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Адамзаттың бəрін сүй, бауырым деп

АСТАНА. ҚазАқпарат - ШҚО әкімі Даниал Ах-
метов Қазақстандағы Канаданың Төтенше және 
өкілетті елшісі Шон Стайллмен кездесті. Бұл тура-
лы облыс әкімінің баспасөз қызметі хабарлады.

Даниал Ахметов пен Қазақстан Республика-
сындағы, Қырғызстан Республикасындағы және 
Тәжікстан Республикасындағы Канаданың 
Төтенше және өкілетті елшісі бірқатар ықпалдастық 
мәселелеріне тоқталды.  Аймақ кәсіпорындарымен 
танысқан елші мырза тау-кен саласындағы байла-
нысты одан әрі нығайтуды ұсынды.

Аймақ басшысы Даниал Ахметов Шығыс 
Қазақстан үшін ауылшаруашылық өнімін жүзеге 

асырудағы тәжірибесі мол канадалықтармен ауылшаруашылығы саласында тығыз қарым-
қатынас орнату мақсаты бар екенін айтып өтті. Шон Стайлл өз кезегінде Канадада үнемі 
өткізіліп тұратын ауылшаруашылығы көрмелеріне қатысуға және агроөнеркәсіп саласындағы 
бірлестіктермен танысуға шақырды.

Кездесу соңында ШҚО әкімі елші мырзаға Шығыс Қазақстанда канадалық хоккей мектебін 
ашуды ұсынды. 

ДАНИАЛ АХМЕТОВ КАНАДА ЕЛШІСІНЕ ШҚО-
ДА СОЛ ЕЛДІҢ ХОККЕЙ МЕКТЕБІН АШУДЫ 

ҰСЫНДЫ

Еліміз бойынша қазан айының алғашқы 
жексенбісінде аталып өтілетін ұстаздардың  
кәсіби мерекесі ауданымызда да жылма-жыл 
жарасымды түрде ұйымдастырылып, тың 
мағынамен көрініс тауып келеді. Ағымдағы 
жылы да бұл үрдіс лайықты деңгейде орын 
алды. Аталмыш кәсіби мерекенің мағынасы 
терең сан қырлы астары бар. Адамзатқа 
өмірді тануды үйрететін ізгі жандардың 
қоғамдағы мәртебесін айқындап, оларға өз 
кезегінде сый-құрмет көрсету, һәм аталмыш 
мамандық иелерінің жауапкершілігіне үңіліп, 
сырына терең бойлау – өнегелі 
іс. 

Алашқа рухани ұстаз болған 
ұлылар туған елдің мұғалімдер 
қауымы да мерейлі. Аудан пе-
дагогтары аталмыш мерекені 
биыл зор жетістікпен қарсы 
алды. Ұлағат иелерінің төл 
мерекесі қазан айының 5-і күні 
аудандық Мәдениет үйінде 
салтанатты түрде бастау алды. 
Бұл күні Мәдениет үйін бетке 
алған ұстаздар қауымы қызыл 
кілемшемен залға беттеген сәтте 
алдарынан гүлдерін тосқан 

жас мұғалімдер қарсы алып, 
құшақтарын қып-қызыл гүлге 
толтырса, фойэде ұлт-аспаптар 
оркестрінің күмбірлі күйі жанға 
шуақ сыйлап тұрды. Әсіресе, 
бұл күні  жас ұрпақ жолын-
да сан жылдар бойы қажыр-
қайраттарын аямай тер төккен 
ардагер ұстаздардың құшағы 
гүлге, көңілдері қуанышқа 
толды. Осынау әсерлі сәттерде 
ерен еңбектерінің арқасында 
абырой белесінен көрініп, 
есімдері құрметпен аталатын 
жаны ізгі жандардың арамызда 

мол екеніне көз жеткізгендей болдық.
Залда арнайы қонақтар үшін фуршет 

те әзірленген еді. Тәттілерден дәм татқан 
ұстаздар қауымы шәкірттері әзірлеген 
концерттік бағдарламаны тамашалап, көңіл 
жадыратты. 

Айта кетейік, бұл жолғы кеш тізгінін 
аудандық Білім бөлімі және Абай мек-
теп лицейінің жас ұстаздары мен мектеп 
оқушылары ұстаған еді.

 (Басы. Соңы 4 бетте)

Кәсіби мереке

МАҚТАУ  ДА,  МАРАПАТ  
ТА  МҰҒАЛІМДЕРГЕ!

Қазан айының алғашқы хабаршысындай 
келіп жететін Қарттар күні де әне – міне 
дегенше орын алып үлгерді. Қарт деген-
нен шығады, «Қариясы бар үйдің қазынасы 
бар» деп дана халқымыз тегін айтпаса ке-
рек. Себебі, көненің көзі, ақылдың кені сана-
латын қарияның сөзі дана, ісі ғибратты, өзі 
бір шежірелі кітап сынды. Ежелден үлкенін 
сыйлап, ауызы дуалы ақсақалдардан бата 
алып, халықты бірлікке, елдікке шақырған 
тәрбиелі сөздерін, аталы сөздерін тыңдап 
өскен ұрпақ қарттарын қазынаға балағанын 
осы сөздерден көреміз. 

Халқымыздың рухани құндылықтарының  
ішінде жасы үлкенді құрметтеу, олардың 
өнегелі өмірінен тәлім алу - тарихи тұрғыда 
қалыптасқан дәстүр. Осы  атадан балаға ми-
рас болып, сан ғасырлар бойы жалғасып келе 
жатқан салт - халықтың береке бірлігін, адам-
дар арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, 
ынтымақпен  ұйысып, ел болуға ықпал 
ететін құндылық. Өнегелі өмірімен жұртына 
сыйлы ақсақал көп. Абай елі де ақылы да-
рия қариялардан  кенде емес. 
Аудандық ардагерлер кеңесі, 
9 бастауыш ардагерлер ұйымы 
өңірдегі атқарылып жатқан 
барлық келелі бастамаларға, 
аудан өркендеуі үшін жасала-
тын қандай да бір жұмыстарға 
белсенді атсалысып, мақсатты 
іске халықты жұмылдыруда 
ерен еңбек сіңіріп келеді. «Көп 
жасаған қария - ақылы теңіз дария» демекші, 
мұндай жандардың қатары біздің ауданы-
мызда жетерлік. Аға буын өкілдерінің ұлы 
Отан соғысы жылдарындағы тылдағы 
жанқиярлық ерлігі, одан кейінгі тұралаған 
өндіріс пен халық шаруашылығын қалпына 
келтіру, басқадай да сан-салалы жұмыстарды 
атқару кезіндегі ерен еңбектері өскелең ұрпақ 
тарапынан ешқашан назардан тыс қалмауы 
тиіс. 

Ерік - жігерін ұрпағының жарқын 
болашағы үшін сарп еткен қарияларымызды 
қадірлеу - баршаның міндеті. Ұрпақ үшін 
тағылымы мен тәрбиесі мол әр жыл сайын 

дәстүрлі түрде өтетін 1 қазан - Халықаралық 
қарттар күні Қарауылда да биыл айрықша 
аталып өтті. 

  Аудан әкімі Тұрсынғазы Жантұяқұлының 
ұйытқы болуымен аудан басшыла-
ры, ауданның игі жақсылары қатысқан 
ауданымыздағы «Атамекен» тойханасын-
да өткен осынау шуақты мерекеге саналы 
ғұмырлары жас ұрпаққа үлгі-өнеге боларлық 
қариялар жиналды. Жастары 75-тен 100-ге 
дейінгі аралықтағы ақ жаулықты әжелер 
мен көкірегі шежіреге толы қазыналы 
ақсақалдар, аудан басшылары қатысты. 

«Атамекен»  тойханасында өткен мерекелік 
шарада ауданымыз бойынша  жасы 75- тен 
асқан қарияларға арналып арнайы дастар-
хан жайылып, сый- сияпаттар үлестірілді. 
Жайшылықта қарыс қадам шыға алмай-
тын, дария кеуде, тау мүсін қазыналы 
қарттарымыз мерейлі мерекелерінде өзара 
бас қосып,  өткен кеткенді әңгіме етіп, 
арқалары кеңіп, шүйіркелесіп, бір жасап 
қалғаны рас. Әсіресе, залда қойылған  ата-

әжелеріміздің шебер қолдарынан шыққан 
көне бұйымдар көрмесі де көпшілікті тамсан-
дырып, көз қанықтырды. 

Қарттар күнінің әр ауылдық округтерде 
мерекеленіп жатқаны, тіпті мекемелерде де 
өткізілуі - оларға деген өскелең ұрпақтың 
құрметі екені даусыз. Жылдағы дәстүрге сай 
ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің бастығы Сағдат 
Тәтиева басқаратын ұйымшыл ұжым бұл күні 
де үлкен даярлық жасапты. Оны қарттардың 
әжім әдіптеген жүзіндегі қуаныштан анық 
аңғаруға болатын еді. 

(Басы. Соңы 5 бетте)

Атаулы күн 

ҚАРТТАРЫН   ҚАДІРЛЕГЕН 
          ЕЛ ОЗАДЫ
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Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына орай 8-9 қазанда «Қуатты 
өңір-қуатты Қазақстан» акциясы аясын-
да Астана қаласында Шығыс Қазақстан 
облысының күндері өтеді. 

Көрмелер, қойылымдар, концерттік 
бағдарламалар мен ауылшаруашылығы 
өнімдерінің жәрмеңкесінен тұратын іс-
шаралар елордалықтарға Ел тәуелсіздігінің 
25 жылында облыстың экономикалық және 
мәдени салада жеткен жетістіктері жайлы ба-
яндайды.

Қазақстан Республикасының Президенті - 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатын 
ұстанған Шығыс Қазақстан облысы 25 жыл-
да әлеуметтік-экономикалық, өнеркәсіп, ауыл 
шаруашылығы, мәдениет және спорт салала-
ры бойынша жарқын жетістіктерге жетті.

Атап айтсақ, 25 жыл ішінде жалпы өңірлік 
өнім көлемі 8,8 миллиард теңгеден 2,3 трил-
лион теңгеге дейін немесе 260 есе өсті. Жал-
пы ішкі өнім тұрғындар санына шаққанда 5 
мың теңгеден 1656,2 мың теңгеге дейін неме-
се 330 есе ұлғайды.

Ел Тәуелсіздігінің 25 жылы ішінде өңірде 
150 білім нысаны салынды, оның ішінде 
129 мектеп, 21 балабақша бар, 100-ден 
астам денсаулық сақтау нысаны ашылды, 
олардың қатарында 17 аурухана, 28 ауылдық 
дәрігерлік амбулатория, 7 медициналық 
пункт, 13 стамотологиялық клиника бар. 
Мұнымен қоса, 40 мәдениет нысаны ашылды, 
оның ішінде 11 Мәдениет үйі, 5 Достық үйі, 
10 саябақ, 3 мұражай бар. Спорт саласында 
300 жаңа нысан пайдалануға берілді, оның 
ішінде 17 сауықтыру кешені, 139 футбол 
алаңы, 137 хоккей қорапшасы, 2 ипподром, 
3 хоккей модулі, Жекпе-жек сарайы, теннис 
корты, жеңілатлетикалық манеж, орталық 
жабық жүзу бассейні, спортқа дарынды 
балаларға арналған мектеп-интернат, тау 
шаңғысы кешені ашылды. 

Өңірде іске асырылып жатқан жобалар 
тек дамуды ғана емес, бастысы халықтың 
жағдайын жақсартып, біртектілікті 
нығайтып, бейбітшілікті сақтауға 
бағытталуда.

2016 жылғы 8 қазанда «Көрме» 
орталығында Шығыс Қазақстанның Берел 
қорымы, Шілікті обасы сынды бірқатар 
тарихи орындарда табылған құнды 
археологиялық артефактілердің көрмесі, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
музейінде өңірдің бай мәдени өмірін таныс-
тыратын «Шығыс Қазақстан суретшілері.
Уақыт портретіне штрихтер» және «Үлкен 
жол кезеңдері» тақырыбындағы сурет және 
фото көрмелері, Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Академиялық кітапханасында 
«Тәуелсіздіктің жарқын жетістіктері: Шығыс 
Қазақстан» атты кітап көрмесі, театр сүйер 
қауымға, дәл осы күні Л.Гумилев атындағы 
Еуразия Ұлтттық университетінде Өскемен 
қаласындағы облыстық драма театры сах-
налайтын К.Людвигтің «Жұлдызды сәт» 
қойылымы және Семей қаласының Абай 
атындағы облыстық театры ұсынатын 
Ф.Достоевскийдің «Дядюшкин сон» атты 
спектакілі көрсетіледі. «Қазақстан» спорт 
сарайында «Торпедо» және «Астана» ба-
лалар хоккей командалары арасындағы 
достық турнирі, «Барыс» х/к-ның белді 
ойыншысыТалғат Жайлауовтың қатысуымен 
балаларға хоккейден шеберлік сағаты 
өткізіледі. 

Қазан айының 8-9 күндері «Хан Ша-
тыр» сауда ойын-сауық орталығының 
алаңында «Қазақстанда жасалған» атты 
ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі 
ұйымдастырылатын болады. Жәрмеңкеде 
елорда тұрғындарына 300 тоннаға жуық түрлі 
ауыл шаруашылық өнімдері ұсынылмақ. 

Екі күн бойы «Көрме» орталығында 
Шығыс Қазақстан облысының жетістіктері 
жайлы паш ететін «Бейбітшілік пен 
жасампаздықтың 25 жылы» атты бұйымдар 
мен өнімдердің көрмесі өтеді.

Сондай-ақ, іс-шара барысында 
Ә.Қашаубаев атындағы облыстық филармо-
ния ұжымы келушілерге екікүндік мәдени 
концерттік бағдарламасымен көтеріңкі көңіл-
күй сыйлайды.

АСТАНАДА ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН 
ОБЛЫСЫНЫҢ КҮНДЕРІ ӨТЕДІ

Біздің балаларымыздың алдынан жаңа 
мүмкіндіктер ашылу үшін қажет. Қазақ және 
орыс тілдері –бұл біздің күнделікті өміріміздің, 
ортақ мәдениетіміздің бір бөлігі, ал ағылшын 
тілі – әлемдік қарым-қатынас тілі.

Біздің жастарымыз, оның ішінде ауыл жастары 
сапалы тілдік білім алулары тиіс. Дей тұрғанмен, 
көптеген жастар негізгі оқыту тілі – ағылшын 
тілі болып табылатын еліміздің ЖОО-на (Назар-
баев университеті, КИМЭП, ҚБТУ) түсу кезінде 
кедергілерге кезігіп жатады.

Басқа тілдерді білу – бұл игілік. Ол тұлғаның, 
мемлекеттің дамуына септігін тигізеді, 
халқымыздың бірлігін нығайтады.

Үштілділікті енгізу қазақ тілін білуге қалай әсер 
етпек?

Қазақ тілін үйретуге басымдық беру – бұл 
мемлекеттік тілдік саясаттың басты мақсаты. 
Тиісті мемлекеттік бағдарламаларда барлық 
Қазақстан азаматтарының қазақ тілін меңгеру 
міндеті қойылған. Үштілділікті енгізу жоспары 
да осы міндетті көздейді. Бүгінгі басты мәселе– 
қазақ тілін оқыту әдістемесінің кемшілігі. Бүкіл 
Қазақстанда және жеке біздің облысымызда 
халықаралық стандарттар негізінде тілдерді, 
бірінші кезекте – қазақ тілін үйретудің бірыңғай 
амал-тәсілдері әзірленуде.

Бізде ағылшын тілін білетін пән оқытушылары 
жеткілікті ме? Біздің пән оқытушыларымыздың 
ағылшын тіліне осылай жедел көшіп, бірнеше жыл-
дан соң-ақ сол тілде сабақ берулері мүмкін бе?

2019 жылдың соңына қарай пән мұғалімдерін 
оқытып шығаруды жоспарлап отырмыз.

Сонымен қатар кейбір ағылшын тілі пәнінің 
мұғалімдері жоғары оқу орындарына түсіп, төрт 
пән бойынша екінші білім алуға ниетті.

Қазақстандық мектеп оқушылары үшін тілдерді 
үйрену жүктемесі артпай ма?

Біздің елімізде бала дүниеге келісімен 
көптілдік ортаға түседі, егер оның тілдерге деген 
қызығушылығын қолдап отырса, жеті жасын-
да оның әлеуеті біртілді құрдастарына қарағанда 
айтарлықтай жоғары болады. Әдетте бала өзі 
мұны байқамайды. Бұл спорттағыдай: үнемі 
шұғылданатын адам жүктемелерге көндігеді; 
оның күші, төзімділігі, өжеттілігі тек ұлғая түседі. 
Ми да сол сияқты; оны жаттықтыру интеллект 
коэффициентін көтереді.

20 жыл бұрын бүкіл әлем ағылшынша сөйлейтін 
болады деп сенген ағылшындар міндетті екінші 
тілді меңгеруден бас тартады. Жүргізілген зерттеу-
лер осы шешімнің айтарлықтай жағымсыз салда-
рын анықтады және бүгінгі күні олар әр мектепте 
міндетті екінші тілді оқытуға қайта оралып отыр. 
Жалпы, бірнеше тілді меңгерген балалар барынша 
табысты, олар нақты, техникалық пәндерді жеңіл 
меңгереді. Біздің балалар – әлемдегі көптілділікке 
барынша дайындалған балалардың бірі, бұған 
келіспеуге болмайды.

Осындай «тәжірибелерден» балалардың жалпы 
білімі төмендеп кетпей ме?

Бұл күдіктерді қазақ-түрік лицейлеріндегі 
оқыту жүйесінің көпжылдық тәжірибесі сейілте 
алады. Ата-аналар мен мектеп оқушылары 

арасындағы танымалдыққа қазақ-түрік лицейінің 
оқушылары бірінші кезекте бірнеше тілді білудің 
жоғары деңгейі және ұлттық бірыңғай тестілеуді 
тапсырудағы тұрақты жоғары нәтижелері 
арқасында ие болып отыр.

Қазақ-түрік лицейіне алғаш келгенде 
балалардың барлығы бірдей полиглот болып 
келмейді. Тіпті көпшілігі ана тілін жеткіліксіз 
меңгерген. Бастапқыда оларға жазғы курстарда 
тілді қарқынды үйретеді. 6 - сыныптан бастап 
жаратылыстану-математика циклінің пәндері: 
математика, физика, химия, биология және ин-
форматика ағылшын тілінде оқытыла бастайды. 
Гуманитарлық пәндер – қазақ тілінде, орыс тілі 
мен әдебиеті – орыс тілінде оқытылады. Лицейді 
тәмамдаған түлектер тек қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерін ғана емес, сонымен қатар түрік тілін де 
жетік меңгеріп шығады.

Оқу пәндерін үш тілде оқыту қашан басталады?
«ҚР Үш тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 

жылдарға арналған жол картасы» бағдарламасы 
аясында 2019 жылдан бастап. 10 - 11 сыныптарда 
төрт пәнді (физика, химия, биология, информати-
ка) оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін болады.

7 - 9 сыныптарда Қазақстан тарихы, қазақ тілі, 
қазақ әдебиеті қазақ тілінде, дүниежүзі тарихы 
орыс тілінде оқытылады.

Алдағы оқу жылында облыста үштілділікті 
енгізу бойынша қандай шаралар атқарылатын бо-
лады?

Оқыту орыс тіліндегі мектептердегі қазақ 
тілі пәні педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор Ф.Ш. Оразбаеваның жаңа деңгейлік 
оқулықтары бойынша оқытылатын болады.

Оқу қазақ тілінде жүргізілетін мектептер-
де орыс тілі пәні Ресей Федерациясы Мәскеу 
мемлекеттік педагогикалық университеті шетел 
студенттеріне арналған филология факультетінің 
деканы, филология ғылымдарының докторы, про-
фессор Е.А.Хамраеваның жаңа әдістемесі бойын-
ша беріледі.

Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің мұғалімдері 
үшін жаңа оқулықтар бойынша оқыту әдістемесі 
жөнінен біліктілікті арттыру курстары 
ұйымдастырылды.

Жаз кезінде біліктілікті арттыру курстарына 
тартылатын ұстаздардың еңбек демалысы қалай 
өтелетін болады?

- 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚР ЕК-
нің 95-бабының 1,2,3,4 тармақтарына сәйкес:

Кері шақыртып алуға байланысты жыл 
сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының 
пайдаланылмаған бөлігі еңбек шарты 
тараптарының келісімі бойынша ағымдағы жұмыс 
жылы ішінде немесе келесі жұмыс жылында кез 
келген уақытта беріледі немесе келесі жұмыс 
жылының жыл сайынғы ақы төленетін еңбек дема-
лысына қосылады.

