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Адамзаттың бəрін сүй, бауырым деп

Облысымызда аймақ басшысы Да-
ниал Ахметовтың бастамасымен 
үштілділікті дамыту бойынша 2015-2019 
оқу жылдарына арналған кешенді жоспар 
әзірленген болатын. Білім беруде жаңа 
сатыға көтеретін аталмыш бағыттың 
мақсаты  ауқымды. Атап айтсақ, қазақ, 
орыс және ағылшын тілдерін оқытуда 
оқушылардың тілдік-коммуникативтік 
құзіреттіліктерін дамытуға қажетті 
ұйымдастырушылық, әдістемелік, 
педагогикалық жағдай қалыптастырады. 
Бұл ретте жер-жерлерде түрлі әдістемелік 
негізде ұйымдастырылып жатқан шара 
облысымызда да жаңашыл қырынан 
көрініс табуда.  

Осы орайда, бұл жаңашыл үрдіске 
алғашқы болып үн қосқандардың қатарында 
Медеу орта мектебінің ұстаздары да болды. 
Аталмыш білім ордасының педагогикалық 
құрамы қазан айының 7-сі күні үш тілді 
оқытатын пәндерден бөлек тарих, география, 
әдебиет пәндерін үйлестірген саяхат сабағын 
өткізді. 

Мектеп ұжымынан құрылған экспеди-
ция мүшелері көрнекті тарихи тұлға, Ай-
дос бабамыздың бәйбішесі, ұлы Абайдың 
төртінші анасы, төрт ұлы төрт рулы ел 
болып тараған Айпара ананың мазарын 
зиярат етті. Әуелі дәстүрімізге сай Құран 
сүрелері оқылып, дұға бағышталып, соңынан 
танымдық сағат басталды. 

Жаңашыл мұғалімдер Б.А.Омарбекова, 
Ә.Б.Рамазанова, А.Қ.Боранжанова өткізген 
бұл ерекше дәріске мектептің 9,10,11-ші сы-
нып оқушылары қатысты. Бірнеше бөлімнен 
тұратын сабақта ұстаздар мен оқушылардың 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде сәлемдесуі, 
одан кейін ана туралы афоризмдер мен 
даналардың ой-толғамдары айтылды. 
Һәм ана тақырыбындағы оқушылардың 
шығармашылығы таныстырылды. 

Сондай-ақ, ұстаздар қауымы Айпара ана 
туралы тағылымды мәліметтерді үш тілде 
бөлісіп, түрлі суреттер мен әр тілде жазылған 
нақыл сөздерді көрнекілік ретінде ұсынды. 

Әдістемелік тұрғыдан баға берер болсақ, 
саяхат сабақ барысында оқушылардың 
тақырыпты меңгеруде ынтасы артып, 
қызығушылығы оянғаны байқалыпты. Олар 
дәріс барысында өз аналарының мінезін бір 
сөзбен үш тілде бейнелеп, Айпара анаға ар-
налып жазылған жергілікті ақын-жазушылар 
туындыларынан үзінділер оқыды.

Бұл сабақ барысын қадағалауға, қонақ 
ретінде қатысуға аудандық білім бөлімінің 
әдістемелік кабинетінің меңгерушісі Гүлмира 
Шәйкенқызы, Медеу ауылының әкімі Дарын 
Мұхтарұлы, Медеу орта мектебінің директо-
ры Ербұлан Зекешұлы, Серікқазы Әлиұлы 
келген болатын. Сырт көз меймандар осынау 
пәнаралық сабаққа жоғары бағаларын беріп, 
мектеп ұжымына тың табыстар тіледі.

Нұржан БАЙТӨС,
«Абай елі»

Бүгінде күллі жаһан жұртшылығы 
Тәуелсіз қазақ елін дана Абай арқылы да 
таниды. Достастық қарым-қатынасымыз 
нығайған бірқатар мемлекеттердің өз аста-
наларынан хакімге арнап ескерткіш орна-
туы соның бір дәлелі болса керек. Жақында 
сонау теріскей Африкадан күллі қазақ 
халқын һәм Абай ауданының тұрғындарын 
марқайтқан ақжолтай хабар жетті. Әлемдік 
ой алыбына ендігі аралықта Египет араб 
республикасының астанасы, тарихи қала 
Каир шаһарының төрінен ескерткіш ашылды. 
Бұл туралы ҚР Сыртқы істер министрлігінің 
баспасөз қызметі арнайы ақпарат таратты.

Қазақ ақынының ескерткішін ашуға Мы-
сыр астанасының басшылығы бастамашы 
болуда. Анығырақ тоқталсақ, хакім мүсіні 
Каир қаласындағы «Бостандық және достық» 
саябағында орнатылады деп жоспарланған. 

Осыдан біраз бұрын Қазақстанның 
Египеттегі өкілетті елшісі Берік Арын мыр-
за Каир қаласының басшысы Ғ.Мұстафа 
Мұхаммед Саидпен кездесіп, бірқатар 
мәселелерді бірлесіп талқылапты. Сөз 
орайында, Каир басшысы Ғ.М.Саид мыр-
за алдағы уақыттары Қазақстанмен қарым-
қатынастарын нығайта түсуге ниеттіліктерін 

жеткізіп, соның алғашқы көрінісі ретінде, 
келер жылы Абай Құнанбайұлының 
ескерткішін ашу туралы келісімге қол қойып, 
уәдесін берген. 

Сонау алыстағы алып пирамидалар елінен 
жеткен бұл хабар көңілімізді марқайтып 
тастады. Осы ретте аталмыш бастамаға 
ықпал жасап отырған ҚР Сыртқы істер 
министрлігіне, Каир қаласының басшы-
сы Ғ.Мұстафа Мұхаммед Саид мырзаға 
Абай ауданының әкімі Тұрсынғазы 
Мүсәпірбековтың атынан, ұлылар елінің 
атынан зор алғыс білдірмекпіз. Хакім туып-
өскен, әлемге үңілген осынау топырақтың әр 
азаматы абыройлы бұл шараға үлкен қуаныш 
білдіреді. 

Осыған дейін Еуропа мен Азия құрлығының 
сан қаласында салынған Абай ескерткішінің 
қазақ фольклорында жиі аталатын, һәм 
Бейбарыс бастаған бабаларымыз билік 
құрған Мысыр елінде де ашылуы тарихи 
тұрғыдан да, бүгінгі мәдени ынтымақтастық 
тұрғысынан да өте орынды шешім.

Нұржан БАЙТӨС,
«Абай елі»

Көптен аңсаған Тәуелсіздігіне 
қол жеткізгелі еліміздің тынысы 
күрт өзгерген болатын. Күнделікті 
өмірдің барысы ауысып қана қоймай, 
қазақстандық қалалардың сәулеттік 
келбетінің ажары да ашыла түскендей. 
Егемендіктің 25-жылдығы ішінде 
жаңа, бір-біріне ұқсамайтын сан-
сыз ғимараттар тұрғызылып қана 
қоймай, пайда болған бірегей 
ескерткіштердің де нақты есебін айту 
қиын. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық 
мерейтойы қарсаңында Орталық аймақ 
бойынша ҚР Архитекторлар одағының 
вице-президенті, Құрметті архитектор 
Айтуар Оспанов егемен Қазақстанның 
символына айналған архитектуралық 
жәдігерлердің бірі болып табыла-
тын «Мәңгілік Ел» ескерткіші туралы 
пікірін білдірді.

Халық арасында «Салтанат қақпасы» 
ретінде кеңінен танымал «Мәңгілік ел» 
ескерткішінің ресми ашылуы Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігі 20-шы 
мерейтойының қарсаңында 2011 жылғы 
16 желтоқсанда Астанада өтті. Бүгінгі 
таңда бұл архитектуралық құрылым 
елордамыздың басты көрікті жерлерінің 
біріне айналды. 

«Жалпы, Салтанат қақпасы – сал-
танатты безендірілген үлкен қақпа 
түрінде салынатын архитектуралық 
ескерткіштердің бір түрі. Салта-
натты қақпаларды жеңімпаздардың 
құрметіне немесе белгілі бір маңызды 
жағдайларға орайластырылып, қалаға 
кірер жерде, көше соңында, көпірлерде, 
не болмаса үлкен жолдардың үстінде са-
лады. Алғаш рет бұндай қақпа Ежелгі 
Римде жеңімпазды салтанатты түрде 
қарсы алу рәсімі үшін салынса, қазіргі 
уақытта бұл құрылымды Еуропаның 
туристтер ең көп баратын көрікті 
қалалары – Париж, Мәскеу, Барселона, 
Берлинде көруге болады. Бүгінгі таңда 

«Мәңгілік ел» ескерткіші Астананың 
қалақұраушы тірегіне айналды», - деді 
Айтуар Оспанов.

Архитектуралық тұрғыдан алғанда, 
астаналық Салтанат қақпасын 
орындаудың символикалық мәні 
зор. Қақпаның биіктігі – 20 метр – 
Тәуелсіздіктің 20-жылдығының сим-
волы. Қақпаның әр жағында өзіне тән 
ерекшеліктер бар. Олар адамның қай 
жерден, яғни әуежайдан қалаға кірер 
жерде немесе, керісінше, қаладан 
шығып келе жатқанына байланысты әр 
түрлі болып көрінеді. 

Ескерткіштің толық архитектуралық 
келбеті ұлттық тарихымыз бен қазақ 
халқының дәстүрлері туралы баян-
дайды. Бұл жерде халқымыз ежелден 
құрметтеп келе жатқан қасиеттер – 
даналық ақсақал кейпінде, ал Отанға 
деген сүйіспеншілік Әйел-Ана образын-
да жасалса, батылдық ортағасырлық 
батыр және заманауи жауынгер түрінде 
сомдалды. Салтанат қақпасының 
архитектуралық құрылымында бай 
ұлттық мәдениетіміздің символы 
ретінде ұлттық оюлар мен Қожа Ах-
мет Яссауи кесенесінде орнатылған 
тайқазанның көшірмелері де орын 
тапты. Түркітілдес халықтар үшін 
«тайқазан» бірлік, қонақжайлық пен 
молшылықты сипаттайтын терең 
мағынаға ие екендігі баршамызға мәлім. 

«Мен аталмыш жоба авторларының 
бірі Сағындық Ысмайылұлы 
Жамбулатовтың шығармашылығымен 
жақсы таныспын. Ол жобаларын 
ұлттық сәулет стилінде жүзеге асыра-
ды. Оның жұмыстары, соның ішінде 
Бейбарыс Сұлтан мешітін қалпына 
келтіру жобасы, Қазақстан археология 
музейі, халықтың ілтипатына ие болып 
қана қоймай, халықаралық жүлделер, 
Гран-при, дипломдармен марапаттал-
ды», - деп сөзін жалғастырды Айтуар 
Кенжеғараұлы. 

«Сағындық Жамбулатовпен Астана-
ның Жеңіс даңғылында орналасқан 
бұрынғы музыкалық училищенің 
ғимаратын Музыкалық академияға 
қайта келтіру жобасында қоян-
қолтық жұмыс істеген болатынбыз. 
Қазіргі уақытта ол Қазақ ұлттық өнер 
университетінің Орган залы. Сонымен 
қатар, елордамыздың «Нұр-Астана» 
және «Әзірет Сұлтан» мешіттерінің 
интерьерін жасау бойынша жобалар-
ды да бірлесе жүзеге асырғанбыз. Бұл 
жұмыс қиын болғанымен, бірақ уақыт 
көрсеткендей, өте табысты болып 
шықты», - деп сөзін аяқтады архитек-
тор. 

Ақжолтай хабар

ЕГИПЕТТЕ АБАЙҒА ЕСКЕРТКІШ АШЫЛДЫ

ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ: АҢЫЗ ТАҒЫЛЫМЫ 

АЙТУАР ОСПАНОВ: «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 
ЕСКЕРТКІШІ – ЕЛОРДАМЫЗДЫҢ 

ҚАЛАҚҰРАУШЫ ТІРЕГІ 
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В Усть-Каменогорске состоялось очередное 
заседание Совета по этике Министерства по 
делам государственной службы РК в Восточ-
но-Казахстанской области под председатель-
ством ТоктамысКадошевичЖумагулова, на 
котором рассмотрено 6 дисциплинарных дел.

В ходе заседания рассмотрено дисципли-
нарное дело в отношении руководителя ГУ 
«Управление пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог ВКО» БейсекеноваБе-
рикаСарсенбековича и его заместителя Ах-
метова ДанияраДуйсенбиновича.

Дисциплинарные дела в отношении Бей-
секенова Б.С. и Ахметова Д.Д. возбуждены 
по результатам внеплановой проверки, про-
веденной по жалобе директора ТОО «Таксо-
моторный парк» Ширяева А.М. о неправо-
мерных действиях должностных лиц  ГУ 
«Управление пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог ВКО» при проведе-
нии конкурса и подведении итогов на право 
обслуживания междугородних автобус-
ных маршрутов по ВКО, в частности лоту 
№18 (маршрут «Усть-Каменогорск - Се-
мей») и лоту №21 (маршрут «Семей-Усть-
Каменогорск через Шульбинск»), имевшего 
место в период с 30 октября 2015 года (объ-
явление конкурса) по 21 декабря 2015 года 
(итоговый протокол конкурсной комиссии).

В частности, по результатам проведен-
ного Управлением, согласно Правил пере-
возок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом, утвержденного приказом 
и.о.Министра по инвестициям и развитию 
РК от 26.03.2015г. №349 конкурса  по лотам 
№18 и №21 победителем был признан ТОО 
«Автопассажиртранс», с которым 25 декабря 
2015 года Управлением были заключены до-
говора за №042 и №045 соответственно. 

Постановлением судебной коллегией по 
гражданским делам Восточно-Казахстанско-
го областного суда от 24 марта 2016 года ука-
занное выше решение суда первой инстанции 
было отменено и по данному гражданскому 
делу принято новое решение, которым ранее 
заключенные между Управлением и ТОО 
«Автопассажиртранс» признаны недействи-
тельными. 

Постановлением Верховного суда РК от 
06 июня 2016 года в передаче ходатайства 
о пересмотре решения суда апелляционной 
инстанции и об отмене частного определения 
этого же  суда отказано, в связи с отсутствием 
оснований для их пересмотра.

Принимая во внимание, что Управлением 
вышеуказанные договора отменены и назна-
чен новый конкурс на право обслуживания 
автоперевозками по указанным маршрутам в 
соответствие с п.183 Правил, Совет по Этике 
в ВКО своим решением рекомендовало при-
влечь руководителя Управления Бейсекенова 
Б.С. и его заместителя Ахметова Д.Д. к дис-
циплинарной ответственности в виде строго-
го выговора, по признакам дисциплинарного 
проступка, предусмотренного в п.1 ст.44 За-
кона РК «О государственной службе РК» от 
23.11.2015г., как ненадлежащее выполнение 
возложенных обязанностей

Следующеедисциплинарное дело рассмо-
трено в отношении руководителя в отноше-
нии руководителя ГУ «Управление строи-
тельства, архитектуры и градостроительства 
ВКО» ОтарбаеваМадиЖангельдиевича и его 
заместителя МұқанҚанатБолатұлы

Дисциплинарные дела в отношении От-
арбаева М.Ж. и  Мұқан Қ.Б. возбуждены по 
результатам внеплановой проверки, прове-
денной по жалобе директора Палаты пред-
принимателей Шацкий И.В. в интересах ТОО 
«Востокагропромпроект» о неправомерных 
действиях должностных лиц Управления, 
при проведении и подведения конкурса элек-
тронных государственных закупок по лотам 
№№826335, 826358, 826352, 826410, 826420 
о закупке работ инженерного проектирова-
ния: Привязка типового проекта ТП РК-240 
ОДВО (IB, IIB, IIIB, IVГ)-7С-2.2-2012 Дет-
ский сад на 240 мест.

По результатам проведенного Управлени-
ем, согласно Правил проведения электрон-
ных государственных закупок, утвержден-
ных приказом Министра финансов РК от 
23.06.2015г. №378  и Правил проведения 
электронных государственных закупок, ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РК от 15.05.2012г. №623 и на основании про-
токолов об итогах конкурса от 07.12.2015г. 
по вышеуказанным лотам победителями 
признаны ТОО «Проектно-изыскательский 
институт «Семстройпроект» и ТОО «Вос-
токоблпроект», с которыми Управлением 08 
декабря 2015 года были заключены договора  
на проведение инженерных работ по проекти-
рованию зданий.

Постановлениями судебной коллегией по 
гражданским делам ВКО суда от 05.04.2016г. 
и от 26.04.2016г., заключенные между Управ-

лением и ТОО «Востокоблпроект», между 
Управлением и ТОО «Проектно-изыскатель-
ский институт «Семстройпроект» договора 
признаны недействительными.

Как установлено судом, единственным ос-
нованием отклонения заявки ТОО «Востока-
гропромпроект» в соответствии с протоколом 
предварительного допуска от 02.12.2015г. 
явилось отсутствие справки об отсутствии 
задолженности с АО «Евразийский банк», 
клиентом которого он не являлся, счет в этом 
банке был закрыт в феврале 2014 года.

Постановлениями специализирован-
ного административного суда г.Усть-
КаменогорскОтарбаев М.Ж. привлечен к ад-
министративной ответственности по статье 
207 частью 6 и 9 КоАП и повергнут адми-
нистративному взысканию в виде штрафа в 
размере 700 МРП, Мұқан Қ.Б. повергнут ад-
министративному взысканию в виде штрафа 
в размере 100 МРП.

20.09.2016г. Совет по Этике в ВКО своим 
решением рекомендовало привлечь руково-
дителя Управления Отарбаева М.Ж. и его 
заместителя Мұқан Қ.Б.к дисциплинарной 
ответственности в виде предупреждения о 
неполном служебном соответствии, по при-
знакам дисциплинарного проступка, дис-
кредитирующего государственную службу, 
указанные в п.п.4 (оказание неправомерного 
предпочтения физическим и (или) юриди-
ческим лицам при подготовке и принятии 
решений) п.п.5 (оказание кому бы то ни 
было любого не предусмотренного законо-
дательством РК содействия в осуществлении 
предпринимательской и иной связанной с из-
влечением дохода деятельности)п.1 ст.50 За-
кона РК «О государственной службе РК» от 
23.11.2015г.

Также, было рассмотрено дисциплинар-
ное дело в отношении руководителя ГУ 
«Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства ВКО» ОтарбаеваМади-
Жангельдиевича по фактам нарушения норм 
этического кодексавозбуждено дисципли-
нарное дело по результатам внеплановой про-
верки, проведенной по жалобе заместителя 
руководителя Управления Дырынбаева К.К. 
и главного специалиста Управления Рахи-
мова Е.О. по фактам неэтического поведения 
Отарбаева М.Ж.

Факты нарушения норм служебной этики 
государственных служащих со стороны руко-
водителя Управления Отарбаева М.Ж. нашли 
свое полное подтверждение, что подтвержда-
ется пояснениями сотрудников Управления, 
которые на момент проверки находились на 
своих рабочих местах.

20.09.2016г. Совет по Этике в ВКО сво-
им решением рекомендовало привлечь ру-
ководителя Управления Отарбаева М.Ж. 
к дисциплинарной ответственности в виде 
строго выговора по признакам дисциплинар-
ного проступка, предусмотренного  п.2 ст.44 
и пп.4), пп.6) и пп.7) п.1 ст.49 Закона Респу-
блики Казахстан «О государственной служ-
бе Республики Казахстан» от23.11.2015г., а 
также пп.2), пп.3), пп.7), пп.11) п.5, пп.1), 2), 
пп.4) п.8; пп.1), 4), 7) п.9 Этического кодекса 
государственных служащих Республики Ка-
захстан (Правила служебной этики государ-
ственных служащих), утвержденных Указом 
Президента Республики Казахстан от 29 де-
кабря 2015 года.

Кроме того, были  рассмотрены дисципли-
нарные дела в отношении руководителей ГУ 
«Отдел финансов Шемонаихинского района» 
Сусляковой Ольги Петровны и ГУ «Отдел 
экономики и бюджетного планировании Ше-
монаихинского района» Самойловой Альби-
ны Мауткановны за нарушения требований 
Этического кодекса государственных слу-
жащих РК, выразившихся в не соблюдении 
общепринятых морально-этических норм 
поведения при обращении с индивидуаль-
ным предпринимателем Омирзаковой М.С., 
имевшего место 20 июля 2016 года на тер-
ритории детского летнего лагеря «Кочевник», 
расположенный в с. Кандыковка, Шемонаи-
хинского района.

