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Жас ұлан, Жас қыран, 
біздің болашақ қазақстан!

3 бет

Өзбекстан Президенті ислам 
кәрімовтің ресми саПары аясын-
да Өткен кеңейтілген құрамдағы 

келіссӨздер

Президент кYніне арналған мереке 

Еліміз Тәуелсіздік алып, тұғыры бекем, туы биік көкте желбірегеннен бері елімізде Елбасының 
бастамасымен республикалық жыл сайын «Жас Ұлан» атты бірыңғай балалар мен жасөспірімдер 
ұйымына қабылдау салтанатты рәсімі биылғы жылы қазақстан республикасының тұңғыш 
президенті күні мерекесі қарсаңында өтті.

(жалғасы 2-ші бетте)

1 желтоқсан - еліміздің Тұңғыш Президенті күні мерекесі болып бекітілген 
сәттен бастап бірден бүкілхалықтық қызу қолдауға ие болып кетуі – халықтың 
өз Көшбасшысына деген ықыласының көрінісі. Бүгінгі мерейлі мереке – егемен 
елдің Тұңғыш Президенті - Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
кемеңгер басшылығымен жеткен жетістіктерін таразылайтын күн.

Елбасымыз тәуелсіздік алған кезеңнен бастап, Қазақстанның дағдарыстан 
шығуына сара жол салып, әлеуметтік-экономикалық тығырықтан шығара білді. 
Қысқа мерзімде елдің дамыған әлемге әйгілі Қазақстанға айналуы Нұрсұлтан 
Әбішұлының ерен еңбегінің нәтижесі екендігі белгілі. Тәуелсіздіктің орнығуының 

ең қиын жылдарында халық бірлігінің 
кемелдігі мен Елбасының кемеңгерлігі 
арқасында Қазақстан ортақ мақсаттар 
жолында жұдырықтай жұмылған үлкен 
күшке айналды.

Осылайша Елдің бірлігі мен 
қоғамдық келісім қалыптасып, барша 
қазақстандықтар мемлекетті бірлесіп 
құруға тарихи мүкіндік алды. Жоғарғы 
Парламенттің бекітуімен 2012 жылы 
1 желтоқсан Қазақстанда алғаш рет 
Тұңғыш Президент күні мемлекеттік 
мереке ретінде аталып өтті. Елімізде 
бұл мереке биыл үшінші рет тойланып 
отыр. Осы қол жеткен арманды баян-
ды ету жолында мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
еңбегі өлшеусіз екендігі ашық ақиқат. 
Бородулиха ауданында Тұңғыш Пре-
зидент күніне орай әртүрлі іс-шаралар 
өткізіліп жатыр. Қараша айының 29 
жұлдызында аудандық Мәдениет 
үйінде мерекелік салтанатты жиналыс 
өткізілді. Мерекені аудан әкімі Григорий 
Иосифович Акулов құттықтау сөзбен 
ашып, барлық жиналғандарды мерейлі 
мерекемен құттықтады. Аудан басшы-
сы мереке қарсаңында ауданның әрбір 
ауылдық округінен қоғамдық, мәдени 
өміріне белсене араласқан мемлекеттік 
қызметкерлер мен көп жылдар бойы 
өлшеусіз еңбек еткен зейнеткерлер, әр 

түрлі салада қызмет еткен бір топ азаматтар мен азаматшаларға салтанатты 
түрде марапаттар мен гүл шоқтарын табыстады. Атап айтқанда: А.Щербанева, 

М.Ертаев, А.Сатыбалдинов, А.Лейман, Г.Манбусынова, Е.Добреднева, М.Сембинов, 
В.Каменский, В.Добреднев, С.Попов, А.Андрейцев, А.Кочубенко, Р.Қайырбеков, 
В.Мных, Л.Шнырева, А.Оразалина, Ж.Айдарғалиев, В.Шевченко, Т.Сайфуллина, 
Д.Ноговицын, А.Талыбов, Н.Алипбаевтар марапатталды. Әрі қарай көпшіліктің 
назарына көркемөнерпаздар өнерден шашу шашты. Мереке Мәдениет үйінің 
әртістері мен жас өнерпаздарының концерттік бағдарламасымен жалғасты. 

 Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні бәріңізге бақ-береке, 
ынтымақты ауызбіршілік, молшылық пен шаттық тілейміз. Еліміздің болашағы 
жарқын, ел іргесі аман болсын!

М. АТАЕВА

семей аймағына 
қарасты қала, аудан 

имамдарының жылдық 
қорытынды жиналыс 

және азан жарысы

Өзге тілдің бәрін 
біл, өз тіліңді 

құрметте

Қазақстан Президенті Өзбекстан біздің еліміздің Орталық Азиядағы 
жетекші сауда-экономикалық серіктесі екенін айтты.

– Әлемдік экономикадағы жағымсыз үрдістерге және негізгі өнім 
түрлеріне бағаның төмендегеніне қарамастан, елдеріміздің арасындағы 
тауар айналымы өсіп келеді. Бұл көрсеткіш 2013 жылы 2 миллиард 
доллардан асты, биылғы 9 айда да жақсы өсім байқалып отыр. Елдеріміз 
экономикалық әлеуетін толық пайдаланып отырған жоқ деп санаймын. Тау-
арлар номенклатурасының аясы тар екендігін ескере отырып, Үкіметаралық 
комиссия мен үкіметтеріміз сауда көлемін ұлғайту бағытында жұмыс 
істеу керек, – деді Мемлекет басшысы. Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ 
«ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесін өткізу мәселесіне орай Өзбекстан 
Қазақстанның кандидатурасын қолдағаны үшін алғысын білдірді. 

– Біз көрме кешенінің құрылысын салуға кірістік, іс-шараны лайықты 
деңгейде өткізуге қажетті қаражат бөліп жатырмыз. Өзбекстан осы көрмеге 
қатысады деп үміттенеміз, ал біздің ел бұған қажетті жағдай жасауға 
әзір, – деді Қазақстан Президенті.

