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Құрметті мұсылман қауым!
Бұл – елдің береке-бірлігін бекемдейтін, қанағат пен 

қайырымдылықты арттыратын мейрам. Ұлық мейрамды 
мұсылман әлемі жыл сайын үлкен құрметпен атап өтеді. 

Құрбан айтта жасалатын басты игі істердің бірі – 
қайырымдылық. Жетім-жесірлерге, кедей-кепшікке, 
көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын беру – бейбіт өмірдің 
кепілі.

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың парасат-
ты, салиқалы саясатының арқасында Қазақстан экономика-
да, әлеуметтік және мәдени өмірінде үлкен жетістіктерге 
жетті. Елде барлық ұлттар мен конфессия арасындағы 
өзара түсіністікке негізделген діни жаңару бойынша 
стратегиялық міндеттер мен мақсаттар белгіленді.

Бүгінгі күні мемлекеттік органдар мен үкіметтік 
емес ұйымдардың іс-әрекеті халықтар арқасындағы 
бірлікті нығайтуға, тұрақтылықты сақтауға, қоғамдағы 
конфессияаралық және ұлтаралық келісушілікке 
бағытталған.

Қасиетті Құрбан айт мерекесі әрбір шаңыраққа бе-
реке мен қуаныш, бейбітшілік пен сәттілік әкелсін. Барша мұсылман жамағатқа мықты 
денсаулық, бақыт, мерекелі көңіл-күй және имандылық тілейміз!

Абай ауданының әкімі  С.Шайдаров

Абай ауданы мәслихатының 
хатшысы   Б.Цай

Уважаемые мусульмане!
Сердечно поздравляем вас с наступающим священным празд-

ником Курбан айт, олицетворяющим такие высокие понятия, как 
милосердие и справедливость, ответственность и терпение.

Праздники традиционных религий Казахстана с древних времен 
прочно вошли в жизнь общества, стали частью культуры, украсили 
собой быт, наполнили духовным содержанием исторический путь 
нашего народа.

Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: «Наш 
народ вместе отмечает Наурыз и Курбан айт, Пасху и Рождество, что 
уже превратилось в традицию, является объединяющим фактором 
всего казахстанского народа, вселяет в людей уверенность, спокой-
ствие, мир и согласие. Именно на этой основе мы будем развивать 
страну, улучшать благосостояние наших граждан, растить детей и с 
уверенностью смотреть в будущее».

Пусть же этот священный праздник поможет всем нам сохранить 
душевную чистоту, прибавит сил, принесет успехи в благих начинани-
ях и наполнит сердца радостью и умиротворением, станет временем 
нравственного обновления и зарождения надежд на будущее.

От всей души желаем мусульманам, всем жителям района доброго 
здоровья, счастья и благополучия! 

Аким Абайского района                   С.Шайдаров

Секретарь Абайского районного 
маслихата                         Б.Цай

Аудан әкімі С.Шайдаров осы аптада жұмыс 
сапарымен Тасзаемка және Көксу ауылда-
рына барды. Ең алдымен аудан басшысы 
Тазаемка ауылына кіреберістегі жолдың 
ағымдық жөндеу жұмыстары барысы-
мен танысты. Аталмыш жол 1989 жылы 
салынған, содан бері 85% тозығы жеткен.  
Сол себепті биылғы жылы облыстық бюд-
жеттен  39 113 мың теңге көлемінде қаражат 
бөлініп, жөндеу жұмыстары жасалынып 
жатыр. Жұмыс барысымен «Ислам – KZ» 
ЖШС – нің мердігері Думан Жанғабылов 
таныстырды. Қазіргі таңда су жіберілетін 
құбырларды салу жұмыстарының аяқталып 
қалғанын, бұдан кейін жолға асфальт 
төсеумен айналысатынын жеткізді. Аудан 
басшысы жөндеу жұмыстарының кестеден 
қалып келе жатқандығын айта келе, қазан 
айына дейін бітіруді, бөлінген қаражатты 
уақытылы игеруді тапсырды. Сонымен 
қатар жол жиектерін бекітуді дұрыстап 
жасауды және жөндеу жұмыстарын са-
палы жасауды ескертті. Мердігер қолдан 
келген жұмысты барынша ертерек 
аяқтауға тырысатындығын жеткізді. Ауыл 
ақсақалдары аудан әкіміне жасалынып 
жатқан жұмыстардың көңілден шығатынын 
жеткізіп, алғысын білдірді. 

Көксу ауылдық округ інде аудан 
әкімі «Шанс», «Галина», «Макс» шаруа 
қожалықтарын және «Жабяк В.И. и К» ЖШС 
мен «Астра – Агро LTD» ЖШС картоп, көкніс 
және дәнді – дақылдарды жинаумен таны-
сып, егіс алқаптарын аралады. 

Кездесу барысында Игорь Жабяк күзгі 
науқанға дайындық шараларын көрсетті. Жал-
пы бұл шаруашылықта жалпы жер аумағы – 21 
017 га құрайды, оның ішінде егістік алқабы – 12 
445 га; шабындық – 656 га; жайылым – 6 203 
га, суармалы – 397 га. Биылғы жылы 1114 га 
картоп өнімі егіліп, жинап алу науқаны жүріп 
жатыр. «GRIMME» Varitron 470 маркалы 
комбайнның көмегімен жиналған картоптар-
ды аудан басшысына көрсетті. Бұнда тех-

никалар сақадай сай өз жұмыстарын жасап 
жатқандығы байқалды. Биылғы жылы өнім 
жақсы шыққан, жинау науқаны да өз ретімен 

келеді. Аудан әкімі сату мәселесіне қатысты 
сұрастырды. Игорь Васильевич сату шара-
лары бойынша түйткілді мәселелердің бар 
екендігін, арзан бағаға сұрайтынын жеткізді. 
Былтырғы жылға қарағанды сұраныс әлі де 
болса аз екен.  Бұдан кейін егістік алқаптарын 
аралатты. Көпжылдық өнімді – 1200 га, 
біржылдық өнімдер – 930,5 га егілген жерлерді 
көрсетті. Қожалық басшысы аудан әкіміне 

 ЖҰМЫС САПАРЫ ЕЛ ИГІЛІГІ ЕҢБЕКПЕН КЕЛЕДІ
дәнді – дақылдырдағы жылтыр өнімділіктің 
пайызы жоғары екендігін айтты. Мұндай ірі 
шаруа қожалығында жұмыстыңда қызып 

жатқандығын көруге болады. Қазіргі таңда 15 
мың га жуық өсімдік өнімі теріліп алынатын 
болады. Егіс далаларындағы егіннің шығымы 
көз қуантады. Аудан басшысы жүріп жатқан 
науқанның жаман емес екендігін, бітік шыққан 
егінді уақытылы жинап алу алда тұрған мақсат 
екендігін айтты. 

Одан кейін Серік Жаманқұлұлы «Астра 
– Агро LTD» ЖШС – нің және «Богара» ф/ш 

танысты. Жалпы жер аумағы – 26 052 га оның 
ішінде егістік алқабы – 3084 га; шабындық – 
315 га; жайылым – 22 258 га, суармалы – 737 га 

құрайды. Қожалықтың басшысы Амангелді 
Мұқашевтің айтуынша, орамжапырақ, 
қызылша, сәбіз өнімдері жақсы жемісін 
беріп жатқандығын жеткізді. Қызылша – 10 
га жерге, сәбіз бен орамжапырақ – 6 га 
жерге егілген. Картоп өнімі 540 га жерге, 
көп жылдық шөптер – 308,8 га жерге егіліп, 
жинап алып, өндеу жұмыстарының жүріп 
жатқандығын жеткізді. Қазіргі таңда бұл 
қожалықта жанар – жағармайдың аздығын 
тілге тиек етті. Аудан басшысы өз кезегінде 
бұл мәселеге қатысты жақын арада шешімін 
табатындығын тілге тиек етті. «Астра – Агро 
LTD» ЖШС – де 4000 тонна дейін 5 картоп 
сақтайтын орын, 16 000 тоннаға дейін 2 
астық сақтайтын орын бар. Қожалық басшы-
сы дәнді – дақылдардың  ерекше түрлерімен 
таныстырды.

Мал шаруашылығы бойынша қазіргі 
таңда ірі қара мал саны – 496 бас, оның 
ішінде сиыр – 180 бас,  жылқы – 107 бас. 
Аудан басшысы ірі қара мал ұстайтын жерге 
барып, мән –жайымен танысты. Мұнда бір 
сиыр малынан 16 литр сүт алуға болады 
екен. Аудан басшысы сиыр малының  жақсы 
сүт өнімін беру үшін қандай шөптермен 
қоректену керек сұрастырды. 

Көксу ауылдық округінде егіс алқаптарын 
аралап, егін шығымын, орақ алдындағы 
дайындықты өз көзімен көріп қайтқан ау-
дан әкімі қос аймақтың егін шығымына көз 
тоятындығын жеткізді. Әрі шаруашылық бас-

шыларына және аудандық ауыл шаруашылық 
бөлімі басшысы А.Санаубаровқа егін орағын 
тиісті мерзімінен кешіктірмей тапсыруын шеге-
леп айтты. Сол сияқты қамбаға жақсы өнімнің 
түсетініне үлкен үміт артты.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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Важные и актуальные вопросы были выне-
сены на повестку дня 9 очередной сессии рай-
онного маслихата, которая прошла  8 сентября 
под председательством К.Альдебергеновой. 
В работе сессии приняли участие аким Абай-
ского района С.Ж. Шайдаров, заместители 
акима района, акимы г.Абай, сел и поселков, 
руководители государственных учреждений.

По первому вопросу повестки дня депута-
ты заслушали отчет акима Абайского района 
С.Ж.Шайдарова о выполнении возложенных 
функций и задач. С помощью слайдов аким 
района рассказал об основных экономических 
показателях района  за 8 месяцев 2016 года, 
реализации государственных программ, раз-
витии промышленности, аграрного сектора, 
образования, культуры, здравоохранения. В 
своем отчете глава района затронул темы 
подготовки к отопительному сезону, благо-
устройства населенных пунктов, проведение 
легализации имущества.

О проводимой УВД Абайского района  
работе по раскрываемости преступлений до-
ложил первый заместитель начальника УВД 
Абайского района Е.А.Аскаров. После высту-

Согласовали и утвердили 
пления докладчика депутат Н.Г. Белан сдела-
ла замечание относительно криминогенной 
ситуации в п.Топар, депутат К.А.Канжекеев 
поинтересовался раскрыто ли преступление 
о краже линий электропередач на трассе 
Абай-Вольный. Было принято решение на 
ближайших заседаниях сессии районного 
маслихата снова заслушать доклад предста-

вителей правоохранительных органов. Проект 
был принят с дополнением.

На сессии была утверждена районная 
комиссия по вопросам занятости населения, 
внесены изменения в решение 37 сессии 
Абайского районного маслихата от 23 декабря 
2014 года «Об утверждении персонального со-
става архитектурно-художественного Совета 
при акимате Абайского района».

Об утверждении плана работы Абайского 
районного маслихата на 4 квартал 2016 года, 
повестке дня 10 очередной сессии и предсе-
дателе сессии доложил секретарь районного 
маслихата Б.А.Цай.

Соб.корр.

7 қыркүйек күні аудандық әкімдікте аудан 
әкімі Серік Шайдаровтың төрағалығымен 
аппараттық жиналыс өтті. Аппараттық 
жиналысқа аудандық мәслихаттың хатшысы 
Б.Цай, аудан әкімінің орынбасарлары, қала, 
кент, ауыл әкімдері, мемлекеттік мекеме бас-
шылары қатысты. 

Е ң  а л д ы м е н ,  а у д а н  б а с ш ы с ы 
ауданымыздағы кадрлық өзгерістермен та-
ныстырды. Қыркүйек айының 1 жұлдызынан 
бастап, Юбилейный ауылының әкімі болып 
Еркн Байтұрсынов және аудандық мемлекеттік 
сатып алу және актив бөлімінің басшысы 
болып Нұрғиса Шоқан тағайындалды. Серік 
Жаманқұлұлы жаңа тағайындалған басшылар-
ды құттықтап, алдағы уақытта жұмыстарына 
сәттілік тіледі.  

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе ҚР 
2013 – 2020 жылдардағы «Агробизнес 
– 2020» агроөндірістік кешенінің даму 
бағдарламасының жүзеге асыру барысы ту-
ралы аудандық ауылшаруашылық бөлімінің 
басшысы А.Санаубаров баяндама жасады. 

2015 жылдың қорытындысымен ауыл 
шаруашылығында жалпы өнім өндіру –18923,2 
млн. теңгеге жетіп, нақты көлем индексі – 
106,4% өсті, 2014 жылмен салыстырғанда 
өнім өндіру – 4668,5 млн. теңгеге артты. Оның 
ішінде өсімдік шаруашылығы – 11201,9 млн. 
теңгеге НКИ – 111,7 %, мал шаруашылығы 
– 7511,1 млн. теңгеге НКИ 100,0%, басқа 
қызметтер – 210,2 млн теңге НКИ 108,3% 
құраған. 