Он сегіз жасқа толмаған жұмыскерді, жүкті 
әйелдерді және ауыр жұмыстарда, еңбек 
жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті 
жұмыстарда істейтін жұмыскерлерді жыл сайынғы 
ақы төленетін еңбек демалысынан кері шақыртып 
алуға жол берілмейді.

Үштілділік: сұрақ-жауап

ҮШТІЛДІЛІК БІЗГЕ НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ?

Білім беру үрдісінің нақты жағдайын анықтау 
және объективті ақпарат алу мақсатында Шығыс 
Қазақстан облысы білім басқармасының өңірлік 
білімдегі жаңа технологиялар орталығы жыл 
сайын аудандық (қалалық) білім бөлімдерінің 
рейтингін жасайды. Рейтинг аудандардың білім 
беру жүйесінің жағдайын бағалауға, дамымай 
қалу себептерін анықтауға және білім беру сапа-
сын жақсарту үшін ұсынымдар жасауға мүмкіндік 
береді.

Білім беру саласын бір ғана көрсеткіш 
арқылы бағалау мүмкін емес. Бұл тапсырманың 
қиындығын ескере отырып, Шығыс Қазақстан 
облысының білім басқармасы «Шығыс Қазақстан 
облысы аудандық және қалалық білім бөлімдерінің 
қызметін рейтингтік бағалау туралы» ережені 
бекітті. Бұл ережеде білім бөлімдері рейтингін 
қалыптасу әдістемесі сипатталған.  

Рейтинг жылына 5 рет жүргізіледі: тоқсан 
сайын және жылдық. Рейтинг мектепке дейінгі 
білім, жалпы орта білім, педагогикалық кадрлар, 

материалдық-техникалық база, дарынды балалар, 
қамқоршылық және қамқорлыққа алу, инклюзивті 
білім көрсеткіштері бойынша жүргізіледі. 

Рейтингті жасаған кезде 2016-2019 жылдарға 
арналған Қазақстан Республикасы білім және 
ғылымды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы,  
«Қазақстан жаңа жаһандық шынайылықта: өсу, 
реформа, даму» Жолдауы сияқты  еліміздегі басты 
құжаттарда көрсетілген мақсат-міндеттер  негізге 
алынады. 

2015-2016 оқу жылының жылдық рейтинг 
нәтижесі бойынша бірінші орынды Зайсан ауданы 
иеленіп отыр.  Одан басқа Күршім ауданы, Рид-
дер қаласы, Тарбағатай және Көкпекті аудандары 
алғашқы бестікке кірді. Ұлан ауданы ең соңғы 
орынды иеленді. 

Рейтинг білім басқармасы жүйесін жетілдіруге, 
жүктелген стратегиялық тапсырмалар мен 
қызметтердің жүзеге асырылу тиімділігін 
анықтауға және олқылықтарын жоюға көмектеседі.

БІЗДІҢ  ОБЛЫСТАҒЫ №1 ЖЕҢІМПАЗ КІМ?

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы 
бойынша мектеп жасына жеткен әр бала мектепке баруы 
тиіс. Бірақ, әртүрлі жағдайларға байланысты кейбір ата-
аналарға балаларын мектепке жіберу қиынға түсіп жа-
татыны бар. Кейбіреулері балаларына портфель әперуге 
жағдайлары болмаса, енді бірінің мектеп формасын сатып 
алуға қаражаттары жоқ. Сол себепті, жыл сайын біздің 
елімізде 1 тамыз - 30 қыркүйек аралығында «Мектепке 
барар жол» атты республикалық акция жүргізіледі. 

Ағымдағы жылы акция «Бақытты балалық шақ 
мекені» ұранымен жүргізілуде және ол Қазақстан 
Республикасының 25 жылдығына арналады. Акция 
шеңберінде көпбалалы және жағдайы төмен отбасылар-
дан шыққан 26632 оқушыға көмек пен қолдау көрсетілді. 

Облыстың мекеме ұжымдары, жеке кәсіпкерлер, ша-
руа қожалығы басшылары, жаппай оқу қаражатынан 
көп балалы және жағдайы төмен отбасылардан шыққан 
оқушыларға мектеп формасын, спорт формасын, кеңсе 
тауарларын сатып алу үшін көмек көрсетілуде. 

Барлық білім беру мекемелерінде кеңсе керек-
жарақтары мен киімдерді жинайтын гуманитарлық орын 
жұмыс істейді. 

Балалардың мектеп құралдары немесе киімдерінің бол-
мауы себебінен, сабаққа бармай қалуын болдырмау үшін  
барлық елді мекендерде түсіндіру жұмыстары жүргізілді.  

Облыстың мектептерінде акция логотипі бар плакат-
тар, көрнекі-ақпараттық стендтер жасалып, безендірілді. 
Барлық аудандар мен қалаларда «Балаға бірге көмек 
берейік!» атты хабарландырулар ілініп, «Мектепке барар 
жол» акциясы туралы баннерлер ілінді.

«Мектепке барар жол» акциясының маңызы 
зор. Мекеме, кәсіпорындар мен жеке тұлғалар оған 
қызығушылықпен қатысып, әлеуметтік жағдайы нашар 
балаларға қолдау көрсетуге жаппай атсалысты. Акция 30 
қыркүйек күні аяқталады. Балалардың мектепке баратын 
жолын бақытты етуге сіз де үлгересіз.

МЕКТЕПКЕ БАРАР ЖОЛ АШЫҚ БОЛСЫН

Мемлекет Басшысының 2014 жылғы 21 
сәуірдегі № 807 Жарлығымен Президенттің 
күзет қызметін және Республикалық ұланды 
қосу жолымен Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік күзет қызметі құрылды.

Мемлекеттік күзет қызметі – ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін күштерге 
жататын, Қазақстан Республикасының 
Президентіне тікелей бағынатын және есеп 
беретін арнаулы мемлекеттік орган. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
күзет қызметінің құрылымына Объектілерді 
қорғау қызметі кіреді, ол әскери құралым бо-
лып табылады. Объектілерді қорғау қызметі 
әскери бөлімдерден – Астана қаласында 
«Айбын» Президенттік полкінен және Ал-
маты қаласында «Батыр» Президенттік 
полкінен тұрады. Қызметтің осы екі нағыз 
жауынгерлік қанатына Тұңғыш Президент 
– Елбасының, басқа да күзетілетін адамдар 
мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету; Қазақстан  Республикасы Мемлекеттік 
Туының және Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік Елтаңбасының эталонда-
рын күзетуді жүзеге асыру; рәсімдік және 
протоколдық іс-шараларды және Мемле-
кет басшысы айқындауы мүмкін өзге де 
міндеттерді орындауға қатысу бойынша 
ерекше миссия жүктелген.

«Айбын» және «Батыр» Президенттік 
полктерінің әскери қызметшілерін 
протоколдық іс-шараларды, мәртебелі 
қонақтарды салтанатты күтіп алу рәсімдерін 
өткізу және олардың жеке қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету кезінде көрсететін 
жоғары кәсіпқойлықтары, шеберліктері 
ерекшелендіреді.

Олардың мінсіз қызметіне шетел мемле-
кет басшылары мен басқа да жоғары тұрған 
адамдар біздің елге келген уақытында 
жоғары баға береді.

Жылына екі рет Мемлекеттік күзет қызметі 
өзінің қатарын Қазақстан Республикасының 
барлық облыстарынан келетін бозбалалармен 
толықтырады.

Мемлекеттік күзет қызметінің әскери 
бөлімшелеріне іріктеу басымды, мұқият 
және қатаң болып табылады. Үміткерлермен 
Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерге 
жіберілген офицерлер әңгімелесу жүргізеді. 
Әңгімелесу барысында барлығы анықталады: 
оқу және жұмыс орындарынан мінездеме, 
әскерге шақырылушының қарым-қатынас 
ортасы, қызығушылығы мен бейімділігі, 

бойы 180 смден кем  болуы тиіс және, 
медициналық деректері керек. 

Отанға деген адалдығы мен берілгендігі, 
батылдығы, қысылтаяң жағдайда өз 
бетімен шешім қабылдай алуы, тәртіптілігі 
мен қырағылығы айқын көрінетіндерге 
басымдылық беріледі. Бұл жерде моральдық 
жағынан орнықты, дене күші жағынан шы-
дамды, әскери қызметке психологиялық  
тұрғыдан дайындалған бозбалалар қызмет 
өткереді.

Шақырылған сарбаздар жас жауынгер 
курсынан өтеді. Оқу бағдарламасына әскери 
дайындықтың негізгі пәндері енгізілген 
және олар әскери қызметшілерді жан-
жақты дайындауға бағытталған. Әскери ант 
қабылдағаннан кейін мерзімді қызметтегі 
әскери қызметшілер әскери бөлімдерге та-
ратылады.Әскери қызмет өткеру кезеңінде 
әскери қызметшілер 2 төзімділікке тексе-
руден өтеді, өйткені күзетілетін адамдардың 
және біздің еліміздің стратегиялық 
объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету жөніндегі атқаратын міндеттер ерекше 
жауаптылықты талап етеді.

Мерзімді қызметті өткергеннен кейін 
запасқа шығарылатын әскери қызметшілердің 
көбісі келісімшарт негізінде әскери қызметті 
жалғастыруға ниет білдіретіні қуанышты 
жағдай екенін атап өткен жөн.

Келісімшарт бойынша әскери қызметке 
қалған әскери қызметшілерге Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік күзет 
қызметінде қызмет бабында өсуге мүмкіндік 
бар, сондай-ақ толық әлеуметтік пакет 
беріледі, ал ол дегеніміз: тұрғын үймен, тегін 
медициналық қызметтермен, жоғары оқу 
орындарында оқуға 50% жеңілдікпен және 
т.б. қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
күзет қызметі қызметтік-жауынгерлік іс-
әрекеттің тиімділігін одан әрі арттыруды, 
жоғары білікті мамандармен жасақтауды 
және кадрлық саясаттың ашықтылық 
принципін жетілдіруді өзінің мақсаты етіп 
қояды, бұл ретте элиталық мемлекеттік 
органға Қазақстан Республикасының 
Президенті ерекше тапсырмаларды орындау-
ды тапсырғанын атап өтеді.

ҚР МКҚ ОҚҚ Жедел басқармасы 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК КҮЗЕТ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
ОБЪЕКТІЛЕРДІ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІ

Облыс жаңалығы



31 - 7 қазан 2016 жыл

Өтетін жері: Қарауыл ауылы, Орталық 

стадион және аудандық мәдениет үйі.

Өтетін мерзімі: 10 қазан 2016 жыл, бас-

талуы: сағат 10:00 және 15:00-де.

Байқауды ұйымдастырушы: Шығыс 

Қазақстан облысы әкімдігі, Абай ауданы 

әкімдігі

Сайыстың мақсаты: 

1.Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт 

жоспарынан туындайтын «Біртектілік пен 

бірлік» бағытын насихаттау;

2.Мемлекеттің жастар саясатын іске асыру;

3.Жастардың бос уақытын тиімді пайдала-

нуды ұйымдастыру;

4.«Мәңгілік Ел» патриоттық актісін жүзеге 

асыру;

5.«Ұлы Дала Елі» жобасы аясында жас-

тар арасында ұлттық салт-дәстүрді, ұлттық 

құндылықтарды дәріптеу, қазақстандық 

патриотизмді насихаттау;

6.Салауатты өмір салтын қалыптастыру;

7.Үздік өнерімен, білімімен, жан-

жақтылығымен көзге түскен жастарды 

анықтап, насихаттау.

Сайысқа қатысушылар:

Сайысқа 18-29 жас аралығындағы облыс 

жастары қатыса алады.

Сайыстың шарттары:

I   бөлім- Ұлттық ойындар сайысы

Қарауыл ауылының  орталық стадионында 

10 қазан, сағат 10:00 де өтеді.

Әр сайысқа қатысушы өзінің қазақ күресіне 

арналған спорттық киімімен және ұлттық 

киіммен, тазысын ертіп, сән - салтанатымен 

келуі шарт.

1.Жамбы ату- сайысқа қатысушы жігіттер 

өз кезегімен атпен шауып келіп, белгіленген 

нысананы  көздеп соғуы тиіс.

2.Теңге алу-жігіттер жерде жатқан қызыл 

шүберектерді атпен шауып келіп, тоқтамай 

бір қолымен іліп алуы тиіс.

3.Аударыспақ- алынған жеребе бо-

йынша жігіттер ат үстінде күресу арқылы 

өзара мықтыны анықтайды. Жігіттердің 

біреуінің аяғы жерге түскен жағдайда сайыс 

тоқтатылады.

Ескерту: Ат үстінде жокей қимылдарын 

көрсетіп, көрермендер көзайымына  

айналған, атпен жүрудің үздік үлгісін 

көрсеткен жігіттерге қосымша ұпайлар 

қосылады.

4.Қазақ күресі- алынған жеребе бойынша 

жігіттер қазақ күресі тәртібімен үздік палуан-

ды анықтайды. Әр жігіттің өз Қазақ күресіне 

арналған спорттық киімі болуы шарт.

5.Қол күрестіру (армреслинг) - жігіттер же-

ребе бойынша өзара жеңімпазды анықтайды.

6.Гир көтеру- белгіленген тәртіппен  

жігіттер 24 кг. гір тасын көтеруден күш сы-

насады. Гирді басқа қолға тек бір мәрте ғана 

ауыстыруға болады.

II бөлім- Өнер сайысы

 Аудандық «мәдениет үйінде» 10  қазан 

15:00 -де өтеді

1.«Мен, мен едім, мен едім». Жігітердің 

өзін- өзі таныстыруы.

Таныстыру формасын сайыскерлердің 

өздері таңдайды, тек ұлттық нақышта, 3-4 

минуттан аспауы керек.

2.«Өнерге әркімнің – ақ бар таласы». 

Жігіттер жеке жұппен немесе би билеуі керек. 

Би әр түрлі жанрда: Ұлттық би, халықтар биі, 

басқа жанрдағы би болуы мүмкін.(Тек 1 би 

билейді)

3.«Білімді мыңды жығар». Сайысқа 

қатысушылар «Абай жолы» эпопия-

сынан, жергілікті ақын -жазушылар 

шығармашылығынан, Ұлттық салт - 

дәстүр, тәуелсіздік, діни білімділік жайлы, 

мемлекеттік рәміздер, ат әбзелдері т.с.с. 

тақырыптар бойынша түрлі сұрақтарға жа-

уап беру керек. (сұрақтарды ішкі саясат 

басқармасы дайындайды)

4.«Таң қалдыру». Үміткерлер көрерменді, 

әділ қазылар алқасын, ерекше өнермен таң 

қалдыруы керек.

Ескерту: Әр сайыста өнер көрсету 

уақыты 4 минуттан аспауы керек.

Сайысты бағалау:

Сайысты тәуелсіз әділқазылар бағалайды. 

I бөлім бойынша жігіттер әр сайыста  алған 

орындары бойынша бағаланды. I орын – 10 

ұпай , II  орын -9 ұпай, III орын- 8 ұпай,  IV 

орын -7 ұпай, V орын -6 ұпай, VI, VII, VIII, 

IX, X орындар-5 ұпайдан.

II  бөлім бойынша, әр әділқазы әрбір сайыс 

бойынша табломен 10 баллдық жүйе бойынша 

бағалап отырады. Сайысқа қатысушылардың 

сахна мәдениеті, тапқырлығы, киім үлгісі, 

шешендігі, өзін-өзі ұстауы басты назарға 

алынады.

Сайысқа  қорытындысын  шығарар кез-

де барлық барлық алған ұпайлар саны  

қосылып, ең көп ұпай  жинаған үміткер 

«ЖІГІТ СҰЛТАНЫ-2016» атанады.

ІІІ  «Баталы құл арымас». Жігіттер бата 

түрлерін жатқа айту керек (Мысалы, балаға 

бата беру, тойға бата беру, жұбайларға бата 

беру, жолаушыға бата беру, тілеушіге бата 

беру).

Ескерту: Бата 2 шумақтан кем болмауы 

керек.

Сұраныс қабылдау: 

Сайысқа қатысушылар өзі туралы  деректі 

және қатысуы жөніндегі сұранысты 5 күн 

бұрын ішкі саясат басқармасы жастар-

мен жұмыс бөліміне 8/72-32/710041, 26-

22-35 және ump_vko@mail.ru электронды 

мекенжайға тапсыруы шарт.

Марапаттау:

Сайысқа қатысушы жігіттер  осы шарттың 

барлығынан өтеді.

Сайыс жеңімпазына «ЖІГІТ 

СҰЛТАНЫ-2016» атағы беріліп, арнаулы 

бағалы сыйлық тапсырылады және Облыс 

әкімдігінің арнайы дипломымен марапатта-

лады.

Сайысқа қатысқан барлық  жігіттер түрлі 

номинациялар бойынша арнайы сыйлықпен 

марапатталады.

ШҚО ішкі саясат басқармасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА 

ОРАЙ ОБЛЫСТЫҚ
«ЖІГІТ СҰЛТАНЫ-2016» 

САЙЫСЫНЫҢ 
ЕРЕЖЕСІ

Заманауи игіліктерді Абай елінің халқы 
да біртіндеп игеріп келеді. Шалғай ауылдар 
да байланыс түрлерімен қамтылуда. Мәселен, 
жуырда Құндызды ауылдық округіндегі 
Жүрекадыр ауылының тұрғындарында 
ғаламтор желісіне қосылу мүмкіндігі пайда 
болды.

Ағымдағы жылдың екінші тоқсанында 
Жүрекадыр ауылында биіктігі 11 метр бола-
тын антенналық-діңгектік құрылғыны орнату 
құрылысы сәтімен жүзеге асты. Бұл шараның 
ауылдықтар үшін берері мол болмақ. Себебі, 
тамыз айында орнатылған  құрылғыға 
РРЛ (радио-релелі байланыс желісінің) 
жабдықтары қойылып, интернет желісіне кең 
жолақты қатынау арқылы қосылу мүмкіндігі 
пайда болды. 

Игілікті шара қазіргі күннің өзінде 

нәтижелі түрде жүзеге асуда. Мәселен, бүгінгі 
күнге дейін ғаламтор желісіне 95 абонент 
қосылды. Және одан өзге 20-дан астам өтініш 
бар. Бұл өтініштер қазан айында толығымен 
қанағаттандырылатын болады.

Жоғарыда айтылған құрылыс 
жұмыстарына атсалысып, шын жүректен 
үлкен көмек көрсеткен Құндызды ауылдық 
округінің әкімі Тілек Маратжанұлына және 
Жүрекадыр ауылының азаматтарына Абай 
аудандық байланыс саласының атынан және 
өз атымнан зор алғысымды айтамын.

С. ҒЫЛЫММЕДДЕН,
сатуды басқару қызметі Абай ауданы                                                                                                                                         

(СЖП) сату учаскесінің бастығы               

Байланыс саласында

ҒАЛАМТОР ЖЕЛІСІНЕ 
ҚОСЫЛУДА

Статистика мәліметтері бойынша 2016 
жылдың 9-айында Абай аудандық сотында 
15 неке бұзу туралы талап арызтүскен.

Бұл істердің ішінен 10-талап арыз 
қанағаттандырылып некелері бұзылған. 

Қалған 5-талап арыз іс медиация 
тәртібімен татуласуларына байланысты 
бітімгершілікпен қысқарған.

Бұл мәліметтер 2015 жылға қарағанда бір-
шама азайғанын көрсетеді.

Неке бұзу туралы өтініштердің басым 
көпшілігі 20-30 жас аралығындағы ерлі за-
йыптылар.

Неке бұзу-ерлі зайыптылардың біреуінің 
немесе екеуінің өтінішімен  бұзуға, сондай-
ақ сот әрекетке қаблетсіз деп таныған 
жұбайының қорғаншысының өтініші бойын-
ша тоқтатылады.

Некені жұбайының жүктілігі және бала 
туғаннан кейінгі бір жыл ішінде оның 
келісімінсіз бұзуға жол берілмейді.

Ал, тіркеуші органдарда некені кәмелетке 
толмаған ортақ балалары жоқ ерлі-
зайыптылардың некені бұзуға өзара келісімі 

кезінде және бір-біріне мүліктік және өзгеде 
талаптары болмаған кезде тіркеуші органдар-
да неке бұзылатын болады. 

