, как солнце с весной.

Припев

Вы нас воспитали добром,
Светом, теплом.
Ту музыку в сердце своем
Мы сбережем.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
УЧИТЕЛЮ

(автор – Стас Мезенцев)

В  новой средней школе села 
Курминское состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
вручению родным погибшего вете-
рана Великой Отечественной войны 
Абдугали Исина удостоверения к 
медали «За отвагу». В церемонии 
приняли участие представители 
Посольства Российской Федерации 
в Казахстане, педагоги и ученики,  
жители села.

- Мне приятно выполнить по-
четную миссию награждения героя 
Великой Отечественной войны 
Абдугали Исина, вашего односель-
чанина.  Перед приездом сюда я 
посмотрел историю награждения. В 
марте 1945 года он (Исин) был ранен 
в Чехословакии в наступательной 
операции. Представлен к награде в 
1948 году. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР медаль «За 
отвагу» была присвоена в 1951 году. 
А фактически вручаем сегодня его 
детям, в 2016 году, - сказал советник 
Посольства Российской Федерации 
в Казахстане Максим Кобзарь на 
торжественной церемонии.

Он отметил, что это важное 
событие не только для родных, но 
и земляков, казахстанцев. «Очень 
приятно, что награда дошла до се-
мьи», - подчеркнул представитель 
Посольства.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
59-летний сын ве-

терана Айткен Исин 
рассказал, что поиски 
боевой награды отца 
продолжались деся-
тилетия. «Этим делом 
занимался давно, с 80-х 
годов. Тогда время было 
другое, и только по-
следние поиски дали 
результаты. Мы знали 
от самого папы о его 
боевой награде. В свое 
время он сам говорил 
об этом. Мысль об этом 
тяготила его несколько 
десятков лет», - поде-
лился сын фронтовика. 
По его словам, запросы 
направлялись в разные 
архивы на территории 
России.

-Чувство безгранич-
ной радости от того, что 
все закончилось таким 
успехом. Своеобразный 
бенефис»,  - подчеркнул 
А.Исин. Родные на семейном совете 
решили, что документ о боевой на-
граде будет храниться в отцовском 
доме.

На церемонии награждения при-
сутствовали дети героя Великой От-
ечественной войны. Им сейчас от 57 

до 73 лет. На церемонию, 
проходившую  в актовом 
зале местной школы, со-
брались односельчане, от 
аксакалов до  детей.  

Абдугали Исину в этом 
году исполнилось бы 111 
лет. Ветеран умер 22 года 
назад, немного не дожив 
до своего 90-летия.

Он родился в 1905 году 
в селе Акжар Тельманского 
района Карагандинской 
области. После окончания 
школы получил педагогиче-
ское образование, работал 

в иных сферах деятельности, то наш герой 
остался верен профессии, и музыка в полной 
мере вознаградила его за эти труды.

За свой 50 летний труд Виктор Николаевич 
воспитал не одно поколение музыкантов, дал 
путевку в прекрасный мир искусства многим 
ученикам.  Ежегодно ученики Жеребятьева 
В.Н. становились лауреатами самых престиж-
ных музыкальных конкурсов и фестивалей, 
демонстрируя высокий исполнительский 
уровень, прекрасный художественный вкус. 
Среди них  - победитель многих музыкаль-
ных конкурсов баянист Марк Фицек, студент 
музыкального училища им. Таттимбета Во-
лодя Приходько, гитаристы Дима Фадеев и 
Александр Мосунов и многие другие.

За эти заслуги Жеребятьев имеет множе-
ство благодарственных писем и почетных гра-
мот от областного управления образования, 
городского отдела образования и Министер-
ства культуры Республики Казахстан. В 2015 
году Виктор Николаевич стал обладателем 
премии акима Карагандинской области в но-
минации «Лучший педагог дополнительного 
образования».

- Музыка приносит вдохновение. Бывает 

порой так, что к концу учебного года нака-
пливается усталость, но за время каникул 
скучаешь по ученикам и музыке. Это моя 
жизнь! – говорит музыкант. 

Вместе со своей супругой Верой Иванов-
ной Виктор Жеребятьев воспитал 4 детей. У 
него 4 внука и 4 внучки, подрастает правнучка.

Благодаря Виктору Николаевичу, даже са-
мые маленькие его воспитанники, становятся 
яркими индивидуальностями. Педагог береж-
но хранит лучшие традиции  музыкального 
образования, прививает юным музыкантам 
любовь к музыке, помогает им вырасти все-
сторонне развитыми личностями. Выпускники 
часто приходят в школу, чтобы проведать 
своего наставника, поблагодарить, рассказать 
о своих успехах. Виктор Николаевич и сегодня 
продолжает вести подготовку юных музыкан-
тов, успешно сочетая традиционные методы 
обучения с новыми передовыми направлени-
ями в деле обучения особо одаренных детей.

Кайрат БЛЯЛОВ

учителем, затем директором школы. 
Его призвали в армию в 1943 

году. Сначала был политруком. 
После обучения в артиллерийско-
минометном училище воевал на 4-й 
Украинском фронте в рядах 4-го ка-
валерийского казачьего Кубанского 
гвардейского корпуса. Участвовал в 
Яссо-Кишиневской, Дебреценской, 
Братиславской, Пражской опера-
циях. В Чехословакии под городом 
Нитра  А. Исин проявил мужество и 
героизм при выходе из окружения 
кавалерийской части и получил 
тяжелое ранение.

Демобилизовался 20 мая 1945 
года. Был награжден орденом От-
ечественной войны II степени. 

Интересную концертную про-
грамму подготовили артисты рай-
онного культурно-досугового центра 
и этнокультурного объединения 
«Родники» с. Курминка. 

Соб.корр.

