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Недавно комиссия во главе с 
заместителем акима области 
Галымжаном  Абдраимовым  
совершила рейд в Илийский район. 
Цель приезда заключалась в 
выявлении незаконных объектов 
строительства в придорожном 
сервисе. Проверяющих из области 
сопровождали аким района 
Кыдыркельды  Медеуов  и  
р у к о в о д и т е л и  в с е х  
государственных служб. В 
результате объезда вдоль трассы 
«Алматы - Байсерке» были 
в ы я в л е н ы  н а р у ш е н и я  
строительных норм и возведение 
объектов малого и среднего 
бизнеса без разрешительных 
документов. Однако владельцы 
земельных  участк ов  эти  
нарушения отступлением от 
закона не считают. Незаконное 
с т р о и т ел ь с т в о  о бъ е к т о в  
объясняют тем, что главное для 
них построить и запустить 
б и з н е с ,  а  с о б р а т ь  в с е  
официальные бумаги можно 
позже. Также представители 
областного акимата побывали в 
Энергетическом и Байсеркенском 
округах, где выявили стихийные 
места торговли близ торговых 
рынков. 

В завершении поездки 
заместитель акима области 
Галымжан Абдраимов поручил 
государственным служащим 
Илийского района устранить все 
недостатки по незаконному 
строительству в короткий срок. Напомнил всем, что при строительстве любого объекта, прежде всего, необходимо провести 
экспертизу проектно-сметной документации, получить все согласования, лишь после этого вести строительно-монтажные 
работы. «Закон необходимо соблюдать всем. Потому объекты, не соответствующие строительным нормам и правилам, 
подлежат демонтажу», - пояснил замакима Алматинской области Галымжан Абдраимов. 
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Ғ а л ы м ж а н  Ə б д і р а й ы м о в  ə р б і р  
заңсыздықтарды ерінбей бірден қадала отырып 
сұрастырып, бəрін заңды етіп жасауға 10 күн 
мұрсат берді. Ол алдымен Байсерке округіндегі 
орталық базардың маңында жауыннан кейінгі 
саңырауқұлақтай қаптаған кəуəп жасайтын 
дүңгіршектер мен қызыл сызық бойына 
орналасқан сауда контейнерлерін алып тастауды 
бұйырды. 

Сол-ақ екен, аудан əкімінің ұйғарымымен 
аудан əкімінің орынбасары Н. Құматаев бастаған 
аудандық сəулет жəне қала құрлысы, аудандық 
ішкі істер басқармасы, тұтынушылар құқығын 
қорғау басқармасы, кəсіпкерлер палатасының 
басшылары барлығы аудан көлеміндегі жабайы 
саудамен айналысып жүрген алып-сатарлармен 
күресті бастап кетті.

Əрбір дүңгіршек санитарлық талаптарға 
мүлдем сай келмейтін болып шықты. Мысалы 
Өтеген батыр кентіндегі «Биля» базарына қарама-
қарсы орналасқан тандыр нан сататын 
дүңгіршектің ішіне кіріп жағдайын білген 
комиссиялық топтың көзі шарасынан шығып кете 
жаздады. Нанды илейтін орындары тазалық 
ауылынан тым алыста. Қап-қара жуылмаған 
ыдыстары шаңы шыққан жерде тұр. Ал саудагер 
деп тұрғанымыз көрші елден келген өзбек 
азаматтары болып шықты. Бірде біреуінің төл 
құжаты болмағандықтан уақытша қамау орнына 
жеткізілді. 

Бас көтеріп арызданып жатқан саудагерлерге 
жауап берген аудандық сəулет жəне қала құрлысы 
бөлімінің басшысы Р. Каипов: «Біз сіздердің сауда-саттық 
орындарыңыз заң аясында болса үндемес едік. Ал сіздер 
заңды белшесінен басып, қызыл сызық бойында тұрып 
алғансыздар. Біздің бөлімге келіп жобаға тапсырыс 
берсеңіздер, жерлеріңізді геодезис мамандарына белгілетіп, 
əдемі сауда орынын салып ашсаңыздар құба-құп болары еді 
ғой» деген басуын айтты.

Осылайша Алматы облысын көгалдандыру ережелеріне 
сəйкес келмейтін кез-келген заңсыз орналасқан 
дүңгіршектердің «уақыты» тəмəмдалды.

Бұрындары жабайы сауданың шырмауында қалып, 
арлы-берi жүретiн адамдарға жол қалдырмай бара жатқан 
Өтеген батыр, Байсерке ауылдарындағы шимайласқан 
сауданың жолы бір жола кесiлдi. Оларға таңғы 9:00 бастап 
кешкі 18:00 ге дейін бақылау қойылатын болады. 

Барлық жабайы саудамен айналысып жүрген алып-
сатарларға ескертпе хаттамалары берілді. 10 күннің ішінде 
жабайы сауда орындары атауымен жоқ болады. Енді осы 
əдетін қоймаған алып-сатарлармен Ішкі істер департаменті 
айналысатын болады. 

Б.ЧОЙБАСОВ.

