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Алтыншы сәуір, аудан әкімшілігінде 
әкімдіктердің өкілдері мен аудандық ме-
кеме басшылары алдағы айлық жоспарла-
рын алға салды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет 
Әбдібековтың қатысуымен өтетін бей-
неконференция түріндегі жедел кеңес 
төңіректегі төрт мәселені қамтыды. Бірінші 
жағдай, қатты тұрмыстық қалдықтарды 
өңдеу, басқару жүйесі бойынша 2014-2020 
жылдарға бағытталған бағдарламаның 
таратылуы жайына тоқталды. Қоршаған 
ортаны қорғау мен экологиялық залалсыз-
дандыру ісі қазір әлемдік әңгімеге айналып 
отыр. Басқа облыстармен салыстырғанда 
біз бұл жағынан тыңғылықты шаруа-
лар атқарудамыз. Сонда да тұрмыстық 
қалдықтар әлі де болса сын көтермейді. 
Қоқыс контейнерлері мен арнайы қоқыс 
төгетін жерлер көбіне заңдастырылмаған 
екен. Осы жөнінде облыс әкіміне арнайы 
мамандар есеп беріп, келешекте өзіміздің 
кәсіпкерлер тарапынан жаңа мүмкіндктер 
ашып, жұмыстарды жандандыру қажеттігін 
баяндап берді. Оның екжей-текжейлі 
мәселелері талқыланып, жекеленген қала 
мен аудандардағы жайлар сарапқа салынды. 
Екінші тақырып, жер жаһанға жаңғырығы 
жеткен ҰОС жеңісінің жетпіс жылдық ме-
рейтойы болды. Қарағанды қаласының  
әкімі Нұрлан Әубәкіровтың айтуынша 
біздің облыс орталығында 170 ардагер бар 
екен. Олардың жетеуі Астанадағы жеңіс 
шеруіне қатысса, бір ардагеріміз арнайы 
шақыртумен Ресейге, Мәскеу қаласына 
аттанады. Олардың арнайы киімдері мен 
жүріп-тұру мәселелері бойынша 5 мамыр-
да арнайы жиын өтпек. Сондай- ақ, облыс 
орталығындағы орталық демалыс бағы мен 
Жеңіс саябағындағы мерекелік шаралардың 
жалпы жоспары тыңдалды. 

Сөз арасында Абай ауданының әкімі 
Серік Жаманқұлұлы да өз басқаруындағы 
аудан әзірлігін көпшілік әріптестерінің 
тезіне салды. Қазір Абай ауданында Ұлы 
Отан Соғысы ардагерлерінен 15 адам 

қалған. Оның 11-і көпқабатты жағдайдағы 
пәтерлерде тұрса, 4 ардагер жеке меншік 
үйлерде тұрады. Жалпы мерекеге қатысты 
шаралар бірнеше бөліктерге бөлінген. 
Көмек көресту, қаржылай жәрдем жасау, 
үй-жайларын жөндеу сияқты жұмыстардың 
басым көпшілігі атқарылды. Бәрі заң 
жүзінде жоғарғы жақтың қадағалауымен 
және әкімшілік нұсқарулар бойынша іске 
асқандығын атап өтті. Тіпті, ардагерлер 
жанұясындағы жұмыссыз жүрген жандар-
ды еңбекпен қамту істері де қаралған. Ал, 
25 мың адам тамашалай алатын жеңістің 
жетпіс жылдығына арналған жалаулы 
сәттің өтуіне аудан жұршылығы сақадай 
сай күйде.

Мереке мен міндеттемелер қатар 
қаралған кеңестің келесі үшінші  тақырыбы: 
жергілікті бюджеттен қаржыланатын 
мемлекеттік органдардың арыз-шағымдық 
жұмыстары жөнінде болды. Заңды 
орындардың жалпы қарекеті, заңның орын-
далу бағыты мен бастапқы нәтижелері сөз 
болды. Қалалар мен аудан басшыларының 
бұл бас қосуындағы соңғы мәселе, жеке 
тұлғалар мен заңды мекемелерден түскен 
хат-хабарлар тақырыбымен тоқталды. 
Өткен жылы облыс әкімдігіне 700-ден 
аса арыз-шағым тіркелсе, оның 493-
і жеке азаматтардан келіпті, ал қалған 
207 шағым заңды тұлғалардан түскен. 
Облыс әкімі бұл елмен қоян-қолтық 
араласуының бірден-бір көрінісі  және ет-
кен еңбектің дұрыс-бұрысын бақылайтын 
меже екендігін айтты. Халықтан келген 
хаттардың көбі комуналдық қажеттіліктер 
мен әкімшілік түсінбеушіліктер, сондай-ақ 
материалдық мұқтаждықтарға тіреледі. Бұл 
мәселелер әлі облыс әкімдігінде түбегейлі 
тексеріліп отырады. Аймақ басшысы, 
алдағы айлар көптеген жауапкершілік 
пен ыждаһаттылықты талап етіп, ырыс 
мерекелерді ынтымақты түрде өткізуді 
жүктеді.   

Руслан Нұрбай 

Берекелі жұмыстар бейне 
кеңесте талқыланды

6 апреля 2015 года сотрудниками от-
дела занятости и социальных программ 
была проведена ярмарка свободных ра-
бочих мест, которая прошла в здании ДК 
Абайского района.

В  ней приняли участие 25 работодателей 

ЯРМАРКА СВОБОДНЫХ МЕСТ
района. Желающим 
было представлено 
129 вакансии. 

24 свободных ра-
бочих места были 
представлены в городе 

Ш а х -
тинске 
и 63 
е д и -
н и ц ы 
вахто-
вым методом за пределами 
Карагандинской области.

Присутствовали на яр-
марке представители КГУ 
Мичуринского аграрно-тех-
нического колледжа. Ими 
были предоставлены букле-
ты с информацией о возмож-
ности получения профессио-
нального образования.

Сотрудники отдела за-
нятости и центра занятости 
раздали участникам ярмар-
ки буклеты «В помощь ищу-

щим ра-
б о т у » , 
«Впервые 
и щ у щ и м 
р а б о т у » , 
« М е р о -
п р и я т и я 
Дорожной 
карты занятости 2020», образцы резюме, да-
вались различные консультации участникам 
по интересующим вопросам. 

Посетили ярмарку 156 человек, 36 из 
них – лица с ограниченными возможностя-
ми.  

По результатам Ярмарки приглашены 
для собеседования и трудоустройства 26 че-
ловек,  в том числе для работ по «Дорожной 
карте занятости- 2020»- 9 человек, для на-
правления на общественные работы 12 чело-
век, для обучения 4 человек.

Марина УТКИНА

Сыбайлас жемқорлық өте қауіпті 
жағымсыз әлеуметтік көріністердің бірі 
болып табылады. Әсіресе, сыбайлас 

жемқорлық мемлекеттік органдарында 
қауіпті болып есептеледі. Бұл жағдайда 
ол мемлекеттік қызметшілердің 
шешім қабылдауда беделін түсіретін 
өкілеттілігінің және қатаң құқықтық есеп 
берудің, шенеуніктерді қадағалаудың 
жоқтығынан биліктің монополияға 
айналуына әкеліп соқтырады. Ол 
еліміздің, қоғамымыздың және же-
келеген азаматтардың мүдделеріне 
көп зиян келтіреді. Сондықтан Ел-
басымыз Н.Ә.Назарбаев «сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күресті Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік 
саясаттың басым бағыттарының бірі» 
деп атап көрсеткен болатын.

Өткен аптада аудандық әкім аппа-
ратында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы жиналыс өтті. Оған аудан 

Жемқорлыққа жол жоқ
 КЕҢЕС

әкімі С.Ж.Шайдаров төрағалық етіп, 
әкім орынбасарлары, ауыл мен кент 
әкімдері және мемлекеттік мекеме бас-

шылары қатысты. Ең бірінші 
сөз кезегін білім бөлімінің 
басшысы Б.Қ.Көрпешова мек-
теп алды балалар мекемесінде 
кезекке тұру аясында 
жемқорлыққа және құқық 
бұзушылыққа қарсы күрес ша-
раларын қабылдау туралы ба-
яндамасын мәлімдеді.

Одан кейін С.Қ.Сатаев 
және Қ.О.Мүсілімова 
ауданымыздағы жемқорлыққа 
қарсы күрес жөнінде іс – 
шара жоспарының орында-
лу барысы туралы баяндады. 
Жиындағы комиссия мүшелері 
2015 жылға жұмыс жоспа-
рын бекітті. Жемқорлыққа 

қарсы күрес мәселелері сұрақтары 
талқыланып, оны шешудің ортақ жол-
дары қарастырылды. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

 АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ
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Уважаемые 

православные христиане!
Сердечно поздравляем вас со светлым праздником Пасхи! Это самый почитаемый 

для христиан день. Пасха несет с собой  обновление, радость, надежду. Она олицетво-
ряет торжество доброго начала, истины и справедливости, побуждает к благородным 
поступкам. 

В полиэтничном и многоконфессиональном Казахстане сложились уважительные 
отношения между представителями разных вероисповеданий. Это стало возможным 
благодаря мудрой политике нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, 
направленной на укрепление мира и согласия в обществе.

Сегодня православная религиозная община наряду с другими традиционными для 
Казахстана конфессиями помогает укреплять мир и лад в большой и дружной семье 
казахстанцев.

Пасха раскрывает подлинный гуманизм христианства, утверждающий огромную 
духовную энергию всепрощения и любви. Пасха является семейным праздником, сбли-
жающим людей. 

Искренне желаем всем православным христианам счастья, благополучия, душев-
ного тепла!

Аким Абайского района                        С.Шайдаров  

Секретарь Абайского
районного маслихата                              Б.Цай

1998 жылы Қазақстан әлеуметтік зия-
ны бар жемқорлықпен күрестің мақстаын, 
міндетін, негізгі ұстанымы мен механизмін 
айқындайтын «Жемқорлықпен күрес тура-
лы» заңды ТМД ішінде біріншілердің бірі 
болып қабылдаған болатын. Бұдан әрі қарай 
осы салада кең нормативтік – құқықтық 
негіз құрылды. Атап айтқанда, халықаралық 
сарапшылардың берген бағалары бойын-
ша Қазақстанның жемқорлыққа қарсы 
заңнамасы әлемдегі ең нәтижелісі болып 
табылады. Бірақ мемлекеттің бұрынғы іске 
асырылып отырған жемқорлықпен күрес 
бағдарламасының нәтижесі әрі қарай 
жемқорлықтың дамуына кедергі болатын 
әсерлі шарттарын қалыптастыру жұмысын 
біртіндеп жүргізудің мақсаттылығын 
көрсетті. 

Президент Н.Ә.Назарбаев өзінің 
Қазақстан халқына жолдауы - «Қазақстан 
2050» стратегиясында тұғырлы мемлекеттің 
жаңа саяси курсында жемқорлықпен 
күрес мәселесіне ерекше тоқталды. «Мем-
лекет пен қоғам жемқорлыққа қарсы 
бірігіп отырып күресуі тиіс» деп көрсетті. 
«Жемқорлық жай құқық бұзу ғана емес. Ол 
мемлекеттің нәтижелі жұмысына сенімді 
бұзады және ұлттық қауіпсіздікке тікелей 
қауіпті болып табылады. Сондықтан 
түпкілікті мақсатымыз жемқорлық 
құбылысты түбірімен жою үшін – біз же-
дел түрде жемқорлыққа қарсы заңнаманы 
жетілдіре отырып, жемқорлықпен күресті 
күшейтуіміз қажет» дегенді үкімет басшы-
сы баса айтты. Қазақстан Президентінің 
осы жолдау жемқорлықпен күрес жүйесін 
әрі қарай дамытудың қуатты күші бол-
ды. Жемқорлықпен күрес стратегиясында 
таяудағы онжылдықта жемқорлық деңгейін 
түбірмен жоюға қабілетті кешенді жұмыстар 
жүргізіп, мемлекет пен қоғам өмірінің 
түрлі саласында туатын жемқорлық 
көріністерінің себептері мен жағдайларын 
жою. Сөйтіп, жемқорлықтың салдарымен 
күреспей, оның алдын алу шараларына күш 
жұмсау қажет.

Алдын ала қарастырылған жемқорлыққа 
қарсы күрестің кешенді стратегиясының 
шаралары қоғамның ауқымды араласуымен 
қоса жүргізілуі тиіс. Өйткені жемқорлыққа 
қарсы күрестің тиімді іс қимылдары тек 
өкілеттік мемлекеттік құрылымдардың ғана 
қатысуымен емес, онымен қоса азаматтық 
қоғамдық институттардың да іс – қимылын 
қажет етеді. Бәрінен де бұрын қоғамда 
жемқорлықты қабылдамаушылықты 
тұрақты қалыптастырудың ықпалы зор. Ал 
бұған тек мүдделі тараптардың мемлекеттік 
ұйымдарды, азаматтық қоғамдарды және 
жеке секторларды тарту арқылы бірлесіп 
әрекет жасағанда ғана қол жеткізуге болады. 
Халық жемқорлықтың қоғамға қандай зиян 
келтіретін, жемқорлық құқық бұзушылық 
жасағанда қандай жауапкершіліктердің 

ЖЕМҚОРЛЫҚ – ЗАҢНАН ТЫСҚАРЫ

қарастырылатынын білуі тиіс.
Жемқорлыққа төзбеушілік әр адамның 

азаматтық айқындамасына айналуы, ал 
адалдық пен сатылмаушылық – тәртіп нор-
масы болуы тиіс.

