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К‰н тєртібіндегі мєселе – ауданныњ  2015 жыл-
дыњ бірінші жартыжылдыѓындаѓы єлеуметтік –
экономикалыќ дамуыныњ ќорытындылары жєне
ІІІ тоќсандаѓы міндеттері туралы. Негізгі
баяндаманы аудан єкімініњ орынбасары А.Ќали-
асќаров жасады. Асхат Мейрамѓали±лыныњ
айтуынша,  ‰стімідегі жылдыњ бірінші жартыжыл-
дыѓына бекітілген бюджет жоспары 127,3 пайызѓа
орындалды,  399,6 млн. тењгеніњ  орнына наќты
508,6  млн. тењге  т‰сті. Республикалыќ бюджет
118,0 пайызѓа  орындалса, жергілікті  бюджеттіњ
жоспары 129,7 пайызѓа  орындалды. ¤неркєсіп
саласында μндірілген μнім кμлемі 1849,1 млн.
тењгені немесе  2014 жылмен салыстырѓанда
136,0%,  наќты индекс кμлемі 145,3% (2014 жылы
–1359,5 млн.тењгеніњ μнімі μндірілген) ќ±рады.

«ЮгПищеПром» ЖШС-не уаќытымен бидай жет-
кізілмеуіне, дайын μнімніњ баѓасы бєсекеге  ќабі-
летті болмауына жєне осы себептерден ќаржы
ќиыншылыќтарына байланысты аѓымдаѓы жыл-
дыњ 20 наурызынан бастап ж±мыс жасамауы сал-
дарынан ±н μндірісініњ кμлемі 46,7 пайызѓа
тμмендеп, (2014ж.-4098 тонна, 2015 ж.-2185) 70
ж±мысшысы тμленбейтін ењбек демалысында
отыр. Оѓан ќоса, кремний μндірісіндегі
«KazSilicon» MK ЖШС-гі жоспарлы жμндеу ж±мыс-
тарына  байланысты мамыр-маусым айларында
ж±мысын уаќытша тоќтатќан. Кєсіпорын 15
шілдеден бастап толыќ ќуаттылыѓына шыѓып,
ж±мысын бастады. «NST Group KZ» ЖШС-де
стекломагнезитті таќталары μндірісі іске ќо-
сылып, жањадан 25 ж±мыс орны ашылды. 2014

‡стіміздегі жылдыњ 30 – шілдесінде  аудандыќ Мєдениет ‰йінде
аудан єкімдігініњ алќа мєжілісі μтті. ¤њір басшысы Ќ.Є.Бисембаев
тμраѓалыќ еткен жиынѓа аудандыќ маслихаттыњ хатшысы,
депутаттары, ќала, ауылдыќ округ єкімдері, мемлекеттік мекеме,
бμлім басшылары, «Н±р Отан» партиясы аудандыќ филиалыныњ,
ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ жєне б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ
μкілдері ќатысты.

Атќарылѓан ж±мыстар сараланды
ж ы л д ы њ 1 - ш і
ж а р т ы ж ы л д ы ѓ ы н д а
90,7 пайыз болса, биылѓы жылы 145,3% межеден
тμмендетпеу жоспарланып отыр. Жыл басынан
аудан экономикасына 1860,0 млн. тењге
инвестиция тартылды, 2014 жылмен
салыстырѓанда 109,6 пайызды ќ±рады.
Инвестиция кμлемініњ ±лѓаюы негізінен жеке
ќаражат есебінен, жєне сервистік ќызмет кμрсету
орындарыныњ  ќ±рылысы мен іске ќосуѓа
жоспарланѓан жобалар  есебінен.

Т±рѓын ‰й саласы бойынша жоспарланѓан меже
2014 жылѓа ќараѓанда (4488 мыњ ш.м)- 2015 жылы
( 5561 мыњ шаршы метр) т±рѓын ±й ќ±рылысы 1073
шаршы метрге немесе 23,9 пайыза μскен, ал
ќ±рылыс ж±мыстарыныњ кμлемі 2014 жылдыњ 1-ші

жартыжылдыѓында 770,4
млн. тењге болса, 2015
жылы 673,9 млн. тењге.
Б‰гінгі к‰нге, аудан
бойынша  мемлекеттік т±р-
ѓын ‰й ќорынан т±рѓын
‰йге м±ќтаж азаматтар
кезегіне жалпы 887 адам
енгізілген. Шаѓын кєсіпкер-
лік саласы бойынша ж±мыс
жасайтын шаѓын кєсіпкер-
лік  субъектілерініњ саны –
2322 бірлікті ќ±рады, оныњ
ішінде 54 зањды т±лѓа,
1365 жеке кєсіпкерлер мен
903 шаруа ќожалыќтары,
5503 адам ж±мыспен ќам-
тылды.  Шаѓын кєсіпкерлік
субъектілермен 2080,5
млн. тењгеніњ μнімі (ж±мыс-
тары, ќызметтері)  μндірі-
ліп, 2014 жылдыњ дењгейіне

ќараѓанда 105,0 %-ды ќ±рады. Бюджетке 98,6
млн. тењге салыќ тμлемдері т‰сіп, былтырѓымен
салыстырѓанда   100,1   пайызды ќ±райды.

Ауданда 35 елді мекен бар. Орталыќтан-
дырылѓан ауыз сумен ќамтылѓаны  20 елді мекен
немесе 57%.  Аѓымдаѓы жылдыњ бірінші жарты-
жылдыѓында осы сала бойынша келесі ж±мыстар
атќарылды: «Аќ б±лаќ 2011-2020» баѓдарламаныњ
шењберінде Ќараќ±м, Жасталап, ‡шкμмей, Кіші-
тμбе, Аќжар, Жањаталап, Кμкдала ауылда-рыныњ
сумен жабдыќтау нысандарды жањѓырту жєне
ќ±рылысы ж‰ргізуге облыс бюджетінен  69,8 млн.
тењгеге жобалыќ-сметалыќ ќ±жаттамалар єзір-
ленуге ќаражат бμлінді.

Облыстыќ мањызы бар жалпы пайдаланатын
автомобиль жолдарыныњ ±зындыѓы, аудан
бойынша 371 км ќ±райды. Аудандыќ мањызы бар

жолдардыњ ±зындыѓы 382,9 км. Биылѓы жылы
облыстыќ      мањыздаѓы     жолдарѓа 218,4 млн.
тењге, аудандыќ мањыздаѓы жолдарѓа 234,4
млн. тењге ќарастырылды. Ауданда 48000 астам
адам ќоныстанѓан, олардыњ ішінде: экономи-
калыќ белсењді халыќтыњ саны –  26628 ( 2014
жылы-26110), ж±мыспен ќамтылѓандардыњ саны
– 25430 (2014 жылы-24727), ж±мыссыздар саны
– 1198  (2014 жылы-1383),  ж±мыссыздыќ дењгейі
– 5,8% .  Бірінші жартыжылдыќта аудан бойынша
441 жања ж±мыс орындары ашылды, б±л жылдыќ
жоспардыњ – 66,8 пайызын ќ±рады (жылдыќ
жоспар 660), облыстыќ кμрсеткіш 48 %.

Білім беру саласы бойынша:  биылѓы жылы
мектептерді бітірген 312  т‰лектіњ  249-ы ¦БТ-ге
ќатысып, орташа балл 72,8%  ќ±рады. Б±л 2014
жылѓы (72,1%) ќараѓанда 0,7 балѓа μсіп отыр,
біраќ облыстыќ  орташа балдан тμмен, (77,0
%). «Алтын белгіге»  9  ‰міткерінен  6-ы μз
білімдерін дєлелдеді.

Денсаулыќ саласы бойынша: негізгі жєне
ж±ќпалы аурулар кμрсеткіштері:  бала туу дењ-
гейі -  370 ( 327), μлім дењгейі - 172 (163),  вирус-
тыќ бауырдыњ ќабынуы  - 3 (2), μкпе ауруы (ту-
беркулез) – 18 (21), ВИЧ – 7 (11),
мерез (сифилис) – 1, Эхинококкоз 6, грипп-ОРЗ
-  2487(1993)  -  803(383),  ОКИ -5(2) - 2(1), че-
сотка - 5 (10,4).  Ана μлімі  - жоќ,  бала μлімі 1
жасќа дейінгі  - 3 немесе 7,3% (5 немесе 13,2 %).

 Сонымен ќатар μз баяндамасында аудан
єкімініњ орынбасары ішкі саясат, мєдениет,
ауылшаруашылыќ, ќ±ќыќ орѓау т.б. салалары
бойынша да жан-жаќты айтты. Ќорыта келгенде,
баяндамашыныњ кμтерген  дерек кμздеріне
ќараѓанда, есепті мерзімде жетістіктер бар-
шылыќ. Алайда, шешімін таппаѓан, єрі атќа-
рылатын ж±мыстар да аз емес. Аудан єкімі
Ќайрат Єшірєлі±лы атќарылѓан шаруаларѓа
сєйкес тиісті баѓа бере отырып, алдаѓы тоќсанѓа
тыњ тапсырмалар берді, атќарылмай ќалѓан,
шешілмей т±рѓан мєселелердіњ т‰йінін тарќатып,
жоспарланѓан межелерді орындауды талап етті.
Сонымен ќатар мєжіліс барысында білім бμлімініњ
басшысы ќызметін атќарушы Ќайрат Ќасымов
пен ‡штμбе ќаласыныњ єкімі Ќанабек Есбо-
тановты жєне таѓы басќаларды мінбе тμрінен
тыњдап, есеп алды.

Аудан єкімдгініњ алќалы мєжілісінде басќа  да
мєселелер ќаралды. Жиынды ќорытындылаѓан
μњір басшысы Ќайрат Єшірєлі±лы орынба-
сарларына, ќала, ауыл єкімдеріне, бμлім басшы-
ларына тиісті тапсырмаларын ж‰ктеді.