2 0 1 6  ж ы л д ы ң  8  а й ы н д а  а у ы л 
шаруашылығында жалпы өнім өндіру – 
7471,1 млн. теңгені құрап, НКИ 103,1% жеткен. 
Тамыз айынан бастап нысаналы индикатор 
енгізілген. 2016 жылға 19301,6 млн. теңгеге 
өнім өндіру жоспарланып отыр. Биылғы 
жылы «Агробизнес – 2020» бағдарламасын 
жүзеге асыру аясында 2016 – 2020 жылдарға 
арналған 10 шебер – жоспар бекітліген, олар 
қайта өндеу өнеркәсібінің дамуы, жұмыртқа 
бағытындағы құс шаруашылығының дамуы, 
мал шаруашылығын дамыту, картоп өнімінің 
дамуы және көкөніс дақылдары мен жем – 
шөп өндірісін дамыту бойынша әзірленді. 
Аудандық ауыл шаруашылығы тауарларын 
өндірушілер 2015 жылы АӨК субъектілерін 
субсидиялау есебінен ауылшаруашылығын 
мемлекеттік қолдау шеңберінде жалпы сом-
масы 1028,7 млн теңгеге алынды: оның ішінде 
өсімдік шаруашылығы саласында – 284,4 млн 
теңге, мал шаруашылығы саласында – 744,3 
млн. теңге. 

2015 жылы мал шаруашылығында шошқа 
шаруашылығынан басқа барлық түрлерінде 
өсім байқалған. Бұл көрсеткіш 2016 жылдың 
қаңтар – тамыз айларында да  қайталанған. 
Ағымдағы жылдың 8 айында сүт өнімі – 7,7%, 
жұмыртқа өнімі – 7% өссе, ет өнімі – 1,1% 
төмендеген. 

«Сыбаға» бағдарламасы бойынша осы 
жылы 490 бас жоспарланған, алайда қазіргі 
таңда «Қаржыгер» ЖШС арқылы 182 бас 
алынды, 37,1% құрайды. Қосымша «Аграрлы 
кредиттік корпорация» ЖШС – де 960 басты 
алу өтініші қарастырылып жатыр. «Алтын 
асық» бағдарламасы бойынша 365 бас 
жоспарланған, қазіргі таңда 868 бас алын-
ды, 237,8% құрайды. Сол сияқты «Қорлан» 
ФШ-ның 1000 бас  алу өтініші мақұлданған. 
«Құлан» бағдарламасы бойынша – 250 бас 
жоспарланған, 65 бас алынып, 26% құраған.

Биылғы жылы маусым айында «Ірі қара 
малетінің экспорттық әлеуетін дамыту» 
жобасын жүзеге асыру аясында «Сарыарқа 
АӨК» ЖШС – де 3000 ірі қараға арналған 
мал бордақылау алаңы жұмыс істей ба-
стады. Жобаның жалпы құны 400,9 млн 
теңгені құрады. Жылына 800 тоннаға дейін 
ет өндірілетін болады. 2016 жылғы жоспар 
бойынша 17 тонна ет өткізілу керек, ол 200 бас 
қара малды құрайды. Қазіргі таңда 40 бас мал 
өткізіліп, жоспардың 20% ғана орындалған. 

Аудандық ауыл шаруашылығы тауар-
ларын өндірушілер тыңайған жерлерді 
игеру мақсатында ағымдағы жылы 37984 га 
жерге өсімдік шаруашылық түрлерін еккен. 
Ол 115,2% құрайды, 2015 жылға қарағанда 
5012,87 га артқан. Аудан бойынша жыртуға жа-
рамды жерлердің 60,5% қолданылады. Соңғы 
үш жылда ауыл шаруашылық өндірушілері 160 
дана техника алған. Биылғы жылы 14 техника 
алынған. 

Аудан басшысы баяндамасын талқылау 
кезінде жалпы аудан бойынша бұл сала 
оң көрсеткіш көрсетіп отыр, алайда соған 
қарамастан жұмысты одан әрі жандандыру 
керектігін айтты. Әлі шешілмеген мәселелерді 
талқылады. Жоғарыда аталған мәселердің 
бәрін қорытындылай келе алдағы уақыттағы 
жасалар шараларға көзқарастарын сұрады. 
Нақты дамуды қамтамасыз ету үшін индика-
торды жоспарлау керектігін ескертті. «Алтын 
асық», «Сыбаға», «Құлан» бағдарламалары 
бойынша талдау болу қажет. Қажет болған 
жағдайда әрбір ауылдық округ бойынша 
жасалу керек. Инвестициялық субсидиялау 
бойынша көрсеткішті жоғарлатуды алға 
тартты. Мал шаруашылығы, ет өнімі бой-
ынша төменгі нәтиже көрсеткен Есенгелді, 
Мичурин, Сәрепті аул әкімдеріне жұмысты 
күшейтуді тапсырды. Мал шаруашылғымен 
айналысуға шаруа қожалықтарын тартуды, 
оларға бағдарламалар бойынша түсіндіру 
жұмыстар жүргізу керектігін айтты. Жерді 
мәселе жөнінде ауыл әкімдеріне бірнеше 
тапсырмалар беріп, бос жатқан жерлерді 
тиімді пайдалануды қадағалауды тапсыр-
ды. Сонымен қатар Серік Жаманқұлұлы 

АЛДАҒЫ МАУСЫМҒА - 
АСҚАН ЖАУАПКЕРШІЛІК

барынша жоғарғы деңгейде жұмыс істеуді, 
ет экспортының былтырғы жылға қарағанда 
жоғарғы деңгей көрсетуді талап етті. 

2016 – 2017 жылдардағы алдағы 
жылулық маусымына дайындық барысы 
туралы аудандық ТҮКШ, ЖК, АЖ және ТҮИ 
бөлімі басшысының орынбасары Елдос 
Баймағанбетов мәлімдеме жасады. 

Жылулық маусымына дайындық барысы 
жөнінде жоспар – іс – шарасы аясында МАЭС 
– 2 жылу көзінің 4 – қазандығына, 3 – трубинға 
күрделі жөндеу жұмыстары, 4 – трубинға  
ағымдық жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жал-
пы соммасы 5 647,52 млн теңгеге жасалды. 
Тазалау мен су қысымын тексеру жұмыстары 
бойынша 473 нысанда жұмыстар жасалынды, 
оның ішінде 390 – тұрғын үйге, 83 – әлеуметтік 
– мәдени нысандарға, 42 – білім беру, 20 – 
денсаулық сақтау, 21 – мәдени нысандарына 
жасалды. Ауданымызда алдағы жылулық 
маусымына дайындық барысында ұзындығы 
7142 метр жылулық желілеріне, оның ішінде 
700 метр иагистральды және 5441 метр ішкі 
орамдағы желілерге жөндеу жұмыстары 
жасалынбақ. Жалпы соммасы 101 434,0 мың 
теңгені құрайды. «Жұмыспен қамту жол кар-
тасы – 2020» бағдарламасы бойынша Абай 
қаласындағы Курчатова көшесінде ұзындығы 
2050 метрге, соммасы 22663,0 мың теңгеге 
ағымдық жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 
Мердігер – «СК Альтаир» ЖШС. Топар 
кентінде жылулық маусымына дайындық ая-
сында «Kazakhmys Energy» ЖШС – і жалпы 
соммасы 15 421,0 мың теңгеге, ұзындығы 
982 метр ағымдық жөндеу жұмыстарын 
орындаған. 

Қазіргі таңда 201 жылуды есептегіш 
құралдары тексеріліп, 144 данасы электр 
энергиясына қосылған. Кәріз желілерін 
ағымдық жөндеуге 305 метр жасалған, оның 
ішінде Абай қаласында 130 метр, Топар 
кентінде 185 метр жасалған, жалпы соммасы 
12,141 млн.теңгеге. 

Сонымен қатар қысқа дайындықтың қалай 
болатындығын, қыс мезгілінде жолдарды 
тазалау жұмыстарына дайындық барысы 
туралы айтуды тілге тиек етті. Ауылдық округ-
терге қанша көмір жеткізілгенін, бұл бойынша 
ешқандай мәлімет жасалмағанын баяндамаға 
көңілі толмағандығын жеткізді. Бұл жөнінде 
қатаң бақылауға алды тапсырды. Уақытылы 
жұмыстарын жүргізбеген ауыл әкімдерінен 
түсініктеме алуды бұйырды. Қысқа дайындық 
барысы жайлы 1 қазанға дейін барлық 
жұмыстарды жасап, дайындықты 100% жаса-
уды қатаң ескертті.

Үшінші мәселе «Жұмыспен қамту жол кар-
тасы – 2020» бағдарламасы бойынша жүзеге 
асыру барысы туралы аудандық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы Зағыпар Шакентаев баян-
дама жасады.

 2016 жылы «Жұмыспен қамту жол кар-
тасы – 2020» бағдарламасын жүзеге асыру 
аясында 682 млн. 361 мың теңге бөлінді. 
Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша 9 
жобаны қаржыландыруға 337 млн. 427 мың 
теңге бөлінген. 8 нысана бойынша жөндеу 
жұмыстары жасалынып жатыр. Бірінші бағыт 
бойынша арнайы қордан 5 жобаға қосымша 
51 жұмыс орнын ашылуымен, қаржыландыру 
сомасы 85 млн. 841 мың теңгеге қаражат 
бөлінді. Екінші бағыт бойынша 42 микро-
несиеге жалпы сомасы 126 млн. теңге бөлу 
жоспарланған. 1 млн. теңгеге 23 адам негізгі 
кәсіпкерлікке оқытылмақшы. Қазіргі таңда 
«Ауыл шаруашылық қаражатты қолдау қоры» 
АҚ – на 71 адам жіберілген. Несиені 23 адам 
алды, жалпы соммасы 55 млн. теңгені құрады. 
Оның ішінде 4 –уі жастар. 2016 жылдың 
аяғына дейін шағын несиені беру есебінен ірі 
қара мал басын өсіру жоспарлануда. Үшінші 
бағыт бойынша әлеуметтік жұмыс орнына 20 
адам жұмысқа орналастырылған, жалпы со-
масы 5 млн.  486 мың теңгеге. Қазіргі таңда 
3 млн. 657 мың теңге игерілген. Уақытша 
жұмыс орындарына жастар тәжірибесі бой-
ынша 23 жоғарғы және орта білімді түлектер 
жұмыс істеуде, қаражат сомасы 4 млн. 581 
мың теңгені құрады. Аталмыш бағдарламаны 
жүзеге асыру нәтижесінде жұмыссыздық 
көрсеткішін 4,8% түсіру жоспарлануда.

Аудан басшысы қанша лауазымдық 
орындардың және кәсіпкерлікті қолдау 
бағдарламалары барын білу керектігін 
ескертті. Және де бұл бағдарламалар аясында 
жұмыс барысының орындалуын қадағалауды 
баса айтты.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Осы аптада аудандық 
әкімдікте Абай ауданы әкімінің 
орынбасары Мұрат Мағзин 
аудан азаматтарының жеке 
сұрақтарымен қабылдау өткізді.

Аудан  әк ім ін і ң  орын -
б а с а р л а р ы  м е н  б ө л і м 
басшыларының қатысуымен 
өткен жеке қабылдауға 15 
азамат қатысып, жер телімін 
заңдастыру мәселесі, тұрғын – 
үй алу мәселесін, жолдардағы 
бел г і л е рд і  о р н а л а с т ы ру 
мәселесін, сауда – саттық 
жасау мәселесін, аулаларды 
абаттандыру мәселесі жөнінде 
көптеген көкейкесті сұрақтары 
қойылды.

  Аудан әкімінің орынбасары келіп түскен сұрақтардың барлығына нақты да толық жау-
аптар қайтарып, кейбір сұрақтар бойынша әкім аппаратының тиісті бөлім қызметкерлері мен 
аудандық қызмет басшыларына жақын арада аталған мәселелерді шешу үшін жауапкершілік 
жүктей отырып, тапсырма берді. Қабылдауға келген басым көпшілік тұрғын үй мәселесі ая-
сында сұрақтар қойды.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ 

Көкейкесті мәселелер

Өскелең ұрпақ тәрбиесі
2 қыркүйек күні аудандық әкімдікте аудан әкімінің орынбасары Әсем Жүніспекованың  

төрағалығымен кәмелетке толмағандар ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі 
комиссиясының отырысы өтті. Жиында кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдер арасында 
құқықбұзушылықтың алдын – алу мақсатында атқарылғын жұмыстар мен жасөспірімдерді 
заңсыз әрекеттерден қорғау үшін жауапты және мүдделі барлық тұлғалардың жұмыстарын 
ұйымдастыру болып табылды.

Кездесуде аудандық білімі бөлімінің басшысы Б.Көрпешованың Топар кентіндегі 
П.Корниенко атындағы ЖББО мектептің оқушысы Д.Франковскийге қатысты өтінішті қарастыру 
туралы ұсыныс – пікірін ортаға салды. Комиссия бұл балаға қатысты өз шешімін айттты.

Күн тәртібіндегі келесі мәселелер бойынша Абай аудандық ІІБ кәмілетке толмағандардың 
ісі жөніндегі топтың аға инспекторы О.Калташева баяндама жасап, В.Поповты арнайы білім 
ұйымына жіберуге, ал екініші жасөспірім В.Рябовты кешкі мектепке ауыстыру өтініштерін 
қарастырды. Комиссия аталған мәселер бойынша өтініштерді талқылай келе, нақты шешімдерін 
қабылдады. 

Гүлнұр ӘБЕУОВА

Мемлекеттік дамудың 
ж а ң а  Қ а з а қ с т а н д ы қ 
жолын айқындап бер-
ге н  Қ а з а қ с т а н ы н ы ң 
тұнғыш Президенті – 
Н.Назарбаевтың, қазіргі 
заманға сай мемлекет құрудың 5 институ-
туционалды бағыттарын айқындаған «100 
нақты қадам » атты ұлттық жобасы ел өмірінде 
ерекше саяси оқиға болды.

Қазақстан Республикасын дамыған 
мемлекеттердің отыздығына апаратын, 
жаһандық және ішкі сын-қатерге жауап 
болып табылатын осы ұлт жобасы, тарихи 
жағдайларда ұлтымыздың мәңгілік ел болып 
қалуының кепілі. «2050-стратегиясын» жүзеге 
асыру мен Қазақстан Республикасының 
мемлекеттілігін одан әрі нығайтуға күш берер 
жоба екені даусыз.