Абай аудандық қазынашылық 
басқармасында сыбайлас жемқорлық 
көріністерінің алдын алу, болдырмау 
мақсатында ҚР «Сыбайлас жемқорлықпен 
күрес туралы» заңнамасын, мемлекеттік 
қызметкерлердің Ар-намыс кодексі 
тақырыптарын зерделеу және оларды 
атқару мақсатында үнемі техникалық 
оқу жүргізіліп отырады. Техникалық оқу 
аяқталғаннан кейін отырыстың хаттама-
сы толтырылады және қатысқарндардың 
тізімі жазылады. Техникалық оқу сабақтар 
кестесіне сай өткізіледі.

 Мемлекеттік қызметкерлердің сыбай-
лас жемқорлық құқық бұзушылығы ту-
ралы ақпаратқа қауырт әрекет етуі үшін 
4-47-37- Қазынашылықтың аумақтық 
басқармасында сенім телефоны жұмыс 
жасайды. Сондай-ақ заңды және жеке 
тұлғалардың хаттары мен жүгінулерін 
орналастыруға арналған пошта жәшігі 
бар. Мемлекеттік мекемелердің маманда-
ры мен бухгалтерлерінің және бюджеттік 
бағдарламалардың әкімгерлерінің кел-
ген кездерінде рұқсатнама тәртібі жұмыс 
істейді. Рұқсатнама мемлекеттік меке-
мелер мен бюджеттік бағдарламалардың 
әкімгерлерінің берген сенімхаттары 
негізінде қатаң тәртіпте беріледі. Ғимаратта 
күні бойы болған барлық оқиғаларды 
сақтап отыратын бейне камера қойылған. 
Аудандық қазынашылық басқармасының 
әкімшілік мемлекеттік қызметкерлері кли-
енттермен жұмыс жасау жөніндегі өздерінің 
лауазымдық міндеттерімен таныстырылған. 
Құпиялылық ақпараттарды жариялауға 
құқығы жоқ мемлекеттік қызметкерлер 
тұлғалары анықталған. 

Р.Абдина,
Абай аудандық қазынашылық 

басқармасының басшысы 

 ЗАҢ ЖӘНЕ ҚОҒАМ

 ► ПРЕСС-СЛУЖБА
Во исполнение поручения Министерства здравоохранения и социального 

развития РК в Абайском районе сформирована Мобильная группа, основ-
ными задачами которой являются формирование положительного имиджа 
и повышение уровня информированности граждан о мерах государственной 
поддержки Программы «Дорожная карта занятости 2020» (далее – ДЗ 2020) 
и проекта «Өрлеу» среди населения. В состав Мобильной группы вошли пред-
ставители Департамента по контролю и социальной защите Карагандинской 
области, отдела занятости и социальных программ и Центра занятости.  

Разъяснительная работа проводится в населенных пунктах, в которых на-
блюдается высокий уровень безработицы, непродуктивно самозанятых, ма-
лообеспеченных лиц, низкий показатель участия в ДКЗ 2020. С 16 марта 2015 
года Мобильная группа осуществила выезды в села Акбастау, Есенгельда, 
Самарка и Сарепта.

«Отдел занятости и социальных программ Абайского района»

6 апреля аким района Шайдаров С.Ж. 
провел аппаратное совещание, на котором 
были рассмотрены вопросы: «О ходе под-
готовки к отопительному сезону 2015-2016 
годов», «О ходе реализации государствен-
ной программы «Саламаты Қазақстан», «О 
ходе подготовки к празднованию 70-летия 
Победы в ВОВ», «О ходе подготовки к про-
ведению выборов». 

О подготовительных мероприятиях к 
отопительному сезону доложили руководи-
тель отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Сулейменов 
Д.Ж., акимы г.Абай Сатаев С.К. и п.Южный 
Икишева Б.М., директор ТОО «Абайские 
теплосети» Аманбаев Б.Ж., директор ГРЭС  
Черепанов В.И.

Аким района Шайдаров С.Ж. выразил 
недовольство отсутствием в отчете основ-
ного докладчика информации о состоянии 
бесхозяйных объектов, процедурах по 
получению правоустанавливающих доку-
ментов на них и поручил составить  реестр 
проблемных вопросов по подготовке к зиме 
с предложениями по их юридическому и 
экономическому решению, обратил внима-
ние на важность проведения энергоаудита, а 
также указал на необходимость заслушива-
ния отчетов руководителей организаций, в 
чьем доверительном управлении находятся 
коммунальные сети.  Заслушав всех высту-
пающих по вопросу, Серик Жаманкулович 
поручил всем заинтересованным – обеспе-
чить качественное исполнение мероприя-
тий по подготовке к отопительному сезону 
2015-2016 годов, до 1 сентября т.г. завер-
шить завоз угля на объекты соцкультбыта и 
принять меры по 100 % готовности домов к 
1 октября. 

 Затем были заслушаны отчеты дирек-

тора КГП «Центральная больница г.Абай» 
Жумакаева М.Д. и директора КГП «Цен-
тральная районная больница» Белан Н.Г. 
о реализации государственной програм-
мы «Саламаты Қазақстан». Аким райо-
на интересовался проводимой работой по 
укомплектованности городской больницы 
врачами, так как население поднимает во-
прос отсутствия в Абае офтальмолога и 
кардиолога. Жумакаев М.Д. разъяснил, что 
для обеспечения населения города Абай 
врачами узких специальностей проделана 
большая работа по привлечению молодых 
специалистов - оплата обучения за счет 
собственных средств КГП, предоставление 
служебного жилья. Однако на сегодняшний 
день оба врача находятся в отпуске по уходу 
за ребенком. В связи с этим жители города 
могут воспользоваться услугами  специали-
стов в областных учреждениях по направ-
лению на бесплатной основе, также прово-
дится работа по организации в городе Абае 
предоставления платных медицинских услуг 
отсутствующих специалистов.    

О мероприятиях, посвященных 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной во-
йне, доложила заместитель акима района 
Джунуспекова А.А. Аким района Шайдаров 
С.Ж. поручил обеспечить своевременную 
и полную выплату материальной помощи, 
широко освещать проводимую работу и 
обеспечить общественную безопасность в 
период проведения массовых мероприятий. 
О ходе подготовки к проведению выборов 
также доложила заместитель акима района 
Джунуспекова А.А.

З.Надирова,  
Пресс-секретарь аппарата акима 

района  

30 марта аким района Шайдаров С.Ж. провел аппаратное совещание, на котором были 
рассмотрены вопросы: «Об организации проведения весеннего двухмесячника, санитарной 
очистке и озеленению населенных пунктов района», «О повышении качества оказания госу-
дарственных услуг населению местными исполнительными органами».

По первому вопросу повестки дня выступили заместитель акима района Жакенов А.Г. 
и руководитель отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Сулейменов Д.Ж. Заслушав докладчиков, аким 
района Шайдаров С.Ж. указал на то, что в населенных пунктах района, кроме г.Абай, поли-
гоны не узаконены, тарифы не утверждены, отсутствует планово-регулярная очистка, состоя-
ние фасадов домов, особенно в центре города, неудовлетворительное. По итогам рассмотре-
ния вопроса аким района дал ряд поручений: определить объемы запланированной работы, 
рассчитать человеческие ресурсы, активизировать работу по привлечению правонарушите-
лей к административной ответственности, дать предложения по стимулированию населения 
к участию в мероприятиях по саночистке, привлекать к работе по благоустройству бизнес 
– сообщество, а также обеспечить мероприятия идеологическим содержанием. 

О проводимой работе по оказанию государственных услуг населению отчитались дирек-
тор отдела №1 Абайского районного филиала РГП «ЦОН» Имекова Е.И., директор отдела 
№2 Араоновой А.Д., руководитель отдела образования Курпешовой Б.К. и руководитель 
отдела занятости и социальных программ Шакентаева З.Ш. Аким района отметил положи-
тельную работу отдела образования в данном направлении. Главу района интересовал во-
прос соответствия площади ЦОНов имеющимся нормативам. Далее Шайдаров С.Ж. сказал 
о том, что в Законе «О государственных услугах» предусмотрен общественный контроль за 
качеством оказания гос.услуг. Однако данный инструмент не используется в полной мере, в 
связи с чем рекомендовал провести мониторинг через государственный социальный заказ.

З.Надирова,  
Пресс-секретарь аппарата акима района  

Во исполнение поручения Главы государства 
утвержден Закон РК «Об амнистии граждан Ре-
спублики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих 
вид на жительство в Республике Казахстан, в 
связи с легализацией ими имущества», который 
вводится в действие с 1 сентября 2014 года, а за-
канчивается 31 декабря 2015 года.

Легализация дает возможность ввести в за-
конный оборот имеющееся имущество. Это свя-
зано, прежде всего, с предстоящим введением 
всеобщего декларирования. Гражданину предо-
ставляется право сейчас легализовать имущество, 
чтобы в дальнейшем указывать его в декларации.

Особенностью проводимой легализации денег 
является наличие альтернативы для граждан в 
выборе инструмента легализации.

Во-первых, деньги можно держать на счетах в 
банках второго уровня в течение трех лет, получая 
при этом вознаграждение по рыночным ставкам.

Во-вторых, при желании досрочного ис-
пользования денег можно их инвестировать в 
экономику путем приобретения государственных 
ценных бумаг, облигаций банков второго уровня, 
национальных управляющих холдингов и компа-
ний, институтов развития и акций в рамках Про-
граммы «Народное IPO», а также иных ценных 
бумаг, размещаемых на Казахстанской фондовой 
бирже. 

В-третьих, граждане могут приобрести объ-
екты в рамках второй волны приватизации.

Легализованные деньги не признаются до-
ходами, поэтому их владелец не несет налоговой 
нагрузки. То есть, в случае, если деньги не снима-
ются со сберегательного счета и не переводятся 
на другой счет, то, соответственно, обязанности по 
уплате сбора за легализацию имущества не воз-
никает.

Однако, если гражданин, легализующий 
деньги, не хочет использовать вышеуказанные 

 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

механизмы инвестирования, то он вправе распо-
ряжаться своими деньгами на свое усмотрение с 
уплатой в бюджет сбора в размере 10% от лега-
лизуемых денег.

Каждый из указанных способов направлен 
на развитие отечественной экономики и получе-
ние выгоды гражданином, легализующим деньги. 
Также фактором успешности проведения легали-
зации является соблюдение тайны сведений, по-
лучаемых в ходе данной акции. Конфиденциаль-
ность такой информации будет гарантирована в 
соответствии с нормами действующего законода-
тельства Республики Казахстан. 

Согласно Закона легализации подлежат 
деньги, ценные бумаги, доли участия в уставном 
капитале юридических лиц, недвижимое имуще-
ство, оформленное на другое лицо, здания (строе-
ния, сооружения), находящиеся на территории 
Республики Казахстан, соответствующие строи-
тельным нормам и правилам, а также целевому 
назначению занимаемого земельного участка, 
принадлежащего субъекту легализации на праве 
собственности, а также недвижимое имущество, 
находящееся за пределами территории Республи-
ки Казахстан. 

Управление государственных доходов по 
Абайскому району

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

ВСЕГДА ГОТОВЫ

ОСОБЕННОСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

В Абайском районе стартовал район-
ный смотр-конкурс художественной са-
модеятельности работников организаций 
образования «Ерлік-елге мұра, ұрпаққа 
ұран», посвященный 70-летию Великой 
Победы. По задумке организаторов кон-
курс будет завершен в начале мая, когда на 

сцене районного Дома культуры состоится 
гала-концерт, в котором примут участие 
лучшие коллективы. В смотре принима-
ют участие педагогические коллективы 
школ и детских садов района, а также их 
воспитанники. Ярким и красочным полу-
чился второй этап конкурса, где со своими 
номерами выступили самодеятельные кол-
лективы средней школы №12 г.Абай, сред-
ней школы имени Абая п.Топар, школы 

c.Коксу, комплексов детский сад – школы 
«Жулдыз» с.Жартас и «Акбота» с.Коксу, 
детских садиков «Солнышко» г.Абай и 
«Айналайын» п.Топар, а также городской 
детской музыкальной школы. Участники 
мероприятия продемонстрировали зрите-
лям и компетентному жюри, какой огром-
ный творческий потенциал есть у работни-
ков образования. 

Перед началом конкурса, отмечая 
огромный вклад тружеников тыла в побе-
де над фашизмом, убеленным сединой ге-
роям, чью грудь 
украшали ордена 
и медали, юные 
патриоты вру-
чили  памятные 
подарки и цве-
ты. Ведущие по-
именно называли 
имена почетных 
гостей, а зрители 
громко им апло-
дировали.