Егер ерлі-зайыптылардың біреуін сот 
қайтыс болды депжариялауы немесе ха-
бар ошарсыз, әрекетке қаблетсіз, әрекет 
қаблеті шектеулі деп таныса және қылмыс 
жасағаны үшін кемінде үш жыл мерзімге 
бас бостандығынан айыруға соттаса неке ерлі 
зайыптылардың кәмелетке толмаған ортақ 
балаларының болуына қарамастан  олардың 
біреуінің өтініші бойынша тіркеуші органдар-
да бұзылады.

Неке бұзу, некені тоқтату кезіндегі даулар 
сот тәртібімен қаралады.

Сотта неке бұзылғаннан кейін соттың 
шешімі заңды күшіне еңген күннен бастап 
тоқтатылады да неке қиюды мемлекеттік 
тіркеген органға (АХАЖ)-ға жолдайды. 

Самат ЖАНГЕЛОВ, 
Абай аудандық сотының бас маманы

НЕКЕНІ БҰЗУ ТУРАЛЫ

Елімізде жергілікті полиция қызметін 
құрумен ішкі істер органдары жергілікті 
деңгейде құқықтық тәртіпті қамтамасыз 
етудің жаңа форматына ауысты.  Сол 
үшін, заңнамалық деңгейде әкімдердің 
құзіреттері айтарлықтай кеңейтілді, олар 
жергілікті полиция қызметінің жұмысын 
үйлестіреді және құқық бұзушылықтың 
алдын алу мәселелерінде барлық 
мемлекеттік органдардың өзара қимыл жа-
сасуын қамтамасыз етеді. Осы мақсаттарда 
тұрғындарға ауылдағы құқықтық тәртіптің 
жай-күйі туралы хабарлау, оның қызметінің 
анықтығын қамтамасыз ету, сондай-ақ 
азаматтардың ішкі істер органдарына де-
ген сенімін арттыру мақсатында ауданның 
ауылдық округтерінде 2016 жылдың сәуір 

айының 10-нан 17-і күндері аралығында 
төменде берілген кестеге сәйкес  Абай 
ауданының жергілікті полиция қызметінің 
бастығы полиция майоры Әзіхан Қазыбек 
Нұрисламұлының қатысуымен тұрғындармен 
есеп беру кездесуі өткізіледі.

Есептің мазмұнында құықтық тәртіптің 
жай күйі, құқық бұзушылықтың жекелеген 
түрлері, оларды жасауға ықпал ететін се-
бептер мен жағдайларын көрсете отырып, 
кеңінен таралуы, жұртшылықтың жүргізген 
жұмысының тиімділігі, сондай-ақ ауыл 
тұрғындарын алаңдататын анағұрлым өзекті 
мәселелер қамтылады.

Абай АІІБ Жергілікті полиция қызметі

Серілер сайысы

ЖЕРГІЛІКТІ ПОЛИЦИЯ ҚЫЗМЕТІ 
ХАЛЫҚПЕН ЖҮЗДЕСПЕК
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Жуырда М. Әуезов атындағы орталық 
кітапханада «Ұлттық отбасы күні» ая-
сында мән-мағынасы зор ерекше шара 
ұйымдастырылды. Атап айтсақ, «Алтын 
той», «Күміс той» сынды мерейтой иелерінің 
үлгілі жолын насихаттау, кейінгі толқын 
жастардың болашаққа деген сенімін нығайту, 
қоғам назарын отбасы құндылықтарына, 
маңыздылығына, жауапкершілікпен қарауға 
аудару, салт – дәстүрімізді кеңінен насихат-
тау мақсатында «Отбасы бақыт мекені» атты 
кітап көрмесі өткізіліп, той иелерімен кездесу 
кеші өтті. 

Әуелгі кезекте аталмыш шараларға ұйытқы 
болған Отбасы күніне тоқтала кетелік. Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 2013 жылы 
елімізде тұңғыш рет Отбасы күні бекітілді, 
ол Қазақстанда қыркүйек айының екінші 
жексенбісінде аталып өтіледі. Президентіміз 
атап өткендей: - «Біздің қоғамда отбасы 
әрқашанда рухани және мәдени дәстүрлердің 
сақтаушысы, түрлі буындар арасын 
жалғастырушы болды және солай болып қала 
бермек. «Отбасы күні» біздің қоғамымызда 
руханилықты, өнегелілікті нығайтуға, ерлі-
зайыптылар жауапкершілігінің маңыз-
дылығын сөзсіз мойындауға ықпал етеді. 
Отанға деген сүйіспеншілік отбасынан баста-
лады. Туған шаңырақтан алған тәрбие – бұл 
барша халқымыздың бақуатты да табыс-ты 
болашағының кепілі».

Міне, осынау сөздерді басшылыққа алған 
ұйымдастырушылар аталмыш шараны 
мейлінше тағылымды түрде өткізу үшін 
зор әзірлік жасапты. Бұл мерекелік кешке 
аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің АХАЖ  саласы 
қызметкерлері ұйытқы болған еді.  Тәшен 
Үміт Қалиқызының бас болуымен басталған 
кеш өте тартымды да мағыналы өрбіді.

«Отбасы - бақыт мекені» демекші, кітап 
көрмесі ұйымдастырылып, той иелерімен 
кездесу кеші өткізілді. Яғни, бүгінгі таңда 
тату-тәтті жанұя  болып, ұлдарын ұяға, 

қыздарын қияға қондырып отырған, мерейлі 
жұптар шақырылыпты. Атап өтсек, шаңырақ 
көтергендеріне 60- жыл толған  Гауһар той 
иелері – Ережепов Жүгенбай атамыз бен 
Шалғынбаева Рыскен апамызды; 40 –жыл 
-  Лағыл  той иелері – Құрманов Мақсұт аға 
мен  Уақбаева Дариға апай, 30- жыл – Інжу 
той иелері- Құрманбаев Фарзантқали  аға мен 
Қасымжанова Мейрамгүл апайды, Оразов 
Серік пен Оразова Серіккүлді;  20-жыл – Фар-
фор той иелері-  Оразалин Елдар мен  Ора-
залина Қарлыға, 10- жыл Қалайы той иелері 
– Дауылбаев Бауыржан мен Батырбаева Сая 
осы кештің құрметті қонақтары болды. 

Арнайы шақырылған 50 –жыл – Ал-
тын той иелері- Досханов Есенгелді аға мен 
Бақытханым апайымыз; 5 жыл- Ағаш той 
иелері - Макин  Мұқтар  мен Исабекова  
Назгүл; 1 –жыл – Қағаз той иелері – Мұсатаев 
Айдос пен Амантай Гүлжанат белгілі себеп-
термен келе алмады. 

Мерейтой иелері ортаға құрметпен 

шақырылып, шашу 
шашылып, ақ тілектер 
ағытылған бұл күні 
аудандық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің 
бас маманы Үміт 
Қалиқызы арнайы баян-
дама жасады. Өз сөзінде 
мекеме басшысы От-
басы жайлы, отағасы 
мен отанасына қажетті 
кеңестерге кеңінен 
тоқталды. Сонымен қа-
тар, бүгінгі мерейтой 
иелерін Алғыс хатпен 
құттықтап, әрқайсысына 
гүл шоқтары ұсынылып, 

сый-сияпат жасады.   
Отасқандарына 60 жыл толған Көкбай 

ауылының тұрғындары ұлағатты ұстаздар 
Ережепов Жүгенбай атамыз бен Шалғынбаева 
Рыскен апамызды Абай елінде білмейтін 

адам кемде кем. Бүгінде 14 немере, 8 шөбере 
сүйіп отырған қарттарымыз бақытты от-
басы болып жастарға өнегеліліктің үлгісін 
көрсетіп отыр. «Жүгенбай мұғаліміміз» деп 

сөз бастайтын шәкірттерінің 
өзі алды 70  жастан асыпты. 
Осындай бақытты қарттықты 
бастан кешіріп отырған мерей-
той иелері де өздерінің ақжарма 
ыстық ықыласын жеткізді. 
Көңілдері нұрға, көкіректері 
сырға, өмірлері жырға толы 
мерейтой иелері де бұл күні 
өздерін ерекше сезінгендері 
анық. Осыдан соң «Құнанбай 
қажы» атындағы мешітте 
Болат қажы  Самырбайдың  
мәнді уағыздары тыңдалып, 
отбасы құндылығы сөз бо-
лып, мешіттің арнайы неке 
куәліктері тапсырылды. Бірін-
бірі құттықтаған мерейтой 

иелері мерейге бөленіп, дастархан басында 
бас қосумен жалғастық тапты. 

Мерекелік ақ дастархан басында да өнегелі 
әңгіме тиегі ағытылып, әсем әндерден шашу 
шашылды. Дәстүрлі әншілер, өнерлі от-
басы Қайрат Қабышев пен  жары Ақмарал 
Қонысбек Байдашев  халық әндерінен 
бірнешеуін төгілтіп, көтеріңкі көңіл күй 
сыйлады. Мерейтой иелері арқалары кеңіп, 
арқа-жарқа  болған бұл күні тың естеліктерге 
толды. Ымырт үйірілгенше кештің көбесі 
сөгілмей,  көпшілік Абай ескерткішінің ал-
дында естелік суретке де түсті. 

Осындай кешті ұйымдастырып өткізген 
аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің АХАЖ бой-
ынша бас маманы Үміт Қалиқызының 
іскерлігі, ұйымдастырушылық қабілетінің 
жоғарылылығынан деп білеміз. 

Анар СӘРСЕНБИНА,
                                                    «Абай елі»  

Отбасы күні аясында

МЕРЕЙТОЙ ИЕЛЕРІ МЕРЕЙГЕ БӨЛЕНДІ

Отағасына кеңес: Мереке күні 
өмірлік серігіңізге гүл шоқтарын тар-

ту етуді ұмтытпаңыз. Жарыңызды дүкенге 
ертіп барып, қалағанын сатып алып берсеңіз 
де, артық етпейді. Ал, отбасының өзге 
мүшелеріне театрға немесе киноға билет 
алып, әсерлі кеш сыйлаңыз.

Отанасына кеңес: Отбасының 
ұйытқысы, берекесі, мейір-  шапағаты – 
әйел. Сондықтан, отбасы ұйытқысы өзіңіз 
болғандықтан, тосын сый ретінде барлық от-
басы мүшелерін жинап, мерекелік дастархан 
жасап, қызықты кеш ұйымдастырыңыз.

Егер сіздің атаңыз не әжеңіз болса, оларға 
ескі суреттері жинақталып салынған фото-
альбом сыйлаңыз. Көне көзді адамдар ескі 
суреттерге қарап, өткенді еске алғанды 
ұнатады. Немесе ол кісілердің заманынан 
көрініс беретін ескі әндер жазылған үнтаспа 
сыйлаңыз.Отбасыңыздың барлық мүшелері 
түскен әдемі суретті үлкен рамаға салып 
сыйласаңыз, барлығы да дән риза болмақ.
Және жанұяңыздың мүшелерінің суреті 
бейнеленген шыныаяқтар немесе тарелкалар 
ұсынуға да болады. Ең бастысы мереке күні 
бір-біріңізге әдемі де әсерлі сөздер арнап, 
ерекше сыйластық көресете біліңіздер!

Тек қана бүгін емес, жылдың әрбір мину-
тында, әрбір сағатында, жанұяңызды ыстық 
ықыласыңыз бен шексіз махаббатыңызға 

бөлей жүріңіз!

Бастауыш сынып оқушыларының 
әдеби монтажы мен әсерлі қойылымдары 
көрерменді бірден баурап әкетті. 
Өжет шәкірттер өздерінің ұстаздық 
қабілеттерін сынап, бірі мектеп басшысы 
болса, қалғандары түрлі пән мұғалімдері 
болып, қазақ тілінде, орыс тілінде 
және ағылшын тілдерінде еркін сөйлеп, 
ұстаздарын таң тамаша етті. 

Мектеп табалдырығын жаңа аттаған 
шынашақтай шәкірттерінің талаптары-
на тәнті болған ұстаздар қауымы ізгі 
пейілмен қошеметтерін жаудырды. 

Салтанатты шараны алғысөзбен 
жалғаған аудан әкімі Тұрсынғазы 
Мүсәпірбеков пен білім бөлімінің бас-
шысы Мақсат Нұрсұлтанұлы білім 
ордаларындағы ұстаздар қауымының 
жеткен жетістіктері мен ауданымыздағы 
оқушылардың білім көрсеткішіне 
тоқтала келе, барша ұлағат иелерін төл 
мерекелерімен құттықтады. 

Басшылардың айтуынша, қазан айының 
алғашқы күндері Өскемен қаласында 
өткен педагогтар арасында облыстық 
деңгейдегі шығармашылық және 
спорттық сайыста Мақсат Нұрсұлтанұлы 
бастаған Абай ауданының педагогтары-
нан құралған команда «Үздік жалпы орта 
білім бөлімі» аталымымен марапатталған 
екен. Бұл аудан мектептерінің абырой-
беделін арттырар үлкен жетістік екені 
сөзсіз. Осынау жағымды хабарды ерек-
ше екпінмен атап өткен Тұрсынғазы 
Жантұяқұлы аудан педагогтарын 
жүлделі жеңістерімен көпшілік алдында 
құттықтады. 

Салтанатты кештің негізгі бөлімі - 
мұғалімдердің мерейге бөленер мезеті. 
Осынау сәттерде құрмет-марапатқа ке-
нелген Несіпбаев Абзалхан, Байбекова 
Венера, Қасымжан Қарлығаш, Елубаева 
Гүлсім, Тлеубай Нұргүл, Айтбекұлы Ай-
бек аудан әкімінің арнайы ақшалай сер-
тификатына ие болды.

Осылайша абырой иелерінің кезегі 
түрлі марапаттармен жалғанып, құрмет-
ілтипатқа бөленген мерей иелерінің 
тізімі жалғаса түсті. Бұл әрине ұстаздар 
қауымының шәкірт тәрбиелеудегі зор 
еңбектерінің арқасында қол жеткізіп 
отырған белестері. Расында оқыту мен 
тәрбие беру процесінде, жалпы білім са-
ласында озық әдістемелік тәсілдерімен, 
һәм шығармашылық жаңашыл-
дықтарымен танылып жүрген жандар 
қатары мол екен. Осы орайда марапат 
иелерінің тізімін ұсына отыра, бала 
жанының бағбандарын, ел келешегі бо-
лар өскелең ұрпақ тәрбиешілерін біз де 
кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз.

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,
«Абай елі»

(Соңы. Басы 1 бетте)

Кәсіби мереке

МАҚТАУ ДА, МАРАПАТ 
ТА МҰҒАЛІМДЕРГЕ!

АБАЙ  АУДАНЫ  ӘКІМІ 
Т.МҮСӘПІРБЕКОВТЫҢ АЛҒЫС  

ХАТЫ
Балтабек  Болатбек Қысатайұлы,Сьезханов  

Сәтбек  Дәулетжанұлы, Мейрамхано-
ва  Жанар Берікханқызы, Скакова  Баки-
зат Нұрмұхаметқызы, Әділбек  Үмітгүл  
Ілиясқызы, Әйтімова Ләйла Нұрсапақызы, 
Айтмұхаметова  Бақыт Мәдениетқызы, 
Әділбаева Ләйла Есенғалиқызы, Бұқышева  
Қаламқас  Алдабергенқызы, Қамзабаева  
Айгүл Сайфоллаевна, Елубаева  Айман  
Болатқазиеван, Әбішев  Елнұр  Ақылтайұлы

**************
ВИЦЕ-МИНИСТР 

Э.СУХАНБЕРДИЕВАНЫҢ  ҚҰРМЕТ  
ГРАМОТАСЫ

Ақбергенов  Ерлан  Серікқазыұлы, Тле-
убай  Байбұлан  Күнтуғанұлы, Жаукен  
Жарқын  Тұрсынғалиұлы, Тұрысбеков  
Талғат  Аниярұлы, Кемерханов  Серік  
Қанатұлы, Имантай  Бектөлеу  Ақышұлы, 
Алтыбаев  Нұрлан  Рысбекұлы, Ұзақова  
Роза  Оралханқызы, Садыбекова  Анар Жу-
масияновна, Галиева  Гүлнар  Болатовна, 
Тайғұлова  Гүлшат  Акрамовна, Тлебалдина  
Назигул Хауановна 

**************
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ҒЫЛЫМИ-

ПРАКТИКАЛЫҚ «ДАРЫН» 
ОРТАЛЫҒЫНЫҢ  ДИРЕКТОРЫ 
Ш.ҚИРАБАЕВАНЫҢ ҚҰРМЕТ  

ГРАМОТАСЫ  
Уалиева  Назкен  Болатовна, Аслаева  

Айман  Габдуловна, Муканова  Ғазигүл  
Уалитқызы,Әміре  Гүлсім Шәйкенқызы, 
Нұрғалиева Күлзия  Әзілбекқызы, 
Қайралапова Жаңыл  Қасымбекқызы, 
Жұмабаева  Гүлжан  Жұмағазықызы, Иса-
ханова  Миргүл  Оралханқызы, Кентбае-
ва  Бақтыгүл  Болғанбекқызы, Абылхае-
ва  Марзия  Абылхаевна, Нығметжанова  
Гүлжан  Қымбатқызы, Жарылғапов  
Мақсат  Төлепбекұлы, Көзбаева  
Асем  Сағатбекқызы, Қали  Ақмарал  
Тлеубекқызы, Тақанова  Мейіз  Мекенқызы, 
Әлімғалиева  Гүлмира  Дәулетқалиқызы, 
Мәметреева  Мейрамғайша  Қойбасарқызы, 
Медеуова  Меңсұлу  Төлебалдықызы, Бек-
босынова  Қайникамал  Оразақынқызы, 
Сәрсенбаев  Шалқар Бекенұлы, Түсіпова  
Гүлназ  Жетпісбекқызы, Аубакирова  Алуа  
Медетқызы, Қожақова  Раушан  Базарқызы, 
Жұманбаева  Мадина  Мақсұтбекқызы, Мы-
сырова  Шынар  Жанатбекқызы, Сәлменова 
Толқын  Аманғалиқызы, Тайтөлеуов  Ел-
дос  Сағындықұлы, Сейілсінова  Айсұлу  
Зейноллаевна, Қошқарбаев Батыр-
жан Аманжолұлы, Маямерова  Жанар  
Малғажқызы

**************
ШҚ ОБЛЫСТЫҚ  БІЛІМ  

БАСҚАРМАСЫНЫҢ  БАСШЫСЫ 
А.САДЫҚОВАНЫҢ ҚҰРМЕТ  

ГРАМОТАСЫ  
Ғылымбаева  Лаура  Мансұрқызы, Та-

стекеева  Баян  Мәлікқызы, Әзімбай  
Зағипа  Айтқазықызы, Құдабаева  Дәрия 
Бектемірқызы, Хажибаева  Жанар  
Кеңесбекқызы
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Қоңыр күз орталаған шақта, қазан айымен бірге келетін 
Қарттар күні биыл да ауданымызда айрықша деңгейде ата-
лып өтті. Жаңа буын жас толқын көнекөз қарияларға құрмет 
көрсетіп, әннен шашу шашып, ақ дастархандарын жайды. 
Мұндай игілікті шара, құрметтің озық үлгісі - жыл сайынғы 
дәстүрге айналған. Аға буынның өнегесін жадына тоқып, 
еңбекпен өрілген өмір жолдарын үлгі ету – кейінгілер үшін 
нағыз тағылым.

Қыркүйек айының 30 жұлдызында Кеңгірбай би ауылында 
шежірелі, өмірі үлгі-өнегелі, аузы дуалы ақсақалдар мен ақ 
жаулықты аналардың басын қосқан мерекелік шара өтті. Оған 
осы ауылдағы барлық қариялық атқа ілінген зейнеткерлерден 
бастап 70, 80, 90 жасты еңсерген абыз ақсақалдар құрметпен 
шақырылыпты. Сонымен қатар, «ауылдың алты ауызы» ғана 
емес, округке қарасты шаруа қожалықтарындағы қарттар 
да шет қалдырылмапты. Бұл күні ауыл-аймақтың барша 
ардагерлері бас қосты.

Кеңгірбай би ауылының әкімі Гүлнар Боранжанова 
бастаған ұлағатты ұстаздар қауымы мен мал дәрігерлер 
ұжымы бірлесіп ұйымдастырған елеулі шара алдымен 
мектептің акт залында концерттік бағдарламамен бастау 
алды. 