АЛТЫН ТОЙ
Өткен аптада қазіргі 

таңда сирек өткіз ілетін 
ө н е гел і  т о й д ы ң  к у ә с і 
б о л д ы қ .  К е н ш і  А л -
пыс Нұрбеков пен жары 
Күлденсін Нұрбекованың 
отау құрғанына 50 жыл то-
луына орай «Алтын той» жа-
сады. Олар дүниеге бес бала 
әкеліп, олардан 10 немере, 
4 шөбере сүйген мерейлі 
отбасы. Көпке үлгі – өнеге 
боларлық өмір жолдарына 
қарап, сүйсінесің. Осындай 
отбасылардан жастар үлгі 
алса нұр үстіне нұр болар 
еді. Татулық, ауызбірлік, 
үлкенді сыйлау, кішіге ізет, 
иманды болу, өтірік айт-
пау және рухани тазалық 
сияқты қасиеттер адамды 

имандылыққа алып келеді. Әкені бала сыйласа, әкесі жары мен балаларын 
сыйласа, өзара түсінушілік болады. Сондай өзара қастерлеу құрметтеу 
болады. Сондай ұлағатты үлгілі жанұя пайда болады. Ұлдарын Отанының 
патриоты болуға, қыздарын ата жолымен жүруге тәрбиеледі. Қос бәйтеректің 
ынтымағының арқасында бүгінде өсіп-өнген әулет атанды. Бастысы, қос 
бәйтерек әрдайым бір – біріне сүйеу болып келеді.

Ежелгі қазақтың салт – дәстүрі тұнып тұрған тағылым – тәрбие. Бүгінгі 
ер бала ертеңгі әке, әулет басшысы, ал қыз бала болашақ ана, шаңырақтың 
ұйытқысы. Ұлдарымыз бен қыздарымыздың тәрбиесіне немқұрайлы 
қарамайық, ағайын!

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

ҚУАНЫШПАМЯТЬ
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Задачи съездов судей 
Республики Казахстан

Прошло более двух лет с момента про-
ведения VI Съезда судей, который состоялся 
в Астане 20 ноября 2013 года с участием 
Президента РК. Выступая на съезде, Глава 
государства четко и емко озвучил главную 
стратегическую цель модернизации судебной 
системы страны.

«Независимый и справедливый суд - стер-
жень деятельности любого государства. Без 
этого ни в одной стране мира, тем более в 
самых развитых государствах, не может быть 
ни благоприятного инвестиционного климата, 
ни высокого уровня благосостояния граждан, 
ни успешного развития общества. Нацио-
нальная судебная система должна стать на-
дежной гарантией стабильности в обществе, 
верховенства права, неуклонного соблюдения 
интересов общества и государства, защиты 
прав и свобод казахстанцев. В этом состоит 
главный долг казахстанских судей в сложной 
работе по реализации «Стратегии-2050», - от-
метил Глава государства.

На данном форуме Президентом страны 
обозначены пять конкретных направлений 
работы на ближайшую перспективу. Среди 
них - последовательное совершенствование 
законодательных и процессуальных норм де-
ятельности судов, судоустройства, внедрение 
альтернативных способов разрешения споров 
и конфликтов, обеспечение доступности 
правосудия широким слоям граждан, повы-
шение профессионализма судейского корпуса 
Казахстана. Успешное выполнение этих задач 
в комплексе обеспечивает вхождение страны 
в тридцатку передовых стран мира.

После VI Съезда судей Верховным Судом 
РК проведена колоссальная работа и принят 
ряд комплексных мер для реализации задач, 
поставленных Главой государства перед 
судебной системой Казахстана. Судебная 
система страны заработала в новом свете 
законов и кодексов, в делопроизводство и 
судебный процесс внедрены новые электрон-
ные технологии, оптимизирована подача 
судебных документов, определены критерии 
отбора судей.

Уже тогда закладывалась основа пяти 
институциональных реформ, потому что 
судебная система - значимый общественный 
и государственный институт. Одна из таких 
реформ - обеспечение верховенства закона, 
и основную роль в реализации этой рефор-
мы играет судебная система. Президентом 
поставлена задача - совершенствовать за-
конодательство и процессуальные нормы 
работы судов.

Был принят новый Уголовно-процессу-
альный кодекс, который расширил судебный 
контроль в уголовном процессе. Любые 
действия, затрагивающие права и свободы 
человека, как, например, арест или обыск, 
теперь проводятся только с санкции суда. Вве-
дено понятие «досудебное расследование», 
которое исключило доследственную проверку, 
предъявление обвинения следователем, воз-
вращение дел судами на дополнительное рас-
следование органам следствия и дознания. 
Введена должность следственного судьи, 
который имеет определенные полномочия при 
досудебном расследовании.

На съезде судей Главой государства было 
указано на важность сокращения числа спо-
ров, подлежащих рассмотрению в судебном 
порядке, внедрения альтернативных способов 
их разрешения, развития примирительных 
процедур и медиации, что позволит придать 
нашему правосудию восстановительный 
характер.

В новом ГПК гл. 17 отдельно регламенти-
рованы примирительные процедуры, такие как 
заключение мирового соглашения, медиация, 
в том числе судебная медиация и партиси-
пативная процедура. Урегулирование спора 
между сторонами в порядке медиации будет 

осуществляться медиатором или судьей по 
ходатайству сторон.

Обновленный ГПК на практике реализует 
меры, предусмотренные в Плане нации «100 
конкретных шагов - современное государство 
для всех». Принятие нового Кодекса вносит 
значимый вклад в обеспечение верховенства 
закона. Целью ГПК являются эффективная су-
дебная защита конституционных прав, свобод 
и законных интересов граждан и юридических 
лиц, повышение оперативности рассмотрения 
и разрешения споров, обеспечение качества 
судебных актов.

Доверие граждан к судебной системе во 
многом зависит от профессионализма судей. 
«Судья своим поведением, умом, внешним 
видом должен олицетворять законность, 
справедливость и неподкупность», - опреде-
лил облик судьи Президент страны Нурсултан 
Назарбаев.

Реализация конституционного права каж-
дого гражданина на судебную защиту своих 
прав и свобод, осуществление правосудия от 
имени Республики Казахстан, подчинение при 
отправлении правосудия только Конституции 
РК и законам предъявляют высокие требова-
ния к нравственности и морально-этическому 
облику судьи.

