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қиқатА Б А Й

ЖҰМЫС САПАРЫ
Құрылыс жұмыстарының 

қарқыны тексерілуде
Құрылыс  жұмыстарының 

нәтижелі әрі  сапалы болуын 
қадағалау мақсатында Бауыржан 
Асанов қала бойынша төселініп 
жатқан кәріз құбырлар жүйесі, 
жаяу жүргіншілер жолы, басқа да 
нысандардағы жөндеу жұмыстарын 
қадағалап шықты. Межкварталный 
орамы, Железнодорожная көшесі, 
темір жол көшесі мен Ержанов, 
Школьная мен Коммунальная 
көшелерінің қиылысында орнаты-
лып жатқан кәріз құбырларының 
желісі жұмыстарымен танысты. 
"CaspianContractorsTrust" ЖШС 
өкілдері аталмыш көшелер бой-
ынша жалпы ұзындығы 2243 м 
кәріз құбырларын салып, 79 құдық 
орнатқандарын айтты. Сондай-ақ, 
қаладағы екінші ықшам аудандағы 
жаяу жүргіншілерге арналған жол жұмыстарының назардан тыс қалмады. Жұмыстар қазір 
қарқынды жүргізілуде. Ал үшінші ықшам аудандағы құрылыс жұмыстары да аяқталуға жақын. 
Аудан басшысы құрылыс жұмыстарына жауапты мердігер компания өкілдерімен кездесіп, 
жұмыс жағдайына қанықты. 

Өз тілшімізден

КЕҢЕС

АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 173 ЖЫЛ

Билік пен бұқараның ақылдасу алаңы 
Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев «100 нақты қадам» Ұлт жоспарында Қоғамдық 

кеңестер құру бойынша заңнамалық актісін әзірлеу қажеттілігін айтып және «Ұлт жоспары – 
қазақстандық арманға бастайтын жол» атты бағдарламалық мақаласында Қоғамдық кеңестердің 

маңыздылығына айырықша мән берген.Осы тұрғыда, 2015 жылдың 2 қарашасында Қазақстан 
Республикасының Президентімен «Қоғамдық кеңестер туралы» Заңы қабылданды.

Бүгінгі күнде облысымыздың барлық қала және аудандарында Қоғамдық кеңестер құрылып 
әрекет етуде. Бұл 
халықтың әр түрлі 
өзекті мәселелерін 
талқылап, дұрыс 
ш е ш і м д е р 
қ а б ы л д а у ғ а 
келіссөз жүргізетін 
алаңға айналған.

Қ о ғ а м д ы қ 
к е ң е с т е р д і ң 
м е м л е к е т  п е н 
қоғам өміріндегі 
м а ң ы з д ы л ы ғ ы н 
ескере отырып, 
ағымдағы жылдың 
1 0  т а м ы з ы н д а 
Абай ауданының 
Мәдениет үйінің ны-
санында Қарағанды 
о б л ы с ы н ы ң 
Қ о ғ а м д ы қ 
к е ң е с т е р і н і ң 
алғашқы съезі өтті.

Департамент 
басшысының м.а. 
Б.Ахметов айтқандай, аталмыш іс-шараның мақсаты Қоғам институттарының жұмысын одан 
әрі жетілдіру және олардың ішкі жұмыс үрдістерін оңтайландыру болып табылады. Себебі, 
қоғамдық кеңестер сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін  қысқарту мен азайтудың механизмі бо-

лып табылады. Сондықтан, Департамен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша уәкілетті 
орган болғандықтан осы съезді өткізуде.

Өз пікірін, Абай ауданының әкімі Б.Асанов та білдірді. Аймақ басшысы өз сөзінде кейінгі 
жылдары ауданның ішкі-саяси өміріне қоғам өкілдері белсенділікпен араласатындығын айтты.

Өз кезегінде, Арнайы мониторингтік топтың жетекшісі Е.Әбілдин және Қарағанды облысының 
Қоғамдық кеңесі төрағасының орынбасары Л.Куанышбекова қоғам мүшелерін белсенділікті 
бәсеңдетпей, еліміздің жылдам дамуының өзгерістеріне сай жұмыс атқаруға шақырды.

Халықтың тұрмыс-тіршілігіне цифрландыруды, мемлекеттік қызмет көрсету кезінде түрлі 
үрдістерді жеңілдендіретін түрлі мобильді қосымшаларды енгізу мәселесі де қызу талқыға 
салынды. Нәтижесінде, қоғам өкілдері халық арасында цифрландыру мен жаппай ақпараттық 
жұмыстарды жүргізу, сонымен қатар облыстың шалғай аймақтарын интернетпен қамту мәселесін 
жылдамдатуды ұсынды.

Съезге облыстық және аймақтық қоғамдық кеңес пен Арнайы мониторингтік топ төрағалары 
мен мүшелері, қоғамдық және үкіметтік емес ұйымдар, саяси партия өкілдері, бұқаралық 
ақпараттар қызметі қатысты.

Съез қорытындысы бойынша, делегаттармен заңнамалық актілерге өзгеріс енгізу және 
Қоғамдық кеңес жұмысы бойынша бірқатар ұсыныстар енгізілді.

БАБА РУХЫНА 
ТАҒЗЫМ

10 - тамыз күні қазақтың бас ақыны хакім 
Абайдың туғанына 173 жыл толды. Аудан 
әкімі Бауыржан Асанов, аудандық мәслихат 
хатшысы Б.Цай, «Нұр Отан» партиясының 
Абай аудандық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары, аудандық қоғмдық кеңесінің 
төрайымы Н.Филипенко және облыстық 
қоғамдық кеңестер мүшелерінің бірінші 
съезіне қатысушы делегация өкілдерімен 
бірге ұлы ақынның ескерткішіне гүл шоқтарын 
қойды. 

Абай – қазақ  жазба әдебиетінің негізін 
салушы, ақын, философ, композитор, 
ойшыл. Өзінің шығармаларында қазақ 
халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық 
мәселелерін көтеріп, тәрбиелік мәні зор қара 
сөздерін жазып қалдырған. 