Соңында Мемлекет басшысы келіссөздер өзара қарым-қатынастарды, 
соның ішінде сауда-экономика саласындағы байланыстарды нығайтуда 
маңызды рөл атқаратынына сенім білдірді.

Стратегиялық серіктестік туралы мән-маңызы жағынан тарихи шарттың 
қабылдануы аса қажетті қадам болды. Осы құжатқа қол қойған кезде 
мен оған әсіресе әлемде түрлі үдерістер болып жатқан дәл бүгінгідей 
мән бере қоймағанымды айта кеткен жөн. Бүгінде ол аса өзекті болып 
отыр, – деді Өзбекстан Президенті. Ол стратегиялық серіктестік туралы 
шартқа қолдың қойылуы Қазақстан Президентінің саяси алғырлығы мен 
оның болашақты көре білуінің нәтижесі екендігіне тоқталды.

И.Кәрімов сондай-ақ Өзбекстан Қазақстанның белсенді сыртқы сая-
си ұстанымы мен Нұрсұлтан Назарбаевтың өңірлік және халықаралық 
қауіпсіздікті нығайтуға, елдің халықаралық аренадағы беделі мен рөлін 
көтеруге бағытталған бастамаларын қоштайтынын айтты...

БАҚ беттерінен
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қоғам келбеті

Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді 
құрметте

Президент және мемлекеттік тіл
1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстан республикасының 

Президент сайлауы болды. Сайлауда ҚР тұңғыш 
Президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
бір ауыздан сайланды.

Бұл күн еліміз үшін тағы бір мерейлі мереке 
болды.

Еліміз тәуелсіздік алған күннен басталған 
президенттік институт жас мемлекетіміздің барлық 
қиыншылықтарды еңсеруіне жол ашып қана қоймай, 
экономикасы қарқынды дамыған мемлекетке ай-
налуына мүмкіндік берді.

Қазақстанның тұңғыш Президенті өз отандастары 
үшін мемлекеттің үдемелі дамуының сенімді кепіліне 
айналды. Егемен еліміздің әрбір жетістіктері мен 
жеңістері ең алдымен тұңғыш Президент Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың атымен тығыз байланы-
сты.

Елбасымыздың батыл қимылдары мен ерен еңбегінің 
арқасында еліміз барлық қиындықты жеңіп, бүкіл 
әлем таныған абыройлы мемлекетке айналды.

Елі Елбасына сенеді, Елбасы Еліне үміт арта-
ды.

Президенттің елдегі тіл мәселесіне қатысты ұстанымымен 
зерделегенде, оның нағыз демократиялық тұрғыда 
іске асарлық тіл саясатының жақтаушысы екеніне 
көз жеткіземіз. Қазақ тілі эволюциялық жолмен 
дамытылып келеді. Сол себепті де еліміздегі тіл 
саясатында қысым немесе шектеу қою тәсілдері 
атымен жоқ. Елбасы барша қазақстандықтардың 
мемлекеттік тілді білгенін қалап, бұл істің әр азаматтың 
еркімен болғандығын дұрыс санайды.

1997 жылдың 11 - шілдеде Қазақстан Республикасының 
«Тіл тұралы» Заңы қабылданды. Мемлекеттік тіл 
елдегі қоғамдық қатынастардың барлық салаларында 
міндетті түрде қолдануға тиіс болды. Елбасы ең 
алдымен қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуде 
ұлттық сананың белсенділігіне сүйенуді көздейді. 
Елбасының «Ана тілі - бәріміздің анамыз, өйткені 
ол ұлтымыздың анасы», « Толыққанды тілсіз - 
толыққанды ұлт болуы мүмкін емес», « Ұлтты 
күшейтудің бірінші тетігі- тіл»,- деген қанатты 
сөздері осы мәнде айтылғаны сөзсіз.

            А.ҚАлиевА,
 Петропавловка а/о әкім аппараты

1 желтоқсан – Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Прези-
дент күніне арналған мемлекеттік 
тілді оқыту орталығы «Қазақшаңыз 
қалай?» атты танымдық сайыс-
сабағы өткізілді. 

Адамдардың өз ана тілінің қадір-
қасиетін, көркемдігін сезініп, сөз 

құдіретін түсініп, оның адам 
өміріндегі маңызын ұғуға үйрету, тіл 
әуезділігін, көркемдігін, байлығын, 
шешендігін көрсететін нақыл сөздер, 
мақал-мәтелдер арқылы адамның 
дүниетанымын, ой өрісін дамыту, 
тіл тазалығын сақтау, мәдениетті 
сөйлеу, шешендік өнерді адамның 

бойына сіңіре отырып, ана тіліне 
сүйіспеншілігін қалыптастыру, 
мемлекеттік тіл мәртебесін 
көтеруге атсалысуға шақыру 
болып табылады. 

Осы сайысқа дербес бөлімдерден үш 
топ, әр топта үш қатысушы қатысты. 
Олар аудан әкімі аппаратының 

қызметкерлері, Бородулиха 
ауылдық округі әкімі аппаратының 
қызметкерлері, жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің қызметкерлері қатысып 
өздерінің қаншалықты ана тілін 
білетіндерін көрсетті.

Сайыс негізінен жеті кезеңнен 

тұрды: 1 кезең.Таныстыру (Өзін-
өзі таныстыру), 2 кезең. «Жекпе 
жек» (Берілген ұзақ сөзден жеке 
сөздер құрастыру), 3 кезең «Мықты 
болсаң, тауып көр» (Суреттер 
арқылы жасырылған мақалдарды 
табу),  4 кезең «Жүйрік болсаң, 
шауып көр» (Тұрақты тіркестің 

мағынасын ашу), 5 кезең. «Кім 
тапқыр» (Жұмбақтарды шешіп, мақал 
айту),  6 кезең. «Кім жаңылыспайды?» 
(Мұнда айтушының әр сөзді бұзбай 
дұрыс айту мақсат етіледі. Әр сөзі 
шапшаң, тез айтылуы тиіс),  7 кезең 
«Сұрақ-жауап»  Топ жетекшісі 
(сұрақтарға жылдам әрі дұрыс 
жауап беру» керек) болды.