Судья обязан демонстрировать и про-
двигать высокие стандарты поведения с 
целью укрепления доверия общественности к 
судебной системе, что является основой для 
поддержания независимого правосудия, обе-
спечивающего гармоничное сочетание защиты 
интересов личности, общества и государства. 
Правосудие обязывает к соблюдению каждым 
судьей правил судебной и судейской этики, 
добросовестному исполнению своих обязан-
ностей, проявлению высоких стандартов 
поведения, способствующих утверждению 
авторитета судебной власти. Судья, принимая 
от общества властные полномочия по отправ-
лению правосудия, добровольно налагает на 
себя ограничения, связанные с соблюдением 
этических правил поведения.

Центральным Советом Союза судей Ре-
спублики Казахстан было принято постанов-
ление о созыве внеочередного VII-го съезда 
Союза судей в сентябре 2016 года. Съезд 
состоится в городе Астане.

Данное решение обусловлено возросшим 
требованием общества к профессиональному 
и моральному облику судьи, а также не-
обходимостью принятия нового Этического 
Кодекса судьи. Это является практическим 
исполнением Шага № 19 Плана Нации «100 
конкретных шагов – современное государство 
для всех» по реализации пяти институцио-
нальных реформ.

Мы возлагаем большие надежды на пред-
стоящий съезд судей республики, который 
позволит обозначить перспективные задачи 
для дальнейшего развития судебной системы 
в Республике Казахстан.

А.Булгакбаева Судья районного суда 
№ 2 Абайского района Карагандинской 

области 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АБАЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Графиком проведения оперативно-профилактических мероприятий 2016 

года, с 19 по 28 сентября и с 1 по 10 октября 2016 года на территории Абайского района прово-
дится оперативно-профилактическое мероприятие «БРАКОНЬЕР», по выявлению и пресечению 
нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции 
биологических ресурсов, раскрытие экологических преступлений.

С.Смаилов
Начальник Местной полицейской службыУВД Абайского района

подполковник полиции
Уважаемые жители города Абай! В целях стабилизации оперативной обстановки в области, 

в т.ч. по предупреждению, выявлению и пресечению проявлений экстремизма и терроризма, 
путем обхода территорий административного участка, активизации работы по профилактике 
правонарушений на обслуживаемых административных участках, а также повышения имиджа и 
авторитета Местной полицейской службы и в целом органов внутренних дел среди населения, 
установления тесных доверительных отношений с гражданами, в период с 1 сентября по 1 
декабря 2016 года на территории УВД Абайского района проводится областное оперативно-
профилактическое мероприятие «Участок», (далее ОПМ).

В период проведения ОПМ основными задачами данного ОПМ являются: пресечение право-
нарушений и преступлений, недопущение тяжких и особо тяжких преступлений в состоянии 
опьянения, в сфере семейно-бытовых отношений и ранее судимыми лицами, выявление и 
постановка на учеты лиц злоупотребляющих алкогольными напитками, употребляющих нар-
котические средства и психотропные вещества, а также проверка подучетных лиц по месту 
жительства и проведение с ними профилактических бесед. 

Просьба обо всех имеющихся сведениях по правонарушениям, а также преступлениям 
сообщать по телефонам 4-46-66, 4-32-54, 4-42-54 или 102.

МПС УВД Абайского района

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ!
80% пожаров происходит в жилых домах. 

Причины их практически всегда одинаковы – не-
осторожное обращение с огнем, обветшавшие 
коммуникации, неисправная электропроводка, 
курение в неположенных местах и оставленные 
без присмотра электроприборы. 

Если у вас или ваших соседей случился 
пожар, главное - сразу же вызвать противо-
пожарную службу. Если загорелся бытовой 
электроприбор, постарайтесь его обесточить, 
если телевизор - прежде всего, выдерните 
вилку из розетки или обесточьте квартиру через 
электрощит. Помните! Горящий телевизор вы-
деляет множество токсичных веществ, поэтому 
постарайтесь сразу же вывести из помещения 
людей. Накройте телевизор любой плотной 
тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней 
стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может 
взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха при-
бавит огню силы. 

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери 
горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной пло-
щадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. 
В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - неэффективно. Лучше 
всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком или даже 
землей из цветочного горшка.

Выполнение таких элементарных правил может уменьшить ущерб от пожара и даже спасти 
Вам жизнь.

К.Богуш
гл. специалист РГУ «ОЧС Абайского района»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ - 2016

Что такое легализация?
Легализация – это процедура признания 

государством прав на имущество, которое было 
сокрыто, либо не оформлено, или оформлено 
на другое лицо

В течение какого периода пройдет лега-
лизация имущества?

С 1 сентября 2014 года по 31 декабря 
2016 года.

Кто является субъектом легализации 
имущества?

Граждане Республики Казахстан, орал-
маны и лица, имеющие вид на жительство в 
Республике Казахстан. Юридические лица к 
субъектам легализации не относятся.

Какое имущество можно легализовать?
1) деньги, 2) ценные бумаги, 3) доля участия 

в уставном капитале юридического лица, 4) не-
движимое имущество, оформленное на другое 
лицо, 5) недвижимое имущество, находящееся 
на территории Казахстана, 6) недвижимое иму-
щество, находящееся за пределами Казахста-
на. 7) находящиеся за пределами Казахстана 
деньги, ценные бумаги, доли участия, а также  
недвижимое имущество, оформленное на 
другое лицо, в случае, если такое имущество 
передано в доверительное управление имуще-
ством (траст) в другие организации, у которых 
с субъектом легализации имеются договорные 
отношения и обязательства.

Если дом достроится до конца 2016 года, 
можно его легализовать?

Легализации подлежит имущество, при-
надлежащее субъекту легализации или полу-
ченное им до 1 сентября 2014 года, то есть до 
начала акции  легализации.

Подлежит ли легализации имущество, 
право на которое оспаривается в суде?

Такое имущество не подлежит легализа-
ции.

Можно ли легализовать деньги, полученные 
в качестве кредитов?