С. ДЄРКЕНБАЕВА

Сіздерді кєсіби мерекелеріњіз- Ќ±рылысшы
к‰німен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз! Ќ±рылыс
дегеніміз жања т±рѓын ‰йлер, μнеркєсіптік кє-
сіпорындар жєне єлеуметтік объектілер деген сμз.

Б‰гінгі к‰ні сіздердіњ мамандыќтарыњыз
Республикамыздаѓы ењ керекті жєне ‰лкен
с±ранысќа ие мамандыќ болып табылады.
Елбасымыз Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаев атап
кμрсеткендей «Ќ±рылыс саласы – экономикалыќ
дамудыњ ќозѓаушы к‰ші ретінде ќ±рылыс
материалдары мен жићаз μнеркєсібініњ, металл
μњдеудіњ дамуына т‰рткі болатын саланыњ бірі».
Ќ±рылысшылардыњ ењбегі еліміздіњ экономика-
сыныњ дамуы ‰шін зор мањызѓа ие. Ењ бейбіт
жєне жасампаз кєсіптіњ μкілдері б±рынѓы уаќыт-
тардан бері еліміздіњ бет-бейнесін жаќсартып ке-
леді: т±рѓын ‰йлерді, білім беру жєне меди-
циналыќ мекемелерді, мєдениет жєне спорт, сон-
дай-аќ инженерлік жєне кμлік инфраќ±ры-
лымыныњ объектілерін салады. Сіздердіњ μз істе-
ріњізге деген адалдыќтарыњыздыњ, ±дайы
μзгеріп отыратын нарыќќа бейімделе білу
ќабілеттеріњіздіњ нєтижесінде елімізде ќ±рылыс
жанданып, халыќ жања стандарттар мен
заманауи дизайнѓа бой ‰йретуде.  Елбасы ба-
сымдыќ сипатын айќындаѓан «Ќолжетімді
баспана-2020» баѓдарламасыныњ іске асыры-
лып, т±рѓындардыњ баспанамен ќамтылуы кемел
ойлы осы мамандыќ иелері ењбегініњ жемісі.
Ж±мыстыњ сапасы мен оныњ єсемділігі ќ±ры-
лысшы ќолыныњ шеберлігіне байланысты.

Ќ±рметті ќ±рылысшылар! Еліміздіњ ажарын
ашатын, айбарын асќаќтататын келісті келбетініњ
кμркеюіне ќосќан ‰лестеріњіз жєне мамандыќќа
берілгендіктеріњіз ‰шін алѓысымызды білдіреміз.
Барша аудан т±рѓынадырыныњ атынан сіздерге
мыќты денсаулыќ пен сєттілік, жоѓары кєсіби бі-
ліктілік жєне ењбектеріњізге жања табыстар
тілейміз!

Аудан єкімі Ќ. БИСЕМБАЕВ,
 мєслихаттыњ хатшысы Б. СМАИЛОВ

Ќ±рметті ќ±рылыс

саласыныњ ќызметкерлері!

Жилищная помощь не
назначается: 1) безработ-
ным, неXзарегистрирован-
ным в уполномоченных ор-
ганах по вопросам занятос-
ти и трудоспособным граж-
данам РК, письменно отка-
завшимся от участия в ак-
тивных мерах содействия
занятости, кроме инвали-
дов и лиц, в период их на-
хождения на стационарном
лечении более одного меся-
ца, учащихся, студентов,
слушателей, курсантов и
магистрантов очной формы
обучения, а также граждан,
занятых уходом за инвали-
дами I и II группы, лицами
старше восьмидесяти лет,
детьми в возрасте до семи
лет; 2) безработным, без
уважительных причин отка-
завшимся от предложенно-
го уполномоченными орга-
нами трудоустройства, в
том числе на социальное
рабочее место или общес-
твенную работу, от профес-
сиональной подготовки,
переподготовки, повыше-
ния квалификации, само-
вольно прекратившим учас-
тие в таких работах и
обучении. Малообес-

Аптаныњ сейсенбі-
сінде Жањаталап орта
мектебініњ акт залында
Елбасымыздыњ ±сын-
ѓан «¦лт жоспары – 100
наќты ќадам» 5 инсти-
туционалды реформа-
сыныњ мєні мен мазм±-
нын ќараша халыќќа т‰-
сіндіру маќсатында се-
минар отырысы μткі-
зілді.

Семинар ќонаќтарыныњ
ќатарында Алматы об-
лыстыќ тілдерді дамыту
басќармасыныњ басшысы
Ахмет Кендірбек±лы, Ќаратал ауданы єкімініњ орынбасары К.Байтаева,аудандыќ мєдениет жєне
тілдерді дамыту  бμлімініњ басшысы Ж.Теберіков, аудандыќ ішкі саясат бμлімініњ басшысы С.
Иманѓалиева,Балпыќ а\о єкімі  Ѓ. Уалиевтар болды. Аталмыш жиынныњ μткізілуіне ±йытќы болѓан
А. Кендірбек±лы жиынѓа ќатысушыларѓа, ауыл т±рѓындарына аталѓан реформа жайлы кењінен
єњгімелеп, жан-жаќты, тыњ мысалдар келтіре отырып т‰сіндірді. Тоќсан ауыз сμздіњ тобыќтай
т‰йініне тоќталатын болсаќ: 5 институционалдыќ реформаныњ: бірінші баѓыты «Кєсіби мемлекеттік
аппарат ќ±ру», Алаш ќайраткерлерініњ бірі айтќандай «Атќарушы хакім – халыќтыњ баќташысы,
халыќќа жаќын т±ру, оныњ м±њ-м±ќтажын жоќтау», сол сияќты мемлекетті кім басќарады?, ќалай
басќарады  жєне т.б. кμптеген функцияларды айќын, єрі єділ атќару, оњ нєтижесін халыќќа
сезіндіру; екінші баѓыты «Зањныњ ‰стемдігін арттыру», яѓни зањѓа міндетті т‰рде баѓыну,  сот
тμрелігі, конституция, зањ т.б. ‰стемдігін бірінші ќою;  3 баѓыт «Индустрияландыру жєне
экономикалыќ μсу», яѓни  Н±рлы жол» баѓдарламасы бойынша не істеуіміз керек?  Єлем елдерін
жайлап келе жатќан даѓдарысќа ±рынбауымыз ‰шін «Тарта жесек тай ќалады, ќоя жесек ќой
ќалады» деп, б±рынѓы ата – бабаларымыз айтып μткеніндей, барша халыќты ысырапшылыќтан
аулаќ болуѓа, балаларды титтейінен ‰немшілдік пен ќанаѓаттылыќќа ‰йрету ќажеттілігі заман
талабы екенін т‰сіндіреді; 4 баѓыт «Біртектілік жєне біртілділік». Ол дегеніміз: Ќазаќстан кμпэтносты
ел болѓандыќтан, елімізде к‰н кешіп жатќан єр ±лттыњ дінін, салтын дєст‰рлерін ќ±рметтей отырып,
бір маќсат, бір м‰ддеге ±йысып, мысалѓа алатын болсаќ, Наурыз мерекесі т. б. болсын бір
мєдениетке ж±дырыќ болып ж±мылдыру, бар ±лттыњ басын ќосу, бір тілде т‰сінісу т.б. 5 баѓыты
«Есеп беретін мемлекетті ќалыптастыру», яѓни ‡кімет басындаѓылар халыќпен тыѓыз байланыста,
адал, єрі єділ, ашыќ т‰рде ж±мыс істеу. Жиын барысында кеш ќонаѓына ауыл т±рѓындары
тарапынан салмаќты с±раќтар ќойылып, ±тымды жауаптар берілді. Жиналѓандар атынан ауыл
аќсаќалы рухани азыќ болатын ±тымды ойларын ортаѓа салѓан Ахмет Кендірбек±лына алѓысын
айтты. Аудан єкімініњ орынбасары К‰лпаш Ізм±ќанќызы жиынѓа ќатысушы барша ќауымѓа
ризашылыѓын білдіре келе, семинар ж±мысын жабыќ деп жариялады. Таѓылымды кештен татымды
кењестер алѓан ауыл т±рѓындары тамаша кμњіл к‰ймен тарќасты.

Л. ЖАНБОТАЌЫЗЫ

‡стіміздегі жылдыњ 5 тамызында  Ќа-
ратал ауданы єкімі Ќайрат Бисембаев
‡штμбе ќаласындаѓы кєріз ж‰йесі жєне
жылыту ж‰йесі объектілерін тексеру
маќсатымен  барып, тиісті ж‰ргізіліп
жатќан ќ±рылыс ж±мыстарымен та-
нысты.

Ќазіргі тањда, кєріз ж‰йесініњ 22 га су
б±ру алќабын ќоршау ж±мыстары жєне
ќысым коллекторынан су б±ру алќабыныњ
арасы ќ±бырларын орнату  ж±мыстары
ж‰ргізілуде. ¤њір басшысы  мердігерге,
бμлім басшыларына жєне аудан єкімініњ
орынбасарына ж±мыстардыњ ќырк‰йек
айында аяќталуы ќажет екендігін басып
айтты. Сонымен ќатар, алдаѓы жылыту
маусымына дайындыѓымен танысу маќса-
тымен аудандаѓы нысандарды аралады.
Осыѓан орай,  ќайта жањѓырту жєне
ќ±рылысын ж‰ргізу ж±мыстары бойынша
аудандыќ орталыќ аурухана мен Б.Римова
атындаѓы орта мектепті жылу ж‰йесіне ќосу
‰шін тиісті жылу трассаларын салу ж±мыс-
тарымен танысты.