Дәл осы ұлт жоспарының б ір інші 
кезектегі міндеттерінің бірі-экономикалық 
бағдарламаларды сапалы іске асыру және 
мемлекеттік қызмет

көрсетуді қамтамасыз ететін заманауи, 
кәсіби және дербес мемлекетік аппаратты  
қалыптастырудың бастапқы реформасын 
орнату.

Осы бағытты іске асырудың нақты пайым-
пын, бұл –Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 
БАҚ-та жариялаған 5 институттық реформасы 

Дамудың 100 нақты бағдарламасы 

жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам 
шеңберінде әзірленген мемлекетік кызмет 
жүйесін жаңғырту жөніндегі 15 нақты іс-шара 
болып табылады. Солардың бірнешеуін атап 
өтер бөлсак, олар:

- Мемлекеттік  қызметке  қабылдау 
ресімдерін  жаңғырту .

-Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын 
қызметінің нәтижесіне байланысты өсіру

- А у ы с т ы р ы л а т ы н  м е м л е к е т т і к 
қызметкерлерге лауазымдық міндеттерін 
атқару кезеңінде оларға  жекешелендіру  
құқығынсыз қызметтік  пәтерлерді міндетті 
түрде беру.

-Мемлекеттік  қызметкерлерді  тұрақты 
түрде оқыту жүйесін заңды түрде бекіту- үш 
жылда бір рет олардың кәсіби шеберлігін 
арттыру.

-Барлық мемлекеттік органдарға, оның 
ішінде құқық қорғау органдарының барлық 
қызметкерлеріне қатысты мемлекеттік  қызмет 
туралы  жаңа  заң  қабылдау.

Ф.Мухаматнурова
Абай ауданы ӘБ бас маманы
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     АКТУАЛЬНО

Невооруженным взглядом заметно, что в 
районе происходит ряд перемен, направлен-
ных на улучшение жизни населения Абайского 
района. Партия «Нұр Отан» держит под 
постоянным контролем график проведения 
и качество строящихся объектов, а также 
вопросы по эффективному  расходованию 
средств в рамках Государственной программы 

«Нұрлы жол».
Вот и на этой неделе члены комиссии 

фракции партии «Нұр Отан» районного мас-
лихата посетили объекты строительства в 
г.Абай. В работе комиссии приняли участие 
первый заместитель председателя районного 
филиала партии «Нұр Отан» Н.Р.Адашев, де-
путаты районного маслихата М.З.Лозинский, 
Р.М.Мусагалиев, руководитель отдела строи-

Партийцы следят за ЖКХ
тельства Абайского района Аскаров А.Е.

На данный момент ведутся работы по 
направлению программы «Модернизация 
инфраструктуры ЖКХ, сетей водо- и тепло-
снабжения, укрепление жилищной инфра-
структуры».  Депутаты ознакомились с ходом 
строительства инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры к индивидуальным жилым 

домам в г.Абай – 32 земельных участка по ул. 
Школьная и строительством подводящей ин-
женерно-коммуникационной инфраструктуры 
к двум 9-ти этажным жилым домам в г.Абай.  В 
разговоре с подрядчиками депутаты акценти-
ровали внимание на качество строительных 
работ и сроки их завершения.

К.Блялов

Легализация — это признание государ-
ством прав на имущество, выведенное из 
законного экономического оборота в целях 
сокрытия доходов и (или) не оформленное в 
соответствии с законодательством РК, либо 
оформленное на ненадлежащее лицо.

13 ноября 2015 года был принят Закон 
Республики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам ам-
нистии граждан Республики Казахстан, орал-
манов и лиц, имеющих вид на жительство в 
Республике Казахстан, в связи с легализацией 
ими имущества», продливший срок подачи 
документов для легализации недвижимого 
имущества до 30 ноября 2016 года.

Законом четко прописан перечень иму-
щества, которое может быть легализовано. К 
нему относятся: деньги; ценные бумаги; доля 
участия в уставном капитале юридического 
лица; недвижимое имущество, оформленное 
на другое лицо, право на которое или сделки 
по которому,  в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан подлежат госу-
дарственной регистрации; здания (строения, 
сооружения), находящиеся на территории 
Республики Казахстан, соответствующие 
строительным нормам и правилам, а также 
целевому  назначению занимаемого земель-
ного участка, принадлежащего субъекту 
легализации на праве собственности; недви-

Легализация имущества в Казахстане: 
правила и запреты

жимое имущество, находящееся за пределами 
Республики Казахстан.

Легализация недвижимого имущества, 
находящегося на  территории  РК, будет  про-
водиться посредством подачи субъектами 
легализации в комиссию при акиматах за-
явления на проведение легализации в 2-х 
экземплярах. В части  остального имущества, 
находящегося на территории РК (движимого, 
а также имущества, право на которое оформ-
лено на субъекта легализации или на другое 
лицо), легализация имущества проводится 
путем предоставления декларации в органы 
государственных доходов без уплаты сбора 
за легализацию имущества.

В целях защиты субъектов легализации 
от неправомерных действий со стороны го-
сударственных органов, законодательством 
предусмотрены нормы о запрете представ-
ления сведений и информации о налогопла-
тельщике, полученных государственными 
органами в процессе проведения легализации 
имущества, и введены в действие нормы о 
запрете конфискации легализованного иму-
щества. В связи с чем, конфиденциальность 
информации, полученной в процессе прове-
дения легализации имущества, гарантируется 
законами Республики Казахстан.

Управление юстиции Абайского района

За годы независимости наша республика 
достигла больших политических и экономиче-
ских достижений. В этом есть определенный 
вклад местных представительных органов 
власти. Мы, депутаты Абайского районного 
маслихата, с самого начала работы V созыва 
четко обозначили основные приоритеты в 
своей деятельности. Это, прежде всего за-
бота о росте экономики и благосостояния 
населения, развитие сельских территорий, 
образования, здравоохранения, культуры, 
помощь социально уязвимым слоям населе-
ния.  Все важнейшие проблемы, касающиеся 
жизнедеятельности региона, в обязательном 
порядке рассматриваются на сессиях район-
ного маслихата. Через депутатскую фракцию 
партии «Нур Отан» районный филиал партии 
имеет возможность оказывать действенное 
влияние на реализацию программ социаль-
но-экономического развития региона. Одним 
из актуальных вопросов является выделение 
земельных участков, а также жилья, состоя-
ние дорог, освещение улиц, благоустройство 
дворов. Особое внимание депутаты обра-
щают на вопросы социального плана, про-
блемы категорий населения в наибольшей 
степени нуждающихся в социальной защите: 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны 
и труда. Регулярно в соответствии с Указом 
Президента перед депутатами выступает аким 
района Шайдаров С.Ж. с отчетом о социально-
экономическом развитии. Кроме того, Серик 
Жаманкулович проводит встречи с депутатами 
маслихата, которые  способствуют улучшению 
взаимной информированности, достижению 
взаимопонимания и нахождению путей ре-
шения проблем. 

На состоявшихся 20 марта текущего 
года выборах депутатов маслихатов жители 
поселка Топар в четвертый раз оказали мне 
высокое доверие и избрали своим депутатом. 
Мой непосредственный долг и прямая обязан-
ность перед избирателями – по мере сил и 
возможностей помогать решать их проблемы. 
Так, в моем округе были проблемы в много-

И словом, и делом
этажных домах, связанные с отоплением, 
благоустройством придворовой территории. 
От жителей улиц Грибоедова и Поповича 
на моё имя поступило заявление на слабую 
подачу тепла в их дома. После депутатского 
запроса в 2015 году за счет средств районного 
бюджета на сумму 20 млн. тенге был проведен 
текущий ремонт внутриквартальных тепловых 
сетей на этих улицах, заменили трубопроводы 
протяженностью  3,3  км. По программе «Раз-
витие регионов до 2020 года»   установили  3 
детские площадки с игровыми элементами на 
сумму 6 млн. 88 тыс. тенге

    Работая директором Центральной рай-
онной больницы Абайского района я уделяю 
серьезное внимание укреплению материаль-
но-технической базы лечебного предприятия, 
улучшению качества медицинского обслужи-
вания населения. С этой целью у нас внедре-
ны использование пластины тахокомб при 
травмах печени, профилактика послеопера-
ционной спаечной болезни брюшной полости 
с помощью препарата мезогель и др. Освоено 
лекарственных препаратов по бесплатному 
фонду на сумму 29млн.671тыс.тенге. Все 
диспансерные больные обеспечены лекар-
ствами на 100%. Кроме того, в 2015 году по 
Программе «Дорожная карта занятости-2020»  
было начато строительство сельских  врачеб-
ных амбулаторий на 25 посещений в смену  в 
с.Жартас и с.Курминское. В апреле этого года 
в с. Курминское была сдана в эксплуатацию 
сельская врачебная амбулатория на сумму 
136,5млн.тенге. В с.Жартас продолжается 
строительство СВА на сумму 106,4млн.тенге.

Являясь депутатом четырех созывов, я 
считаю, что институт такого представитель-
ного органа как маслихат – это очень эффек-
тивная схема взаимодействия власти и из-
бирателей. Депутат выступает как связующее 
звено и представляет интересы населения.

Н..Белан Депутат Абайского районно-
го маслихата

       ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

Институт правосудия как повышение 
профессионального уровня действующих судей

Одно из главных условий эффективной работы судебной системы страны по отправлению правосудия 
– подготовка профессиональных судей. Именно судейский корпус служит тем основным институтом, кото-
рый обеспечивает на практике работу законов. От того, насколько служитель Фемиды будет подготовлен 
к этой деятельности интеллектуально и психологически, зависит реализация принципов верховенства 
права, главного условия работы правового государства. В Казахстане основными задачами обучения, 
подготовки и переподготовки квалифицированных судей являются непрерывное судебное образование и 
совершенствование судебной системы с учетом международных стандартов. Особое внимание уделяется 
укреплению сотрудничества и взаимодополнению друг друга между юридической наукой, образованием и 
судебной практикой.

Институт правосудия образован в 2004 году и на сегодня является единственной в стране специали-
зированной магистратурой, целенаправленно занимающейся подготовкой квалифицированных судейских 
кадров, а также повышением квалификации действующих служителей Фемиды. 

В работе академии при подготовке кандидатов в судьи особое внимание будет уделяться также психо-
логической и эмоциональной подготовке. Данные факторы также имеют большое значение для судьи при 
отправлении им правосудия. 

В целях достижения данных задач на более качественном уровне в Плане нации «100 конкретных 
шагов – на пути к современному государству» предусмотрено выделение Института правосудия из состава 
Академии государственного управления при Президенте РК и передачи его под юрисдикцию Верховного суда. 

С учетом текущих международных процессов, в которых принимает активное участие наша республика, 
создание академии будет иметь большое значение для повышения квалификации действующих судей. 
Казахстанским судьям все больше, наряду со знанием национального законодательства, потребуются на-
выки работы в соответствии с международным правом, в том числе на иностранных языках. У казахстанских 
судов появляется необходимая научно-методическая база для дальнейшего совершенствования системы 
подготовки судейского корпуса в соответствии с новыми реалиями. 

А.Жумашев Судья Абайского районного суда 

В Абайском районе серьезно взялись 
за неплательщиков за услуги водоснабже-
ния. На сегодняшний день дебиторская 
задолженность  по району составляет 34 
млн. тенге, из них по городу Абай – 29 
млн. тенге. Нежелание потребителей во-
время оплачивать потребленные услуги 
вынудило коммунальщиков производить 
блокировку канализации, которая уста-
навливаются с помощью специального 
технического устройства. О том, как 
ведется борьба с неплательщиками нам 
рассказал и.о. директора КГП «Жигер-Су» 
Аслан Арынов.

 - Оплата коммунальных услуг должна 
производиться потребителями регулярно 
и в полном объеме, однако это происходит 
далеко не всегда. В результате накаплива-
ются долги. Мы ведем борьбу с неплате-
жами по нескольким направлениям, одно 
из которых – отключение канализации за 
неуплату коммунальных услуг с помощью 
установки заглушек, - рассказывает Аслан 
Алипович.

Как выяснилось, крепко призадумать-
ся должны и неплательщики п.Южный. В 
скором времени сотрудники КГП «Жигер-
Су» намерены использовать этот метод и 
в данном населенном пункте, где задол-
женность составляет около 2 млн. тенге.

В разговоре с директором коммуналь-
ного предприятия мы затронули правовую 
сторону.  В этом плане, коммунальщики 
будут производить отключение жильцов, 
имеющих долг от 7 тысяч тенге и выше, 
просрочка которых составляет более 
3 месяцев. В Правилах пользования 
системы водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов, утвержденных Приказом 
министра национальной экономики РК от-
ражено, что услугодатель вправе ограничить 
доступ по оказанию услуг при неоплате по-
требителя за оказанные услуги.

Этот способ применяют не сразу, а только 
после многократных уведомлений, о том, что 
нужно погасить имеющуюся у вас задолжен-
ность, поясняет Аслан Алипович. На непла-
тельщиков подают в суд, кроме того,  заключен 
договор с частным судебным исполнителем, 
где в рамках исполнительного производства 
происходит взыскание финансовых средств.  
Абайские коммунальщики возлагают боль-
шие надежды на технологию блокировки 
канализации. Заглушки есть в достаточном 
количестве, поэтому мы советуем всем не-
плательщикам не дожидаться отключения 
канализации, а уже сегодня идти и платить 
за воду и канализацию. 

- Мы подробно изучили опыт использова-
ния данного устройства в других городах Кара-
гандинской области. Результат был отличный. 
Дебиторская задолженность сразу стала 
сокращаться. Примечательно,  окупаемость 
технического устройства ожидается в крат-
чайшие сроки, - подчеркивает Аслан Арынов

Сама технология блокировки канализации 
очень проста и занимает всего около 30 минут. 