Такие деньги не подлежат легализации.
Можно ли легализовать земельный 

участок?
Земельный участок не входит в перечень 

имущества, подлежащего легализации.
Можно ли легализовать дом на земель-

ном участке с целевым назначением земли 
сельскохозяйственного назначения?

Нет, построенные объекты должны соот-
ветствовать целевому назначению земельного 
участка, а также строительным нормам и прави-
лам. Соответственно, дом, построенный на зе-
мельном участке с целевым назначением земли 
сельхозназначения, не подлежит легализации.

Что такое  Легализация? Вопрос -ответ
Можно ли легализовать строения, по-

строенные на земельном участке, принад-
лежащем родственнику?

Нет, поскольку легализуемые строения и 
сооружения должны находиться на земельном 
участке, принадлежащем субъекту легализации 
на праве собственности.

Кто несет расходы, связанные с оформ-
лением легализованного имущества?

Расходы по легализации имущества субъ-
екты легализации несут самостоятельно.

Что такое специальная декларация?
Специальная декларация – это декларация 

о легализации имущества, которая представ-
ляется субъектами легализации на бумажном 
носителе в органы государственных доходов.

Обеспечивается ли конфиденциаль-
ность информации, полученной в процессе 
проведения легализации имущества?

В соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об амнистии граждан Республики 
Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на 
жительство в Республике Казахстан, в связи с 
легализацией ими имущества» конфиденци-
альность информации, полученной в процессе 
проведения легализации имущества,  гаранти-
руется законами Республики Казахстан.

Сведения, содержащиеся в документах, 
представленных для проведения легализации, 
признаются налоговой, банковской и иной ох-
раняемой законом тайной.

До какого числа возможна подача доку-
ментов на легализацию имущества?

Срок подачи документов для предъявле-
ния недвижимого имущества, находящегося 
на территории Казахстана, заканчивается 30 
ноября 2016 года.

Срок подачи документов для легализации 
иного имущества заканчивается не позднее 5 
рабочих дней до истечения срока легализации.

Производится ли уплата сбора при ле-
гализации имущества?

Сбор за легализацию взимается в двух 
случаях с лиц, легализующих:

- деньги, если такие деньги не будут вне-
сены (не будут переведены) на отдельный 
текущий счет в банке второго уровня или 
«Казпочте»;

- имущество, находящееся за пределами 
Казахстана (недвижимое имущество, ценные 
бумаги, эмитенты которых зарегистрированы 
в иностранном государстве; доли участия в 
юридических лицах, зарегистрированных в 
иностранном государстве).

Управление Государственных доходов 
по Абайскому району

"Өтіріктің соңы - жаза..."
Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

кодексімен (бұдан әрі - ҚК) жәбірленушіге, 
куәлерге, сарапшыларға, аудармашыларға 
қатысты көрінеу жалған сөз жеткізгені және 
жалған жауап бергені үшін жауапкершілік 
көрсетілген.

Жауап беру кезінде көрсетілген тұлғалар 
ҚК 419 және 420 баптарына сәйкес міндетті 
түрде ескертіледі, өйткені қылмыстық қудалау 
органымен істі тергеу үшін жұмсалатын күш 
пен  қолдану құралдарының көлемі осы 
жауаптарға тәуелді.

Абай ауданының І ІБ Топар поли-
ция бөлімінің тергеу бөлімімен, аудан 
прокуратурасының келісуімен А.С.Маринге 
қатысты ҚК 420 бабына сәйкес дене 
жарақытын алууына байланысты жалған 
жауап беру бойынша қылмысқа дейінгі тергеп-
тексеру ісі аяқталды.

А.С. Мариннің полиция қызметкерлеріне 
жалған деректер мен істің мән-жайын 
көрсетуінің нәтижесінде үш тәулік бойы 
қылмыстық қудалау органымен оған қатысты 
қылмыс жасаған тұлғаларды анықтау  бойын-
ша іс-шаралар қолданылды.

Абай ауданының №2 сотының 2016 
жылдың 5-ші сәуіріндегі үкімімен Марин А.С. 
ҚК 420 бабының 1-ші тармағы бойынша кінәлі 
деп танылып, оған пробациялық бақылау  
белгілеумен бір жыл алты айға дейінгі 
мерзімге бас бостандығын  шектеу түрінде 
жаза қолданылды.

Тергеу кезінде Марин А.С. өзінің танысы-
мен  спирттік ішімдік ішу кезінде туындаған 

жанжалдың салдарынан дене жарақатын 
алған.  Одан кейін, бетіндегі гематомамен 
жұмысқа бара алмайтынын түсінгеннен кейін, 
еңбекке жарамсыздық парағын алу үшін  Абай 
ауданынының орталық ауруханасына және 
полиция бөліміне  жүгінуіне мәжбүр болды.

Полиция бөлімінде Марин А.С. көрінеу 
жалған сөз жеткізгені және жалған жауап 
бергені үшін жауапкершілікке тартылатыны 
туралы ескертілгеніне қарамастан,  Топар 
кенті, Гагарин көшесіндегі "Мафтун" дүкенінінің 
қасында оған белгісіз тұлғалар себепсізден  
дене жарақатын келтіргені үшін қылмыстық 
жауапкешілікке тарту туралы  полиция 
бөліміне арыз жазып, айғақ  берді.

Осындай ұқсас  мән-жайлар бойынша 
ҚК 419 бабының 2 тармағына сәйкес Абай 
ауданының №2 сотының үкімімен Бейсенова 
Н.К. сотталған.

Сонымен, 2015 жылдың 4 қаңтарында Бей-
сенова Н.К., өзінің қарыз ақша алып, одан кейін 
оларды жұмсап қойғаннан кейін туыстарының 
алдында ақталу мақсатында, ҚК 419 бабы 
бойынша  көрінеу жалған сөз жеткізгені 
үшін қылмыстық жауапкершілікке тартыла-
тыны туралы ескертуге қарамастан,  2009-
2014 жылдар аралығында Абай ауданының 
Құлаайғыр ауылында одан белгісіз біреулер 
ақшалай қаражат бопсалады деген жалған 
сөз жеткізген.