 Өз тіліңді құрметте!»- деп Қадыр 
ағамыз айтпақшы,  бүгінгі өтіп 
жатқан сайысымыз қазақ тілінің 
мәртебесін көтеру ретінде өтті. 
Сайыс болғандықтан жеңіс пен 
жеңіліс аралас келеді. Сондықтан 
сайыскерлер, өз білімдерін дәл 
әрі көркем тілмен жеткізе білуге 
тырысып бақты. 

 Сайыс соңында осы сайсымыздың 
әділ бағалайтын қазылар алқасы өз 
шешімдерін шығарғанша барлық 
қатысушылар «Қазақтай ел қайда 
» әнін нақышына келтіріп орын-
дады.  Қазылар алқасы барлығына  
мақтау қағаздарымен сыйлықтар 
ұсынды.

Т.ҚАлибАев

 (басы 1-ші бетте)
Еліміздің өркендеуі, гүлденуі – жас ұрпақ қолында. Ұйымның ба-

сты мақсаты – өскелең ұрпақтың бойына отаншылдық сезімді ұялату. 
Келешегін бүгіннен ойға алған әрбір жас өрен «Жас Ұлан» ұйымы көптеген 
мүмкіндіктерді ашуға апарар жол деп біледі. Әрине, болашағымыз – 

жас ұлан, жас қыран, 
біздің болашақ 

қазақстан!

жігерлі, біліммен қаруланған, салауатты жастар қолында. Ауданымыздағы 
әр мектептегі жасөспірімдердің «Жас Ұлан», «Жас қыран» ұйымдары 
балалар үшін нағыз шыңдалу мектебі болып отыр. Міне, осы орайда 
бейсенбі күні аудан орталығындағы Қазақ орта мектебінде аудан әкімі 
Г. Акуловтың қатысуымен ауанның білім беру мекемелерінің басшыла-
ры, ұстаздар, әдіскерлер мен тәлімгерлердің қатысуымен «Жас Ұлан» 
ұйымына қабылдау рәсімі өткізілді. Ұйымға өткен оқушыларымыз өз 
мектептерінің қазіргі мақтанышы болып, мәдениет, спорт, білім-өнер 
сайыстарында топ жарған жеткіншектер мен оқушылар салтанатты түрде 
ұйым қатарына қабылданды. Салтанатты қабылдау рәсіміне қатысқан 
аудан әкімі Г. Акулов сөз сөйлеп, жасұландықтарға ақ жол тіледі Жастарға 
патриоттық тәрбие беру мәселесі – ертеңгі болашақтың биігіне бастар 
жол екені даусыз. Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен 
жасөспірімдер ұйымының төсбелгісімен галстуктарын аудан әкімі Г. 

Акулов өзі бірінші болып байлап, артынан аудандық маслихаттың хат-
шысы У.Майжановқа, аудан әкімінің орынбасары Р. Атаеваға, аудан 
әкім аппаратының басшысы С. Лазуринге, білім бөлімінің басшысы 
Н. Көкшебаеваларға беріліп, балаларға аспан түстес көк галустіктер 
байланып, төс белгілері тағылды. Артынан осы салтанатты мереке, 
жастардың салтанатты концерттік бағдарламасымен ұласты.

Егеменді еліміздің ертеңі үшін білімді, тәрбиелі, белсенді жас ұрпақ 
керек екендігі айдан анық. Сондықтан да, ұлттық құндылықтар мен 
адамгершілік-ізгілік тәрбиесін бере отырып, жас ұрпақты Отанының 
патриоты болуға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, білімді сапа-
лы меңгеріп, өнерді бойға сіңіруге, салауатты өмір салтын ұстануға 
тәрбиелейік, ағайын!..

Ә. СұлТАнов

аудандық сот тӨрағасының 
ауыл тұрғындарымен кездесуі 

Дмитриевка ауылдық округінің Киров орта мектебінде 9 - 11 сынып 
оқушылары, мұғалімдер және ауыл активі арасында аудандық сот төрағасы 
Дәурен Зейнелқанұлы Жексекенов кездесу өткізді. Кездесу қатысушылар 
арасында сұрақ-жауап түрінде өтті.

Д.Жексекенов кәмелеттік жасқа толмағандар арасында жасалған қылмыстардың 
жауапкершілігі қай мезгілден басталатыны,  жағдайы жақсы жанұяда бала 
тәрбиелеудің маңызы  зор екені жөнінде түсіндіріп өтті.

Әр қойылған сұраққа заңға сәйкес жауаптар қайтарылды. Қатысушаларға 
аудандық соттың төрағасы Дәурен Зейнелқанұлы  әртүрлі жағдайларды 
түсіндірді.

Сот төрағасының ауыл тұрғындарымен кездесуі азаматтарға тиісті жауап 
және сот әділдігіне сену жөнінде мүмкіндік берді.

Д.имАмбАевА, жетекші маман 
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адам және қоғам
Семей аймағына қарасты қала, аудан 
имамдарының жылдық қорытынды 

жиналыс және Азан жарысы

Семей аймағының өкіл имамы 
Алтыбай Мақсат Қуанышұлының 
басқаруымен, қала, аудан 
имамдарының бір жылдық есебі 
тыңдалды. ҚМДБ-ның төрт бағыт 

бойынша берген тапсырмасы әр 
имамнан жеке жеке талап етіп 
сұралды.  Әрбір имамның есебі 
видео ролик арқылы көрсетілді. 
ҚМДБ-дан шығатын баспасөз 

құралдары «Иман» журналы «Ис-
лам және өркениет» газеттеріне 
жазылуды ұйымдастыру баспасөз 
арқылы дініміздің құндылығын 
насихаттаудың маңыздылығына өкіл 

тартысты 
доданың нәтижесі

2014 жылдың 22 қарашасында Т.Аманов атыңдағы орта мектептің спорт 
залыңда волейболдан Петропавловка ауылдық округ әкімінің кубогына 
арналған ерлер арасыңда турнир өтті.