Ќайрат Єшірєлі±лы аудандаѓы жол ќ±ры-
лысы ж±мыстарыныњ да жай к‰йін кμзімен
кμріп, ‡штμбе ќаласыныњ Є. Молдаѓ±лова,
Н±рм±ханбетов жєне Железнодорожная
кμшелеріне ж‰ргізілген жол жμндеу ж±мыс-
тарыныњ сапасын тексерді.Сонымен ќатар,
Ќ.Бисембаев μнім сапасын арттыру маќса-
тында жоспарлы жμндеу ж±мыстарын  ж‰р-
гізген   «KazSilicon» мекемесіне барып, ком-
бинаттыњ ж±мысымен танысты. Мамыр-
маусым айларында ж±мысын уаќытша тоќ-
татќан  аталмыш  кєсіпорын б‰гінгі к‰нге
толыќ ќуаттылыѓына шыѓып,  ж±мысын жал-
ѓастыруда.

Аудан єкімі бірќатар

объектілерді аралады

Семинар

5 институционалды реформа хаќында...

О жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) Каратальского района
Решением Маслихата Каратальского района № 48-

195 от 09.07.2015 года «Об определении размера и
порядка оказания жилищной помощи малообеспе-
ченным семьям (гражданам) Каратальского района»
были утверждены размер и порядок оказания жилищной
помощи малообеспеченным семьям (гражданам). Со-
гласно этого решения жилищная помощь оказывается
за счет средств местного бюджета в виде денежных
выплат семьям, постоянно проживающим в данной
местности и являющимся собственниками или нани-
мателями (поднанимателями) жилья.

печенные семьи, имеющие в
частной собственности более
одной единицы жилья или
сдающие в наём или аренду,
утрачивают право на получение
жилищной помощи. Для назна-
чения жилищной помощи граж-
данин (семья) в центр обслу-
живания населения (ЦОН) пре-
доставляет следующие доку-
менты: 1. заявление по форме
согласноX приложению 1 к стан-
дарту; документ, удостове-
ряющий личность; документы,
подтверждающие доходы
семьи; счета о размерах еже-
месячных взносов на содержа-
ние жилого дома (жилого
здания); счета на потребление
коммунальных услуг; 6. квитан-
цию-счет за услуги телекомму-
никаций или копия договора на
оказание услуг связи; счет о
размере арендной платы за
пользование жилищем,
арендованным местным испол-
нительным органом в частном
жилищном фонде, предъявлен-
ный местным исполнительным
органом; Наниматели (подна-
ниматели) жилья предоставля-
ют договор аренды жилья, за-
веренный нотариально. При
исчислении совокупного дохо-
да семьи учитываются все виды

доходов, полученные в Рес-
публике Казахстан и за её
пределами: доходы, полу-
чаемые в виде оплаты труда,
социальных выплат, пенсий;
ежемесячные государствен-
ные пособия на детей до 18
лет; государственная адрес-
ная социальная помощь;
доходы от предприни-
мательской  и других видов
деятельности; доходы в
виде алиментов на детей и
других иждивенцев; доход
от личного подсобного
хозяйства полученный от
выращивания сельскохо-
зяйственной продукции, со-
держания и разведения скота
и птицы рассчитывается на
основании сведений зая-
вителя о наличии личного
подсобного хозяйства, со-
гласно приложениям; От
прочих заявленных доходов,
включая денежную и нату-
ральную помощь родствен-
ников и других лиц.

Физические и юридические
лица обязаны представлять
достоверную информацию.
В случае не представления
требуемых документов жи-
лищная помощь не назна-
чается. При представлении
заведомо недостоверных
сведений, повлекших за со-
бой назначение завышенной
или незаконной жилищной
помощи, собственник воз-
вращает незаконно получен-
ную сумму в добровольном
порядке, а в случае отказа  -
в судебном порядке.

Отдел социальных
программ

Аудан єкімдігінде

Атќарылѓан ж±мыстар сараланды
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2014-2015 оќу жылында ауданымыздыњ
білім беру ж‰йесінде 30 жалпы білім беретін
мектеп, тμрт балабаќша (№97, №25,
«Маќсат», «Н±р»), екі мектептен тыс мекеме
( Балалар шыѓармашылыѓы орталыѓы, Оќу
μдірістік кєсіпорны) ж±мыс істейді.

Аудан бойынша 23 орта мектеп, 4 орталау, 3
бастауыш мектеп ж±мыс жасайды. Олардыњ18-і
ќазаќ мектебі, 11-і аралас мектеп, 1-уі орыс мек-
тебі. Оќушыныњ шыѓармашылыќ ќабілетін дамыту
маќсатында мектептерде єр т‰рлі пєндер
бойынша факультатив курстары мен ‰йірмелер
жєне Б. Римова атындаѓы орта мектеп-
гимназиясында (1993 жылдан),  Морозов атын-
даѓы №51 орта мектеп-гимназиясында (1996
жылдан) пєндерді (ќазаќ тілі, орыс тілі, мате-
матика, аѓылшын тілі) терењдетіп оќытатын 5-9
сыныптары аралыѓында гимназия сыныптары
ашылѓан. №13 орта мектебі жанында интернат
ж±мыс істейді,онда ата-аналары темір жол
бойында ж±мыс істейтін жєне білім мекемелері
жоќ елді мекендердіњ 63 баласы тєрбиеленді.
(2013-2014 оќу жылында 77 бала) Аудан бойынша
2014-2015 оќу жылында 4 мектепке дейінгі мекеме
жєне 20 шаѓын орталыќ,  барлыѓы  24 мектепке
дейінгі мекеме ж±мыс жасады,  0-7 жастаѓы бала
саны- 5572 оныњ ішінде 3-6 жастаѓы бала саны -
1935. Ќазіргі тањда 4 балабаќшада 592 бала, 20
шаѓын орталыќта 625 бала * мектепке дейінгі
білім алуда, барлыѓы - 1217 бала  тєрбиеленуде.

Ќаламыздаѓы №97 балабаќшасында 1 топ 25
орындыќ (ќазіргі уаќытта 25 бала бар) сана-
торлыќ топ ж±мыс жасайды. М‰мкіндігі шектеулі
балалармен (87 бала) мектептегі дефектолог (13)
жєне  логопед (6)  мамандары ж±мыс жасауда.
Биылѓы жылдан бастап ‡штμбе ќаласында 320
орындыќ балабаќша ќ±рылысы басталды. Ќазіргі
тањда ќала бойынша 158 бала мектепке дейінгі
мекемелерге орналасу ‰шін кезекте т±р. Ауданныњ
30 мектебі де интернет желісіне ќосылѓан.
Мектептердегі барлыќ компьютерлер саны – 1241,
1 компьютерге 7,8 оќушыдан келіп отыр. Ин-
терактивті таќталар саны 94, лингафонды-
мультимедиялыќ кабинеттер саны 17, жања
модификацияланѓан физика кабинеті 19, химия
кабинеті 14,биология кабинеті 10. Б±л білім бμлімі
‰шін басым баѓыт болып табылады, μйткені
аќпараттыќ технологиялар μміріміздіњ ењ
ќозѓаушы  к‰шіне айналѓандыѓы аныќ.

2013-2014 оќу  жылыныњ ќорытындысы  бойын-
ша  оќушыларыныњ  саны- 6330, білім сапасы
43,7 пайыз. 2014-2015 оќу  жылыныњ  3-тоќсаны
бойынша  оќушылардыњ  саны- 6460, білім са-

12-тамызда «Жања білім беру баѓдарламалары, инновациялар жєне біліктілік
тєсілдемесі – табысты мектепке ќадам» таќырыбында тамыз кењесі μткізіледі

 БІЛІМ Б¤ЛІМІ БАСШЫНЫЊ КЕЊЕСТЕ БЕРЕТІН БАЯНДАМАСЫНЫЊ ТЕЗИСТЕРІ
пасы 45,3 пайыз. 2014 жылы 20 жалпы орта білім
беретін мектептерді 312  т‰лек  бітірді, 228  т‰лек
¦БТ-ге  ќатысты. Орташа балл 72,1 ќ±рады  (2013
жылы 69,3). 2015 жылы 21 жалпы білім беретін
мектептерді 355 оќушы бітіріп, оныњ 249-ы ¦БТ-
ге ќатысты,  ќатысу 70,1 пайызды ќ±рай-ды. 2015
жылѓы облыстыќ «Дарын» ѓылыми-жо-балар
сайысынан  аудан мектептерініњ 16 оќушысы
жењімпаз атанды.

Облыстыќ «Дарын» ѓылыми-жобалар сайысы-
ныњ 1-дєрежелі диплом иегері Горький атындаѓы
орта мектебініњ 11- сынып оќушысы Д. Беркімбаева
«Ѓылым єлемін ашамыз» ѓарыштыќ зерттеулер
бойынша 11-халыќаралыќ ѓылыми жарысыныњ 1-
дєрежелі дипломы мен алтын медалініњ жєне
мемлекеттік грант иегері атанды. 7 оќушымыз об-
лыстыќ «Кіші ѓылыми-жобалар» байќауында
ж‰лделі орындарды иеленіп, 1 орындарды алѓан 2
оќушымыз Ќазаќстан Республикасы кіші ѓылыми
академиясыныњ 41-республикалыќ ѓылыми прак-
тикалыќ конференциясында Д. Лян Горький
атындаѓы орта мектебі мен Э. Н‰сіпжанова
Лермонтов атындаѓы орта мектебініњ оќушылары
2-дєрежелі дипломдармен марапатталды. 2015
жылѓы облыстыќ пєн олипиадасында  аудан
мектептерініњ 18 оќушысы ж‰лдегер атанды.