Первыми на 
сцену районного 
ДК вышли пе-
дагоги и учащи-
еся средней школы имени Абая п.Топар, 
которые путем своеобразной игры теней, 
сразу завладели вниманием зрителей. Не 
видя лиц актеров, каждый сидящий в зале 

НЕ БУДУТ ПОДВИГИ 
ЗАБЫТЫ

понял то, о чем ребята хотели передать по-
средством телодвижений. Мирная жизнь, 
которая так прекрасна, неожиданно сменя-
ется тревожной вестью о приближающей-
ся войне. И вот на фронт уходят тысячи 
казахстанцев, отважно и мужественно они 
сражаются с ненавистным врагом и возвра-

щаются героями. Очень интересным было  
выступление и остальных участников меро-
приятия, взрослые и малыши пели и тан-
цевали, читали стихи, прославляя подвиг 
советских воинов. Не остались в стороне 
и зрители, пришедшие на концерт с пла-
катами и флажками. Позади остались дол-
гие часы репетиций и участники старались 
передать атмосферу того великого празд-
ника, который весь цивилизованный мир 

отметит 9 мая.  Завершил 
второй конкурсный день 
коллектив детской музы-
кальной школы г.Абай. 
Живая музыка и звонкие 
голоса ребят, являющихся 
лауреатами республикан-
ских и областных конкур-
сов, понравились всем.

Неотрывно за всеми 
выступлениями следили 
ветераны труда и труже-
ники тыла. В каких-то 
моментах они переживали 
за красноармейцев, улы-

бались задорным малышам, одетым в во-
енную форму и дружно им аплодировали.

 - Наши солдаты защищали  Родину 
не щадя своей жизни. В те дни всем было 
очень трудно, но мы знали, что Победа 
будет за нами. С семилетнего возраста  я 
работала на колхозных полях и вместе с 
другими ребятами собирала картофель, а 
каждый колосок был на весь золота. Нам 
обязательно надо знать и помнить о геро-
ях Великой Отечественной войны: как они 
жили, воевали, трудились. Спасибо органи-

заторам за такой замечательный концерт, 
-сказала труженица тыла Наталья Михай-
ловна Вигерина.

Кайрат БЛЯЛОВ

НАГРАДЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

В начале апреля были подведены итоги 
конкурса «Наурыз – нұрлы нышан», «На-

у р ы з 
– свет-
л ы й 
с и м -
в о л » , 
о р г а -
н и з о -
в а н -
н ы й 
район-
ной га-
з е т ой 
«Абай 

ақиқат». Учащиеся всех школ района прино-
сили в редакцию газеты свои работы. Их было 
очень много, поэтому определить победите-
ля было не так то просто. Выбирать прихо-

д и л ос ь 
лучшего 
из луч-
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ученица ШГ №10 г.Абай, Жанәбіл Айсұлу 
-  школа им.Абая Кунанбаева, п.Топар, 
Оразбаева Лейла - СОШ №12 г.Абай, Улен-
баева Мадина - СОШ №12, г.Абай. Первое 
место среди участников конкурса на госу-

дарственном языке заслужено присвоено 
Жақсыбек Назерке - школа им.Абая Кунан-

баева п.Топар, 
на втором ме-
сте - Ержанұлы 
Нұртілеу - СОШ 
им. Дзержин-
ского с.Сарепта. 
Третье место - 
Райсбек Елжас 
ШГ №5 им.Абая 
г.Абай.

Среди со-
чинений на ка-
захском языке 
других этносов 
первого места 

удостоена работа Кари Ксении СОШ №1 
г.Абай, 2 место занял Пасичник Сергей ШЛ 
№14 г.Абай,  третье призовое место - Куш-
нер Максим ШЛ №14 г.Абай.

Среди сочинений на русском языке 
лучшей стала Кладько Ангелина ШГ №10 
г.Абай,  второе место у Омиргали Акботы 
ШГ №10, третье место - Толеутаева Айдана 
СОШ №1. 

Лучшим участникам были вручены цен-
ные подарки, дипломы и грамоты. От души 
поздравляем победителей. Желаем дальней-
ших творческих успехов и удачи.

Марина УТКИНА

 НАШ КОНКУРС 

ЖЕҢІМПАЗДАР 
АНЫҚТАЛДЫ
Ұлыстың ұлы күні мерекесі қарсаңында 

аудандық «Абай - Ақиқат» газеті 
а у д а н ы м ы з д а ғ ы 
мектептердің 7 – 11 
сыныптары арасын-
да «Наурыз – нұрлы 
нышан», «Наурыз 
– светлый символ» 
атты тақырыпқа 
үздік журналистік 
жұмысқа байқау 
жариялаған бо-
латын. Үздік деп 
танылған жұмыстар 
газетіміздің өткен 
санында басылған 
болатын. Біздің 
редакцияға келіп 
түскен мақалалар 
өте көп болды. 
Үздіктерін анықтау қиынға түсті, соған 
қарамастан төмендегідей жеңімпаздар 
анықталып, редакция ұжымының атынан 
сыйлық берілді.

Ағыс хатпен №12 орта мектептің 
оқушылары Оразбаева Лейла, Уленбаева 
Мадина,  Топар кентіндегі Абай атындағы 
орта мектептің оқушысы Жанәбіл Айсұлу, 

№10 мектеп–гимназияның оқушысы Ка-
линская Анастасия. 

Байқауға мемлекеттік тілде 
қатысушылар арасында бірінші орынды 
Топар кентіндегі 
Абай атындағы орта 
мектептің оқушысы 
Жақсыбек Назер-
ке, екінші орынды 
Сәрепті ауылындағы 
Д ж е р ж и н с к и й 
атындағы орта 
мектептің оқушысы 
Ержанұлы Нұртілеу, 
үшінші орынды 
Абай Құнанбаев 
атындағы №5 мек-
теп – гимназияның 
оқушысы Райсбек 
Елжас иеленді.

Өзге ұлттар арасында мемлекеттік 
тілде бірінші орынмен №1 орта мектептің 
оқушысы Кари Ксении, екінші орынмен 
№14 мектеп – лицейдің оқушысы Пасич-
ник Сергей,  үшінші орынмен №14 мектеп 
– лицейдің оқушысы Кушнер Максим мара-
патталды.

Орыс тілінде қатысушылар ара-
сында бірінші орынды №10 мектеп – 
гимназиясының оқушысы Кладько Анге-
лина, екінші орынды аталған мектептің 
оқушысы Өмірғали Акбота, үшінші орын-
ды №1 орта мектептің оқушысы Төлеутаева 
Айдана иеленді. 

Жеңімпаздарымызға алдағы уақытта 
биік белестерден көрінулеріне тілектеспіз. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

 БАЙҚАУ 



11.04.2015/ №144 АБАЙ - АҚИҚАТ

ӘСКЕРГЕ ШАҚЫРУ НАУҚАНЫ - 2015

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В конце марта состоялся день 
открытых дверей с участием на-
селения города Абай под предсе-
дательством заместителя акима 
Абайского района Асем Джуну-
спековой.

В его проведении приняли уча-
стие руководители бюджетных и 
лечебных организаций,  предста-
вители традиционных конфессий. 

На повестку дня были выне-
сены вопросы, касающиеся меди-
цинского обслуживания населения 
и религиозной ситуации в районе. 

По вопросу медицинского об-
служивания населения поселка 
Топар отчиталась директор ЦРБ 
Наталья Белан. 

«Здоровое население – наша 
основная задача. Над этими во-
просами мы активно работаем и 
будем прилагать все силы, чтобы 
они благополучно решались» - от-
метила Наталья Григорьевна.

В медицинское учреждение 
ЦРБ п.Топар входят: стационар 
на 75 коек, 4 СВА, станция скорой 
медицинской помощи. В поликли-
нике прием осуществляют врачи 
по 22 специальностям, в сельских 
участках по 3 специальностям. В 
районной больнице работают 350 
человек. 

К завершению 4 года реализа-
ции государственной программы 
развития здравоохранения «Сала-
матты – Казахстан» сотрудники 
ЦРБ подошли с неплохими резуль-
татами. В 2014 году были выпол-
нены почти все показатели: уве-
личилась рождаемость, снизилась 
общая смертность, увеличилась 
средняя продолжительность жиз-
ни, нет материнской смертности, 
снизилась заболеваемость тубер-
кулезом и ВИЧ – инфекцией.

В прошлом году на сельских 
участках работал передвижной ме-

Көктем-2015. Бозбала көңілі екіұдайы 
елегізиді. Махаббат пен міндет бір кеудені 
меншіктейді. Қызығы қыр астынан қиқуласа, 
азаматтық борышы алысқа шақырады. Әсер 
мен әскер әңгімеміздің арқауы. Біз жиырма-
сыншы ғасырдың соңғы жауынгерлері болдық. 
Баяғыда әскерге шығарып салу науқаны бір 
мерекелік мерзім болатын. Қимастықтың 
қылығы, сағыныштың сазы, үміттің үні осы 
мезгілде байқалатын. Қазір, жоғарғы оқуды 
бітіргені бар, оқуын жалғастыра алмаған орта 
білімді бозбаланың бәрі бір жыл әскер борышын 
өтеуге міндетті. Ол Қазақстан Республикасының 
азаматы, өмірінің кем дегенде бес жылын осын-
да тұрақтаған болуы керек. Бүгінгі таңдағы от 
басынан отан қорғауға аттанып жатқан жерлес 
бауырларымыздың жағдайын білу үшін біз Абай 
аудандық Қорғаныс істері жөніндегі бөлім бас-
шысы Нұрсеиітов Ардақ Кененұлына жолығып, 

келелі ақпараттардан керегімізді алдық.
-Ардақ Кененұлы, айбынды армия 

ел тыныштығының кепілі. Елбасымыз, 
мемлекетіміздің бас қолбасшысы- Нұрсұлтан 
Назарбаев жылдағы жолдауда халқымыздың 
әл-ауқатын көтеруде небір кемеңгер 
көріністерді алға тартуда, елдің әлеуметтік-
экономикалық дамуы қашанда тыныштыққа 
тікелей байланысты. Абай ауданынан 
азаматтық борышын өтеуге қанша бауырла-
рымыз кетіп жатыр?

 -Абай аудандық әскери комиисариаты-
нан биылғы жылы борышын өтеуге 65-70 боз-
бала аттанбақ. Кең-байтақ еліміздің түпкір-
түпкіріндегі әскери бөлімдерге жолға шығатын 
жерлестеріміз жан-жақты тексерістен өтеді. Оның 
оқу орыны мен жұмыс мекемесінен мінездеме, 
бойы 165-тен кем болмауы керек, білімі, 
жанұялық анықтамалығы, медициналық дерегі 
сараптамалық алқаның алдына түседі. Біздің 
бөлімнен іріктелген ер балалардың алғашқы легі 
5 сәуір күні шекара қызметін өтеуге аттанып 
кеткен болатын. Олардың ішінде Оразбай Абай 
Асқарұлы секілді үлгілі азаматтар бастаған он 
бес жігіт жігерлі міндетіне жүріп кетті.

 -Подполковник мырза бұрын әскерге 
кетіп бара жатқан жас жігіт өзінің қайда ба-
рып түсетінінен бейхабар болатын. Қызығы да 
сол «тағдыр салды сен көндім» деген тәуекел 
басым еді. Қазір біздің жігіттер қайда, қандай 
әскери бөлімнің сарбазы болатынын білетін 
сияқты. Сондықтан Абайлық азаматтар 
қандай әскери күшке тіркелуде? 

 - Әскери бөлімдерге бағыттау әр тарапта, 
мысалы; Қорғаны Министрлігіне, ҰҚК ШҚ (Ше-
кара Қызметі), ІІМ ҰГ (Ұлттық Гвардия), АПК 
(Арнайы Президет Күзеті) Бұл әскери бөлімдер 
Қазақ елінің қырағы, қайратты,қатаң тәртіптегі 
қорғаныс құрылымы. Осы жерде жерлестеріміздің 
отандық патриоттық рухын асқақтатып, жігер 
мен жүректілігін сарапқа салып, ақылы мен ай-
бынын асыра алады. Олар туған елінің тағдыры 
үшін тығырықтан жол табатын, тапқыр да 
әдіскер, айлакер де саналы сарбаз болуына сабақ 
болады. Тағы бір айта кететін жайт, біздің Абай 
ауданының тұрғындары Алексей және Николай 
есімді ағайынды Почеваловтар екеуі бірдей ҰҚК 
Шекара қызметіне шақырылып отыр. Егіздің екеуі 
де жоғарғы білімді, денсаулықтарында да кінарат 

ЕГЕУЛІ НАЙЗА ҚОЛҒА АЛМАЙ,
ЕҢКУ-ЕҢКУ ЖЕР ШАЛМАЙ...

жоқ. Жалпы Қазақстанда жылына екі рет әскер 
қатарына шақырту болады. Шақырылған жастар 
әуелі жас жауынгер дайындығынан өтеді. Мұнда 
күнделікті тазалық пен әскери киімді кию, күту, 
алғашқы әскери әпсаналардың бастамасына бой 
ұсынады. Тек әскери ант қабылданғаннан кейін 
ғана нақты стратегиялық маңызы бар нүктелерге 
жөнелтіледі. Ел атынан сеніп тапсырылған міндет, 
борыш, парыз әр азататтың парасат-пайымына 
қарай мүлтіксіз өткені дұрыс.

-Биыл елімізде бірқатар мерекелер 
мемлекеттік дәрежеде белгіленіп отыр. 
Қой жылы Қазақстан Халқы Ассамблея-
сы жылы боп бекітілді, Қазақ хандығының 

550 жылдығы, Ата заңымызға-20 жыл, ҰОС 
жеңісіне-70 жыл, осы мейрамдар әскери орын-
дарда қалай өтеді?