ПОРА ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ

Чтобы своими глазами увидеть, как ра-
ботает система блокировки канализации, 
мы отправились вместе с работниками КГП 
«Жигер-Су» на очередной рейд. Взобравшись 
на крышу, коммунальщики стали применять 
это устройство.  Система «КИТ»  включает 
в себя зонд с видеоблоком. Он полностью 
герметичен и изготовлен из материала, стой-
кого к агрессивному воздействию внутренней 
среды. Прямоугольный пульт управления 
необходим для определения места заглушки. 
На нем есть кнопки регулировки подсветки, 
а также переключения видеокамер. Также в 
систему входит катушка с кабелем, заглушка и 
съемный фиксатор. Установка заглушки произ-
водится следующим образом.  Зонд проводят 
через общий стояк канализации к нужному 
отводу. На месте заглушку принудительно 
уплотняют и запирают на «замок».  Эффект 
оказался моментальным - через некоторое 
время возмущенный житель поднялся на 
крышу с требованием снять ему заглушку. Со-
трудники КГП «Жигер-Су» пояснили мужчине, 
что подключение будет произведено только 
после оплаты задолженности за услуги водо-
снабжения.

Таким образом, неплательщикам стоит 
призадуматься, ведь наступает пора платить 
по счетам.

Кайрат БЛЯЛОВ
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Қазақстан Республикасының 25 жылдығы мен Семей ядролық полигоны жабылуының 25 
жылдығына арналған кеңкөдемді республикалық «Ақ орамал» акциясы Құлаайғыр ауылдық 
округінде  аталып өтті. Іс-шара бір ғана оқиғамен  шектеліп қойған жоқ, жастармен кездесу, ашық 

есіктер күні және тақырыптық байқаулар өткізілді. Ардагерлер Кеңесінің бастамасымен ауылдық 
Мәдениет үйінде  көп балалы аналардың қолынан жас келіндерге бейбітшілік пен келісімнің 
белгісі ақ орамал табысталды. Ауыл тұрғындары мен жастар ұйымдастырылған іс-шараларға 
белсене қатысты. Ауылымыздың құрметті аналары  Мәдениет үйінде ұйымдастырылған қазақ 
ұлттық мәдени орталығына аталмыш акция белгісі – ақ орамал ілді. Шын мәнісінде «Ақ орамал» 
акциясы баласының бейбіт болашағына  алаңдайтын аналар тілегіндей.

«Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

Ақ орамал - аналар тілегі
АҚ ОРАМАЛ О вечных ценностях

7 сентября в  районном филиале партии «Нұр Отан»прошел семинар на тему «Что нужно 
для счастья молодым?», посвященный Дню семьи. В нем приняли участие учащиеся Абайского 
колледжа, молодые семьи. Модератором семинара была директор Центра семейной поддержки 

О.Ю.Панасиди, которая рассказала участникам семинара о семейных ценностях, затронула 
тему психологического здоровья. Мероприятие прошло в форме диалоговой площадки, 
участники имели возможность задать интересующие вопросы и высказать свою точку зрения.

Соб.корр.

Уважаемые 
жители района!

В соответствии с Указом Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева во второе 
воскресенье сентября мы будем отмечать День семьи.

Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Семья 
как основной элемент общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, 
культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. 
Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению 
к ней государства. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его 
как гражданина.

Глава государства постоянно подчеркивает: «Нужно укреплять институт брака и семьи, 
повышать его престиж, возрождать нравственные ценности. Семья, дети, семейные ценности 
и традиции всегда были и остаются основой нашего общества и нашей культуры».

Празднование Дня семьи в нашей стране призвано способствовать воспитанию нравствен-
ности, духовности, признанию важности ответственного супружества. «Без крепкой семьи не 
бывать крепкому государству» - гласит народная мудрость. Благополучие каждой казахстанской 
семьи – ключевая цель реализации Стратегии «Казахстан-2050».

Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас с праздником – Днем семьи!
Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия! Пусть будет больше 

счастливых и крепких семей!
Аким Абайского района                       С.Шайдаров
Секретарь Абайского районного маслихата                           Б.Цай

Құрметті аудан 
тұрғындары!

Ел Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қаулысына сәйкес біз алдағы 
жексенбіде Отбасы Күнін атап өтеміз.

Бұл мереке біздер үшін үлкен мағынаға ие, өйткені отбасы – мемлекетттің іргетасы. Отба-
сы әрбір адамның  баға жетпес байлығы, ұлағатты ұрпақ тәрбиелейтін, әлеуметтік тұрақтылық 
пен талаптардың, қоғам мен мемлекет дамуының бірден бір тетігі. Денсаулығы мықты , тату, 
адамгершілігі мен материалдық жағынан мұқтаж  емес бала ғана ересек адамның ізгілігін 
оятып, оны өзіне қорғаныш, таяныш етеді. Осы арқылы ұрпақ сабақтастығы, ұлт  денсаулығы 
мен қазақстандық қоғамның қарыштап жетілуінің кепілі болмақ. Отбасы өзіне әлеуметтік және 
мәдени жауапкершіліктің жүгін арқалаған, заманауи қазақстандық қоғам тұрақтылығының 
берік те қуатты құрылымы.

Отбасы күнінде бізге жанұялық жылы дәстүрлер жәрдемге келеді, ұрпаққа білім нәрін 
сусындата отырып, отбасылық өмірдің жауапкершілігін ұқтырамыз. Егде жастағы қарттар 
мен балаларға қамқорлық жасауды өсиет етеміз. Қазақстандық отбасының берекесі-
«Қазақстан-2050» Стратегиясының негізгі нысанасы. 

Құрметті жерлестер! Сіздерді бүгінгі мерекеміз – Отбасы күнімен құттықтаймыз! Әрқашан 
бақыт пен береке, қуанышты жанның  жылуы мен әрбір таңның тыныштығын тілейміз! 
Әрдайым қасыңызда жақындарыңыз бен туыстарыңыз, отбасыңыз  болып, шаттыққа кенеле 
беріңіздер!

Абай ауданының әкімі                  С. Шайдаров
Абай аудандық мәслихатының хатшысы                  Б. Цай

Семья – это первооснова общества, вы-
полняющая множество социальных функций, 
к важнейшей из которых, несомненно, от-
носится рождение и воспитание детей. Ведь 
именно в семье главным образом формиру-
ется личность, ребенку прививаются вечные 
духовно-нравственные ценности, нормы 
морали, семейные традиции, понятия чести, 
добра, справедливости.

На церемонии награждения победителей 
Национального конкурса «Мерейлі отбасы» в 
сентябре минувшего года Президент страны 
Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил, 
что «…семья – это величайшая ценность. 
Сквозь тысячелетия и века, от поколения к 
поколению семья является хранительницей 
моральных устоев, национальных традиций 
каждого общества. 

… семья – это неиссякаемый источник 
любви к своему народу, его культуре и быту. 
Это родник патриотизма и вечной заботы о 
процветании Родины сквозь призму счастья 
родителей, детей и внуков».

Сегодня, как никогда ранее, важно все-
мерно укреплять институт семьи, повышать 
её статус. Это обусловлено поистине космиче-
ской скоростью процессов глобализации, про-
текающих, как выражается видный английский 
социолог Энтони Гидденс, в «ускользающем 
мире». При этом особое внимание необхо-
димо уделять факторам, которые влияют 
на прочность семейных отношений. Прежде 
всего, это касается вопросов взаимопони-
мания, семейного досуга, здоровья членов 
семьи, материального состояния, жилья, а 
также других социальных, экономических и 
психологических вопросов. В семье человек 
должен находить духовное общение, чувство-
вать любовь и поддержку, сопереживание.

Однако во второй половине ХХ века чело-
вечество столкнулось с эрозией ценностной 
системы, когда само желание вступать в брак 
стало немодным. В иерархии ценностей се-

мья сегодня занимает лишь четвертое место. 
Число разводов в нашей стране достигло 
тревожных показателей, нестабильность се-
мейной жизни проявляется и в сокращении 
числа детей на каждую семейную пару. На 
этом фоне наблюдается рост доли внебрачных 
детей. Это индикатор, вызывающий тревогу за 
сохранение социального благополучия.

В целях нивелирования негативных яв-
лений, а также усиления роли семьи в обще-
стве по поручению Главы государства принят 
«Общенациональный план мероприятий по 
укреплению семейных отношений, морально-
этических и духовно-нравственных ценностей 
в Республике Казахстан на 2015- 2020 годы». 
Предусмотрены мероприятия по укреплению 
института семьи, защите материнства и дет-
ства, поддержке молодежи, достойному обе-
спечению старости. Кроме того, утверждены 
механизмы увеличения занятости населения, 
усиления профориентационной работы, повы-
шения социальной ответственности бизнеса, 
поддержки лиц с ограниченными возмож-
ностями.

В соответствии с Указом Президента стра-
ны Нурсултана Абишевича Назарбаева во вто-
рое воскресенье сентября мы будем отмечать 
День семьи. В учреждении Дня семьи заложен 
глубокий смысл, так как роль и влияние семьи 
на формирование и повышение духовности 
каждой нации неоценимы. В целом семья, 
женщина и дети – понятия неразделимые, 
поэтому социальная поддержка материнства 
и детства является приоритетной задачей на-
шего государства в укреплении семьи.

Празднование Дня семьи в Казахстане 
призвано способствовать укреплению инсти-
тута семьи, нравственности, духовности, при-
знанию важности ответственного супружества.

З.Надирова,
Пресс-секретарь аппарата акима 

Абайского района

Беречь величайшую 
ценность

6 қыркүйек күні 
«Нұр Отан» парти-
ясы Абай аудандық 
филиалы «Бақытты 
б а л а л ы қ  ш а қ » 
партиялық жобасы ая-
сында отбасы күніне 
арналған  "Отбасы – 
аялы алақан мекені" 
ақциясы өтті.  Абай 
аудандық Ардагерлер 
кеңесінің төрағайымы 
Р. Қ о й л ы б а е в а н ы ң 
т ө р а ғ а л ы ғ ы м е н , 
а у д а н д ы қ  ж а -
стар орталығының 
өкілдерімен және Абай 
көпсалалы колледжінің 
студенттерімен еңбек 
ардагерлері  Жаку -
линдер отбасымен 
кездесті. Ақ дастархан 
жайып, балалары мен 
немерелерімен біздің топты құшақ жая қарсы 
алды. Төлеутай және Гүлсара Жакулиндер 
отасқандарына биыл 56 жыл екен. Осы жыл-
дар ішінде жанұяның берік және тұрақты болу  
сырымен бөлісті. Өскелең ұрпаққа үлкенге 

құмет, кішіге ізеттілік көрсетудің сырын ашып 
айтты. Төлеутай Жакулин көп жыл Абай 
шахтасында қызмет жасап, «Шахтер даңқы» 
үш дәрежелі белгісімен марапатталған. 
Қазіргі таңда зейнеткер. Гүлсара Жакулина 
бірнеше жыл денсаулық сақтау саласында 

қызмет жасап, 
зейнеткерлікке 
шыққан.  Апай 
өзінің еңбек жолы 
мен отбасындағы 
қ ы з ы қ т ы 
оқиғаларымен 
б ө л і с т і .  Ж а -
с та р  та р а п ы -
нан қойылған 
с ұ р а қ т а р ғ а 
тұщымды жауап 
беріп,  келешекте 
істеріне ақ жол 
тіледі. Кездесу 
соңында бата 
беріп, алғысын 
білдірді.   

Гүлнұр 
ОҢАЛЫСҚЫЗЫ  

БЕРЕКЕЛІ ШАҢЫРАҚ - 
ЫНТЫМАҚ БАСТАУЫ
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ОТБАСЫ КҮНІ / ДЕНЬ СЕМЬИ

Как сохранить счастливый брак на дол-
гие годы? Этим вопросом задаются многие 
молодые пары. Чтобы раскрыть секреты 
счастливой семейной жизни в канун Дня семьи 
мы побывали в гостях у  Нурбекова Алпыса 
Турсуновича и Кулденсыин Абжановны Нур-
бековой. В октябре этого года они отметят 
полувековой юбилей совместной жизни. 

Нурбеков Алпыс Турсунович родился в 
п. Акжар Ульяновского района в многодетной 
рабочей семье. Родители работали в совхозе. 
С раннего детства он знал, что такое труд. 
После окончания  профессионально-техни-
ческого училища, получив специальность 
механизатора, Алпыс Турсунович начал свою 
трудовую деятельность на шахте «Топарская» 
в должности электрослесаря. Свою вторую 
половинку он встретил в городе Абай, в то 
время Кулденсыин Абжановна работала на 
Абайской швейной фабрике.

Город Абай нам очень понравился, - вспо-
минает Кулденсин Абжановна. – Аккуратные 
и чистые улицы, приветливые лица – он рас-
топил наши сердца. И сейчас глядя на то, как 
он преображается, у нас радуется душа.

БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ
Нурбеков Алпыс более 30 лет проработал 

на шахте. В его трудовой книжке очень много 
благодарностей от руководства шахты за 
ударный труд.

 - В нашей бригаде трудились ответствен-
ные работники, у нас был интернационал, и мы 
были как единая и дружная семья. Работали 
на славу, - вспоминает ветеран.

В 1966 году Алпыс Турсунович и Кулден-
син Абжановна поженились. Вместе они вос-
питали 5 детей.  У них 10 внуков и 4 правнуков. 

- Самое главное - это уважение и  внима-
ние к своей супруге, умение уступать и при-
слушиваться к мнению друг  друга, - говорит 
Алпыс Турсунович. – Вместе мы  50 лет, но до 
сих пор любим друг друга.