Аудан мектептерінде 890 м±ѓалім ењбек
етеді,оныњ 135 (15,2% ) жоѓары санатты, 323 (89,1
%)  бірінші санатты.  Жоѓары білімді 793 (89,1 %),
орта білімді 97, аяќталмаѓан жоѓары 7 м±ѓалім.
ЌР білім беруді дамытудыњ 2011-2020 жылдарѓа
арналѓан Мемлекеттік баѓдарламасындаѓы негізгі
баѓыттардыњ бірі  - білім беру ж‰йесін жоѓарѓы бі-
лікті кадрлармен ќамтамасыз ету, педагог
мамандыѓыныњ беделін кμтеру.Осы орайда
єдістемелік кабинеттіњ ±йымдастыруымен
м±ѓалімдер білім жетілдіру курстарынан μтіп,
облыстыќ жєне Республикалыќ єрт‰рлі педаго-
гикалыќ байќауларѓа ќатысып, μз шеберліктерін
дєлелдеуде. 2014-2015 оќу жылында 196 ±стаз пєн
бойынша ќысќа мерзімді, 52 ±стаз дењгейлік
курстардан μтті. (Назарбаев Зияткерлік мектептері
дербес білім беру ±йымы мен Кембридж уни-
верситеті білім беру факултеті бірігіп дайындаѓан
3 дењгейлік курс баѓдарламасы бойынша 140
±стаз сертификатталѓан). Аудандыќ байќаулар-
дан ‰здік шыѓып, 1-орынды иеленген ±стаздары-
мыз Республикалыќ жєне облыстыќ байќаулардан
жењімпаздар атанып, аудан мерейін ‰стем етті.
2014 жылдыњ ќорытындысы бойынша ауыл
мектептері арасында ‰здік шыѓып отырѓан Горький
атындаѓы орта мектептіњ психологы Н. Кан облыс-
тыќ «Жылдыњ ‰здік  мектеп психологы-2014»

байќауынан 1-орынды иеленіп, Республикалыќ
байќаудан Алѓыс хат алса, бастауыш сынып м±-
ѓалімі Байѓазаќова С. облыстыќ «‡здік бастауыш
сынып м±ѓалімі-2014» байќауында ж‰лделі 2-орын,
аталѓан мектептіњ жас маманы Бейсембаева Ж.
Республикалыќ «Жас педагогтардыњ μњіраралыќ
педагогикалыќ идеялары-2014» атты фестиваль-
байќаудыњ 2-орын иегері атанды.

¤ткен оќу жылында нєтижелі ењбектерініњ жемісін
кμрсете білген Лермонтов атындаѓы орта мектеп
±жымы облыстыќ “‡здік ауыл мектебі-2014” бай-
ќауынан 3-орын, мектеп басшысы Л. Котова Рес-
публикалыќ “Педагогикалыќ оќулардан” 3-орын,
мектеп психологы Т. Липаева облыстыќ  “Жыл пе-
дагог- психологы-2014” байќауынан 1- орынды
иеленіп, Республикалыќ байќаудыњ Алѓыс хатын
иеленді. К.Тоќаев атындаѓы орта мектебініњ
м±ѓалімі Н. Ќорѓанбаев облыстыќ “Педагогикалыќ
оќулар” байќауында 1-орын, осы мектептіњ бас-
тауыш сынып м±ѓалімі Ш. Тоќаева облыстыќ «Жыл
сынып жетекшісі -2014» байќауынан 2- орын алды.
Ж. Молдагалиев атындаѓы орта мектебініњ бас-
тауыш сынып м±ѓалімі Г. Жаманкулова облыстыќ
“Бастауыш сынып м±ѓалімі-2014” байќауынан 3-
орынды иеленді. Облыстыќ “‡здік жыл єдіскері”
байќауына ќатысќан Балалар шыѓармашылыѓы
орталыѓыныњ оќытушысы С. Чурчитбаев  1-орын,
№25 балабаќша єдіскері А. Туякбаева  2-орын,
Горький атындаѓы орта мектебі директорыныњ
єдістемелік ж±мыстары жμніндегі орынбасары
И.Байгазакова  3-орынды алып, ‰ш ±стазымыз
да жењімпаз атанды. Облыстыќ єдістемелік
кабинеттіњ ±йымдастыруымен μткізілген «Мектепке
дейінгі ±йымдар мазм±нын жањѓыртудыњ єдісте-
месі – білім сапасын арттырудыњ ќажетті шарты»
атты педагогикалыќ оќуѓа ќатысќан №97 бала-
баќша єдіскері Наринбаева М. 1-орын, №25
балабаќша єдіскері Т±яќбаева А. 2-орынды
иеленсе, «Педагогикалыќ дебют-2014» байќауына
ќатысќан Есенберлин атындаѓы орта мектебініњ
жас маманы Данияр Є. 2-орынды ќанжыѓасына
байлады. Аудан бойынша єр тоќсан сайын аудан
єкімініњ тμраѓалыѓымен ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ
алдын алу жєне ќылмысќа ќарсы к‰рес жμніндегі
баѓдарламаны орындау барысындаѓы іс-шаралар
жоспарын іске асыру туралы жиналыстар  μткізіліп
отырады. Ќаратал аудандыќ білім бμлімінде
«Жасμспірімдер мен балалар арасындаѓы ќ±ќыќ
б±зушылыќты болдырмау жєне оныњ алдын алу»
ж±мыстары бойынша жоспар ќ±рылѓан. Жоспарѓа
сєйкес ќала мектептері жєне мμлтек аудан
бойынша кіші полиция ќызметкерлерімен  бірлесіп
апталыќ кешкі рейдтер ±йымдастырылып, ж‰р-
гізіліп т±рады. Салауатты μмір салтын ±стану
маќсатында аудан мектептерініњ арасында оќу-
шыларѓа арналѓан спорттыќ іс-шаралар μткізіледі.
Кємелетке толмаѓан балалар арасындаѓы
ќ±ќыќб±зушылыќтыњ, балалар ќараусыз ќа-

луыныњ алдын-алу шараларыныњ жоспарына
сєйкес «Отбасыда зорлыќ-зомбылыќќа жол жоќ»,
«Т‰нгі ќаладаѓы балалар» атты рейдтер білім
бμлімініњ μкілдері, мектеп м±ѓалімдері жєне ІІБ-
ніњ инспекторларыныњ ќатысуымен бекітілген
кестеге сєйкес шаѓын аудандарѓа,  ќалалыќ
ойын-сауыќ, компьютерлік  орындарда, саябаќта
±йымдастырылады.  Оќушылар арасында єлім-
жеттікті болдырмау, аќша немесе киім-кешекті
тартып алу сияќты тєртіп б±зушылыќ болмау
маќсатында, мектеп фойелерінде «Сенім
жєшіктері» орнатылѓан.

Білім бμлімі мен ІІБ есебіндегі ќ±ќыќ-
б±зушылыќќа жол берген жасμспірімдердіњ жан±я
жаѓдайы баќылауѓа алынѓан. Статистикалыќ мє-
лімет бойынша 2013 оќу жылында аудандыќ ІІБ-
де есепте т±рѓан кємелетке толмаѓан балалар
саны – 56 болса, б‰гінгі тањда 47 жасμспірім ІІБ-
де есепте т±р. Аудандыќ 30 мектебімізге ќарасты
ІІБ-де 7 мектеп инспекторлары ќызмет атќаруда.
Кємелетке толмаѓан балалармен жасалынѓан
ќылмыс саны 2013 жылы - 12 болса, 2014 жылы –
0, 2015 жылдыњ 4 айы бойынша-0. Аудан
бойынша білім беру ±йымдарында 1941-1945
жылдардаѓы ¦лы Отан соѓысыныњ 70 жылдыѓын
мерекелеу жμнінде кμптеген іс-шаралар
атќарылды. Жас жеткіншектерді дєс-т‰рлі-мєдени
ќ±ндылыќтар арќылы Отанын с‰ю, μткенді
ќ±рметтеу, патриоттыќ сезімін ќалып-тастыру
жєне кμркемμнерпаздар ±йымдарыныњ сахналыќ
шеберлігін шыњдау мен ±лттыќ ќолμнер
б±йымдарын дамыту маќсатында да дєс‰рлі
шаралар μткізілді. «Адамдыќтыњ басты ќасиеті
– μнер, білімге ±мтылу» деп ±лы Абай атамыз
айтќандай, байќау кезінде болашаѓынан зор ‰міт
к‰ттіретін дарынымен дараланып, талантымен
тањќалдырѓан μнерлі μрендеріміз μте кμп болды.

2014-2015 жылы Ќаратал ауданы бойынша 1-
10 сынып оќушыларыныњ саны 6119. Жаз кезінде
балалар мен жасμспірімдерді іс шаралардыњ
барлыќ т‰рімен 5501  бала ќамтылуы жоспар-
ланды. Демалыс жєне сауыќтырумен камтылатын
2500 оќушы, ягни 1-10 сынып окушыларыныњ 40,8
пайызын ќ±райды  жєне ењбекпен ќамтылатын
балалардыњ саны – 3001.  Жоспар бойынша ‰ш
ауысымда мектеп жанындаѓы ыстыќ тамаќпен 9
лагерлерде – 475 бала, мектеп жанындаѓы
тамаќтандырмайтын 29 лагерінде – 1500 бала
ќамтылды. Ќала сыртындаѓы лагерьлерде 525
оќушы демалды. Аудан мектептерінде 3001
балалар мен жасμспірімдердіњ ж±мыспен
ќамтылуы жоспарланып, ‰ш ауысымда   27
ќ±рылыс жμндеу бригадаларында – 710 оќушы,
24 ауылдар мен ќалалыќ кμгалдандыру
бригадаларында – 700 оќушы, 38 шаруа
ќожалыќтарында – 836 оќушы, 7 аулалыќ
клубтарда – 200 оќушы, 35 туристік жорыќтар
жєне экскурсияларда – 555 оќушы ќамтылады.