 -Мұның бәрі дұрыс, қарап тұрсақ бәрі ар-
миямен тығыз байланысты. Қазақ хандығының 
күші де халық пен жер қайысқан қолы. Ата-ба-
балардан қалған соғыс айласы әлі зеріттелу 
үстінде. Ассамблеяға келсек, онда барған ауыл 
баласы, қала жеткіншегі болсын әр халықтың 
өкілін жанынан көріп, қатарлас құрбаларымен 
қандыкөйлек досқа айналады, бір елдің 
тыныштығын қоғайды. Ал жеңістің жетпіс 
жылдығы әр жауынгердің жадында жүретін 
ұлғат. Біздің әскери комиссариатқа жақында жер-
лес ардагерлеріміз, тоқсан жастағыТопар кентінің 
тұрғыны- Төлепберген Аманбек ақсақалымыз бен 
Абай қаласының тұрғыны, сексеннің сеңгіріндегі 
-Барсамов Павел Маркеловичтің атына арнайы 
алғыс-құттықтау қағаздары келді. Бұл да әскер 
әңгімесінің үзілмейтін үміттен тұратындығы бол-
са керек. Ал Ата заң туралы айтудың өзі артық. 

 - Иә, бір жыл, он екі ай, үш жүз ал-
пыс бес күн! Ол мемлекеттің қарамағында, 
мемлекет оның қорғауында болмақ. Қазір 
әлемдік дағдарыс келе жатыр дейміз. 
Осыған байланысты жер-жерде жекеменшік 
жұмыстарға қарағанда, мемлекеттік қызметке 
құлшыныстар көп. Жастармысалы,і 
мемлекеттің мәнді тетігі болған соң әскери 
қызметті әрі қарай жалғастырып, өмірін 
өнегелі іске арнағысы келсе қайтер екен? 

 -Бұл жағынан біздегі жоғарғы жақтан жақсы 
ұсыныстар қаралған. Міндетті әскери қызметін 
өтеп болған жеке тұлға шартты түрде құжаттарын 
рәсімдейді. Осы жағдай арқылы өзінің қызметтік 
баспалдақтарымен шенін өсіре алады. Сондай-
ақ, әлеуметтік мұқтаждықтары толық қамтылған, 
яғни тұрғын үй мен тегін медициналық қызметтер 
қаралған. Егер жоғарғы оқу орынында оқыса, 50 
пайызға дейін жеңілдіктер бар. Қазақтан Қарулы 
Күштерінде қызмет етуде адамдық, адалдық, 
мамандық мәселесіне басты ден қояды. Нақты 
бағытымыз Ата Заң алдындағы адами борышы-
мызды адал атқарып, ата-бабамыздыың аманатын 
ұлағаттап, ұрпаққа жеткізсек-дейміз.

- Әңгімеңізге рахмет, Отанымыз тыныш, 
ынтымағымызда ырыс болсын!

Руслан Нұрбай

Әкімшілік Кодекс
387- Статья. Әскери қызметтен жалтару

1. Заңды негіздемелер тіркелмей, әскери қызметті өтеуден жалтарғандар-
 Мың айлық көрсеткіш түрінде айыппұл салынады немесе түзету жұмыстарына 

тартылады, сондай-ақ, бір жыл мерзімде еркіндігіне шектеу қойылады, не болмаса бір 
жыл бас бостандығынан айырылады.

Егер, әлгі әрекет қайталанса;
1) Өз денсаулығына қасақана қастық жасаса,
2) Жалған ауру жамаса,
3) Жалған құжат немесе алдауға әрекеттенсе-
Үш мың айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл салынып, немесе түзету еңбегіне тар-

тылады, сол мерзімде үш жыл еркіндігіне шектеу қойылып, не болмаса үш жыл бас 
бостандығынан айрылады.

Биыл сәуірдің 26 жұлдызында өтетін 
Қазақстан Республикасы президентінің ке-
зектен тыс сайлауына ауданымыздар 36 
мыңнан астам адам дауыс берсе, олардың 
ішінде 1338 (3,7 %) жерлесіміз мұндай са-
яси науқанға алғаш рет қатысып отыр. 
Сайлаушылардың 203( 0,56%) жеке тұлғасы 
18 жастағы азаматтар.

Айдың Қасенов - болашақ жауынгер. 
«Біз сайлауды сапта тұрып, белгілі әскери 
тәртіппен өткізетін шығармыз. Әскердің өзі 
заңдары бар ғой. Бірақ, әскерде жүріп осын-
дай үлкен шараларға қатысудың өзіндік 

ерекшелігі бар шығар. Өйткені сен толықтай 
мемлекет қарамағындағы адам боласың. 
Оның тыныштығы - сенің тыныштығың. 
Сайлау сәтті өтіп, отанымыз бейбіт өмір 
сүре берсін!»

Алексей Почевалов-болашақ шекара-
шы « Біз азаматтық борышымызды өтеуге 

аттанып барамыз. Менің қасымда егізім Ни-
колай да бар. Енді не айтамыз, еліміз тыныш 
болсын. Жеңістің жетпіс жылдығы келе жа-
тыр. Ардақты майдангер ата-апалар мен тыл 
ардагерлерін шын жүректен құттықтаймыз. 
Біз ол кезде әскери қызметте жүреміз. 
Мұндай мағыналы мерекені Қарулы Күшер 
қатарында жүріп қызықтаған өзгеше шығар. 
Жерлестерімізге, жанұямызға амандық 
тілеймін!»

 

Ақырын жүріп 
анық бас...

Еңбегіміз еш кетпесін десек, әуелі ел ішіндегі 
тәртіпке ерекше мән берген дұрыс. Жетінші 
сәуірде аудан әкімдігінде өткен ведмоство аралық 
сараптамалық топтың тақырыбы да осыған саяды. 
Тәртіп бұзудың алдын алу шараларымен айналы-
сатын комиссия «нөлдік шыдам» ұстанымының 
таралуы мен бассыздықтың жолын жоятын мы-
салдарды алға тартты. Алқалы жиынды аудан 
әкімі Серік Жаманқұлұлы жүргізіп, мәселелердің 
мән-жайына сауалдар арқылы сараптама жа-
салды. Алғашқы баяндаманы Абай ауданы ІІБ 
басшысының орынбасары Виталий Петрович 
Дедов алды. Елбасымыздың « Қазақстан страте-
гиясы-2050» бағыты үшін осы шаралар бойынша 
қосымша, қосалқы жұмыстар атқарылып жатыр. 
2015 жылдың бірінші тоқсанына тоқталсақ, 
өткен 2014 жылмен салыстырғанда «шыдамның 
шегі» шарасы бойынша тәртіп бұзушылық 
біршама өскен екен. (1,6%) Оның ішінде ұсақ 
бұзақылық (қоқыс тастау)-7,8%; қоғамдық 
орындарда алкогольді ішімдіктер ішу неме-
се осындай орындарда мас болу-9,0%; арнайы 
темекі тартатын орындардан тыс темкі шегу-
2,0%, тіпті, ит мысықтарды асыраудағы тәртіпті 
ескермегендердің өздері әкімшілік жауапқа 
бұрынғыдан көп тартылған. Азайғаны кәмелеттік 
жасқа толмаған жасөспірімдердің түнгі кездердегі 
жүрісі төмендеген екен. Бұған да тәубе дейміз. 
Аудан әкімі осындай заң бұзушылықтарды 
жасағандар ақша төлей алмаса, қандай жазамен 
алмастырылатынын сұрады. Құқықтық тәртіп 
сақшысы мұндай тәртіпсіздік екі рет қайталанса, 
біз соттың шешімімен қылмыстық іс ретінде 
қарап, қоғамдық жұмыстарға араластырып 
жауапкершілікке тартатынын жеткізді. Сондай 
ақ түнгі қаланы бақылау жұмыстарына қатысты 
халықтың көп шоғырланатын жерлеріне, яғни; 
2- шағын аудандағы шеңбержолға, аудан әкімдігі 
ғимараты алдына, Абай-Калинин көшелерінің 
қилысына, аудандық МҮ алдына, Абай көшесі 
мен Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшелерінің 
қилысына және «Жігер» стадионы мен Жеңіс 
бағына арнайы 180градусты түгел қамтитын бей-
некамера құрылғылары орнатылса деген ұсыныс 
түсті. Серік Шайдаров бұл мәселелерді облыстық 
ІІД-мен бірлесе отырып шешу керек, біз қолдау 
көрсетерміз дей келе, аудандық ІІБ басшысы Серік 
Сағынбайұлынан учаскелік инспекторлардың 
жағдайын, тұрмыс тіршілігін сұрады. Ауылдық 
округтегі тәртіп сақшыларының тұрағы мен сол 
жерде тіркелуі керектігін атап өтті. Жекеленген 
ауылдық жердің әкімдері де өз мекендегі тәртіп 
жағдайларын жария етті. Құрма ауылының әкімі 
Жанат Жұмаділ мен Южный кентінің басшысы 
Бақыт Мұхамедкәрімқызы тірлігі шайқалмаған 
тату тұрғындардың тәрбиесінен мағұлмат берді. 
Негізінен қалалық, ауылдық елдімекендердің 
көбісі қоқыс қалдықтарымен құрсауланып отыр. 
Оның көбі құрлыс қалдықтары. Сондықтан 
қоқыс контейнерлерін жаңарту мен ондағы 
қоқыстарды тасмалдау, өңдеу жұмыстар үшін 
жергілікті кәсіпкерлерді тартуымыз керек. Ал үй 
жайын өзгеріске түсірген қалалық тұрғындар үй 
жобасын жөндеу жұмыстарымен әкімдікке кел-
генде қалдықты жинақтап, арнайы жерге тасы-
малдауын кәдімгідей тапсыруымыз қажет. Мұны 
осындай істермен айналысатын мамандарға ар-
найы тапсырды. Сөз соңында осы сараптамалық 
топтың хатшысы, полиция подполковнигі, 
Абай аудандық ІІБ әкімшілік тәртіпбұзушылық 
бөлімінің басшысы Зәрубаев Қуаныш Рахатұлы 
мінберге шығып, атқарылып жатқан шаралар мен 
комиисия жұмысында қаралған мәселелерді атап 
көрсетті!

Руслан Нұрбай

дицинский комплекс, 
укомплектованный 
мобильной медицин-
ской бригадой из узких 
специалистов, базиру-
ющихся на специаль-
но предназначенном 
автотранспорте для 
проведения скринин-
говых медицинских 
осмотров. Было осмо-
трено 5093 человека. 

Медицинская по-
мощь жителям г.Абай 
КГП «Центральная 
больница г.Абай»  
оказывается своевре-
менно. В поликлинике работают 
отделение социально-профилакти-
ческой помощи, отделение семей-
ного здоровья, диагностическое 
отделение, где прием ведется по 19 
специальностям. 

Подготовлена проектно-смет-
ная документация по благоустрой-
ству территории центральной го-
родской больницы. В этом году 
запланировано строительство 
СВА в поселке Карабас. 

В рамках Дня открытых две-
рей присутствующие имели воз-
можность задать вопросы меди-
цинским работникам. 

Так, 
А р к а -
д и й 
З и н о -
вьевич 
– житель 
г .Абай 
п о и н -
тересо-
в а л с я 
причи-
ной от-
с у т -
с т в и я  
офталь-
молога 
в поли-

клинике города. 
Штатная единица офтальмо-

лога в поликлинике имеется. Дан-
ный специалист принимает жела-
ющих по субботам, т.к.находится 
в декретном отпуске по уходу за 
ребенком. 

По вопросу религиозной ситу-
ации в районе выступила замести-
тель руководителя отдела ОВП, 
КиРЯ Ольга Цой, доложившая о 
том, что на территории Абайско-
го района религиозная ситуация 
характеризуется как стабильная. 
Тоталитарных сект на террито-
рии района нет. В соответствии с 

законом о противодействии тер-
роризму и экстремизму в РК  про-
водится работа по профилактике 
экстремизма и терроризма. 

В соответствии с законом о 
противодействии экстремизму 
местные исполнительные орга-
ны района осуществляют взаимо-
действие с общественными объ-
единениями, изучают деятельность 
созданных на соответствующих 
территориях религиозных объеди-
нений, осуществляют информаци-
онно-пропагандистские меропри-
ятия.

Во исполнения плана меропри-
ятий государственной программы 
по противодействию религиоз-
ному экстремизму и терроризму, 
распоряжением акима Абайского 
района создана информацион-
но-пропагандистская группа. Ее 
целями является формирование 
базовых знаний в сфере рели-
гии, информирование населения 
о государственной политике и 
межнациональном согласии, фор-
мирование правовой культуры у 
граждан, повышение уровня рели-
гиозной грамотности, профилакти-
ка и предупреждение возможных 
социальных конфликтов.

Марина Уткина

ЗАҢ ЖӘНЕ ҚОҒАМ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
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Встреча с предпринимателями 
поселка Топар

18 марта 2015 года в поселке Топар под председа-
тельством акима поселка К.О. Муслимовой состоялась 
встреча индивидуальных предпринимателей с руково-
дителем ГУ «Абайское районное управление по защите 
прав потребителей» Даутпаевой Г.Т.