Бұл іс-шараға Белағаш, Новопокровка, Петропавловка және «Ақсақал» 
заставасының командалары қатысты. Турнирді Петропавловка ауылдық 
округ әкімі Ш.Әбділов ашты. Өз сөзінде ол кісі жиналған командаларды, 
жанкүйерлерді келе жатқан «Тұңғыш Президент күнімен» құттықтады 
және осы ойынға сәттілік тіледі.

Ең алдымен Белағаш пен Новопокровка командасы ойнады. Бұл тар-
тыста ойын барысында 3:2 есебімен Белағаш командасы ұтты. Екінші 
болып Петропавловка мен Застава жігіттері сайысқа шықты. 3:0 есебімен 
Петропавловка командасы алдыға шықты. Үшінші орынға Новопокровка 
мен Заставасы таласты. Бұл тартыста Новопокровка командасы жеңді.

 Бірінші орын үшін Петропавловка мен Белағаш командасы жекпе-жекке 
шығып, 3:0 есебімен Белағаш командасы жеңіске қол жеткізді. Әкім ку-
богы Белағаш командасына бұйырды. Жанкүйерлер қуанышыңда шек 
болған жоқ. Екінші орынды Петропавловка командасы, үшінші орынды 
Новопокровка командасы ие болды. Әрбір командаға медаль, мадақтама 
берілді. Ойын тартымды және қызықты өтті.

Петропавловка а/о әкімінің аппараты

имам айрықша тоқталды.
Әрбір имам:
Діни үгіт насихат
Жат ағымдармен күрес
Діни сауат ашу курсы
Қайырымдылық іс шаралары 

жөнінде нақты дәлелмен есеп 
берді. 2014 жылдың жұмысын 
қорытындылаған өкіл имам 
жұмыстары мен жақсы нәтижеге 
қол жеткізген имамдарды алғыс 
хатпен марапаттады. Семей қалалық 
Тас мешітінің имамы Нұрбек 
Нәзірұлы. Тыныбай мешітінің 
имамы Біржан Аманжолұлы. 
Жарма аудандық мешітінің 
имамы Мерғали Оспанов. Бо-
родулиха аудандық мешітінің 
имамы Әріпжан Қожанұлын жыл 
имамы деген атпен марапаттал-
ды. Қала аудан имамдарының 
жиналысынан кейін, Хақ дініміз 
Исламның негізгі рәміздерінің 
бірі болған  азан айтуды наси-
хаттау, азанның шығу тарихы,  
мағынасы мен маңыздылығы 
және азаншының ерекшеліктерін 
халыққа етене таныстыру, сондай-
ақ, ел арасындағы әдемі әуезді 
азаншыларды анықтап, табу 
мақсатында республика бой-
ыншы азан айту жарыстары 
өтіп жатыр.

Қос мұнаралы орталық мешітінің 
ұйымдастыруымен  қала, аудан, 
ауыл мешіті қызметкерлері мен 
имам-молдары арасында өтті. 
Жалпы бұл шара азанның маңызы 

мен азаншының Исламда алар 
орнын насихаттауға арналып 
отыр. Жарысқа жалпы саны 7 
адам қатысты.

Рухани бәйгеге төрелік еткен 
қазылар алқасы құрамында 
мешіттің өкіл имамы Алтыбай 
Мақсат, Қалалық Тас мешітінің 
имамы Нұрбек Нәдірұлы азан 
шақыруды өз нақышына келтіре 
айтқан жезтаңдайларды сыннан 
өткізді

Бұл амал жамағатты намазға 
шақыру үшін айтылатындықтан, 
азаншыға қойылатын басты талаптың 
бірі - оның даусының зор болуы, 
араб әріптерінің махраждарын 
жақсы білуі, азан дұғасын жатқа 
білу және азан кәлималары мен 
дұғасының мағынасын білу. 
Қазылар сайыскерлердің әдемі 
әуезімен қатар, оқу нақышын 
және азанның тарихынан да 
сұрақтар қойып отырды.

Жарыс қорытындысы бойынша 
бірінші орынды Айдын Жүнісбек 
иеленді, Екінші орынды Мұрат 
Жаңатаев өз қанжығасына бай-
лады, ал Нұрлыбек Мухамедяров 
үшінші орынды иеленді, жүлделі 
орын алғандар ынталандыру 
сыйлықтармен алғыс хатпен 
марапатталды. Жүлделі орын 
алғандарды Республикалық 
Алматы қаласында өтетін азан 
жарысына жолдама алды.

Семей орталық мешітінің 
баспасөз қызметі

жер, судың аты - тарихтың хаты 

Ономастика  туралы ой қозғасақ...Топонимика - кешенің бүгінге 
қалдырған, бүгіннің ертеңге енші 
болар жылнамасы. Ел мен жер атауы 
– елдіктің айнасы, өткен мен бүгінді 
жалғастырар көпір. Ол  өмірдің діңгегі, 
ел тарихының бір бөлшегі болғандықтан 
ұрпақтан-ұрпаққа жетіп отырады. 
Топонимдердің халық берген дұрыс 
нұсқасын барлық жағдайда және басқа 
тілдерде дұрыс жазылуының маңызы 
зор екенін, халықтық географиялық 
терминдердің топонимикалық 
зерттеулердегі маңызын белгілі то-
понимист Әділбек Нұрмағамбетұлы 
ерекше атап көрсетіп, «Жер-судың аты 
- тарихтың хаты» деп баса айтады.  