Стоит отметить, что ветеран активно уча-
ствует в общественной жизни города и района. 
В 2012 году Алпыс Турсунович совершил хадж 
в Мекку.

Счастливый брак супругов Нурбековых 
является примером и для их детей. У них тоже 
крепкие и счастливые семьи.

К.БЛЯЛОВ

Балаға мейірім сыйла
   
Мемлекет басшысының  

мектеп оқушыларының сабаққа 
қатысуын толық қамтамасыз 
ету туралы тапсырмасын орын-
дау мақсатында елімізде жыл 
сайын 1-тамыз бен 30-қыркүйек 
аралығында республикалық 
«Мектепке жол» акциясы ба-
стау алды. Жаңа оқу жылы-
на дайындық уақытында аз 
қамтылған, көп балалы отбасы-
лардан шыққан оқушылардың 
және ата-ана қамқорынсыз 
қалған балалардың  әлеуметтік 
себептермен мектепке келмей 
қалуының алдын алу – бұл 
акцияның басты мақсаты. 

     Құлаайғыр ауылдық  
округ і  әк імі  аппаратының 
ұйымдастыруымен Топар жалпы білім беретін мектебі бастауыш сыныптарының 20 оқушысына 
оқу құралдары таратылды. Іс-шараның ұйымдастырылуына Қарағанды қаласының «Радость» 
қайырымдылық дүкені және Құлаайғыр ауылының «Әлем» дүкені атсалысты. Ертеңгі елдің 
болашағы – бүлдіршіндердің мектепке жиналуына демеушілік көрсеткен жеке кәсіпкерлер 
М.Аргимбаева, Л.К.Магзумбековаға алғыс білдіреміз.

                              «Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

С о г л а с н о 
Указу Прези -
дента Респу -
блики Казах -
стан от 20 ян-
варя 1998 года 
№ 3827 «О про-
фессиональных 
и иных праздни-
ках в Республи-
ке Казахстан», 
второе воскре-
сенье сентября 
является «Днем 
семьи».

Подразде-
лением Мест-
ной полицей-
ской службы  
УВД Абайского 
района с 7 по 8  
сентября 2016 
года  организо-
вана широко-
м а с ш т а б н а я 
акция в защиту 
жизни и тради-
ционных семей-
ных ценностей 
под лозунгом «Мир в доме», приуроченная 
ко «Дню семьи»  с привлечением предста-
вителей заинтересованных государственных 
органов, неправительственных организаций 
и  общественности, а также республиканских, 
областных и региональных средств массовой 
информации. 

Основной целью акции является возрож-
дение традиционных семейных ценностей и 
нравственных устоев общества; укрепление 
доверия граждан к полиции, повышение 
правовой грамотности и юридическая кон-
сультация граждан, а также информирование 
населения об имеющихся телефонах доверия 
и кризисных центрах в регионах.

В ходе проведения акции на террито-
рии Абайского района в первый день акции 
07.09.2016 г. сотрудником ГЗЖН совместно 
с ГЮП МПС УВД района посещены учебные 
заведения и организации, организованы се-
минары- тренинги с участием НПО «Центр 
поддержки семьи» и партии «Нур Отан», в 
ходе которых рассмотрены вопросы семейных 
отношений, личностного роста и жизненных 
ценностей, что позволило молодежь задумать-
ся и пересмотреть свое отношение к обще-
ству и семье. Так же старшими инспекторами 
МПС УВД Абайского района был организован 
семинар-брифинг в школе-гимназии № 10 г. 
Абай среди учащихся 7-11 классов с участием 

МИР В ДОМЕ

представителя прокуратуры, в ходе которого 
были рассмотрены  вопросы «Профилактика 
бытового насилия», «Ответственность несо-
вершеннолетних», «Профилактика торговли 
людьми».

Кроме того,  08.09.2016 г. в школе-лицей 
№ 14 г. Абай был организован круглый стол 
с ученицами 9,10,11-ых классов. В качестве 
гостей были приглашены представители 
здравоохранения- врач кабинета ЗОЖ, ко-
торая выступила с лекцией о профилактике 
ранней  беременности и ранней половой 
жизни несовершеннолетних, в ходе лекции 
транслировались видеоролики и слайды, 
были розданы буклеты и памятки профилак-
тического характера. Старшими инспекторами 
МПС УВД Абайского района были доведены 
требования уголовного и административного 
законодательства РК в сфере семейно-бы-
товых отношений,  были розданы памятки, 
буклеты и календари. Среди учащихся школы  
был объявлен конкурс на лучший семейный 
плакат, по результатам конкурса победителям 
вручили памятные призы. За время проведе-
ния акции на территории района преступлений 
и правонарушений в сфере семейно-бытовых 
отношений не допущено.

А.Турекулова 
Группа по защите женщин от насилия  

МПС УВД Абайского района 
майор полиции

« Қ а з а қ с т а н  
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  
Президентінің толықтыру 
және өзгерту енгізу туралы»   
1998 жылғы 20 қаңтардағы 
3 8 2 7  ж а р л ы ғ ы н а   
«Қазақстан Республикасын-
да кәсіби және басқа мере-
келер туралы», Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Президентінің  2013 жылғы 
01 наурыздағы № 511 
жарлығымен қыркүйектің 
екінші жексенбісі отбасы 
күні – деп жарияланған осы 
орайға байланысты Қарағанды облысы Абай 
ауданының отбасың қолдау орталығының 
директоры Оксана Юрьевна Панасидидін 
қатысуымен мекеменің жеке құрамымен 
кездесу өткізіп отбасындағы жағдайлар 
жайлы түсіндірді.  Бастықтың ТЖ жөніндегі 
орынбасары әділет подполковнигі Н. Давиль-
беков  және мекеме қызметкерлері Қарағанды 
қаласындағы «Ботакөз» балалар үйіне бару 
ұйымдастырылды.

«Ботакөз» балалар үйі мемлекеттік мекеме 
болып саналады. Ол Қарағанды қаласында 
орналасқан. Сол үйде жетім балалар тұрады 
және  ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалар, жас аналар некеден тыс туған бала-
лар, сондай-ақ туа біткен  ақыл-ой және дене 
дамуы аққуалдары бар балалар тәрбиеленеді. 

Балалар үйінде 100 балаларға  есептелген 
жаңа туғаннан 4 жасқа дейін. Бұл мекемеде 
балаларды оқыту емдеу қамтамасыздандыру 
және баланың құқығын қорғау, оның жеке 
бостандықта дамуына, көне мәдени тығыз 
байланыста  және салт-дәстүрлерімен, 

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
ПЕН МЕЙІРМДІЛІК

кемсітудің кез келген нысандарына жол бер-
меу принципінде қызмет атқарылады. 

Балалар үйінде баларға тұруға толық 
жағдай жасалған.  Әрбір тәрбиеленушге 
тиімді әлеуметтік орта денсаулығықтарын 
қорғау және нығайтуға негізгі назар аударады. 
Барлық алдын-алу емдеу және білім беру 
тәрбиелеу жұмысы дәрігерлермен, педагог-
тармен, мед. бикелермен, тәрбиешілермен 
бала күтушілермен жүзеге асырылады.

Балалар үйінің әрбір қызметкерінің негізгі  
талаптары және критерилері балаларға деген 
махаббат және мейрімділік.

Кездесу аяқталғаннан кейін бастықтың ТЖ 
жөніндегі орынбасары әділет подполковнигі 
Н. Давильбеков  АК-159/5 мекемесінің 
қызметкерлерінің атынан балалар үйіне 
сыйлықтар ұсынды.

Мекеме қызметкерлері «Ботакөз» балалар 
үйінде жиі кездесуге шешім қбылдады. 

 Н.Төлеуов Қарағанды облысы бой-
ынша ҚАЖД АК-159/5 мекемесінің КТЖ 

КП даярлығы жөніндегі аға инспекторы 
әділет лейтенанты                                                            

День знаний – традици-
онный праздник школьников, 
родителей, учителей и всех 
людей, которые любят и пом-
нят свою школу.

1 сентября больше всего 
радуются первоклассники, 
для которых начинается со-
вершенно новая жизнь. Этот 
день является для них очень 
волнующим и запоминаю-
щимся.

В комплексе «Таңшолпан» 
торжественная линейка, по-
священная Дню знаний  про-
ходила в рамках реализа-
ции общенациональной идеи  
«Мәңгілік Ел», которая  пока-
зывает  историческую глубину 
казахстанской государствен-
ности, олицетворение любви 
к своей Отчизне, высокую 
степень казахстанского па-
триотизма.

После исполнения Госу-
дарственного гимна РК  вы-
ступила директор комплекса 
Иванова Г.В.  Галина Влади-
мировна поздравила  учащихся и родителей  с 
новым   2016-2017 учебным годом. Выступая в 
поддержку Главы государства Н А Назарбаева, 
Галина Владимировна  отметила, что 2016 год 
– это год, олицетворяющий особый период в 
жизни каждого казахстанца. Мы становимся 
свидетелями торжественного празднования 
25-летия со дня провозглашения Независи-
мости Республики Казахстан. На протяжении 
25-ти лет, совершив невероятный рывок в 
историческом развитии, казахстанцы сообща 
трудятся над созданием сильного, динамич-
ного, современного государства под руковод-
ством Лидера Нации, Президента Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаева.

Благодаря единству, сплоченности и 

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ
твердости духа мы 
добились экономи-
ческого развития, 
гражданского согла-
сия. Казахстан вы-
шел на качественно 
новый этап государ-
ственного строи-
тельства, переход 
к которому опре-
делён Пятью ин-
ституциональными 
реформами, выдви-
нутыми Главой госу-
дарства. Базовым 
вектором Плана 
нации стала обще-
национальная па-
триотическая идея 
«Мәңгілік Ел», суть 
которой – в фор-
мировании Нации 
Единого Будуще-
го для успешного 
вхождения Казах-
стана в число 30 
наиболее развитых 
государств мира.

Во время торжественной линейки уча-
щиеся читали стихи, а ученики 4 класса по-
здравили всех, исполнив весёлый флешмоб 
«Школа – это мир». Прозвучал первый звонок. 
Учащиеся зашли в школу на свой первый урок 
знаний, который прошел под девизом «Я – 
патриот своей страны!».

По традиции в День знаний первоклассни-
ки и их родители высадили саженцы берёз на 
«Аллее будущего».

Впереди нас всех ждёт ещё много новых 
успехов и свершений на пути развития  нашей 
священной и достойной страны «Мәңгілік Ел».

О. Короткова педагог
 дополнительного образования
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 ГУ  «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского района» объявляет результаты конкурса по предоставлению земельных участков в арен-

ду для ведения сельскохозяйственного производства в Абайском районе Карагандинской области

№ зе-
муч.

Краткая характеристика земельного участка  (состав и виды угодий, бал бонитета) П л о -
щадь, га

Срок арен-
ды, лет

Месторасположение земельного участка (среднее расстояние от 
хозяйственного и районного центра)

Наименование, Ф.И.О. победителя конкурса и его местонахож-
дение

1 2 3 4 5 6

1 Каштановые, пастбище -4458,0 га, в т.ч.  коренного улучшения - 538,0 га, прочие 
угодья -16,0 га 

4474,0 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-120, от с. Есенгельды на Ю.- 24 км Шарипов Меирхан Амантаевич, Абайский район, с.Есенгельды, 
ул.Пахотное, д.12, кв.2

3 Каштановые, пашня орошаемая  -56,1 га, пастбища -1,4 га, прочие угодья- 2,5 га 60,0 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-108, от с. Есенгельды на В.- 1 км Конкурсных заявок не поступало

4 Каштановые, пашня орошаемая -38,1 га, пастбища -1 га, прочие угодья -2,9 га 42,0 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-109, от с. Есенгельды  на В.- 1 км Конкурсных заявок не поступало

6а Каштановые, пастбища- 111 га, прочие угодья -1 га 112,0 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-107, от с. Есенгельды на ЮВ. - 2 км Конкурсных заявок не поступало

6б Каштановые, пастбища - 66 га, в т.ч.  коренного улучшения-34 га,  прочие угодья -1 га 67,0 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-106, от с.Есенгельды на В. - 3 км Конкурсных заявок не поступало

6в Каштановые, пашня орошаемая- 36,2 га, пастбища -2,2 га, прочие угодья -4,2 га 42,6 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-099, от с.Есенгельды на В .- 2 км Конкурсных заявок не поступало

9 Каштановые, пашня лиманного орошения- 110 га, пастбища -5 га, прочие угодья -1 га 116,0 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-103, от с.Есенгельды на Ю. - 9 км Конкурсных заявок не поступало

12 Каштановые, сенокосы- 16 га, пастбища- 46 га, прочие угодья - 1,588 га 63,5882 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-104,от с.Есенгельды на Ю. - 10 км Конкурсных заявок не поступало

40 Каштановые, пашня - 203 га, пастбища – 96,4 га, в т.ч. пастбища коренного улуч-
шения - 36 га, прочие угодья - 0,6 га

300 10 Самарский с/о, 09-134-004-142, от с.Самарка на Ю. - 7 км Потапов Иван Иванович, Абайский район, Дзержинский сельский 
округ, с.Коянды, ул.Молодежная, дом 14

41 Каштановые, пашня – 338 га, пастбища–13 га, прочие угодья -1 га   352 10 Самарский с/о , 09-134-004-143, от с.Самарка на Ю. - 4 км Ахтан Жанболат, Абайский район, Дзержинский сельский округ,с.
Коянды, ул.Молодежная, дом 8

43 Каштановые, пастбища – 262 га, в т.ч. пастбища коренного улучшения - 245 га, 
прочие угодья - 1 га   

263 10 Самарский с/о, 09-134-004-145, от с.Самарка на ЮВ. -1 км Жексенов Марат Жаксыбекович, Абайский район, Самарский 
сельский округ, с.Изумрудное, ул. Молодогвардейцев,дом 4, кв.2.