Оның көптеген шығармаларында Адам, 
Болмыс және Ғалам тақырыбы, сондай-
ақ, абсолюттік ақиқат сыры тұрақты орын 
алады. Ол терең ғибратты ой-толғамдарға 
толы өлеңдермен қатар жастық ауан, 
ғашықтық сезімді, табиғат көріністерін, 
адамның жан дүниесін көркем тіл, бейнелі 
теңеу, психологиялық шендестіру арқылы 
шеберлікпен, төгілте жырлаған ақын. Ол 
дәстүрлі қазақ поэзиясына құрылымдық, 
стильд і к  және 
к ө р к е м д і к 
т ұ р ғ ы д а н 
сонылық алып 
келді. Әсіресе, 
о н ы ң  « Қ а р а 
с ө з д е р і н д е г і » 
к ө р к е м д і к 
ш е б е рл і к  п е н 
ғ ы л ы м и  п а й -
ы м д а р д ы 
а с т а с т ы р ғ а н 
философиялық 
ой-толғамдары 
ж а л п ы 
а д а м з а т т ы қ 
г у м а н и с т і к -
ә л е у м е т т і к 
м ұ р а т т а р ғ а 
ұласып жатады. 

Өз 
тілшімізден
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ТҰРҒЫНДАРМЕН КЕЗДЕСУ

МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО

Наименование нас.пункта Фамилия,  
имя,  

отчество

Число,  
месяц,  

год  
рожд.

Место работы, 
должность

Местожительство Дата  
регистрация

Акбастауский сельский  
округ

Алиев Даурен 
Оразбекулы

10.11.1987 ГУ "Аппарат акима Кулаайгырского сельского 
округа", главный специалист

Абайский район, с.Кулаайгыр 8 августа 2018 года 

Жакаева Сайран 
Амировна

11.08.1967 Библиотека с.Акбастау, библиотекарь Абайский район, с.Акбастау 8 августа 2018 года 

Туякбаев Рымбек 
Базылович 

30.08.1968 ГУ "Аппарата акима Акбастауского сельского 
округа", главный специалист

Абайский район, с.Акбастау 8 августа 2018 года 

Коксунский сельский  
округ

Алипбеков Алибек 
Жаксылыкович

11.05.1987 ГУ "Аппарат акима Абайского района", руково-
дитель государственно-правового отдела

Абайский район, г.Абай 8 августа 2018 года 

Верстакова Ирина 
Николаевна

02.03.1963 Коксунская ОШ, учитель истории Абайский район, с.Коксу 8 августа 2018 года 

Оразбеков Батыржан 
Мухтарович

18.02.1968 ГУ "Аппарат акима Коксунского сельского 
округа", главный специалист

Абайский района, с.Акбастау 8 августа 2018 года 

Мичуринский сельский  
округ

Баймагамбетов Елдос 
Омиржанович

20.11.1983 ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского райо-
на", заместитель руководителя

г.Сарань 8 августа 2018 года 

Салауатов Балжан 
Серикулы 

22.07.1983 ГУ "Аппарат акима Абайского района", 
руководитель отдела анализа и мониторинга 

социальных программ

Абайский район, г.Абай 8 августа 2018 года 

Токбергенов Серик 
Инкарбекович

16.10.1958 ГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского 
округа", главный специалист

Абайский район, г.Абай 8 августа 2018 года 

СООБЩЕНИЕ  
о регистрации кандидатов в акимы города, поселков, сельских округов и сел по 

Абайскому району по состоянию на 8 августа 2018 года

НАЗАРДА ТҰРҒЫНДАР МӘСЕЛЕСІ 
Аудан әкімі Бауыржан Қоңырбайұлы азаматтарды жеке өтініштері бойынша қабылдады. 

Қордаланған сауалдардың легінде шек жоқ. Пәтер иелері коперативі жұмысы,  аулалардың 
абаттандырылуы, жылу мәселесі, көп қабатты үйдің шатырын жөндеу жұмыстары секілді күн 
тәртібінен түспейтін сауалдар тағы да қойылды. Мекеме, бөлім басшыларының қатысуымен 

өткен жеке қабылдауға оннан астам тұрғын өтініш білдірген. Қабылдауға келген тұрғындардың 
басым бөлігі әлеуметтік мәселелер, сондай-ақ, тұрғын үймен қамтамасыз ету сынды жеке 
өтініштері де қаралды. Бауыржан Асанов келіп түскен өтініштердің барлығына нақты да толық 
жауаптар қайтарып, кейбір сұрақтар бойынша тиісті бөлім қызметкерлері мен аудандық бөлім 
басшыларына, қала әкіміне жақын арада аталған мәселелерді шешу үшін жауапкершілік жүктей 
отырып, нақты тапсырмалар берді. 

Өз тілшімізден

Қатты тұрмыстық қалдықтар проблемасын шешу 
– бұл, ең алдымен, тұрғындардың денсаулығын 

қамтамасыз ету 
Көптеген жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан басты экологиялық проблемалардың 

бірі – қатты тұрмыстық қалдықтармен жұмыс мәселесі. Қазіргі уақытта мұндай қалдықтардың 
көптеген бөлігі алдын ала сұрыпталмай, санитарлық стандарттар талаптарына сай емес, 
бейімделмеген қоқыс алаңдарына шығарылады. Аталмыш мәселеге байланысты жақында 
аудандық әкімшілікте Бауыржан Асановтың төрағалық етуімен арнайы жиын өтті. Жиында 
аудан бойынша полигондардың жағдайы, оларды заңды тұрғыда тіркеу жайттары сөз болды. 

Бүгінгі таңда Абай ауданының аумағында қатты тұрмыстық қалдықтар үшін  
«ОрталықҚазжерқойнауы» ӨД келісімімен 14 полигон жұмыс істейді.  Олардың ішінде  10 елді 
мекеннің жерді прайдалануға актілері рәсімделген. 

Жыл сайын Абай қаласы мен Топар кентіндегі полигондардың өзінде қатты тұрмыстық 
қалдықтардың жиналу аумағы  52 000 текше метрді құрайды. 

2015-інші жылы Топар кентіндегі полигонда барьерлер мен шлагбаумды орнату, әрі Топар 
мен Абай қалаларындағы полигондардың қоршаған орта  бойынша эмиссия жобасын жасау 
үшін аудандық бюджеттен қаржы бөлінген болатын. 

Абай қаласындағы полигон үшін қосымша жер учаскесі бөлінген. Жобаның одан әрі қарайғы 
өңделуі үшін қаржы қажет. Ал ағымдағы жылы екі елді мекен бойынша ҚТҚ полигонының жер 
учаскесіне құқық белгілейтін құжаттарды рәсімдеуде жергілікті қазына қаржысынан қаражат 
бөлінген. Жалпы, полигон құрылысы үшін бірнеше кезеңнен тұратын жұмыстар жүргізілу қажет. 