Ауданымызда атќарылып   жатќан ќ±рылыс
ж±мыстары туралы аудандыќ ќ±рылыс бμлімініњ бас-
шысы  Даулеткелді Ѓалымбай±лы ¦заќбай  єњгімеледі.

2015-2016 жылы ‡штμбе ќаласында ќ±рылысы ж‰ргізілетін
320 орындыќ балалар баќшасы (жалпы ќ±ны 738 млн.тењге).
Ќ±рылыс ж±мыстарын мердігер  «TOLAGAI-2050» ЖШС-і
ж‰ргізіп жатыр. ‡стіміздегі  жылѓа 165 млн.тењге бμлініп,
б‰гінгі к‰нге 30,7 млн. тењгесі игерілді.  Кμкдала ауылын-
даѓы Тельман атындаѓы орта мектеп ѓимаратыныњ жылыту
ж‰йесіне к‰рделі жμндеу ж±мыстарына аѓымдаѓы жылы
жалпы 4,9 млн. тењге бμлініп, 4,7 млн. тењге игерілді.

«Аќ б±лаќ 2011-2020» баѓдарламаныњ шењберінде аудан-
ныњ бірќатар ауылдарын  сумен жабдыќтауѓа  ќаражат бμ-
лінді.Айдар ауылындаѓы сумен жабдыќтау ж‰йелерініњ
ќ±рылыс ж±мыстары 34085,0 мыњ тењгеге «Г‰лім жєне
компания» ЖШС атќаруда. 30472,4 мыњ тењге игерілді.
Жасталап ауылыныњ сумен жабдыќтау ж‰йелерініњ
ќ±рылыс ж±мыстарын ж‰ргізу ‰шін «Темірќазыќстрой
проект» ЖШС-мен  68322,0 мыњ тењгеге келісім шарт
жасалды. Кішітμбе ауылындаѓы сумен жабдыќтау
ж‰йелерініњ ќ±рылысы жєне ќайта жањѓырту  нысаны
бойынша мемлекеттік сатып алу конкурсыныњ бірыњѓай
оперторына жобаны іске асыруѓа 126*000,0 мыњ тењгеге
мемлекеттік сатып алу конкурсын μткізуге μтінім
берілді.Ќанабек ауылындаѓы сумен жабдыќтау ж‰йесін
к‰рделі жμндеу ж±мыстарын 45366,945 мыњ тењгеге «Г‰лім
жєне компания» ЖШС-гі ж‰ргізуде.Кєріз ж‰йесін айтсаќ,
ќала бойынша жалпы ±зындыѓы 29 км ќ±райды. Орталыќ-
тандырылѓан ќєріз ж‰йесі ‡штμбе ќаласы, Бастμбе ауылын-
да орналасќан.  Кєріз ж‰йесініњ 100 % тозуына байланысты,
экологиялыќ апатты болдырмау маќсатында, жања ќ±ры-
лыс ж±мыстары жањѓыртылып, ж‰ргізілуде. ‡штμбе ќала-
сыныњ  кєріз ж‰йесін ќайта жањѓырту жєне салу ќ±рылысын
307,0 млн. тењгеге ж‰ргізген.  Аталѓан объектіні іске ќосу
‰шін ќосымша ж±мыс жобалары єзірленіп, ќаражат ќарас-
тырылып, ќ±рылыс-монтаж ж±мыстары атќарылуда. 2012-
2013 жылдар аралыѓына 128,9 млн. тг бμлінді, игерілгені
92,6%. 2013-2014 жылдарѓа бμлінген 855,2 млн. тењгеніњ
б‰гінгі к‰нге игерілгені  92,3%. Аудан орталыѓыныњ  кєріз
ж‰йелерініњ ќ±рылысы жєне ќайта жањѓырту  (2-ші кезек)
ж±мыстары  бойынша 2013-2014 жылдарѓа бμлінген ќаражат
жалпы сомасы 1*049,5 млн. тењге, игерілгені 1*047,9 млн.
тг (99,8%).ЌР т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓын
жањѓыртудыњ 2011 - 2020 жылдарѓа арналѓан
баѓдарламасын іске асыру барысында,аудан бойынша
2012-2013 жылдары ‡штμбе ќаласы Ќонаев дањѓылы   № 80
‰йдіњ (38*792,002 мыњ тг) жєне Рысќ±лов кμшесі № 43
‰йдіњ В-бμлігіне  (24*713,136 мыњ тг) к‰рделі жμндеу
ж±мыстары ж‰ргізілді. Ауданды газдандыруын жобалау
жєне ќ±рылыс ж±мыстарын ж‰ргізуге жобалаушы
мердігерге бастапќы деректер толыѓымен берілді. Сол
сияќты ќ±рылыс ж±мыстары аяќ-талѓанѓа дейін пайдалануѓа
690,0 мыњ.шаршы метр жер учаскесі берілді .

Атќарылѓан ж±мыстар ќатарында Рысќ±лов кμшесіндегі
№43 кμп ќабатты т±рѓын ‰йдіњ аулалыќ алањын абат-
тандыру.  Аталмыш объектініњ ж±мыстарын  (жалпы сомасы
23 307,2 мыњ тењге) «Мега-Сервис» ЖШС атќарды.  30 ма-
усымында аяќталѓан нысан бойынша мемлекеттік ќабылдау
комиссиясы ж‰ргізілді.  19811,1 мыњ тењге игерілді.   Соны-
мен ќатар жаз кезін пайдаланып ‡штμбе ќаласындаѓы
Жолбарыс батыр кμшесін абаттандыру ж±мыстарын (жалпы
сомасы 33 млн. тењге) «Н±рѓазы ќ±рылыс»  ЖШС-гі ж‰р-
гізуде. Б‰гінгі к‰нге арыќ ж‰йелерінде 172 дана лоток, 1300
м бордюр  орнатылды. 14 млн. тењге игерілді. Сол сияќты
Бастμбе ауылындаѓы С. Юн кμшесін абаттандыру
ж±мыстарын «Тамас» ЖШС-гі ж‰ргізуде, б‰гінгі к‰нге 69,560
млн.  тењгеніњ  21,962 млн. тењгесі игерілді. Алдаѓы уаќытта
ќараталдыќтарды т±рѓын ‰ймен ќамтамасыз ету ‰шін 2016
жылы 30 пєтерлік кμпќабатты ‰й салу жоспарланып отыр.

Аќынѓа ќара сμзден
μлењ оњай ...

«Кμзге кμрінер, кμњілге ілі-
нер не бар екен» деген сауал-
ѓа келсек бастμбеліктер Тал-
дыќорѓан ќаласынан облыс-
тыќ мерекелерде тігіліп ж‰р-
ген  биіктігі кμк тіреген зєулім
сахнаны єкеліп айды аспан-
нан шыѓарды. Оны шармен
безендіріп ‰лгергенде тіпті
ќатып кетер еді. Ат шаптырып
сахнада μнер кμрсету μнер-
паздардыњ шабытына шабыт
ќосып мерекелік баѓдарлама

9 тамыз – ќ±рылысшы к‰ні

Мєдениет к‰ні

...Тіршіліктіњ несі сєн терењге бет ќоймаса

Кетпен ±стап жер емген, таяќ ±стап мал μргізген ауыл ењбеккерлері «¤ткенді
т‰гендемей, б‰гінді б‰тіндей алмайсыњ», - деп еліміздіњ мемлекеттілігініњ тарихын
зерделеуге арналѓан «Мєдениет к‰ні» мерекесін жалѓастыруда. ¤ткен аптада
Бас-тμбе ауылдыќ округініњ ж±ртшылыѓы бас ќосып игілікті шараны μткізді.
«Т±рымтай т±сына, балапан басына к‰н туѓан» сол бір аласапыран дєуірде жаумен
арпалысып жанталасќан  бабаларымыздыњ μмірінен сыр шерту б‰гінгі біздерге
парыз. Осы т±рѓыдан алѓанда барлыќ округтер шама-шарќынша  шараны жоѓары
дењгейде μткізуге  тырысуда. Бастμбе єкімдігі  де єріптестерінен ќалыспай барын
ортаѓа салып экономика мен єлеуметтік саладаѓы табыстарын кμрсетіп баќты.

сєтті μтті. Ол єдеттегідей
ж±ртшылыќтыњ аудан бас-
шыларымен кездесуінен бас-
талды. Єкім орынбасары
Ж.Ш.Тасыбаев пен мєслихат
хатшысы Б.Ж.Смаиловтыњ
ќ±ттыќтау лебіздерінен соњ
ќызыл-жасыл киінген жас пен
жасамыс,  бозбала мен бой-
жеткен «Хакназар хан»
ќойылымына ден ќойды. Ол
«Ќ±мдаѓы к‰рке», «Ноѓайлы
елі», «Ќаралы хабар» бμлім-
дерінен т±рды. «Малда да бар
жан мен тєн, аќыл сезім
болмаса, тіршіліктіњ несі сєн,