Целью встречи было  информирование предпри-
нимателей  о санитарно-эпидемиологической ситуа-
ции в Абайском районе и в п.Топар за 2014 год и 2 
месяца 2015 года;  о реализации плана  мероприятий 
по борьбе с коррупцией в Абайском районном управ-
лении по защите прав потребителей; об оказании госу-
дарственных услуг в сфере защиты прав потребителей, 
разъяснение  Закона РК «О защите прав потребите-
лей»;

В ходе встречи Даутпаева Г.Т. подробно разъяс-
нила присутствующим о необходимости соблюдения 
требований  законодательства Республики Казахстан, 
о добросовестном ведении бизнеса и оказании качественных услуг населению. 

Акимом поселка был затронут вопрос улучшения внешнего облика фасадов объектов 
малого и среднего бизнеса, благоустройства прилегающей территории, обратила внимание 
на то, что в этом году особенно необходимо провести эти работы к 70- летию победы в ВОВ. 

По окончании встречи  Г.Т. Даутпаева оказала консультативную помощь при индиви-
дуальной беседе с некоторыми предпринимателями по интересующим их вопросам.

Индивидуальные предприниматели выразили благодарность акиму поселка 
К.О.Муслимовой и руководителю ГУ «Абайское  районное управление по защите прав по-
требителей» Даутпаевой Г.Т. за организацию и проведение данной встречи.

А.А.Байтурсынова,
главный специалист по развитию предпринимательства ГУ «Аппарат акима 

поселка Топар»

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

Новшества, заложенные в Гражданском про-
цессуальном кодексе Республики Казахстан (да-
лее – новое ГПК РК) позволят существенно упро-
стить и ускорить гражданское судопроизводство.

В новом ГПК РК сохранены базовые положе-
ния действующего кодекса. Но есть новшества, 
обусловленные велением времени, направленные 
на совершенствование гражданского судопро-
изводства с минимизированием материальных 
и моральных издержек, предусматривающие 
наиболее современные институты гражданского 
процесса, связанные со стимулированием сторон 
урегулировать спор посредством альтернативных 
способов их разрешения. 

Это нормы, связанны с подготовкой дела к су-
дебному разбирательству, где более четко регла-
ментированы действия судьи и других участников 
процесса после принятия в производство суда ис-
кового заявления, введение института упрощенно-
го рассмотрения дел без вызова сторон, расшире-
ние требований, по которым выносится судебный 
приказ, институт представительства и др.

Отдельная глава в новом ГПК РК посвящена 
вопросам примирительных процедур, регламен-
тирующих порядок и последствия заключения 
сторонами соглашений.

Внесены существенные изменения в главы 54, 
55 ГПК РК, предусматривающие вопросы касса-
ционного обжалования и опротестования всту-
пивших в законную силу судебных актов.

Кассационное производство - это одна из 
стадий гражданского процесса, где проводится 
проверка вступивших в законную силу судебных 
актов, что является дополнительной гарантией 
защиты прав и охраняемых законом интересов 
сторон.

Как и любая другая стадия, кассационное 
производство имеет свои особенности, отличаю-
щие ее от других стадий процесса.

Прежде всего, в новом ГПК РК сроки для 
принесения кассационной жалобы или протеста 
значительно сокращены, они могут быть поданы 
в течение трех месяцев со дня вступления в за-
конную силу постановления или определения суда 
апелляционной инстанции. Данная новелла на-
правлена на сокращение общего срока судебного 
разбирательства спорного дела всеми инстанци-
ями.

После рассмотрения дела в апелляционной 
инстанции судебный акт вступает в законную 
силу, выписывается исполнительный лист, если 
это связано с взысканием определенной суммы. 
При рассмотрении дела в кассационной инстан-
ции, при корректировке постановления апелля-
ционной коллегии возникает вопрос поворота 
исполненного решения суда, что влечет опреде-
ленные проблемы.

Кассационная жалоба может быть подана 
только после рассмотрения дела в апелляционном 
порядке. В настоящее время нередки случаи, ког-
да участники процесса, обходя апелляционную 
инстанцию, сразу обращаются с кассационной 
жалобой, в новом ГПК это исключено. В случае, 
если стороны не согласны с вынесенным судом 
первой инстанции решением, оно еще до вступле-
ния в законную силу должно быть подвергнуто 
ревизии судом апелляционной инстанции.

Норма о рассмотрении дела в пределах дово-
дов жалобы регламентирована и в действовавшем 
ГПК, но в новом кодексе прямо предусмотрено, 
что судом кассационной инстанции новые дока-
зательства не принимаются.

«Ведь часто некоторые участники процесса, 
особенно представители сторон, при рассмотре-
нии дела в суде первой инстанции, имея равные 
возможности представления доказательств, не ис-
пользуют это право, представляя доказательства 
только в суд вышестоящей инстанции, преследуя 
цель - отменить судебный акт, что свидетельству-
ет об их недобросовестности. Это нововведение, 
полагаю, исключит «злоупотребление» правом, 
а также позволит сторонам реально оценить пер-
спективы спорного дела.

Увеличены сроки рассмотрения дел в касса-
ционной инстанции - до тридцати рабочих дней.

Несколько изменен порядок рассмотрения дел 
кассационных жалоб и протестов в судебном за-
седании. Данные нормы направлены на повыше-
ние эффективности деятельности суда кассацион-
ной инстанции.

Новеллы гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан

 Более четко 
изложены полно-
мочия суда касса-
ционной инстан-
ции. В проекте 
предусмотрено, 
что суд кассаци-
онной инстанции 
вправе отменить 
определения су-
дов первой и 
апелляционной 
инстанций и на-
править дело на 
новое рассмотре-
ние в суд пер-
вой инстанции, 
если дело не рассматривалось по существу - это 
определения, преграждающие возможность даль-
нейшего движения дела. Например, когда судом 
отказано в принятии заявления, или прекращено 
производство по делу, как не подлежащее рас-
смотрению в порядке гражданского судопроиз-
водства, кассационная коллегия вправе отменить 
определение и направить исковое заявление или 
гражданское дело для рассмотрения по существу 
в суд первой инстанции. 

Предусмотрена возможность направления 
дела с апелляционной жалобой для рассмотрения 
в суд апелляционной инстанции, в случае от-
мены определения суда первой и апелляционной 
инстанции по вопросам восстановления сроков 
обжалования.

В других случаях - отмены судебного акта 
кассационная коллегия вправе направить дело 
на новое рассмотрение только в апелляционную 
инстанцию.

К кассационной жалобе должен быть при-
ложен документ, подтверждающий уплату госу-
дарственной пошлины в размере, установленном 
Кодексом Республики Казахстан «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет», со-
гласно которому с кассационных жалоб по спо-
рам имущественного и неимущественного харак-
тера госпошлина должна быть уплачена в размере 
пятидесяти процентов от государственной пошли-
ны, взимаемой при подаче искового заявления не-
имущественного характера, а по спорам имуще-
ственного характера - от размера государственной 
пошлины, исчисленной исходя из оспариваемой 
заявителем суммы. Данная норма уже действует с 
1 декабря 2014 года.

Введение уплаты госпошлины при обжалова-
нии в апелляционном, кассационном и надзорном 
порядках, на мой взгляд, представляется правиль-
ным, это ограничение исключает возможность 
злоупотребления процессуальными правами со 
стороны участников процесса, выражающихся в 
попытках затянуть процесс путем явно неоснова-
тельного обжалования судебных актов.

Положения Нового Кодекса направлены на 
обеспечение защиты и восстановление прав, сво-
бод и интересов граждан страны, государства, 
юридических лиц, на повышение эффективности 
гражданского судопроизводства, защиту зако-
нодательства, содействие его регулированию во 
внесудебных спорах, предотвращение правонару-
шений и формирование уважительного отноше-
ния общества к закону и суду.

Основными новеллами Гражданского про-
цессуального кодекса Республики Казахстан яв-
ляются совершенствование стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству, улучшение 
порядка предоставления доказательств в ходе 
подготовки к судебному разбирательству и в суде 
первой инстанции. Кроме того, усиливается роль 
адвокатуры в гражданском процессе и предусма-
тривается широкое применение института медиа-
ции, а также вводится новый способ примирения 
с участием адвокатов - парсипативная процедура, 
которая предоставляет возможность участникам 
спора вести переговоры с активным участием 
адвокатов.

 Надо заметить, что новшества, заложенные в 
новом Гражданском процессуальном кодексе Ре-
спублики Казахстан, позволят существенно упро-
стить и ускорить гражданское судопроизводство. 

А.К.Булгакбаева,
судья районного суда №2 Абайского Кара-

гандинской области 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Аппарате акимов Абайского  района, г. Абай, сел, поселков, сельских округов рабо-

тает   информационно - справочная служба по поиску избирателей в списках избирателей, 
желающие могут обратиться по следующим телефонам: 4-19-78, 4-05-52.

№ 
п/п

 Наименование на-
селенного пункта

Номер избира-
тельного участка

Ф.И.О.
ответственного

№ 
телефона

1
г.Абай 634-648, 651 Таласов Август 

Шарапатдинович
Гавриш Марина 
Александровна

40552

41978

2
п.Топар 653-657 Искакова Арай Куа-

нышевна
32187

3 п.Карабас 649, 650, 652 Аширова Улжан 
Серихановна

45314

4 п.Южный 658, 659 Увалеева Айгерим 
Ануарбековна

56288

5 с.Акбастау 660 Жакаева Сайран 
Амировна

31131

6 с.Сарепта 661 Карибаева Алия 
Айтоллаевна

55323

7 с.Есенгельды 662 Саяпина Светлана 
Леонидовна

62072

8 с.Юбилейное 663 Раймаганбетова Кар-
лыгаш Ахметовна

58286

9 с.Жартас 664 Радченко Светлана 
Анатольевна

91318

10 с.Коксу 665, 666, 671 Середенко Зарина 
Зинатуллаевна

52482

11 с.Кулаайгыр 667 Садикова Айнагуль 
Рамазановна

57303

12 с.Курминское 668 Боровик Юлия 
Олеговна

50566

13 с.Агрогородок 669 Колесникова Вален-
тина  Михайловна

90211

14 с.Самарка 670 Омарова Тишбала 
Карабаевна

54289

Субботники в Абайском районе прой-
дут в рамках двухмесячника по санитарной 
очистке и благоустройству.

Каждый год активное участие в нем 
принимают жители нашего города, госу-
дарственные служащие, предприниматели, 
работники образования, здравоохранения, 
ветераны и учащаяся молодежь.

Как организуется работа проведения ве-
сеннего двухмесячника, санитарной очистки 
и озеленения населенных пунктов нашего 
района рассказал Сулейменов Д.Ж.- руково-
дитель отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ.

- Районный план мероприятий по 
проведению весеннего двухмесячника ут-
вержден?

- Да, разработан и утвержден районный 
план-мероприятий по проведению весеннего 
двухмесячника с закреплением территорий 
за организациями и предприятиями всех 
форм собственности, бюджетными учреж-
дениями, КСК,  определены объемы работ 
по санитарной очистке. Внутриквартальные 
территории г.Абай закреплены за государ-
ственными учреждениями, организациями и 
предприятиями города. В период весеннего 
2-х месячника планируется провести 2 об-
ластных субботника (25 апреля и 23 мая) и 
два районных субботника (18 апреля и 16 
мая). Еженедельно будет проводиться «Чи-
стый четверг».

- Сколько человек будет задействова-
но в проведении мероприятия?

- В мероприятиях примут участие более 

9000 человек с 200 предприятий, организа-
ций и учебных заведений, будет задейство-
вано  более 40 единиц специализированной  
техники. Участниками двухмесячника пла-
нируется убрать свыше 130  га территорий 
населенных пунктов, провести побелку 
деревьев и  бордюр, побелку и покраску 
ограждений, кронирование деревьев и ку-
старников, уборку закрепленных террито-
рий от случайного мусора, вывоз несанкцио-
нированных свалок.

Руководители ГУ, предприятий, органи-
заций, учебных заведений, малого и средне-
го бизнеса обеспечат участников суббот-
ника  необходимым количеством рабочего 
инструмента и инвентаря.

11 апреля планируется проведение эко-
логической акции «Таза мекен» в рамках 
партийного проекта «Біздің ауыл», 6 мая 
планируется провести акцию по благо-
устройству, очистке памятников культуры. 

Прорабатываются условия проведения кон-
курса чистый двор «Таза аула».

- Какие мероприятия планируются по 
озеленению Абайского района?

- Еженедельно акимом города с руково-
дителями  комунальных служб будут про-
водиться  штабы с председателями КСК по 
вопросу проведения весеннего двухмесячни-
ка.

Для проведения мероприятий по озе-
ленению населенных пунктов разработан 
план-график по весенней посадке деревьев 

и кустарников. Всего по району 
планируется высадить 1200 сажен-
цев деревьев. В г.Абай планируется 
высадить 700 саженцев., в поселках 
и сельских округах - 500 шт. сажен-
цев. 

Кроме того. в г.Абай планирует-
ся высадить 1503 м2 клумб цветни-
ков (петуньи разных цветов).

- Сколько несанкциониро-
ванных свалок планируется лик-
видировать?