Меруерт Балкеева 

8 августа в аппарате акима поселка в рамках регионального проекта по государственному 
социальному заказу состоялась встреча руководителя Общественного Фонда «Open Society» 
г.Астана М.Ермаганбетова с членами Местного сообщества. 

Темой встречи послужило обсуждение внедряемых реформ в сфере местного самоуправ-
ления, роли и задачах данных органов управления согласно законодательства. 

Интерес вызвало освещение итогов изучения опыта развития системы местного само-
управления в Российской Федерации, Польше, Германии. 

В свою очередь члены Местного сообщества поделились собственным опытом работы 
совместно с акимом поселка, приводя конкретные примеры в самых различных направлениях. 
От аксакалов модератору были даны предложения по совершенствованию законодательства. 

В целом встреча прошла продуктивно, участниками высказано мнение о необходимости 
проведения подобных мероприятий. 

Т.Естекбаев 
Руководитель отдела по социальным вопросам аппарата акима п.Топар

АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

В новый учебный год 
с новым общежитием!

Абайский многопрофильный колледж интенсивно готовится 
к началу нового учебного года.  Для улучшения качества жизни 
студентов, а значит - и качества их образования, в период летних 
каникул проводится капитальный ремонт студенческого общежития 
в селе Агрогородок. 

Следует отметить, что этот ремонт осуществляется в рамках 
пяти социальных инициатив Президента, озвученных Лидером 
нации на совместном заседании 
верхней и нижней палат Парла-
мента 5 марта 2018 года.  Третья 
инициатива предполагает строи-
тельство и ремонт студенческих 
общежитий.

2 августа комиссия, в состав 
которой вошли председатель по-
печительского совета Абайского 
многопрофильного колледжа 
Михальченко В.В., депутат рай-
онного маслихата Канжекеев 
К.А. и председатель первичной 
партийной организации партии 
«Нур Отан» Дома культуры села 
Агрогородок Жумадильдина М.С., 
ознакомилась с ходом и каче-
ством проведения капитального 
ремонта студенческого обще-
жития. 

Осматривая выполненные ра-
боты, члены комиссии задавали 
подрядчикам и работникам во-
просы о качестве используемых 
строительных материалов, о 
пожарной безопасности электро-
проводки. Особенно важным и 
своевременным, как считают 
проверяющие, является вопрос 
о сроках завершения ремонта. 
Была дана рекомендация мо-
билизовать все ресурсы для 
увеличения темпа работ, чтобы 
к началу нового учебного года студенты могли поселиться в отремонтированном общежитии.

Детально изучив все нюансы и проблемы, связанные с капитальным ремонтом общежития, 
комиссия приняла решение проводить систематический мониторинг хода ремонтных работ, 
особое внимание уделяя выполнению графика сдачи объекта в эксплуатацию. 

И.Данилов, 
преподаватель социально – экономических дисциплин 

Абайского многопрофильного колледжа
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Мемлекеттік мекемелердегі құжаттардың
әзірленуі мен ресімделуі мәселесі

Мемлекеттік тілдің әлеуметтік - коммуникативті қызметін жетілдіру бойынша алға қойған 
міндеттерді орындаудың тікелей көрсеткіші – мемлекеттік органдардағы жалпы құжатайналымын  
98% мемлекеттік тілде жүргізу болып табылады. Облыс әкімінің 07.12.2017 жылғы Тілдерді 
дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге 
асыру бойынша 2017 жылғы іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы" №79/02 қаулысы 
негізінде мемлекеттік мекемелердің құжат айналымын ішкі бақылау бойынша арнайы жұмыс 
тобын құрып, ішкі және шығыс құжаттарының мемлекеттік тілде әзірленуі мен ресімделуін қатаң 
бақылауға алу туралы тапсырмасы берілген. 

Мәдениет және спорт министрінің (28.01.2016 жылғы №20) және Ұлттық экономика 
министрінің (09.02.2016 жылғы №65) «Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамаларын 
қолдану саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары және тексеру парағын бекiту 
туралы» бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізілгендіктен, 2017 жылы мемлекеттік органдарда 
тіл заңнамасының сақталуын тексеру  жұмыстары уақытша тоқтатылды. Алайда бүгінгі күні 
әдістемелік көмек беру мақсатында жұмыстар жалғасуда. 

Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі ММ, Абай ауданының 
бақылау және құжаттамамен қамтамасыз ету бөлімі мен Абай ауданының мемлекеттік архивтың 
ұйымдастыруымен 2017 жылдың қазан айында «Мемлекеттік мекемелердегі   құжаттаманы 
басқарудың үлгілік қағидалары және іс жүргізудегі өзекті мәселелер» атты семинар өткізілді. 
Жоспар бойынша ағымдағы жылдың қараша айында мемлекеттік тілде іс жүргізетін мамандарға, 
оқытушыларға, аудармашыларға «Мемлекеттік мекемелерді құжат айналым мәселесі және 
мемлекеттік тілді басқару тілі ретінде қалыптастыру бағытындағы шаралар" тақырыбында 
семинар ұйымдастыру көзделген.  

2018 жылдың 20 ақпан айында «Құжат айналымын ішкі бақылау бойынша арнайы жұмыс 
тобын құру туралы» №25 өкімі мен аудан әкімі орынбасарының жетекшілігімен «Абай ауданында 
мемлекеттік мекемелердің құжат айналымын ішкі бақылау бойынша жұмыс тобының 2018 жылға 
арналған жоспары» бекітілген. Ағымдағы жылдың 2018 жылдың  24 ақпан айында мемлекеттік 
қызметкерлерге, мемлекеттік қызмет көрсететін ұйым қызметкерлеріне арналған мемлекеттік 
мекемелердің құжат айналымын ішкі бақылау бойынша жұмыс тобының отырысы өткізілді.

Э.Ахметжанова Тілдерді дамыту жөніндегі бас маман 

Послание Президента Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана «Новые возможности раз-
вития в условиях Четвертой промышленной 
революции» от 10 января 2018 года в числе 
других важных направлений социально-эко-
номического развития Казахстана включает 
в себя задачу перезагрузки финансового 
сектора.

В рамках данной задачи Глава государства 
обозначил ключевые направления развития 
отечественного финансового сектора, сфо-
кусированные на решении острых проблем, 
сдерживающих эффективное развитие бан-
ковского сектора как наиболее крупного сег-
мента финансовой системы в странах с фор-
мирующимися рынками и способного вывести 
экономику страны на траекторию устойчивого 
и поступательного экономического роста, а 
также на необходимости реализации мер, на-
правленных на придание мощного импульса 
развитию казахстанского фондового рынка 
как альтернативного и конкурентоспособного 
сегмента финансовой системы. 