Ж.Жуманбаева
Абай ауданы прокуратурасының 

прокуроры

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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Құрметті Абай ауданы тұрғындары: 
Сіздердің назарларыңызға салатын мәселе, 
АУСЫЛ  ауруы қатерлі ауру, аурудың  шығу  
себептері және   таралуы.

Індетті керекшеліктері. Аусылға  бейім 
жануарлар: сиыр, шошқа, қой-ешкі, түйе, 
бұғы және көптеген жабайы ашатұяқтылар 
(сайғақ, бұлан, елік). Бірлі-жарым бұл ауруға 
ит пен мысық, қоян мен егеуқұйрық, тіпті кірпі 
де шалдығатыны туралы мәлімет бар. Ең 
сезімтал жануарларға  сиыр мен шошқа жата-
ды. Кей жағдайда ауру малды күткенде, адам 
да ауырады. Жасмалдың бейімділігі ересек 
малдан  гөрі  жоғары  және  оларда ауру ауыр 
түрде  өтеді.

Жануарлар вирусты сыртқы ортаға сүтімен, 
сілекейімен, несебі және нәжісімен бөліп 
шығарады. Бұның нәтижесінде қора-жай, 
әртүрлі құрал саймандар, жайылым, жем-шөп, 
суат, көлік жабдықтары т.б. ластанады.

Вирус жануарлардың денесіне негізінен 
жемшөп және сумен бірге, әртүрлі ластанған 
заттарды жалаған кезде ауыздың кілегей 
қабығы, сирақтары, зақымданған терісі арқылы 
немесе ауру малмен бірге тұрғанда аэрогенді 
жолмен енеді.

Аусыл кең жайылған індет ретінде жылдың 
әр мезгілінде, оның ішінде  күздің аяғы, қыстың 
басында жиірек байқалады. Әдетте індет 5-8 
жылда, кей жерлерде 2-3 жылда қайталанады.

Өтуі және симптомдары: аурудың өзіне 
тән белгілері ересек ірі қара малда айқын 
байқалады да, басқа бейім жануарларда, 
мысалы, бұзауда, қозыда, торайда аурудың 
белгілері өзіне тән  болмайды.

Аурудың бірінші  белгісі  жануар  денесінің  
ыстығы 41 градусқа дейін  және   одан да 
жоғары көтерілуі болып  табылады. Ауырған 
мал қатты қиналып, тамыр соғуы жиілеп, 
аузының кілегейлі  қабығы мен көзінің  ай-
наласын қызарады, күйіс қайтаруы тоқтап, 
сүті қайтады, қаңсары құрғап, тұяқ көбесі 
домбыға бастайды. Мал басын төмен созып, 
жиі ыңырсиды, шөпті аса сақтықпен шайнайды 
да, ауырсынып жұтынады, қатты шөлдейді. 
Зақымданған аяғын баспауға тырысып, 

аяқтарын  кезек-кезек  алмастырып  басып  
тұрады.

Ауру басталғаннан кейін 3 күндей өткен соң 
терінің жұқа жерлерінде қызарған бөрткендер 
пайдаболады. Ауызды  ашып қарағанда, 
кілегейлі қабықтарында, күлдіреуіктер (афта) 
көрінеді, олар дөңгелек немесе сопақша 
болып, сұйыққа толып, сызданып тұрады да, 
саусақпен басқанда  жарылады. Шөп жегенде, 
сауғанда, сирағына әртүрлі заттар тигенде 
пайда болған  күлдіреуіктер 2-3 күннен  кейін  
жарылады.

Аусыл  байқалған  шаруашылыққа не 
елді  мекенге карантин енгізіліп, қатер төнген 
территория анықталады. Ауданның, қаланың 
шаруашылық әрекеттеріне  шектеу қойылады. 
Бұл  шектеу бойынша малды, мал өнімдерін 
шетке шығаруға тиым салынып, оларды 
дайындау мен пайдаланудың ерекше тәртібі 
белгіленіп, жеке және қоғамдық көліктің 
қозғалысына уақытша тиым салынуы тиіс.

Індет ошағын шектеп, оған тәулік бойы 
кезекшілік тағайындалады. Жолдарды жауып, 
шлагбаум орнатылады.

Аусылға қойылған карантин ең соңғы 
ауырған мал жазылған немесе  сойылған соң 
21 күн өткен де  алынады. 

Р.Мыржагожин,
ветеринар дәрігер

2016 жылдың қыркүйек айының 15-күнінен 
бастап қараша айының 15 күніне дейін «Өзіңнің 
қаралатын медициналық ұйымыңды таңда» атты 
медициналық мекемеге азаматтарды еркін бекіту 
Кампаниясы өткізіледі.

Тіркелу үшін мынандай құжаттарыңыз қажет. Өз 
қолыңызбен жазылған өтініш, өз жеке куәлігіңіздің 
көшірмесі, балалар үшін туу туралы куәлігі, 
емханаға тіркеу өз отбасыңыздың бір мүшесі келіп 
те тіркелуге болады.

Анықтаманы сағат 9.00 дан 17.00 дейін 4-27-93 
телефоны арқылы алуға болады. 

Абай қ.Орталық аурухана басшылығы.

В рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи проводится Кампания свободного прикрепления граждан к медицинским 
организациям – «Выбери свою медицинскую организацию» с 15 сентября по 15 ноября 2016 
года. Регистрация прикрепления граждан осуществляется при наличии следующих документов 
– заявление произвольной формы с указанием адреса проживания, документа удостоверяю-
щего личность: удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении. Прикрепление 
осуществляется при самостоятельном обращении населения или одного из членов семьи. 

Информацию можно получить в регистратуре поликлиники г.Абая с 9.00 до 17.00 часов 
или по телефону справочной службы – 4-27-93.