Қазақстан республикасының 25 жылдық  мерекесіне орай Өтеген батыр 
кентіндегі орталық стадионда  аудандық ішкі саясат бөлімі мен аудан 
жастарының басын біріктірген аудандық жастар форумы өтті. Ауданда 
мемлекеттік жастар саясатының жүзеге асырылуы, жастардың тұлға болып 
қалыптасуы мен азаматтық позициясын орнықтыруды мақсат еткен форумға 
аудан əкімінің орынбасары Д.Жүнісов, Алматы облысы Жастар саясаты 
мəселелері басқармасының басшысы Р. Алпысбаев, аудандық бөлім 
басшылары мен аудан жастары қатысты.

Жиынды аудан əкімінің орынбасары Д. Жүнісов ашты.  Ол сөзінде: «Мен 
жастарға сенемін деп Мағжан ақын айтқандай бүгінгі уақыт жалынды 
жастардың уысында. Қашанда осы бір жұдырық болып жұмылған бірліктеріңіз 
тарқамай аудан атын асқақтатып, елдің өркендеп өсуіне үлкен үлестеріңізді 
қоса беріңіздер. Аудандағы əрбір іс-шара барысында жанын салып, ілеліктер 
арасында дұрыс қоғамдық пікірді қалыптастырып жатырсыздар. Алға жастар, 
Алға Қазақстан!», - деп жастарды белсенділікке шақырды.

Жарыссөзден кейін кең жап-жасыл болып көктеммен бірге жайнаған 
стадионда аудан көркемөнерпаздары өз өнерлерін көрсетті. Олардың ішінде 
испания жерінен жүлделі орын алған «Элегия» əн-би ансамбілі, іленің жас 
əншілері Д. Нұршат, Е. Исатаев жетекшілік ететін «Алтын ғасыр» квартеті Алаш 
тобының «Батырлар жырын» əуелетсе «Сарытауқұм» ансамбілі əр ұлттың 
əнінен құралған поппуриді орындады. 

Салтанатты шарада ел дамуы үшін аудан жастарының еңбекке, қоғамдық 
өмірге белсене араласуы, ауданда белсенді жастар қатарын арттыру, оларға 
қолдау көрсету, əлеуметтік желіні тиімді пайдалану жолдары талқыланып, 
жалынды жастарға форум барысында  мадақтама қағаздарын табыс етті. 
«Жас дəрігер», «Жас спортшы», «Жас кəсіпкер», «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасымен келген «Жас ұстаз» номинациясы бойынша табысталған 
мадақтама қағаздар өз иелерін тауып жатты.

Аудандық Жастар орталығының жетекшісі Ж. Тəттімбетов «Біз осы 
салтанатты форумымыздан кейінде үлкен жұмыс күтіп тұр. «Ардагерлерді 
ардақтайық» бағдарламасы аясында аудан көлеміндегі 25 ардагердің үйіне 
барып үй шаруаларына қолқабыс етеміз» деп ағынан жарылды.

Өз тілшіміз

Рейд

ЗАҢСЫЗ САУДАҒА ЖОЛ ЖОҚ!
Заңсыз құрылыс пен жабайы саудаға 

жол жоқ. Өткен аптада ауданымызға 
Алматы облысы əкімінің орынбасары 
Ғалымжан Əбдіраймов жұмыс сапарымен 
келді .  Іс  сапардың мақсаты жол 
бойындағы заңсыз орналасқан нысандар 
м е н  ж а й м а  б а з а р  ж а с а п  а л ғ а н  
саудагерлермен күресті күшейтуді аудан 
əкімі Қ. Медеуовке  міндеттеді.

Ел Тəуелсіздігінің 25-жылдығына 
жəне Қазақстан Республикасының 
мəдениет қайраткері, Іле ауданының 
« Қ ұ р м е т т і  а з а м а т ы »  Т ө р т к е н  
Кененқызының 80 жасқа толуына орай, 
аудан əкімдігі жанындағы «Əлібек 
Нұрқожа» атындағы халықтық ардагерлер 
ансамблі «Əн жырым саған – Тəуелсіздік» 
атты концерттік бағдарламасымен 
ауданымыздың округтеріндегі елді-
мекендерді аралады.

Барлық елді-мекендерді аралап, 
концерттік бағдарламаларын өткізгеннен 
кейін Энергетический ауылдық округ əкімі 
«Ұлыстың ұлы күні – Наурыз» мерекесіне 
жəне Іле ауданының құрметті, сыйлы 
азаматы Төрткен Кененқызының 80 жасқа 
толуына орай жақында «Мақсат» 
кафесіде ардагерлер ансамбліне 
дастархан жайып, ақ тілектерін айтты. «Ақ 
орамал – тоң болмайды, жол болады» 
демекші, округ əкімі Н.Көкім ардақты 
əжелерімізге  ақ  орамал  тағып,  
аталарымызға тақия кигізіп, Төрткен 
Кененқызына шапан, қолына естелік жүзік 
тақты.

А.АБИРОВА, 
Энергетический ауылдық округі
əкімі аппаратының бас маманы. 

Өсетін елдің қарты қазына болар

АЛАШ АТЫН АСПАНҒА ШЫҒАРАР 
ОЛАР БІР ТАҢДА

Ереже елегі

Жастар саясаты
