44 Каштановые, пастбища – 384 га, прочие угодья - 26 га 410 10 Самарский с/о ,09-134-004-146, от с.Самарка на СВ. - 6 км Абжалиев  Рустам Сайлаубаевич, Абайский район,с.Самарка, ул. 
Дорожная, дом 1, кв.1

45 Каштановые, пашня орошаемая - 640,0 га, пастбище 667 га, в т.ч. пастбище коренного 
улучшения - 390 га, прочие угодья - 19 га

1326,0 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-114, от с.Есенгельды на ЮЗ. - 1 км Конкурсных заявок не поступало

47 Каштановые, пастбище – 3014 га, в т.ч. пастбище коренного улучшения – 109, 
прочие – 33 га

3047 10 Дзержинский с/о 09-134-006-126, от с.Сарепта на Ю. - 44 км ПК «Нияз -Батыр», Абайский район, с.Коянды, ул. Центральная, 
дом 7

48 Каштановые , пастбище – 6685 га, в т.ч.  пастбище коренного улучшения – 87 га, 
прочие угодья – 265 га. 

6950 10 Земли запаса Абайского района 09-134-067-001, от с.Сарепта на 
Ю. - 52 км

ПК «Нияз -Батыр», Абайский район, с.Коянды,  ул. Центральная, 
дом 7

2 Каштановые, пастбище – 144,3396 га, в т.ч. пастбище коренного улучшения – 39,0 
га, прочие угодья – 0,35 га

144,6896 10 Дзержинский с/о 09-134-006-049, от с.Сарепта на СЗ. - 16 км Оразбек Адильбек, Абайский район, с.Сарепта, ул. Парковая, 
дом 22

3 Каштановые, пастбище – 1750,0 га, в т.ч. пастбище коренного улучшения – 50,0 га, 
прочие угодья – 12,0 га

1762,0 10 Карагандинский с/о 09-134-009-135, от с.Жартас на СЗ. - 12 км Амантай Бердимурат, Абайский район, с.Сарепта, ул. Клубная, 
дом 6, кв.2

4 Каштановые, пастбище – 376,703 га, прочие угодья – 0,3 га 377,003 10 Акбастауский с/о 09-134-034-118, от с.Акбастау на СЗ. - 16 км Конкурс не состоялся

5 Каштановые, пастбище – 236,5787 га 236,5787 10 Карагандинский с/о 09-134-009-134, от с.Жартас на ЮЗ. - 9 км Конкурс не состоялся

6 Каштановые, пашня – 1037,0 га, пастбище – 541,7 га, прочие угодья – 3,3 га 1582,0 10 Есенгельдинский с/о 09-134-002-122, от с.Есенгельды на ЮВ. - 10 км Бадмаев Борис Босхомджиевич, Абайский район, с.Есенгельды, 
Пахотное, д.13

7 Каштановые, пашня – 904,0 га, пастбище – 117,12 га, прочие угодья – 8,88 га 1030,0 10 Есенгельдинский с/о 09-134-002-123, от с.Есенгельды на ЮВ. - 10 км Конкурсных заявок не поступало

8 Каштановые, пашня – 601,0 га, пастбище – 114,3 га, прочие угодья – 7,7 га 723,0 10 Есенгельдинский с/о 09-134-002-124, от с.Есенгельды на ЮВ. - 10 км Конкурсных заявок не поступало

10 Каштановые, пастбище – 180,0648 га, в т.ч. пастбище коренного улучшения – 123,0 
га, прочие угодья – 0,3 га

180,3648 10 Самарский с/о 09-134-004-158, от с.Самарка на ЮВ. - 10 км Төлекұлы Бақытжан, Абайский район, с.Сарепта, ул.Степная, д.12.

Ящур (Aphtae  epizooticae) - острозараз-
ное, весьма контигозное  заболевание двух-
копытных ж/х,вызываемое  фильтрующимся  
вирусом.

Клиническаи  болезнь харектеризуется  
появлением  у больных животныхафтозных  
поражений  на  слизистой  ротовой  полости, 
губах, носовом  зеркальце, сосках, вымени, 
мякише  копыта  и  межкопытной.  Ящуром  
болеет  КРС , МРС, свиньи и  северные  олени.  
Люди  к ящуру  мало  восприимчивы, однако  
во  время  эпизоотий  наблюдаются  случаи  
заболевания  ящуром  среди  взрослых  и не-
сколько  чаще  среди  детей.

Распространение:  В  силу  ряда  особен-
ностей, присущих  ящурной  инфекции, по-
следняя  способна быстро  распространяться  
и  принимать  широкие размеры.

Меры  борьбы.Огромный ущерб, при-
чиняемый ящуром  продуктивному  животно-
водству   и  народному хозяйству, вызывает  
необходимость  проведения  самых  реши-
тельных  мероприятий  по  ликвидации и 
предохранению благополучных хозяйств  от  
заноса  инфекции.

Ветеринарно-санитарные  мероприятия:в  
очагах инфекции с особой  тщательностью 
проводятся  разносторонние  мероприятия, 
направленные на уничтожение и  обезврежи-
вание вируса  во  внешней  среде.  В  борьбе  
с  ящуром   в зависимости  от  характера  
инфицированных  больных  применяются 
физические, химические или   биологические  
способы  обезвреживания  возбудителя  забо-
левания. Инфицированное  молоко  обезвре-
живается  пастерилизацией   или   кипечением, 
инвентарь :мойкой и  кипячением  горячим 5 
0% раствором  кальцированной соды,   спец-
одежда-  стиркой   в  горячей  воде  или   же   
обработкой  в  сухожаровой  пароформали-
новой  камере.

Предметы  ухода  за  скотом дезинфи-
цируют  раствором  едкого  натра  или  10% 

ЯЩУР

формалином.  Навоз обезвреживается    дан-
ными дизинфицирующими  веществами  или  
же  биотермическим  методом.

 1.Перемещение  животных  из  эпизооти-
ческих  неблагополучных  регионов  и  хозяйств  
строго  запрещается .

2.При ввозе  и вывозе   животных   из  дру-
гих   регионов    необходимо срочно сообщить 
в  письменном  виде в местный исполнитель-
ный  орган.

3. При заболевании ваших домашних   
животных   в срочном порядке обратитесь к  
местному ветеринарному  специалисту.  

4.При  убойе  вы  должны обратиться к 
ветеринарному врачу для осмотра   животных 
в целях  получения разрешения для дальней-
шей реализации мяса. 

5. Потребителей животноводческой про-
дукции   хочется призвать к тому, чтобы  из-
бегать  закупа от стихийной торговли мясом, 
молочной продукцией, пищевого яйца неиз-
вестного или сомнительного происхождения.  
Качественная продукция всегда проходит 
через руки ветеринарного специалиста и 
имеет заключение о пригодности его в пищу 
человека.

6.Закупать мясо необходимо в торговых 
точках, рынках,  магазинах  прошедших вете-
ринарную санитарную экспертизу.

Р.К Мырзагожин, ветеринарный врач 

Меры по обеспечению 
пожарной безопасности

Уважаемые жители Абайского 
района! Обеспечена ли пожарная 
безопасность в Ваших домах?

РГУ «ОЧС Абайского района»  
рекомендует следующие простые 
противопожарные меры, которые 
помогут не допустить пожара в Ва-
шем доме:

- составьте письменный план 
эвакуации на случай пожара и об-
судите его со всеми членами семьи;

- никогда не оставляйте без 
присмотра приборы, на которых Вы 
готовите еду;

- не перегружайте электрические 
розетки и выключайте те электри-
ческие приборы, которыми вы не 
пользуетесь;

 - используйте предохранители 
только указанной мощности и уста-
новите аварийный выключатель;

- всегда храните спички и зажигалки вне пределов досягаемости детей и приучайте их к 
тому, что это не игрушки и что пользоваться ими могут только взрослые;

- если вы живете в местности, в которой существует опасность лесного и степного пожара, 
то очищайте прилегающую к дому территорию от листьев и другого мусора;

- отопительному оборудованию, работающему на горючей жидкости, газе или дровах не-
обходимо ежегодное техническое обслуживание.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «101»
К.Богуш гл. специалист  РГУ «ОЧС Абайского района»

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

ского района»
4-71-56

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

Абайского района»
4-83-17

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

района»
4-19-91

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

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

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

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

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЛИГИИ

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

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

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

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

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

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

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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ТІЛГЕ ҚҰРМЕТ

 Ауылдық елді мекендерде тұру және жұмыс 
істеу үшін келген мамандарға әлеуметтік қолдау 

шараларын ұсыну туралы 
Ауылдық елді мекендерде әлеуметтік сала қызметкерлерін әлеуметтік қолдау және ынталан-

дыру мақсатында Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі №66 «Агроөнеркәсіптік 
кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңы әрекеттетеді. 

Әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну тәртібі 2014 жылғы 6 қарашадағы №72 ұлттық эко-
номика Министрінің бұйрығымен бекітілген Ережелері белгіленді.

Ауылдық елді мекендерде тұру және жұмыс істеу үшін келген әлеуметтік сала мамандарына 
келесі әлеуметтік қолдау шаралары ұсынылады: 

а) 70 АЕК мөлшерінде мөлшерінде біржолғы көтерме жәрдемақы төлемі (айлық есептіқ 
көрсеткіш – 2121 теңге) немесе 2016 жылы 148 470 теңге; 

б) тұрғын үй сатып алу үшін әлеуметтік қолдау – 1500 АЕК (айлық есептік көрсеткіш – 2121 
теңге) мөлшерінде 0,01% сыйақы мөлшерлемесімен 15 жылға бюджеттік несие немесе 3 181 
500 теңге;  

Әлеуметтік қолдау шараларын алу үшін негізгі шарт қаладан ауылға клу болып табылады.
Абай ауданы бойынша 2009 жылдан бастап 162 әлеуметтік сала мамандарына көтерме 

жәрдемақы, 67 әлеуметтік сала мамандарына бюджеттік несиелер берілді.   
Ауданда білім, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына әлеуметтік 

қолдау шараларын іске асыру бойынша тұрақты жұмыс істейтін комиссия құрылды. 
Комиссияның жұмыс органы «Абай ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ болып та-

былады, олар әлеуметтік қолдау шарасын алуға үміткер мамандардың құжаттарын қабылдауды 
және тіркеуді жүзеге асырады, есеп жүргізеді және комиссияға жібереді.

Мамандар әлеуметтік төлемді алу үшін жұмыс органына келесі құжаттар тізімін ұсынады: 
1) көтерме жәрдемақы алу үшін:
осы Ереженің 1 қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басты куәландыратын құжаттың көшірмесі;
жаңа жұмыс орны бойынша кадр қызметімен расталған еңбек кітапшасының көшірмесі;
білімі туралы дипломының көшірмесі;
көші-қон қызметінен алдағы тіркеуге алу орны туралы мәлімет;
тиісті елді мекенде тұратындығын растайтын тұрғылықты орнынан мекен-жай анықтамасы; 
2) көтерме жәрдемақы және тұрғын-үй сатып алуға бюджеттік несие алу үшін:
осы Ереженің 1 қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басты куәландыратын құжаттың көшірмесі;
жаңа жұмыс орны бойынша кадр қызметімен расталған еңбек кітапшасының көшірмесі;
білімі туралы дипломының көшірмесі;
сатып алатын жылжымайтын мүлікті бағалау акті;
көші-қон қызметінен алдағы тіркеуге алу орны туралы мәлімет;
тиісті елді мекенде тұратындығын растайтын тұрғылықты орнынан мекен-жай анықтамасы; 
некеде тұратындағы туралы куәліктің көшірмесі (некеде тұратын мамандар үшін);
маманның, оның жолдасының (жұбайы) және балаларының атында осы елді мекенде 

жылжымайтын мүліктің жоқ (бар) екендігі туралы анықтама.
3) көтерме жәрдемақы және тұрғын-үй салуға бюджеттік несие алу үшін:
осы Ереженің 1 қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басты куәландыратын құжаттың көшірмесі;
жаңа жұмыс орны бойынша кадр қызметімен расталған еңбек кітапшасының көшірмесі;
білімі туралы дипломының көшірмесі;
көші-қон қызметінен алдағы тіркеуге алу орны туралы мәлімет;
тиісті елді мекенде тұратындығын растайтын тұрғылықты орнынан мекен-жай анықтамасы; 
некеде тұратындағы туралы куәліктің көшірмесі (некеде тұратын мамандар үшін);
маманның, оның жолдасының (жұбайы) және балаларының атында осы елді мекенде 

жылжымайтын мүліктің жоқ (бар) екендігі туралы анықтама;
маманның атына тұрғын-үй салуға берілген жер телімін пайдалану құқығына акт;
кепілдеме мүлікті бағалау акті;
кепілдеме мүлікті сақтандыру келісім шарты;
берілетін несие мөлшерінен артығын тұрғын-үй құрылысының бөлігін бірлесіп 

қаржыландыруға жазбаша келісім.
Әлеуметтік қолдау шаралары ауылдық елді мекендерде орналасқан денсаулық сақтау, 

білім, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мекемелерінде кемінде 3 жыл жұмыс 
істеу шартымен Келісім негізінде мамандарға көрсетілген дәрежемен ұсынылады.

Әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мәселесі бойынша барлық мүдделі тұлғаларға 
комиссияның жұмыс органы – «Абай ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ-не хабар-
ласуларын сұраймыз, Абай қ., Жеңіс даңғылы 3, 13 кабинет, жұмыс телефоны 4-44-51. 