Администрация КГП «ЦБ г.Абая»

Қыркүйек айының 30-күні 
сағат 9.00-дан 15.00-ге дейін 
Абай қаласының емханасын-
да «Қарттар күнін» атап өту 
«Ашық есік күні» болады. Абай 
қаласында тұратын қарттарды 
дәрігерге қаралуға шақырамыз.

                                                         
Абай қ.Орталық аурухана 

басшылығы
В рамках празднования «Дня 

пожилых людей» в поликлинике 
города Абай 30.09.2016 с 9.00до 
15.00 часов пройдет «День от-
крытых дверей». Приглашаем 
всех пожилых людей города 
Абай  и близлежащих поселков.

Администрация ЦБ 
г.Абая.

Медицинское обслуживание сельского населения района оказывается     КГП   «Центральная 
районная больница  Абайского района»,  в состав которой  входят:  

- стационар на 71 коек;
- поликлиника  на 139 посещений;
- 4 ВА; 7 ФАПов; 15 мед.пунктов;
- станция скорой помощи.
Прием в поликлинике осуществляется по 24 специальностям, на сельских участках – по 

трем.
Численность обслуживаемого населения 26680 человек. 
В 2015 году внедрены: использование пластины тахокомб при травмах печени, профилак-

тика послеоперационной спаечной болезни брюшной полости с помощью препарата мезогель, 
лечение гиперплазии эндометрия эпиголлатом и индинолом и другие.

Для улучшения материально-технической базы в 1-ом полугодии 2016 года приобретены 
операционный стол, 10 компьютеров, 10 принтеров.

На амбулаторно-поликлиническом уровне  оказывается бесплатное  лекарственное обе-
спечение по видам заболеваний и отдельных категорий граждан.   В первом полугодии 2016 
года приобретено лекарств на сумму 16млн.459,8 тыс. тенге. 

В апреле было сдано в эксплуатацию здание новой врачебной амбулатории в с.Курминское. 
Готовится к вводу здание врачебной амбулатории в с.Жартас. 

                          КГП   «Центральная районная больница  Абайского района» 

АУСЫЛДЫҢ АЛДЫН АЛАЙЫҚ

ПРЕСС-НОВОСТИ

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

___ очередной сессии Абайского районного маслихата
город Абай                                           №       /                    ________ 2016 года

Об утверждении тарифа на сбор, вывоз и захоронение коммунальных отходов по 
городу Абай и поселку Топар Абайского района для физических и юридических лиц

В соответствии с подпунктом 2) статьи 19-1 Экологического кодекса Республики Казахстан 
от 9 января 2007 года Абайский  районный  маслихат  РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые тарифы на сбор, вывоз и захоронение коммунальных отходов 
по городу Абай и поселку Топар Абайского района для физических и юридических лиц  (при-
ложение 1-2).

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

Председатель сессии                                                Н. Белан
Секретарь Абайского районного маслихата  Б. Цай

Приложение №1 к решению ___ сессии Абайского районного маслихата от «__» 
______ 2016 года № ____

Тарифы на сбор, вывоз и захоронение коммунальных 
отходов по  городу Абай 

Наименование Норма на-
копления в 
год м3

Тариф тен-
ге за 1 м3 (с 
НДС)

Стоимость услуги за сбор, вывоз, 
захоронение и утилизацию комму-
нальных отходов в месяц ( тенге)

Юридические лица 1710
Ф и з и -
ч е с к и е 
лица

Благоустроенное 
жилье (на 1 жи-
теля)

1,96 1224,39 200

Неблагоустроен-
ное жилье (на 1 
жителя)

2,53 1224,39 258

Приложение № 2 к решению ___ сессии Абайского районного маслихата от «__» 
______ 2016 года № ____

Тарифы на сбор, вывоз и захоронение коммунальных 
отходов по поселку Топар 

Наименование Норма на-
копления в 
год м3

Тариф тен-
ге за 1 м3 (с 
НДС)

Стоимость услуги за сбор, вывоз, 
захоронение и утилизацию комму-
нальных отходов в месяц ( тенге)

Юридические лица 990,10
Ф и з и -
ч е с к и е 
лица

Благоустроенное 
жилье (на 1 жи-
теля)

1,9 955,19 151,24

Неблагоустроен-
ное жилье (на 1 
жителя)

2,2 955,16 175,12

Примечание: НДС – налог на добавленную стоимость;
                        м3 - кубический метр.

ЖОБА
Абай ауданы мәслихатының  ___ кезекті сессиясы

ШЕШІМІ 
Абай қаласы                                                                            2016 жыл  _______№_____ 
Абай қаласы  және Топар кенті бойынша коммуналдық қалдықтарды жинауға, 

шығаруға және көмуге, жеке және заңды тұлғалар үшін тарифтер бекіту туралы 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 19-1 бабының 

2) тармақшасына сәйкес Абай аудандық мәслихаты ШЕШТІ: 
1.  Абай қаласы және Топар кенті бойынша коммуналдық қалдықтарды жинауға, шығаруға 

және көмуге, жеке және заңды тұлғалар үшін тарифтер, қосымшаға сәйкес бекітілсін. .
2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланғанынан сәттен кейін қолданысқа енгізілсін. 

Сессия төрағасы                                          Н. Белан   
Абай аудандық мәслихат хатшысы          Б.Цай

Абай аудандық мәслихатының 2016 жылғы «__»_______ ___ сессиясының № ___ 
шешіміне № 1 қосымша

Абай қаласы бойынша коммуналдық қалдықтарды жинау, шығару, 
және көмуге арналған тариф

Атауы Бір жылда 
жинақталу 
нормасы м3

1 м3-ге Та-
риф (ҚҚС-
мен) (теңге)

Б ір  айда коммуналдық 
қалдықтарды жинау, шығару, 
көму және кәдеге жарату 
үшін қызмет құны (теңге)

Заңды тұлғалар 1710
Жеке тұлғалар Жайлы тұрғын үй 

(1 тұрғынға)
1,96 1224,39 200

Ж а й л ы  е м е с 
тұрғын үй
(1 тұрғынға)