В первую очередь поставлена задача: 
«Завершить очистку банковского портфеля 
от «плохих» кредитов. При этом собственники 
банков должны нести экономическую ответ-
ственность, признавая убытки». Известно, 
что по итогам мирового финансового кризиса 
2007-2008 гг. доля проблемных кредитов ка-
захстанских коммерческих банков превысила 

критическую отметку – 30% от общего объема 
их просроченной ссудной задолженности. 

Крайне актуальным в современных ус-
ловиях развития отечественной экономики, 
на наш взгляд, является «решение вопроса 
обеспечения долгосрочным кредитованием 
бизнеса по ставкам, учитывающим реальную 
рентабельность в отраслях экономики». Необ-
ходимо отметить, что детальный анализ про-
блем взаимодействия субъектов банковского и 
реального секторов экономики свидетельству-
ет о том, что уровень рентабельности боль-
шинства казахстанских средних предприятий, 
за исключением субъектов нефтегазового 
сектора и крупных промышленных объектов, 
находящихся под управлением инностранных 
инвесторов, невысок, а в отдельных отраслях 
обрабатывающей промышленности имеет от-
рицательное значение, что на фоне высоких, 
так называемых эффективных, процентных 
ставок банков обуславливает проблему не-
доступности банковских ресурсов даже при 
использовании инструментов субсидирования 
и гарантирования в рамках реализуемых 
государством программ индустриально-ин-
новационного развития на 2015-2019 годы, 
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Нұрлы 
жол» и др., операторами по которым являются 
частные банки второго уровня.

Г. Ташкеева 

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

ТІЛ ТҰҒЫРЫ ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Осыдан бір жарым 
ғасыр бұрын Абай өзінің 
жиырма бесінші қара 
сөзінде «Орысша оқу ке-
рек, мал да, өнер де, 
ғылым  да- бәрі орыста 
зор. Залалынан қашық 
болу, пайдасына ортақ 
болуға тілін, өнерін білген 
кісі онымен бірдейлік 
бәсекелестікке кіреді, 
тәуелді болып жалынбай-
ды»- деп айтылып кеткен 
екен. Әрине, асыл сөздің 
мәнінің дұрыс екенін 
біраздан кейін ғана ұға 
бастадық, соңында еш 
кемдіксіз игеріп те алдық.
Тілмен бірге өнерін де, 
ғылымын да үйрендік. 

А л  қ а з і р г і 
жаһанданған заманда 
ақпараттың, техниканың дамыған ғасырында 
әлемдік өркениеттен қалмай, елімізді дамыту 
үшін озық технологияны игерту қажет, ол үшін 
бірінші сол тілін игеру керек. Ақпараттың 
көбі осы тілде болып отырғандықтан, бұл 
технологияның тілі-ағылшын тілі. Сол себепті 
қазір мемлекетіміздің қойып отырған талабы-
үштілді ұрпақ қалыптастыру. Бұл мемлекеттің 
емес-заман талабы. Егер мемлекетімізді 
экономикалық әлеуеті мықты, дамыған 
елдердің қатарынан көргіміз келсе, жаста-
рымыз үштілді еркін білулері тиіс. Елбасы 
айтқандай: «Ұлт болашағы-білімді ұрпақ 
қолында».

Үш тілде білім беру, түсіну, әр пәнмен 
бірге тілді қатар үйрену кімге де болмасын 
қиындық келтіреді. Бірақ жас буынның тілді 
тез меңгеретіні ескерсек, шетел тілін жетік білуі 
үшін оны кішкентай кезінен үйрене бастағаны 
дұрыс. Ағылшын тілін тезірек үйреніп, тілдері 
жаттығуы үшін мұғалім де, оқушылар да 
мүмкіндігінше сол тілде көбірек тілдесуі қажет.

Үш тілде сабақ беретін жаратылыста-
ну –ғылыми бағыты пәндерінің мұғалімдері 
ағылшын тілі пәнімен кіріктірілген сабақтар 
өткізу керек. Кіріктірілген сабақта оқушылар 
әртүрлі пәндердің ақпаратын, терминдерін 
қолдана отырып ағылшын тілінде түсіндіруге 
тырысады. Сабақта білімді жинақтау, пәннен 

ҮШ ТІЛДЕ ОҚЫТУ-
ЗАМАН ТАЛАБЫ

алған терминдерін пайдалана отырып, диалог-
тар құруға, тілді қолдану білігін қалыптастыру 
мүмкіндігі бар. Мұндай сабақтар оқушыларға 
алынған б іл імдерді  б ір ікт іруге  және 
оқушылардың пәнге деген қызығушылығының, 
белсенділігінің артуына көмектеседі. Тіл 
мұғалімі тілдік құрылымның дұрыс қолданылу 
моделін береді. Нәтижесінде:

- о қ у ш ы л а р  а ғ ы л ш ы н  т і л і н е н е н 
терминдердің мағынасын ашуға және оқиғалар 
мен құбылыстарды мүлдем жаңаша түсіне 
отырып, терең және жан-жақты білім алу 
мүмкіндігіне ие болады;

-тілді саналы меңгертуге арналған оқу 
материалдардың түп нұсқасы қолданылады;

-оқушының бойында тілді меңгеру туралы 
сана-сезім дамиды; 

-оқушылар сөйлеу, жазу, сонымен қатар 
өздерінің ауызша және жазбаша тілдік 
дағдыларына рефлексия жасау мүмкіндіктерін 
қолданды;

Абай ауданында білім ұйымдарында үш 
тілді білім беру жүйесі енгізілді. Оқушылар 
білімін толықтырып, жоғары оқу орындарда 
жалғасын табады. Білім беру мазмұнын 
жаңарту аясында мектеп оқушыларын үштілде 
оқытып, білім берудің  басым мақсаттарының 
бірі ретінде айқындалып отыр. 

П.Әбілдина 
№1 ҚББМО қазақ тілі пәні мұғалімі 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Елба-
сы өзінің «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» жолдауында мемлекеттік 
органдардағы процестерді цифрландырудың маңыздылығы 
туралы айтады.

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігімен интернет-ресурста «Әділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінің, электрондық құжат нысанында 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілердің эталондық бақылау банкінің жұмыс істеуі 
қамтамасыз етілген. Аталған жүйелерде Қазақстан Ре-
спубликасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк 
тiзiлiмiне енгізілген барлық актілер жөнінде ақпарат 
орналастырылған.