О  предоставлении мер социальной  поддержки 
специалистам, прибывающим для работы  и про-

живания в сельские населенные пункты
В целях социальной поддержки и стимулирования работников социальной сферы сельских 

населенных пунктов действует Закон РК  от 8 июля 2005 года «О государственном регулиро-
вании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» № 66.

Порядок предоставления     мер  социальной поддержки определен Правилами, утверж-
денными приказом Министра национальной экономики от 6 ноября 2014 года №72.

Специалистам социальной сферы, прибывшим для работы и проживания в сельские на-
селенные пункты  предоставляются  следующие меры социальной поддержки:

 а) выплата единовременного подъемного пособия в  размере 70 МРП (месячный расчетный 
показатель-2121 тенге)  года или 148 470 тенге в 2016 году;

б) социальная поддержка для приобретения жилья – бюджетный кредит сроком на 15 лет, 
со ставкой вознаграждения  0,01% в размере 1500 МРП (месячный расчетный показатель-2121 
тенге),  или 3 181 500 тенге;

Основным условием для получения мер социальной поддержки является переезд из 
города в село. 

По Абайскому району с 2009 года выданы подъемные пособия 162 специалистам соци-
альной сферы, бюджетные кредиты - 67 специалистам социальной сферы.

В  районе  создана постоянно действующая комиссия по реализации мер социальной под-
держки специалистов образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии. 

Рабочим органом комиссии является ГУ «Отдел экономики и финансов», который осу-
ществляет прием и регистрацию документов специалистов, претендующих на получение мер 
социальной поддержки, производит расчеты и направляет  в комиссию.

Для получения социальных выплат специалист предоставляет в рабочий орган  перечень 
следующих  документов: 

1) при получении подъемного пособия:
заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по новому месту работы;
копия диплома об образовании;
сведения о предыдущем месте прописки из миграционной службы;
адресная справка с места жительства, подтверждающая проживание в соответствующем 

населенном пункте.
2) при получении подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение жилья:
заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по новому месту работы;
копия диплома об образовании;
акт оценки приобретаемого недвижимого имущества;
сведения о предыдущем месте прописки из миграционной службы;
адресная справка с места жительства, подтверждающая проживание в соответствующем 

населенном пункте;
копия свидетельства о браке (для специалистов, состоящих в браке);
справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у специалиста, его (ее) супруги(а) 

и детей в данном сельском населенном пункте.
3) при получении подъемного пособия и бюджетного кредита на строительство жилья:
заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по новому месту работы;
копия диплома об образовании;
сведения о предыдущем месте прописки из миграционной службы;
адресная справка с места жительства, подтверждающая проживание в соответствующем 

населенном пункте;
копия свидетельства о браке (для специалистов, состоящих в браке);
справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у специалиста, его(ее) супруги(а) 

и детей в данном сельском населенном пункте;
акт на право пользования земельным участком, предоставленным на строительство жилья 

на имя специалиста;
акт оценки залогового имущества;
договор страхования залогового имущества; 
письменное согласие на софинансирование части строительства жилья, превышающей 

размер выдаваемого кредита.
Меры социальной поддержки предоставляются  указанным категориям специалистов, на 

основании Соглашения при условии дальнейшей  работы не менее 3 лет в учреждениях  здра-
воохранения, образования, социального обеспечения,  культуры, спорта и агропромышленного 
комплекса расположенных в сельских населенных пунктах.

По Абайскому району с 2009 года выданы подъемные пособия 162 специалистам соци-
альной сферы, бюджетные кредиты - 67 специалистам социальной сферы.

По вопросам  предоставления мер социальной поддержки просим всех заинтересованных 
лиц   обращаться в рабочий орган комиссии – ГУ «Отдел экономики и финансов Абайского 
района», по адресу г. Абай,  проспект Победы 3, каб. 13, рабочие телефоны 4-44-51.

Қазақстан Республика-
сы Президенті Әкімшілігінің 
басшысы Ә.Жақсылықовтың 
2016 жылғы 20 шілдедегі №6-1 
тапсырмасына сәйкес,  ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
байланысты жекелеген көшелер 
мен нысандарға атау беру 
және оларды қайта атаудың 
т ө м е н д е г і д е й  а м а л д а р ы 
қарастырылып отыр. Олар: 
қоғамдағы патриоттық рух-
ты нығайту мақсатында жеке-
леген тұлғалардың есімдерін 
ұлықтау. Мысалы, 2016 жылы 
Ыбырай Алтынсариннің (ағартушы) 175 
жылдық, Әлихан Бөкейхановтың (мемлекет 
қайраткері) 150 жылдық, Қайым Мұхамедханов 
(ғалым, абайтанушы), Кәукен Кенжетаев 
(Қазақстанның халық әртісі), Хамит Ерғалиев 
(Қазақстанның халық әртісі), Баубек Бұлқышев 
(журналист, жазушы) 100 жылдың мерейтой-
лары құрметіне атау беру. Яғни, осы аталған 
6 тұлғаның есімін беруге тыйым салынбаған. 
Аудандық денгейде қажетті шараларды 
ұйымдастырып, құжаттар тізбесін облыстық 
ономастикалық комиссияға ұсынған жағдайда 
қолдау табары анық. 

Сонымен қатар, ономастика саласын 
жүйелендіру мақсатында, әрі қазіргі идеялық 
көзқарас бойынша көнерген және оларға жаңа 
атау беру пікір қайшылығын тудырмайтын елді 
мекендер мен физико-географиялық атаулар-
ды өзгерту шараларына жүргізуге болады. 
Мысалы, қазіргі атауы Дубовка ауылының 
бұрынғы тарихи атауы Қаракөл атауын 
қайта қалпына келтіру, моральдық тұрғыдан 
ескірген, яғни бірінші кезекте өзгертудің қажет 
ететін елді мекендер атауларынан – Южный 
кенті, Вольный ауылы, Пахотное ауылы, 
Дзержинск ауылы, Ильичевск селосы, Север-
ное ауылы, Поливное ауылы, Бородиновка 
ауылы, құрамдас бөліктер бойынша Пригоды 
көшесі, Районная көшесі, Революционная 
көшесі, Рейдовая көшесі, Стекольная көшесі, 
Тепловозная көшесі, Товарная көшесі, Хо-
зяйственная көшесі, 2-я пятилетка көшесі, 
Грейдерная көшесі, Восьмидомики көшесі, 

Жер атаулары — ел тарихы
Ярмак көшесі, Трансфор-
маторная көшесі және т.б.  
Осы атауларға Тәуелсіздік, 
Егемен, Ынтымақ, Бірлік, 
Бейбітшілік т.б.  т ілдегі 
ұлттық болмыстарға сай жа-
салса ұтарымыз көп болмақ. 

Қазіргі таңда Абай ау-
данына қарасты кент, ауыл, 
ауылдық округтердің көше 
атауларының басым көпшілігі 
ұлттық  болмысымызға 
мүлде сай келмейді. Көше 
атауларының қазақ  тари-
хына қатысы жоқтығы өз 

алдына, көпшілігі, тіпті мағынадан жұрдай 
атаулар. Аудандық мәдениет, ішкі саясат 
және тілдерді дамыту бөлімі тарапынан аудан 
бойынша  көшелердің атауларына сараптама 
жүргізілді. Сол сараптама  көше атауларының 
көбісінің моральдық тұрғыдан ескірген, жат 
атаулар екенін, сондықтан қазіргі талаптарға 
сай етіп, мемлекеттік сипатымызға сәйкес 
түбегейлі реттеуді қажет ететінін сараптады. 
Мысалы, Юбилейное ауылдық округінің 21 
көшенің 5-уі ғана қазақша аталған. Ақбастау 
ауылында 7 көшенің барлығы да орыс тілінде, 
бірде-бір қазақша атау жоқ. Құрма ауылын-
да да 14 көшенің 2-уі  ғана қазақ тілінде. 
Агрогородок ауылында 11 көшенің барлыға 
да орыс тілінде. Сонымен қатар, Самарка 
ауылында да мән-мағынасыз, жөн-жосықсыз 
атаулар да жетерлік. Топар кентінде елді 
мекеннің құрамдас бөліктерінің саны – 32, 
мемлекеттік тілдегі құрамдас бөліктер – 11, 
орыс тіліндегі құрамдас бөліктер саны – 21, 
мағынасы күңгірт, атауы моральдық ескірген 
құрамдас бөліктер – 4. Ал Абай қаласында 
61 көше атауы бар (Вольный, Қзыл, Қараған, 
Талды-құдық бөлімшелерін қоса есептегенде). 
Оның ішінде 11 көше атауы қазақы сипатқа ие. 
Қалған атаулар моральдық тұрғыдан ескірген, 
мағынасыз, тарихи беймәлім атаулар болып 
табылады. Осыдан-ақ болжай беріңіз, алдағы 
уақытта қандай жұмыстар күтіп тұрғанын. 

Өз тілшімізден

«Тіл - ақылдың өлшемі, ұлттың жаны» 
- деген ұлы данышпан жандардың сөзіне 
сүйенетін болсақ, елдің елдігін де, бірлігін 
де айқындайтын тіл екендігі белгілі, ал үш 
тілді меңгеру – уақыт талабы. «Мәңгілік 
Ел» патриоттық актісінде: «Біз мемлекеттік 
тілді қоғамды біріктірудің негізі, үш тілділікті 
еліміздің бәсекеге қабілеттілігінің алғышарты 
бойынша дамыту қағидаты ретінде ұстанатын 
боламыз», - делінген.

Орталықтандырылған кітапхана жүйесінің 
мемлекеттік кітапханалары ұштұғырлы тіл 
саясатын жүзеге асыруда өз үлесін қосуда. 
Кітапхана қорларында үш тілдегі кітаптар топ-
тамасы жинақталған. Орталық кітапхананың 
оқу залының төрінде «Үш тілде оқимыз» атты 
тақырыптық қаралым әзірленген.  

 Тұрғындарға үш тілдегі кітаптарды на-
сихаттау мақсатында кітаптардың тақырыптық 
тізімі жасалып, Абай ОКЖ сайтында ғаламтор  
пайдаланушылары назарына ұсынылған.  
Қазіргі таңда 3 тілдегі кітаптар саны 60 данадан 
артады. Бұл - Қазақстанның негізгі құжаттары, 
өнер саласындағы әдебиеттер, салт-дәстүрлер 
туралы кітаптар, Абай атамыздың кітаптары 
және сөздіктер мен анықтамалықтар.

 Дәстүрлі түрде жыл сайын орталық 

кітапхана Абай Құнанбаевтің тұған күніне орай 
Абай оқуларын өткізеді. Биыл Абай оқулары 
ерекше өтті деуге де болады, себебі іс-шара 
үш тілде жүргізілді. Абайдың шығармалары 
қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқылды. 

 Конституция күніне орай Мәдениет 
үйінде өткен салтанатты жиынға орталық 
кітапхана «Тәуелсіз Қазақстанның Консти-
туциясы» атты кітап көрмесін оқырмандар 
назарына ұсынды. Бұл көрмеде орын алған 
әдебиеттер мен көрнекілік материалдар үш 
тілді қамтыды. 

Біздің өсіп келе жатқан жас ұрпақ қазақ 
халқының «Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі 
білім біл», - деген мақалын негізге ала оты-
ра өз білімдерін жетілдіру керек. Үш тілді 
меңгеру – қазақстандықтардың еркідігі мен 
бостандығының кепілі. Өзге тілді үйрену – 
жарқын болашаққа бастар жол, ол үлкен 
байлық. Кітапхананың мақсаты елі мен жерін 
сүйген оқырмандардың өз тілін құрметтеп, 
өзге тілді білуге жетелеу, бағыттау.

Ш.Сұлтанбекова,
орталық аудандық кітапхананың 
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Кітапхананың бағыты – 
үш тілді меңгеру

К сведению налогоплательщиков! 
Управление государственных доходов по Абайскому району сообщает  о том, что принят 

Закон РК «О платежах и платежных системах». Настоящий Закон регулирует общественные 
отношения, возникающие в сфере организации и функционирования платежных систем, регу-
лирования платежных систем и надзора (оверсайта) за ними, регулирования рынка платежных 
услуг и контроля за ним, а также осуществления платежей и (или) переводов денег в Республике.  
Настоящий Закон вводится в действие по истечении тридцати  календарных дней после дня 
его первого официального опубликования

Казахстанцы, получающие деньги из-за рубежа, теперь должны отчитываться об этом. 
Согласно этого закона граждане обязаны уведомлять фискальные органы о том, что они фи-
нансируются иностранцами. Коснется это правило далеко не всех. Отчитываться физические 
и юридические лица должны, если им платят из-за рубежа лишь в трех случаях: когда они 
оказывают юридические услуги; проводят соцопросы общественного мнения; и занимаются 
сбором, анализом и распространением информации. Исключение составляют лишь ситуации, 
когда все это проводится в коммерческих целях. Эти изменения не затронут тех, кто ведет 
бизнес, предоставляет отчетность. 

По расчетам Комитета государственных доходов под действие нового закона не подпадут 
99,9% налогоплательщиков РК. В 0,1% входят лица, оказывающие юридическую помощь на 
средства и деньги зарубежных граждан либо организаций; изучающие общественное мнение 
на средства и деньги зарубежных организаций; физические лица, занимающиеся сбором, ана-
лизом и распространением информации на средства иностранных юридических и физических 
лиц. Реализуемые меры носят уведомительный характер и не ограничивают права налогопла-
тельщиков, нацелены на создание прозрачной процедуры получения и расходования средств.

 Закон обратной силы не имеет. И теперь в течение 10 дней после заключения сделки не-
обходимо предоставить уведомление в органы государственных доходов. Отчетность сдается 
до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, имеется примерно 45 дней 
после отчетного квартала. Причем сведения о получении средств иностранных источников и 
их расходовании опубликуются в публичном режиме, чтобы все граждане РК знали, на что 
тратятся эти денежные средства. 