2,53 1224,39 258

Қарағанды облысының Абай аудандық мәслихатының 2016 жылғы «__»_______
___ сессиясының № ___ шешіміне № 2 қосымша
Топар кенті бойынша коммуналдық қалдықтарды жинау, шығару, 

және көмуге арналған тариф
Атауы Бір жылда 

жинақталу 
нормасы м3

1 м3-ге Та-
риф (ҚҚС-
мен) (теңге)

Б і р  а й д а  к о м м у н а л д ы қ 
қалдықтарды жинау, шығару, көму 
және кәдеге жарату үшін қызмет 
құны (теңге)

Заңды тұлғалар 990,10
Жеке тұлғалар Ж а й л ы 

тұрғын үй 
(1 тұрғынға)

1,9 955,16 151,24

Жайлы емес 
тұрғын үй 
(1 тұрғынға)

2,2 955,16 175,12

Ескерту: ҚҚС – қосылған құн салығы; 
                          м3-текше метр.

 МАМАН КЕҢЕСІ

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ОТКРЫТО 
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

После смерти Кадочигова Ивана Степановича, 
умершего 30.08.2016г., заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой 
Гульнаре Айтбаевне по адресу г.Абай, ул.Абая 26 
«А», тел. 8775 741 63 33, 872153-2-0384.

После смерти Алхамина Кокеман Ермековича, 
умершего 26 февраля 2016г. Заинтересованным 
лицам, необходимо обратиться к нотариусу Ержа-
нову К.Т., по адресу: г.Абай, ул.Абая, дом 56, кв.1, 
тел.872131-43711.

После смерти Горожанкина Валерия Михайло-
вича, умершего 07 августа 2016г. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.872131 47805.

Диплом ЖББ №0139450 по специальности 
050901 «Организация перевозок движения и 
эксплуатация транспорта» от 30 июля 2007г. 
(рег.№1564) выд. Казахским автомобильно-до-
рожным университетом им. Л.Б.Гончарова на 
имя Абулгазиной Айгуль Канатовны.

Аттестат о среднем образовании А 
№051173 от 18.06.1993г. выд. СШ №10г.Абай 
на имя Андроновой Елены Владимировны.

Свидетельство об окончании 9 кл. НМК 
№0904461 от 12.06.2001г. выд. СШ №10 на имя 
Ерашова Дмитрия Анатольевича (1985 г.р.).
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ПРОДАЕТСЯ

Хороший дом по ул.Школьная. Недоро-
го. Возможна рассрочка с первоначальным 
взносом.Тел. +77755264924.

2-х ком. квартира на 4 мкрн. Возможна 
рассрочка с первоначальным взносом.Тел. 
+77755264924.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АБАЙ!
Уведомляем Вас о том, что  предприятием ТОО "Абайлық жылу жүйелері" была подана 

заявка на увеличение нормы потребления тепловой энергии в размере 0,0340 Гкал/м². Ра-
нее действовавшая  норма потребления тепловой энергии на один квадратный метр  для 
физических лиц, не имеющих приборов учета тепловой энергии составляла 0,0329 Гкал/м².

Администрация  ТОО "Абайлық жылу жүйелері"

Фермерское хозяйство два коровни-
ка, свет, вода, с кормами, скотом, 35км. 
от г.Абая. Тел. 8701 5283903.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В год празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан, в рамках 

республиканской акции «Ауылым - алтын бесігім» с 19 сентября по 15 октя-
бря 2016 года акимом Карагандинской области объявлен осенний месячник по 
благоустройству, санитарной очистке городов и населенных пунктов области.

Уважаемые жители города Абай и Абайского района!
 Призываем Вас принять активное участие в мероприятиях по санитарной 

очистке на прилегающих территориях жилых домов.
А также приглашаем принять участие в областном субботнике 24 сентября, 

в районном  субботнике 08 октября и в «чистый четверг» 29 сентября, 6 
и 13 октября!!! 

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,  пассажирского транспор-
та, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района»

ДАРИ ДОБРО
Районное общество инвалидов «Жардем»  принимает  

активное участие в общественной жизни района. Вот и на 
объявленную акцию «25 добрых дел» мы откликнулись сразу. 
Обратились ко всем предпринимателям г.Абай с  просьбой 
оказать помощь теплыми вещами.  На нашу просьбу отклик-
нулись ИП Карабутян Н.И.,  ИП Ермакиова Р.Б.,  ИП Лунина 
Л.Н. Выделенные теплые вещи (куртки, кофты, джинсы) были 
розданы инвалидам. Кроме того, руками наших женщин были 
связаны теплые носки, их также подарили тяжелобольным 
инвалидам.

В нашем обществе делать добрые дела стало традицией. 
В течение года мы постоянно организовываем праздники, 
конкурсы, поездки в театр, художественные выставки.  На 
днях мы посетили театр музыкальной комедии, где посмо-
трели  спектакль «Веселая вдова». Сколько слов восхищения мы высказали актерам театра.

Еще много добрых дел нам предстоит сделать.
Л.Хлыстова, районное общество инвалидов «Жардем»

«КГП «Жігер-су» сообщает, что на основании приказа №174  от 17.08.2016 г. Респу-
бликанского Государственного Учреждения «Департамента Комитета по регулированию 
естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной Экономики 
Республики Казахстан по Карагандинской области» утвержден  с введением в действие с 
1октября 2016 г. тариф и тарифная смета на услуги по подаче воды по распределительным 
сетям с. Жумабек Курминского с.о. Абайского района в размере – 50,62 тенге за м3 без НДС

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В золотую осеннюю 
пору мы чествуем убеленных сединами ветеранов.

ОБРАЩЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА АБАЙСКОГО РАЙОНА, СОВЕТА СТАРЕЙШИН г.АБАЯ, 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ К ЖИТЕЛЯМ АБАЙСКОГО РАЙОНА, ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИ-
ВАМ, ПРОФСЮЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, БИЗНЕС-СООБЩЕСТВУ!