Келесі кезең нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу рәсімін автоматтандыру 
процесі  болып табылады.

Қағазсыз құжат айналымға көшу аясында Үкіметтің «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
«Нормативтік құқықтық актілерді ресiмдеу, келісу, мемлекеттік тіркеу және олардың күшін жою 
қағидаларын бекіту туралы» 2016 жылғы 6 қазандағы № 568 және «Заңға тәуелді нормативтік 
құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, олардың келісілу қағидаларын бекіту туралы» 2016 
жылғы 6 қазандағы № 569 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулысы 
қабылданды.

Қаулы 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жоспарланған, ауылдық округтердің әкімдерімен 
шығарылатын актілерді қоспағанда,орталық мемлекеттік органдардың және облыстық және 
аудандық деңгейдегі жергілікті мемлекеттік басқару органдарының НҚА электрондық мемлекеттік 
тіркеуге толық көшуін көздейді.

Қағидаларға енгізілген өзгерістерге сәйкес қағаз түрінде ұсынылатын «Қызмет бабында 
пайдалану үшін» деген белгілері бар НҚА қоспағанда, барлық мемлекеттік органдардың НҚА 
электронды түрде мемлекеттік органдардың интренет-порталы (бұдан әрі - МОИП) арқылы 
ұсынылатын болады.

Мемлекеттік тіркеу рәсімін автоматтандыруға байланысты, НҚА әділет органдарына ұсыну 
мерзімі әзірлеуші органның басшысымен бекітілген күннен бастап үш жұмыс күніне дейін 
қысқарады.

Алқалы органдар қабылдайтын НҚА үшін алқалы органның отырысы өткен күннен бастап 
жеті жұмыс күннен аспайтын мерзім және бірлескен немесе мүдделі мемлекеттік органдармен 
келісуді талап ететін НҚА үшін соңғы мемлекеттік органмен қол қойылған немесе келісілген 
күннен бастап үш жұмыс күні болады.

 НҚА заң сараптамасы МОИП арқылы толық құжаттар топтамасы ұсынылған күннен кейін он 
бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, түзетуге жататын ескертулер анықталған 
жағдайда,  НҚА екі жұмыс күні ішінде пысықтау үшін қайтару бойынша әділет органдарының 
өкілеттігі енгізіледі. Тиісінше, әзірлеуші орган жеті жұмыс күні ішінде ескертулерді жою бойынша 
шаралар қабылдауы және пысықталған НҚА-ны  қайта ұсынуы тиіс.

Пысықталған НҚА қайта келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде әділет органдары 
ескертулердің жойылу мәніне салыстыру жүргізеді.

Егер ескертулер жойылмаған жағдайда әділет органы мемлекеттік тіркеуден бас тарту 
туралы шешім қабылдауға құқылы. 

Нормашығармашылықта тиімділік мәселесі  өзекті, өйткені жақсы заңға тәуелді актілердің 
арқасында заңның мемлекеттегі қолданысы қалаулы және пайдалы нәтиже береді.

Қабылданған өзгертулер  нормашығармашылық процесінің ашықтық және тиімділігін 
қаматамасыз етуге бағытталған.

Абай ауданының Әділет басқармасы

Нормашығармашылық процестің ашықтық 
және тиімділігін қамтамасыз ету

КӘСІПКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН 
ҰЯЛЫ ҚОСЫМША

А.ж. шілде айында Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке 
алу жөніндегі Комитетімен кәсіпкерлерге арнап әзірленген 
«Qamqor» ұялы қосымшасының жетілдірілген үлгісі іске 
қосылды.

Негізгі жаңашылдығы ретінде тексеру тағайындау туралы 
актіде көрсетілген QR кодты оқитын функционалы болып 
табылады.

Аталған кодты сканерлеп, кәсіпкер тексеруші, тексеру 
мерзімі, түрі туралы және т.б. толық ақпаратты көріп және оны 
қағаз үлгідегі тексеру тағайындау туралы актімен салыстыра 
алады. 

Сондай-ақ, кәсіпкер тағайындалған тексеру туралы хабар-
ламаны алып тексеру басталғанға дейін тексеру барысында 
қойылатын талаптармен таныса алады.

Тексеру аяқталған соң, кәсіпкер қосымша арқылы 
бұзушылықтары көрсетілген тексеру қортындысымен таныса алады.

Ұялы қосымшаның алғашқы үлгісі тек негізгі 2 қызметті атқарды. Олар тағайындалған тексеру 
туралы хабарлау және тексерушінің іс- әрекетін даулай мүмкіндігі.

Жалпы бұл қосымша 2017 жылдың наурызынан бастап қолданысқа енгізілді және аталған 
кезеңнен бастап 27 мың кәсіпкер қолданушы ретінде тіркелді.

Ұялы қосымшаның жаңа үлгісі мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың ашықтығын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В июле т.г. Комитетом по правовой статистике и специаль-
ным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 
запущена доработанная версия мобильного приложения для 
предпринимателей

«Qamqor».
Основным новшеством является, функционал, считываю-

щий QR код отраженный на акте о назначении проверки.
Отсканировав указанный код, предприниматель, может 

посмотреть подробную информацию о проверяющих, сроках 
проверки, виде, сравнить ее с бумажным актом о назначении 
проверки.

Кроме того, предприниматель, получив уведомление о 
предстоящей проверке, до ее начала сможет ознакомиться с 
вопросами, которые ему будут предъявлены в ходе проверки.

По завершению проверки предприниматель также через 
приложение может ознакомиться с результатом проверки, в 

котором будут отражены выявленные нарушения.
Прежняя версия мобильного приложения выполняла лишь 2 основные функции. Это 

оповещение о предстоящей проверке и возможность обжалования действий проверяющих.
В целом приложение функционирует с марта 2017 года и за указанный период пользова-

телями мобильного приложения являются 27 тыс. предпринимателей.
Новая версия мобильного приложения позволит обеспечить прозрачность государственного 

контроля и надзора.
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КЕЗДЕСУ

Алыс, шалғай жатқан ауыл жолдарына 
биыл орташа жөндеу жүргізілді. Ағымдағы 
жылы бірқатар елді мекеннің кіреберіс жолдары 
қайта жаңғырып, жаңадан асфальт төселінді. 
Елдімекендердегі құрылысы салынып біткен 
кіреберіс жолдар мен басқа да жөндеу 
жұмыстары жүргізіліп жатқан нысандарды 
аудан басшысы тағы да қадағалап шықты. Ал-
дымен Агрогородок ауылына ат басын бұрған 
жұмыс тобы ондағы тұрғын үйді қалпына 
келтіру құрылысының жүргізілу барысымен та-
нысты. Бүгінде бұл жұмыстарды «Нұрлы Ұлан» 
ЖШС мердігер компаниясы атқаруда. Қазіргі 
кезде үйдің шатырын бөлшектеу, монтаждау 
бойынша жұмыстар жүргізілген. Сонымен 
қатар, біртіндеп бөлмеаралық қабырғалар 

Ауыл-аймақтың 
жолдары жөнделуде 

тұрғызылған, алдағы уақытта пластикалық 
есік-терезе салу жоспарланып отыр. Жалпы 
бұл жұмыстардың барлығы ағымдағы жылдың 
31-інші қазанына дейін аяқталмақ. 