По итогам рассмотрения Совет рекомендо-
вал акимуШемонаихинского района Тохта-
рову А.Ж. за допущенные нарушения пп. 2), 
7), 14) п. 5 требований Этического кодекса 
государственных служащих Республики Ка-
захстан наложить на вышеуказанных долж-
ностных лиц дисциплинарные взыскания в 
виде «строгий выговор».

Пресс служба Департамента Министер-
ства РК по делам

государственной службы
по ВКО, 8 /7232/76-51-34

87771522891 Алмагуль Асылгазина

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО 
ЭТИКЕ Біздің еліміздің Конституциясында әркімнің 

білікті заң көмегін алуға құқығы бар. Заңда 
көзделген жағдайларда заң көмегі тегін көрсетіледі.

Жеке және заңды тұлғаларға тегін заң көмегін 
алуға, құқықтық ақпарат беруге мемлекет кепілдік 
береді.

Мемлекетпен кепілдік берілген заң көмегінің 
түрлері: құқықтық ақпараттандыру, құқықтық 
кеңес беру, жеке тұлғалардың өкілдігінің мүддесін 
соттарда қорғау, қылмыстық қудалау орган-
дарында, өзге де мемлекеттік органдарда және 
мемлекеттік емес ұйымдарда  атқарушылық шара-
ларын  қабылдаған құжаттарды мәжбүрлі орындау 
бойынша жеке сот орындаушылармен өндіріп алу 
туралы, алимент және жалақыны Қазақстан Рес-
публикасы "Атқарушылық іс жүргізу және сот 
орындаушыларының мәртебесі" Заңда көзделген. 

Мемлекет кепілдік берген субъектілерге заң 
көмегін көрсету:

•мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде: 
•Қазақстан Республикасының "Адвокаттық 

қызмет туралы" Заңында және Қазақстан Респу-
бликасы өзге де актілермен. 

•Қазақстан Республикасының "Нотариат ту-
ралы" Заңы мен нотариустық жағдайларда және 
тәртіппен белгіленген. 

•жеке сот орындаушылары жағдайларда 
және тәртіппен Қазақстан Республикасының 
"Атқарушылық іс жүргізу және сот 
орындаушыларының мәртебесі" туралы Заңында 
белгіленген.

Адвокаттар мыналарға тегін заң көмегін 
көрсетеді:

•соттар асыраушысының қайтыс бо-
луы, жұмыспен байланысты мертігуі немесе 
денсаулығының өзгедей зақымдануы арқылы 
келтірілген зиянды өтеу туралы істерді қараған кез-
де қуынушыларға;  

•егер сот қарап жатқан дау кәсіпкерлік қызметпен 
байланысты болмаса, Ұлы Отан соғысының 
қатысушылары мен оларға теңестірілген адамдар, 
мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер, І және ІІ 
топтардағы мүгедектер, жасы бойынша зейнеткер-
лер болып табылатын қуынушылар мен жауапкер-
лерге; 

•алименттер өндіріп алу, зейнетақы мен 
жәрдемақылар тағайындау, ақтау, босқын неме-
се оралман мәртебесін алу мәселелері бойынша 
жеке тұлғаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған кәмелетке толмағандарға заң көмегін тегін 
көрсетеді, қажет болған жағдайларда құқықтық 
сипаттағы жазбаша құжаттарды жасайды.

Адвокат бюджет қаражаты есебінен көрсететін 
заң көмегінің негіздері «Мемлекет кепілдік берген 
заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында және Қазақстан Республикасының 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында, Қазақстан Республикасының 
қылмыстық іс жүргізу, азаматтық іс жүргізу 
заңнамасында белгіленеді. 

Азаматтарға кеңес беру және қабылдау мына 
мекенжай бойынша жүзеге асырылады: Абай ауда-
ны, Қарауыл ауылы, Құнанбай көшесі, 12

Абай аудандық әділет басқармасы

ЗАҢДА БЕЛГІЛЕНГЕН ЖАҒДАЙЛАРДА, АЗАМАТТАРДЫҢ 
ТЕГІН ЗАҢ КӨМЕГІН АЛУ ТҮРЛЕРІ МЕН ҚҰҚЫҚТАРЫ 

Жақында еліміздің барлық мектептері 
қарапайым қағаз жүзіндегі журналдар және 
күнделіктерден бас тартатын болады. Қағаз 
құжаттардың орнына мұғалімдер мен оқушылар 
Күнделік.кз жүйесін қолданады. Оқу жылы 
басталғалы облыстың 394 мектебі аталған жүйеге 
қосылды. 

Күнделік.кз дегеніміз не? Бұл білім саласындағы 
қағазбастылықты жеңілдететін интернет-портал 
және бұл портал білім саласының төрт бағытына 
– мұғалімдерге, ата-аналарға, оқушыларға және 
мемлекеттік органдарға қызмет етеді.  

Күнделік.кз мұғалімдер үшін қосымша 
мүмкіндіктер беретін қарапайым да түсінікті жур-
нал. Бұл жерде мұғалім бір мезетте үй тапсырма-
сын бүкіл сыныпқа немесе жеке оқушыға бере 
алады, кез-келген сабаққа түсінік беріп, қосымша 
материалдар қоса алады, сонымен қатар кез-
келген бетті басып шығара алады.  Бұрын қолмен 
жазылған есептемелер енді автоматты түрде орын-
далады, барлық мағұлматтар уақтылы жаңарып 
отырады.  

Күнделік жүйесі ата-аналар үшін кез-
келген оқуға қатысты ақпаратқа қолжетімділік 
мүмкіндігі. Ата-аналар енді баласының үй тап-
сырмасын жазбағандығы туралы және күнделікке 
бағаны қойдырмағандығы жайлы алаңдамайтын 
болады. Барлық ақпаратты онлайн көре алады, со-
нымен қатар, өз баласының мінездемесін де оқи 
алады. 

Оқушылар үшін бұл өте ұтымды жүйе болып та-
былады. Себебі, порталда оқушы сабақ кестесін, үй 
тапсырмасын, барлық бағаларын, сабақ барысында 
қолданылған материалдарды, сабақ тақырыбын 
және мұғалімнің түсініктемесін көре алады. 

Жүйенің онлайн кітапханасында мектепте 
оқытылатын барлық шығармалар жинақталған. 
Медиатекада аудио және бейнефайлдар, пре-
зентациялар бар. Әрбір оқушы Күнделік.кз-тегі 
өз парақшасын портфолиоге айналдырып, өз 
жетістіктері өзгелерге көрсете алады. 

Мемлекеттік орган өкілдері үшін жоба шынайы 
уақыт тәртібінде негізгі параметрлер бойынша 
бірқатар статистикалық есептерді алуға мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, жүйеде мұғалім, оқушы 
және ата-аналарға ресми ақпаратпен жаппай жеке 
хабарламалар жіберуге болады.  

Оқу жылы басталғанына бір ай ғана өтсе де, 

жоба қатысушылары Күнделік.кз жүйесінің 
артықшылығын байқап үлгеріпті. Мектеп 
әкімшілігінің қызметкерлері сабақтардың 
болмай қалуы және ауысуы, оқушылардың 
сабақ үлгерімдері және қатысуы, тегін мектеп 
сайтының болу мүмкіндігін, қажетті есептерді 
құру мүмкіндігін және жылдамдығын, Интер-
нет желісі арқылы кез-келген жерден ақпараттың 
қолжетімділігін атап өтті.

- Сайт қолдануға ыңғайлы, сабақ күндерін 
енгізуді қажет етпейді, бағдарлама кесте бойы-
нша оны өзі қояды. Бағалар түспен боялып тұрады, 
оқушылардың ортақ арифметикалық бағасын 
көруге мүмкіндік бар, - деп «Өскемен қаласындағы 
№23 орта мектептің» КММ оқу ісі бойынша ди-
ректор орынбасары Дана Бейсембинова өз ойымен 
бөлісті. - Оқушылардың сабаққа қатысуын және 
білім сапасын басып шығару мүмкіндігінің болуы 
мектеп әкімшілігі мен пән мұғалімдерінің есеп 
беру кезеңіндегі жұмыстарын жеңілдетті. Мұғалім 
болмаған жағдайда басқа мұғалімді немесе 
сабақты орнына қою мүмкіндігі бар. «Мұғалімдер 
бөлмесі» атты арнайы бөлім бар, бұл бөлімде 
мұғалімдермен кеңесуге, әңгімелесуге болады. 

 «Kundelik.kz» ақпараттық жүйесін пилоттық 
енгізу - бұл білімді ақпараттандырудағы маңызды 
салым. Болашақта осы жүйе педагогтардың 
статистикалық есеп беру және оқушылардың 
үлгерім журналын дайындауға қатысты 
жүктемелерін  азайтады. 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
Министрлігі алдағы уақытқа мектептердегі 
қағаз бастылықты қысқартып, электронды құжат 
айналымына көшуді мақсат етіп отырғанын 
атап өткен жөн. Ол үшін министрліктегі IT-
департаменті функционалы күшіне енді, соны-
мен қатар, ішкі есептілікті қысқарту жұмыстары 
жүргізілуде. Саналуан есептер мен рейтингтерді 
құруда педагогтардың жұмысын жеңілдететін 
автоматты жүйедегі Күнделік.кз жобасын енгізу 
ҚР білім және ғылым Министрінің 2016 жылғы 
29 тамыздағы №536 «Қазақстан Республикасы 
Білім беру мекемелерінің оқушылары үшін элек-
тронды журналдар мен күнделіктердің бірыңғай 
ақпараттық жүйесі» жобасын пилоттық енгізу ту-
ралы бұйрығында көрсетілген. 

КҮНДЕЛІК.КЗ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

Бүгінгі таңда отандық БАҚ беттерінде мектеп 
оқушыларының хиджаб (араб елдерінде мұсылман 
әйелдердің денесін жасыру үшін киетін киімі) 
киюіне қатысты мәселе,  қоғамдағы жиі қозғалатын 
тақырыптардың біріне айналып үлгерді. Әсіресе, 
хиджаб киген оқушылардың сабаққа қатысудан 
бас тарту оқиғаларының орын алуы мәселені одан 
сайын ушықтырған болатын. Аталмыш мәселеге 
қатысты дінтанушылар, мектеп ұстаздары мен ата-
аналар, құзырлы органдардың мамандары әртүрлі 
пікір айтуда. 

Соңғы үш-төрт жылдағы қоғам назарына 
іліккен «хиджаб мәселесі» мектеп басшылығының 
оқушылардан бірыңғай мектеп формасын талап 
етуінен туындатты. Мұндағы талап етілген мектеп 
формасы әр мектептің ішкі жарғысымен бекітіледі. 
Алайда, бұл талаппен келіспейтін кейбір ата-
аналар «Құран мен сүннетте мұсылман әйелдің 
бүркеніп жүруі міндеттелген» деп уәж келтіруде. 

Осы тұста кейбір азаматтарымыздың еліміздің 
25 жылдан бергі зайырлылық ұстанымын әлі 
де жақсы түсінбейтіндігін және құқықтық, діни 
сауаты төмен екендігін аңғартады.Қазақстан 
Республикасының Конституциясында «Қазақстан 
Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, 
құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықтырады» деп айқын көрестілген.

Зайырлы Қазақстанда оқушы формасын әр 
мектеп өз жарғысымен бекітеді. ҚР «Білім тура-
лы» Заңының 43-бабының 3-тармағына сәйкес 
«ішкі тәртіп ережелерін әзірлеу және бекіту 

білім беру ұйымдарының құзыретіне кіреді» 
және 47-бабының 15-1-тармағына сәйкес «Орта 
білім беру ұйымдарында білім алушылар білім 
беру саласындағы уәкілетті орган белгілеген, 
міндетті мектеп формасына қойылатын талаптар-
ды сақтауға міндетті». Яғни, оқушылар мектеп 
басшылығы бекіткен форманы сабақ барысында 
киюге міндетті болып табылады. 

Сонымен қатар, ҚР Конституциясының 
30-бабының 1-тармағына сәйкес «Азаматтардың 
мемлекеттік оқу орындарында тегін орта білім алу-
ына кепілдік беріледі. Орта білім алу міндетті» де-
ген талап негізінде ҚР азаматтары орта білім алуға 
міндеттелген. Яғни, қандай уәж болса да, орта 
білім алудан бас тартуға жол берілмейді.

Дін тұрғысынан да білім алу– парыз. Оны сауат-
ты дін ғұламалары жақсы біледі. Бұл жайында 
еліміздің сарапшы-дінтанушылары діни ұстаным 
мен білімді қатар қойғанда білімнің үстемдігін алға 
тартады.

Бүгінгі жасөспірім Қазақстанның ертеңгі 
болашағы. Сондықтан Қазақстанның жарқын 
болашағы жолында кемел парасат пен жоғары 
руханият негізінде тәрбиеленген білімді ұрпақ 
өсіру– заман талабы. Руханият саласында асыра 
сілтеушілікке бой ұруға, білім алудан бас тартуға 
жол берілмеуі тиіс.Азаматтарымызды қоғам игілігі 
үшін алға қойылған талаптарды дұрыс түсінуге 
шақырып, бірбеткейліктен арашалап қалуымыз 
шарт.

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ ОРТА ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ
МЕКТЕП ФОРМАСЫ

Заң және біз
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Қазақстанның өсіп өркендеуінің кілті-
жастарда. Ел дамуының жаңа кезеңі мен 
тәуелсіздігіміздің үшінші он жылдығында 
білімді, тәрбиелі, өнегелі жастарды 
қалыптастыру тәуелсіз мемлекетіміздің өркен 
жаюының негізі екендігін Елбасымыз ай-
тып өткен болатын. Конституцияға сәйкес, 
Қазақстан Республикасы-демократиялық, 
зайырлы, әлеуметтік, құқықтық мемлекет. 
Құқықтық мемлекеттің негізгі атқаратын 
қызметі қоғамдық өмірдің барлық салала-
рын заң, әділетті құқық нормасымен ретке 
келтіру, басқару, қызмет көрсету салаларын-
да заң талаптарын басшылыққа ала отырып, 
адам, қоғам, мемлекет мүддесіне адал қызмет 
ету болып табылады.

Өйткені, құқықтық норма-әділет 
жолы, адам, қоғам мемлекет мүддесінің 
үйлестірушісі, заңдылық пен демократияның 
даму негізі. Еліміздің әрбір азаматы өз 
құқығын, бостандықтарын, міндеттерін 
білуі тиіс, әрбір азамат құқықтық нормала-
рын, заңдылық талаптарын берік ұстануы 
қажет. Сонда ғана мемлекетіміз саяси, 
экономикалық, әлеуметтік тұрғыдан дамып, 
тәртіп нығаяды. Құқықтық сана, құқықтық 
мәдениет және құқықтық тәрбие, тәртіп 
әрбір азаматтың қалыптасуының, өсіп 
жетілуінің басты қағидасына айналуы тиіс.

Әрбір отбасы бала тәрбиесінде дәстүрлі 
әдет-ғұрып заңдарының тиімді жақтарын 
ұрпақтар санасына сіңіріп, оларды заңды 

құрметтеуге, әділеттілікке, турашылдық 
жолға түсетіндей етіп тәрбиелеуі керек. Ол 
үшін жас ұрпақтарымыз ежелгі қазақтың 
салт-дәстүрін, әдет-ғұрып, заңдарын, пай-
далы мақал-мәтелдерін, билердің әділ 
билігін, қоғамда орын алған-қыз айтты-
ру, қыз ұзату, құда түсу, құда сыйлау 
сияқты дәстүрлерімізді білгені жөн. Қазақ 
қоғамында өмір сүрген әрбір азамат осы 
жөн-жобаларды басшылыққа алып, оның 
қағидаларын құрметтеп, заң талаптарын 
орындай отырып, даму жолына бет бұрған. 
Осыған орай жас заңгерлерге кейбір атақты 
ғұламалардың пікірлерін, билердің әділ 
тұжырымдарын, салт-сана дәстүрлерін білу-
олардың парызы деп санаймын. Нағыз билер 
«бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ»- деген 
әділетті тұжырымға тоқтаған. «Тура биде 
туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген 
ұлағатты ұстанымды да билер басшылыққа 
алған, әділдік пен шындықты, адалдық пен 
турашылдықты өз істерінің басты қағидасы 
ретінде де қарастырған билер. Олар ел 
татулығын, бірлігін басты назарды ұстаған. 
Халық арасында «елдестірмек-елшіден, 
жауластырмақ жаушыдан» немесе «елшісіне 
қарай елін таны» деген ұлағатты сөздер  
билердің мемлекетаралық дипломатиялық 
істермен айналысқанын дәлелдейді.

Е.Е. ӘДІЛБЕКОВ,
Абай аудандық сотының төрағасы 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ МЕН ҰЛТТЫҚ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАР САБАҚТАСТЫҒЫ

Қабілет қарымын өзінің ғана емес, көптің 
қажетіне айналдыра білу-тек жақсыға тән 
қасиет. Ондай жүрегі кең, жаны жомарт жан-
дар  қанша қарбалас болса да  көпшілікке 
көмек  қолын созып, мейірім төгуден 
жалықпайды. Білгенін үйретіп, өмірден 
көргенін өзінен кейінгілерге өнеге ету ақылы, 
парасаты мол жандар ардың ісі деп біледі. 
Өйткені, осындай дара, дана тұлғалардың 
жол сілтеуімен жастар түзу жүріп, қатесіз 
із бастайды, іркіліссіз алға ұмтылады. 
Жақсылығың болса асырып, жамандығыңды 

жасырған нар тұлғалар кейінгі ізін басып 
келе жатқан жас-тар үшін сарқылмас дария. 
«Бағаласаң-тірі кезде бағала» -деп ақиық 
ақын Мұқағали айтқандай, талай ізгі жолдан 
өтіп, ізетті ақылымен, парасатты үлгісімен, 
маңдай тері еңбегімен елеулі болып жүрген  
қарттарымыз қандай құрметке болса да 
лайық.

Осындай қағиданы берік ұстанған сот 
ұжымы және Абай аудандық сотының 
төрағасы Е. Әділбеков 1 қазан «Қарттар күні» 
мерекесіне ауданымыздың ақсақалдарымен 
кәсіби емес қарт медиаторларды мерекесімен 
құттықтады.

Сот төрағасы қарттарымызды құттықтау 
барысында сот саласына қосқан ерен 
еңбектері үшін алғыс хаттарын табыс-
тап, олар бізге әрқашанда үлгі болып 
қалатындарын атап өтті. Сонымен бірге, 
сот ұжымыда мереке иелерін құттықтап ізгі 
тілек-ниеттерін білдірді.

Іс шара соңында қарттар сот ұжымына өз 
алғыстарын білдіріп, алғыстарын айтты.  

                                              Р.Е. ОМАРОВ
Абай аудандық сотының судьясы

СОТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҚАРТТАРДЫ МЕРЕКЕСІМЕН 
ҚҰТТЫҚТАДЫ

Ата-аналардың кәмелетке толмаған 
балаларды күтіп-бағу жөнінде адами 
және заңдық тұрғыда да өз міндеттері 
бар. Өзінің жаратылысы мен  әлеуметтік 
себептері бойынша міндеттемелердің 
бұл түрі біздің өмірімізде кең тараған 
әрі кең қолданылады. Сондықтан, али-
мент төлеу теориясы мен тәжірибесі ата-
аналар мен балалары арасында бола-
тын алименттік қатынастардың ықпалы 
негізінде құрылады.  Кәмелеттік жасқа 
толмаған балаларды күтіп-бағу үшін 
жолдастарының  біреуі сотқа  алимент 
өндіру туралы арызбен жүгінуі мүмкін. 
Арыз бойынша сот бұйрығы қарызгерді 
сотқа шақырмастан, жеңілдетілген 
тәртіпте сот арқылы беріледі.Сот 
бұйрығы талап етушінің өтініші бойын-
ша шығарылған және орындаушылық 
құжат ретінде күші бар.

Сот  кәмелет жасқа толмаған балаларға 
алимент талап ету туралы талап бойы-
нша тек бұл талап әкелікті орнату, 
әкелікті (аналық құқығын) даулаумен 
байланысты болмаған жағдайда ғана сот 
бұйрығын беруге құқылы.

Сот бұйрығының негізінде, кәмелет 
жасқа толмаған балаларға нақты 
қаржы сомасындағы алимент талап 
етілмейді, себебі бұл мәселенің шешімі 
заңның мұндай талап ету мүмкіндігін 
жағдайдың болуы немесе жоқтығын тек-
серу қажеттілігімен байланысты.