Управление государственных доходов по Абайскому району
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ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ПРОДАЕТСЯ
Хороший дом по ул.Школьная. Недоро-

го. Возможна рассрочка с первоначальным 
взносом.Тел. +77755264924.

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

В Абайский районный суд г.Абай по-
ступило заявления Баландиной Дины 
Димитриевны 11.03.1989 г.р. проживающей 
п. Ново – Дубовка, ул. Октябрьская, дом 5, 
кв.2  о возбуждении граждансокго дела  о 
признании ее отцам Баландина Дмитрия 
Дмитриевича 01.10.1968 года рождения, 
уроженца Карагандинской области, по-
следнее известное место жительства; пос. 
Южнгый ул. Привокзальгная д.12, кв. 6;  
последнее известное место работы пос. 
Южный Средняя Школа №9 безвестнот 
отсутствующим. 

Лицам имеющим сведения о месте 
пребывания гражэданина, сообщить об 
этом суду в трехмесячный срок со дня 
побликации.

Сработали оперативно
Выражаю благодарность начальни-

ку Управления внутренних дел Абай-
ского района, полковнику  С.С. Алиеву, 
оперуполномоченному М.Е. Кангожину 
и всему личному составу за опера-
тивные действия в раскрытии кражи. 
Желаю дальнейших успехов в работе 
по охране общественного порядка.  

С уважением, жительница  г.Абая 
Аникина О.Г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЖАЗҒЫ   ДЕМАЛЫС   ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Жазғы демалыс – мектеп оқушыларының жалпы физиологиялық, сана – сезімдік, дүниетанымдық 

тұрғыда даму, жетілу кезеңі. Жазғы демалысты ұйымдастырудың негізгі мақсаттарының бірі оқушылардың 
денсаулығын нығайту болып табылады 

Абай аудандық  тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы мектеп жанындағы жазғы және 
сауықтыру демалысы жоғары деңгейде өткенін атайды. Мектеп жанындағы жазғы сауықтыру мекемелерінде 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуы  қамтамасыз етілді. Балаларды  қабылдау,  
сауықтыру ұйымына келетін оқушының денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтамасы болғанда 
ғана жүзеге асырылды.  Медициналық   қызмет және  балалар мен жасөспірімдерді сауықтыру іс-шаралары 
жүргізілді. Тамақтандырудың ұйымдастырылуына, дайын тағамды дәрумендеуге және  жеке гигиенаны 
сақтау талаптары  қатаң түрде орындалды. Желдету, ауыз су, дезинфекциялау режимдері  сақталды.  
Осыны шаралардың   қатаң түрде өтуіне байланысты: инфекциялық аурулар, санитариялық жағдайдың 
өрескел бұзылуы, ауыз су сапасының қанағаттанарлықсыз  болу  тіркелген жоқ.   Осының нәтижесінде  
ауданымызда  5365  оқушы  жазғы ұйымдастырылған демалыс және сауықтыру демалысымен қамтылды  
және  сауықтандырылды.  

 Г.  Даутпаева  Абай  аудандық   Тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы

После смерти Жунусбекова Серика 
Сабетовича, умершего 25 марта 2016 года. 
Всем заинтересованным лицам необходимо 
обратиться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: город Абай, ул. Абая 
56, кв.1. Тел 872131-4-78-05

После смерти Гофман Виктора Влади-
мировича, умершего 22 августа 2016 года. 
Всем заинтересованным лицам необходимо 
обратиться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне по адресу: город Абай, ул. Абая 55,  
Тел 4-21-58

После смерти Кутусова Рафата Хамитови-
ча, умершего 29 апреля 2016 года. Всем заин-
тересованным лицам необходимо обратиться 
к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне по 
адресу: город Абай, ул. Абая 55,  Тел 4-21-58

После смерти Абельпеисова Ушаубая, 
умершего 18 марта 2016 года. Всем заинте-
ресованным лицам необходимо обратиться к 
нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне по 
адресу: город Абай, ул. Абая 55,  Тел 4-21-58

После смерти Вицинского Владимира 
Францовича, умершего 21 марта 2016 года. 
Всем заинтересованным лицам необходимо 
обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре 
Айтбаевне по адресу: город Абай, ул. Абая 26 
«А»,   Тел  8 775 741 63 33, 872131-2-03-84

Утерянное свидетельство № НОБ 1358874 
об окончании школы № 10 г.Абай, выданное 
в 2015 году школой-гимназией № 10  на имя 
Маюрова Диана Викторовна.

Құрметті Абай ауданы мен 
қала тұрғындары !

Сіздерге эпизоотиялық жағдайды індетінің шығуына байланысты, жануарлардың 
жұқпалы ауруларын ағымдағы жылы орын жасау үшін құрбан шалу рәсімін анықталуын 
бақылауға байланысты «Волынка» ЖШС өтеді. Мекенжайы:  Абай қаласы, Гете көшесі,  

2а үй  «Каранара» ауданында).  

Осы жерде сағат 07.00 мал сатылатын болады. 

Сонымен қатар сіздерді қатысуға шақырамыз:

Аудандық мешіт ауласында сағат 9.00 ұлттық спорттық түрлерінен жарыстар өтетін 
болады және сағат 11.00 аудандық мәдениет үйінің алаңында «Құрбан айт мүбәрәк бол-

сын, ағайын!» атты мерекелік концерт өтеді.

Біз сіздер күтеміз!

СӘЛЕМ, МЕКТЕП!
1 қыркүйекте Абай ауданы АК-159/9 

мекемесінде орналасқан №1 кешкі мектеп 
өз есігін оқушыларына кеңінен ашып, тосып 
алды. Мекеме әкімшілігі және ұстаздар та-
рапынан сотталғандар салтанатты тізілісте 
құттықтау,нақыл сөздерін естіді. «Мәңгілік 
ел»бағдарламасы шектеу інде барлық 
оқушыларға 2016-2017 оқу жылының  «Мен – 
өз елімнің патриотымын» атты өткізілген  дәріс 
- Қазақстан Республикасының Егемендігінің 25 
жылдығына арналды.

Оқушылар мектеп ұстаздарын үлкен 
қызығушылықпен, зейін қойып тыңдады. 
Өйткені, барлық қызықтыратын сұрақтарға 
- ұстаз сияқты ешкім жеткілікті жауап бере 
алмайды.

Қазақстан Республикасындағы пенитен-
циарды мекемелерде құралған мектептер 
сотталғандармен жүргізілетін тәрбие процесінде 
үлкен роль атқарады.

Сотталғандарды оқыту және тәрбиелеу мақсатында  №1 кешкі мектебінде ұстаздар мекеме 
әкімшілігімен -тәрбиешілер және психологтармен жемісті жұмы атқаруда. 

2016-2017 оқу жылында көрсетілген мектепте оқып, білім алатын 80 оқушы 8-ші,10-шы 
және 11-ші сыныптарға тіркелген. Ортабілімді мектеп бағдарламасы бойынша Абай ауданы 
№1 кешкі мектептебінің 14 ұстазы дәріс береді. 

Н.А.Шаталова, № 1 кешкі мектеп директорының м.а. 

Уважаемые жители Абайского района!
Органами прокуратуры Карагандинской области реализуется проект «Доступное дошколь-

ное образование».
В рамках данного проекта прокуратурой Абайского района проводится анализ действу-

ющего законодательства, регламентирующего порядок постановки в очередь, зачисления 
детей в дошкольные организации, с определением проблемных вопросов и предложений по 
их устранению.

В настоящее время прокуратурами назначены проверки по вопросу соблюдения законо-
дательства об образовании, в том числе на предмет соблюдения законности при зачислении 
детей в дошкольные учреждения в деятельности ГУ «Отдел образования Абайского района».

Учитывая изложенное, обращаемся к жителям Абайского района об информировании 
прокуратуры об имеющихся нарушениях в сфере дошкольного образования по телефонам 
доверия 4-33-41, 4-34-71.

Прокуратура Абайского района 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые граждане г. Абай и Абайского района! 15 и 23 сентября 2016 года в целях 

оказания бесплатной юридической консультации по правовым вопросам государственной 
регистрации недвижимого имущества, юридических лиц, интеллектуальной собственности и 
других вопросов, входящих в компетенцию судебных исполнителей, нотариусов и адвокатов, 
Управление юстиции Абайского района совместно с филиалом партии «Нұр Отан» проводят 
акцию «Юстиция консультирует».  

Место проведения акции:
- 15.09.2016г. в 11-00, в здании ЦОНа п. Топар Абайского района. 
- 23.09.2016г. в 11-00, в здании филиала партии «Нұр Отан» (г. Абай).

Уважаемые жители Абайского района!
Сообщаем Вам о том, что по запросу Комитета национальной безопасности РК выделен 

трехзначный телефонный номер горяей линии «110», предназначенный для приема сообще-
ний, связанных с террористическими угрозами. 

В случае ставшей известной Вам информации о террористических угрозах, Вы сможете 
сообщить о готовящихся терроритсических актах по телефону горячей линии «110», звонок 
бесплатный.  

МПС УВД Абайского района

Уважаемые жители города 
Абай и Абайского района!

Сообщаем вам, что в целях контроля за эпизоотической ситуацией, в связи со вспыш-
кой инфекционных заболеваний животных в текущем году место для совершения обряда 
жертвоприношения определено на объекте убоя ТОО «Волынка» по адресу: г. Абай, ул. 

Гете, д. 2а (в районе «Каранара»).  

Здесь же с 07.00 часов будет организована торговля животными.

Также приглашаем вас принять участие:

В спортивных соревнованиях по национальным видам, которые пройдут с 09.00 часов 
на территории мечети и праздничном концерте «Құрбанайт мүбәрәк болсын, ағайын!» в 

11.00 часов на площади районного ДК.

Мы ждем вас!

ҚҰРБАН АЙТ – ҚҰТТЫ МЕРЕКЕ!
Аса мейірімді, ерекше рақымды Алланың атымен бастаймын! Қасиетті де, қастерлі 

Құрбан айт мейрамына аман-есен жеткізген Раббымызға сансыз шүкірлер болсын! Құрметті 
қарағандылықтар, қадірменді бауырлар! Баршаңызды алда келе жатқан ұлық мерекемен шын 
жүректен құттықтаймын!  

Құрбан айт – жүрекке жылу сыйлайтын, жер жаһандағы адамзаттың барлығын татулық 
пен бірлікке, сыйластық пен ауызбірлікке, кешірімге шақыратын күн. Адамзат баласы бұл күні 
құлшылық, ғибадаттарын арттырып, құрбандық шалу сияқты сауапты істерімен Аллаға жақындай 
түсуге ұмытылады.  Құрбан сөзінің өзі араб тілінен аударғанда «жақындау» деген мағынаны 
береді. Әлем мұсылмандарының басы бір жерде қосылып, қажылық парызын өтейтін де осы 
кез. Биылғы жылы қасиетті мекенге аттанған бауырларымыз ерекше көп. Қажылық орнына аяқ 
басқан біздің жерлес, қандастарымыздың да аман-есен елге оралуын нәсіп етсін деп тілейміз! 

Жылдан жылға дәстүрлі дініміз қанатын жайып, халқымыздың дені дінге бет бұрып, Құрбан 
айт мейрамының да маңызы артып келеді. Елімізде мерекеге орай демалыс күні жарияланып, 
ұлық мереке мемлекеттік деңгейде тойланып жүр. 

Мейрам күні айт намазынан кейін орындалатын құлшылықтың бірі –құрбандық шалу екені 
белгілі. Алла жолында құрбан етілген мал еті ағайын-туыс, жағдайы жоқ отбасылар мен жетім-
жесірлерге үлестіріледі. Құрбандық шалудың қаншалықты сауапты іс екенін төмендегі мына 
хадистен білуге болады:  «Адам баласы құрбан айт күнінде (құрбан шалып) қан ағызудан да 
сүйікті басқа іспен Алла Тағалаға жақындаған емес. Қаны ағызылған мал қиямет күні мүйіздері, 
тұяқтары және жүндерімен келеді. Ағызылған қан жерге тамбай жатып, Алла Тағаланың 
құзырында үлкен мақамға жетеді. Сондықтан құрбандарыңды көңіл ризашылығымен шалыңдар» 
(Тирмизи, Адахи,1). 

Құрбан айт – отбасылық мереке! Ата-аналарыңызға, балаларыңызға сыйлық сыйлау 
мерекенің сәнін кіргізе түседі. Өскелең ұрпаққа да мұндай үрдіс үлгі болады. 

Құрбан шалу 12-ші қыркүйектен айт намазынан кейін басталып, айттың үшінші күнінің ақшам 
намазына дейін жалғасады. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр және түйе малдары жарамды. Құрбан 
ретінде шалынатын қой және ешкі кем дегенде бір жасар, сиыр екі жасар, түйе бес жасар болуы 
керек. Алты-жеті айлық кепе қозы бір жасар қой сияқты семіз, етті болса, құрбандыққа шалуға 
жарайды. Қой мен ешкінің еркегін, сиырдың ұрғашысын шалу абзал. 

Айт намазы Қарағанды өңірі мешіттерінде сағат 7:30-да оқылады.  
Сіз бен біз болып қасиетті Құрбан айтты төрт көзіміз түгел, жақсы көңіл күйде қарсы алуға 

жазсын! 
Құрметті ағайын! Шалған құрбандықтарыңыз, ниет-тілектеріңіз қабыл болсын! Алланың 

рақымына, Пайғамбарымыздың шапағатына бөленіңіздер!  
Асқар Мейрамбекұлы

Абай аудандық орталық мешіт тің бас имамы