Басқосуды құттықтау сөзімен ашқан ауыл әкімі Гүлнар 
Тұрысбекқызы дария кеуде, тау мүсін қарттарымыздың ара-

мызда аман сау жүрулерін тілеп, лебізімен ортақтасты. 
Осыдан соң бастауыш сынып мұғалімдерінің 

жетекшілігімен оқушылардың әдеби монта-
жы орын алып, әсерлі ән шырқалып, әсем 
әуен аясында қарияларымыздың көңілі өсіп 
қалды. Ұйымдастырушылардың жоғары 
даярлық жасағаны, аталмыш шараға асқан 
жауапкершілікпен қарағаны аңғарылып тұрды.

Осыдан соң естелік фотосуретке түсіп, 
мектептің асханасында жайылған ақ 
дастарханға жайғасып, арқа-жарқа болып 
әңгіме дүкен құрған қариялар ақ тілектерімен 
бөлісті. Ауылдың саусақпен санарлық қана мал 
дәрігерлерінің ұйымдастыруымен жайылған 
мол дастархан басында құттықтаулар да, ізгі 
ниеттен туған тілектер де ағытылды. Қариялар 
көңіл төрінде сақталған ескірмес естеліктерін 
айтып, бір ауық өзара шүйіркелесіп,  уақытты 
тамаша өткізді. Заманы бір, қоғамы ортақ қариялар осылайша 
әсерлі отырыспен көңілдерін жасартып, бір сәт сергіп қалды. 

Жүргізушілік тізгінін ұстаған ауылдық ардагерлер 
ұйымының төрағасы Асқар Жарасбаев алдымен сөз кезегін 86 
жастағы Тоқтар Жұмановқа ұсынған болатын. Тілектер тізбегі 
осылайша жас мөлшері бойынша үлестіріліп жатты. Қариялар 

түгел дерлік лебіздерімен бөлісіп, ұйымдастырушыларға 
алғыстарын жаудырып, елімізге амандық тілесіп, келесі 
жылғы қарттар күнінде аман сау жүздесуге жазсын десіп 
жатты. 

«Ән көңілдің ажары» деген. Ақ дастархан басында әдемі 
әндер де шырқалды. Тілектер тізбегін Абай атамыздың әсерлі 
әнімен жалғаған Ғалия Жұманбаева кеш шырайын зор дауы-
сымен кіргізе білді. 

Ал мереке соңында ұйымдастырушылар атынан ауыл 
әкімі Гүлнар Боранжанова, мал дәрігері Таутанов Әкім және 
ауылдық ардагерлер ұйымының төрағасы Асқар Жарасбаев-
тар жүрекжарды лебіздерімен бөлісіп, көненің көзі, ақылдың 
кені саналар қарияларға ұзақ ғұмыр, бақытты қарттық шақ 
тіледі. 

Қартайғанда бір жылы сөзге балаша мәз болатын қариялар 
қауымы осынау кештен ерекше қуанышпен тарасты анық. 

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,
«Абай елі» 

Кеңгірбай би ауылы

Мерекелік кеш ең алдымен «қаламқастық» әншілердің 
тамаша әнімен бастау алды.  Қазыналы қарттарды ең ал-
дымен аудан әкімі Т.Мүсәпірбеков төл мерекелерімен 
құттықтап, жылы лебізін білдірді. Сонымен қатар, ақ са-
майлы аналарымыз да мерекелік шарада  ақ тілектерін 
ағытты. Еңбек ардагері, ұзақ жыл «Казпотребсоюз» 
мекемесінде кәсіподақ ұйымының хатшысы болған аяу-
лы ана Өмірзақова Бақытжамал, тоқсан жастан асқан қарт 
ұстаз Күләш Жакупова сынды тағы бірқатар аналар барлық 
қарттарды ақылшы болып, немере-шөберелерінің қызығын 
қызықтап жүре берулеріне тілектестік білдірді. 

Осылайша, ата-әжелер айтқан ақжарма лебіздер баталы 
тілекке ұласты. Көкіректері ояу, кеуделері орден-медаль 
мен тұңғиық сырға толы, кейінгі ұрпаққа мақтан болатын-
дай ұлағатты істерімен сыйлы қазыналы қарттарға арнап  
Қайрат Қабышев, Еркін Жолжігітов, Ақбота Кәрменова, Ер-
кеназ Мәнненова, Таңнұр Жақсыбеков сынды «Қаламқас» 
ән-би ансамблінің әншілері әсем әндер шырқап, күмбірлете 
күй тартып, көңілдеріне шуақ сыйлады. Биылғы жылдың 
бір ерекшелігі «Қаламқас» халық ән-би ансамблі ғана 
емес, қарттарымыз да ән шашудан  қалыспады. Өз 
мерекелерінде өнерлерімен тәнті еткен аға буын өкілдерінің 
ізгі ісі көпшілікке, әсіресе  жастарға үлгі болғаны хақ. 
Атап айтсақ, Секен Қалиев, Нұрдырахман Қасабай, Ақыл 
Нұрмұхамбетов, Әсауира Құрышева, Нағила Шаңбаева, 
Қадиша  Қадырова, Жаңылхан Аманжолова, Майра 

Сіләтаева, Дәметкен Әлиясқарова және 
ұлттық құндылықтарымызды насихаттауда 
ерен еңбек сіңіріп жүрген «Нұр-Сана» салт-
дәстүр орталығының әжелері шырқаған 
әндердің құлақ құрышын қандырғаны анық.  
Құдды бір ән бәйгесі дерлік әсер қалдырды.  
Иә, қариялар жағы  ерекше көңілді еді. Бір 
дастархан басында шүйіркелесіп, емен-
жарқын әңгіме-дүкен құрысып, әсем ән 
тыңдап,  сый-сияпатқа кенеліп бір жасап 
қалды. Ақын Т.Жанғалиев жетекшілік 

ететін М.Ибраев 
а т ы н д а ғ ы 
« А қ с ұ ң қ а р » 
а қ ы н д а р 
с ы н ы б ы 
шәкірттерінің 
ж ү р е к ж а р д ы 
ж ы р л а р ы н 
ұйып тыңдаған 
қ а р и я л а р 
бастау-бұлақтан 

сусындағандай ма дерсіз. 
Ата-әжелеріміз осындай әсерлі 

кеш сыйлаған Абай елінің басшы-
сы Тұрсынғазы Жантұяқұлына, ау-
дан басшыларына, Сағдат Әбікенқызы 

бастаған әлеуметтік сала қызметкерлеріне,  келесі жылы 
құрылғанына 45 жыл толатын, өнері республикаға таны-
мал  «қаламқастық» өнерпаздарға  алғыстарын жауды-
рып, береке-бірлікпен алда талай асуларды асып, ауданы-
мыз бұдан әрі көркейіп, жақсылықты істердің куәсі бола 
берейік деген ілтипатты ниеттерімен де бөлісті. 

Мерекелік кеш соңында  облыс әкімінің  Абай ауданы 
бойынша кеңесшісі, аудан экономикасының дамуына  зор 
үлес қосқан ардагер ақсақал Байбота Орынбаев тебірене сөз 
сөйлеп,   ҰОС ардагері, қарт журналист, ел абызы,  Елба-
сына бата берген батагөй ақсақал Жағыпар Жүнісжанов 
ұлағатқа толы бата берді.  Емен-жарқын, жайдарлы 
жағдайда өткізілген басқосудан қарттарымыз риза көңілмен 
тарасты. 

«Қарттарыңды сыйлай біл: күндердің күні болғанда 
кімдердің белі бүгілмес» деген екен Бұқар жырау. 
Ұлағатты сөзді зейініне зерделеген ұрпақ қашанда 
қарттарын қадірлейтіні анық. Лайым, қарттарымыз 
қамықпасын!  

Анар ҚАБДУӘЛИҚЫЗЫ,
«Абай елі»

Атаулы күн 

ҚАРТТАРЫН ҚАДІРЛЕГЕН 
  Е Л  О З А Д Ы

ҚАРТЫ БАР ЕЛ-ҚАЗЫНАЛЫ ЕЛ

(Соңы. Басы 1 бетте)
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Халықаралық қарттар күні мерекесін 
көкбайлықтар да өз мәнінде атап өтті. Атал-
мыш атаулы күнге орай ауылдың ардагерлер 
ұйымының төрағасы С.Медетбекұлының 
ұйымдастыруымен ауыл ақсақалдары және 
өзге ауылдардан келген қонақтар арасында 
дойбыдан жарыс өткізді.  

Аталарымыз әлі де бабында екен. Тақталы 
ойын барысында, шеберлік танытқан 
қарияларымыз көп болды. Бұл шара әрі қарай 
Мәдениет үйі ұжымы ұйымдастырған ''Қарты 
бар үйдің қазынасы бар'' атты тақырыптағы 
мерекелік концертпен жалғастық тапты. 

Концерт шымылдығы театрландырылған 
''Қарттар үйі'' атты тақырыптағы көрініспен 
ашылды. Жергілікті өнер иелері сомдаған 
осынау ерекше көріністің әсерлілігі                                                                                                                                       
соншалықты, залда отырған көрермендер 
көздеріне еріксіз ыстық жас алды. 

Көрініс біткен соң кеш жүргізушілері 
сахнаға шығып, мерекелік концерттің 
шымылдығын түріп, ауылымыздың құрметті 
азаматтары мен кеш қонақтарына сөз кезегін 
берді.

Көпшілік алдында сөз алған Абай аудандық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы М.Түңлікбаев, 
ауыл әкімі Ш.Жылқайдар, ауылдық ардагер-
лер ұйымының төрағасы С.Медетбекұлы, 
Көкбай орта мектебінің оқу ісі жөніндегі 
меңгерушісі А.Қуандықов құттықтауларын, 
жылы лебіздерін білдірді. Осыдан соң, дой-
бы ойынының жеңімпаздарын марапаттау 
рәсімі басталды. Спорттық ойын бойын-
ша жүлделі 1,2,3 орындарды Қарауылдан 
келген қонақтар иеленіп, тағы үш ардагер 
белсенділіктері үшін арнайы сыйлықтармен 
марапатталды. 

Марапаттау рәсімі аяқталған соң «Балау-
са» ясли-бақшасы бүлдіршіндері би би-
леп, өз өнерлерін көрсетті. Тамаша әнмен, 
бимен, көңілге түрлі ой салатын терме-
мен өрілген концерттік бағдарлама мек-

теп оқушыларының ұлттық аспаптарының 
орындауында күмбірлеген күйімен әрленді.
Аталмыш салтанатты шараның екінші 
бөлімі ауылымыздың «Болат ата» кафесінде 
мерекелік дастарханмен жалғасты. 
Қарияларға арналып жайылған дәмге 
демеуші болғандар, ұйымдастырушылар 
ауылымыздың азаматы, аудандық мәслихат 
депутаты А.Көкебаев пен «Болат ата» 
кафесінің иесі Ө.Галиев болатын. Бұл кең 
жүректі азаматтарды Көкбай ауылдық 
округінің әкімі Ш.Жылқайдар ауыл 
қарттарының атынынан ризашылықтарын 
білдіре отырып, алғыс хатпен марапаттады. 

Мерекелік отырыс мейлінше көңілді өрбіді. 
Ақ жаулықты әжелеріміз осынау басқосуды 
әсем әнмен әрлеп, жастық шақтарына ойша 
саяхат жасап қайтқандай болды. Әжелердің 
әнін тыңдай отырып, бала кезімдегі апамның 
қоңыр дауысы есіме түсіп, көзіме ыстық жас 
алдым. 

Қарттарымыз өздерінің жылы лебіздерімен, 
ыстық тілектерін білдіре отырып, шараға 
ұйытқы болған жандарға ақ баталарын 

берді. Осындай асыл азаматтарымыз бен 
қарттарымыз барда ауылымыздың ынтымақ-
бірлігі ешқашан бұзылмайтыны анық.

Қорыта айтсақ, аудан көлемінде айшықты 
деңгейде ұйымдастырылып, Абай елінің 
ақсақалдар қауымын құрметтеп шақырып, 
ақ дастархандарын жаюы - Бірлік ауылының 
береке-бірлігінде деп білген абзал. Бұл рет-
те ауылдық ардагерлер ұйымының төрағасы 
С.Медетбекұлының белсенділігін де ерекше 
атап өту ләзім. 

                       Қанат ТӨЛЕУБЕК,
                                             Көкбай ауылы.

Көкбай ауылы

ҚАРТТАРҒА АРНАЛҒАН КЕШ

Күнтізбедегі әрбір атаулы күн, Қасқабұлақ 
ауылдық округінде де өз мәнінде атап 
өтіледі. Осы орайда биылғы 1 қазан - 
«Халықаралық қарттар күні» мерекесі ауы-
лымызда айшықты түрде өтті.

«Меккеге үш рет арқалап апарсаң да, 
ананың ақ сүтін өтей алмайсың» дейді халық 
даналығы. Бұл сөз жоқ ана мәртебесін 
асқатататын сөз. Осы орайда Қарттар 
күніне арналған осынау мерекелік шаралар 
қарияларымыздың көңілдерін көтеріп, ерек-
ше сезімге бөлегені анық. 

Қадірменді қарттар құрметіне арналып, 
ауылымыздағы «Ақниет» мейрамханасында 
ақ дастархан жайылып, мәдениет үйінінің 
өнерпаздары мен Ж.Кәрменов атындағы 
саз мектебінің ұстаздары мен шәкірттері 
мерекелік ән-шашуларын арнады. Мерекелік 
шараның беташарында ауыл әкімі Ас-
хат Амантайұлы құттықтау сөз сөйлеп, 
ардагерлер кеңесінің мүшелері, мекеме 
қызметкерлері ізгі тілектерін білдірді.

Сонымен қатар, ауыл қариялары бір-бірін 
төл мерекелерімен құттықтап, осынау әсерлі 
кешті ұйымдастырушыларға ақ баталарын 

беріп, алғыстарын жаудыр-
ды. Бір бұл емес, Матаева 
Бақтығаным, Қабидоллақызы 
Тілешжамал, Сабырбекқызы 
Бағила сынды әнші аналары-
мыз әннен шашу шашып, сал-
танатты мерекенің өз мәнінде 
өтуіне мейлінше зор үлес 
қосты.

Аталмыш шараның жоғары 
деңгейде өтуіне ауылымызда орналасқан 
«БАСТ» акционерлік қоғамы демеушілік жа-
сады. Аталмыш мекеме барлық қарттарға, 
яғни, ауылымызда тұратын 52 адамға 
сый-сияпат жасаса, жергілікті кәсіпкерлер 
Қабидоллаұлы Сағидолла, Жұлдызбаева 
Тұрсынгүл, Оразбаева Жаннат, Мұқатаев 
Асқар, Жұмаханов Мұратхан, Тайоразо-
ва Айнұр, Ыбырай Салтанат, Нұғыманова 
Жанар, Жұлдызбаев Орынхан, Өмірғали 
Ербосындар өз демеушіліктерімен ауыл 
қарияларына мерекелік дастархан жайған 
болатын.

Біз де ауылымыздың асыл қазыналары, ақ 
сақалды аталар, ақ жаулықты әжелерімізге 
мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр,  ұрпақ 
қызығын көріп, бақытты қарттық өмір 
тілейміз. Мерекелеріңіз құтты болсын, 
қадірменді қариялар!

Жанна ТӨЛЕУ,
Қасқабұлақ ауылының әлеуметтік 

қызметкері 

Қасқабұлақ ауылы

ЕГДЕ ЖАНДАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕКШЕ МЕРЕКЕ

Бүгінде ауданымыз бойынша аталып  өтіп  
жатқан  1 қазан - Қарттар  күні Архат  ауы-
лында  да  өз  мәнінде  ұйымдастырылды. 
Аталмыш шара аясында округ  бойынша  
70  жастан  асқан, алды 90-ды алқымдаған  
ауылымыздың  ақ  жаулықты  аналары  мен  
ұрпағына  өсиет  сөз  айтар, тәлім-тәрбие  бе-
рер  ақ  сақалды  қарияларға  арнайы шақыру  
билеттері  таратылған болатын. Мерекелік 
жиын ауылдық клуб үйінде өтті. 

Бұл  күні  клуб  үйі  ерекше  безендіріліп,  
мерекелік  дастархан  жайылып,  барлық  
құрмет  аталар  мен  апаларға  арналды. 

Кеш беташарын  жыр  жолдарымен  
жүргізуші  Е.Рымжанов ашты. Ал алғашқы  
құттықтау  сөз  ауыл  әкімі  А.Өміртаевқа  
берілді.  Әкім  өз  сөзінде  бүгінгі қариялар 
қауымының  ауыр  жылдардағы  зор  
еңбектеріне,  кешегі  ел  басына  күн  туған  
қысылтаяң  заманда  келешек  үшін,  осындай  
бақытты  заман  үшін  сіңірген қызмет, көрген  
бейнеттеріне  тоқталып,  мерекелерімен  
құттықтады.  

Үлкенді  сыйлау,  оған  құрмет  көрсету, 
олардың  сөзіне  тоқтау сынды  ізгі қасиетттер 

халқымыздың бойында  ертеден  қалыптасқан.  
Келесі  сөз  кезегі  аудандық  мәслихаттың  де-
путаты  А.Елубаевқа  берілді. Ауылымыздың  
ақ  жаулықты  аналары  мен  қарияларын  
мерекелерімен  құттықтап өтті. Халық 
қалаулысы сонымен қатар, жастары 90-ға 
таяған, кешке  келе  алмаған  Ү.Қазанбай, 
К.Серікбаева, М.Әуезбайұлына  үйлеріне  ба-
рып, өз  атынан  сый-сияпат  көрсетті.  

Сонымен қатар, мерекелік шара барысында  
қарияларды  ардагерлер  ұйымының  басшы-
сы С.Күмісхан, ауыл  әкімдігінің  бас  мама-
ны  Қ.Тайтөлеу, клуб  қызметкері  Қ.Ыбырай 
мерекелерімен  құттықтады. 

Өз  кезегінде  ауылдың  егде  тартқан  
үлкендері  де  өздеріне  бөлінген  ілтипат-
құрметтеріне орай ұйымдастырушыларға  
рахметтерін  айтып, баталарын  берді.  

Барлық  құттықтаулардың  арасында  клуб  
мүшелері  дайындаған  концерттік  номерлер  
мен «Мен атам мен әжемнің  жалғасымын» 
деген  бүлдіршіндердің  құттықтауына орын   
беріліп, ән  мен  күйден,  биден  өнерлерін 
көрсетті. 

Архат ауылы әкімшілігі

Архат ауылы

АТАУЛЫ  КҮНМЕН  ҚҰТТЫҚТАДЫ

Қарттарға қамқорлық жасап, әрдайым 
олардың аман-саулығын біліп тұру бүгінгі 
буынның міндеті. Қарияларға құрмет – 
қалаберді елдігіміздің белгісі саналады. 
Қазіргі таңда ұлттық үрдіске бекем, ба-
балар салтына адал Абай елінде Қарттар 
күні кең көлемде аталып өтілді. Осы рет-
те Мамай атындағы негізгі орта мектепте 
1-қазан Халықаралық  қарттар күніне орай 
«Қарттарым-асыл қазынам» атты ауыл 
қарияларына арналған мерекелік іс-шара 
өтті.

Аталмыш іс-шараны мектеп директо-
ры Р.О.Ұзақова құттықтау сөзбен ашып, 
барша егде жастағы жандарға ізгі лебіз 
білдірді. Сонымен қатар, «Момыжан» ша-
руа қожалығының иесі Елубаев Айдын 
демеушілік жасап, қарттарға сыйлықтар та-
ратты.

Кеш барысында ата-апаларына арнап 
немерелері ыстық ықыласпен өлең жолда-
рын оқып, гүл шоқтарын сыйлады. Бұл сәт 
қариялардың көңіліне қуаныш сыйлағаны 
анық.

Ауылымыздағы қадірменді ата-
апаларымыздың өнегелі өмір жолдарын 
бүгінгі өскелең ұрпаққа үлгі ету мақсатында, 
арнайы бейнефильм әзірленген болатын. Бұл 
көрсетілім жұртшылық назарына ұсынылып, 

әсіресе, жастар үшін тағылымы мол болды. 
Жалпы ауылымызда 4 - «Алтын алқа иегері», 
1 - «Күміс алқа иегері», төрт бірдей «Еңбек 
ардагері», бір «Тыл еңбеккері» бар. 