Кәмелет жасқа толмаған балаға али-
мент талап ету туралы сот бұйрығы 
сотқа сот дауынсыз, қарызгер мен та-
лап етушінің түсініктемелерін тыңдауға 
оларды шақырмайтын жағдайда, сот 
бұйрығын шығару туралы өтініш сотқа 
келіп түскен күннен бастап үш күн 
ішінде сот арқылы шешіледі.

Сот отырысының хатшысы, сот 
бұйрығының көшірмесін қарыздаушыға 
жібереді, бұйрық қолына тиген күннен 
бастап он күн ішінде оны орындауға 
қарсылық білдіруіне болады. Көрсетілген 
мерзім ішінде сондай қарсылық 
туындаған жағдайда, сот бұйрығын 
тоқтатады. Бұған қоса сот бұйрығының 
тоқтағаны туралы сот  талап етушіге ха-
барлайды, келесіде талап етуші алимент 
талап ету туралы шағым арыз ретінде 
қайта бере алады. Бекітілген мерзім 
ішінде қарыздардан ешқандай қарсылық 
келіп білдірілмесе, сот отырысының 
хатшысы талап етушіге елтаңбалы мөр 
басылған сот бұйрығының екінші дана-
сын оны орындауға  сот орындаушыларға  
ұсыну үшін береді. Себебі оның  ары  
қарай  орындалуымен  сот  орындаушы-
лар жұмыс   жүргізеді.

С.Ж. ЖАНГЕЛОВ
Абай аудандық сотының  бас 

маманы

АЛИМЕНТ ТАЛАП ЕТУ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК

06 қазан 2016 жылы Абай аудандық 
сотының  төраға  міндетін атқарушы 
Р.Е. Омаровтың ұйымдастыруымен 
БАҚ өкілдерімен, сот мамандарының 
қатысуымен  2016 жылдың тоғыз ай-
ында атқарылған жұмыстардың 
қорытыныдысы бойынша брифинг өтті.

Іс-шара барысында аудандық 
соттың төраға м.а.  аудандық соттың 
9 ай жұмысын  қорытындылады. 2016 
жылдың 9 айында Абай аудандық соты-
мен 19 қылмыстық, 172 азаматтық, 130 
әкімшілік құқық бұзушылық іс қаралған, 
барлығы 321 іс, осы қаралған істердің 

51-медиациялық тәртіппен қаралып, 
медиациялық келісім-шарт негізінде 
қысқартылған, бұл барлық қаралған 
істердің 15,8 пайызын құрайды.

Соттың ашықтығын, қолжетімділігін 
және беделін көтеру мақсатында БАҚ-
пен қарым-қатынас бойынша барлығы 
251 іс-шара атқарылған, оның ішінде 65 
мақала, 5 брифинг, 6 дөңгелек үстел, 25 
семинар сабақтары (баспасөз арқылы 
жария етілген іс-шаралар), 5 халықпен 
кездесу, 114 радиодан баяндама беріліп, 
ШҚО сотының ресми сайтына 31 пресс-
релиз шыққанына тоқталып өтті.

2016 жылдың 9 айында сот жұмысына 
қатысты жаңа технологияларды белсенді 
қолдану үрдісі қалыптасқан. Атап 
айтқанда: 172 талап арыздың  160-ы 
«Сот кабинеті» электронды сервисі 
арқылы түскен, бұл барлық  түскен талап 
арыздардың  93 пайызын құрайды. 130 
әкімшілік іс 100 пайыз «Сот кабиенті» 
электрондық сервисі арқылы түсті. 
Қаралған барлық 321 істердің 100 пай-
ызы  дыбыс-бейнежазба жүйесінің 
қолданумен қаралған. 

Брифинг соңында Төраға БАҚ өкілінің 
сұрақтарына жауап беріп, брифингке 
қатысушыларға алғысын жеткізді.

                      Анар Сәрсенбина,
                    «Абай елі» газетінің тілшісі

2016 ЖЫЛДЫҢ 9 АЙЫНЫҢ 
ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША БРИФИНГ 

ӨТКІЗІЛДІ

Сот бұйрығы сот актісі болып та-
былады, оны өндіріп алушының 
ақшаны өндіріп алу немесе борышкерді 
және өндіріп алушыны олардың 
түсіндірмелерін тыңдау үшін шақырмай-
ақ және сот талқылауынсыз, даусыз та-
лаптар бойынша борышкерден жыл-
жымалы мүлікті талап ету туралы 
арызы бойынша судья шығарады. О н ы ң  
атқарушылық құжат күші болады. Сот 
бұйрығы бойынша өндіріп алу сот 
шешімдерін орындау үшін белгіленген 
тәртіппен жүргізіледі.

Сот бұйрығы нотариат куәландырған 
мәмілеге негізделген міндеттемелерді 
орындау туралы,  орындау мерзімі жет-
кен және міндеттеменің орындалма-
уын борышкер мойындаған, кәмелетке 
толмаған балаларды бағып-күтуге 
арналған алименттерді өндіріп алу ту-
ралы, жеке тұлғалардан салық және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер бойынша бересіні және 
өсімпұлдарды, қызметкерге есептелген, 
бірақ төленбеген жалақы мен өзге де 
төлемдерді өндіріп алу туралы, оқуын 
тоқтатқан не шет мемлекетте оқу ор-
нын аяқтағаннан кейін Қазақстан Рес-
публикасына қайтып оралмаған неме-
се грантты қайтару жөніндегі шартта 
көзделген міндеттемені бұзған адам-
дардан мемлекеттік гранттарды өндіріп 
алу туралы, ауылдық жерге жіберілген 
жас мамандар шарттар бойынша 
міндеттемелерді орындамаған неме-
се тиісті түрде орындамаған жағдайда 
олардан мемлекеттік гранттарды, өндіріп 
алу туралы т.с.с. талаптар бойынша 
шығарылады.

Сот бұйрығын беру туралы арыз 
үшін «Салық және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексінде 
(Салық кодексі) белгіленген мөлшерде 
мемлекеттік баж төленеді. Арызды 
қабылдаудан бас тартылған кезде 
өндіріп алушы төлеген мемлекеттік баж 
қайтарылады. Өндіріп алушы төлеген 
мемлекеттік баж сот бұйрығының 
күші жойылған кезде қайтарылмайды. 
Өндіріп алушы борышкерге талап қою 
ісін жүргізу тәртібімен талап қойған кез-
де ол төленуге жататын мемлекеттік баж 
есебіне есептеледі.

Сот бұйрығы ол шығарылғаннан 
кейін келесі күннен кешіктірілмей оның 
алынғанын тіркеуді қамтамасыз ететін 
байланыс құралдары пайдаланыла оты-
рып, борышкерге тапсырылуға немесе 
жіберілуге тиіс.Борышкер мәлімделген 
талапқа қарсылығын сот бұйрығын 
шығарған сотқа сот бұйрығының 
көшірмелерін алған күннен бастап не-
месе оның шығарылғаны туралы оған 
белгілі болған күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде жіберуге құқылы.

Егер борышкерден белгіленген 
мерзімде мәлімделген талапқа қарсылық 
келіп түссе не, егер сот бұйрығында 
құқықтары мен міндеттері қозғалған 
басқа да адамнан шығарылған сот 
бұйрығының заң талаптарына сәйкес 
еместігі туралы арыз келіп түссе, судья 
сот бұйрығының күшін жояды.

Х.Н. ҚУАНДЫҚ,
Абай аудандық сотының бас 

маманы-сот отырысының хатшысы 

СОТ БҰЙРЫҒЫ

Абай аудандық сотының төрағасы Е.Е. Әділбеков сот мамандарына  27 қыркүйек 
2016 жылы «Сот актілерін «ТӨРЕЛІК» бағдарламасына уақытылы енгізу»  
тақырыбында семинар сабақ өткізді.

***

Абай аудандық сотының судьясы Р.Е. Омаров сот мамандарына  06 қазан 2016 
жылы «Мемлекеттік тілді құрметтеу» тақырыбында семинар сабақ өткізді.

Абай аудандық сотының баспасөз қызметі

АНЫҚТАМА
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Ел Президентінің 1995 жылғы 19 қазандағы  №2541 
Жарлығы негізінде Қазақстан Республикасының Төтенше 
жағдайлар бойынша Мемлекеттік комитетінің 
құрылуына байланысты ҚР Төтенше жағдайлар 
министрінің бұйрығымен 19 қазан аталмыш қызметтің 
құрылған күні болып жарияланды. Ал  елімізде төтенше 
жағдайлар кезінде халыққа жедел де қарымды түрде 
көмек көрсете алатын бірден-бір  мекеме - төтенше 
жағдайлар бөлімі. Бұл ретте Абай ауданындағы аталмыш 
бөлімнің алдына қойған мақсат-міндеттері төтенше 
жағдайлардың алдын алу; тұрғындарды оқыс жағдайларға 
дайындау мақсатында семинар, тренингтер өткізу және 
басқа да жобаларды жүзеге асыру; төтенше жағдайлар 
кезінде халыққа көмек көрсету болып табылады. Осы 
орайда аудан, ауыл  тұрғындарын төтенше жағдайларға 
дайындау мақсатындағы арнайы бағдарлама іске асыры-
лады. Бағдарлама аясында тренингтер өткізіледі, ал ар-
найы дайындықтарға қаншама адам қатысады. Оларға 
төтенше оқиғалар кезінде қандай әрекеттер жасау 
керектігі; қайғылы жағдайлардың алдын алу жолдары, 
алғашқы көмек көрсету әдістері үйретіледі, басқа да әр 
түрлі акциялар ұйымдастырылады. 

Акцияның негізгі мақсаты - ақпараттық материалдар тара-
ту арқылы халықтың төтенше жағдайларға дайындығын арт-
тыру, һәм сондай сәттерде дұрыс шешім қабылдауға, яғни, 
нақты іс-әрекеттерге үйрету. 

Бөлімнің негізгі міндеттеріне тоқталып өтсек, табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және 
оларды жою, азаматтық қорғаныс, өрт қауіпсіздігі, төтенше 
жағдайлардың алдын алу және оларды жою мемлекеттік 
жүйесінің қызмет етуін әрі одан ары дамуын қамтамасыз 
етуді Абай ауданы бойынша іске асыру. 

Осынау жылдарда аудандық төтенше жағдайлар бөлімі 
жергілікті атқарушы билікпен қоян-қолтық байланыс ор-
натып, аудан әкімінің қолдауымен бірқатар ауқымды ша-
раларды жүзеге асырып келеді. Аз уақыт ішінде Кенжебек 
Қатпенов басшылық ететін ұжым төтенше жағдайлардың ал-
дын алуда аудан тұрғындарының  көңілінен шығып үлгерді. 

Өртті бақылау, сондай-ақ азаматтық қорғаныс және 
төтенше жағдайлар бөлімдері тек тілсіз жаумен күресіп қана 
қоймай, аудан тұрғындары,  мекемелер арасында үгіт-насихат 
жұмыстарын белсенді жүргізуде. Сонымен қоса, 
бөлімде ашық есік күні өтті. 

Келушілер ТЖ 
бөліміне келіп, техникамен, жабдық-

тармен, құтқарушылардың жұмысымен таныса алады. Айта 
кететін тағы бір жайт, ауылдық округтерде өрттен құтқарушы 
ерікті жасақтар құрылып, басқарма жұмысының оңға басуы-
на өз ықпалын тигізуде. 

Аудан тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
басқарма жұмысы туралы аталмыш бөлімнің бастығы, 
азаматтық қорғау майоры Азамбаев Серікжан Думанұлына 
арнайы жолығып сұхбаттасқан едік.

-Серікжан Думанұлы, бөлімдеріңіз қашан құрылды, 
атқаратын негізгі міндеттерімен таныстырып өтсеңіз? 

-Арыдан бастар болсақ, 1995 жылы Қазақстан 
Республикасының Төтенше жағдайлар бойынша Мемлекеттік 
комитеті болды. 2004 жылы сәуір айында өртке қарсы 
қызметі екі мекеме болып бөлінді. Олар Абай аудандық өртті 
бақылау, қадағалау және №49 өрт сөндіру бөлімдері болып 
жаңадан құрылды. Ал 2004 жылы сәуір айынан бастап Абай 
аудандық өртті бақылау, қадағалау бөлімінің бастығы болып 
Қатпенов Кенжебек Мәденұлы тағайындалды. 2005 жылы 
шілде айында Абай аудандық өртті бақылау, қадағалау 
бөліміне кіші сержант шенімен инспектор болып Қуаныш 
Сембайұлы Ризин тағайындалып, осы жылы бастықтың 
орынбасары қызметіне көтерілсе, 2006 жылы басшы бо-
лып тағайындалды. 2010 жылдың сәуір айында Қарамурзин 
Ернар Серікжанұлы өрт сөндіру бөлімі бастығының 
орынбасарлығына тағайындалса, біраз жылдар басшы болған  
Есмағанбетов Роллан Нұрланұлы да жемісті еңбек етті. 

Одан кейінгі басшылықтың тізгінін ұстаған Ернар 
Қарамурзин мен Орман Түсіповтердің де еңбектері де 
айтарлықтай зор десек болады. Ал, ағымдағы  жылдан бас-
тап осынау жауапты қызметке тағайындалдым. Осылайша  
бұрынғы  өртке қарсы қызмет бөлімі 2008 жылдан бастап 
Абай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі болып қайта  
құрылған болатын. Бүгінгі күні   бөлімде үш адам жұмыс 
істейді. Бірі мен  және бас маман майор Тұрғали Дәурен, аға 
инженер Ардақұлы Рауан деген азаматтар. 

Төтенше жағдайлар бөлімінің бір саласы №49 өрт сөндіру 
бөлімі кілең жігіттерден құралған. Бұл бөлімді бір-бірімен 
ажыратуға әсте болмайды. 

Бөлім бастығы аға лейтенант  Мейір Базанұлы, оның 
орынбасары Асхат Төкенов   және ұжым қызметкерлерімен  
қандай жағдай болмасын бірлесе қызмет атқарамыз. Негізгі 
қызметіміз - төтенше жағдайларды үйлестіру болып табыла-
ды. Ал жалпы бұл бөлімде 16 адам қызмет атқарады. 4 өрт 

сөндіру  техникамыз бар. Яғни, техикалық база жеткілікті. 
Бір ауыз сөзбен айтқанда құлшыныспен жұмыс істеуге мол 
мүмкіндік бар.

-Байқауымызша бөлімдеріңіз жаңа қызметкерлермен 
толыққан сыңайлы...

-Оныңыз рас. Кейінгі жастар алдыңғы толқын ағаларының 
ізін басып жатыр. Сөз орайында айта кеткен жөн, осы меке-
меде бұрынғы жылдары басшы болған Мұсабаев Қарамырза, 
Төлеутай Төлеуханов, Жүнісов Сайлаубек, Құлшыманов 
Кеңес, Мұсаханов Дәулетхан, Карипов Рахат, 2000 
жылдардың басынан басшылық  еткен  Куликенов Қалибек, 
Катпенов Кенжебек,  тағы  басқа  ағаларымыздың өмірі, 
еңбек жолы  бізге үлгі-өнеге іспетті. 

Сондай-ақ кейінгі жылдары қызмет еткен Слямбеков Ал-
маз, Мамажай Руслан, Қадыров Азамат, Орымбай Бақытбек, 
Мұқанбаев Сәбит, Жапалов Шалқар,  Балтабеков Еркін, Ора-
залин Бақытбек, Қайролла Самат, Белібаев Руслан , Айтмур-
зин Ербол сынды ардагер ағалардың да есімдері жадымызда 
жаттаулы. Енді, кейінгі толқын жастарға келсек, расында да 
өзіңіз көріп отырғаныңыздай, 2013-2016 жылдары Төтенше 
жағдайлар бөлімі жас қызметкерлермен жасақталды. Атап 
айтсақ,  аға инженер, аға лейтенант Ардақұлы Рауан 2014 
жылы келген жас маман, 49-ӨСБ бастығы аға лейтенант Базан 
Мейір де 2015 жылы өз жұмысын бастады. 

Сондай-ақ, 2016 жылы бөлімге келген жаңа есімдермен 
таныстырып өтсем, олар 49-ӨСБ бастығының орынбасары 
лейтенант Төкенов Асхат жас та болса өз істеріне мығым, 
тыңғылықты іс атқаратын жігіттер. Бұған қоса бөлімше 
бастығы сержант Тұрғанбаев Олжас, Оразов Заңғар, 
Мақсұтбаев Ернар, Қыдырмин Айбек, Камалов Тілеуғабыл, 
Бөгенбаев  Мерей, Дінсләмов Нұрсұлтан, Қадыров Ернұр, 
Нысанбеков Серікбол, Құлшыбеков Батырбек сынды арнайы 
мамандығы бар жастармен толығып отыр. 

Алғашқы қызметтерін осы бөлімнен бастаған жас 
мамандарымызға әрдайым зор сенім арта аламын. Ал, Дәурен 
Тұрғали, Құмар Марат  сынды бұрыннан қызмет етіп келе 
жатқан мамандар есімі  аудан жұртшылығына етене таныс. 

-Ата-бабаларымыз «тiлсiз жау» санатына 
жатқызған қауiп-қатердiң бiрi – 
өрт. Өрт – көбiне 

адамдардың өз 
жауапсыздықтары мен абайсыздықтарынан 

орын алып жататыны белгілі. Осы ретте, ағымдағы 
жылы ауданда өртке байланысты орын алған оқиғаларды 
айтып өтсеңіз?  

-Оныңыз рас, биылғы жыл бiздiң бөлiм үшiн ең жауапты 
жыл болды. Тұрғын жайлардың басым бөлiгiн жеке тұрғын 
үйлер құрайтындықтан, әрі пешпен жылытылатындықтан өрт 
шығу оқиғасы жиi орын алып тұрады. Абай ауданы бойынша 
төтенше жағдайлар бөлiмiнiң құрылғанына 8 жылға жуықтап 
қалды. Бұл ретте  аудан тұрғындары бұл қызметтен тыс 
қалмайды. Азаматтар өрттiң қауiптi екенiн бiлгенмен, оның 
алдын-алуды, сақтану шараларын көбiне ескере бермейді. 
Сол себепті Абай ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің 
қызметкерлері тарапынан мемлекеттік мекемелер мен жеке 
тұрғын үй секторында тексерулер жүргізіліп, өрт бақылау 
саласы бойынша өрт қауіпсіздігінің нормалары мен ереже та-
лаптарын сақтамаған азаматтар әкімшілік жауапкершілікке 
тартылды. Абай ауданы бойынша тіркелген 8 өрттің бесеуі   
тұрғын үй секторында тіркелген,  бұл тұрғындардың өрт 
қауіпсіздік ереже талаптарын сақтамағандығынан  болып 
отыр. Анығырақ айтқанда, үш иіс тию, 1 шала жану оқиғасы 
орын алды. Сондай-ақ 2 адамға найзағай түсті. Біреуі қайтыс 
болып, бір адам аман қалды. Екі адам жоғалып табылды. 
Қазiр бөлiм қызметкерлерi үй-үйді, мекемелерді  аралап, 
тұрғындарға өрт қауiпсiздiгiн сақтау жөнiнде ескертпелер 
мен өрттiң алдын-алу шаралары жайында жарнамалар тара-
тып, ақыл-кеңестер беру жұмыстарын жүргізуде. 

Арнайы рейдтерге шығамыз, мысалы  шөп шабу науқаны 
кезінде дала өртінің орын алмауын қатаң қадағалаймыз. 
Тұрғындарға ескертпе мақалаларымыз жергілікті «Абай елі» 
газетінде тұрақты жарияланып тұрады.  

– Өрттiң шығуына көбiне-көп қандай жағдайлар себеп 
болады?

–  Жалпы  орын алған  өрт оқиғасына басты себеп болған 
жағдайлардың iшiндегi ең жиі тіркелетіні темекi тарту, ашық 
отты пайдалану, электрлi құрал-жабдықтарды, от жағатын 
пештердi пайдалануда техникалық қауiпсiздiк шараларының 
сақталмауы және ата-аналардың қарауынсыз қалған 
балалардың отпен ойнауы себеп болып отыр. 

Дала өрттері де кездеседі. Құтқарушыларымыз дала 
өрттерін сөндіруде аудан әкімшілігімен, ауылдық азаматтар-
мен жұмыла кірісіп, өрттің өршуінің алдын алуда жан аямай 
еңбек етіп келе жатыр. Қазақта «бас аман болсын, шыққан 
шығын әйтеуiр орнына оралар» деген сабырлы мiнез басым. 
Дей тұрсақ та, өрттiң себебiнен адамнан айрылу, түтiнге 
уланып, денсаулыққа зақым келу сияқты өкiнiштердiң ор-
нын толтыру мүмкiн емес болғандықтан, сақтық шараларын 

қатаң сақтағанымыз жөн. 
– «Сақтансаң сақтаймын» деген емес пе, бөлiм 

қызметкерлерi бұл тарапта қандай iс-шараларды жүзеге 
асыруда?