 Елбасымыз  Н.Назарбаевтың топони-
мика ғылымына көп көңіл бөліп отыр, 
өйткені елді мекен атаулары, жер-су 
атаулары, көше атаулары ел тарихы-
мен, ұлт болашағымен сабақтас. Оған 
топонимика туралы Елбасымыздың 
төмендегі өте орын¬ды пікірі дәлел 
бола алады: «Жалпы, бізде топонимика 
әлі де болса онша дамымай келеді 
ғой деймін. Қазақстандағы барлық 
жер атауларының сөздігін шығарып, 
қай атау қандай жағдайда, қандай 
мағынамен қойылған, ол сөздің түпкі 
түрі қандай болған дегенді ғылыми 
тұрғыдан анықтап, көрсету керек. 
Жеріңе қойылған ат - еліңнің ұрпақтарға 
қалдырып кеткен хаты». Елбасымыз 
топонимикаға үлкен мән беретінін, 
тарихи атауларды қалпына кел¬тірудің, 
қазақ атауларының орыс тіліндегі 
нұсқаларындағы транс¬литерациялық 
бұрмалау¬шылықтар мен қателерді 
түзетудің керектігін ескерткен. Әрбір 
жер-су, ауыл-аймақ атауларынан 
қазақылықтың, ұлттықтың ныша-
ны аңқып тұруы қажеттігін  айтқан. 
Өйткені ұлттық тарихымыздың белгісіне 
айналған топонимдік атаулар ғасырлар 
шежіресінен сыр шертіп, халықтың 
өмір-тұрмысынан дерек береді.

Өлке топонимдерін жаппай жи-
нап, ғылыми тұрғыдан зерттеудің 
маңыздылығы мектеп оқушылары 
мен қалың көпшіліктің туған жер 
туралы білім дәрежесін арттыруға 
да қажет. Жер-су атауларын жинау, 
олардың шығу, қойылу себебін анықтау, 
әрбір атаудың мән-мағынасын ашу, 
әсіресе, жастардың туған өлкеге деген 
сүйіспеншілігін, патриоттық сезімін 
күшейтуде маңызды рөл атқарады.

Қазақстан ғалымдары қазақ елінің 
әр облыс, аймақтарының  топоними-
касын зерттеуге әлдеқашан кіріскен. 
Бірақ барлық аймақтардың атаулары 

зерттеліп болды деп айта алмаймыз. 
Сондай толық зерттелмей келе жатқан 
өңірдің бірі - Бородулиха ауданындағы  
жер-су атаулары. Бұл мәселе 

көтеріліп жүрсе де, тыңғылықты 
зерттеле қойған жоқ.

 Мен ғылыми ізденіс жұмыстары 
арқылы Бородулиха ауданындағы 
бірқатар жер-су аттарының сырын 
ашып, алғашқы мағыналарын, алғашқы 
тарихи атауын іздеуді, табуды мақсат 
еттім.  

Жас ұрпақ отансүйгіш болу үшін 
оларға топонимикалық сауат қажет. 
Жер-су, көше аттарының да қалай пайда 
болғанын біліп жүрулері керек. Осы 

орайда мен жетекшімнің нұсқауымен 
аңыздар арқылы, көнекөз қарттар 
арқылы, мұрағат құжаттары, баспасөзде 
жарияланған  материалдар арқылы  
мәліметтер жинақтадым. Өзімізге таныс 
немесе бейтаныс бірқатар атаулардың 
қайдан шыққандығы, қандай мағынаға 
ие болғандығы жайында мағлұмат 
беруге тырыстым. 

Кей топонимдер жергілікті жердің 
ерекшелігіне, табиғатына байланысты 
қойылса, енді бірі таза тарихи адам-
дар аты болып келеді, адам атының 
жер-су атауына ауысуы сол белгілі 
бір тарихи адамның сол жерді мекен 
етуімен тікелей байланысты. Деген-
мен ауданымыздағы 300-ге жуық 
елді мекендердің, өзен-көлдердің, 
қоныстардың едәуір бөлігі   орыс 
тіліндегі атауларға ие. Мысалы, Ло-
гаельцы, Малая Ляга, Селезнёвский, 
Христофоров Лог, Шешикова, Теплуха, 
Дресвянка, Вшивка, Ворга, Верба, 
Ельцы, Барышовка, Анисимов Лог, 
Васильевский т.т.   

Бородулиха өңіріндегі орыс тіліндегі 
атауларды бірнеше топқа бөліп 
қарастыруғаболады:

1. Романовтар әулеті мүшелерінің, 
князь, ханзада, ханшайым есімдерінен 
қойылған атаулар: Петропавловка, 
Петровка, Романовка, Ивановка. 

2.  Қоныстанған орыс селениелерінің  
табиғи ерекшелігіне қарай  орысша  
номинациялау:  Березовка, Березов-
ский лог, Ворга, Забока, Мохнатушка, 
Верба, Зеленый клин, Камышенка, 
Каменная, Сосновка.

3. Қазақ жеріне көшіп келген 
қоныстанушы фамилия , есімдерінен 
қойылған   ойконимдер: Андроновка, 

Андреевка,  Алексеевка, Зенковка, 
Орловка, Кондратьевка, Михайли-
ченково, Филатова,  Сухановский 
ключ. 

4. Бұрынғы Ресей жеріндегі өз 
қоныстарының атынан қою, алдына 
ново- сөзімен де,  сөзінсіз де. Бұларды 
«миграционные топонимы» не келтірінді 
атаулар дейміз: Новая Шульба,  Но-
воазовое, Новоалексеевка. 

5. Қазақ атауларын тікелей каль-
калау арқылы: Буркотово, Красный 
Яр, Песчанка, Уба.

6. Қазақ тіліндегі атауларға  -во, -ское, 
-ое, -ая, -ий т.б. орыс аффикстерін 
жалғау арқылы жасалуы: Иртышский, 

Убинск, Басанбавское, Бековский.  
7. Христиан дінін уағыздайтын діни 

мейрамдар, әулиелер атауларынан 
қойылған ойконимдер: Вознесеновка, 
Покровск, Троицк, Новотроицкое, Вос-
кресеновка,   Богомолово, Богословка,  
Дмитриевка, Ново-Покровка.

8. Кеңес Одағы тұсында қойылған 
атаулар: Вторая Пятилетка, Знаменка, 
Красный аул,  Красный Хутор, Пере-
меновка, Пролетарка.