Осыдан соң жоғары сынып оқушыларының 
орындауындағы «Тоқта, ботам, атаң келеді 
артыңда!» атты қойылым көрсетіліп, 
көпшіліктің көңілінен шықты. Бұл көріністі 
8-9 сынып оқушылары А.Дәлелханова, 
Ә.Дәурен, Б.Берікхан, Н.Амангелді, 
Ұ.Құрмет, Б.Асқарова, Д.Бекеновтер өз 
нақышында сомдап шықты. 

Мерекелік кешіміз күмбірлеген күймен, 
ырғақты бимен өте әсерлі өтті. Ауылымыздың 
депутаты, беделді ұстаз А.Елубаев, зейнет-
кер ұстаз А.Жаңабай, кәсіподақ төрайымы 
А.Маметреева қарттарды құттықтап, 
ізгі тілектерін жаудырса, еңбек ардагері 
З.Ташкенбаева апамыз мектеп ұстаздарына, 
оқушыларға зор алғысын білдірді. 

Кеш соңында ауылымыздың ақсақалы 
Төлегетай Байтуов атамыз балаларға бата-
сын берді. Ал ақ жаулықты әжелер ақжарма 
көңілден өз ризашылықтарын білдірді.

Есік алдында қырат болса,
Ерттеулі тұрған атпен тең.
Ауылыңда қартың болса,
Жазулы тұрған хатпен тең, - дегендей 

ауылымыздың қариялары кейінгі буын үшін 
үлкен қазына, бір-бір шежіре емес пе?!

Жаратушы Иеміз ата-ананың балаға, 
баланың ата-анасына деген мейір-шапағатын 
әсте өшірмесін. Қарттарды әрдайым 
аялайық, құрметтей білейік, ағайын!

М.С.ИГИБАЕВА,
Мамай атындағы негізгі орта 

мектебінің тәрбие-ісінің меңгерушісі,
І.ҒАЛЫМБЕКҚЫЗЫ,

тәлімгер

Орда  ауылы

БАР ҚҰРМЕТ - ҚАРТТАРҒА

Жуырда Тоқтамыс ауылында жергілікті 
клуб үйі қызметкерлерінің ұйымдастыруымен 
ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Бұл 
күні таңертеңгісін ертерек жиналған ауыл 
тұрғындары келушілерге өз өнімдерін 
ұсынды. Шара ауқымының шағындау 
болғанына қарамастан саудаға шығарылған, 
ауылда өндірілген табиғи өнімдер аса мол 
болды.  

Мәселен, Мұқажанова Салтанат семіз ірі 
қара малының етін әкеліп сатса, Құмбаева 
Рәбиға мен Қайырханова Әсем бау-бақша 
өнімдерін (қызылша, қызанақ, сәбіз т.б) 
сөреге жайып тастапты. Ал, сүт өнімдерін 
саудалаған Баймышева Асыл, Алина Толқын, 
Мұқанова Жанат (құрт, сары май, ірімшік) 
базаршылаған жұртқа сапалы өнімдерін 
ұсынды. 

Жәрмеңкеге келген тұрғындар 
ұйымдастырылған шараға бек разы болысты. 
Сатылымға шығарылған барлық өнімдер өз 
иесін тапты. Жас ет пышақ үстінен сатыл-
са, көкөніс түрлерін де келушілер көтерме 
бағамен келілеп алып кетті. Қыс қарсаңында 
аталмыш жәрмеңкенің ауылдықтар үшін 
пайдасы мол болғаны анық.

Тұтынушылар ауыл әкіміне алдағы 
уақытта да осындай жәрмеңкелер жиі  
ұйымдастырылып жалғасын тапса деген 
тілектерін білдірісті.

ҚАРИЯЛАРДЫҢ БАТАСЫН АЛДЫ
Тоқтамыс ауылындағы қоғамдық өмір 

қашан да көңілді һәм мағынаға толы. 
Мәселен, 1 қазан Қарттар күніне орай 
ауылдық клуб үйінде «Қарттарға құрмет 
– бізге міндет» атты тақырыпта мерекелік 
шара өтіп, қариялар  қауымына арналып ақ 
дастархан жайылды. 

Кешті алғысөзбен ашқан ауыл әкімі 
А.Садырбай қазыналы қарттарымызды 
осынау атаулы күнмен құттықтай келе, 
шалғайдағы шағын ауылда қариялардың 
азайып келе жатқанын, денсаулық 
жағдайларына байланысты көпшілігі қалаға 
қоныс аударғандарын жеткізе кетті. Әйтседе, 
ауылда да елдің ұйытқысы болып отырған 
ақсақалды аталарымыз бен ақ жаулықты  
аналарымыздың баршылық екеніне тоқтала 
келіп, кеш қонақтарына зор денсаулық, 
бақытты қарттық тіледі. Сонымен қоса, 
осынау күні ақ дастархан жайып, шараға 
демеуші болып отырған «Темірлан» шаруа 
қожалығының жетекшісі Орал Оразалинге 
рахметін жеткізді. 

Қарттар мерекесі осыдан соң жақсы 
тілекпен, ән – күймен жалғасты. Ауылдың 
көркемөнерпаздары Абилова Баян, Әзімбаева 
Бақытжамал, Кәрімов Бақытжан, Мұқанова 
Жанат әннен шашу шашса, Бекқалиұлы Да-
рын жыр арнауын ұсынды. 

Қарттарымыз осы шараны ұйымдастырған 
ауыл әкімдігі, клуб үйі қызметкерлеріне 
зор алғыстарын айта отырып, өздері де бар 
өнерлерін ортаға салды.

М. САҒАТОВА,
Тоқтамыс ауылы.

Тоқтамыстағы жәрмеңке

ЕТ КӨП, СҮТ ӨНІМДЕРІ ДЕ АРЗАН

Бала тәрбиесіндегі маңызды саланың 
бірі - оларды сыйластыққа, ізеттілікке 
баулу, үлкендер мен қарт адамдарды 
құрметтеуге тәрбиелеу екені белгілі. Бұл рет-
те жеткіншектің рухани өсуіне ата мен әженің 
ықпалы зор. Олар ең алдымен баланың тілін 
сындырады, ана тілін игеруге көмектеседі. 
Көшеде, жүрген ортада үйренген қолайсыз 
сөздерге тыйым қояды. Мұның бәрі бала 
үшін аса қажетті тәрбие.

БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы 1990 жылы 
14 желтоқсанда 1 қазанды Халықаралық 
Қарттар күні деп жариялады. Тоқсаныншы 
жылдардың басында Еуропада, кейіннен 
біздің елімізде кеңінен атап өтілетін мереке, 
жылдар өте әлем бойынша тойлана бастады. 

Ауданымыздағы тәрізді бұл күн біздің ау-
ылымызда да жылдан жылға дәстүрлі мере-
кеге айналып келеді. Жуырда Қарттар күніне 
орай Медеу орта мектебінде арнайы жоспар 
жасалынып, бірқатар іс-шаралар өткізілді. 
Мәселен, оқушылар ұйымы құрамында 
«Еріктілер» тобы  құрылған болатын. Олар 
ауылымыздағы қарттарға көмектесіп, қысқы 
отындарын түсіріп, жинап берді. 

Апта бойы мектеп кітапханашысы Әсем 
Құсайынова «Қазыналы қарттар» көрмесін 
ұйымдастырып, тағылымды түрде өткізе 
білді. 

Сонымен қатар, қарттарымызды 
құттықтап, мерекелік кешке арнайы түрде 
шақыру билеттерін жібердік. Осылайша 1- 
қазан күні  ауылдық клуб үйінде «Қарттарын  
ардақтаған ел ардақты» тақырыбында мән-
маңызы зор кеш өтті. Бұл салтанатты шара-
ны  ауыл  әкімнің орынбасары Темірбекұлы 
Қуанышбек пен  директордың оқу ісі 
жөніндегі орынбасары Бакдаулет Нұртазаұлы 
өздерінің жүрекжарды лебіздерімен ашып, 
қарияларға ізгі лебіздерін жолдады. Сондай-
ақ, мектебімізде ұзақ жылдар бойы еңбек 

еткен жұмысшысы Медет Хамзаұлын ел 
алдында құрметтеп, мектеп директоры 
Ербұлан Зекешұлының алғыс хатын табыс-
тап, иығына шапан жауып, зейнеткерлікке 
шығарып салды. Кешті 8-сынып оқушысы 
Ақтайлакова Наргиза мен 10-сынып оқушы 
Салимгереев Байсұлтан өз мәнінде жүргізіп 
отырды. 

Аталмыш шара барысы ән-жырға толы 
болды. Атап айтсақ, «Ана», «Шәмші 
әндерінен попури», 2 сынып оқушысы 
Рымханова  Әйгерімнің орындауында 
«Ақ көгершін» әні, 11 сынып оқушылары 
Тлеубай Раушангүл мен Советқазықызы 
Балнұрдың арнаулары, 7 сыныптың «Джен-
тельмен»  және 7, 8 сыныптың Сыған  және 
«Қуыршақтар» билері, 10 сыныптың қазіргі 
заман билері, бастауыш және шағын орталық 
оқушыларының мерекелік тақпақтары, 
мектебімізге жаңадан келген жас ұстаздар 
Әймішев Жанболаттың «Әке арманы»,  Ба-
уыржанов Еркебұланның «Мама» әндері 
көрермендерге көтеріңкі көңіл сыйлады. 
Бұл ретте, оқушыларымыздың өнерлері 
қарттардың көңілінен шықты.

Ауыл әкімі Дарын Мұқтарұлы 
қарттарымыздың мерекесіне арнап, ақ дас-
тархан жайып, дәм татқызды. Бұл отырыс та 
ыстық лебіздерге толы болды.

Кеш соңын директордың тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары Зухра Аблезқызы 
қорытындыласа, тыл және еңбек ардагері, 
ауылымыздың қадірменді ақсақалы Бертіс 
ата оқушыларға ақ батасын беріп, мектеп 
әкімшілігіне ризашылығын білдірді. 

Кеш соңы көңілді биге ұласты.

Зухра АБЛЕЗҚЫЗЫ, 
директордың тәрбие ісі жөніндегі орын-

басары,
Медеу орта мектебі.

Медеу ауылы

  АРДАГЕРЛЕРГЕ АРНАЛДЫ
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ЕСКЕ АЛУДЫҢ ҚИЫНЫ - АЙ...

Қарауыл  ауылының  тұрғыны  аяулы  жар,  ардақты  ана,  
немерелеріне  асыл  әже  болған  Молдақасымова  Шайзат 
Қажыбайқызының  дүниеден  озғанына  40  күн болды.

Кешегім оралардай кешкен ізден,
Келердей күнде көзді кештеу ілгем.
Өзіңді қайтара алмай жүрміз бүгін,
Өмірге деген үлкен өкпемізбен.

Бұл көңіл қамыққанын жасыра ма,
Сағынсаң көздің жасы тосыла ма.
Айнымас адалдықты арқалап ап, 
Алыстан кете бардың асыл ана.

Ақ таңды сағынышпен атырамын,
Іңірді көз жасыммен батырамын.
Жаңына серік болып иманыңыз,
Анашым, торқа болсын топырағың.
Сағынып  еске  алушылар: жұбайы  Боранбай, балалары, немерелері, туыстары
Марқұмның   40 күндік  асы  қазан  айының   15-і  күні   сағат  13:00-де   «Еңлік-Кебек»  

тойханасында  ерлер  мен  әйелдерге  бірге  беріледі.Асқа  барлық  туған-туыс, құда-
жекжат,  дос-жаран,  ауылдастарды  шақырамыз. 

Абай  ауданы, 
Көкбай  ауылының  
т ұ р ғ ы н д а р ы  
болған,  асқар 
таудай  әкеміз 
Е с қ а л и ұ л ы  
С а й л а у ғ а з ы ғ а  
10 жыл, Сай-
л а у ғ а з ы ұ л ы  
Жанат  және  
Жолшыбайқызы  
Дидар  тірі  бол-

са  40  жасқа  толар  еді. Немерем Ерланқызы  Ботаның  өмірден  өткеніне  2 жыл болады.
Марқұмдарды  сағына  еске  аламыз.

Жарық нұр сыйлап жаһанға жалғыз Жаратқан,
Жақсылармен жап-жарық нұрын таратқан.
Жақсының бірақ дәм-тұзы лезде таусылып,
Жалғаннан ерте қайтуы заңды о бастан...
              Тағдырға налып, жандардан жасты жасырып,
              Ержеттік қалай ертеңгі күнге асығып.
              Тау жаққа қарай жандарды бірақ тартады,
              Жарқын бір бейне көрінер деген бос үміт.
Жарқын бейнелер кетпейді әсте санадан,
Ұрпағы аман, тұрғанда халық, елі аман.
Өзіңе қайтқан, өзің деп қайтқан жандарға,
Жарық нұр төкші мейірімді, Алла Тағалам.
Сағынып  еске  алушылар: жұбайы  Көкен,  ұл-келіндері, немерелері
Марқұмдардың  рухына бағышталған  ас  қазан  айының  16-сы  күні  Көкбай  ауы-

лында  «Болат  ата»  тойханасында  сағат 13:00-де  ерлер  мен  әйелдерге  бірге беріледі. 
Асқа барлық  туған-туыс, құда-жекжат  ауылдастарын  шақырамыз.

Көңіл айту
«С.Бекбосынов атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі осы мектептің 

сызу-сурет,технология пәнінің мұғалімі Оралғазыұлы Сырымға апайы Айдарханова На-
зым Оралғазықызының қайтыс болуына байланысты  қайғырып көңіл айтады

«С.Бекбосынов атындағы орта мектебі»КММ

Өмірде жарқ еткен жасындай ғана ғұмыр кешіп, сол қысқа ғұмырында 
өзінің бар адами болмыс-қасиетімен көпке танылып, өнегелі ісімен ел 
құрметіне бөленіп, соңына жарқын із қалдырып кеткен еді.

 Жанат аз ғұмыр кешсе де, мағыналы өмір сүрді. Халық айта 
жүрерліктей артына өнегелі із қалдырды. Жан баласына жақсылық 
жасағысы кеп тұратын адал қасиетімен, көңілі кіршіксіз, аңқылдаған 
ақжарқын мінезімен баршамызды баурап алып ортамызда ерекшеленіп 
жүруші еді, марқұм...

Жанат Ауесбайқызы 1965 жылдың 13 наурызында дүниеге келген.
Жанат Ауесбайқызы көп балалы отбасының ортасынан шыққан.

Білімді, өнегелі, өмірге құштар жан еді. Жандарбекпен отасып, Әсел, 
Маржан атты екі қызды дүниеге әкелді .Әселден немере сүйіп, өмірдің 

қызығын енді көремін дегенде арманына жете алмай өмірден озды.Ол қызмет жасаған Абай 
аудандық орталық ауруханасында өзіндік орны, бар өшпестей із қалдырды.Өз арамызда сон-
дай сыйлы, өжет, өз ісінің білгір де ,білімді маманы еді. Жанат есеп бөлімінің қыздарын сон-
дай жақсы көретін. Жанаттың әр-бір күлкісін, әр бір қылықтарын әлі күнге дейін ұмыта ал-
маймыз.Біз үшін Жанат мәңгі тірі!.

 Мұң кетпейді көңілдің қатпарынан,
Жарқын  жүзің есте әркез сақталған.
Жұлдыз болып тым ерте ағып түстің, 
Беймезгіл өмір- көктің аспанынан.

Тағдырға әттең , бірақ шара бар ма.?!
Өткен күн қайтіп енді оралар ма?!
Сағым бейнең мәңгілік жадымызда,
Ойымыздың орманын аралауда.

Расымен жоқ тағдырға еш шарамыз,
Сағыныштан көзге де жасты аламыз
Жоқтығына  сене алмай, көндіге алмай
Өзіңді біз сағынып еске аламыз.

Сағынып еске алушылар:
Абай аудандық аурухананың есеп бөлімі

Көңі ай

 Мемлекет басшысының тапсырма-
сын іске асыру шеңберінде тәртіпсіздік 
пен құқық бұзушылықтарға «мүлдем 
төзбеушілік» қағидасын қамтамасыз 
ету жөніндегі 2015-2016 жылдарға 
арналған ұйымдастырушылық және 
практикалық іс-шаралар жоспары жүзеге 
асырылуын және Абай ауданы бойынша 
– халықта тәртіпсіздік пен ұсақ құқық 
бұзушылықтарға «мүлдем төзбеушілік» 
қағидасын қалыптастыру, азаматтардың 
құқықтық танымы мен құқықтық 
мәдениетін көтеру мақсатында, 
жергілікті атқарушы органдар мен 
«Нұр-Отан» ХДП, мүдделі ұйымдардың, 
ведомстволардың қатысуымен Абай ауда-
ны көлемінде 2016 жылдың 28-30 қыркүйек 
аралығында «Тәртіпсіздік пен құқық 
бұзушылықтарға мүлдем төзбеушілік» 
атты кең ауқымды акция өткізілетін бо-
лады. 

Мақсаты – халықта тәртіпсіздік пен 
ұсақ құқық бұзушылықтарға «мүлдем 
төзбеушілік» қағидатын қалыптастыру, 
азаматтардың құқықтық танымы мен 
құқықтық мәдениетін көтеру.

- жастар мен кәмелетке толмағандар 
шоғырланған орындарға (түнгі клубтар, дис-
котека, оқу орындары және т.с.с) рейдтік іс-
шара өткізу; 

-ішкі  істер органдарының профи-
лактикалық есебінде тұрған азаматтарды 
мекенжайына барып тексеруді ұйымдастыру;

-жастар және кәмелетке толмағандар 
шоғырланған жерлерде олардың қоғам-
ға қарсы іс-әрекетін анықтау және 

құжаттандыру, сондай-ақ олардың тарапы-
нан бақылаусыздық фактілерінің жолын кесу 
мақсатында кешенді тексеру; 

-құқық қорғау бағытындағы қоғамдық 
құрылымдар жұмылдырып, көп қабатты 
тұрғын үйлердің аулаларында құқықтық 
тәртіпті қамтамасыз ету;

Осы сала барысында ұсақ құқық 
бұзушылыққа «мүлдем төзбеушілік» 
қағидасы бойынша 2014 жылы ҚР ІІМ-
мен бекітілген жоспарға сәйкес, «мүлдем 
төзбеушілік» қағидасын жандандыру 
негізінде баптар қарастырылып, көрсетілген. 
Атап айтқанда, ҚР Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінің 408-бабы (Ит-
тер мен мысықтарды асырау қағидаларын 
бұзу), 434-бабы (Ұсақ бұзақылық), 437-бабы 
(Тыныштықты бұзу), 440-бабы (Қоғамдық 
жерде мас күйінде жүру), 441-бабы (Жеке-
ленген қоғамдық орындарда темекі шегу), 442 
бабы 1 бөлімі (КЖТ заңды өкілдерінің еріп 
жүруінсіз ойын сауық мекемелерінде болуы), 
442-бабы 2 бөлімі (КЖТ заңды өкілдерінің 
еріп жүруінсіз тұрғын жайдан тыс жерде бо-
луы), 592-бабы (Көлік құралын белгіленген 
жылдамдықтан асыру), 593-бабы (Көлік 
басқару кезінде сақтандыру белбеуін тақпау), 
608-бабы  (Мас күйінде көлікті басқару), 
615-бабы (Жаяу жүргіншілер жол жүріс 
қағидаларын бұзу) баптарымен жергілікті 
халықтың сана сезімін көтеру мақсатында 
жұмыстар атқарылады.

Абай ауданының ішкі істер бөлімінің
Жергілікті полиция қызметі

«ТӘРТІПСІЗДІК ПЕН ҚҰҚЫҚ 
БҰЗУШЫЛЫҚТАРҒА МҮЛДЕМ 

ТӨЗБЕУШІЛІК»! АКЦИЯСЫ АЯСЫНДА

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан На-
зарбаев «Егемен Қазақстан» газетінде 
жарияланған «Ұлт жоспары – қазақстандық 
арманға бастайтын жол» атты мақаласында 
«Қазір қазақстандық мемлекеттік қызметті 
дамытудың жаңа кезеңі бастау алды. Менің 
Жарлығыммен Мемлекеттік қызмет істері 
жөніндегі министрлік, оның құрылымында 
- Жемқорлыққа  қарсы іс-қимылдың 
ұлттық бюросы құрылды. Осылайша, тек 
мемлекеттік қызмет жүйесі ғана емес, 
сондай-ақ, жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
танытатын, яғни жемқорлық көріністерінің 
барынша алдын алуға бағдарланған 
жүйе де жаңғыртылып отыр. Бұл жерде 
жемқорлықпен күрестің өзі барынша дәйекті 
бола түседі» деп атап көрсеткен еді. Қазір 
мемемлекеттің сыбайлас жемқорлықпен ая-
усыз күрес жүргізу жөніндегі заңдылықтар 
жетілдіріліп, оған жаңа нормалар қосылуда. 