– Төтенше жағдайлардың алдын алу және төтенше 
жағдайлар кезінде халыққа қызмет көрсетуді өздерінің 
басты міндеті санайтын  мұндағы  қызметкерлердің 
барлығы  жауапкершілікті бірінші кезекте алға қойған. Олар  
күнделікті  өмірлерін практикалық тұрғыда  жаттығулар жа-
сап, дайындықтар жасаумен ұштастырып отырады. Мәселен, 
жеке тұрғын үй секторында өрт шығу жағдайларын азай-
ту мақсатында және Төтенше жағдайлар департаментiнiң 
жылдық жоспарына сәйкес, тұрғын үй секторларында өрт 
қауiпсiздiгi айлығы өткiзiлдi. Онда бөлiм қызметкерлерi 
Жергiлiктi атқарушы органдармен  бiрiгiп, тұрғындар ара-
сында «От жағатын пештердi салуда және пайдаланудағы өрт 
қауiпсiздiгi», «Түтiннен улану себептерi», «Ашық алаңдағы 
өрт», «Құрғақтық» тақырыптарына арналған  жиын-
дар  өткiздi.  

Бөлім мек-

т е п т е р м е н 
тығыз байланыста болғандықтан 

онда өтетін іс-шаралар да жетерлік. Мысалы, был-
тыр мектептерге түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, сайыстар 
өткізілді. Бұл биыл да жалғасуда. Арнайы «Ашық есік» күні 
аясында мекемелер арасында, ауылдық округтерде, мек-
тептерде, емханаларда  да өрттің алдын алу тақырыбында 
түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, сақтық шаралары жаса-
лып отырылады. Ауылдық округтерде орын алған өрттерді, 
қыс мезгілінде жолдарды қар алған жағдайда т.б. төтенше 
жағдайларды жоюда бірігіп жұмыстар атқарудамыз. 

-Бөлім жігіттері қызметтегі жетістіктерінен басқа 
қай сала бойынша өздерін оң қырынан көрсетіп жүр?

- «Спорт - денсаулық кепілі» демекші, біздің бөлім жігіттері 
ауданымызда жыл сайын мемлекеттік қызметкерлер арасын-
да өтетін түрлі спорттық жарыстарға  белсене қатысады. 
– Бәрекелді!  Бөлiмнiң қайта  құрылғанына 8 жыл  то-
лады екен. Төтенше жағдайлар бөлiмiнiң алдағы жылғы 
мақсат-мiндеттерiне тоқтала кетсеңiз. 

– Абай  аудандық төтенше жағдайлар бөлiмi өзiне 
жүктелген мiндеттер бойынша өз жұмысын биыл да нәтижелі 
жалғастыруда. ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында алға 
қойылған негiзгi мақсатымыз: жеке тұрғын үйлер арасын-
да өрт қауiпсiздiгiн сақтау айлығын жүргiзу; үгіт-насихат 
жұмыстарын жүргізу, жергiлiктi атқарушы органдар және ау-
дан қызметкерiмен бiрлесе отырып  аудандық  командалық-
штабтық оқу-жаттығу ойындарына қатысу; тұрғындарға 
қауiп төндiретiн өрттер, жол апаты және басқа да апаттар 
жайлы алдын ала хабардар ету жұмыстарын ұйымдастыру, 
сонымен қатар әлбетте, өрт, қар басу,  су тасу  мезгіліне т.б. 
дайындық жұмыстарын пысықтау iс-шараларын жоспарлап 
отырмыз.

-Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында келіп 
отырған кәсіби  мерекелеріңіз құтты болсын! Сұхбат 
соңындағы бір ауыз тілегіңіз.

-Әріптестерімді мерекелерімен құттықтаймын.Соны-
мен бірге осы бөлімде күні бүгінге дейін жемісті еңбек 
етіп зейнеткерлікке шығып отырған Айтмурзин Ербол 
мен Белібаев Руслан азаматтарымызды да бөлім аты-
нан мерекесімен құттықтаймыз. Зор денсаулық, қажымас 
қайрат, жанұяларына бақыт пен шаттық, бейбіт ғұмыр 
тілейміз. Төтенше жағдайлар ауданымызда орын алмасын, 
әріптестеріме төнер қауіп-қатердің алдын алу, жою жолын-
да атқарып жатқан игі қызметтеріне алғысымды білдіре 
отырып, еңбектеріне жеміс, мол табыс тілеймін. Әрқашанда 
аспанымыз ашық болып, еліміздің тыныштығы бұзылмасын 
дегім келеді.

Сұхбаттасқан  Анар СӘРСЕНБИНА, 
«Абай елі». 

19  қазан - Төтенше жағдайлар қызметі күні          

СЕРІКЖАН АЗАМБАЕВ: ҚАУІПТІ СЕЙІЛТУДЕ ҚАТЕРГЕ ДЕ БАС ТІГЕМІЗ 
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Дана халқымызда ер-жігіт ұғымына үлкен жүк 
артылады. «Жігітке жеті өнер аз, жетпіс өнер көп 
емес», «Жігітте де жігіт бар - азаматы бір бөлек» 
деген нақыл сөздер осыған дәлел болса керек. 
Ал жігіттің сұлтаны мен сырттаны деген атаққа 
білекті де жүректі, өр тұлғалы, ер намысты, сөзі 
мірдің оғындай, батырлығы көз сүйсіндірер 
оғландарымыз ғана тең келеді. Бұл көркем сипаттау 
әрине, кешегі ел іргесін ат үстінде, найза ұшында 
жүріп қорғаған батыр бабаларымыз бен сырбаз 
да сыршыл сал-серілерімізге тән қасиет екені 
хақ. Ал, сол серілеріміздің бүгінгі сарқытындай 
болған ұландарымыздың бойынан осындай асыл 
қасиеттер табыла ала ма? Міне, осы мақсатта 
Шыңғыстаудың шымыр ұландары арасында 
жылма-жыл серілер сайысы ұйымдастырылып, 
білек күштерімен қатар білімділіктерін сынаған 
жігіт сұлтаны сайысы өткізіліп келеді. 

Биылғы жылы бұл бәсі басым бәсекенің 
ауқымы аудандық деңгеймен шектелмей, 
облыстық көлемде айшықтала түсті. Себебі, ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай өткізілген 
облыстық байқау әсіресе жастар саясатын на-
сихаттауда, өскелең буынды ұлтжандылыққа 
бағыттау мен ұлттық құндылықтарды дәріптеуде 
берері мол бастамалардың бірі десек артық 
айтқандық емес. 

Қазан айының 13 жұлдызында ауданның  
орталық стадионында бастау алған білектілер сай-
ысына Жарма, Ұлан, Күршім, Аягөз аудандарының 
намысын арқалай келген сырбаз серілер мен 
Қарауыл, Құндызды ауылы, Қасқабұлақ, Көкбай, 
Архат ауылдары, Тоқтамыс және Саржал 
ауылының жүректі жігіттері бекзаттық үлгіде, 
ұлттық нақышта киініп, жетектеріне тазы иттерін 
ертіп, жүйрік шабандоздарын ерттеп, сақадай 
сайланып келген екен. Серілердің бойынан бір мін 
таппадық. Десек те, сайыс барысында жігіттердің 
қарым-қабілеттері айқындалып жатты. 

Алдымен стадион төрінде орын алған ұлттық ой-
ындар барысында оғландарымыз жүректіліктері 
мен білек күштерін сынатты. Ал, түс ауа бекзат-
тарымыз мәдениет үйінде сан қырлы өнерлерімен 
қазылар алқасының сараптауына түсті. 

Алдымен көпшілік алдында ашылу сал-
танаты орын алып, сайдың тасындай сән 
құраған серілеріміз рет-ретімен таныстыры-
лып өтісімен, көрермен аудан әкімі Тұрсынғазы 

Мүсәпірбековтың ыстық лебізіне құлақ түрді. 
Облыстық көлемде қолдау танытылып, аудан 
төрінде ұйымдастырылып отырған намыстылар 
додасын ашық деп жариялаған аудан басшысы 
сәйгүліктерін ерттеген сайыскерлерге сәттілек 
тілесті. 

Осыдан соң байқауға төрелік жасар әділ-
қазылар құрамы таныстырылып өтті. Қазылар 
қатарында ШҚО ішкі саясат басқармасының 
«Жастар ресурстық орталығы» КММ директо-
ры Есимбекова Арайлым, «Нұр Отан» партия-
сы ШҚО филиалы саяси жұмыстар бөлімінің 
кеңесшісі Рамазанов Сымбат, Абай аудандық 
мәдениет, тілдерді дамыту дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің басшысы Еркебұлан Сағындықов, 
«Нұр Сана» қоғамдық ұйымының төрайымы 
Қаныша Нұрғалиева және Абай халық театрының 

бас режиссері Дулат Қабдолдин болды. 
«Ер жігітті тұлпар үстінде таны» деген бар. 

Қатысушыларды ең алдымен ат үстіндегі сай-
ыстар күтіп тұрған еді. Әйтседе, «Теңге алу», 
«Аударыспақ» сынды ептілік сынға түсетін 
ұлттық ойындар оғландарымыздың оң жамбасы-
нан келмеді. Олай дейтініміз, атқа отыруға икемі 
жоқ жігіттер теңге алуда тіпті ауып түсіп жатты. 
Теңгені жерден көтеріп алған сайыскерлеріміз 
бірен-саран ғана болды. Ал, «Аударыспақ» сай-
ысында ат үстінен қарсыласын өңгеріп алуы тиіс 
ұландарымыздың көбі тек ұпай арқылы ғана ұтып 

жатты. Өйткені, 
қоңыр күздің 
өнменіңнен өтер 
ызғарлы суығында 
к е у д е л е р і н 
ж а л а ң а ш т а п 
алып ат үстінде 
а у д а р ы с қ а н 
жігеттерге бұл 
кезең оңайға 
соқпады. Тек 
біздің жерлес-
терге қарағанда 
б а с ы м ы р а қ 
болған күршімдік 
Ақмолдаев Нұрым, 

жармалық Балтабаев Досхан, ұландық Ғалымқал 
Манай көрер көзге тартымды ойын өрнегін тама-
шалата білді. 

Бұдан соң кезек «Жамбы ату» ұлттық ойы-
нына берілді. Әттең-айы сол, бұл кезеңде де 
жігіттеріміздің мергендігінен мін табылып жатты. 
Жарыс мұнан соң гір тасын көтеру, қол күресі 
мен қазақ күрестерімен жалғанды. Білек күштері 
мығым жігіттер екі қолдарымен гір тасын бас-
тан асыра көтеріп, күш атасын танытпай жатты. 
Белдесу кезеңінде қарсыласын боз кілем үстінде 
ойсырата жеңген балуандар көрерменнің ыстық 
ықыласына ие болды. 

Осылайша күннің суығына қарамастан ашық 
аспан астында өткен ұлттық ойындар бәсекесі 
Мәдениет үйінде «Өнер сайысымен» жалғасын 

тапты. «Мен, мен едім, мен едім» атты жігіттердің 
өзін-өзі таныстыруында әрбір сайыскерлер 
өздерін әр қилы таныстырып жатты. Бірі әнмен, 
бірі қара өлеңмен төгілтсе, енді бірі қара сөзге ерік 
берді. Әйтседе, тиянақты дайындық жағы аздау 
болғандығы байқалып қалды. 

Келесі кезең «Өлеңге әркімнің ақ бар таласы» 
атты өнер сайысында серілерге әуезді ән орын-
дау, жеке немесе жұппен би билеу шарт болатын. 
Патриоттық әндер мен «қара жорғадан» бастап 
түрлі ұлттың билерін жұппен орындаған сайыс-
керлер сахна төрін гүлдендіріп жібергені анық. 

Жігіттер соңынан «Таң қалдыру» бөлімінде 
ерекше өнерлерімен көрерменін, қырағы қазылар 
алқасын таң тамаша етті. Әсіресе, біздің ауданның 
жігіттері қара күш иелері екендіктерін айқын 
дәлелдеп жатты. Архаттық Әділхан Әділжан 
сыйымдылығы 40 литрлік бір фляг суды басынан 
асыра көтерсе, қасқабұлақтық Қасымов Темірлан 
жалаңаш кеудесіне пышақ қадап, бес кірпішті 
үстіне қойып қақ жарғызғанда батырлығына 
тәнті болмаған көрермен қалмады. Толағай 
күшті танытқан жігіттер мұнымен шектелмеді. 
Қарауылдық Жармұханбетов Еркебұлан тісімен 
қос бірдей гір тасын көтерсе, жармалық Балтабеков 
Досхан жеңіл автокөлікті тісімен сүйретіп, кешегі 
Қажымұқан аталарының ерлігін қайталады. Ал 
көкбайлық Советқадыр Аңсаған мен Тоқтамыстық 
Ахмет Досжан, құндыздылық Мырзағазин Қайрат, 
саржалдық Жақсылықов Ерасыл да 50 кг тасты 

кеудесіне қойып үгітіп, темірді алақанымен май-
ыстырып, тақтайға шегені жалаң қолымен қадап 
тігінен тұрған темір тістердің, сынған әйнектің 
үстіне жатып, үстіне еңгезердей жігітті тұрғызып, 
өрілген жіпті қолымен  үзіп, сынған әйнекке табан-
дап, арқалап жатып үстіне шығарған жігітті міз 
бақпастан көтерген жігіттер өнеріне жиылған жұрт 
«бәрекелді» десті. «Тас шайнап, құм түкірген» де-
ген осы болар, сірә!

Ал, ауданның  нар жігіттері алып күш иелері 
екендіктерін дәлелдеп жатса, өзге аудан 
сайыскерлері таң қалдыру бөлімін өзінше ұсынып 
жатты. Мәселен, Ғалымқал Манай Абайдың 
«Қансонарда бүркітші шығады аңға» деген 
өлеңін мәнерлеп оқи отыра бүркіт құсымен көз 
алдымызға  сол кезді бейнелеп берсе, Ақмолдаев 
Нұрым Тәуелсіздікке дейінгі жылдарымызды «т» 
рпімен түгендеп берді. Ал, аягөздік Ибраев Саят 
жақсылық пен жамандықтың диалогын жеткізе 
орындап, ерекше әсер қалдырды. 

Қазақтың «баталы құл арымас» дегеніндей, 
ерлеріміз бата айтудан да қарымта байқасты. Жас-
тарымыз бата беру жағынан сәл осалдықтарын 
байқатып алды. 

Осылайша күн ұзағына жалғасқан облыстық 
жігіт сұлтаны 
б а й қ а у ы 
тәмамдалып, 
сер ілер імізд і 
сан қырынан са-
рала, өнерлерін 
бағал, бағамдап 
а қ ы л д а с а 
келе әділ- 
қазылар алқасы 
қ о р ы т ы н д ы 
ұ п а й л а р ы н 
шығарды. 

С а й ы с 
нәтижесі бой-
ынша жасы 
небәрі 19-да 

ғана болса да ағаларымен иық тіресіп белдесіп, 
сайыстың қай түрінен болса да осалдығын 
танытпаған нағыз ержүрек ұлан саржалдық  
Жақсылықов Ерасыл І орынды жеңіп алды. 
Тақымына арғымақ атты еншілеп қайтқан жас 
өрен осылайша облыстық «Жігіт сұлтаны - 2016» 
атағының иегері атанды. Ал II-орынды Жарма ау-
данынан келген Балтабаев Досхан жеңіп алса, ІІІ 
орынды аягөздік сайыскер Ибраев Саят иеленді. 
Қалған қатысушылар арнайы аталымдармен ма-
рапатталды. Атап айтсақ, «Сегіз қырлы, бір сыр-
лы» аталымымен Советқадыров Аңсаған (Көкбай 
ауылы), «Бүгінгі күннің батыры» номинация-
сымен Мырзағазин Қайрат (Құндызды ауылы), 
«Дарынды жігіт» аталымымен  Ахмет Досжан 
(Тоқтамыс ауылы), «Шешен жігіт» номинация-
сымен Ғалымқал Манай (Ұлан ауданы), «Шымыр 
жігіт» аталымы бойынша Әділхан Әділжан (Архат 
ауылы), 

« Алғыр жігіт» номинациясымен Жармұханбетов 
Еркебұлан (Қарауыл ауылы), «Тәуелсіз ел тар-
ланы» атағымен Қасымов Темірлан (Қасқабұлақ 
ауылы), «Парасатты жігіт» номинациясы бойын-
ша Ақмолдаев Нұрым (Күршім ауданы) мара-
патталды. Ал жігіт сұлтанын тамашалаған қалың 

көрермен қайталанбас әдемі әсермен тарасты.

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,
«Абай елі» 

Аймақтық байқау
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Жуырда Абай  
аудандық  жұмыспен 
қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі
«Үйде  арнаулы  әлеуметтік  қызметтер 

көрсету бөлімі» мүмкіндігі шектеулі 
балалардың арасында «Берекелі Алтын күз!»  
атты  ертеңгілік  ұйымдастырды.

Аталмыш шара барысында жүргізушілер 
балаларға күз мезгілі туралы толықтай 
мағлұмат берді. Бұл ретте ертеңгіліктің 
танымдық мәні зор болғаны анық.

Сонымен қатар, тартым әрі қызғылықты 
ұйымдастырылған ертеңгілікте мүмкіндігі 
шектеулі балалар  өз өнерлерін  ортаға 
салды. Атап айтсақ  Байжанова Меруерт, 
Оразғалиева Балнұр, Слямжанова Елдана,  
Тұрғанов Рамазан, Бейсенғалиев Нұрсұлтан,  
Ержапбаев Асыл өзері жаттап келген алтын 
күз туралы тақпақтарын айтты.

Ертеңгілік одан әрі сұрақ-жауап алмасумен 
ұласты. Сондай-ақ, «Пантомимо» (жеміс не-
месе көкеніс жеуді мимика арқылы көрсету) 
ойыны бойынша балалардың тақпырлығы 
сыналды. Бір бұл емес, мерекелік кешке 
жиналған ата-аналар еңбек туралы мақал-
мәтелдердің  мағынасын  ашып, балаларға 
толық мәлімет беріп отырды. 

Орталықтың  қызмет алушылары күзге 
байланысты суреттерін салып, салынған 
көріністердің мағынасын түсіндіріп берді. 

Әлбетте, ертеңгілік ән-жырмен де әрленді. 
Осы орайда Слямжанова Елдана «Аққу ар-
ман»  әнін  орындап, көпшіліктің қошеметіне 
ие болды. Мұнымен қоса, қолынан бал 

тамған қыздарымыз үйден жасап әкелген са-
латтарын ортаға қойып, әзірлену жолын  ай-
тып көрерменді қызықтыра түсті. 

Ертеңгілікте балалар жұмбақ шешу  бойын-
ша да  өз білімдерін көрсете біліп, кішігірім 
сыйлықтарға ие болды. 

Сонымен қоса, қызмет алушылар 
«Әңгімелей білесің бе»? «Күзгі орманға бару 
қандай жақсы» тақырыбында өз ойларымен, 
сезімдерімен бөлісті.

Ертеңгілік соңында « Егемен Қазақстан»  
әнің орындаған Слямжанова Елдана 
көрермен ілтипатына бөленді. Мерекелік 
кеш соңында «Үйде арнаулы  әлеуметтік 
қызметтер көрсету бөлімінің» меңгерушісі В. 
Қалдыбайқызы барша балалар мен олардың 
ата-аналарын «Алтын күз» мерекесімен 
құттықтап, ризашылығын білдірді. 

«Берекелі де жомарт күздің сыйы әрбір 
отбасының ақ дастарханынан арылмасын, 
еліміз аман, заманымыз тыныш болсын! 
Келесі күзге  аман-есен жетейік», - деп тілек 
білдірген  кешке қатысушылар естелік су-
ретке түсті. Сондай-ақ, ертеңгілікке бел-
сене қатысқан қызмет алушы балалардың 
барлығы марапатқа кенелді. 

Осыдан соң барлық қатысушылар ар-
найы жайылған дастархан басында күздің 
молшылығынан дәм татты. 