Бауыржан Асановтың бұдан кейінгі сапары 
Жартас елдімекенінде жалғасты. Алдымен 
Комаров көшесіндегі балалар ойын алаңын 
қарап шықты. Осындан бірер айбұрын салы-

нып біткен алаңқайда 
балалардың ойнауы-
на жақсы мүмкіндіктер 
қ а р а с т ы р ы л ғ а н , 
б і р н е ш е  о й ы н 
э л е м е н т т е р і 
орнатылған. Бүгінде 
б ү л д і р ш і н д е р 
алаңқайда емін-еркін 
асыр салып ойнап 
жүр. 

Аталмыш елді 
мекендегі тексеріске 
іліккен екінші ны-
сан – су құбырлары  
желісінің құрылыс 
ж ұ м ы с та р ы  б ол -
ды. «АСПАП» ӨК 

мердігер ұйымымен 
219 162 мың теңгеге 
келісім-шартқа отырған 
құрылыс  бөл ім ін і ң 
жетекшісінің айтуын-
ша жұмыстар кесте-
ге сәйкес жүргізілуде 
дейді. Судың да сұрауы 
барын ұмытпағандар 
бүгінде 2 барлау-пай-
далану ұңғымаларын 
б ұ р ғ ы л а п ,  ж а л п ы 
ұ з ы н д ы ғ ы  1 2  2 0 0 
шақырымды құрайтын 
су құбырлар желісін 
төсеген. Оның ішінде 
3 , 5 2 1  ш а қ ы р ы м ы 
сутартқыш болса, елдімекен ішілік сужелілері 
ұзындығы – 8,680 шақырымды құрайды. 
Сондай-ақ, 140 темір бетонды құдықтар 
орнатылған, 1,696 шақырымға ВЛ-10 кВ әуе 
электр желілерімен қатар, 0,210 шақырымға 
КЛ-0,4 кВ электр желілері орнатылған. 

А у д а н  ә к і м і н і ң  ж ұ м ы с  с а п а р ы 
барысындағы маңызды нысандар қатарын 
Сәрепті ауылындағы қызметтік қолданысқа 

берілетін тұрғын үй құрылысы толықтарды.  
«R.I.C.H.&S» ЖШС құрылыс жұмыстарын 
толығымен аяқтаған. Тек сылақ жұмыстары 
ғана жүргізілуде.  

Биылғы жыл Самар ауылы үшін де жағымды 
жаңалықтар толы болды. Ағымдағы жылы 
елдімекеннің кіреберіс жолы қайта жаңарып,  
асфальтті бетонды жабынды төселінген. 

Ұзындығы 2,7 шақырымды құрайтын Централь-
ная көшесіндегі орташа жөндеу жұмыстарына 
30 миллион теңге бөлінген. Мердігер ұйым 
жұмыстарды уақытында  аяқтаған. Қазір бұл 
жол тақтайдай тегіс. Және дәл осы көшенің 
бойында балаларға бірнеше арналған ойын 
элементтері орнатылған. 

Меруерт Арғын 

ЖҰМЫС САПАРЫ

АҒА ҰРПАҚТЫҢ АЙТАРЫ БАР
Жуырда облыстық ардагерлер кеңесінің 

төрағасы Оралды Төреғожин, аудан әкімінің 
орынбасары Әсем Жүнісбекова, аудандық 
ардагерлер кеңесінің төрайымы Раиса 
Қойлыбаеваның  қатысуымен облыстық ар-
дагерлер  ак тив ін і ң  семинар  к еңес і 
ұйымдастырылды. Кеңес жұмысына облыс 
бойынша әр аудан мен қалалардың ардагер-
лер ұйымының жетекшілері қатысты. 

Ұлы ақынның атындағы аудан жеріне табан 
тіреген қонақтарды абайлықтар ән мен жырдан 
шашу шашылып, ерекше ілтипатпен қарсы 

алып,  қаламыздың бетке ұстар нысандарын 
аралатып, аудан орталығына кішігірім саяхат 
жасады. 

Алқалы жиынның алғашқы қадамы ұлы 

ақынның ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан 
басталды. Облыстардан келген ардагерлер 
ұйымдарының жетекшілері қала саябағындағы 
Ұлы Отан соғысында қаза тапқан боздақтар 
рухына тағзым етіп, гүл шоқтарын қойды. 
Мәңгілік алау жанына келіп, Отан үшін 
майдан даласында шейіт болғандарды бір 
минут үнсіздікпен еске алды. Одан кейін 
қаламыздағы №10 мектеп гимназиясында 

болып, отан үшін от кешкен жауынгерлерге 
арналған арнайы көрме жұмысымен таны-
сты. «Волынка» шұжық жасау цехы, орталық 

мешіт пен ұлы ақынның атындағы мұражайды 
тамашалады.  

Түстен кейін бастау алған семинар-
кеңестің жұмысына қала, аудан ардагерлер 

ұйымының төрағалары және Абай ауданының 
кент, ауыл округтерінің ардагерлер 
ұйымының төрағалары, аудан арда-
герлер ұйым активтері қатысты. Жи-
ында сөз алған ардагерлер ұйымының 
төрағалары  өз аймақтарының ұйым 
жұмысы туралы жан-жақты тоқтала 
кетіп, өз тәжірибелерімен бөлісті. 
Мәселелерді де көтерді. Жастарға 
аға ұрпақтың айтар ақылы мен берер 
кеңесі жетіспей жатқанын да жасырған 
жоқ. 