Біздің елдегі оңай олжаны көздейтіндер 
пара алу, кызметті жеке мүддеге пайдалану, 

қызметтік жалған құжатты жасау сияқты 
қылмыстарға жиі барады екен. Аталған 
қылмыстарға қарсы жаңа Қылмыстық ко-
дексте жемқорлық үшін қатаң жазалар 
көзделген және аса ауыр қымыстар санаты-
на жатқызылған. Сол себептен, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 2015 – 2025 жылдарға 
арналған стратегиясы және көлеңкелі 
экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 
2015 – 2017 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспарлары жүзеге асырылуда. Құндызды 
ауылдық округі әкімінің аппараты тарапынан 
қоғамда сыбайлас жемқорлыққа байланысты 
сананы қалыптастыру мақсатында жұмыстар 
жүргізіліп тұрады. Жалпы жемқорлыққа 
қарсы күрес баршамызға ортақ іс. Сол себеп-
тен бұл кеселмен қоғам боп күш біріктіріп 
күресуіміз қажет.

Бақытжан СЫДЫҚОВА,
 Құндызды ауылдық округі әкімі 

  аппаратының  бас маманы

КҮШ БІРІКТІРІП КҮРЕСЕЙІК

Абай ауданының Төтенше жағдайлар 
бөлімі аймақтағы автокөлік иелерінің назары-
на 2016 жылдың ағымдағы мерзімінде Абай 
ауданының аумағында жеңіл автокөлікте 
2 өрт (2015 жылда 3 өрт) тіркелгені туралы 
хабарлайды. Автокөліктерде негізгі өрттің 
себебі, өрт қауіпті нысанмен абайсыздықта 
пайдалану кезінде болып табылады.

Осының бәріне біріншіден себеп болатыны, 
бұл автокөлік иелері өз темір тұлпарларына 
дұрыс қарамауы және өрт қауіпсіздігі 
ережелерін сақтамау: алғашқы өрт сөндіру 
құралдарымен (өрт сөндіргіштермен) жаб-
дықтамайды, электржүйелерін қауіпсіздік 
талаптарына сәйкестендірмейді және т.б. 
Екіншіден себеп болатыны: жылдағы 
техникалық тексеру өткізу кезінде, автокөлік 
иелері көліктерін тексеруге дайындамай-
ды. Көліктерді маршрутқа, алыс сапарларға 
шығару кезінде осы жағдайлардың бәрі 
толық толтырылмайды да ары қарай өртке 
шығынымен әкеліп соғады. Автокөлік 
жүргізушілерімен өрт қауіпсіздігі бой-
ынша жақсы денгейде нұсқамалар 
жүргізілмейді. Өрт қауіпсіздігі нұсқаулығын 
және жүргізушілерді өрт болған кезде іс-
әрекеттерін орындауын дұрыс жүргізген кез-
де әрі жүргізуші қауіптін көзін жоя алады. 

Автокөліктер жоғары өрт кауіпі бар ны-
сандары болып табылады. Сонымен қатар, 
автокөліктерде шыққан біршама кішкентай 
өрт, адамдардың жарақаттануын және апат 

болуын қосқанда ауыр зардаптарға әкелуі 
мүмкін.

Осылай, 2016 жылдың 28 тамызы мен 
29 қыркүйегінде Қарауыл ауылының 
орталық алаңы мен Абай көшесінде жеңіл 
автокөліктерде (УАЗ, OPEL Vectra) өрт 
болды. Екі өрттің салдарынаң автокөліктер 
зардап шегіп, қожайындарына біраз 
материалдық шығын келтірді. Бастапқы 
өрттің себебі – электржүйесінің қысқаша 
тұйықталуы. Аталған факті бойынша матери-
алдар тергеу және шара қолдану үшін құқық 
органдарына берілді.

«Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңның 18-бабына сәйкес 
өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 
өрт сөндіру меншік нысанына қарамастан 
кәсіпорындардың басшыларына және 
автокөліктердің иелеріне жүктеледі. 

Осыған орай, Абай ауданының ТЖБ 
автокөлік иелеріне адамдардың өмірі және 
мүлікті өрттен сақтау үшін, автокөліктерде 
жылдық техникалық тексеру жүргізу кезінде, 
күнделікті пайдалану кезінде көліктерді 
алғашқы өрт сөндіру құралдарымен 
(өрт сөндіргіштермен) міндетті түрде 
жабдықтауын және қауіпсіз жағдайына 
келтіруін талап етеді.

ШҚО ТЖД Абай ауданының ТЖБ

АВТОКӨЛІКТЕРДІҢ ӨРТ 
ҚАУІПСІЗДІГІ

өрт, дамдардың рақа уы

  Сатылады
Қарауыл  ауылының  Әуезов  көшесіндегі №54 үй  сатылады.Үйдің  қора-жайы, монша 

және  гаражы  бар, су  кіргізілген, ваннасы бар. Жері  үлкен,  бау-бақша  егуге  қолайлы.Бағасы  
келісімді. Байланыс  телефондары: 8775 401 19 70

101 хабарлайды
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2 Баспа табақ.

Бүгінде еліміз бойынша қазақстандық  па-
триотизм мен кәсіби мақтанышты және адами 
ынтымақтастықты тәрбиелеу басты мәселе 
саналады. Міне, осы мақсатта ҚР Президенті, 
Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Жарлығына сәйкес, 2012 жылдың 30-шы 
қыркүйегі ресми түрде Қазақстан Республи-
касы Әділет органдары қызметкерлерінің 
күні болып танылды. 

Бұл мереке еліміздегі барша заң 
қауымдастығы өкілдерін, Заңның қағи-
даларын берік ұстанатын, сөзі және ісімен 
әділдікті дәріптейтін, Конституциялық 
негіздердің қол сұғылмауын қамтамасыз 
ететін барлық заңгерлерді, мемлекеттік 
қызметшілерді ортақ мүдде, бір мақсатқа 
жұмылдырады.  

Әділет басқармасы негізінен  заңды тұл-
ғаларды тіркеу жұмысын ұйымдастыру 
қызметі түрлерін көрсетеді.  Бұл қызмет 
түріне заңды тұлғаларды тіркеу, қайта 
тіркеу, құрылтай құжатына өзгерістер мен 
толықтыруларды тіркеу, заңды тұлғаның 
филиалы мен өкілдіктерін тіркеу жата-
ды. Сонымен қатар, ауданымыз бойынша 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу 
жұмысын ұйымдастыру қызметі де сапа-
лы жүргізіледі. Бұл қызмет түрінде сатып 
алу, сату шарты, мұрагерлік куәлік, сыйға 
тарту шарты, жер телімдерін, құжаттардың 
кіргізілген өзгерістер мен толықтыруларды 
тіркейтін әділет басқармасының қызметі 

қауырт,  жауапкершілігі мол екендігі рас. Бір 
бұл емес, құқықтық түсіндіру және халыққа 
заңгерлік қызмет көрсету, зияткерлік меншік 
құқықтары қызметінің жұмыстарын жүзеге 
асырады. Сонымен қатар, азаматтық хал 
актілерін жазу, нормативтік құқық актілерді 
тіркеу, заңды тұлғаларды және филиалдар 
мен өкілдіктерді тіркеу, құқық түсіндіру және 
халыққа заңды қызмет көрсету, зияткерлік 
меншік құқығын қорғау және діни істері 
жөніндегі қызметті айқындау бағытында 
іргелі шаралар жүргізіп келеді. Жалпы, 
әділет қызметі саласына жыл сайын түрлі 
өзгертулер мен толықтырулар енгізілетінін 
айта кеткен ләзім. Әсіресе, халықты 
құжаттандыру, жылжымайтын мүлікті тіркеу 
жайындағы Заң өзгерістерін айтуға бола-
ды. Соның аясында тұрғындарға түсіндіру 
жұмыстарын жүргізіп,  әрі құқықтық 
тұрғыдан кеңес береді. 

Осы ретте, әділет басқарамасы 
қызметкерлерімен қатар, басшысының да 
сүбелі еңбегін атап өткенді жөн көрдік. 
ҚР Әділет министрінің бұйрығымен 
2009 жылы 15 қазан айында аудандық 
әділет басқармасының басшысы болып 
тағайындалған, бұл салада ұзақ жылғы еңбек 
өтілі бар Махметов Ақсұңқар Советұлы 
жақында 30 қыркүйек – әділет органдарының 
құрылған күні мерекесіне орай Қазақстан Ре-
спубликасы Әділет Министрлігінің «Әділет 
органдарының үздігі» төсбелгісімен на-
градталды. Бұл әлбетте, жерлесіміздің, 
Абай елі азаматының өз қызметіне асқан 
жауапкершілікпен қарап, қалтқысыз қызмет 
етудегі қол жеткізген зор абыройы екендігі 
анық.  

Жүктелген міндеттерін адал және кәсіби 
шеберлікпен орындағаны үшін марапат-
талып отырған басқарма басшысын біз де 
құттықтай отырып, алдағы еңбектеріне 
жеміс тілейміз. Әрдайым, осындай құрметке 
кенеліп, халық игілігі жолында абырой-
мен қызмет атқара беруіне шын жүректен 
тілектестік білдіреміз!

Анар ҚАБДУӘЛИҚЫЗЫ,
«Абай елі»

Министрлік марапат

Бүгінде өнердің сан түріне, оның ішінде 
қасиет дарыған қара сөзге кенен Абай елінде 
ақындық жолға бет бұрған жас дарындардың 
тұтас бір шоғыры бар. «Өлеңге әркімнің-
ақ бар таласы» деп Абай хакімнің сөзімен 
айтсақ, тіл өнеріне сүрлеу салып, өзіндік 
болмыс-бітімімен танылып келе жатқан, 
ойы кесек, тілі орамды, жырлары 
жалынды, болашағынан зор үміт 
күттірер Шыңғыстаудың шын та-
ланттарына қарап көңіл қуантамыз, 
мерейіміз өседі. 

Бұл ретте кеңгірбайлық жас ақын 
Байтөсов Болат Берікбекұлы мен Ар-
хат ауылының ақын ұлы Ермеков Ел-
дарды екпін түсіре атап өтуге болады. 
Қазіргі күні Семейдегі қара шаңырақ 
М.Әуезов атындағы педагогикалық кол-
ледж қабырғасының 4 курс студенттері 
Болат пен Елдардың бағындырған 
белестері биік десек, артық айтқандық 
емес. Себебі, жас талапкерлер жуырда 
өздерінің тұңғыш туындыларын жарыққа 
шығарып, туған жері, аяулы мектептерінде 
тұсаукесер рәсімін өткізді. 

Алдымен, Архат ауылында шымылдығы 
түрілген шығармашылық кеш соңына ала 
Кеңгірбай би ауылында жалғасын тапты. 
Қазан айының 1 күні алғашқы қуанышын 
аяулы ұстаздары мен туған-туыстары ара-

сында бөліскен Болаттың шығармашылық 
кешіне біз де арнайы барып, жыл әлеміне жол 
салған жас дарындардың шабыт қуатына куә 
болған едік. 

Тұсаукесер рәсімде мәлім болғандай, 
бір жинаққа қос ақынның өлеңдер топта-
масы тоғысқан екен. Заманы, өскен орта-
сы бір жас шығармашылық иелерінің бұл 
жаңашылдығын әдеби орта хош алыпты.

Өзгеше талғаммен жарық көрген туын-
ды ерекше әсерге бөлейді. Бір мұқабасында 
Елдар Ермековтың «Шектеулі шексіздік» 
атты тақырыптағы өлеңдер жинағы берілсе, 
екінші мұқабада «Ақ өлең» атты Болат 
Берікбекұлының жырлары топтасқан. 
Жинақ 80 беттен тұрады. Кітаптың 
алғысөзіне көз жүгіртсек, екі авторға да 
өзінің пайымды пікірін білдірген фило-
логия ғылымдарының магистрі, ұстаз 
Төлеуқоңыр Жадыра Құнанбайқызының 
жылы лебізін оқып, көңіл жылиды. Пікір 
білдіруші ғалым жас ақындардың өзіндік 
стилін, үйлесімді иірімдерін тілге тиек ете 
келе, болашақтарынан үлкен үміт күтетінін 
де жеткізіпті. 

Жинақ ішінде қос автордың 30-дан аса 
өлеңдері жинақталса, жалпы жиыны 70-тей 
өлең топтасқан. Жаңа кітап Семейдегі «Зият-
кер» қоғамдық қорының редакциялық баспа 
орталығынан әзірше 50 дана болып жарыққа 
шығыпты. Осынау қуанышты бөлісуге 
Болаттың туған-туыстары, аяулы ұстаздары 

және «шашбауын көтеріп» келген ақын дос-
тары арнайы кеш тізгінін қолдарына ұстап, 
шараны жалынды өлеңдермен жалғады. Жыр 
жинақтың лентасын қиған мектеп басшы-
сы Бәкизат Скакова мен ұстаздары Арман 

С а л қ ы н б а е в а 

және Райгүл 
Тізгінбай ізгі лебіздерімен бөлісіп, шәкіртіне 
шығармашылық шабыттар тіледі. 

Бұл жыр жинақтың жарыққа шығуына 
бірден бір қолдау білдірген туған-туыстары 
болса, осы кешке жиылған сол жанашырлары 
да қуанышты сәтте шашуларын шашып, кеш 
ажарын аша түсті. Әрбір іргелі іске ұйытқы 
болып, ер азаматтардың жүгін қатар алып 
жүретін ауыл әкімі Гүлнар Боранжанова мен 
мектеп басшысы Б.Скакова кітапқа қазақы 

жоралғымен көрімдіктерін 
беріп, парасаттылық та-
нытты. 

Кеш барысында 
Болаттың әкесі Берікбек 
аға сөз алып, баласының 
биік шыңдарды 
бағындыруына тілектестік 
білдірді. Тұсаукесер рәсім 
осылайша әуезді әндер мен 
ақын достары Қуаныш 
Еркінұлы мен Сәметова 
Хамиданың түйдек-
түйдек ойларды ағытқан 
айтысымен жалғанды. 

Жас та болса, осын-
дай үлкен істің ұйытқысы болып үлгерген 
Болат пен Елдардың бастаған ісіне тәнті 
болған біз де жинақ авторларынан алғашқы 
аяқалыстары жайында сыр тарқатқан едік. 
Өз сөзінде Болат жырларының кітап болып 
жарыққа шыққанына ерекше қуанышты 
екендігін жасырмады. Алдымен осы ретте 
,қолдау танытқан туған-туыстарына, аяу-
лы ұстаздарына, ақын достарына алғысын 
жеткізді. Бұл жаңа кітап екеуін де ынталан-
дырып, болашақта тың шығармашылық 
жетістіктерге жетелейтініне сенімді.

Болатқа бұл идеяны бірінші болып ұсынған 
Елдар да өзінің пікірімен ортақтасып, 
«Шектеулі мына ғұмырда шексіз боп қалар Ақ 
өлең» деп жинақ атауларының философиялық 
тұрғыда терең мағына беретіндігін айтып 
өтті. Өзінің қазіргі таңдағы көңіліне жақын 
музасы - сары күз, сары уайым, сары қыз, 
сары жапырақ екендігін айта келе, бала кез-
де төрт шумақ тақпақтан бастау алған, нәзік 
сезіммен астасқан өлең иірімдері есейе келе 
шабыт атты шалқарды оятты, дейді ол. 

Өз кезегімізде біз де жас ақындарды 
жарыққа шыққан жыр жинақтарымен 
құттықтай келе, шалқар шабыт, 
шығармашылық өрлеу, өміршең өлеңдер 
тілейміз.

Тоғжан РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,
«Абай елі»

Тұсаукесер

ЖИНАҚ АРҚАУЫ - ЖАС 
АҚЫНДАРДЫҢ ЖАСЫН 

ЖЫРЛАРЫ

Бүгінгі Абай елінің даңқын өнерлі өрендер 
де аспандатып жүр. Солардың көшбасында 
тұрған, Қарауыл гимназиясының 10 сы-
нып оқушысы, кішкентайынан әнге әуес, 
күйге құмар болып өскен талантты Талшын 
Советқызын ерекше атаумызға болады. Тал-
шын  жақында «Ғұмырдария»  орталығының 
ұйымдастыруымен жасөспірімдер ара-
сындағы Алматы қаласының мың жыл-
дығына арналған республикалық «Алматым  
жүрегімде» атты ән байқауынан бас жүлдені 
еншілеп қайтты.  

Көркемдікке құмар, әдебиетке құштар, 
кітап оқығанды ұнататын ол түрлі зияткерлік 
және шығармашылық олимпиадалар мен 
сайыстарға да белсене қатысады. Мәселен, 
қалалық патриоттық әндер байқауының 
дипломанты атанды. Ауданымыздағы 
Ж.Кәрменов атындағы музыкалық мектептің 
прима-қобыз класын бітірген ол жан-жақты, 
сан қырлы өрен. Вокалды да қоса алып 
жүреді. Сонымен қатар, спортқа да бейім Тал-
шын волейбол және бимен әуестенеді. Одан 
өзге мектепте әр түрлі мәдени шаралардың 
жүргізушісі болып  өнерімен де, білімімен де 
алға озып, мектеп мақтанышы болып жүрген 
шәкірт. Алғыр қыз 2015  жылы облыстық  
«Жарқын болашақ» атты өнер байқауында  
І-орынды қанжығасына байласа, осы 
жылы  Республикалық «Абай оқуларының» 
«Көңілім әнді ұғады» бөлімі бойынша 

жүлделі ІІІ-ші орынды жеңіп алды. Бұған қоса 
үздік те, талантты шәкірттердің бірі ретінде 
«Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру 
орталығына баруға мүмкіндік алған болатын. 
Бұл орталықта да «Тележүргізуші», «Сазды 
әлем» үйірмелеріне белсене қатысқаны үшін  
алған сертификаттары бар. 

Өзі ата-аналары Смайлов Совет пен 
Серікқанқызы Зәуренің отбасындағы төрт 
қыздың кенжесі. Үлкен апайы Сәуле Семей 
қаласында мұғалімдік мамандықтың тізгінін 
ұстаса, Әлия кезінде «Ақсұңқар» ақындар 
сыныбының шәкірті болған-ды, ал Торғын 
да ән айтып, өнерпаз қыз екендігін дәледеп 
үлгерді. 

Енді байқауға оралсақ, «Эстрадалық во-
кал» бойынша  14-19 жас аралығындағы 50-
ден аса үміткерлер қатарында бақ сынаған 
Талшын ең алғашқы турда «Құс қайтты Ал-
матыма» әнін шырқаса, ІІ- турда «Сағыныш 
күйім еліме» әнін нақышына келтіре 
әуелетіпті. 

Осылайша,  ҚР «Кино қайраткері, ҚР 
киноматографиясының үздігі», профессор 
Ш.Имашұлы, ҚР мәдениет қайраткері, хорео-
граф Б.Бектаев және ҚР мәденет қайраткері, 
әнші М.Нұрмұханбетова, «Ғұмырдария» ба-
лалар байқауының авторы А.Тоқтарбекқызы 
сынды әділқазылар алқасының  қырағы 
көзіне іліккен Талшынның бас жүлде алу-
ын   әділ шешім тапқандығы деп білеміз. 
«Адам өз бақытын қалаушы. Әр қайсысында 
табандылық, шыдамдылық және өмірде бір 
нәрсеге жету үшін ұмтылыс болу керек» 
дейтін өмірлік ұстанымы бар Талшынның 
алда әлі де талай алар асуы бар деп сенеміз.      
Талшынды осы жолғы байқауға Нұрбек 
Өмірбеков дайындап апарыпты. Вокалдан 
беретін мұғалімінің де еңбегі зор екендігі 
анық. Осы байқаудан Ағдәриева Ақбөпе 
есімді тағы бір талантты шәкірті жүлделі 
ІІ- орынды иеленгенін ескерсек, Нұрбектің 
де өнер айдынында   еркін жүзген өрелі ұстаз 
екендігін дөп басып айта аламыз. 

Ал Талшынның өзі болашақта әнші, ак-
трисса болуды армандайды. Алдағы уақытта 
дәл осындай «Алматым жүрегімде»  байқауы 
Семей қаласында да өткізілетін көрінеді.Тұла 
бойына тұнған табиғи талант иесі  Талшынға 
алда да  осындай ән байқаулардан оза шау-
ып,  өнердің биік шыңынан көріне бер дегіміз 
келеді. Талабың ұшталсын, Талшын!