терењге бет ќоймаса» деген μнерпаздар
ќазаќ даласында 42 жыл билік ж‰ргізген
Хакназар кезењін кμз алдыѓа келтірді. Бμл-
шектеніп кеткен Ќазаќ хандыѓын єкесі Ќа-
сымдай ќайта біріктіріп, шекараны
ќалпына келтірген ханныњ μмірі ќаралы тра-
гедиямен аяќталады. Сюжеті к‰рделі дра-
маны жігіттер мен ќыздар ойдаѓыдай сах-
налап шыќты. Тек, жаугершілік заманда
т±тќиылдан шапќан жаудыњ текпінінен тоз-
тоз болѓан ауылдан ќ±мѓа бас сауѓалап
ќашќан адамдардыњ бірініњ кейпінде
кμрінетін жас келіншекті к‰ркеге тыѓып ќой-
май, ел алдына шыѓару керектігі с±ранып
т±рды. К‰рке сахнаныњ бір б±рышында т±-
руы керекті, сонда кμрініс єлдеќайда
±тымды болар еді. Ќолындаѓы нєрестесіне
м±њын шаѓып, елдіњ ауыр к‰йін білдіретін
жаны жаралы ананыњ зарлы монологы
керемет єсер ќалдыратын еді. Осы бейне
ролінде кμрінген μнерпаз μлењніњ мазм±нын
жанымен ±ѓынып, оны μте жаќсы оќып
шыќты. «....Б±рынѓыдай еліњ бар ма, ш±р-
ќырасып мањыраѓан, шулап жатќан тμліњ
бар ма, μрелеген етіњ бар ма? ...» деген
жолдар т±ла бойды тітіркендірді. Ж±мбаќ
жанныњ т‰р-т±рпатын, кескін-келбетін,  сах-
надаѓы ќимыл-ќозѓалысын кμпшілік кμре
алмай, дауысы ќайдан шыѓып жатќанын

біле алмай дал болды. Осы бір
т±с, кемшін шыќты демесењіз,
басќа жаѓын кμрермен жылы
ќабылдады.«Аќынѓа ќарасμз-
ден μлењ оњай, балыќќа таяз
судан терењ оњай» демекші біз
кμбінесе єн тμњірегінен айнал-
соќтап шыќпаймыз. Адамды
ойландыратын, μзіне сын
кμзбен ќарайтын д‰ниелерге
бара бермейміз, алаулатып,
жалаулатып, ±рандатып ж‰ре
бергенді ±натамыз. Ќазаќ хан-
дыѓыныњ мерекесі осы бір
кемшіліктен арылатын бетб±-
рыс болѓай.

Соњы 4 бетте

Наверняка наши водители
успели обратить внимание на
установленные возле госучреж-
дений, организаций, торговых
точек знаки «Остановка для
инвалидов». Места, отведенные
для остановки транспортных
средств инвалидов, не должны
занимать иные транспортные средства. Однако
некоторые водители игнорируют это правило.

В этой связи хочется напомнить, что в рамках по-
правок в законодательные акты по вопросам дорож-
ного движения ужесточено наказание за парковку
под такими знаками. Данная санкция прописана в
части четвертой*статьи 597 КоАП РК «Нарушение
правил остановки или стоянки транспортных средств
в местах, отведенных для остановки или стоянки
транспортных средств инвалидов». Это карается
штрафом в размере пятидесяти месячных расчетных
показателей (более 90 тысяч тенге).

Марлен НАУРЫЗБАЕВ, старший
госавтоинспектор по Каратальскому району

 Шараѓа сайлауалды  т±ѓырнаманыњ «Жасыл экономика» баѓыты бойынша  са-
раптама тобыныњ  м‰шелері, аудандыќ мєслихат депутаттары, аудандыќ Т±рѓын
‰й коммуналдыќ-шаруашылыќ жєне коммуналдыќ т±рѓын-‰й инспекциясыныњ
басшысы Ѓалымбек Ибраев, шаруашылыќ ж‰ргізу ќ±ќыѓындаѓы «Ќаратал Су
ќ±быры» МКК мекемесініњ директоры Амандос Ќабаров, аудандыќ  электр то-
раптары бμлім  басшысыныњ орынбасары Ќанат Байболатов, бμлім, мекеме бас-
шылары, ауыл т±рѓындары, пєтер иелері кооперативтері, «Жас Отан» ЖЌ,‡Е¦ –
ыњ  жєне БАЌ μкілдері ќатысты. Акцияныњ негізгі маќсаты – жеке  т±лѓалар  ‰шін
коммуналдыќ  ќызметтерге  тарифтерді  ќалыптастырудыњ айќындыќ дењгейін
арттыру, партияныњ Саяси  Доктринасындаѓы  мемлекеттік ќызметтер  сапасыныњ
тиімділігін ќамтамасыз ету,  энергия  ‰немдеу саясатын насихаттау жєне  т±рѓындар
арасында  энергияны  ‰немдеуге шаќыру, т±тынушылардыњ ќ±ќыќтарын ќорѓау.

Шара барысында к‰н тєртібіндегі мєселелер бойынша аќпараттар беріліп,
ќатысушылар тарапынан т‰скен с±раќтарѓа т±лѓалар т±щымды жауаптар берді.
Сонымен ќатар электроэнергияны ‰немдеп, тиімді пайдалану  бойынша т±рѓын-
дардыњ білімдерін шыњдайтын ТЕСТ с±раќтары ќойылып, акция μз ќарќынымен
ќызыќты μтті.

Бибіг‰л С‡ЛЕЙМЕНОВА, «Н±р Отан» партиясы
аудандыќ филиалы сарапшысы

Айќын тариф жобасы аясында...

¤ткен сейсенбіде «Н±р Отан» партиясы аудандыќ
филиалыныњ ѓимаратында «Айќын тариф» партиялыќ жо-
басы шењберінде «ТиімдіKменшік иесіK плюсKэнергияны

‰немдеуK–Kт±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓын
табысты жањѓырту негізі» акциясы μтті.

Штраф очень высок
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 XVIII чемпионат района по футболу

(положение команд после VI тура)

Баглан ЕСЕТОВ («Кєлпе») - 6 голов;
Азиз ДОСЫМБАЕВ («Локомотив») - 5;
Дастан КУЛТАСОВ («KazSilicon») -  4;

Лучшие бомбардиры:

Матчи cедьмого тура XVІII-го чемпионата
района пройдут в субботу и воскресенье -
8 и 9 августа в 17.00 часов.

ЖДЕМ  ВСЕХ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  ФУТБОЛА!

«ЛОКОМОТИВ»

г. Уштобе

Команды   И     В     П     Н Мячи Очки

   5     4     1      -      14-6        9

   5     4      -      1      18-3      13

  6      5     1     -      20-12      15

   6     5      1     -       20-7      15

   5     2      3     -     16-10       6

   5     1     4      -       5-11       3

   5     2     2      1       9-9        7

   6     -      6      -       5-21      0

   5     -      5      -       1-29      0

АО «ЌАРАТАЛ»

Балпыкский с/о

В/Ч 55078

«КЄЛПЕ»

Жолбарыс батыр с/о

«ЖЫЛЫБ¦ЛАЌ»

Бастобинский с/о

«ТАСТ¤БЕ»

Тастобинский с/о

«БАЙСЕИТОВ»

Жолбарыс батыр с/о

ТОО «МК KAZSILICON»

Бастобинский с/о

«ЖАСТАР»

г. Уштобе

 Одан кейін таќтан дєме-
ленген Єбілхайыр сайланѓан
жоќ. Осыныњ бєрі ќазаќ ара-
сына іріткі т‰сіргені аныќ. ‡ш
ж‰здіњ ханы болып Сємеке,
одан кейін оныњ баласы Єбіл-
мємбет сайланды.  Онан соњ
барып Абылай хан таќќа отыр-
ды. Б±л  кезде Ресей
империясы ќазаќ жеріне
дендеп кіріп кеткен еді. ¦лы
ж‰зді Жолба-рыс хан
басќарды, біраќ ол
жоњѓарларѓа тєуелді болып
ќалды. Жоњѓарлар жойылѓан-
нан кейін б±л мањда Абылай-
дыњ ±рпаќтары тμрелер билік
ете бастады. 1750 жылдардан
бастап Ресейдіњ ќазаќтарѓа
билігі к‰шейді. Тіпті ќазаќтыњ
єр ж‰зіндегі хандарын μздеріне
тарту ‰шін ант ќабылдатты.
Антпен бірге балаларын ама-
натќа алып ќалып жатты. Бауыр
еті баласын беріп ќойѓаннан
кейін амал жоќ бєріне кμнген.
Екіншіден бір хан μлсе, оныњ
орнына ханды халыќ сайлайтын
болды, біраќ оны бекітуді Ре-
сей ќолына алды. ‡шіншіден
ќазаќ с±лтандары арасынан
кімніњ хан болатынын Ресей жа-
ѓы шешті. Бμлшектеген, мыса-
лы Орта ж‰зде 19 ѓасырдыњ

В итоге, в спортивной дисциплине по
жиму штанги лежа в весовой категории
32 кг (среди девушек) победа досталась
А.Лю, выжавшей  в завершающем
третьем подходе - 32,5 кг. Столь же
удачно, в в/к 43 кг выступила А.
Свистунова. Выжав 40 кг, она получила
титул чемпионки. Среди муж-
чин, обладателем золота стал
выступавший в в/к 120 кг ве-
теран спорта С. Шацкий, вы-
жавший 175 кг. Кроме того,
нашими штангистами было
завоевано 10 – вторых и 5 –
третьих призовых мест. В
состязаниях по пауэрлифтингу
среди девушек, в в/к 36 кг
золото досталось Г. Ыбрай,
набравшей в сумме троеборья
120 кг. В в/к 63 кг победила А.
Табакаева (300 кг). Также,
успех сопутствовал А. Дамен,
выступавшей в в/к 72 кг. В
суммарном зачете спортсмен-
ка набрала 320 кг, упрочив за
собой звание чемпионки. Сре-
ди юниорок, обладателями
первых мест стали: в/к 52 кг М.
Кокошко (222,5 кг), в/к 57 кг Т.

Жетысусцы в числе чемпионов

В Уштобинской ДЮСШ прошел двойной чемпионат Казахстана: по жиму
штанги лежа среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек
и по пауэрлифтингу среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, где в об-
щей сложности приняли участие около 400 спортсменов из разных уголков
нашей страны. Алматинскую область на проходящих соревнованиях пред-
ставляли почти 70 тяжелоатлетов.