Нұргүл МЫРЗАХМЕТОВА,
«Үйде  арнаулы  әлеуметтік  қызметтер 

көрсету бөлімінің» маманы.
                                                         

Ертеңгілік

А Л Т Ы Н  К Ү З 
М Е Р Е К Е С І Н Д Е

Ағымдағы жылдың ең атаулы мейра-
мы, Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойы 
қарсаңында Абай елінде айрықша шаралар 
көптеп ұйымдастырылуда. Әсіресе, өскелең 
буын үшін тағылымдық, танымдық маңызда 
бірқатар жұмыстар қолға алынған болатын. 
Мәселен, қыркүйек айынның 30 жұлдызында 
Семейдің облыстық тарихи-өлкетану 
музейінің Қарауыл ауылындағы филиалын-
да «Тәуелсіздік жылдарында» атты көрменің 
ашылуы ұйымдастырылды.

Тұсаукесер рәсімде Қазақстан Жазушы-
лар және Журналистер Одағының мүшесі, 
ҚР Мәдениет қайраткері, «Абай ауданының 
құрметті азаматы», Ыбырай Алтынсарин 
атындағы төс белгі иегері, ақын Төлеген 
Жанғалиев сөз алды. Ауданымыздың бас 
ақыны өз сөзінде көрмеде бейнеленген 
жерлестеріміздің Абай ауданының рухани-
мәдени һәм әлеуметтік-экономикалық 
тұрғыдан дамуына қосқан ерен еңбектерін 
атап өтті. Расында, ауыл ажары азаматымен 
ашылатыны белгілі.

Сонымен қатар, беташар рәсім барысын-
да сөз кезектерін ауданымыздағы қоғамдық 
кеңестің төрағасы Т.Аманғазы, мәдениет, 
тілдерді дамыту, дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің орынбасары Е.Оразалин, 
КСРО және Қазақстан Журналистер 
Одағының мүшесі, «ҚР Тәуелсіздігіне 20 
жыл» мерекелік медалінің, «Қазақстанның 
еңбегі сіңген мемлекеттік қызметкері» 
орденінің иегері С.Махметовтер алып, атал-
мыш шараның игілігін сөз ете келе, өз ыстық 
лебіздерін білдірді.

Осыдан соң музей қызметкері Какимов 
Біржан көрмені келген қонақтарға танысты-
рып, толыққанды мәлімет берді. Аталмыш 
көрмеде егемендік жылдарындағы Абай 
елі, ауданға еңбек сіңірген азаматтар т.б. 
жайлы тұшымды мағлұматтар ел назары-
на ұсынылыпты. Бұл ретте есімдерін ерек-
шелеп атап өтер абайлықтар қатары мол 
екен. Атап айтсақ, «Құрмет белгісі» орденін 
алған алғашқы ұстаз Лаура Орынғожина, 
Халыққа қызмет көрсету орталығының 
қызметкері Әсия Нұрғалиева, есімі облысқа 
танымал кәсіпкер Ардақ Белібаев, АЭС – 
компаниясының үздік энергетигі Дүйсенғали 
Кутубаев, тігінші Жанат Несіпбаева, об-
лыс әкімінің жүлдесін иеленген «Абай елі» 
газетінің журналисі, жауапты хатшысы  
Анар Сәрсенбина,  Архат ауылындағы клуб 
меңгерушісі Армангүл Имашева, спорт 
мектебінің мұғалімі Күзембай Назым т.б. 
сынды жандардың фотосуреттері көрме 
тамашалаушыларының назарына құрметпен 
ұсынылды. 

Ал басқосу соңында Семейдің облыстық 
тарихи-өлкетану музейінің Абай ауда-
ны Қарауыл ауылындағы филиалының 
меңгерушісі  Жүнісжанов Малғаждар сөз 
сөйлеп, Абай елінің Тәуелсіздік жылнамасы 
іспетті осынау ерекше бастаманың жас бу-
ынды отансүйгіштікке, туған жерді аялауға 
баулуда берері мол екендігін айтып өтті.  

Жалпы, осынау көрме келушілерге ерек-
ше әсер сыйлады. Жаңа экспозициядан  
мол мағлұматтар алған қонақтар ыстық 
лебіздерін де білдіріп жатты.

Осы орайда «Еліңнің ұлы болсаң, Еліңе 
жаның ашыса, азаматтық намысың бол-
са, қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің 
нығайып - көркеюі жолында жан теріңді 
сығып жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің 
де иесі өзің екеніңді ұмытпа!» деген Н. 
Назарбаевтың өнегелі сөзі ойға оралады. 

Аталмыш көрмеде фотосуретім орын алған 
абайлықтар қатарында өз ой-лебізімді де 
білдіре кетсем деймін. 

Бір қаламның ұшымен жазылып, барша 
қауымның жүрегіне орнаған, бір ауыздан 
айтылып, кең өлкемді шарлаған осынау бір 
ыстық сөз, ыстық көңіл лебізі бүгін ғана 
емес, бар уақытта да қан тамырымыздың 
лүпіл - бүлкіліндей естіледі бізге. Иә, бұл 
– бүкіл қазақ жұртының, дүйім Қазақстан 
елінің қызу құштарлықпен, сарқылмас 
сүйіспеншілікпен айтар, ардақ тұтар асыл 

лебізі. Ол – өлең, ол 
– ән, ол – сұлулық, 
ол – асқақ арман, ол 
– шалқыған дәулет, 
көркейген сәулет! 
Елдік туымыз тігілген 
үлкен үйіміз, алтын 
шаңырағымыз да осын-
да. Жарастығымыздың 
да, жақсылығымыздың 
да, тыныштығымыздың 
да қиясы, 
махаббатымыздың да 
ұясы – Қазақстан. 

Талай - талай қас ба-
тырлар жанын қиып, 
қорғап қалған, талай 

арулар махаббат құрбаны болған, талай өзегі 
өртенген өкінішті жандар мен қуаныштан 
жүрегі жарыла шаттанған пенделердің 
куәгері болған қасиетті Отанымыз – 
Қазақстан! 

Қазақстан - тәуелсіз ел. Сол тәуелсіздік 
жолында қазақ бабам не көрмеді десеңізші?! 
Еліміздің басынан азап та, аштық та, сұм 
соғыс та өтті. Әсіресе, XX ғасыр қазақ халқы 
үшін ауыр тиіп, қайғыға толы кезеңімен есте 
қалды. 

Мың тоғыз жүз он алтыншы жылдағы 
көтеріліс, жиырмасыншы жылдардағы 
аштық, отызыншы жылдардағы 
тотолитарлық жүйе, ұлы Отан соғысы, мың 
тоғыз жүз сексен алтыншы жылғы жерді 
дүр сілкіндірген Желтоқсан оқиғасы. Бұның 
барлығы да қазақ жеріне ауыр жара салды. 
Қанша қиыншылық келсе де, біз оларды 
ешқашан ұмытпаймыз. Себебі, бұл - та-
рих. «Өткенімізді ұмытсақ, болашақ бізді 
кешірмейді» деген ұлы даналық сөз бар емес 
пе? Осы даналықтың әрдайым жадымызда 
сақталғанын қалаймын. 

Сонау ел басына түскен нәубет жылдары 
тарыдай шашырап кеткендердің елге оралған 
сәттегі туған жерді, ата - бабаларының 
кіндік қаны тамған топырақты құшырлана 
сүйген сәттегі бейнелерін көргенде қалайша 
толқымассың?! 

Міне, ежелден еркіндікті аңсаған азат 
халқымыз Тәуелсіздігінің 25 жылдығын той-
лауда. Қазақстан, егемен мемлекет ретінде, 
дүние жүзіндегі барлық елдерге түгелдей 
дерлік танылды. Тәуелсіздік деген қастерлі 
сөз екен - ау! Бәрінен бұрын адамның жан 
дүниесі, рухы мен ар - ұжданы азаттықты 
тілейді екен. Сол халқым өз табиғатына тән 
тіршілік кешкісі келсе, несі айып? Ақыры 
бұғау біткенге сыймай, шідер біткенді шірей 
тартып, халқымыз тәуелсіз ел дербестігіне 
қол жеткізді. 

Тәуелсіздік – ұлттық тілдің, дәстүрдің, 
салт - сананың мызғымас тірегі, күші, 
алтын діңгегі, халықтың бақ жұлдызы. 
Тәуелсіздік – арман! Жер бетінде қанша 
ұлт болса, сонша арман бар. Сол арманға 
біздің қазақ халқы жетті. Мен Отанымды, 
туған елімді шексіз сүйемін. Мұқағали ақын 
айтқандай, Отан-біздің бақытымыз. Елімізді 
әрі қарай көркейтетін, туған елге еңбек 
сіңіретін мына біз боламыз! Журналистік 
саланы таңдағаныма еш өкінбеймін. Жа-
стайымнан қолыма қалам алып, мектептің 
тыныс-тіршілігінен бастаған мен, келе-ке-
ле аудан ахуалы жайлы да қалам тербедім. 
Менің ойымша, журналист халыққа жақын 
болғандықтан, ең бастысы журналистік эти-
каны ұстана отырып ойын ашып айта алатын 
сауатты да білімді, жан-жақты болуы керек. 
Жақсылықты  жаңалықтың жаршысы, ілкімді 
істердің хабаршысы болып,  жетістіктер ру-
хын және табысқа деген ұмтылушылықты 
бойыма  сіңіріп жүргенім  туған елім үшін 
деп білемін. Биылғы жылы журналистер 
арасындағы байқауға қатысып, нәтижесінде  
журналистер мерекесі қарасаңында «Өңірдің 
және елдің тірегі» номинациясы бойынша 
өңір  журналистикасын дамытуға қосқан 
үлесім үшін облыс әкімінің  арнайы Ди-
пломымен марапатталып  жатқаным да 
ұлылардың ізі қалған ұлы мекеніме қосқан 
үлесім деп есептеймін.  

Иә, әлі де тындырар іс көп. Бұл ретте 
туған еліме кәсіби журналист ретінде сіңірер 
еңбегімді еселей түссем деймін. Атап айт-
сам, менің пікірімше аудан бойынша жалғыз 
ақпарат көзі аздық ететін сыңайлы. Алдағы 
уақытта ұлылар елі деген атқа сай сана-
лы  ұрпаққа арналған, көркем безендірілген, 
ішкі мазмұны бай журнал ашсам деген 
ізгі арманым бар. Олай болса, еліміздің 
келешегі – бүгінгі әрекеттеріміз, ұтымды  
ұмтылыстарымыз және саналы ұрпақ екендігі 
хақ!

Анар СӘРСЕНБИНА,
«Абай елі» газетінің жауапты хатшысы

Көрме беташарында

КӨРМЕДЕ - АУДАН ДАМУЫНА 
ҮЛЕС ҚОСҚАНДАР  

Еліміздің негізгі құжаты – Ата 
Заңымызда:«Еліміздің басты байлығы –
адам және оның денсаулығы»- деп атап 
көрсетілген. Ал адам денсаулығына жағымды 
әсер ететін басқы жағдайлар қатарына оның 
психикалық , яғни ішкі жан дүниесінің, көңіл-
күйінің тұрақтылығын жатқызуымызға бола-
ды.  С.Бекбосынов атындағы орта мектебінде 
10 қазан – дүниежүзілік психикалық 
денсаулық күніне орай «Жақсы көңіл – жан 
саулығы» деген тақырыпта оқушылардың 
бойында жақсы мінез, жағымды атмосфе-
ра және көтеріңкі көңіл- күй қалыптастыру 
мақсатында арнайы жұмыс жоспары жаса-
лынып, тиісті шаралар атқарылды.

Алғашқы апта күні таңертең мектеп 
ғимаратына келген оқушылар түрлі бояу 
реңктерімен әсем безендірілген ерекше 
әлемге тап болғандай сезімде болды. Себебі 
безендіру барысында тек әсемдікке ғана 
емес, «Керекті кеңес», «Даналық кітабы», « 
Сіз бен біз білуге тиісті ереже», сынды ой 
мен сананы реттеуге бағытталған жадынама-
лар мен ұсыныстар, кеңестер мен түсініктер 
қойылып, әр адам танысуға, психологиялық 
қолдау алуға мүмкіндік алды.

Алғашқы сағат қоңырауынан ба-
стап, аталған дүниежүзілік денсаулық 
күні туралы Төлеуғазиев Елжан мен 
Қайроллаева Индира толыққанды 
мәліметті презентациялап,барлық оқушы 
мен педагогикалық ұжымға таныстырды. 
Әсіресе 1992 жылдан бастап ДДСҰ тарапы-
нан  белгіленген мерекенің тарихына, адам 
денсаулығына көңіл -күйдің әсері туралы 
мәліметтер жан -жақты ұсынылды. Осыдан 
соң барлық бастауыш сынып оқушылары 
«Буги-буги» әуенімен флэш моб көрсетті. 
Келесі үзілісте 5-11 сынып оқушылары 
ұлттық нақышта «Қара жорға» биін сы-
нып жетекшілерімен бірлесе орындады. 
Аталған би көрсетілімдері барысында ерек-

ше көзге түскен 8 сынып /
сынып жетекшісі:Елубаева 
Г.А./ болды. Осы жұмыстарды 
ұйымдастыру барысында 
тәлімгер Төлепқазықызы Қ. 
әріптестің еңбегін атап өткен 
абзал. Жекелеме буындар 
бойынша «Менің отбасым», 
«Сүйікті мектебім», «Бақыт 
формуласы» тақырыптары 
бойынша шығарылған қабырға 
газеттерінде заман талабына 
сай үштілділік позициясы талап 

етілді. Яғни газеттерде қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерінде оқушылар ойы сарапталды. Осы 
конкурс бойынша І орын - 6 сыныпқа,сынып 
жетекшісі МусатоваА.Е ІІ орын -7 сыныпқа, 
сынып жетекшісі Абишева.Ж.Қ ал бастауыш 
бойынша ең үздік деп танылған -3 сынып, сы-
нып жетекшісі Тілеухан.Г.Б болды. Аталған 
шараны сараптау кезінде орыс, ағылшын тілі 
мамандарынан құрылған қазылар алқасы 
сауаттылықпен қатар эстетикалық талғамды 
да есепке алды. Бастауыш сыныптар бойын-
ша өткен сурет байқауында І орынды Жа-
натбекова Ш., ІІ орынды Қабыкенова М., ІІІ 
орынды Берікқазы Е. иеленді. 

Түстен кейінгі уақытта тәжірибелі ұстаз 
Берікбол С.Қ. басшылығымен «Көңілді 
старт» сайысы спорт залда ұйымдастырылды. 
Осы орайда үлкен шығармашылықпен 
жұмыс жасай білген әріптесіміздің 
ұйымдастырған жарысына оқушылар 
белсенділігі мен қызығушылығы өте жоғары 
болғанын атап өткен жөн. Біресе шаңғымен, 
біресе доппен, енді бірде қаппен жарысқан 
оқушылар арасында Түсіпов Тайыр бастаған  
« Қайрат» тобы   жеңіске жетті. Барлық 
жеңімпаз оқушылар арнайы сыйлықтар және 
мадақтамалармен марапатталды.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Қазақтың 
мәңгілік ғұмыры ұрпақтың мәңгілік 
болашағын баянды етуге арналады. Ендігі 
ұрпақ - мәңгілік қазақтың перзенті»-деп 
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын жариялау 
барысында атап көрсеткен болатын. Ал сол 
ұрпақ бүгінгі мектеп қабырғасында отырған 
оқушылар екені даусыз. Осы тұрғыда ел 
болашағын ойлайтын әрқайсымыз үшін 
осындай шаралардың берері мол деп ойлай-
мын.

Айман ҚАБДИҚЫЗЫ.
С.Бекбосынов атындағы орта 

мектебінің педагог-психолог маманы.

ЖАҚСЫ КӨҢІЛ – ЖАН САУЛЫҒЫ
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Құндызды  ауылының  тұрғы-
ны  болған,  аяулы  ана,  асыл  әже  
Әлімбекова  Жәміш   Бәкір-
қызының  арамыздан  кеткеніне  де  1 
жылдың  жүзі  болды. Отбасымыздың  
ұйытқысы,  шаңырағымыздың  
берекесі  болған анамызды сағынып  
еске  аламыз.

Анажан  шаңыраққа  болдың  пана.
Жамандық  қылмаушы едің  ешбір 
жанға.

Амал не, жоқсыз бүгін  ортамызда                                                                                                                                        
    Сағындық  ана, сізді  баршамыз да.

Жан-ана, ұл-қызыңнын  тірегі  едің.
Тірі  болсан  жарқылдап  жүрер  едің.
Болмасаң да бүгін  біздің  жанымызда.
Айтқан  сөзің, тәтті  күлкің  жадымызда.

                                 Жұбанышпен  жанымыз  жабырқаулы
                                 Сағынышпен  туғандары  еске  алады.
                                 Өзіңізбен  өткен  күндер
                                 Жадымызда  мәңгіге  сақталады.

Сағынып  еске  алушы: балалары, немерелері
Марқұмның  1 жылдық  асы  қазан  айының  22-сі  күні  

Құндызды  ауылындағы  «Адина»  тойханасында  сағат 
13:00 -де  ерлер  мен  әйелдерге  бірге  беріледі.Асқа  барлық  
туған-туыс,  құда-жекжат,  дос-жаранды  шақырамыз.

Тоқтамыс ауылының ту-
масы, аяулы анамыз, немере-
лерінің сүйікті ақ әжесі Садыр-
бай  Күлпаш Сманқызының 
өмірден өткеніне 40 күн болды.

Армандап ең  сексенге бір кел-
сем деп,

Немереден бір шөбере көрсем 
деп.

Сүт кенжеме бір той жасап бер-
сем деп,

Арманым жоқ одан кейін 
өлсем деп.

Әттең бәрі арман болып қалғаны-ай,
Жалт-жұлт еткен дүниенің жалғаны-ай.
Ойсыратып ортамыздан анамызды,
Қапияда тосыннан кеп алғаны-ай.
                               Жатқан жерің жәннәттың төрі болсын,
                               Ұрпағыңа бақ дарып ,Қыдыр қонсын.
                               Алладан тілеріміз ата-анамыздың,
                               Жатқан жері мамық та жайлы болсын.

 Еске алушылар:  Балалары, немерелері.
Марқұм  анамыздың  40 күндік асы  қазан  айының  21-і  

күні   Тоқтамыс ауылының  «Берік»  тойханасында  сағат 
13:00-де  ерлер мен әйелдерге  бірге  беріледі. Асқа  барлық  
ағайын-туыс,  құда-жекжат,  замандас-ауылдастарын, 
көршілерді шақырамыз. 

Көкбай  ауылының  тұрғыны  болған  
аяулы  туған  жалғыз  ағамыз, марқұм  
Әсет  Әзімбайұлының  өмірден  
өткеніне  10 жыл  болды.

Өмірден  озғанына  қиналамыз,
Асыл Әле, сағынып  еске  аламыз.
Өмірден  өткен  кезде  қоштаса  алмай,   
Фәниге сізді қалай қия аламыз.
 

Момын  едің ешкімге  залалың  жоқ,
Көңілін  ешкімнің  де  қалдырмаған
Ұрпақ  үшін  жан  аямай  еңбек  еттің,
Ұрпағына жасаған парызым деп.
 
                             Сағынып  барғанда  өзіңізді,
                             Көремін жүзіңізден мен бір мұңды,
                             Жүрегіңіз сол ойдан сыр бердіме,
                             Әрдәйім ойлап бізді күндіз-түні.

Қабіріңіз  нұрға  толып жарқырасын,
Жәннаттын  төрінен  орын  болсын,
Дұға  қылып, біз  сізге бағыштасақ,
Бір  Алла,  сол  дұғаны  қабыл  қылсын.

Сағынып  еске  алушы: Бекен-Еркеш,  Майя  және  
жиендеріңіз

Көкбай  ауылының  ту-
масы,  Семей  қаласының  
тұрғыны  болған  аяулы  ана  
Мұқатаева  Қалиланың  ара-
мыздын  кеткеніне  40  күн  тол-
ды. Жанұямыздың  жанашыры, 
ұйытқысы болған  жан  анамыз-
ды  сағынышпен  еске  аламыз

Бүгінгі мен ертеңгіні ырыс 
қып,

Біз өмірді түсінуге тырыстық.

Аялаған аспандағы күннен де,
Аналардың алақаны ып-ыстық.
                              Оралмайды өткен күннің көктемі,
                              Қырық күн болды сіз де бізден кеткелі.
                              Тілегіңіз болушы еді әрқашан,
                              Ұрпағынның өсіп-өніп, жеткені.

Шұғыладай таң шапағын таратқан,
Жылы сөзің жүректерді оятқан.
Иманыңыз жолдас болып, анашым,
Жәннат төрін нәсіп етсін Жаратқан.