Анар СӘРСЕНБИНА,
«Абай елі»   

Жас жүрек жайып саусағын

ТАЛАБЫҢ  ҰШТАЛСЫН,  ТАЛШЫН!
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                                2016  жылға арналған аудандық бюджет     

Санаты                                                           
                      
 Сыныбы                                

                        Ішкі сыныбы
                                          
                                          Ерекшелігі      

 
                                Атауы     
1 2 3 4  5    6
    І. КІРІСТЕР               2901 832,3                                                                        
  1                                  Салықтық түсімдер                               294 365,0
   01                                          Табыс салығы                                                      140 142,0
                   2  Жеке табыс салығы                               140 142,0 

                   Төлем көзінен салық салынатын 
                                               01          табыстардан ұсталатын жеке табыс  
                                                             салығы                                                                125 571,0                                               
                                                             Төлем көзінен салық салынбайтын табыс- 
                                                02          тардан ұсталатын жеке табыс салығы                14 571,0
                 03              Әлеуметтік салық                 101 835,0
                                 1                          Әлеуметтік салық                 101 835,0
                                01  Әлеуметтік салық                                101 835,0
      04                                        Меншікке салынатын салықтар                          44 342,0
                                 1                           Мүлікке салынатын салықтар                             20 063,0
                                                             Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкер-
                                               01          лердің мүлкіне салынатын салық                  19 434,0
     Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын 
                                               02          салық                                                                       629,0
                                 3                          Жер салығы                                                             1 495,0
                                                             Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалар-
                                               02          дан алынатын жер салығы         585,0
                    Елдi мекендердің жерлерiне 
                                                             жеке тұлғалардан алынатын жер салығын 
                                               09          қоспағанда, жер салығы                                 910,0
                                4                       Көлік құралдарына салынатын салық  19 284,0
                                                             Заңды тұлғалардан көлік құралдарына 
                                               01          салынатын салық                                                    1 370,0
     Жеке тұлғалардан көлік құралдарына 
                                               02          салынатын салық                    17 914,0
     5                  Бірыңғай жер салығы                            3 500,0
      01  Бірыңғай жер салығы      3 500,0
                    Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер-
                05                                          ге салынатын iшкi салықтар     6 697,0
     2                            Акциздер                       755,0
             Қазақстан Республикасының аумағында 
                                                             өндірілген бензин (авиациялықты қоспа-
                                               84          ғанда) және дизель отыны                                       755,0
                                                    Табиғи және басқа да ресурстарды пай-
                               3                             даланғаны үшiн түсетiн түсiмдер     1 440,0
      Жер учаскелерін пайдаланғаны 
                                               15           үшін төлем                                         1 440,0
                                                              Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүр-
                                4                            гізгені үшін алынатын алымдар     4 502,0
      Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу 
                                                              құқығы үшін алынатын лицензиялық 
                                               02           алым                                      2 736,0
                                                              Жергілікті бюджетке төленетін тіркелгені
                                               29           үшін алым       1 766,0
     5                             Ойын бизнесіне салық             0,0
      02   Тіркелген салық                                                           0,0
                                    Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны
                                                              және (немесе)  оған уәкілеттігі бар мемле-
                                                              кеттік органдар немесе лауазымды адам-
                                                              дар құжаттар бергені үшін алынатын мін-
                08                                          детті төлемдер       1 349,0
     1      Мемлекеттік баж       1 349,0
                                                              Жергілікті бюджетке төленетін мемле-
                                               26           кеттік баж                                                               1 349,0
   2                                                         Салықтық емес түсімдер                                    8 779,0
                01                                          Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер             2 289,0

Барлық 
кірістер
( м ы ң 
теңге)

Абай аудандық мәслихатының                                          Абай аудандық мәслихатының
2016 жылғы 23 желтоқсандағы                                         2016 жылғы 20 қыркүйектегі
№ 5/2-VІ   шешіміне қосымша                                           № 33/3-V   шешіміне 1 қосымша                                                                       

Абай аудандық мәслихатының 2016 жылғы    20 қыркүйектегі
№ 5/2-VІ шешімі     Шығыс Қазақстан облыстық Әділет департаментінде нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2016 жылы 27 қыркүйекте  № 4679 болып 
енгізілді

«2016-2018 жылдарға арналған Абай 
ауданының бюджеті туралы» Абай
аудандық мәслихатының 2015 жылғы 
23 желтоқсандығы № 33/3-V шешіміне 
өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабына, 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы      23 қаңтардағы «Қазақстан Респуб-ликасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабы 1- тармағының 
1) тармақшасына сәйкес, Абай аудандық мәслихаты ШЕШТІ: 

1.«2016-2018 жылдарға арналған Абай ауданының бюджеті туралы» Абай аудандық 
мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 33/3-V шішіміне (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4322  болып тіркелген,  2016 жылғы 16-23 
қаңтардағы   № 3, 2016 жылғы 23-31 қаңтардағы № 4, 2016 жылғы 1-7 ақпандағы № 5 «Абай 
елі» газетінде  жарияланған)  келесі өзгеріс енгізілсін:

аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жа-
зылсын.

2. Осы шешім 2016 жылдың 1қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

А.МУКАТАЕВ
Сессия төрағасы

Е. ЛДИБАЕВ
Мәслихат хатшысы                                                       

Решение Абайского районного маслихата  от  20 сентября  2016 года
№ 5/2-VІ зарегистрировано в Департаменте юстиции Восточно Казахстанской области в Ре-

естре государственной регистрации нормативных правовых актов  за №4679   от  27  сентября  
2016 года

О внесении изменения в решение 
Абайского районного маслихата
от  23  декабря 2015 года № 33/3-V
«О бюджете Абайского района 
на 2016-2018 годы»
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 

года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,Абайский 
районный маслихат РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Абайского районного маслихата от 23 декабря 2015 года № 33/3-V«О 
бюджете Абайского района на 2016-2018 годы» (зарегестрировано в реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 4322, опубликовано в газете «Абай елі» № 
3 от 16 -23 января 2016 года, № 4 от 23-31 января 2016 года, № 5 от 1-7 февраля 2016 года) 
следующее изменение: 

приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.

А.МУКАТАЕВ
                                                                                                                      Председатель сессии  

Е. ЛДИБАЕВ
Секретарь маслихата

к решению  Абайскогорайонного                                     к решению  Абайскогорайонного
маслихата от 23 декабря 2015года                                   маслихата от 20сентября 2016года
№ 4/2-VI                                                                              № 33/3-V                                           
                                                 Районный бюджет на 2016 год   
Категория         

          
                Класс

          
                             Подкласс

                               Специфика      
 

                  Наименование     
   1  2 3 4  5    6

                                                    І. ДОХОДЫ                                                      2901832,3
1                                                             Налоговые поступления                                   294 365,0
              01                                             Подоходный налог                140 142,0
     2                    Индивидуальный подоходный налог             140 142,0
                                                               Индивидуальный подоходный 
                                                               налог с доходов, облагаемых 
                                                01           у источника выплаты                125 571,0
                                                    Индивидуальный подоходный налог с 
                                                               доходов, не облагаемых у источника 
                                                02           выплаты    14 571,0
   03      Социальный налог                101 835,0
     1     Социальный налог                101 835,0
                                                01           Социальный налог                               101 835,0
   04      Налоги на собственность                  44 342,0
     1     Hалоги на имущество   20 063,0 

       Налог на имущество юридических лиц и 
                                                01           индивидуальных предпринимателей 19 434,0
       02    Hалог на имущество физических лиц      629,0
     3     Земельный налог     1 495,0
                                     Земельный налог с физических лиц на
                                                02           земли населенных пунктов                      585,0
                                                               Земельный налог, за исключением 
                                                               земельного налога с физических лиц 
                                                09           на земли населенных пунктов       910,0
                               4                              Hалог на транспортные средства                     19 284,0
       Hалог на транспортные средства с 
                                                01           юридических лиц                    1 370,0
                                                               Hалог на транспортные средства с 
                                                02           физических лиц                                                 17 914,0
                               5                              Единый земельный налог                                   3 500,0
                                                01           Единый земельный налог                                    3 500,0
                                                               Внутренние налоги на товары, работы 
              05                                             и услуги                                                                 6 697,0
                               2                               Акцизы                                                                    755,0
                      Бензин (за исключением авиационного) 
                                                               и дизельное топливо, произведенных на 
                                                84           территории Республики Казахстан       755,0
  

0

,0

,3

Ка

                                     Поступления за использование природ-
                                 3                              ных и других ресурсов                                         1 440,0
                                                               Плата за пользование земельными
                                                15            участками                                                   1 440,0
                                                               Сборы за ведение предпринимательской 
                                4                             и профессиональной деятельности    4 502,0
                                                               Лицензионный сбор за право занятия 
                                                02           отдельными видами деятельности    2 736,0 

                                                    Регистрационный сбор, зачисляемый в 
                                                29           местный бюджет      1 766,0 

                     5                             Налог на игорный бизнес                                           0,0
                                                02           Фиксированный налог                                                0,0
                                                               Обязательные платежи, взимаемые за
                                                               совершение юридически значимых дей-
                                                               ствий и (или) выдачу документов 
                                                               уполномоченными на то государственны-
                08                                           ми органами или должностными лицами          1 349,0
                               1                              Государственная пошлина                                   1 349,0
                                                               Государственная пошлина, зачисляемая
                                                26           в местный бюджет                                               1 349,0
  2                                                           Неналоговые поступления                        8779,0
                                     Доходы от государственной 
                01                                           собственности                                                        2 289,0
                                                               Доходы от аренды имущества находяще-
                                5                             гося в государственной собственности   2 280,0
                                                               Доходы от аренды имущества, находяще-
                                                              гося в коммунальной собственности района 
                                                              (города областного значения), за исключе-
                                                              нием доходов от аренды государственного 
                                                              имущества, находящегося в управлении 
                                                              акимов города районного значения, 
                                              08            села, поселка, сельского округа                           2 280,0
      Вознаграждения по кредитам, выдан-
                                7                            ным из государственного бюджета           9,0
     

Всего до-
ходы (ты-
сяч тенге)

                                                               Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға бе-        
                                 5                            руден түсетін кірістер       2280,0
                                                               Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
                                                               ауылдық округ әкімдерінің басқа-
                                                               руындағы мемлекеттік мүлікті жалға 
                                                               беруден түсетін кірістерді қоспағанда 
                                                               ауданның (облыстық маңызы бар қала-
                                                               ның) коммуналдық меншігіндегі мүлікті 
                                                08           жалға беруден түсетін кірістер     2 280,0
                                                               Мемлекеттік бюджеттен берілген 
                                  7                           кредиттер бойынша сыйақылар            9,0
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                     Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен 
                                                              берілген бюджеттік кредиттер бойынша 
                                                13          сыйақылар              9,0
      Мемлекеттік бюджеттен қаржылан-
                                                              дырылатын, сондай-ақ Қазақстан 
                                                              Республикасы Ұлттық Банкінің 
                                                              бюджетінен (шығыстар сметасынан) 
                                                              ұсталатын және қаржыландырылатын 
                                                              мемлекеттік мекемелер салатын айыппұл-
                                                              дар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
                04                                          алулар           176,0
      Мұнай секторы ұйымдарынан түсе-
                                                              тін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік 
                                                              бюджеттен қаржыландырылатын, 
                                                              сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
                                                              Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар 
                                                              сметасынан) ұсталатын және қаржылан-
                                                              дырылатын мемлекеттік мекемелер сала-
                                                              тын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, 
                               1                             өндіріп алулар          176,0 

                                                   Мамандандырылған ұйымдарға, 
                                                              жеке тұлғаларға бюджеттік кредиттер
                                                              (қарыздар) бойынша жергілікті бюджеттен 
                                                              берілген айыппұлдар, өсімпұлдар, 
                                                18          санкциялар, өндіріп алулар        176,0 

    06     Басқа да салықтық емес түсімдер     6 314,0
     1    Басқа да салықтық емес түсімдер     6 314,0
                     Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық 
                                                09          емес  басқа да түсімдер      6 314,0
      Негізгі капиталды сатудан түсетін 
    3                                                        түсімдер       1 500,0 

                     Жерді және материалдық емес активтерді 
               03                                           сату        1 500,0
     1    Жерді сату       1 500,0
       01          Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер    1 500,0 

       4      Трансферттердің түсімдері             2 591 745,0 
                     Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған 

               02                                           органдарынан түсетін трансферттер             2 591 745,0
      Облыстық бюджеттен түсетін 
                                2                            трансферттер               2 591 745,0
       01          Ағымдағы нысаналы трансферттер  850 027,0
       02   Нысаналы даму трансферттері            0,0
       03   Субвенциялар               1 741 718,0
   5      Бюджеттік  кредиттерді  өтеу     7 166,0 

    01                    Бюджеттік  кредиттерді  өтеу     7 166,0
                     Мемлекеттік бюджеттен берілген 
                                1                            бюджеттік кредиттерді өтеу      7 166,0
                     Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен 
                                                13          берілген бюджеттік кредиттерді өтеу     7 166,0
   7      Қарыздар түсімдері   363 652,0
    01                    Мемлекеттік ішкі қарыздар   363 652,0
     2    Қарыз алу келісім-шарттары  363 652,0
                                    Ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                              қаланың) жергілікті атқарушы 
                                                03          органы алатын қарыздар                                363 652,0 

                     Бюджет қаражаттарының пайдаланыла-
    8                                                        тын қалдықтары         5 443,3 

    01                                           Бюджет қаражаты қалдықтары     5 443,3 
                                    1                            Бюджет қаражатының бос қалдықтары    5 443,3

       01   Бюджет қаражатының бос қалдықтары    5 443,3

                                    Вознаграждения по бюджетным
                                                              кредитам, выданным из местного
                                              13            бюджета физическим лицам           9,0
                                                              Штрафы, пени, санкции, взыскания,
                                                              налагаемые государственными учрежде-
                                                              ниями, финансируемыми из государствен-
                                                              ного бюджета, а также содержащимися и 
                                                              финансируемыми из бюджета (сметы 
                                                              расходов) Национального 
               04                                           Банка Республики Казахстан         176,0 

                                                                  Штрафы, пени, санкции, взыскания, 
                                                              налагаемые государственными учрежде-
                                                              ниями, финансируемыми из государствен-
                                                              ного бюджета, а также содержащимися и 
                                                              финансируемыми из бюджета (сметы 
                                                              расходов) Национального Банка
                                                              Республики Казахстан, за исключением
                                                              поступлений от организаций нефтяного
                               1                   сектора                                        176,0
                                                              Штрафы, пени, санкции, взыскания по 
                                                              бюджетным кредитам (займам),  выдан-
                                                              ным из местного бюджета специализиро-
                                              18            ванным организациям, физическим лицам      176,0 

    06                                   Прочие неналоговые поступления                        6 314,0
                               1                             Прочие неналоговые поступления                        6 314,0
                                                              Другие неналоговые поступления 
                                              09            в местный бюджет                                                6 314,0
                                                              Поступления от продажи основного
   3                                                         капитала      1 500,0
                                    Продажа земли и нематериальных 
                03                                          активов                                                                   1 500,0
                               1                             Продажа земли                                                      1 500,0
                                                              Поступления от продажи земельных 
                                              01            участков                                                   1 500,0
   4                                                         Поступления трансфертов                              2 591 745,0
                                                              Трансферты из вышестоящих органов 
               02                                           государственного управления            2 591 745,0
     2    Трансферты из областного бюджета            2 591 745,0
     01   Целевые текущие трансферты                         850 027,0
                                              02            Целевые трансферты на развитие                          0,0
                                   03            Субвенции                                                       1 741 718,0
   5                                                         Погашение бюджетных кредитов                        7 166,0
                01     Погашение бюджетных кредитов                    7 166,0   

                     Погашение бюджетных кредитов, выдан-
                              1                              ных из государственного бюджета    7 166,0
      Погашение бюджетных кредитов, выдан-
                                                              ных из местного бюджета физическим
                                              13            лицам                  7 166,0
  7      Поступления займов                363 652,0
     01     Внутренние государственные займы               363 652,0 

    2    Договоры займа                 363 652,0
                                    Займы, получаемые местным
                                                              исполнительным органом района
                                              03            (города областного значения)               363 652,0
      Используемые остатки бюджетных 
  8                                                          средств                                                                    5 443,3
                 01                                         Остатки бюджетных средств                                5 443,3
                                                              Свободные остатки бюджетных 
                                1                            средств                                                                    5 443,3
                                              01            Свободные остатки бюджетных средств             5 443,3

Функционалдық топ      
                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Функционалдық кіші топ     
      
            Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 
                                        Бағдарлама  
            Кіші бағдарлама  
                      Атауы
                                                               ІІ. ШЫҒЫНДАР                                            2 901 832,3
01                                                           Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер    374 659,0
                                                               Мемлекеттiк басқарудың жалпы 
                                                               функцияларын орындайтын өкiлдi, 
             1                                                атқарушы және басқа органдар                      298 920,0
                                                               Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
                        112                                 мәслихатының аппараты                                   18 018,0
                                                               Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
                                                               мәслихатының қызметін қамтамасыз
                                      001                   ету жөніндегі қызметтер                                    17 818,0
                                                               Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011       трансферттер есебiнен                                    2 283,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен             15 535,0
                                                               Мемлекеттік органның күрделі 
                                      003                   шығыстары                                                               200,0
                                                          Аудан (облыстық маңызы бар қала)
                         122                                әкімінің аппараты                                             136 769,0
                                                               Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
                                                               әкімінің қызметін қамтамасыз 
                                      001                   ету жөніндегі қызметтер                                  133 789,0
                                                               Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011       трансферттер есебiнен                                        12 517,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен           121 272,0
                                                               Мемлекеттік органның күрделі 
                                      003                   шығыстары                                                            2 980,0
                                                               Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
                                                               қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
                         123                    әкімінің аппараты                                            144 133,0
                                                               Қаладағы аудан, аудандық маңызы
                                                               бар қала, кент, ауыл, ауылдық 
                                                               округ әкімінің қызметін қамтамасыз
                                      001                   ету жөніндегі қызметтер                               143 833,0
                                                               Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                   011      трансферттер есебiнен                                        23 601,0
                                                   015      Жергілікті бюджет қаражаты есебінен           120 232,0
       Мемлекеттік органның күрделі 
                                      022                   шығыстары         300,0
 2                     Қаржылық қызмет                                                  352,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар
                         459                                 қаланың) экономика және қаржы бөлімі             352,0
                                                                Салық салу мақсатында 
                                      003                    мүлікті бағалауды жүргізу                                     352,0
                                                   015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен                 352,0
            9                                     Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк
                                                                қызметтер                                                           75 387,0 
                                                                                                    

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

  
  

  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

Функциональная группа       
            
             Функциональная циональная подгруппа    

 
              Администратор бюджетных программ    
            Программа   
           Подпрограмма  
                                      Наименование 
        ІІ. ЗАТРАТЫ                                             2 901 832,3
        Государственные услуги общего 
 01                                                           характера                                374 659,0
                                                                Представительные, исполнительные и 
                                                                другие органы, выполняющие общие 
               1                                               функции  государственного управления        298 920,0
                                                                Аппарат маслихата района (города 
                         112                                 областного значения)                                  18 018,0
                                                                Услуги по обеспечению деятельности 
                                                                маслихата района (города 
                                        001                  областного значения)                                 17 818,0
                                                     За счет трансфертов из 
                                                   011        республиканского бюджета                                2 283,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                  15 535,0
                                                                Капитальные расходы государственного
                                        003                  органа                                                                       200,0
                                                                Аппарат акима района (города
                         122                                 областного значения)                                136 769,0
                                                                Услуги по обеспечению деятельности 
                                                                акима района (города 
                                        001                  областного значения)                                133 789,0
                                                                За счет трансфертов из республика-
                                                   011     нского бюджета                                                 12 517,0
                                                   015       За счет средств местного бюджета                121 272,0
                                                                Капитальные расходы государственного 
                                        003                  органа                                                                    2 980,0
                                                                Аппарат акима района в городе, города 
                                                                районного значения, поселка, села, 
                         123                                 сельского округа                                144 133,0
                                                                Услуги по обеспечению  деятельности 
                                                                акима  района в городе, города район-
                                                                ного значения, поселка, села, 
                                        001                  сельского округа                               143 833,0
                                                                За счет трансфертов из республикан-
                                                    011      ского бюджета                                                 23 601,0

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Сомасы 
(мың теңге)

С у м м а              
(тысяч 

тенге)