Ким (250 кг) и выступавшая в в/к 63 кг К.
Крахалева (305 кг). А вот представителям
сильной половины, несмотря на прояв-
ленное ими усилие, в отличие от девчат,
медалей высших достоинств выиграть так
и не удалось. Вместе с тем, кроме ука-
занного золота, в данном виде спорта

жетысусцы стали обладателями 11 – се-
ребряных и 10– бронзовых наград. В це-
лом же, на прошедшем чемпионате было
розыграно 99 комплектов золотых ме-
далей, 57 из них на состязаниях по жиму
штанги лежа, остальные по пауэрлиф-
тингу.

Примечательно, что многие из победи-
телей и призеров проходивших соревно-
ваний были выходцами  именно из Ушто-
бинской  ДЮСШ, которых воспитали  на-
ши  местные тренера. При этом, неплохих
показателей на чемпионате достигли и ее
нынешние воспитанники. Так, в состя-
заниях по жиму штанги лежа среди юно-
шей, в в/к 32 кг, с результатом 32, 5 кг

второе место завоевал А.
Дроздов, выполнивший вто-
рой юношеский разряд. В
этом же виде спорта,  в в/к 59
кг третье призовое место дос-
талось Д. Чебакову, выжавше-
му 125 кг и выполнившему
норматив кандидата в масте-
ра отечественного спорта. В
спортивной дисциплине – по
пауэрлифтингу, опять же
«серебро» досталось А. Дроз-
дову, выжавшему в сумме
троеборья 172 кг  (выполнив
норматив КМС). А в в/к  59 кг
в этом виде спорта, среди
юниоров обладателем брон-
зовой награды стал Е. Сая-
дилов, набравший в суммар-
ном зачете 317, 5 кг (выполнив
в итоге второй разряд).

Н. ИВАНОВА

Ќазаќ хандыѓына 550 жыл

Негізінде, д‰ние салѓан жанныњ туыстарына
бес нєрсе міндет: мєйітті жуындыру, кебіндеу,
жаназасын оќу, ќабірге апарып ќою, ќарызы
болса - μтеу.Ќалѓан амалдар-ќосымша
ѓибадат, сауапты істер. Ењ єуелі, адамныњ
ќайтыс болѓанын жариялап, оны жылдам
жерлеуге асыѓу керек. Мєйітті себепсіз ±стап
отыру, жерлеуді кешіктіру – оныњ ќадір –
ќасиетін ќашыру єрі с‰ннетке ќайшы єрекет.
Алланыњ елшісі (с.ѓ.с) «Мєйіт-теріњді жерлеуге
асыѓыњдар. Мєйіт жаќсы кісі болса,
жаќсылыѓына жылдам жеткізіњдер, ал жаман
кісі болса тозаќ иелері бізден алыс болсын»,-
деген (Муслим).

Намазды, єсіресе ќалалыќ жерлерде μзіне
жаќын орналасќан жергілікті мешіт имамдары
μткізгені д±рыс. Имам немесе молда мєйітті
соњѓы сапарѓа шыѓарып салу рєсімін барынша
шариѓатќа сай μткізуге тиіс.Жаназа намазын-
да адамдарды ±заќ ±стауѓа болмайды. Пай-
ѓамбарымыз (с.ѓ.с): «Адамдарѓа имам болѓан
жаѓдайда, оны жењіл μткізіњдер.¤йткені,
олардыњ ішінде жасы кішісі,‰лкені, єлсізі, нау-
ќасы жєне м±ќтажы бар», - деген (Муслим).
Намаздан б±рын айтылатын «дєлелді» сауабы
мєйітке баѓышталатын «таћлил» д±ѓасы деп
атайды. Мєйітке оќылатын д±ѓаныњ пайдасы
бар. Біраќ, сол д±ѓаны дєл жаназа намазы
кезінде оќу шарт емес. Ал, намаз ‰стінде Ќ±ран
оќу туралы: «Алланыњ елшісі (с.ѓ.с.) жаназа
намазында Ќ±раннан бір нєрсе оќуды айтпады»-
делінген («Єл-єзкєр мин кєлєм-сєийділ єбрар»,
430/1). Мєйітті жμнелту жолында жμнсіз,
орынсыз, пайдасыз іс-шаралар м±сылман
ќауымы ‰шін – харам. Сондыќтан, ќабір басына
зєулімтас, ‰лкен сєнді к‰мбездер орнату,
ќашап сурет салу жєне сол сияќты амалдар
ысырапќа жатады, сондай-аќ, м±сылманныњ
діни сенім-нанымы мен кμзќарасын б±зуѓа єкеп
соѓады. Ысырапшылыќ – ‰лкен к‰нє. Алла
таѓала: «Тμгіп–шашпањдар, Алла  аќиќатында,
ысырап ќорларды ±натпайды»,-деді («Аѓраф»
с‰ресі,31-аят).

Ќазалы ‰йге кμњіл айту, кμмек кμрсету
(мєйітті жуу, ќабір ќазу, жерлеу,т.с.с.) - єрбір
м±сылманныњ борышы. Пайѓамбар жасына
жетпей д‰ние салѓан адамныњ атынан т‰рлі
киім, орамал жєне басќа жыртыстарды тарату
м‰лдем д±рыс емес. Ал,‰лкен жастаѓы
адамдардыњ атынан берілетін «тєбєрік»
садаќасын да астамшылыќ жасамау керек.
Шариѓатта ‰ш к‰нге дейін аза т±туѓа, яѓни ‰ш
к‰нді ѓана ќайѓымен μткізуге р±ќсат берді.Б±л

Абылай хан

Тарихшылардыњ ењбектерінде «Тєуке биліктен
кеткеннен кейін орнына баласы Болат келді. Ол болат
емес, былжыр болып, билікті єлсіретіп алды. Жеке-жеке
билікке ±мтылыс к‰шейді. Кіші ж‰зді Єбілхайыр биледі.
Болаттыњ ќ±діреті орта ж‰зге ѓана ж‰рді. Болат хан 1730
жылдары Ањыраќай шайќасы кезінде белгісіз жаѓдайда
садаќ оѓынан ќайтыс болды.

алѓашќы 20 жылдыѓында екі
хандыќ пайда болды. Бμкейді
хан сайлап, сонымен бірге
Абылайдыњ да ±рпаќтарын хан
сайлаѓан. Кіші ж‰зде де солай.
Шын мєнінде Шоќан Уєлиханов
жазѓандай «18 ѓасырдыњ алѓаш-
ќы он жылдыѓы ќазаќ хандыѓы
‰шін μте ќиын жылдар болды».
Жан-жаќтан орыс казактары,
Еділ ќалмаќтары, жоњѓарлар
анталады. Єбілхайыр батыста-
ѓы шекараны ќорѓауѓа жанта-
ласты. Жорыќќа кеткенде жау-
лар єйел, бала-шаѓасын т±т-
ќынѓа алып кетеді.Абылай
заманы халыќаралыќ жаѓдай-
дыњ шиленіскен кезењі. Екі им-
перияныњ ортасында ќалдыќ.
Жоњѓар хандыѓы бізді ќытай
агрессиясынан ќорѓап т±рѓан
буферлік аймаќ болса, 1758
жылы  Жоњѓар хандыѓы жойыл-
ѓанда біз ќытаймен бетпе-бет
келдік. Абылай, Ємірсанаѓа
ќолдау кμрсетіп оны ќытай-
ларѓа бермей ж‰рген себебі,
жоњѓар хандыѓын саќтап ќалу
болатын. ¤йткені ол бізді ќытай
аймаѓынан ќорѓайтын еді. Жоњ-
ѓарлар μмір баќи ќытайлармен
алысып μтті. Сонау 751 жылы
Т‰ркештердіњ т±сында Атлах
шайќасы болѓан кезде Ќытай
єскері алѓаш рет Жетісуѓа аяќ
басты, арада  1000 жыл
μткеннен кейін Ќытай єскері

Жетісу жеріне ќайта келді.
Абылайдыњ алдынан осын-
дай ‰лкен к‰рделі жаѓдай
шыќты. Ресейдіњ алдында
да, Ќытайдыњ алдында да
μзін «боданмын» деп мойын-
дауѓа тура келді. Ќиын-
ќыстау кезде осындай саясат
±станып ќазаќ елініњ Тєуел-
сіздігін саќтап ќалды. «Абы-
лай ќай жылдары билік
ќ±рды?» деген с±раќќа кел-
сек, орыс деректерінде 1771
– 81 жылдары деп айтылады.
Ал шын мєнінде 1771 жыл де-
ген дата орыс патшайымы-
ныњ билігін ресми т‰рде мой-
ындаѓан кезі еді. Ал ќазаќтыњ
ханы болып ол б±рын сайла-
нып ќойѓан. Ол 1781 жылы
ќайтыс болѓаннан кейін бір-
т±тас ќазаќ хандыѓы болѓан
жоќ. Орта ж‰зде Уєли, кіші
ж‰зде Єбілхайырдыњ ±рпаќ-
тары Н±ралы отырды. Єр хан
μз замандары арќылы μзде-
ріне ж‰ктелген тарихи мис-
сияны атќарып шыќты. Соныњ
нєтижесінде ќазаќ хандыѓы
пєленбай жыл дербес мемле-
кет ретінде μмір с‰рді»
делінеді.