Пленум мүшелері мен облыстың 
ардагерлер активінің назары ең ал-
дымен бастауыш және цехтік арда-
герлер ұйымдарының ішкі құрылымын 
жетілдіруге, оның ролін арттыруға 
бағытталуда. Сонымен қатар, еңбек 
етуді жалғастырып келе жатқан 
және кейінгі жылдары ғана құрметті 
еңбек демалысына шыққан белсенді 
зейнеткерлерді ардагерлер қатарына 
тарту да алға қойылды. Ардагерлер іс-
шаралары мен қоғамдық акциялардың 
түрі  мен мазмұнын жоспарлау, 
шешімдер шығару мен оларды жүзеге 
асыру, ақпаратты дұрыс орналастыру 

тәжірибесін бұлжытпай жақсартып отыру да 
сөз етілді. 

Кеңес соңын облыстық ардагерлер 
кеңесінің  төрағасы Оралды Төреғожин 
қорытындылап, бұл алқалы жиынның  жоғары   
ұйымдық, мазмұнды да тиімді  дәрежеде 
өткенін атап көрсетті. Облыс іргесіндегі  ау-
данда өткен семинар-кеңестің жемісті өтуіне 
ықпал еткен Абай  ауданының әкімі Бауыр-
жан Асановқа облыстық ардагерлер кеңесі 

атынан ризашылық сезімін  білдіріп, алғыс 
хат табыстады. Сондай-ақ, ілкімді басқосуда 
ардагерлер қозғалысын дамытуға сіңірген 
еңбегі, жастарды рухани және патриоттықө 
тәрбиелеу мен облыстың қоғамдық саяси 
өміріне белсенді қатысқандары үшін ардагер-
лер ұйымының мүшелеріне марапаттар мен 
дипломдар  табыстады. Кеңес жұмысы соңы 
мерекелік кешке ұласты. 

Ұсыныс. Пікір. Ой. 
Семинар кеңес өте жақсы ұтымды өтті. Қала, аудан ардагерлер ұйымының төрағаларының 

жасаған баяндамаларында істеліп жатқан жұмыстар, атқарылып жатқан үлгілі ұсыныстар жан 
жақты баяндалды. Сонымен қатар рухани жаңғыру, жастарды патриоттық тәрбиелеу мәселесі 
туралы маңызды ойлар  ортаға салынды. 

Семинар кеңес Абай ауданының ардагерлер көркем-өнерпаздары қатысқан концерттік 
программамен аяқталды.

Қ. Әшімов Топар ардагерлер ұйымының төрағасы
Семинар прошел на высшем уровне. Со стороны организаторов было сделано все для 

успешной работы. На семинаре выступали председатели первичных ветеранских организаций 
городов, районов, поселков, сел  области. Коллеги доброжелательно, заинтересованно делились 
опытом своей работы, анализируя проделанные работы и предстоящие планы. 

Выступления сопровождались слайдами фото и иллюстрациями.
Послушав все выступления еще раз убедилась, что ветеранское движение накапливает 

свой потенциал, набирает силу. Ветеранское движение является движущей силой в выполнении 
программы нашего Президента «Рухани жангыру». Отзывы участников, которые приходилось 
слышать во время работы и по окончании семинара подкрепляют эту мысль. 

Все  очень понравилось общение, с участниками семинара было легким и приятным. 
Организация мероприятия впечатляла своим уровнем и размахом.

Майсурадзе Светлана 
Николаевна Председатель организационно – методической  комиссии 
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Во второе воскресенье августа в нашей 
стране отмечается День строителя. Накануне 
профессионального праздника мы решили 
рассказать о тех, кто строил наш город.

 Анохин Иван Яковлевич в 1949 году после 
окончания Саранского ФЗО, получив специ-
альность плотника, в числе первых приехал  
на строительство поселка Чурубай-Нура, а 
потом и города Абай. С 1950 года возглавлял 
бригаду плотников СУ-2 треста «Шахтин-
скжилстрой».

В городе не найти объекта, где бы не тру-
дилась бригада Анохина И.Я.

Анохин И.Я. является кавалером орденов 
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», 
имеет звание «Заслуженный строитель Каз.
ССР». «Отличник социалистического соревно-
вания Министерства строительства Каз.ССР», 
«Ударник коммунистического труда», являлся 
многократным победителем социалистическо-
го соревнования.

В 1956 году Анохин И.Я. в составе ка-
захстанской делегации участвовал во Все-
союзном совещании молодых строителей в 
г.Москве. 

Имя Анохина И.Я занесено в Золотую 
Книгу Почета Казахской ССР.

 Богданович Вера Дмитриевна после 
окончания горнопромышленной школы № 22 
г.Дзержинска Сталинской (ныне Донецкой) 
области в числе мобилизованных для работы 
в Стройуправлении №2 треста «Долинскшах-
тострой» 21 ноября 1957 года прибыла на 
работу в п.Чурубай-Нура. Более 40 лет Вера 
Дмитриевна трудилась в строительных органи-
зациях. 6 Почетных грамот за добросовестный 
труд хранятся в ее семейном архиве. В 1965 
году ей было присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда»,  в 1975 году она 

О первостроителях города Абай
была награждена юбилейной медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина». В течение трех 
лет – 1973, 1974, 1976 годы – Вера Дмитриев-
на награждалась от имени Министерства стро-
ительства предприятий тяжелой индустрии 
СССР и ЦК профсоюза рабочих строительства 
и промстройматериалов знаком «Победитель 
социалистического соревнования». 

Болдырева Светлана Георгиевна окончи-
ла ГПТУ в городе Ровно, по комсомольской 
путевке приехала в Казахстан в пос.Чуру-
бай-Нура в 1956 году. Работала строителем, 
затем нормировщицей. До сих пор принимает 
активное участие в общественной жизни 
города, поддерживает связь со всеми перво-
строителями города.

Блиох Вольдемар Эдуардович на стро-
ительстве поселка Чурубай-Нура и г.Абай 
трудился с 1949 года. Работал плотником, за-
тем бригадиром комплексной бригады стройу-
правления №2 треста «Долинскшахтострой», 
позже бригадиром штукатуров-маляров ДСК, 
бригадиром штукатуров-маляров ШСУ №3. 
Блиох В.Э.- кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета», «Ударник 
коммунистического труда», «Отличник со-
циалистического соревнования». Избирался 
депутатом областного Совета в 1957, 1959, 
1961 годы.