Сағынып  еске  алушылар: балалары,  туыстары
Марқұмның  40  күндік  асы  қазан  айының  22-сі күні  

«Кен-Сарай»  мейрамханасында  сағат  13:00-де ерлер  мен  
әйелдерге  бірге   беріледі.Асқа  барлық  ағайын-туыс,  
құда-жекжат,  жора-жолдас, ауылдастарды  шақырамыз.

 Қарауыл  ауылының  
тұрғыны  болған  аяулы   
ана  Галиева  Гулбаршын  
Дауылбайқызының  өмірден  
озғанына  1 жылдың  жүзі  болды. 
Асыл  бейнеңді  сағынышпен  еске  
аламыз.

Жарты ғалам, жарым ырыс, жар-
ты күз.

Сіз кеткелі қалғандай ма тарты-
нып...

Сізге деген сағынышым бүр жарды,
Ойран-топан көп ойлардан артылып.
                       Таң алдымда тұрған менен күнде атып,
                       Алған сынды аппақ нұрын ұрлатып.
                       Сіз туралы естелікті ойға алып,
                       Отырғанның өзі бүгін  бір бақыт.

Сәуле болып  асыл шапақ таратқан,
Жарық болып елді өзіне қаратқан.
Жарқырап ақ бұл өмірден өттіңіз,
Жәннәт нұрын нәсңіп етсін, Жаратқан.

Сағынып  еске  алушы: балалары
Марқұмның  1 жылдық  асы  қазан  айының  29-ы күні  

«Атамекен»  тойханасында  сағат  13:00-де ерлер  мен  
әйелдерге  бірге  беріледі. Асқа  барлық  туған-туыс,  құда-
жекжат,  дос-жаран,  көршілерді  шақырамыз.

   ЖОҒАЛДЫ
1992 жылы  С.Бекбосынов  атындағы  орта  мектебін  

бітірген  Амангелдіұлы  Құсманның  атына  берілген  
А №114153  аттестаты  жоғалуына  байланысты  жарам-

сыз  деп  табылсын.

                           Асқа  шақырамыз!
Марқұм  болған  ата-бабаларымыздың  рухтарына  

арналған  құран-қатым,  қазан  айының  20-сы  күні  Тоқтамыс  
ауылындағы  «Берік»  тойханасында сағат 13.00-де  ерлер  мен  
әйелдерге  бірге  беріледі. Асқа  барлық  туған-туыс,  құда-
жекжат,  дос-жаран,  ауылдастарды   шақырамыз

Сағынып еске алушылар: Орынғалиевтар әулеті

                              Көңіл  айтамыз!
Абай  ауданының  орталық  емхана  ұжымы  осы  мекеменің  

қызметкері  Рахымжанов  Нұрғазының  аяулы  анасы  Ораз-
бекова  Мәрияның  өмірден  өтуіне  байланысты отбасына 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып    көңіл  айтамыз.

*************

*************

ЕСКЕ АЛУДЫҢ ҚИЫНЫ - АЙ...
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Ол күндер бүгінде естелікке айналды. Кешегі 
күннен сыр шертсек, өмір соқпағында тағдыр 
тоғыстырған сан түрлі есімдер бар. Солардың 
қатарында бүгінде  сексеннің  сеңгіріне шыққалы  
отырған, «Алтын  той» иесі, замандасымыз 
Серікқали (Бошан)  Дүйсенбекұлын ерекше 
атар едік. Дәуіріміз бір, арман жолында да бірге 
қанаттасып қатар келе жатқан Секең туралы ай-
тылар жайт көп. Сырлас дос туралы ұзағынан 
толғап әңгімелеуге болады. Дегенмен, ескірмейтін 
естеліктер қатарында Серікқалидың өмір жолы, 
еңбектегі жетістіктері өз алдына бір пара әңгіме. 

Серікқали Дүйсенбекұлы 1937 жылы бұрынғы  
Шыңғыстау  ауданының  «Сарыкөл»  ауылында  
дүниеге  келген болатын. Бастауыш  мектепті  сол 
елді мекенде оқыды. Ал 1950-1951  оқу  жылында  
Абай  атындағы  орта  мектептің  5-ші  сыныбына  
ауысып келді. Мен  Серікқалиды сол жылдан ба-
стап білемін және  бүгінгі  күнге  дейін  жұбымыз 
жазылған емес.

 «Жастық шақта көңіл гүл» деген рас. Ол 
күндерді бүгінде сағынышпен еске аламыз. Біз 
ұлы-қызы  бар  106  бала  төрт  сынып  болып 
1956 жылы оныншыны  бітірдік. Осы мезеттен 
бастап әркімнің арман жолы басталды. Көпшілігі  
жоғарғы  және  арнаулы  орта  оқу  орнына оқуға  
кетіп,  қалғандары  әр  салада  жұмысқа  орналасты. 
Ал  Серікқали сол  кезде  іріленген Абай  атындағы  
колхозда, 1956 жылдың  шілдесінен 1958  жылдың  
мамыр  айына  дейін әртүрлі  жұмыстарды  атқарды. 
Секеңнің албырт жігіттік шағы әлі күнге дейін көз 
алдымда. Досқа адал, көркем мінезге бай, аңқылдақ 
азамат қандай шаруа болмасын іркілместен атқара 
беретін еді. Сөйтіп, 1958 жылдың  мамыр  айынан 
1961 жылдың  шілде  айына  дейін  кеңес  арми-
ясы  қатарында  азаматтық  борышын  атқарды. 
Тек осыдан кейін ғана, яғни, 1961 жылы  Семейдің  
Зоотехникалық-малдәрігерлік  институтының  
малдәрігерін  даярлау  факультетіне оқуға түсіп,  
1966 жылдың  мамыр  айында  малдәрігері  
мамандығын  алып шықты. Ауылды жерде еңбекке 
араласып, әскердің темірдей тәртібіне шыңдалған 
Серікқали бұл шақта кемеліне жетіп, толысқан бо-
латын. Тек қызметке кірісіп, өндіріп еңбек ету ғана 
тұрған-ды. 

 Осылайша, малдәрігері  ретіндегі  алғашқы  
еңбек  жолын  1966 жылы  Абай  атындағы  
совхоздың  №1-ші  фермасында  ауру  малдар-
ды  емдеу-сауықтыру  пунктінің  (ЛСП)  аға   
малдәрігері  болып  бастады. Келген сәттен бастап 
өзін жақсы қырынан көрсете алды.   Осы  пунктте 
атқарған  нәтижелі  жұмысы  сол  кездегі  аудан  
айнасы «Совхоз  туы»  газетіне үнемі жарияланып,  
насихатталды. Осында  жұмыс  жасай  жүріп, алған  
білімін  іс  жүзінде  жетілдірді, үлкен нәтижелерге 
қол жеткізді.

Адал еңбек алға жетелейді. Аудандық  
ауыл  шаруашылығы  басқармасы  Серікқали  
Дүйсенбековті өнімді еңбегі үшін жоғары бағалап, 
1969 жылдың  қараша  айында  «Қызыл  Ту»  совз-
хозына  бас  мал  дәрігері  қызметіне  тағайындады. 
Бұл совхозда Секең 1977  жылдың  мамыр  айына  
дейін табан аудармай қызмет атқарды. Осы  уақыт  
аралығында  ол  малшы  қауыммен  тіл  табы-
са  біліп,  малдәрігерлік  шараларды  уақытында  
жүргізіп (егу,  емдеу, аурудың  алдын  алу, 
тағы  басқа)  мал шаруашылығындағы қомақты  
шығынды  мейлінше  азайтты.

Сонымен қатар, тек малдәрігерлік  жұмыстарға  
ғана  емес,  шаруашылықтағы  ұйымдастыру  
жұмыстарына  да  белсене  араласып, аудан 
экономикасының өрлеуіне үлес қоса білді. Сол 
жылдары мал  тұқымын  асылдандыру,  жазғы  
жайылымды  тиімді  пайдаланып,  өнімнің  өзіндік  
құнын  арзандату, мал  табындау, қой қырқу  шара-
ларында жетістіктерге жетіп жүрді.

Кейіннен, 1977  жылы  малдәрігерлік  
жұмыстарды  жолға  қою  үшін  Серікқали  
«Ақбұлақ»  совхозына  бас  малдәрігері  болып  
тағайындалды. Бұл  совхозда да  ол  нәтижелі  
жұмыс  жасай жүріп,  мал  шығынын  мейлінше  
азайтып, ауыл  шаруашылығының  өнімділігін  
арттыруда елеулі еңбек сіңірді, зор үлес қосты.

Дегенмен өмір де, қызмет те бір орнында 
тұрмайды. Әсіресе, басшылық Серікқали сынды 
майталман мамандарды шаруашылығы әлсіреген 
елді мекендерге жиі ауыстырып, жұмыстарды 
түзелтіп отырды. Мәселен, 1979  жылдың  

қаңтар  айында  аудандық  
партия  комитеті  Серікқали 
Дүйсенбековті  Жанғазы  
Молдағалиев  атындағы  совхозға  
директор  етіп тағайындады. 
Осылайша, кейіпкеріміз 1980  
жылдың  қыркүйек  айына 
дейінгі  аралықта  жаңадан  
құрылған  совхозға  басқа  жақтан  
жұмысшы  күшін  тартып, (трак-
торист,  автокөлік  жүргізушісі, 
шопан,  бақташы  тағы  басқа) 
оларды  баспанамен,  тахника-
мен  қамтуда  тынымсыз  жұмыс  
жасады. Тұрғылықты  халқы  
жоқ, тыңнан  ұйымдастырылған  
сов-хозда тұрғын  үй, мал  баз-

дарын  салу, оған  қажетті  материалдарды  табу,  
жұмысшылар  күшін  тауып, құрылысшы  брига-
даларын  ұйымдастыру,  мал  азығын  дайындау  
тағы  басқа  да  шаруашылық  жұмыстары  қат-
қабат  қауырт  науқандар  уақытында  демалуға  
мүмкіндігі  болмады. Ел игілігі жолында демалыс-
сыз еңбек етті. Соның  барлығы  денсаулығына  
кері  әсер  етіп,  үнемі  дәрігерлік  бақылауда  
тұрды. Сөйтіп, бұл  жұмыстан өз еркімен босап, 
1981-ші жылдың  қыркүйек  айында  директорлық 
қызметті басқа  адамға  тапсырып, өзге  жұмысқа  
ауысты.

1966  жылдың  наурыз  айына  дейін (кәсіпорын  
жекешеленгенде)  осы  совхозда  мал  тұқымын  
асылдандыру  жөніндегі  аға-зоотехник,  қоғамдық  
бақылау  комитетінің  төрағасы,  аға  малдәрігері  
болып  еңбек  етті. Совхоз  экономикасы  мен  
мәдениетінің  өркендеуіне  белсене  араласты. 
Қоғамдық жұмыстардан да тысқары қалмады.

Медеу  ауылы  көркем  өнерпаздардың  аудандық  
байқауында  он  жыл  қатарынан  жеңімпаз  болып,  
бірінші  орынды  иеленсе  Бошан  соның  бел орта-
сында  болды. Ауыл  өнерпаздары  «Еңлік-Кебек» 
пьесасын  дала  сахнасында  көрсетсе,  Бошан да  
қатысып,  тіпті, киноға  да  түсті. Ауыл  жаста-
рын  совхоздың  барлық  науқанды  жұмыстарына 
тартып, ағалық  ақылын  айтып,  ауыл  ақсақалы  
ретінде ұйытқы  бола білді.

Серікқали  жолдастары, достары,  әріптестері,  
замандастары  арасында  өте  беделді, абыройлы 
жан. Доспен-досша,  жолдаспен-жолдасша  арала-
сып  және  өзін  сыйлата  білді. 

 Ол  нағыз саятшы  да  еді. Шың-тауларды, түз 
тағыларының  қай  уақытта  жайылып,  жусайты-
нын  жақсы  білетін аңшылығыда бар еді. Әсіресе, 
қансонар мезгілінде табиғат аясында болуға 
құштарлығы арта түсетін.

 Рас, әр азаматтың түздегі табыстылығы оның 
үйдегі жағдайына да байланысты. Бұл ретте 
Серікқалидың  өз  ортасында  сыйлы, жұмыста  
беделді  болуына  аяулы  жары  Кәмбіштің 
де сіңірген еңбегі  мол. Кәмбіш Ділдәнқызы  
Қарағанды  облысы, Егіндібұлақ  ауданы, 
Қараштау  ауылының  тумасы, Семейде  оқып,  
еңбек етіп, бойжеткен-ді.

Серікқали  екеуі  1964 жылы  шаңырақ  көтеріп, 
отау  құрды. Бүгінде  екеуінің  отасқанына  жар-
ты  ғасырдан  артық  уақыт  өтіпті. Өмірге 3 ұл, 
3 қыз әкеліп, тәрбиелеп өсіріп  олардан  бүгінде 
19 немере, 5 шөбере  сүйіп отырған  ардақты  ата, 
аяулы  әже.

Ұяда көргені көптің ұшқанда ілері көп. Бала-
лары қазіргі таңда әр түрлі  салада  еңбек  етеді. 
Мәдениеті  жас  ұрпаққа  сапалы  білім, сана-
лы тәрбие  беріп,  ұстаздық  етсе, Талғаты  мен  
Нұрқаты  заман  талабына  сай  жеке  кәсіпкерлікпен  
айналысады. Ал қыздары  Динара  мен  Әлия  өнер  
саласында  еңбек  етеді. 

«Алтын  той» иелері Бошан  мен  Кәмбіш  та-
мырын  тереңге  жайған  мәуелі  бәйтеректей,  
ұрпақ  қуанышына  кенеліп  отырған  абырой-
лы жандар. Ұлтымыздың салт-дәстүрін, жөн-
жоралғысын жетік білетін  асыл  ана Ақбала  
шешемізден  тәлім-тәрбие  алған, өнеге  үйренген  
Кәмбіш бүгінде ағайын-туыстың ұйытқысы бо-
лып отыр. Ақар-шақар  үлкен  әулеттің, ағайынды  
Серікбек, Серікқали, Аманкелді Дүйсенбековтер  
ұрпақтарының  балалары,  немерелері,  
шөберелерінің  үлгі тұтар, өнеге  үйренер, ақылдасар 
аяулы  анасына айналды. Бұл да Тәңірінің берген 
дәулеті шығар. Кәмбіш  келіндерін  қызындай, 
күйеубалаларын  ұлындай  сыйлайтын аяулы әже. 
Әулеттің қос асыл тірегі осылайша бақуатты ғұмыр 
кешіруде.

Қорыта айтар  болсақ, той  иелеріне қандай 
мақтау айтсақ та жарасады. Үлгілі  жанұяның  ал-
тын қазығы.

Осы орайда, Бошан  мен  Кәмбішті мерей  той-
ларымен  құттықтай  отырып, әлі  де  ұзақ  жасай  
беріңдер,  денсаулықтарың  зор  болсын,  ұрпақ  
қызығына  кенеліп, «Гауһар  тойды»  тойлауға  
жетіңдер деген игі тілек білдіреміз. Әулеттің 
қуаныш-қызықтары әманда мол болғай!

Ізгі тілекпен: 10 жылдықты  бірге  бітірген  
достарының атынан

Болатбек Танаубайұлы. Қарауыл ауылы

            Құрметті  Жақыжанов  Серікхан  Кариполлаұлы!
   Осы  таңда  адам  өмір жолының  асқар биігі  - алпыстың  

шыңына  шығып  отырған  сізді, ғұмырының  38 жылын  
Қорғаныс  істері  жөніндегі  біріктірілген бөліміне  арнаған  зи-
ялы  азамат  ретінде  танимыз.

   Өмір  жолында  еңбексүйгіштік,  қоғамдық  белсенділікпен  
ерекшеленіп, нағыз  азаматтық  қасиеттерге  ие  ірі  тұлға  
ретінде  қазақ  халқының  игілігіне  бөленіп  жүріңіз  деп, мына 
өлең  шумақтарын  арнаймыз.

     Құтты  болсын  қуанышты  күніңіз,
     Бақытты  боп  шаттық  өмір  сүріңіз.
     Алпыстың  да  асқарына  жеттіңіз,
     Енді  жүзге  құлаш  сермеп  шығыңыз
                                  Мереке  күн  нұрға  толсын  жүзіңіз,
                                  Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
                                  Бала-шаға  қызығына кенеліп,

                                                                                     Ортамызда  аман-есен  жүріңіз.

Ізгі  тілекпен: Абай  ауданының  Қорғаныс  істері  жөніндегі  біріктірілген  бөлімінің  
ұжымы

Отбасымыздың  тірегі, ардақты  әкеміз, арқа  сүйер панамыз  Жақыжанов  Серікхан  
Кариполлаұлын  мерейлі  60 жас  мерейтойымен  құттықтаймыз.Деніңізге  саулық, жасыңызға  
жас  қосып  арамызда  жүре  беруіңізге  тілектеспіз.

Өткен  күннің  артта  қалып  елесі
Тіршіліктің  жылжи  берер  кемесі,
Басыңызға  бақ  пен  ырыс  сыйлаған
60 жастың  құтты  болсын  белесі.
                                                     Балаларың  басыңдағы  бағыңыз,
                                                   Жүзге  дейін  нұрлы  шырақ  жағыңыз,
                                                   Өзіңізді  мәпелеген,  баптаған,
                                                              Аман  болсын  анамыздай  жарыңыз.
Тарылмасын  жан  әке  тынысыңыз,
Таси  берсін  әрқашан  ырысыңыз.
Немереңнін  келіні  сәлем  етіп,
Шөбереңнің  қолынан  су  ішіңіз.
                                                               Тілейміз  біз  таусылмайтын  төзімді,
                                                               Тілейміз  біз  сарқылмайтын  сезімді.
                                                    Денсаулығың  мықты  болсын,  жан  әке
                                                    Құттықтайды  жанұяң  өзіңізді.
Өмір-өзен жақсылығын  жалғасын, 
Тіршілікте  сәттіліктер  қолдасын,
Жанұямен  мақтанамыз  қашанда,
Арамызда Сіздей  әке  болғасын.

Ізгі  тілекпен:  жанұясы

Қарауыл  ауылының  тұрғыны, ардақты әке, асыл жар, 
қара шаңырақтың иесі, кенже бауырымыз Оспанов  Нұржан  
Қабиденұлы  қазан  айының  23-ші  жұлдызында мерейлі 40  
жасқа  толуымен  құттықтаймыз! 

Қынсыз қылыш секiлдi қырық деген,
Қырығыңда ашылар қылық деген,
Қамал бұза бергейсiң қарқыныңмен,
Қалың елің қарайды үмiтпенен.
                              Беу, бауырым, құтты болсын қырығың,
                              Қырықтың бақшасында қыдырғын.
                              Берері аз болмасын бес күн жалған, 
                              Алқызыл гүлдей болсын ғұмырың. 

Елу мен алпыста да нар болғайсың, 
Жетпіс пен сексенде де бар болғайсың. 
Тоқсанның төбесіне шыққан шақта,
Немере-шөберелі шал болғайсың.

Тілек  білдірушілер:  Мамаң-Гүлнар, аға-жеңгелері  Мұратбек-Райхан, Қайрат-
Қарлығаш, Нұрлан-Жанар , апай-жездең   Нұрлан-Айман

Абай аудандық электр жүйесі мекемесінің диспетчері Кут-
тубаев Дуйсенгали Орынгалиұлы 1956 жылы Алматы облысы 
Талдықорған қаласы Жаңғызағаш ауылында дүниеге келген. 
1969-1974 жылдары Сарқант интернат мектебін тәмәмдап, 
1975-1977 жылдары әскер қатарында болып, 1979 жылдан 
Абай аудандық электр жүйесі мекемесінде электромонтер 
қызметінен бастап диспетчер қызметіне жетіп жұмыс атқарып 
келеді. Мекеменің кәсіби жарыстарына қатысып үздік мон-
тер марапатын алды. Аудан шамшырақтарының тақтасында 
ілініп, бірнеше мақтау, мараппаттау қағаздарын алған. АЭС - 
компаниясының  «Үздік энергетигі»- деген мақтау қағазымен 
марапатталған. Осындай біздің әріптесіміз өз ісінің шебері,оң 
қолынан майы тамған азамат деп айтсақ артық болмайды.                         

Аудан  халқына еңбегі сіңіп, ұрпақ жайып,  электрик Дүйсен деген атқа ие болған.
Құрметті Дүйсен Орынгалиұлы сізді мерейлі 60-жасыңызбен құттықтаймыз. Сізге зор 

денсаулық, қажымас табыс, отбасыңызға амандық тілейміз. Электр жүйесінде 37 жыл еткен 
еңбегіңіз жанып, биіктерден көріне беріңіз.