- В текущем году из районного 
бюджета выделено 4 млн. 852 тыс. 
тенге. на ликвидацию несанкциони-
рованных свалок и проведение са-
нитарной очистки в 13 населенных 

пунктах района, планируется ликвидиро-
вать 42 несанкционированных свалки.  

Создан штаб по санитарной очистке, за-
седания которого будут проводиться каж-
дый четверг  с участием руководителей всех 
государственных учреждений, организаций 
и предприятий закрепленных на участках.   

Создана мобильная группа «нулевой 
терпимости»,  в состав которой входят участ-
ковые инспектора полиции, представители 
местного исполнительного органа и СМИ, 
которая выдает предписания и рассматри-
вает ответственность нарушителей  Правил 
благоустройства, санитарной очистки и озе-
ленения населенных пунктов. 

Призываю всех принять участие в 
очистке города. Ведь только общими уси-
лиями мы можем озеленить и благоустроить 
любимый город

-Благодарю за интересную беседу.
Марина Уткина

 НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В БОРЬБУ ЗА ЧИСТОТУ ГОРОДА
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Биыл – Ұлы Отан соғысындағы 
жеңіске 70 жыл. Қазақстандықтардың 
майдан даласындағы ерліктері мен 
тылдағы табандылықтары ешқашан 
да ұмытылмайды! Бірақ Ұлы Жеңістің 
ұмытылмайтыны сияқты, соғыс та 
ұмытылмастай ізін қалдырды. Жеңіс 
күні – бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін 
ортақ мереке. Бұл мереке – бейбітшілік 
пен қайырымдылықтың мәңгі 
жасампаздығын, Отанын қорғаған жа-
уынгер-солдаттар мен офицерлердің ай-
быны, тылдағы Жеңісті жақындатқан 
жұмысшылардың ерлік еңбектерінің 
мәңгі өшпейтіндігін дәлелдейтін белгі 
болып қалмақ. 

Біздің аталарымыз бен әкелеріміздің 
батырлықтары мен жанқиярлықтары, 
олардың өз Отанына деген шексіз 
сүйіспеншіліктері Қазақстанның бүгінгі 
жауынгерлері үшін мақтан тұтарлық 
үлгі ғана емес, бұл – бірнеше ұрпақты 
байланыстыратын қоғамның рухани да-
муы мен ұлттық қайта өрлеуінің жоғары 
адамгершілік негізі. Жеңіс күні – абы-
ройымыз бен даңқымыздың мерекесі. 
Табандылық пен ерлік, Отанға деген 
сүйіспеншілік қатал соғыста Жеңіске 
жеткізді. 

Сол бір сұрапыл жылдары Қазақ 
халқы өзінің Отанына, жеріне де-
ген патриоттық сезімін, ұлттық 
мақтанышын дәлелдеді. 500 – ден аса 
жерлестеріміз, оның ішінде 96 Қазақ 
Кеңес Одағының Батыры атағын алды. 
Олар: Бауыржан Момышұлы, Талғат 
Бегельдинов, Мәншүк Мәметова, Әлия 
Молдағұлова, Сергей Луганский, Иван 
Павлов және тағы да басқалары. Жауға 
қарсы шайқастар алдыңғы шептегі 
ұрыстарда ғана емес, алыстағы ауыл 
мен кең байтақ далада да жүріп жатты. 
Сол жылдары Қазақстан миллиондаған 
босқындарды өз бауырына аналық 
мейірімімен тартушы, эвакуацияланған 
завод пен фабрикаларға, майданға 
керекті оқ – дәрі мен азық – түлік 
жеткізуші үлкен арсеналға айналды.

Біз Жеңіс күнін жақындатқан, 
қаратүнек фашизмге қарсы жан  ая-
май күрескен әрбір жауынгерге 
қарыздармыз. Ұлы Отан соғысы 
және Ұлы Жеңіс. Бұл екі сөз бір-
бірінен толықтыра түседі.  Ұлы Жеңіс 
біздің халқымыздың орасан зор 
құрбандықтарымен келген қасіретті 
арифметикасы. 

Иә, 1945   жылдан бері көп 
оқиға болды. Бірнеше ұрпақ ауы-
сты. Елімізде түрлі күрделі оқиғалар 
болды. Әлемнің саяси картасында 
Тәуелсіз  Қазақстан мемлекеті берік 
орын тепті. Кеңес жауынгерлерін 

Ешкім де, ештеңе де 
ұмытылмақ емес

өз туының астына топтастырған 
коммунистік идеология мұрағатқа 
кетті. Соғыстың қорытындысында 
қалыптасқан социалистік лагерь, әлем 
саяси дамуының бағытын анықтаған 
Ялта бейбітшілік шарты, Варшава 
шарты ыдырады. Кеңес халқының 
Ұлы Отан соғысындағы ерлігі әлемді 
таңқалдырып, мойындатты. Оған 
қазақстандықтар мен қазақтар қосқан 
қасиетті де қаһармандық ерлік үлес 
– ерлікті біз мақтан тұтамыз. Аға 
ұрпақтың ерлігі мен әскери даңқы 
жас ұрпақты Отанымыздың болашағы 
үшін азаматтық жауапкершілікке, елін 
қорғауға әзір болу рухын сіңіреді. 
Олардың ерлігі алдында тағзым етіп 
бас ию тірілерге қажет. 

Ер есімі - ел есінде мәңгі сақталады. 
Ешкім де, ештеңе де ұмытылмақ емес. 
Тәуелсіз Қазақстан елі өз боздақтарын 
қастерлеп, қасиеттейді! Біз өз аталары-
мызды  мақтан тұтамыз өйткені,  олар 
біз үшін Отан үшін  қасық қандары 
қалғанша  күресіп, бізге  жеңіс сый-
лады. Бұл жеңістің басты себебі, 
әрине, халқымыздың Отанға деген 
сүйіспеншілігі, қайтпас қайсар ерлігі, 
сын сағаттағы отаншылдық қасиеті. 
Екіншіден, ортақ жауға  қарсы күрестегі 
көп ұлтты КСРО халықтарының 
ынтымағы мен достығы еді. 

Бұл соғыста Кеңес Одағын ме-
кендеген барлық халық бір жеңнен 
қол, бір жеңнен бас шығарып  от-
анын қорғады.  «Ел үмітін ер ақтар, 
ер атағын ел сақтар» - дей келе Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңістің 70  
жылдығына орай  ата-бабаларымыздың 
рухына тағзым ретінде олардың  
ерен ерліктерін, жер, Отан, біздердің 
жарқын болашағымыз үшін жасаған 
ерліктерін мәңгілікке есте сақтап, 
жадымызда ұстаймыз. Қанша жыл-
дар өтседе,  бұл соғыста ерлікпен қаза 
тапқан әрбір батырларымыздың тарих 
төрінен орын алатыны және ұрпақтары  
мәңгі жеңіс алауын сөндірмей, Отан 
үшін от кешкендерді әрқашанда жүрек 
түпкірімізде ұстаймыз.  

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ / 70 ЛЕТ ПОБЕДЕ

В Доме культуры города Абай прошли  
районный фестиваль  детской песни «Нам 
этот мир завещано беречь» и городской фе-
стиваль военной и патриотической  песни 

«Мы с ними шли дорогами войны» среди 
работников государственных учреждений и 
предприятий города,  посвященные 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной  
войне, как дань памяти подвигу советского 

У военной песни есть душа
н а р о д а , 
п о д в и г у 
наших де-
дов и пра-
дедов, по-
бедивших 
фашизм. 

На фе-
с т и в а л е 
прозвуча-
ли  песни 
в ое н н ы х 
лет, песни 
о войне на-
писанные 
уже в мир-
ное время, 
песни о 
Р о д и н е . 
Участники 

собрали песни в один букет – букет памяти, 
тем, кто завоевал для нас Победу – нашим 
ветеранам.

Истинное понимание праздника Побе-
ды приходит с возрастом. Но, чем дальше 

мы отдаляемся от этого дня, тем туманнее 
представление нового поколения о тех со-
бытиях, которые с кровью и потом вошли в 
историю. Невозможно найти  глубоких слов 
благодарности, которыми можно было бы 
выразить наше почтение ветеранам.  

Песни как люди: у каждой своя судьба, 

своя биография. Поэтому они и дороги нам 
- такие разные, близкие и родные… Зрители 
это почувствовали и сопереживали услы-
шанному. Все участники были награждены 
дипломами и  памятными   призами. 

К.Блялов

Уходят от нас всё дальше в историю военные 
годы, но страшная рана, боль и страдания, при-
чинённые людям, не забыты. То, что они пережи-
ли, было не сном, не кошмарным наваждением, а 
самой настоящей жестокой явью в их так быстро 
закончившейся юности. Но не будь их, трудно 
сказать, какой была бы наша жизнь.

Перебирая в памяти год за годом, каждый 
день жизни своего отца Кулембаева Хинара, его 
дочь Сагат с глубоким удовлетворением понима-
ет, что жизнь ее отца прожита не зря.  Самое важ-
ное – не проспал страшных военных дней, нашёл 
своё место в жизни, и на багряном знамени Побе-
ды есть и его кровь. Не имея собственной семьи, 
совсем молодым Хинар ушел на фронт. Родной 
дядя, у которого он воспитывался, заменил ему 
отца. Юноша ласково называл его «көке». По-
сле его смерти, Хинар отправился на войну. Ни 
награды, ни слава не влекли паренька, он думал 
только о будущем своей Родины, о своем наро-
де. Служил стрелком в 12 стрелковой дивизии, в 
105 стрелкой дивизии, кавалером 15 кавказкого 
полка, заместителем командира 234 стрелкового 
полка.

Тот день был одним из самых страшных, це-
ной своей жизни советские солдаты сражались с 
фашистскими захватчиками. Пули свистели над 
головой, земля была пропитана запахом пороха 
и крови. В этом хаосе все смешалось: люди, ору-
дие…Казалось смерть ходит где-то совсем близ-
ко. Что-то острое попало в глаз солдата. Это был 
осколок фашисткой гранаты. Прошло одно мгно-
вение, как он оказался под грудой мертвых чужих 

тел. Попытался подняться, но не смог.
Тяжесть и темнота давили сверху, с боков, 

отовсюду. Наплывающая завеса мрака казалась 
нескончаемой, слипшейся из кусков грязи, крови 
и пота. Время от времени его окунало в забытье, 
но когда слабое сознание возвращалось, вме-
сте с ним возвращалась боль. «Живи!» - словно 
откуда-то сверху услышал голос покойного дяди. 

Тяжесть стала слабеть, в расплывшемся свет-
лом пятне возникли фигуры сослуживцев. Из гру-
ди вырвался стон облегчения. Наши! 

Откуда силы взялись. Застонал, превозмогая 
боль. 

Раненого солдата заметили и помогли вы-
браться. Пока его выносили с поля боя в почти 
бессознательном состоянии, все искал взглядом 
көке. В госпитале узнал, что осколочное ранение 
попало в голову и бедро. 

Чудом оставшись жить, он на протяжении 
всей жизни повторял как молитву слова «Да, 
сопутствует дух отца». В последствии эти слова 
стали священной молитвой, оберегающих родных 
Кулембаева Хинара. 

9-е мая – день долгожданной Победы – встре-
тил в австрийском городе.

Целый день ходил по улицам австрийской 
столицы Вены. Не помешали ему дойти до побе-
ды ни тяжелые ранения, ни превратности судьбы.

После войны вернулся в свой родной Нурин-

ский район. Женился на бойкой, жизнерадостной 
девушке Бижан, которая в годы войны работала 
в родном селе трактористкой.  За ней он красиво 
ухаживал почти год. В 1951 году переехали в по-
селок Шерубай – Нура. У них родилось шестеро 
детей. Без работы молодая семья не сидела. Хи-
нар работал на шахте Чурубай-Нуринская, затем 
на шахте имени Калинина, имя Кулембаева Хина-
ра и его фото находились на Доске почета. Бижан 
занималась воспитанием детей. Сажали огород, 
выращивали ягоды, фрукты, овощи. Раньше всех 
весной Хинар высаживал рассаду помидор на 
окошке, придумывал различные механизмы для 
облегчения работ и полива саженцев. Даже дет-
ские качели качали воду на огороде. Соседи вос-
хищались и любили эту трудолюбивую семью, в 
шутку называли главу семьи «агрономом». 

Бижан с глубокой благодарностью и уважени-
ем вспоминает своего покойного мужа. Говорит, 
если бы не его ум и умение трудиться, пришлось 
бы тяжело. «Он шестерых кормил, и меня седь-
мую».

Хинар и дом пытался обустроить так, чтобы в 
нем всем жилось комфортно. Он одним из первых 
провел паровое отопление, установил водопровод.

Своих детей родители воспитали в добро-
те и любви, ни одного не обделили лаской. Все 
выросли образованными, получили высшее об-
разование. В их семье живут традиции глубокого 
уважения к старшим, которое они передают из по-
коления в поколение: детям, внукам, правнукам.

«Не каждый способен ходить по острию ножа, 
идти в тыл врага, где на каждом шагу подстерега-
ет смерть. Я знаю: он преодолевал чувство страха 
и шел вперед. Мой отец – настоящий герой. Не-
даром на его кителе столько медалей: «За Победу 
над Германией!», «20-летию Победы», «50-летию 
Победы» и орден Отечественной войны 1 степени. 
За его трудолюбие, ответственность, добросо-
вестное отношение к работе Кулембаев Хинар от 
Профсоюза угольщиков Карагандинской области  
был делегирован на Съезд работников угольной 
промышленности в г.Москву в 1970 году. 