Ал этнографиялық атаулардың 
қалыптасуына осы жердегі  ме-
кендеген халықтың әдет-ғұрпы, 
шаруашылығы, кәсібі көп әсер ет-
кен. Мәселен, Арбузовка, Бек-Карьер, 
Лесная Дача, Жерновка (Диірменді), 
Алтынқазган,  Үшқұдық, Қызылтай, 
Жезкент, Сүндетбай орын атауларынан 
анық аңғаруға болады. 

Бородулиха өңіріндегі жер-су 
атауларының ішінде жаратылысқа 
байланысты қойылған атаулар да 
жиі кездеседі. Мәселен, Сосновка, 
Сарыой (Сарой), Речное, Песчанка, 
Осиновский,  Шұңқырсор, Мохнатуха, 
Крутой, Красный Яр, Камышенка, 
Зелёный Клин, Водопойное, Буркотово, 
Боровое, Бородулиха Берёзовый Лог, 
Берёзовка, Забока, Верба, Ворга т.т. 
Осы атауларға қарап отырып, Боро-
дулиха өңіріндегі өсімдіктер әлемін, 
ландшафтық ерекшеліктерін тани-
мыз.

Мен  туған жерім Новопокровка 
ауылының тарихы туралы мағлұматтар 
іздедім. Ел аузындағы «Қайыңды», 
«Қайыңдық» атауы туралы қариялардан 
да сұрастырдық. Көнекөз қариялардың 
айтуынша, Ново-Покровкадан 3 шақырым 
жердегі перьезден бастап жыра бойы 

аппақ қайың болған екен. Алпысбай, 
Аман Жұмантегі, Амантай  сияқты 
қариялар «Әкем Қайыңды болған деп 
айтып отырушы еді. Бала кезімізде 
Қайыңды атауын жиі еститінбіз» деген 
есте қалған естеліктерін айтты.

Осы мәліметтерді нақтылау 
үшін Семей қаласындағы ШҚО 
Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 
басқармасының «Қазіргі заман та-
рихын құжаттандыру орталығы» 
КММ-де мұрағаттық құжаттармен 
жұмыс істедік. Қаралған құжаттар 

Ново-Покровка жерінің бастапқы 
атауы Қайыңды (Қайыңдық) болғанын 
растайды.

 «№96. 1917 г.- Список волостей 
Семипалатинской области с указани-
ем численности населения в каждой 
волости 

1. Александровская 9969 душ
2. Сосновская 1596
3. Знаменская 2262
14. Ново-Покровская волость                                   

4393 душ
 Киргизские волости:

1. Уваковская  2071 душа
2. Каиндыкская  7501
3. Кукурская 3858
 Құжаттарға, қариялардың әңгімесіне 

сүйене отырып, Ново-Покровка 
ауылының аты Қайыңды (Қайыңдық) 
болғанына шүбә келтірмейміз.                                                        

  Қорыта келе айтарым, жас ұрпақтың 
отансүйгіштік, патриоттық қасиеттерін 
дамытуда,  өз туған өңірінің жер-су 
атауларының сырына құштарлықтарын 
арттыруда   маңызы зор.  Ел мен 
жер атауларының тарихын өскелең 

ұрпақ біліп жүруі үшін олармен өзі 
тұратын өңірдегі жер-су атаулары ту-
ралы, өзгерген атаулар мен жаңарған 
ұғымдар туралы мағлұмат беру бары-
сында жер-су атауларының танымдық 
тарихи сипаты жайлы     жұмыстар 
жүргізілу керек, өйткені тәуелсіз елдің 
еркін ойлы ұрпағын отансүйгіштікке, 
ұлтжандылыққа тәрбиелеуде бұл 
мәселе-кезек күттірмейтін жайт.  

М. Мәдениетқызы, 
М.әуезов атындағы орта 

мектептің 9-сынып оқушысы  
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Таралымы 2887 оның ішінде «Аудан тынысы» 593
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Екатерина БОйчЕнКО 

«Аудан тынысы» - «Пульс района» ЖШС 
басқарушы органы «ШҚО Бородулиха аудандық 

ішкі саясат бөлімі» ММ болып табылады

Газет ҚР мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, 
аудандық «Аудан тынысы» - «Пульс района» газеттерінің 

тіркеу туралы N 12375-Г куәлігі (05.03.2012) берілген

Директор-бас редактордың орынбасары,
 Мейрамгүл АТАЕвА

Аудан тынысы 4 бет. № 93 (501) 2 желтоқсан 2014 жыл

Табиғатты қорғайық

САЛЫҚТЫҚ ЖЕҢІЛДІКТЕР
Мемлекет мүгедектерге, сонымен қатар мүгедектер 

жұмыс істейтін ұйымдарға салық жеңілдіктерін 
қарастырған.

Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 133-бабының 
1-тармағының 2-тармақшасына сәйкес салық төлеуші 
салық салынатын табыстарды мүгедектер еңбегін 
төлеуге шыққан шығыстар бойынша 2 есе мөлшерге 
және мүгедектердің жалақысы мен оларға төленетін 
өзге төлемдерінен есептелген әлеуметтік салық сомасын 
50 пайызға азайтуға құқығы бар.

Қызметін әлеуметтік салада жүзеге асыпушы ұйымдардың 
табыстарына, егер тегін алынған мүлік пен депозит 
бойынша сыйақы түріндегі табысты ескере отырып, 
мұндай қызметтен түскен табыс осындай ұйымдардың 
(бұл қызметін балаларды, қарт адамдарды және мүгедектер 
саны салық мерзімінде жалпы жұмысшылар санының 
кемінде 51 пайызын құрайтын мүгедектер жұмыс 
істейтін ұйымдарды әлеуметтік қорғау және әлеуметтік 
қамсыздандыру ұйымдары; салық жылында мүгедектерге 
төленетін еңбек ақы бойынша ұйымдардың шығыстары 
еңбек ақы төлеуге шыққан жалпы шығыс сомасының 
51 пайызын ( есту, сөйлеу қабілетін жоғалтқан мүгедек 
жандар, сонымен қатар көз жанарынан айрылғандар 
жұмыс істейтін мамандандырылған ұйымдарда - кемінде 
35 пайыз) құрайды) жылдық жиынтық табысы кемінде 
90 пайызды құрайтын болса, салық салынбайды (ҚР 
СК 135-б.).