Бағындырып бакандар мен сымдарды,
Еңбек етіп аянбады, тынбады.
Әріптестер құрметтеп  құттықтайды,
60- деген мерейлі жасыңызды.

Жақсылығы арта берсін бұл күнде,
Еңбегі оның елеулі ғой бүгінде.
Жаңа үйдің  ішкі сымын тартатын,
Кім білмейді 60 қа келген электрик  Дүйсенді.

Құрметпен  Абай аудандық электр жүйесі мекемесінің ұжымы.                                                       

Замандас  келбеті

ҮЛКЕН  ƏУЛЕТТІҢ  
ҮЛГІ  ТҰТАРЫ

      Òîéûңà ãүë àëûï...



№ 378 (398)  8 - 16 қазан, 
2016 жыл

Абай аудандық қоғамдық-саяси 
апталық газеті 

(1953 жылдан шығады)
Бағасы келісімді

Соңы. Басы өткен санда                      Ауданның (облыстық маңызы
                         464                                бар қаланың) білім бөлімі                      11 808,0
                                                               Жұмыспен қамту 2020 жол
                                                               картасы бойынша қалаларды 
                                                               және ауылдық елді мекендерді
                                       026    дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу  11 808,0
                                                   015      Жергілікті бюджет қаражаты есебінен   11 808,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы 
                                                               бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын 
                                                               үй-коммуналдық шаруашылығы, 
                                                               жолаушылар көлігі және автомобиль 
                         495                                жолдары бөлімі                                                  24 719,0
                                                               Азаматтардың жекелеген санаттарын
                                        011                 тұрғын үймен қамтамасыз ету                  10 000,0
                                                               Жұмыспен қамту 2020 жол картасы 
                                                               бойынша қалаларды және ауылдық
                                                               елді мекендерді дамыту шеңберінде
                                        042                 объектілерді жөндеу және абаттандыру  14 719,0
                                                               Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                   011    трансферттер есебiнен                                           0,0
                                                   015      Жергілікті бюджет қаражаты есебінен   14 719,0
             2                                                Коммуналдық шаруашылық                  31 127,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы
                                                               бар қаланың) сәулет, құрылыс, 
                                                               тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, 
                                                               жолаушылар көлігі және автомобиль 
                         495                                жолдары бөлімі                                            31 127,0
                                                               Сумен жабдықтау және су бұру
                                        016                 жүйесінің жұмыс істеуі                                  31 127,0
                                                               Жылу, сумен жабдықтау және су
                                                               бұру жүйелерін реконструкция 
                                        053                 және құрылыс үшін кредит беру                           0,0
                                                               Қазақстан Республикасының Ұлттық 
                                                               қорынан берілетін нысаналы трансферт 
                                                  033       қаражатынан кредит беру есебінен                            0,0
               3                                              Елді-мекендерді көркейту                                  16 373,0
                                                               Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
                                                               қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
                         123                                әкімінің аппараты                                    5 600,0
             008                  Елді мекендердегі көшелерді 
                                                               жарықтандыру                                                           0,0
                                                  015    Жергілікті бюджет қаражаты есебінен           0,0
                                                               Елді мекендерді абаттандыру мен 
                                        011                 көгалдандыру                                                    5 600,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    5 600,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                               қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын 
                                                               үй коммуналдық шаруашылығы, жолау-
                                                               шылар көлігі және автомобиль
                          495                    жолдары бөлімі                                                  10 773,0
                                                                Елді мекендердегі көшелерді 
                                       025                   жарықтандыру                                                           0,0
                                                                Елдi мекендердi абаттандыру және 
                                       029                   көгалдандыру                                                  10 773,0
                                                                Елдi мекендердiң санитариясын 
                                       031                   қамтамасыз ету                                                           0,0
                                                                Мәдениет, спорт, туризм және 
  08                                                          ақпараттық кеңістiк                                226 427,0
              1                                                Мәдениет саласындағы қызмет                116 764,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар
                                                                қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, 
                           457                               дене шынықтыру және спорт бөлімі               116 764,0
                                       003                   Мәдени-демалыс жұмысын қолдау                116 764,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011        трансферттер есебiнен                                  20 871,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  95 893,0
              2                                                Спорт                                                                  27 060,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар
                                                                қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, 
                           457                               дене шынықтыру және спорт бөлімі  27 060,0
                                                                Аудандық (облыстық маңызы бар
                                                                қалалық) деңгейде спорттық 
                                       009                   жарыстар өткiзу                                                    4 340,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    4 340,0
                                                                Әртүрлi спорт түрлерi бойынша 
                                                                аудан (облыстық маңызы бар қала) 
                                                                құрама командаларының мүшелерiн 
                                                                дайындау және олардың облыстық
                                       010                   спорт жарыстарына қатысуы                  22 720,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  22 720,0
              3                                                Ақпараттық кеңiстiк                                  38 932,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар 
                           456                               қаланың) ішкі саясат  бөлімі                    8 000,0
                                                                Мемлекеттік ақпараттық саясат
                                       002                   жүргізу жөніндегі қызметтер                    8 000,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    8 000,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                                қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту,
                           457                               дене шынықтыру және спорт бөлімі  30 932,0
                                                                Аудандық (қалалық) кiтапханалардың 
                                       006                   жұмыс iстеуi                                                  30 432,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011        трансферттер есебiнен                                    8 118,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  22 314,0
                                                                Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқы-
                                       007                   ның басқа да тiлдерін дамыту                       500,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін
                                                  011        трансферттер есебiнен                                           0,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен       500,0
                                                                Мәдениет, спорт, туризм және 
                                                                ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру 
              9                                                жөнiндегi өзге де қызметтер                  43 671,0                                                                                                                                            

                                                                   Ауданның (облыстық маңызы бар 
                         456                    қаланың) ішкі саясат  бөлімі                  25 203,0
                                                               Жергілікті деңгейде ақпарат, 
                                                               мемлекеттілікті нығайту және 
                                                               азаматтардың әлеуметтік сенімділігін
                                                               қалыптастыру саласында мемлекеттік 
                                       001                  саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер  12 318,0
                                                               Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                   011      трансферттер есебiнен                                    1 321,0
                                                   015      Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  10 997,0

лдар ,0,0

 015 Жергіл  бюдже қаража  есебіне  808,0,0
 026 да ту еңберінде объе ілерді өндеу 808,00

                         464                                бар қаланың) білім бөлімі                      11 808,0        0
Ау  (об

01 рансферттер есеб ен 20 871,0,0

әд де жұ қолдау 4,
57  дене қтыру және спорт бөл 6 764,00

әдение саласындағ қызмет 6 764,0  0
08 ақпара ық еңіс 26 27,0,0

 031  қамтамасыз ету 0,00

 029 өгалдандыру 0 773,00

 025 арықтандыру 0,00

495 олдары бөл 0 773,00

015 Жергіл  бюдже қаража  есебіне  5 600,0,0
01 көгалдандыру 5 600,00

                                                  015    Жергілікті бюджет қаражаты есебінен           0,0        ,0
арықтандыру 0,00

23 әк ің а арат  5 600,0,0

 3 Елді екендерд көркейту 16 373,0,0
033 қаража на кред  беру есеб ен 0,00

053 және құрылыс ү кред  беру 0,00

016 жүйесі ң жұ с істеуі 31 27,0,0

лдар ,0,0

Ко уналдық шаруашылық 31 27,0,0
 015 Жергіл  бюдже қаража  есебіне  719,0,0
 0 трансфер ер есебiне 0,00

04 объе ілерді өндеу және аба андыру  719,0,0

01 тұрғ  ү ен қамтамасыз ету 0 000,00

Ре уб бю бері ті

57  дене қтыру және спорт бөл  30 932,00

Ау  (об ба

 002 үр зу өн де  қызме ер 8 000,00

56  қаланың)  саяса  бөл  8 000,0,0
Ауданның (облыстық маңызы бар 

015 ер лі бюджет қаражат есеб ен  720,0,0
рт ар ры  қ уы ,0,0

015 ер лі бюджет қаражат есеб ен 340,00
 009 арыстар өт зу 340,00

 д қтыру рт 0,
Ау  (об ба

 Спорт 27 060,0,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  95 893,0          ,0

 А (обл  б

ер дж  қар ,0,0
01 рансферттер есеб ен  0,0,0

 007 ың басқа да лдер  дам у 500,00

015 ер лі бюджет қаражат есеб ен  3 ,0,0
Ме тi тi i  Қ

01 рансферттер есеб ен 8 8,00

56 қала ң) саясат бөлі 25 03,0,0

 Р бл  б  б іл ін
тр сфер ер ,0,0

                       Отдел образования района (города 
                          464                                областного значения)                                    11 808,0
                                                                Ремонт объектов в рамках развития 
                                                                городов и сельских населенных пунктов 
                                       026                   по Дорожной карте занятости 2020    11 808,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                    11 808,0
                                                                Отдел архитектуры, строительства, 
                                                                жилищно-коммунального хозяйства, 
                                                                пассажирского транспорта и автомобиль-
                                                                ных дорог района (города
                           495                               областного значения)                                  24 719,0
                                                                Обеспечение жильем отдельных 
                                       011                   категорий граждан                                  10 000,0
                                                                Ремонт и благоустройство объектов 
                                                                в рамках развития городов и сельских 
                                                                населенных пунктов по Дорожной 
                                       042                   карте занятости 2020                                  14 719,0
                                                                За счет трансфертов из республиканского 
                                                  011        бюджета                                                           0,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                  14 719,0
             2                                                 Коммунальное хозяйство                                  31 127,0
                                                                Отдел архитектуры, строительства, 
                                                                жилищно-коммунального хозяйства, 
                                                                пассажирского транспорта и 
                                                                автомобильных дорог района 
                          495                                (города областного значения)                           31 127,0
                                                                Функционирование системы водосна-
                                      016                    бжения и водоотведения                                  31 127,0
                                                                Кредитование на реконструкцию и
                                                                строительство систем тепло-, 
                                      053                    водоснабжения и водоотведения                               0,0
                                                                За счет кредитования из средств
                                                                целевого трансферта из
                                                                Национального фонда 
                                                 033         Республики Казахстан                                           0,0
              3                                                Благоустройство населенных пунктов  16 373,0
                                                                Аппарат акима района в городе,
                                                                города районного значения, поселка,
                          123                                села, сельского округа                                    5 600,0
                                      008                    Освещение улиц населенных пунктов           0,0
                                                 015         За счет средств местного бюджета                         0,0
                                                                Благоустройство и озеленение 
                                      011                     населенных пунктов                                    5 600,0
                                                 015          За счет средств местного бюджета                    5 600,0
                                                                 Отдел архитектуры, строительства,
                                                                 жилищно-коммунального хозяйства, 
                                                                 пассажирского транспорта и
                                                                 автомобильных дорог района 
                         495                                  (города областного значения)                  10 773,0
                                       025      Освещение улиц в населенных пунктах           0,0
                                                                 Благоустройство и озеленение
                                       029                    населенных пунктов                                  10 773,0
                                                                 Обеспечение санитарии населенных 
                                       031                    пунктов                                                           0,0
                                                                 Культура, спорт, туризм и информацион-
 08                                                            ное пространство                                226 427,0
             1                                                  Деятельность в области культуры                116 764,0
                                                                 Отдел культуры, развития языков,
                                                                 физической культуры и спорта 
                          457                                 района (города областного значения)           116 764,0
             003                    Поддержка культурно-досуговой работы      116 764,0
                                                                 За счет трансфертов из республиканс-
                                                  011         кого бюджета                                                  20 871,0
                                                  015         За счет средств местного бюджета                  95 893,0
               2                                                Спорт                                                                  27 060,0
                                                                 Отдел культуры, развития языков, 
                                                                 физической культуры и спорта 
                         457                                  района (города областного значения)  27 060,0
                                                                 Проведение спортивных соревнований 
                                                                 на районном (города областного
                                       009                    значения) уровне                                    4 340,0
                                                  015         За счет средств местного бюджета      4 340,0
                                                                 Подготовка и участие членов 
                                                                 сборных команд района (города 
                                                                 областного значения) по различным
                                                                 видам спорта на областных 
                                       010                    спортивных соревнованиях                  22 720,0
                                                 015          За счет средств местного бюджета                  22 720,0
     3                                               Информационное пространство                 38 932,0
                                                                 Отдел внутренней политики района 
                          456                                 (города областного значения)                    8 000,0
                                                                  Услуги по проведению государственной 
                                       002                     информационной политики                    8 000,0
                                                  015          За счет средств местного бюджета    8 000,0
                                                                  Отдел культуры, развития языков,
                                                                  физической культуры и спорта 
                          457                                  района (города областного значения)  30 932,0
                                                                  Функционирование районных
                                       006                    (городских) библиотек                                  30 432,0
                                                                  За счет трансфертов из республиканс-
                                                  011          кого бюджета                                                    8 118,0
                                                  015      За счет средств местного бюджета                  22 314,0
          Развитие государственного языка и
                                       007                     других языков народа Казахстана                       500,0
          За счет трансфертов из республиканс-
                                                  011       кого бюджета                                                           0,0
                       015           За счет средств местного бюджета       500,0
                                                                  Прочие услуги по организации 
                                                                  культуры, спорта, туризма  и 
             9                                                   информационного пространства                  43 671,0
                                                                  Отдел внутренней политики района 
                         456                                (города областного значения)                  25 203,0
                                                    Услуги по реализации государственной 
                                                                политики на местном уровне в области
                                                                информации, укрепления государствен-
                                                                ности и формирования социального
                                      001                    оптимизма граждан                                  12 318,0
                                                                За счет трансфертов из республиканского 
                                                  011        бюджета                                                    1 321,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                  10 997,0
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                                                               Жастар саясаты саласында іс-шараларды 
                                       003                  іске асыру                                                  12 885,0
                                                               Республикалық бюджеттен берілетін
                                                  011       трансферттер есебiнен                                      1 158,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  11 727,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар
                                                               қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, 
                         457                                дене шынықтыру және спорт бөлімі                  18 468,0
                                                               Жергілікті деңгейде мәдениет, 
                                                               тілдерді дамыту, дене шынықтыру және 
                                                               спорт саласында мемлекеттік саясатты
                                       001                  іске асыру жөніндегі қызметтер                  18 468,0
                                                               Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011       трансферттер есебiнен                                    3 095,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  15 373,0
                                                               Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
                                                               ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
                                                               қоршаған ортаны және жануарлар 
10                                                           дүниесін қорғау, жер қатынастары                168 156,0
             1                                                Ауыл шаруашылығы                                  52 907,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                        459                    қаланың) экономика және қаржы бөлімі  10 026,0
                                                               Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі 
                                       099                  жөніндегі шараларды іске асыру                  10 026,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  10 026,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                        473                                 қаланың) ветеринария бөлімі                  42 881,0
                                                               Жергілікті деңгейде ветеринария 
                                                               саласындағы мемлекеттік саясатты 
                                       001                  іске асыру жөніндегі қызметтер                  15 326,0
                                     Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                   011      трансферттер есебiнен                                    8 086,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    7 240,0
                                                               Қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
                                       007    аулауды және жоюды ұйымдастыру                    1 200,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    1 200,0
                                                               Алып қойылатын және жойылатын 
                                                               ауру жануарлардың, жануарлардан 
                                                               алынатын өнімдер мен шикізаттың 
                                       008                  құнын иелеріне өтеу                                    3 638,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    3 638,0
                                                               Жануарлардың энзоотиялық аурулары 
                                                               бойынша ветеринариялық 
                                       009                  іс-шараларды жүргізу                                  22 717,0
                             015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  22 717,0
              6                                               Жер қатынастары                                    8 109,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар
                          463                    қаланың) жер қатынастары бөлімі                    8 109,0
                                                               Аудан (облыстық маңызы бар қала)
                                                               аумағында жер қатынастарын реттеу
                                                               саласындағы мемлекеттік саясатты
                                       001                  іске асыру жөніндегі қызметтер                    8 109,0
                                                               Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011       трансферттер есебiнен                                    1 165,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    6 944,0
                      Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
                                                               қоршаған ортаны қорғау және жер 
                                                               қатынастары саласындағы 
             9                                                басқа да қызметтер                                107 140,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар
                         473                                қаланың) ветеринария бөлімі                107 140,0
                                       011                   Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу          107 140,0
                                                       015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен             107 140,0
12                                                           Көлiк және коммуникация                                  75 200,0
              1      Автомобиль көлiгi                                  75 200,0
                                                    Қаладағы аудан, аудандық маңызы
                                                               бар қала, кент, ауыл, ауылдық 
                         123                                округ әкімінің аппараты                                  0,0 

                                     Аудандық маңызы бар қалаларда, 
                                                               кенттерде, ауылдарда, ауылдық 
                                                               округтерде автомобиль жолдарының 
                                       013    жұмыс істеуін қамтамасыз ету                           0,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар қала-
                                                               ның) сәулет, құрылыс, тұрғын үй 
                                                               коммуналдық шаруашылығы, жолаушы-
                                                               лар көлігі және автомобиль 
                         495                                жолдары бөлімі                                                  75 200,0
       Автомобиль жолдарының жұмыс 
                                       023                  істеуін қамтамасыз ету                                  75 200,0
13        Басқалар                                                  31 618,0
       Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және 
              3                                               бәсекелестікті қорғау                                    1 500,0
       Ауданның (облыстық маңызы бар
                                                               қаланың) кәсіпкерлік және 
                         454                                ауыл шаруашылығы бөлімі                    1 500,0
                           006    Кәсіпкерлік қызметті қолдау                               1 500,0
  9                                    Басқалар                                                  30 118,0
                                                               Қаладағы аудан, аудандық маңызы
                                                               бар қала, кент, ауыл, ауылдық 
                        123                                 округ әкімінің аппараты                                  10 708,0
                                                               «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы 
                                                               шеңберінде өңірлерді экономикалық 
                                                               дамытуға жәрдемдесу бойынша 
                                      040                   шараларды іске асыру                                  10 708,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  10 708,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                        459                                 қаланың) экономика және  қаржы бөлімі    6 093,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                               қаланың) жергілікті атқарушы 
                                      012                   органының резерві                                     6 093,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                               қаланың) аумағындағы табиғи және
                                                               техногендік сипаттағы төтенше 
                                                               жағдайларды жоюға арналған 
                                                               ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                               қаланың) жергілікті атқарушы 
                                                  100       органының төтенше резерві                    6 093,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар
                                                               қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын
                                                               үй коммуналдық шаруашылығы, 
                                                               жолаушылар көлігі және автомобиль 
                         495                                жолдары бөлімі                                                 13 317,0
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13        Басқалар                                                  31 618,0  
                                       023                  істеуін қамтамасыз ету                                  75 200,0    
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                         123                                округ әкімінің аппараты                                  0,0   

                                                         015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен               107 140,0        
                                         011                     Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу          107 140,0        
                         473                                қаланың) ветеринария бөлімі                107 140,0  

                                                      015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    6 944,0    
                                                      011       трансферттер есебiнен                                    1 165,0    

                                         001                  іске асыру жөніндегі қызметтер                      8 109,0    

 қ ың) р қа ар 9,

р қа ар
 А (обл  б

,0  
                               015         Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  22 717,0    
                                         009                  іс-шараларды жүргізу                                    22 717,0    

       3 638,0    құнын иелеріне өтеу                                          008                                            

   1 200,0    Жергілікті бюджет қаражаты есебінен   015                                                           
        1 200,0  аулауды және жоюды ұйымдастыру                 007                                            

   7 240,0    Жергілікті бюджет қаражаты есебінен   015                                                           
       8 086,0    трансферттер есебiнен                                011                                                          

      15 326,0    іске асыру жөніндегі қызметтер                           001                                              
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               457                                дене шынықтыру және спорт бөлімі                  18 468,0            

 А ан (облыс ма зы бар

       1 158,0    трансферттер есебiнен                                 011                                                             

      12 885,0    іске асыру                                                           003                                              
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75 200,0