                                                   015       За счет средств местного бюджета               120 232,0
                      Капитальные расходы 
                                       022                  государственного органа                                      300,0
               2                                              Финансовая  деятельность                           352,0
                                                               Отдел экономики и финансов района 
                          459                               (города областного значения)                      352,0
                                                               Проведение оценки имущества 
                                       003                  в целях налогообложения                                      352,0
                                                   015      За счет средств местного бюджета                      352,0
                                                               Прочие государственные услуги
               9                                              общего характера                                 75 387,0



31 - 7 қазан 2016 жыл

                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                                қаланың) кәсіпкерлік және ауыл
                         454                                 шаруашылығы бөлімі                                       22 136,0
                                                                Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті 
                                                                және ауыл шаруашылығын дамыту 
                                                                саласындағы мемлекеттік саясатты 
                                       001                   іске асыру жөніндегі қызметтер                 22 136,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін
                                                   011       трансферттер есебiнен                                   2 930,0
                                                   015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен            19 206,0
                                                                Мемлекеттік органның күрделі 
                                       007                   шығыстары                                                                 0,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар
                                                                қаланың) экономика және               
                         459                                 қаржы бөлімі                                                 31 182,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы 
                                                                бар қаланың) экономикалық саясаттын 
                                                                қалыптастыру мен дамыту, 
                                                                мемлекеттік жоспарлау,  бюджеттік
                                                                атқару және коммуналдық меншігін 
                                                                басқару  саласындағы мемлекеттік 
                                       001                   саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 31 182,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін
                                                   011       трансферттер есебiнен                                   5 530,0
                                                   015     Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 25 652,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар
                                                                қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын 
                                                                үй-коммуналдық шаруашылығы, 
                                                                жолаушылар көлігі және автомобиль
                         495                                 жолдары бөлімі                                                  22 069,0
                                                                Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс,
                                                                тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
                                                                жолаушылар көлігі және автомобиль 
                                                                жолдары саласындағы мемлекеттік 
                                       001                   саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 22 069,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011        трансферттер есебiнен                                   2 562,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 19 507,0
 02                                                           Қорғаныс                                                 18 076,0
              1                                                Әскери мұқтаждар                                   7 726,0
                                                                Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
                        122                                  әкімінің аппараты                                   7 726,0
                                                                Жалпыға бірдей әскери міндетті 
                                       005                   атқару шеңберіндегі іс-шаралар                   7 726,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                   011       трансферттер есебiнен                                          0,0
                                                   015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен   7 726,0
                                                                Төтенше жағдайлар жөнiндегi 
              2                                                жұмыстарды ұйымдастыру                 10 350,0
                                                                Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
                         122                                 әкімінің аппараты                                 10 350,0
                                                                Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
                                                                ауқымындағы төтенше жағдайлардың 
                                       006                   алдын алу және оларды жою                 10 350,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 10 350,0
 04                                                           Бiлiм беру                                            1 690 109,5
               1                                               Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту           201 486,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы
                        464                                  бар қаланың) білім бөлімі               201 486,0
                                                                Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
                                      009                    ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету     107 054,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011        трансферттер есебiнен                                 34 115,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 72 939,0
                                                                Мектепке дейінгі білім беру 
                                                                ұйымдарында мемлекеттік білім 
                                       040                   беру тапсырысын іске асыруға                 94 432,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011        трансферттер есебiнен                                 94 432,0
                                                                Бастауыш, негізгі орта және 
               2                                               жалпы орта білім беру                            1 445 483,5
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                                қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту,
                        457                     дене шынықтыру және спорт бөлімі 99 556,0
                                                                Балалар мен жасөспірімдерге  спорт 
                                       017                   бойынша қосымша білім беру                 99 556,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011        трансферттер есебiнен                                 47 322,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 52 234,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы
                        464                                  бар қаланың) білім бөлімі            1 345 927,5
             003                   Жалпы білім беру                            1 197 485,5
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін
                                                  011        трансферттер есебiнен                               332 240,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен          865 245,5
                                       006                   Балаларға  қосымша білім беру                 148 442,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011        трансферттер есебiнен                                 34 941,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен          113 501,0
                                                                Бiлiм беру саласындағы өзге де 
             9                                                 қызметтер                                                 43 140,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы 
                        464                                  бар қаланың) білім бөлімі                 43 140,0
                                                                Жергілікті деңгейде білім беру 
                                                                саласындағы мемлекеттік саясатты
                                      001                    іске асыру жөніндегі қызметтер                 15 053,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін
                                                  011        трансферттер есебiнен                                   1 546,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  13 507,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар
                                                                қаланың) мемлекеттік білім беру
                                                                мекемелер үшін оқулықтар мен 
                                       005                   оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып                  23 951,0
                                                                алу және жеткізу                               

  
  

  
  
  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  
  

  
                                                               Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011       трансферттер есебiнен                                   9 301,0
                                                  015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  14 650,0
                                                               Мемлекеттік органның күрделі 
                                       012                  шығыстары                                                          0,0
                                                               Жетім баланы (жетім балаларды) және 
                                                               ата-аналарының қамқорынсыз қалған 
                                                               баланы (балаларды) күтіп-ұстауға 
                                                               қамқоршыларға (қорғаншыларға) 
                                       015                  ай сайынға ақшалай қаражат төлемі                    4 136,0

                                     Отдел предпринимательства и сельского
                                                               хозяйства района (города областного 
                         454                    значения)                                                 22 136,0
                                                               Услуги по реализации государственной 
                                                               политики на местном уровне в 
                                                               области развития предпринимательства и 
                                       001                  сельского хозяйства                                 22 136,0
                                                               За счет трансфертов из республикан-
                                                  011       ского бюджета                                                   2 930,0
                                       015       За счет средств местного бюджета                 19 206,0
                                                               Капитальные расходы 
                                       007                  государственного органа                                          0,0
                                                               Отдел экономики и финансов
                         459                                района (города областного значения) 31 182,0
                                                               Услуги по реализации государственной 
                                                                политики в области формирования и 
                                                                развития экономической политики, 
                                                                государственного планирования, 
                                                                исполнения бюджета и управления
                                                                коммунальной собственностью района 
                                      001                    (города областного значения)                 31 182,0
                                                                 За счет трансфертов из 
                                                    011       республиканского бюджета                   5 530,0
                                                    015       За счет средств местного бюджета                 25 652,0
                                                                Отдел архитектуры, строительства, 
                                                                жилищно-коммунального хозяйства, 
                                                                пассажирского транспорта и автомобиль-
                                                                ных дорог района (города
                        495                                  областного значения)                                 22 069,0
                                                                Услуги по реализации государственной
                                                                политики на местном уровне в области 
                                                                архитектуры, строительства, жилищно-
                                                                коммунального хозяйства, пассажирского 
                                       001                   транспорта и автомобильных дорог 22 069,0
                                                                За счет трансфертов из 
                                                    011      республиканского бюджета                   2 562,0
                                                    015      За счет средств местного бюджета                 19 507,0
 02                                                           Оборона                                                 18 076,0
             1                                                 Военные нужды                                                   7 726,0
                                                                Аппарат акима района (города о
                         122                                 бластного значения)                                   7 726,0
                                                                Мероприятия в рамках исполнения
                                       005                   всеобщей воинской обязанности                   7 726,0
                                                                За счет трансфертов из
                                                   011       республиканского бюджета                          0,0
                                                   015       За счет средств местного бюджета                   7 726,0
                                                                Организация работы по 
            2                                                  чрезвычайным ситуациям                 10 350,0
                                                                Аппарат акима района
                         122                                 (города областного значения)                 10 350,0
                                                                Предупреждение и ликвидация 
                                                                чрезвычайных ситуаций масштаба 
                                       006                   района (города областного значения) 10 350,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                 10 350,0
  04                                                          Образование                                            1 690 109,5
             1                                                 Дошкольное воспитание и обучение              201 486,0
                                                                Отдел образования района 
                          464                                (города областного значения)               201 486,0
                                                                Обеспечение деятельности организаций 
                                        009                  дошкольного воспитания и обучения            107 054,0
                                                                За счет трансфертов из 
                                                  011        республиканского бюджета                 34 115,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                 72 939,0
                                                                Реализация государственного 
                                                                образовательного заказа в дошкольных 
                                        040                  организациях образования                 94 432,0
                                                                За счет трансфертов из 
                                                   011       республиканского бюджета                 94 432,0
                                                                Начальное, основное среднее и 
             2                                                 общее среднее образование            1 445 483,5
                                                                Отдел культуры, развития языков, 
                                                                физической культуры и спорта района
                         457                                 (города областного значения)                 99 556,0
                                                                Дополнительное образование для 
                                        017                  детей и юношества по спорту                 99 556,0
                                                                За счет трансфертов из 
                                                   011       республиканского бюджета                 47 322,0
                                                   015       За счет средств местного бюджета                 52 234,0
                                                                Отдел образования района
                         464                                 (города областного значения)            1 345 927,5
                                        003                  Общеобразовательное обучение            1 197 485,5
                                                                За счет трансфертов из
                                                   011       республиканского бюджета                           332 240,0
                                                   015       За счет средств местного бюджета               865 245,5
                                        006                  Дополнительное образование для детей       148 442,0
                                                                За счет трансфертов из республиканского 
                                                   011       бюджета                                                 34 941,0
                                                   015       За счет средств местного бюджета               113 501,0
               9                                               Прочие услуги в области образования 43 140,0
                                                                Отдел образования района 
                         464                                (города областного значения)                 43 140,0
                                                                Услуги по реализации государственной 
                                                                политики на местном уровне в 
                                      001                    области образования                                  15 053,0
                                                                За счет трансфертов из республикан-
                                                    011      ского бюджета                                                   1 546,0
                                                    015      За счет средств местного бюджета                 13 507,0
                                                                Приобретение и доставка учебников, 
                                                                учебно-методических комплексов для 
                                                                государственных учреждений образования 
                                        005    района (города областного значения) 23 951,0
                                           За счет трансфертов из 
                                                  011       республиканского бюджета                   9 301,0
                        015       За счет средств местного бюджета                 14 650,0
                                                                Капитальные расходы 
                                       012                   государственного органа                                          0,0
                                                                Ежемесячная выплата денежных 
                                                                средств опекунам (попечителям) на 
                                                                содержание ребенка-сироты (детей-
                                                                сирот), и ребенка (детей), оставшегося
                                       015                   без попечения родителей                                   4 136,0
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                                                   015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    4 136,0
                                                                Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк
06                                                            қамсыздандыру                                               194 953,5
              1                                                Әлеуметтiк қамсыздандыру                   1 628,0
                                                                Ауданның (облыстық маңызы
                         464                                 бар қаланың) білім бөлімі                   1 628,0
                                                                Патронат тәрбиешілерге берілген
                                       030                   баланы (балаларды) асырап бағу                    1 628,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    1 628,0
             2                                                 Әлеуметтiк көмек                               159 335,5
                                                                Ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                                қаланың) жұмыспен қамту және
                        451                                  әлеуметтік бағдарламалар бөлімі               159 335,5
                                       002                   Жұмыспен қамту бағдарламасы                24 739,0
                                                  100        Қоғамдық жұмыстар                                18 100,0
                                                                Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау 
                                                  101        және қайта даярлау                                   2 139,0
                                                                Халықты жұмыспен қамту саласында 
                                                                азаматтарды әлеуметтік қорғау 
                                                  102        жөніндегі қосымша шаралар                   4 500,0
                                                                Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық 
                                                                сақтау, білім беру, әлеуметтік 
                                                                қамтамасыз ету, мәдениет, спорт
                                                                және ветеринар мамандарына отын 
                                                                сатып алуға Қазақстан Республикасының
                                                                заңнамасына сәйкес әлеуметтік 
                                       004                   көмек көрсету                                                   8 000,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    8 000,0
                                       005                   Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек       800,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен       800,0
                                       006                   Тұрғын үйге көмек көрсету                   6 000,0
                                                  015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    6 000,0
                                                                Жергілікті өкілетті органдардың 
                                                                шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың 
                                       007                   жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 51 364,0
                                                                Облыстық бюджеттен берілетін
                                                  028        трансферттер есебінен                                 15 441,0
                                      Ауданның (облыстық маңызы
                                                                бар қаланың) бюджет 
                                                  029        қаражаты есебінен                                 35 923,0
        Үйден тәрбиеленіп оқытылатын 
                                                                мүгедек балаларды материалдық 
                                       010                   қамтамасыз ету                                                   3 041,0
                                       015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    3 041,0 

                                                     Мұқтаж азаматтарға үйде 
                                       014                   әлеуметтiк көмек көрсету                    28 014,0
                                                     Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011        трансферттер есебiнен                                   7 527,0
         015     Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  20 487,0
                                                    18 жасқа дейінгі балаларға
                                       016                   мемлекеттік жәрдемақылар                 35 000,5
        015     Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  35 000,5
                                                  Мүгедектерді оңалту жеке 
                                                                бағдарламасына сәйкес, мұқтаж 
                                                                мүгедектерді міндетті гигиеналық 
                                                                құралдармен және ымдау тілі маман-
                                                                дарының қызмет көрсетуін,
                                                                жеке көмекшілермен 
                                       017                   қамтамасыз ету                                                   2 377,0
                                                                Бағдарламаны жергілікті бюджет
                                                 015         қаражаты есебінен іске асыру                  2 377,0
        Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
                                                                қамтамасыз ету салаларындағы
              9                                                өзге де қызметтер                                 33 990,0
                                                     Ауданның (облыстық маңызы бар 
                                                                қаланың) жұмыспен қамту және
                         451                                 әлеуметтік бағдарламалар бөлімі                 33 990,0
                                                     Жергілікті деңгейде халық үшін әлеумет-
                                                                тік бағдарламаларды жұмыспен 
                                                                қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру 
                                                                саласындағы мемлекеттік саясатты 
                                       001                   іске асыру жөніндегі қызметтер                  19 218,0
                       Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                  011        трансферттер есебiнен                                   4 487,0
                                      015         Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  14 731,0
                                                     Жәрдемақыларды және басқа да 
                                                                әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу 
                                                                мен жеткізу бойынша 
                                      011                    қызметтерге ақы төлеу                                      708,0
        015     Жергілікті бюджет қаражаты есебінен       708,0
                                                                Өрлеу жобасы бойынша келісілген 
                                     025                     қаржылай көмекті енгізу                                 11 777,0
                                                                Республикалық бюджеттен берілетін 
                                                 011         трансферттер есебiнен                                   8 705,0
                                                 015         Жергілікті бюджет қаражаты есебінен    3 072,0
                                                                Қазақстан Республикасында 
                                                                мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
                                                                ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
                                                                жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға 
                                                                арналған іс-шаралар жоспарын 
                                     050                     іске асыру                                                  2 287,0
        Республикалық бюджеттен берілетін
                                                 011          трансферттер есебiнен                                  2 287,0
07                                      Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 85 542,0
             1                                                 Тұрғын үй шаруашылығы                 38 042,0
                                                                Қаладағы аудан, аудандық маңызы
                                                                бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
                        123                                  әкімінің аппараты                                   1 273,0
                                                                Жұмыспен қамту 2020 жол картасы 
                                                                бойынша қалаларды және ауылдық
                                      027                    елді мекендерді дамыту шеңберінде
                                                                объектілерді жөндеу және абаттандыру   1 273,0
                                                   015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен     1 2730
                                                               Ауданның (облыстық маңызы 
                                                               бар қаланың) мәдениет,
                                                               тілдерді дамыту, дене 
                         457                                шынықтыру және спорт бөлімі                       242,0
                                                               Жұмыспен қамту 2020 жол
                                                               картасы бойынша қалаларды 
                                                               және ауылдық елді мекендерді 
                                       024                  дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу       242,0
                                       015       Жергілікті бюджет қаражаты есебінен        242,0

                        015        За счет средств местного бюджета                   4 136,0
                                                                Социальная помощь и социальное 
06                                                            обеспечение                                               194 953,5
             1                                                 Социальное обеспечение                                   1 628,0
                                                                Отдел образования района 
                         464                                 (города областного значения)                   1 628,0
                                                                Содержание ребенка (детей), передан-
                                     030                     ного патронатным воспитателям                   1 628,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                   1 628,0
             2                                                 Социальная помощь                               159 335,5
                                                                Отдел занятости и социальных программ 
                         451                                 района (города областного значения)           159 335,5
                                      002                    Программа занятости                                 24 739,0
                                                  100        Общественные работы                                 18 100,0
                                                                Профессиональная подготовка 
                                                  101        и переподготовка безработных                   2 139,0
                                                                Дополнительные меры по социальной 
                                                                защите граждан в сфере занятости 
                                                  102        населения                                                   4 500,0
                                                                Оказание социальной помощи на
                                                                приобретение  топлива специалистам
                                                                здравоохранения, образования, с
                                                                оциального обеспечения, культуры, 
                                                                спорта и ветеринарии в сельской 
                                                                местности в соответствии с
                                                                законодательством 
                                     004                     Республики Казахстан                                   8 000,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                   8 000,0
                                                                Государственная адресная социальная 
                                     005                     помощь                                                      800,0
                                                  015     За счет средств местного бюджета                      800,0
                                     006                     Оказание жилищной помощи                   6 000,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                   6 000,0
                                                                Социальная помощь отдельным 
                                                                категориям нуждающихся граждан 
                                                                по решениям местных представительных
                                     007                     органов                                                 51 364,0
                                                                За счет трансфертов из областного
                                                  028        бюджета                                                 15 441,0
                                                                За счет средств бюджета района 
                                                  029       (города областного значения)                 35 923,0
                                                                Материальное обеспечение 
                                                                детей-инвалидов, воспитывающихся
                                     010                     и обучающихся на дому                                   3 041,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                   3 041,0
                                                                Оказание социальной помощи
                                     014                     нуждающимся гражданам на дому                 28 014,0
                                                                За счет трансфертов из
                                                  011        республиканского бюджета                   7 527,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                 20 487,0
                                                                Государственные пособия
                                     016                     на детей до 18 лет                                 35 000,5
                                                  015        За счет средств местного бюджета                 35 000,5
                                                                Обеспечение нуждающихся инвалидов
                                                                обязательными гигиеническими 
                                                                средствами и предоставление услуг 
                                                                специалистами жестового языка, 
                                                                индивидуальными помощниками в 
                                                                соответствии с индивидуальной 
                                     017                     программой реабилитации инвалида   2 377,0
                                                                Реализация программы за счет
                                                  015        средств местного бюджета                   2 377,0
                                                     Прочие услуги в области
                                                                социальной помощи и
             9                                                 социального обеспечения                    33 990,0
                                                                Отдел занятости и социальных
                                                                программ района (города 
                        451                                  областного значения)                                 33 990,0
                                                                Услуги по реализации 
                                                                государственной политики на 
                                                                местном уровне в области обеспечения 
                                                                занятости и реализации социальных 
                                     001                     программ для населения                                 19 218,0
                                                                За счет трансфертов из 
                                                  011        республиканского бюджета                                4 487,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                 14 731,0
                                                                Оплата услуг по зачислению,
                                                                выплате и доставке пособий 
                                     011                     и других социальных выплат                      708,0
                                       015        За счет средств местного бюджета                      708,0
                                                                Внедрение обусловленной 
                                     025                     денежной помощи по проекту Өрлеу 11 777,0
                                                                За счет трансфертов из
                                                  011        республиканского бюджета                   8 705,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета                   3 072,0
                                                                Реализация Плана мероприятий по
                                                                обеспечению прав и улучшению 
                                     050                     качества жизни инвалидов                   2 287,0
                                                                За счет трансфертов из 
                                                  011        республиканского бюджета                   2 287,0
07                                                            Жилищно-коммунальное хозяйство                 85 542,0
              1                                                Жилищное хозяйство                                 38 042,0
                                                                Аппарат акима района в 
                                                                городе, города районного
                                                                значения, поселка, 
                         123                                 села, сельского округа                                   1 273,0
                                                                Ремонт и благоустройство объектов 
                                                                в рамках развития городов и 
                                    027                      сельских населенных пунктов по
                                                                Дорожной карте занятости 2020                   1 273,0
                                                   015       За счет средств местного бюджета                    1 273,0
                                                               Отдел культуры, развития языков, 
                                                               физической культуры и спорта района 
                          457                    (города областного значения)                       242,0
                                                                Ремонт объектов в рамках развития
                                                                городов и сельских населенных 
                                                                пунктов по Дорожной карте
                                       024                   занятости 2020                                                       242,0
                                                  015        За счет средств местного бюджета         242,0
          

          
         