I және II топтағы мүгедектердің 45 есе аз жалақы 
шеңберіндегі табыстарына, ал III топтағы мүгедектердің 
республикалық бюджет туралы заңмен (ҚР СК 156-б. 1-т. 
13-14 тармақшасымен) тиісті қаржы жылына белгіленген 
жалақысы жылына 27есе аз шеңберіндегі табыстарына 
салық салынбайды,

Егер мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері, сонымен 
қатар өндірістік ұйымдары мына шарттарға сай келетін 
болса, яғни мүгедектер осындай өндірістік ұйымдар-
дың жалпы санының кемінде 51 пайызын құрайтын 
болса, онда олардың тауар-ларды/жұмыстарды/қызмет 
көрсетулерді іске асыру бойынша айналымдары (сауда-
делдалдық қызмет бойынша тауарларды/ жұмыстарды/
қызмет көрсетулерді іске асыру айналымдарынан және 
акцизделген тауарларды өндіру және қызмет түрлерін 
сату айналымдарынан басқасы) қосымша құн салығынан 
босатылады; мүгедектер еңбек ақысын төлеуге шыққан 
шығыстар жалпы еңбекақы шығысы сомасының кемінде 
51 пайызын (есту, сөйлеу қабілетін жоғалтқан мүгедек 
жандар, сонымен қатар көз жанарынан айрылғандар жұмыс 
істейтін мамандандырылған ұйымдарда - кемінде 35 пай-

ыз) құрайды (ҚР СК 248-б.,13- тармақша);
Сүйеніш-қозғалу аппараты зақымдалған, есту, 

сөйлеу, көру қабілетін жоғалтқан мүгедектер 
жұмыс істейтін мамандандырылған ұйымдар 
мөлшерлемесі 4,5 пайыз бойынша әлеуметтік 
салық төлейді, ал өзге ұйымдар мөлшерлемесі 
11 пайыз бойынша әлеуметтік салық төлейді 
(ҚР СК 358-б., 3-т.).

Мүгедектер, сонымен қатар мүмкіндіктері 
шектеулі жеке кәсіпкерлер біраз мемлекеттік 
баж алымын және өзге де алымдарды төлеуден 
босатылған:

Мүгедектер ҚР СК 457-б., 1,2,3- тармақшаларына 
сәйкес мынадай алым түрлерінен:

- жеке кәсіпкерлердің мемлекеттік тіркелгені 
үшін (заңи тұлға құрмастан кәсіпкерлік қызметпен 
айналысатын I, II және III топтағы мүгедектерге 
қатысты);

- жылжымайтын мүлікке құқығын мемлекеттік 
тіркеуге алғаны және олармен мәміле жасағаны 
үшін;

- жылжитын мүлік кепілзатын, кеме ипотека-
сын немесе салынып жатқан кемені мемлекеттік 
тіркеуге алғаны үшін;

- туынды құқығын және аралас құқық нысан-
дарын мемлекеттік тіркеуге алған кезде, туын-
дылар мен нысандарды пайдалануға арналған 
лицензиялы шарттарды мемлекеттік тіркеуге 
алған кездегі алымдардан босатылған;

ҚР СК 541-б.,12 және 17 тармақшаларына 
сәйкес мүгедектер мен мүгедектердің қоғамдық 
бірлестіктері және (немесе) есту, сөйлеу, көру 
қабілетін жоғалтқан мүгедектердің кемінде 35 
пайызы жұмыс істейтін олар құрған ұйымдар 
– өз мүдделері үшін сотқа арыз-шағым беретін 
кезде, сотта мемлекеттік баж алымын төлеуден 
босатылады.

542- баптың 4-тармақшасына сәйкес мүгедектер 
нотариалдық әрекеттер жасаған кезде, мемлекеттік 
баж алымын төлеуден босатылады.

Мүгедектер еңбегін пайдаланушы кәсіпорындар 
мен ұйымдарға салық жеңілдігін беру үшін са-
нын анықтау тәртібі туралы:

«Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің 
әлеуметтік қорғалуы туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы заңының 34-бабы негізінде және 
мүгедектер еңбегін пайдаланушы кәсіпорындар 
мен ұйымдар үшін Қазақстан Республикасының 
өзге заң актілерімен («1995 жылға арналған 
республикалық бюджет туралы» Қазақстан 
Республикасының Жарлығына қайшы келмейтін 
1995 жылғы) қарастырылған салық және төлем 
бойынша жеңілдіктер мүгедектердің кәсіпорындар 
жұмыс істеген кездері кәсіпорындарда жұмыс 
істейтіндерінің жалпы орташа тізімдік санындағы, 
салық пен төлемдер осы бойынша есептелетін, 
нақты орташа тізімдік санына сүйене отырып 
беріледі.

Орташа тізімдік сан Қазақстан Республикасы Мемстаткомның 1993 
жылғы 2 қарашадағы N 232 қаулысымен бекітілген « Жалданып жұмыс 
істейтіндердің саны мен жалақысының статистикасы жөніндегі 
нұсқаулық» негізінде анықталады.

Осы нұсқаулық негізінде орташа тізімдік сан әр айдағы (кезеңдегі) 
тізімдік құрамдағы қызметкерлер санының жұмысқа келген және келмеген 
күндерді (мереке күндерді, жұмыс емес және демалыс күндерді қоса) 
жинақтау және алынған соманы есепті айдың (кезеңнің) күнтізбелік 
күндеріне бөлу арқылы есептелінеді.

Жұмысқа келетін қызметкерлер саны (күнге) – кәсіпорындардың 
тізімдік құрамдағы қызметкерлер санының есепті кезеңнің белгілі бір, 
айдың бірінші немесе соңғы күнінің, мысалы сол күні қабылданған 
қызметкерлерді қоса есептеп, және сол күні жұмыстан шыққандарды 
алып тастай отырып, көрсеткіші болып табылады.