Его уже нет с нами, но в нашей семье хра-
нят его воспоминания о том, что пришлось уви-
деть, испытать, пережить Отец был отчаянным, 
храбрым человеком. Но вместе с тем мудрым и 
добрым. Самым ценным для него была семья» - 
говорит его дочь Сагат Хинаровна. 

Герой войны ушел из жизни на 67 году жиз-
ни. Его супруга Бижан в этом  году отметила свой 
90-летний юбилей. У нее 8 внуков, 5 правнуков, 
которые в праздники собираются за большим 
столом. В день Победы, чтобы помянуть отца и 
дедушку, приходят к стеле памяти в городском 
парке, где выбито крупными буквами имя их лю-
бимого героя – Кулембаев Хинар. Да, будет веч-
ной его память!

Марина Уткина
На фото: Кулембаев Хинар

дочь Зейнешова Сагат

ПАМЯТЬ ВЕЧНА
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Қазақ хандығының 550 жылдығына 
және Наурыз мейрамына арналған 
«Елдіктің нұрлы жолы» және 
«Ұлыстың қадам басқан ұлы күні» 
тақырыптарына арналған аудандық 
ақындар мүшәйрасы өтті. Мүшәйра 
жас ұрпақты отансүйгіштікке 
тәрбиелеу, жас талантты ақындарды 
тану, өлең құдіреті арқылы мемлекеттік 
тілдің мәртебесін көтеру мақсатында 
өткізілді.  Іс – шараға Топар кентіндегі 
Абай атындағы мектеп  мұғалімі 
Бекейұлы Абай, Абай қаласында 
А.Құнанбаев атындағы №5 мектеп – 
гимназиясының жоғарғы санаттағы 
ұстазы Әбдіхалықов Кұзайра, Абай 
көпсалалы колледжінің директоры 
Төкебаев Есенғали Төкебайұлы, Топар 
кентіндегі Абай көпсалалы колледжі 
директорының кәсіптік оқыту жөніндегі 
орынбасары Ержан Мәзұлы Имашев, 
Абай ауданы Қарабас кенті №15 жал-
пы білім беретін орта мектебінің ин-

ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ

форматика пәнінің мұғалімі Мұқатай 
Марта, 28 жыл еңбек өтілі бар Калы-

БАСТАУЫ ЕГЕМЕНДІК 
ЕЛДІГІМНІҢ

(Қазақ хандығының 550 жылдығына орай)

Ұлы той келді міне асқаралы,
Елбасы қолға алды бастаманы.
Қазақтың ең алғашқы хандары боп,
Керей мен Жәнібектен бастау алды.

Шу менен Талас бойын жайлап еді,
Қазақтың туын тігіп тойлап еді.
Есенбұға қолпаштап Мағол ханы,
Жер менен әскер беріп қолдап еді.

Жалғасып хандық билік Қасымға өтті,
Ұлғайып  бір миллионға саны жетті.
Астанасы- Түркістан қаласы боп,
Халық тыныш уайымсыз тірлік етті.

Бір кезде Хақназар хан билеп еді,
Халқы тыныш өзгеріссіз күйге енді.
Іле – шала екі жылдай Шығай ханда,
Басқарып ешкімге ешкім  тимеп еді.

Арқау ғып Тәуекелдей  айтсақ ханды,
Еңбегі зор жасаған ісі мәнді.
Оңтүстіктің біраз жерін күші менен,
Шайбани әулетінен тартып алды.

Баласы Тәуекелдің Есім ханы,
Халықты басқарғанда жанған бағы.
Біраз уақыт билік құрды заманында,
Өмірге келіп еді «Ескі заңы».

Жәңгір хан болған кезі сеніп еді,
Сол кезде басқа нәубет төніп еді.
Жалаңтөс батырлардың ерлігімен,
Жоңғарды ойсыратып жеңіп  еді.

Тәуке хан отырғанда тақ басында,
Күнде жиын Күлтегінде аптасында.
Үш бидің кеңесіне құлақ асып,
«Жеті жарғы» заңы келді арқасында
 
Қайыпхан басқарғанда әлсіз болды,
Меңзеген бірлігі жоқ мәнсіз жолды.
Үш жүзді бөліп алып үш бөлікке,
Ыдырап тарап кетті оңды- солды.

Жоңғар шабуыл жасады тыныш елге,
Елім-айлап шұбырған қалың түзде.
Үш бөлінген  халыққа хан болам деп,
Талас туып жатыр еді Аягөзде.

Қазақ болып айтылғанмен сыртқы жағы,
Тоз – тоз боп үш хандық боп ыдырады.
Жоңғардың жойқын шабуыл кездерінде,
Бірікпей өнбес бәлкім күштің бәрі.

«Ақтабан шұбырынды» ғайбат болды,
Жаяу-жалпы жол тартқан айлап тегі.
Туғандардан айырылған елім-айлап,
Осындай болады деп ойлаппа еді?...
Тоқтатпақ боп шұбырған үлкен көшті,
Ақылдасып бір жерге жинап есті.
Төле би мен Қазыбек, Әйтекелер,
Ордабасы тауында басын қосты.

Туған жердің ыстық болар тау тасы да,
Қырғын болды жоңғармен айқасуда.
Соның бірін ғана мен баяндайын,
Еске түсед «Аңырақай шайқасы» да.

Естен кетпес тарихта ел дүрмегі,
Шешілгендей жеңістің бір күрмеуі.
Абылайдың ерлігі айтылады,
Жекпе – жекте Шарышты өлтіргені.

Жан- жақтан қоршаған жау шабуылдар тек,
Бір жағы – Қытай елі саны да көп.
Абылай хан ел мен жерді сақтауы үшін,
Ресейдің будандығын қабылдап ед.

Соңғы хан болып еді-Кенесары,
Бірақ та қолдамады жұрттың бәрі.
Ресейменен бірігіп манаптары,

Қырғыздың қолдарында тұтқындалды.
 
Қазақтың аз болғандай тапталғаны,
Еңбегі Алаштардың ақталмады.
Жетпіс жыл езгісінде еркі болмай,
Кеңестік үкіметке тап болғаны.
 
Өмір өтті жылдар да жалғасуда,
Көкейде ой түскендей арнасына.
Біз бақытты арқашан баянды елміз,
Қолымызға егемендік алғансыңда
       

Наурыз той келді міне, 
шатқа бөлеп

Наурыз келді жер дүние жаңарды,
Қуаныш нұр жаулап алды санамды.
Бәйшешектер құлпырады бүр жарып,
Бар табиғат ұйқысынан оянды.

Дастарханға наурыз көже құйылды,
Барлық туған-жуықтарда жиылды.
Бір-біріне тілек айтып жақындар,
Тағзым етіп Жаратқанға сыйынды.

Жақсылықтың нышаны бұл – түбі игі,
Мейір төгіп, күн күлімдеп жымиды.
Әз-Наурызды қарсы алғандай құдірет,
Самарқанның көк тасы да жібиді.

Ұлы күнді «ұзынсары» деседі,
Көңіліміз марқаяды, өседі.
Жаңа жылда жаңарудың ниетімен,
Тазартады айнадай ғып көшені.

Наурызда ел салт-дәстүрмен шығады,
Ұлт қадірін білмегендер ұғады.
Ұлы тойда көкпар тартып, би билеп,
Көрерменнің көңілінен шығады.

Наурызды біз Жылбасы деп білеміз,
Ойын ойнап шаттанамыз, күлеміз.
Ішімізде өкпе-наздар болса егер,
Татуласып ренжімей жүреміз.

Наурыз мейрам молшылық та, барлық та,
Кең пейілмен ниетің болсын тарлықпа.
Ақтан ауыз тисін деген ниетпен,
Наурыз көже таратады халыққа.

Жер қарайып, мал шығады қыратқа,
Жыралардан су ағады бұлаққа.
Қимастықтан табиғаттың ақ қары,
Кете барад амалы жоқ жылап та.

Қараңғы түн аспанға мен қараймын,
Көңілімнен кеткендей бір талай мұң.
Өткеніме көз жүгіртсем бір мезет,
Келе жатқан сияқтанад арайлым.

Осы кезде құстар келер көліне,
Ұя салар үйреншікті жеріне.
Бар жақсылық басталады Наурызда,
Амандықты тілеймін тек Еліме.

Құзайра Әбдіқалықов,
А.Құнанбаев атындағы №5 мектеп-гимназия,

Абай қаласы, 2015. 

Ұлыстың қадам басқан – 
Ұлы күні.

(Наурыз мерекесіне арналады)
Наурыз, ай сұлтаны, көктем айы,
Жер бусанып, күн нұрын, төккен айы.
Оятып бар тірлікті, құдіретті Аллах,
Көк шығып, су толтырар сай саланы.

Наурыз Ұлыс – күні, Жылдың басы,
«Жібіген Самарқанның көкшіл тасы»
Ар алдында, ант беріп, кешіріскен,
Дос болып, бір – бірімен жау мен қасы.

Наурыз молшылық пен мейірім айы,
Алғашқы ақтан алынған, құрт пен майы.
Жоқ жітік, жетімдерге қамқор болып,
Көмек берген, қайырымды жомарт байы.

Жан біткен қуанышқа кенеледі,
Күн мен Түн бір – бірімен теңеледі.
Ұлыс күнін тойлауға асығады,
Ата –әжесі, ертіп алып немерені.

Әрбір үй Наурыз көже дайындайды,
Қонақтардың көтеріп, көңлін жайлы.
Жеті түрлі дән қосады, тоқшылық деп,
Болмасын деп жоқшылық, уайым қайғы.

Ет, су, сүт, тұзбенен құрт, ұн мен бидай,
Бір қазанда қосылар қайнай-қайнай.
Жеті түрлі нәрлі дәм біріккен соң,
Береді денге шипа, бетке шырай.

Сүрі ет, қыс тағамы ескі жылғы,
Қоштасу ескі жылмен салты мұны.
Айран, сүт, ақ тағамдар жаңа-жылғы,
Қауышуға арналған дәмді сыйы.

Киелі қасиетті жеті саны,
Байланысқан ғажайып жаратылыс мәні.
Жеті қат көк, жеті апта, жеті ата,
Тіршіліктің тірегі, бағдаршамы.

Наурыз түні келеді – деп Қыдыр баба,
Дайындалар кәрі – жас, бала – шаға.
Тазалап үйдің ішін, аула маңын,
«Тек ғана кіреді деп үйге таза».

Жаңа киім киініп, дайныдалар,
Ескі құсқы киімді отқа жағар.
Ыдыстарды толытырып сүт пен суға,
Ақ ниетпен, бата айтып қарсы алар.

Дәстүрлі ойын сауық тойланады,
Би билеп, күй тартылып, ән салады.
Қыз қуу, көкпар тарту, алты бақан,
Арттырған той думанның салтанатын.

Диқаншылар соқаларын баптайды,
Малшы қауым жас төл ала бастайды.
Бұл көктемнің 1 күні 10күнге тең,
Ерінбесең еңбегіңді ақтайды.

Бозбалалар, бұлақ көзін ашады,
Әже – апалар дәннен шашу шашады.
Ару қыздар, еккен талға ақ құйып,
Ақсақалдар берер ізгі батаны.

Ұлыс күні достықтың мерекесі,
Ырыс қонып артатын берекесі.
Қуанып барлық адам бауырлардай,
Тең болған үлкен кіші мәртебесі.

Қазақстан ұлт ұлыстың Отаны,
Дәм тұзы бір, қара қазан ошағы.
Ұлыс күнін ақ тілекпен қарсы алып,
Нұрлы өмірді, ән мен жырға қосады.

Байқауға қатысушы: Бекейұлы Абай

Елдіктің нұрлы жолы
(Қазақ Хандығының 550 жылдығына 

арналады)
Арғы тегі қазақтың, сақ пен ғұндар,
Арғымақ мініп жүйіткіген шоқ жұлдыздар.
Алтынменен апталып ханзадасы,
Айбарлы батыр болған, ару қыздар.

Сақ пен ғұннан тараған көк түрікті,
Көк бөрінің тұқымы жау жүректі.
Қағанат құрып ЕурАзия құрлығына,
Мінажат етіп Тәңірге, бақ тілепті.

Қазақтар көк түріктің мұрагері,
Кіндік жұрт, Ұлы дала өскен жері.
Мағжан ақын айтқандай: «Алты алаштың
Киелі қара шаңырақ иегері»

Тарихы ел болудың, күрес жолы,
Сан қилы оқиғаға болған толы.
XV ғасырда хандық құрды,

Қазақ хандығының құрылғанына 550-жыл

шева Гульзия Саматқызы, Қарағанды 
обылысы Абай ауданының жұмыспен 

қамту орталығының еңбеккері Айдын-
бекова Жібек Бақытбекқызы қатысты. 
Жоғарыда аталған ақындарымыздын 
өлеңдері мерзімді басылымдарда жари-
яланып, зор жетістіктерге жеткен.  