Старшее поколение нуждается в нашем внимании и заботе, сердечном отношении. 
  С 1 октября по 30 октября 2016 года в Абайском районе объявляется месячник 

благотворительных акций в помощь пожилым людям, пенсионерам и инвалидам 
«Дари добро!»

№ п/п Наименование государственного учреждения Номер телефона
1. Аппарат акима Абайского района 4-91-73
2. Аппарат акима города Абай 4-29-54
3. Аппарат акима поселка Топар 3-21-87
4. Аппарат акима поселка Южный 56-5-34
5. Аппарат акима поселка Карабас 4-54-83
6. Аппарат акима Коксунского сельского округа 52-4-82
7. Аппарат акима Кулайгырского сельского округа 57-3-03
8. Аппарат акима Акбастауского сельского округа 8-721-32-31-131
9. Аппарат акима Самарского сельского округа 8721-32-44-2-90
10. Аппарат акима Курминского сельского округа 50-7-18
11. Аппарат акима Карагандинского сельского округа 91-3-18
12. Аппарат акима Мичуринского сельского округа 90-2-11
13. Аппарат акима Есенгельдинского сельского округа 8-721-59-62-072
14. Аппарат акима села Сарепта 55-3-23
15. Аппарат акима села Юбилейное 58-3-36
16. ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абай-

ского района»
4-71-56

17. ГУ «Отдел образования Абайского района» 4-37-69
18. ГУ «Отдел физической культуры и спорта Абайского района» 4-32-20
19. ГУ «Отдел строительства Абайского района» 4-29-17
20. ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства 

Абайского района»
4-83-17

21. ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района» 7-90-51
22. ГУ «Отдел ветеринарии Абайского района» 4-20-42
23. ГУ «Отдел экономики и финансов Абайского района» 4-19-97
24. ГУ «Отдел государственных активов и закупок Абайского района» 4-19-63
25. ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Абайского 

района»
4-19-91

26. ГУ «Отдел занятости и социальных программ Абайского района» 4-90-50
27. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс-

порта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района»
4-87-35

К сведению жителей Абайского района!
В аппаратах акима Абайского района, города Абай, сёл, сельских округов и поселков района, го-

сударственных учреждениях, финансируемых из местного бюджета установлены телефоны доверия с 
режимом работы с 09.00 часов до 18.30 часов для сообщения о фактах нарушения Этического кодекса 
государственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной службе и о 
противодействии коррупции:

Телефон доверия
В государственном учреждении «Аппарат Абайского районного маслихата» действу-

ет телефон доверия: 4-05-54 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения 
о фактах нарушения государственными служащими аппарата маслихата норм Кодекса 
чести государственных служащих, законодательства о государственной службе и борьбе 
с коррупцией.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЛИГИИ

Получите правильные ответы на них, позвонив на бесплатный номер «горячей линии» 114. 
Юристы, теологи, религиоведы, психологи дадут бесплатную консультацию и окажут помощь 

пострадавшим от деструктивной религиозной деятельности. Абоненты Beeline также могут вос-
пользоваться услугами информационно-консультативного центра по номеру 8(777)-0000-114. 

В Интернет-сети правильная информация о религии представлена на сайтах E-Islam.kz и 
e-religioved.com. На территории Абайского района по вопросам сфере религии обращайтесь по 
телефонам 4-71-56, 4-46-34. 

Не позволяйте псевдорелигиозным деятелям использовать себя и своих близких в своих ко-
рыстных целях! Не будьте равнодушными – сообщайте о фактах незаконной деятельности таких 
организаций!

Межнациональное и межконфессиональ-
ное согласие в стране являются залогом 
успешного развития любого государства. 

Казахстанская модель межэтнической 
толерантности и общественного согласия 
стала узнаваемым брендом нашей страны 
на международной арене. Важно сохранить 
мир и согласие между народами, которые, по 
словам Главы государства Н.А. Назарбаева, 
являются нашим главным богатством.

Об этом и на другие темы в этом месяце 
говорили члены районной информационно-
разъяснительной группы по вопросам религии. 

Встречаясь с трудовыми коллективами 
ТОО «Абайлық жылу жүйелері» и КГП «Жігер 
Су», лекторы разъяснили негативную сущ-
ность радикальной религиозной идеологии, 
обсудили принципы светскости государствен-
ного устройства республики. В беседе была 
затронута и тема требования к школьной фор-
ме. Большинство аудитории высказало мне-
ние, что религиозная атрибутика в школьной 
форме является ничем иным, как пропагандой 
исповедуемой религии. Участники встречи не 
хотели бы, чтобы их дети на этих основаниях 
(из-за необычной одежды) потянулись к ре-
лигии. Верить нужно сердцем, уверенны они. 
К тому же, требования распространяются 
только на период нахождения ребенка в об-
разовательном учреждении.

Член ИРГ по религии Н.С. Филипенко 
провела познавательную беседу на тему 
«Укрепление общеказахстанской идентично-
сти как метод противодействия религиозному 
экстремизму». У нас, граждан Казахстана, 
есть общенациональная идея – наш Мәңгілік 
Ел. Наталья Сергеевна в интересной форме 
изложила содержание патриотического акта, 
принятого на сессии Ассамблеи народа Ка-
захстана в этом году. «Нашему поколению 
выпала высокая честь и ответственность под 
лидерством Елбасы, Первого Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 
созидать историю нового Казахстана», - гово-
рится в акте. Лектор призвала присутствующих 
хранить и передавать поколениям Семь не-
зыблемых основ Мәңгілік Ел. 

Также состоялись встречи ИРГ с молоде-
жью Абайского многопрофильного колледжа. 
Наиб-имам мечети города Абай М. Абилов 
дал разъяснения основных канонов Ислама 
и ответил на вопросы.

Информационно-разъяснительная работа 
по пропаганде межнационального, межкон-
фессионального согласия, противодействию 
религиозному экстремизу и терроризму будет 
продолжена. 

О.Цой
Зам.рук.отдела внутренней политики, 

культуры и развития языков 

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО
РЕЛИГИОЗНОМУ 

ЭКСТРЕМИЗМУ НЕТ!