Дайындаѓан
Ж.С¦ЛТАНБЕКОВ

Жаназа рєсімі бєсекеге айналмасын

Салт - ѓасырлар бойы тарихи негізде ќалыптасып, ±рпаќтан-±рпаќќа беріліп оты-
ратын єдет-ѓ±рып, жалпыѓа бірдей тєртіп, ал  шариѓат – адамзатты  ынтымаќ – бірлікке,
мейірімділікке, Ќ±дайѓа ќ±лшылыќ етуге ‰ндейтін илєћи зањдылыќ. Біздіњ салтымызда,
ѓ±рып-єдетімізде де атам заманнан бері  Ислам шариѓаты негізінде ќалыптасып келеді.
¤кінішке орай, соњѓы кездері кμптеген салттарымыз, діни рєсімдеріміз, єсіресе жерлеу
рєсімі  шариѓаттан да, ѓ±рыптан да алыстап, б±рмаланып бара жатыр.

к‰ндері мєйіт иесініњ ќонаќ к‰туі, ќалыњ елге
дастархан жаюы м‰лдем орынсыз.

Мєйіттіњ ќырќын жєне жылын μткізу єдетке
айналса да,ол міндет деп ќаралмайды. Яѓни,
жасалмаѓан жаѓдайда ешбір адам Алланыњ
алдында к‰нєћар, мєйітке ќарыздар болып
ќалмайды. Дінімізде шамањ жетпесе де,
міндетті т‰рде ќарызданып, артыќ шыѓын
ж±мсап, μлілер атынан мал сойып,садаќа бер
деген ‰кім жоќ. Б±л жайлы Ќ±ранда: «Олар
(Ќ±дай с‰йген пенделер) ќаражат ж±мсаѓанда
ысырап етпейді. Сарањдыќ та жасамайды, μз
жμнімен ѓана ж±мсайды», - деп айтылады
(«Фурќан» с‰ресі,67-аят). Марќ±мды  жμнелту
легі орынсыз жасалатын жоралѓыларды доѓару,
ысырапќа жол бермеу, пайдасыз іс-єрекеттерді
тоќтату ‰шін белгілі бір ж±мыстардыњ
ж‰ргізілуін уаќыттыњ μзі талап етуде. Білсек те
іске кμше алмай т±рѓан жайымыз бар.
Жоѓарыдаѓы мєселелерді ескере отырып,
м±сылман ќауымѓа тμмендегі талаптар
±сынылады: Ќайтыс болѓан адамды к‰ттірмей,
жылдам, шариѓат талабына сай жерлеуді
±йымдастыру керек; Жаназа намазын μзіне
жаќын орналасќан жергілікті мешітте шыѓару
абзал.

«Таћлил» д±ѓасын (дєлелді ќазір бізде
оќылмайды) жаназа намаз оќымас б±рын, имам
‰йде отырѓан жамаѓатпен бірге оќиды. Ќ±ран
мєйітті ќабірге ќойып болѓан соњ оќылады.
Митинг, панихида тєрізді жиын жиналысќа ±ќсас
шариѓатымызда жоќ нєрселер μткізілмейді;
Ќабір басын бай да, кедей де ќарапайым т‰рде,
бірдей ‰лгіде кμтеруі тиіс, тасќа ќашап
марќ±мныњ суретін салуды м‰лде тоќтату керек;
«Ќонаќасы», «‰ші», «жетісі», «Ж±малыќ» секілді
марќ±мѓа арналѓан рєсімдерді ‰йде отбасы
жєне жаќын туыстармен бірге μткізу орынды;
Ќырќы», «жылы», т.б.еске алу астарын барынша
ыќшам т‰рде, ысырап жасамай μткізу міндет.
Жабдыќ жєне ауыз ашар дастарханын барлыќ
елдімекенде бєріне бірдей ас мєзірімен (меню)
жаю ±сынылады: бір ыстыќ тамаќ (ет,палау т.б.)
шелпек,бауырсаќ,таба нан,май-ќаймаќ,ќ±рт-
ірімшік,талќан,ќант, сорпа, су. Осыдан басќа
кμптеген т‰рлі таѓамдарды ќою шариѓатымызѓа
ќайшы.

Ауданымыздыњ єрбір елді мекенінде т±ратын
дін жанашыры, кμзі ашыќ, кμкірегі ояу аза-
маттар осы ±сынысымызды ќолдайды деген
ойдамыз.

Єбудардан ТАЛАСБАЙ, Ќаратал
ауданыныњ бас имамы жєне мешіттіњ

аќылдастар алќасы

¤нерпаз болсањ μр бол
Ќазаќтыњ д‰лд‰л єншісі Біржан сал «¤нерпаз

болсањ μр бол», яѓни ешкімге жалпањдама,
жалтаќтама дейді екен. Осы ќаѓиданы ±станѓан
єншілер мен бишілер стадион тμріне тігілген
сахнадан єн мен к‰йдіњ майын тамызып, балын
аѓызды. Концерттік баѓдарламада ±лт-аспап-
тар ансамблі, аталар мен бишілер тобы жєне
басќа да жекелеген μнерпаздар бой кμрсетіп,
тыњдарманныњ ќ±лаќ ќ±рышын ќандырды. Туѓан
жерге деген махаббатын, ішкі жан д‰ниесініњ
кμркемдігімен, дауысыныњ тартымды єуез-
ділігімен жайып салѓан Н±ршат Сейдахметова,
халыќ єнін тμгілдірген б‰лдіршін єнші Ќайсар
Намазбай, корей биін тењіздей толќытќан биші-
лер дуэті, «Ќазаќтай ел ќайда?» деп д‰йім
ж±ртќа жар салѓан Жандос Серѓазинов, «Снит-
ся мне» деп т‰с єлеміне шомылѓан Андрей Дол-
женко, «Ќара жорѓа» биін сєнді ырѓаќпен жорѓа
аттыњ ж‰рісіне салѓан балѓын биші Ж±лдыз
Болат, «Б±лќынды ж‰рек» деп тордаѓы
жолбарыстай алас±рѓан Болат
Ахметнєби, «Туѓан жерім тамаша» деп
алаќайлаѓан Саят Т±рысбек, «Ауы-
лым» єнін ќоњырлатќан М±рат Аќыл-
баев, єдемі ‰німен «Ќазаќстан алѓа !»
деп ту кμтерген Шынар Д‰йсенбе-
кова кμрермендер  ж‰регіне жол
тапты. Жергілікті т±рѓындарѓа мєдени
ќызмет кμрсету аясында аудандыќ
Мєдениет ‡йініњ μнерпаздары да сах-
на тμріне кμтеріліп єн мен биден шашу
шашты.

Адал ењбек еткенге дєулет
келер ...

Айта кетері мерекеде адамдар ќа-

...Тіршіліктіњ несі сєн терењге бет ќоймаса
(Соњы.

Басы 2 бетте)

расы кμп болды. Шара халыќтыќ сипат алды
деуге келеді. Округтіњ шет аймаќтары
Жылыб±лаќ, Орта тμбе, Кіші тμбе ауылдарынан
арнайы ат сабылтып келген жандарды кμптеп
±шыраттыќ. Єркім хал-ќадірінше айтулы іске
‰лес ќосуымен ќатар т‰рлі мазм±ндаѓы кμр-
мелерді тамашалап, ауылшаруашылыќ жєр-
мењкесінен іздегендерін тауып, палаудайын-
даудан μткізілген байќау сынына ќатысып, тіл
‰йіретін астан дєм татып, спорт жарыстарын
ќызыќтап, кμптен кμрмеген таныстарын
жолыќтырып, єњгіме-д‰кен ќ±рысып арќа-
жарќа  болды деп айтсаќ артыќ айтќандыќ
емес. «Адал ењбек еткенге дєулет келер, кμњілі
μсіп кμркі де сєулеттенер» дегендей терлеп-
тепшіп ењбек еткеннен кейін бір сєт дос-жаран,
жолдас-жорамен мерекені ќызыќтаѓанѓа не
жетсін. Осыны кμзбен кμріп,ќ±лаѓымызбен
естіп,  ќуанып ќалдыќ. Келесі кезек Балпыќ би
округі ±жымыныњ еншісінде.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

Єр оќу жылыныњ ќарсањында жалпыреспубликалыќ дєст‰рге айналѓан
«Мектепке жол» ќайырымдылыќ акциясы биылѓы оќу жылында да жал-
ѓасын тапты. Аталмыш акция 2015 жылдыњ 1 тамызы мен 30 ќырк‰йегі
аралыѓында  «Балаларѓа бірге кμмек берейік» ±ранымен  μткізілетіндігін
хабарлаймыз.

Б‰гінгі бала – ертењгі ел болашаѓы, ќазіргідей бєсекелестікке негізделген
ќоѓамда білім мен ѓылымныњ алатын орныныњ ерекше екенін ескере отырып, ел ертењі жастардыњ
алањсыз білім алуына єрќашанда μз ‰лестеріњізді аянбай ќосады деп сенеміз. Ќ±рметті аудан
т±рѓындары, аудандыќ білім бμлімі сіздерден аз ќамтылѓан жєне кμп балалы отбасыларына ќолдау
кμрсетіп, балаларды мектепке даярлауѓа кμмек ќолын ±сынуларыњызды  єлеуметтік себептермен 1-
ќырк‰йекте мектепке келе алмайтын (ќиын балалар тобына жататын, соныњ ішінде: ќараусыз,
ќадаѓалаусыз, жаѓдайы жоќ отбасылар мен мигранттар балаларына) оќушыларѓа материалдыќ -
ќаржылыќ демеушілік кμрсетулеріњізді,сондай-аќ,єлеуметтік меценаттылыќты дамыту маќсатында
осы акцияѓа белсене ќатысуларыњызды с±райды!

Ќаратал аудандыќ білім бμлімі

 11 августа на центральной площади будет проходить акция  «Дорога в школу».
Всех желающих принять участие в акции, просим обратиться в «Отдел предпри-
нимательства Каратальского района». Контактные телефоны: 2-01-24, 7-90-45.

Балаларѓа бірге кμмек берейік!

Уважаемые предприниматели!