Кеште ақындар жоғарыда аталған 
тақырыптарға арнап жазған жүрек 
жарды жырларын оқыды. Мүшайра 
қорытындысы бойынша  барлық 
ақындардың еңбегі бағаланып, 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 
атынан алғыс хат пен диплом және 
бағалы сыйлықтармен марапатталды. 

Жыр кеші барысында үздік 
шыққан ақындарымыздың жырларын 
жарияламақпыз.

Шығармашылық бәйгеде оза ша-
уып, жүлде алған ақындарымызға, 
қаламдарың үшкір, ойларың ұшқыр 
болып, әрдайым бәйгенің алдында 
болыңдар деген ізгі тілек ниетімізді 
білдіреміз.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Керей, Жәнібек бастаған қалың қолы.

Солардың ұлы ісін жалғастырған,
Хан төресі Жәнібек ұлы Қасымхан.
Күш қуатты әскер құрды құрыштай,
Қорғау үшін елін, жерін тосыннан.

Ең алғашқы Ата-Заңның қайнары,
Шариғат пен салт-дәстүрдің қаймағы.
«Қасымханның қасқа жолын» заң етіп,
Ұстаныпты Ұлы дала аймағы.

Ел билеген Еңсегей бойлы Есімхан,
Ер болыпты ат үстінде айқасқан.
«Есім салған ескі жолмен» ел бастап,
Хан болыпты тақ үстінде таңғалтқан.

Тәуке ханның тұсында құт орнапты,
Теңелтіп бүтіндепті аш пен тоқты.
«Қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған»
Берекелі тыныштық заман бопты.

Ел билеудің жаңаша түрі шықты,
«Жеті Жарғы» заңымен дін орнықты.
Құрметтеп Әз-Тәуке деп атақ берді,
Болған үшін халқы, оны жолы құтты. 

«Би кеңесі», құрылды ізгілікті,
Қара қылды қақ жарған әділетті.
Дана би Төле, Қазыбек, Әйтекеге,
Хандар да, қаралар да бас иіпті.

Алтын Орда әулетінің жалғасы,
Ұлы Қаған, Керей, Жәнібек қандасы.
Ақ киізге көтеріп хан сайланды,
Абылайдай қазақтың өр тұлғасы.

Екі алып Қытай менен Орысты,
Ынтымаққа шақырып, жақын көрші болысты.
Қытай, Монғол, орыс тілге зерек боп
Дипломат жолмен кеңейте білді қонысты.

Алмағайып болыпты Абылайдың заманы,
Сыртықы жаудан қауіпті ішкі жаудың наданы.
«Білекке сенген заманда ешкімге дес бермедік,
Білімге сенген заманда қапы қалып жүрмелік»
Деп өсиет айтыпты, оятпақ болып сананы.

Абылайханның орындалып арманы, 
Бабалардың ерлік ісін жалғады.
Елімізде Тұңғыш Президент сайланып,
Егемендіктің сара жолын таңдады.

Өркендеуде Егеменді еліміз,
Кенге толы Ұлан байтақ жеріміз.
Сары алтындай, сары бидайды жайқалтып,
Таңқалдырдық жер жаһанның елін біз

Инвесторлар қызығады байлығы мен жеріне,
Таңғажайып, кең пейілді жаны жомарт еліне.
Өркениеттің келешегі «ЕХРО 2017»,
Жаңа технология еңгізбекші Қазақстан төріне.

Тәуелсіздік тұғырының бейнесі,
Астананың әлемде жоқ теңдесі.
«Мәңгілік ел» монументін көрсеңіз,
Сиысып тұр тарихымыздың келбеті.
Арайланды жазира дала таңы,
Алпауыттар қазақпен санасады.
Елбасының нұсқаған «Нұрлы жолы»,
Еліміздің болашақ «бағдаршамы».

Қазақ елі түркілердің Отаны,
Атамекен, алтын орда, ошағы.
Дүниежүзі құрылтайы қашан да,
Бір мақсатқа, бірлікке бас қосады.

Тағдыр өмір өлшемі, құдыретті Алланың,
Қиындығын, қызығын көрсеткен мынау 
жалғанның.
Тағдыр айдап жеріне жаны жомарт қазақтың,
Талай ұлттар келіпті, арқалап үміт арманын.

Ассамблеясы халқымны, құт береке ырысым,
Түрлері бөлек болғанмен тілегі бір туысым.
Тұғырына Мәңгілік қондырған Тәуелсіз елімді,
Елбасының қолдайды, атқарған зор ұлы ісін.

Қандастарым сан ғасыр өмір сүрген шет елде,
Келді оралып қайтадан Ата−қоныс мекенге.
Егеменді ел атанып, Тәуелсіздік болмаса,
Ағайынға қосылып, арманына жетер ме?

Алып жатқан ортасын ЕурАзия жерінің,
Салиқалы, сындарлы саясаты елімнің.
Тағдыр қосқан мекені ұлттар менен ұлыстың,
Желбірейді көк байрағы, өзңіндей болып көгінің.

Отаным биіктей бер, асу асып,
Тау суындай екпінмен асып−тасып.
550 мерей тойға, Хандық құрған,
Өлең мен жыр арнадым шашу шашып.

Байқауға қатысушы: Бекейұлы Абай



11.04.2015/ №1412 АБАЙ - АҚИҚАТ

Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұнына жарнама беруші жауап береді. 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламного текста несут сами рекламодатели.

Газетте жарияланған материалдарды сілтемесіз көшіріп басуға болмайды.
При использовании материалов в СМИ ссылка на «Абай-Ақиқат» обязательна.

Директор - бас 
редактор 

НҰРБАЙ Руслан 
Жаманханұлы

 ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ:  Абай 
ауданының әкімдігі

МЕНШІК ИЕСІ: “Аудандық “Абай-
Ақиқат” газетінің
 редакциясы” ЖШС

Хат жазып, хабарласыңыз.  Мекен-жайымыз: Қарағанды облысы, Абай қаласы, 3 ықшамаудан, 
43 үй. Телефон: 8(721-31) 4-14-29 (факс), бухгалтерия 4-90-56, эл. пошта: abayhabar@mail.ru
Пишите, звоните. Наш адрес:  Карагандинская область, город Абай, 3 мкрн, д.43. 
Телефон:8 (721-31) 4-14-29 (факс), бухгалтерия-4-90-56, эл.почта: abayhabar@mail.ru

Газет редакцияда 
теріліп, беттеліп, 
“Қарағанды 
Полиграфиясы“ ЖШС 
баспаханасында 
басылды: Қарағанды 
қаласы, Ермеков 
көш., 33
Таралымы 3100дана
Тапсырыс №13
Көлемі 3 баспа табақ

АБАЙ-
АҚИҚАТ

Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

 СПОРТ
Наурыз в храме искусств

19 марта в Литературно-мемориальном 
музее Абая Кунанбаева г.Абай прошел этно-
графический праздник под названием «Еліме 
шуақ, халқыма қуат бер, Әз-Наурыз». На 
праздник были приглашены ученики 4 класса 
СОШ №12. Ведущая праздника экскурсовод 
А.К.Мекежанова рассказала историю празд-
нования праздника Наурыз. Рассказ сопро-
вождался показом  слайдов о традициях и 
обычаях Наурыза, которые вызвали большой 
интерес у ребят.   На протяжении всего празд-
ника звучали стихи о Наурызе, подготовлен-
ные учащимися,  проводились конкурсы  и 
викторины, а также ребята с удовольствием 
играли в национальные казахские игры, та-
кие как «аркан тарту», «котермек» и другие. 
Праздник закончился веселым чаепитием за 
праздничным дастарханом, организованном 
сотрудниками музея.

Соб.корр.

 КУЛЬТУРА

Соревнуются юные
По традиции на весенних каникулах с 26  по 30  марта методическим центром «Сарыарқа дарыны» 

была организована  областная спартакиада среди школьников  сельских районов  Карагандинской об-
ласти. Целью мероприятия  стала пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни  
и популяризация волейбола. Соревнования по волейболу проходили на базе школы №77 г. Караганда. 
Всего в соревнованиях участвовало 7 районов. Честь Абайского района защищали команды:  девушек  
п. Топар воспитанницы Кима Б.Г. и сборная команда юношей КДСШ «Мерей» (Манив Р., Карпинский 
С., Кайдаров Ж., Шульц Д., Ахметов А., Раваев В., Гришенков Н.), и Коксунской СШ (Ахбай Се-
рикбол). На  площадке 
во время игры царил 
спортивный азарт.Бо-
лельщики активно бо-
лели за свои команды.

В результате 
упорной борьбы уча-
щиеся Абайского рай-
она заняли 1 место, как 
среди девушек, так и 
среди юношей. Без со-
мнения, все участники 
соревнований пока-
зали свое спортивное 
мастерство, получили 
заряд бодрости и хо-
рошего настроения!

 Г.Б.Соловей 
учитель физической 

культуры

Мы за здоровый образ 
жизни!

В Послании народу Казахстана «Казахстанский путь 2050: Единая цель, единые ин-
тересы, единое будущее» Глава государства Н.А. Назарбаев поставил задачу к 2020 году 
привлечь 30 % населения страны к занятию физической культуры, так как ЗОЖ является 
ключом к здоровой нации. 

В Мичурин-
ском аграрно-тех-
ническом колледже 
традиционно чет-
вертый учебный 
года проводится 
турнир по разным 
видам спорта, по-
священный памяти 
преподавателя фи-
зической культуры 
Отчерцовой Татья-
ны Николаевны.

В турнире уча-
ствовали коман-
ды: в/ч 6505, шко-
лы-гимназии №5 
им.Абая Кунан-
баева, Абайского 
РуВД, Мичурин-
ской основной шко-
лы, Саранского гуманитарно-технического колледжа, с.Сарепта, команда «Абайский леги-
он» г.Абай, школы-гимназии №10.

Организаторами мероприятия выступили преподаватели физической подготовки Ам-
римов Ж.Л., Садыков М.И., Мыктыбаев А.Х.

Команды, занявшие призовые места были награждены грамотами и призами.
От имени администрации колледжа выражаем искреннюю благодарность руководите-

лям команд. 
Бахытгул Маженова 

Заместитель директора по ВР Мичуринского аграрно-технического колледжа

Гарантированный  объем 
бесплатной медицинской помощи

Ежегодно на здравоохранение в Казахстане выделяются сотни миллиардов тенге для оказания 
бесплатных услуг населению. Но многие граждане идут в частные клиники для того, чтобы получить 
платные услуги, хотя эту же услугу можно получить в районной поликлинике или больнице бесплатно, 
так как она входит в перечень услуг, оплаченных из бюджета. Это и есть гарантированный объем бес-
платной медицинской помощи (ГОБМП).

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется гражданам РК и орал-
манам за счет бюджетных средств и включает в себя профилактические, диагностические и лечебные 
медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью.

В 2009 году 15 декабря вышло Постановление Правительства РК №2136 «Об утверждении перечня 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», куда входят:

- скорая медицинская помощь;
- амбулаторно-поликлиническая помощь;
- стационарная  помощь по направлению специалиста ПМСП;
- стационарозамещающая помощь по направлению специалиста ПМСП или  
  профильных специалистов; 
- восстановительное лечение и медицинская реабилитация;
- паллиативная помощь и сестринский уход для категорий населения, 
  установленных Правительством РК.
Амбулаторно-поликлиническая помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицин-

ской помощи включает:
- прием и консультацию врачей общей практики, участковых врачей-терапевтов, участковых меди-

цинских сестер, фельдшеров, акушерок; 
- консультации по вопросам  профилактики, профилактические медицинские осмотры и др.;
-диагностику: измерение внутриглазного давления, общий анализ крови, микрореакция,  капро-

грамма, забор крови на ВИЧ инфекцию и др.;
- лечение, манипуляции и процедуры: оказание неотложной медицинской помощи, проведение вну-

тривенных, внутримышечных, подкожных инъекций, физиопроцедуры детям до 18 лет и массаж детям 
до 1 года и др.    

Бесплатные лекарства выдаются всем категориям граждан в рамках гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи, если им оказывают стационарную или скорую медицинскую помощь.

Бесплатные  лекарства  выдаются по определенному перечню видов заболеваний, с которым можно 
ознакомиться  у своего врача.

В государственных стоматологических клиниках бесплатно оказывают экстренную стоматологи-
ческую помощь социально незащищенным группам населения. Плановую стоматологическую помощь, 
а также ортодонтическую помощь детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с ис-
пользованием специального аппарата оказывают детям до 18 лет и беременным женщинам. Платные 
медицинские услуги оказываются государственными медицинскими организациями при оказании ус-
луг, не входящих в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также по инициативе 
пациентов без направления врача, при медицинском обследовании граждан для поступления на работу 
и учебу, добровольном медицинском страховании.

Куда обращаться, если в больницах врачи вымогают взятку за бесплатные услуги?
Телефоны доверия Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятель-

ности Министерства здравоохранения Республики Казахстан по  Карагандинской: 8-(7212) -33-43-21
Так как за вымогательство взятки предусмотрена уголовная ответственность, в таких случаях сле-

дует обращаться в правоохранительные органы (органы внутренних дел, финансовую полицию и т. д.)..
Ю.С.Абдрахманова,

врач ЗОЖ КГП «ЦБ г.Абая» 

 САЛАМАТТЫ ҚАЗАҚСТАН