ун ац
 А об лiгi1 

0,сқ да қ ер

 Жануарлардың энзоотиялық аурулары

 А (обл  б

                       Реализация мероприятий в сфере 
                                      003                    молодежной политики                                  12 885,0
                                                                За счет трансфертов из республиканского 
                                                  011        бюджета                                                    1 158,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                  11 727,0
                                                                Отдел культуры, развития языков,
                                                                физической культуры и спорта
                          457                                района (города областного значения)  18 468,0
                                                                Услуги по реализации государственной 
                                                                политики на местном уровне в
                                                                области культуры, развития языков, 
                                      001                    физической культуры и спорта                  18 468,0
                                                                За счет трансфертов из республиканс-
                                                  011        кого бюджета                                                    3 095,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                  15 373,0
                                                                Сельское, водное, лесное, рыбное
                                                                хозяйство, особо охраняемые природные 
                                                                территории, охрана окружающей среды
10                                                            и животного мира, земельные отношения    168 156,0
              1                                                Сельское хозяйство                                 52 907,0
                                                                Отдел экономики и финансов района 
                          459                                (города областного значения)                  10 026,0
                                                                Реализация мер по оказанию
                                      099                    социальной поддержки специалистов  10 026,0
                                                 015     За счет средств местного бюджета                  10 026,0
                                                                Отдел ветеринарии района (города 
                         473                                 областного значения)                                  42 881,0
                                                                Услуги по реализации государственной 
                                                                политики на местном 
                                      001                     уровне в сфере ветеринарии                 15 326,0
                                                                За счет трансфертов из республиканс-
                                                 011         кого бюджета                                                    8 086,0
                                                 015         За счет средств местного бюджета                    7 240,0
                                                                Организация отлова и уничтожения
                                     007                     бродячих собак и кошек                                    1 200,0
                                                 015         За счет средств местного бюджета                    1 200,0
                                                                Возмещение владельцам стоимости 
                                                                изымаемых и уничтожаемых 
                                                                больных животных, продуктов 
                                      008                    и сырья животного происхождения                    3 638,0
                                                 015         За счет средств местного бюджета                    3 638,0
                                                                Проведение ветеринарных мероприятий
                                      009                    по энзоотическим болезням животных  22 717,0
                                                 015         За счет средств местного бюджета                  22 717,0
              6                                                Земельные отношения                                    8 109,0
                                                                Отдел земельных отношений района
                          463                                (города областного значения)                    8 109,0
                                                                 Услуги по реализации государственной
                                                                 политики в области регулирования 
                                                                 земельных отношений на территории 
                                      001                     района (города областного значения)    8 109,0
                                                                 За счет трансфертов из республиканс-
                                                 011          кого бюджета                                                    1 165,0
                                                 015          За счет средств местного бюджета                    6 944,0
                                                                 Прочие услуги в области сельского, 
                                                                 водного, лесного, рыбного  хозяйства, 
                                                                 охраны окружающей среды и 
              9                                                 земельных отношений                                107 140,0
                                                                 Отдел ветеринарии района (города
                         473                                  областного значения)                                107 140,0
                                                                 Проведение противоэпизоотических 
                                      011                     мероприятий                                                107 140,0
                                                  015         За счет средств местного бюджета                107 140,0
12                                                             Транспорт и коммуникации                  75 200,0
             1                                                  Автомобильный транспорт                  75 200,0
                                                                 Аппарат акима района в городе, 
                                                                 города районного значения, 
                         123                                  поселка, села, сельского округа                           0,0
                                                                 Обеспечение функционирования 
                                                                 автомобильных дорог в городах
                                                                 районного значения, поселках,
                                      013                     селах, сельских округах                                          0,0
                                                                 Отдел архитектуры, строительства, 
                                                                 жилищно-коммунального хозяйства,
                                                                 пассажирского транспорта и автомобиль-
                                                                 ных дорог района (города областного 
                         495                                  значения)                                                  75 200,0
                                                                 Обеспечение функционирования 
                                      023                     автомобильных дорог                                  75 200,0
 13                                                            Прочие                                                  31 618,0
                                                                 Поддержка предпринимательской 
            3                                                   деятельности и защита конкуренции    1 500,0
                                                                 Отдел предпринимательства и 
                                                                 сельского хозяйства района 
                         454                                  (города областного значения)                    1 500,0
                                                                 Поддержка предпринимательской 
                                      006                       деятельности                                                        1 500,0
              9                                                  Прочие                                                  30 118,0
                                                                  Аппарат акима района в городе, 
                                                                  города районного значения, 
                         123                                   поселка, села, сельского округа                  10 708,0
                                                                  Реализация мер по содействию
                                                                  экономическому развитию регионов в 
                                     040                      рамках Программы «Развитие регионов»   10 708,0
                                                 015           За счет средств местного бюджета  10 708,0
                                                                  Отдел экономики и финансов района
                         459                                   (города областного значения)                    6 093,0
                                                                  Резерв местного исполнительног органа 
                                      012                      района (города областного значения)    6 093,0
                         Чрезвычайный резерв местного и
                                                                  сполнительного органа района 
                                                                  (города областного значения) для 
                                                                  ликвидации чрезвычайных ситуаций 
                                                                  природного и техногенного характера на 
       100            значения)                                                   6 093,0
                                                                  Отдел архитектуры, строительства, 
                                                                  жилищно-коммунального хозяйства, 
                                                                  пассажирского транспорта и а
                                                                  втомобильных дорог района 
                         495                      (города областного значения)                 13 317,0 
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                                                               Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
                                      065                   қалыптастыру немесе ұлғайту                 13 317,0
 14                                                          Борышқа қызмет көрсету                                          9,0
             1                                                Борышқа қызмет көрсету                                          9,0
                                                               Ауданның (облыстық маңызы бар 
                         459                                қаланың) экономика және қаржы бөлімі         37 082,3
                                                               Нысаналы пайдаланылмаған (толық 
                                                               пайдаланылмаған) трансферттерді 
                                      006                   қайтару                                                                        4,8
                                                               Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған 
                                      016                   нысаналы трансферттерді қайтару                 17 907,5
                                                               Жергілікті өзін-өзі басқару
                                      051     органдарына берілетін трансферттер 19 170,0
       ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру               356 486,0
       Бюджеттік кредиттер                               363 652,0 

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

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

                                                                VI. Бюджет тапшылығын (профицитті
                                                                пайдалану) қаржыландыру                  27 830,0
              7                                                Қарыздардың түсуі                                 34 996,0 

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

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

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

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

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  

  

  
  

  

  

  

  

     қаланың) экономика және қаржы бөлімі          7 166,0 
Же ілікті

                              459                                     

   Қарыздарды өтеу                              7 166,0      1  

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

     Қарыздардың түсуі                                 34 996,0                                                           7             
йд у) қар ндыру 0,

ерац р до 0,
Қа ін 0,0 

юд реди ерді у 6,
 IV. Қ рі

дж кред рд еу ,0

юд реди ер 6,

     қаланың) экономика және қаржы бөлімі        34 996,0                                  459                                    

дү  қор у, ер қ ры 6,

құры үш реди ру ,0
Қа Ре уб Ұл

     жолдары бөлімі                                               328 656,0                                         495                                    

   ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру               356 486,0      
  органдарына берілетін трансферттер 19 170,0  051                                             

    нысаналы трансферттерді қайтару                 17 907,5                016                                                 

    қаланың) экономика және қаржы бөлімі         37 082,                             459                                    

    Борышқа қызмет көрсету                                          9,0                                                         1              
     Борышқа қызмет көрсету                                          9,0                                       14                           
    қалыптастыру немесе ұлғайту                 13 317,0                065                                                 

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

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  

  

  

  

    27 830,0       зование профицита) бюджета                                                                                   

    -27 830,0       V. Дефицит (профицит) бюджета                                                                                  
0,ри ре фи
,0 ф

,0да сударс юд

,0дж кред
       7 166,0      Погашение бюджетных кредитов                                                        5                           
    34 996,0      бюджета                                               013                                                             

                                       018                    мер социальной поддержки специалистов 34 996,0в       

 ( рода ) ,0
От фи ай

ра, ,0

 ф да пу 6,
Се бн

од од ед ,0

                          495                                значения)                                               328 656,0          

             2                                                 Коммунальное хозяйство                               328 656,0          
07                                                            Жилищно-коммунальное хозяйство               328 656,0        
                                                                Бюджетные кредиты                               363 652,0        
                                                                III.Чистое бюджетное кредитование              356 486,0        
                                      051                    самоуправления                                                 19 170,0        

 ц ра ферт 7,

                                      006                    зованных) целевых трансфертов                          4,8        

                         459                                (города областного значения)                 37 082,3            

Тр сфер 2,
ра ферт ,3

                                      021                   займам из областного бюджета                          9,0          

                         459                                (города областного значения)                          9,0            

уж  д 9,
 14                                                          Обслуживание долга                                          9,0        

ус риди иц 7,
 Ф

                          459                                 (города областного значения)                   7 166,0            

            1                                                   Погашение займов                                   7 166,0          
6,

                                        2                       Договоры займа                                 34 996,0          
                            1                                   Внутренние государственные займы 34 996,0          

уп 6,

                                      006                   қайтару                                                                        4,8        

       Бюджеттік кредиттер                               363 652,0   

              2                                                Коммуналдық шаруашылық               328 656,0          
Тұрғ  ү ун дық ру ық 6,

Ау  б

  1                                                 Ауыл шаруашылығы                                 34 996,0      

5 Бю ті і  7 166,0

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

 1  Қ 7 166,0 

Жария етудi жүргiзу мерзiмi 2014 жылғы 1 
қыркүектен 2016 жылғы 31 желтоқсан бойын-
ша жария ету мерзiмi өткенге дейiн ақшаны 
жария ету үшiн құжаттар беру мерзiмi бес 
жұмыс күнiнен кешiктiрмей аяқталады.

Жария ету субъектiсiнiң мүлiк Қазақстан 
Республикасының 2014 жылғы 30 
маусымдағы № 213-V заң (бұдан әрi — 
Заң) бекiткен тәртiпте мүлiктi жария ету 
Қазақстан Республикасының азаматтары, 
оралмандар және Қазақстан Республикасы-
на тұруға ыхтиярхаты бар тұлғалар болып 
табылады.

Ақшаны жария ету тәсiлдерi:
Бiрiншi: алымның 10% төлемiнсiз 

мемлекеттiк кiрiстер органында арнайы де-
кларацияны ұсыну банкте ашылған ағымдық 
шотқа ақша салу арқылы. Екiншi деңгейлi 
банутiң ағымдық шотына ақша салу кезiнде 
почтаның Ұлттық операторы жария ету 
субъектiсiне ағымдық шотқа салынған 
(аударылған) ақшаның растау көлемiне 
анықтаманы бередi.

Екiншi тәсiл: мемлекеттiк кiрiстер орга-
нына ұсынылатын арнайы декларация және 
жария етiлетiн ақша сомасынан алым төлеу 
арқылы — ағымдық шотқа ақша енгiзу. Ар-
найы декларацияда мемлекеттiк кiрiстер ор-
ганына ұсынуға дейiн 10% алым.

Екiншi деңгейлi банутiң ағымдық шоты-
на ақша салу (аудару) кезiнде жария ету 
субъектiсiне почтаның Ұлттық операторы 
ағымдық шотқа салынған (аударылған) 
ақшаның растау көлемiне Заңның 2 
қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
анықтаманы бередi.

Жария ету субъектiсi өз қарауы бойынша 
жария етiлген ақшаны иелену құқылы, соның 
iшiнде:

•Қазақстанның қаржылық биржасында 
орналасқан құнды қағаздарды инвестиция-
лау;

•«Астана» Халықаралық қаржы орталығы 
аумағында орналасқан қаржы аспаптары;

•ҚР аумағында орналасқан басқа да актив-

тер.
Жария ету субъектiсiнiң тұрған орны 

бойынша мемлекеттiк кiрiстер органында 
мiндеттi тәртiпте ақшаны жария ету үшiн 
Мүлiктi жария ету туралы декларациясы 
(бұдан әрi — Декларация) ұсынылады. Де-
кларация нысаны, соның iшiнде Қаржы 
министрлiгiнiң 2015 жылғы 27 қарашадағы 
№ 593 бұйрығы мен бекiткен оны толтыру 
тәртiбi көрсетiлуi тиiс мәлiмет.

Алым төлемi бойынша түбiртек көшiрмесi 
немесе ағымдағы шотқа ақшаның енгiзiлуiн 
растау туралы анықтама көшiрмесi мен қоса 
тұрған жерi бойынша мемлекеттiк кiрiстер 
органына Декларацияны тапсырған күннен 
бастап ақша жария етiлдi деп есептеледi.

Мемлекеттiк кiрiстер органына «Мүлiктi 
жарнама ету туралы декларация» екi 
тәсiлмен:

•қағаз тасығышта келу тәртiбiнде — екi 
дана да жасалады, мемлекеттiк кiрiстер 
органының белгiсi бар бiрданасы жарияету 
субъектiсiне қайтарылады;

•хабарламасы бар тапсырысхат пен почта 
бойынша қағаз тасымалдағышта — жария 
етушi субъект почташылық хабарламан емес 
басқа байланы сұйымымен алады.

Мүлiктi жария ету бойынша ұсынылған 
мәлiметтiң дұрыстығы мен толықтығына 
субъектiлер жауапты болады.

Салықтық рақымшылық Заң мен көзделген,  
мүлiктi және ақшаны жария ету жағдайында 
— 2014 жылғы 1 қыркүйек кедейiнгi кезеңде 
алынған жария ету бойынша жеке табыс 
салығы бойынша жария ету субъектiсi салық 
мiндеттемесiн тоқтату.

Мүлiктi жария ету мен байланысты 
мүлiктi жария етудi жүргiзу процессiнде 
мемлекеттiк органдардың лауазымды 
тұлғалар мен қызметкерлер алған салық 
төлеушi туралықандай да бiрмәлiмет пен 
ақпарат салықтық және банктiк құпия болып 
табылады.

АҚШАНЫ ЖАРИЯ ЕТУ ЖӨНIНДЕГI 
ЖАДЫНАМА



4 8 - 16 қазан 2016 жыл

2017 жылдан бастап, жалпыға ортақ де-
кларациялау процессі басталады. Мүлікті 
уақытында жарияламаған субъектілерге сол 
кезде заң ал-дында жауап беруге тура келеді. 
Сондықтан да мүлікті жариялауға байла-
нысты барлық мүмкіндіктерді қарастырып 
отырған Заң алдында жалтақтық танытпай, 
ертеңгі күннің қамын бүгіннен ойлау керек. 
Турасын айтқанда, заң алдында жауап бер-

геннен гөрі, заң жолымен жүрген адамның 
әрдайым мерейі үстем болатынын ұмытпаған 
абзал.

Сонымен қатар, мүліктерді заңдастыру 
акциясы 2016 жылдың 31 желтоқсанына 
дейін жүргізілгенімен, мүмкіндікті тиімді 
пайдаланудың жарты жылдан ғана мерзімі 
қалғанын ұмытпаған жөн. 

МҮЛІКТІ ЖАРИЯЛАУ – СОҢҒЫ МҮМКІНДІК, 
БҰДАН КЕЙІН ЕШҚАНДАЙ ЖЕҢІЛДІК БОЛМАЙДЫ Өткен жылдың 13 қарашасы күні Елбасы 

«Қазақстан Республикасының азаматтары-
на, оралмандарға және Қазақстан Республи-
касында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға 
олардың мүлікті жария етуіне байланысты 
рақымшылық жасау туралы» Заңға қол 
қойды (ары қарай – Заң.) 

Тиісті өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілген бұл Заң мүлікті жария етуді 
жүзеге асырудың жаңа процедуралық 
ерекшеліктерін айқындап берді. 

Яғни, мүлкін жария етуші субьектілерге 
бұрынғы заңдармен салыс-тырғанда, 
көптеген жеңілдіктер қарастырылған. 
Осыған орай тұрғындар арасында түсіндіру 
жұмыстары кеңінен жүргізіліп жатыр.

Жалпы, мүлікті жариялау жөнінде әңгіме 
қозғаған кезде, «Қандай жеке құндылықтар 
жариялау арқылы заңдастыруға жатады?» 
деген заңды сұрақ туатыны сөзсіз. Атал-
мыш сұрақтың жауабы осы Заңның 3 бабын-
да нақты айқындалған. Атап айтсақ, ақша, 
бағалы қағаздар, заңды тұлғаның жарғылық 
капиталындағы үлесі, басқа біреудің атына 
рәсімделген жыл-жымайтын мүлік, еліміздің 
аумағындағы, шетелдегі жылжымайтын 
мүліктер мен қаржылар жариялау арқылы 
заңдастыруға жатады. 

Осы орайда, пайдалану құқығы сотпен 

қаралып жатқан мүліктер, несиеге алынған 
қаражат, мемлекет пайдасына берілуге 
тиісті мүлік, бюджет қаражатына салынған 
обьектілер, жемқорлықпен байланысты 
қылмыстық жолмен келген мүлік, т.б. 
заңдастыруға жатпай¬ты¬нын еске сала кет-
кен орынды. 

Сонымен қатар, мүліктерді заңдастыру 
акциясы 2016 жылдың 31 желтоқсанына 
дейін жүргізілгенімен, мүмкіндікті тиімді 
пайдаланудың жарты жылдан ғана аса 
мерзімі қалғанын ұмытпаған жөн. 

«Мүлікті жариялау – соңғы мүмкіндік, 
бұдан кейін ешқандай жеңілдік болмайды» - 
деген Елбасымыз. 

Бұған қоса, 2017 жылдан бастап, жалпыға 
ортақ декларациялау процессі бастала-
ды. Мүлікті уақытында жарияламаған 
субъектілерге сол кезде заң алдында жа-
уап беруге тура келеді. Сондықтан да 
мүлікті жариялауға байланысты барлық 
мүмкіндіктерді қарастырып отырған Заң 
алдында жалтақтық танытпай, ертеңгі 
күннің қамын бүгіннен ойлау керек. Тура-
сын айтқанда, заң алдында жауап бергеннен 
гөрі, заң жолымен жүрген адамның әрдайым 
мерейі үстем болатынын ұмытпаған абзал.

   

М Ү Л І К Т І  Ж А Р И Я  Е Т У Г Е  А С Ы Ғ А Й Ы Қ !

2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін мүлік пен капиталды заңдастыр! Ол тәркіленуге жат-
пайды, жария ету субъектілері және объектілері туралы мәліметтерді қылмыстық қудалау 
үшін пайдалануға тыйым салынады, қылмыстық, әкімшілік тәртіптік жазадан босатылады.

ЖАРИЯ ЕТУ!

Назар салыңыз! Жария ету Жарнасы  жылдың аяғына дейін ұзартылды!  
Шет елдегі мүлікті заңдастыру үшін өзіңіз белгілеген құннан 10% алым төлеп, мемлекеттік 

кірістер басқармасына декларация табыс ету жеткілікті. 
Сондай-ақ, рақымшылықтар мен кепілдіктер қарастырылған. 
Жария етудің жеңілдетілген шараларын пайдалануға асығыңыз!  
Толық ақпарат алу үшін  (8 7232) 244793 телефонына хабарласыңыз. 

ЖАРИЯ ЕТУ!

Ағымдағы шотқа ақша енгiзiлгенiн (аударылғанын) растау туралы анықтаманың көшiрмесi
немесе алым төленгенi туралы түбiртектiң көшiрмесi қоса берiлген арнайы декларацияны 

тұрғылықты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiстер органы қабылдаған күннен бастап ақша жа-
рия етiлдi деп саналады.

Жария етiлетiн ақшаны ағымдағы шотқа енгiзген немесе аударған кезде банк жария ету 
субъектiсiне жария ету үшiн ағымдағы банк шотына ақшаны енгiзу аударуды растау туралы 
анықтама бередi.

Жүргiзiлiп жатқан акция мемлекет пен барлық салық мәселелерiн реттеу үшiн соңғы 
мүмкiндiк болып табылады. Ол аяқталғаннан кейiн бүкiл әлемдегi шетел шоттар бойынша 
барлық ақпарат қайта тексерiлетiн болады. Осыған байланысты шетелдегi шоттар бойынша 
ақпаратты жасырғаны үшiн жаза нықатайтатын түзетулер заңнамаға енгiзiлгенiн еске алу 
қажет.

АҚША ҚАШАН ЖАРИЯ ЕТIЛДI 
ДЕП САНАЛАДЫ?

Жария ету субъектiсiнiң мүлiк Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 30 маусымдағы № 
213-V заң бекiткен тәртiпте мүлiктi жария ету Қазақстан Республикасының азаматтары, орал-
мандар және Қазақстан Республикасына тұруға ыхтиярхаты бар тұлғалар болып табылады.

Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресiмделмеген, Қазақстан 
Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлiктi жария ету үшiн құжаттарды беру 
мерзiмi 2016 жылғы 30 қарашада аяқталады.

Ж А Р И Я  Е Т У