Жеке құрамды және мынадай бастапқы есепке алу құжаттарын: 
жұмысқа қабылдау туралы бұйрықты (өкімді) (Т-1 н.), өзге жұмысқа 
ауыстыру туралы бұйрықты (Т-5 н.), демалыс беру туралы бұйрықты 
(өкімді) (Т-6 н.), еңбек шартын тоқтату туралы бұйрықты (өкімді) (Т-8 
н.) және т.б пайдалана отырып, құрылымдық бірліктерді кәсіпорынның 
(ұйымның) кадр бөлімі есепке алады. Әрбір қызметкерді есепке алу 
білімі, кәсібі (кейіннен олардың өзгеруімен), жұмыс орны, табельдік 
нөмірі және т.б. туралы мәліметтерден тұратын жеке карточкада ( 
Т-2 н.) жүргізіледі.

Жұмыс уақытысын (жұмысқа келу, жұмыспен өтелген уақыт, тоқтап 
қалу, әртүрлі себептермен жұмысқа шықпай қалу және т.б.) пайда-
лануды есепке алу жұмыс істейтіндердің санаты бойынша табельде 
(Т-13 н. және Т-12 н.) және санаттар шегінде,табель нөмірі немесе 
алфавит тәртібінде жүргізіледі.

Өзге кәсіпорыннан қоса атқарушылық бойынша қабылданған 
қызметкерлер көрсетілген нұсқаулықтың 13.3 тармағы негізінде 
тізімдік құрамға кірмейді.

Бұдан бөлек, ССРО Министрлер Кеңесі мен Кәсіподақтың 1973 жылғы 6 
қыркүйек-тегі N 656 Қаулысымен бекітілген Еңбек кітапшаларын жүргізу 
тәртібі туралы ере-жеге сәйкес, қызметкерді жұмысқа қабылдағаннан 
кейін оның еңбек кітапшасы әкімшілікте сақталатынын қосымша ха-
бардар етеміз.

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің салық қызметі тура-
лы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы негізінде салық қызметі 
органдарының негізгі міндеттеріне салық есептерінің, декларациялар 
мен бюджетке салық және өзге төлемдерді есептеу және төлеуге бай-
ланысты өзге құжаттардың нысандарын әзірлеу жатады. Одан бөлек, 
осы Заңның 11-бабы негізінде салық төлеушінің құқығына салық 
және төлемдер бойынша жеңілдіктер құқығын растайтын құжаттарын 
көрсету және ұсыну кіреді.

Жоғарыда баяндалған негізде мүгедектер еңбегін пайдаланып 
отырған кәсіпорындарға жеңілдік беру үшін, салық инспекциясы 
төлеушілердің салық бойынша есептілігі мен есептерін, мүгедектердің 
ортатізімдік санының пайызын жалпы ортатізімдік санында көрсететін 
анықтамаларды, сонымен қатар жұмыс істейтін мүгедектердің жеке 
куәліктерінің нөмірін көрсете отырып, олардың тізімін сол жердегі 
салық органдарына ұсынуын талап етуі тиіс.

Төлеушілер жіберген бұрмалаушылық салдарынан салық төленетін табы-
стар немесе салық төленетін өзге нысандар деректерінің төмендетілуіне 
жол берген төлеушілерге «Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12 –бабымен қарастырылған 
қаржылық ықпалшаралар қолданылады, ал осы бұзушылыққа жол 
берген лауазым тұлғаларына әкімшілік айыппұлдар қолданылады.

 М.Хинаятова,  кәсіпкерлікті қолдау орталығының кеңесшісі 

Орман шаруашылығы және жануарлар әлемі комитетінің 04.11.2014 
жылғы № 304 бұйрығының, сонымен қатар «Семей орманы» МОТР 
РММ –нің 07.11.2014 жылғы № 742 бұйрығының негізінде, 2014 
жылғы 04 қарашада мемлекеттік орман қоры аумағында өрт қауіпі 
кезеңі аяқталды. 

  Осы жылы «Семей орманы» МОТР РММ Бородулиха филиалында 
мемлекеттік инспекторлардың және филиалдың орман өрті станция-
сы жұмыскерлерінің шұғыл жұмыстарының арқасында ірі орман өрті 
орын алған жоқ. 2014 жылы филиал аумағында жалпы ауданы 7,37 га 
болатын 15 орман өртінің шығу жағдайы болды, оның ішінде орманмен 
қамтылған жер 7,36 га. Өрттің шығу себебтері:

11-і найзағай оттарынан
4-уі анықталмаған факторлардан
  Сонымен бірге филиалдың орман өртін сөндіру есебі «Семей ор-

маны» МОТР РММ мен «ШҚО Бородулиха аудандық Әкім аппараты» 
арасындағы келісім шартқа сәйкес, аудандық ауылдық округ жеріндегі 
өртті сөндіруге қатысты.

  Өрт қауіпі кезеңі аяқталғанымен Бородулиха филиалы жұмыскерлерінің 
ормандағы жұмысы азайған емес. Күн сайын мобильді топ заңсыз ағаш 
кесуден ғана емес, браконьерлерден мемлекеттік орман қоры аумағын 
күзетке алуда. Қар түсісімен браконьерліктен келетін қауіп күшейе 
түсуде. Бородулиха филиалы аумағы ерекше қорғауға алынған табиғи 
аумаққа жатады, мұнда аң аулауға ТИЫМ САЛЫнҒАн.

  Орманымызда аңдардың түрлері онсыз да аздап қана кездеседі. 
Бірақ, қарда жүргіш техникасы бар және қаруланған браконьерлерді 
бұл толғандырмайды. Олар мұны ермекке айналдырып бір-бірінің 
алдында мақтану үшін жасайды.

Бұл адамгершілікке жатпайды.
Табиғатты қорғайық - адам табиғаттың бір бөлігі. 

 Д. жұМабеков, 
«Семей орманы» МотР 

РММ бородулиха филиалы 
директорының орынбасары