Вазилло Помпей Александрович приехал 
в Караганду 10 декабря 1945 года. Начинал 
работать в государственном тресте «Караган-
дашахтострой». В 1949 году был переведен 
в стройуправление № 5 треста «Сарань-

Уважаемые жители Абайского района!
Государственное учреждение «Отдел образования Абайского района» информирует 

Вас о том, что в Абайском районе успешно прошел процесс автоматизации деятельности 
дошкольных организаций. Теперь зарегистрировать ребенка в очереди в детское дошколь-
ное учреждение, проверить очередь и получить направление в детский сад можно на сайте 
garden.bilim-otdel.kz. Подробную информацию по работе сайта вы можете посмотреть на 
официальном сайте отдела образования Абайского района в разделе «новости отдела» и 
по адресу: Карагандинская область, г. Абай, ул. Карла Маркса, 43, кабинет 3,13!

ГУ «Отдел образования Абайского района»

ЖАСТАР

Ж а с та р  м ә с ел е с і , 
жастардың болашағы мен 
қоғамдағы орны елімізде 
қ а ш а н д а  м а ң ы з д ы 
мәселелер қатарынан 
түскен емес. Сондықтан 
да ,  түрл і  орталықтар 
мен ұйымдар құрылып, 
жастардың уақытын тиімді 
ұйымдастыру,  оларға 
қолдау көрсету бағытында 
жүйелі жұмыстар жасалып 
келеді. Аудан әкімдігінің 
және «Жастар ресурстық 
о р т а л ы ғ ы »  К М М - н і ң 
ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н 
«Мүмкіндіктер аймағы» 
атты аудандық жастар фо-
румы өтті. Форум Топар 
кентіндегі атты демалыс 
орнында өтті. 

Жиынға кент  және 
ау ы л д ы қ  о к ру г те рд і ң 
жастар ісі мамандары, 
ауылдық елімекендердің 
жастары және ауданның 
белсенді жастары мен 
жастар ұйымдарының 
жетекшілері, БАҚ өкілдері 
қатысты.

Бұл форумға арнайы 
келген аудан әкімі жобала-
ры ең таңдаулы кәсіпкер жастарға сертификат 
табыстады. 

- Жастар мәселесі, жастардың болашағы 
мен қоғамдағы орны елімізде қашанда 
маңызды мәселелер қатарынан түскен 
емес. Сондықтан да, түрлі орталықтар мен 
ұйымдар құрылып, жастардың уақытын 
тиімді ұйымдастыру, олардың болашақта өз 
ісінің мықмты иесі атануға, оларға жұмысқа 
орналасуға қолдау көрсету бағытында жүйелі 
жұмыстар жасалып келеді. 

Жастар кез келген сәтте еліміздің өсіп – 
өркендеуі жолында, өңіріміздің қоғамдық – са-
яси өміріне араласып, белсенділік таныта білуі 
керек. Олар Елбасының және аға буын салып 

Абай ауданының жастар форумы өтті

берген сара жолын жалғастырушылары. Біз 
болашақты қалай құрамыз, қандай игі істерді 
атқарамыз, деген сұрақтарға бүгіннен бастап 
жауап іздеуіміз қажет. Бүгінгі жастар форумы 
да осындай түйіткілді мәселелерді шешуге ар-
налады, – деп мәлімдеді аудан әкімі өз сөзінде.

Ең таңдаулы жоба болып Южный кенті 
атанды. Аудан әкімі Бауыржан Асанов сал-
танатты түрде  жеңімпазға кентте жастарға 
спорттық алаң құрылысына 2 000 000 теңге 
көлемінде сертификат табыстады. Ал екінші 
орынды Топар кентінің жобасы мен үшінші 
орынды Дубовка кентінің жобасы алды. 

Форум аясында нетворкинг – кездесу 
өтті. Мұнда аудандық жұмыс берушілер, оқу 
орындарының  өкілдері, мемлекеттік меке-

мелер және жастар қатысты. Жиын бары-
сында жастарды жұмыспен қамтамасыз ету 
бойынша мемлекеттік мекемелердің бүгінгі 
жұмыстарының талдауы жасалды. Жұмыспен 
қамту орталығы директорының, аудандық 
жастар ресурстық орталығы директорының, 
кәсіпкерлер палатасы филиалы директорының 
баяндамалары тыңдалды. Бұдан кейін аудан 
бойынша ірі кәсіпорын иелері, яғни «Абай» 
шахтасы, «Восточная» орталық кен байы-
ту фабрикасы, «MTL - Ferroalloys» ЖШС, 
«Шанс»  шаруа қожалығы, «Волынка» шұжық 
өнімдерінің өнеркәсібі, «Стежок» киім тігу 
өнеркәсібі өздерінің мекемелерінің танысты-
руларын көрсетті. Жастар өздеріне керек 
мәліметтерді алып, жас кәсіпкерлер мен 
жұмысшылармен танысты. 

Түстен кейін шығармашылық байқаулар 
өтті. Жастар ән, би, көңілді тапқырлар клубта-

ры және т.б. жанрларда өздерінің бойындағы 
өнерлерін көрсетті. Бұлардың ішінде ең 
өнерлісі болып Қарағанды ауылдық округінің 
жастары танылды. Аталмыш ауылдың 
мәдниет үйіне ЛЭД – экран алу үшін 2 000 
000 теңге қаражат сертификаты табысталды. 
Сол сияқты жастар кәсіпкерлігін дамыту үшін 
аудан әкімінің грантын Южный кенті және 
Абай қаласының жас кәсіпкерлері 300 000 
және 100 000 теңге көлемінде қаражатты ұтып 
алды. Ауданның ең белсенді жастары құрмет 
грамоталары және алыс хаттармен марапат-
талды. Кешке қарай жастар діни экстремизм 
және терророизм, АИТВ/ЖИТС алдын алу 
бойынша семинар – тренинг өткізді. Сонымен 
қатар Елбасының жолдауын ақпараттық – на-
сихаттау тобы түсіндірілді. Спорттық ойындар 
ойнап, «Достық алау» жағылды. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ г.АБАЙ

шахтострой». С 
этого времени 
не раз менялись 
названия треста, 
с т р о и т ел ь н о -
го управления 
в связи с объ-
единением или 
реорганизацией, 
но не менялась 
должность Пом-
пея Александро-
вича: старший 
нормировщик, 
начальник отде-
ла нормирова-
ния.  

З.Надирова
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Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» деген 
мақаласында: «Біздің бабаларымыз ғасырлар 
бойы ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген 
аңның тұяғы тозатын ұлан-ғайыр аумақты ғана 
қорғаған жоқ.

Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын, 
бізді қорғады. Сан тараптан сұқтанған жат жұртқа 
Атамекеннің қарыс қадамын да бермей, ұрпағына 
мирас етті» деп атап көрсетті. Олай болса, ел 
бірлігі мен тірлігінің тұтастығына шама-шарқынша 
ат салысқан қайраткерлердің кейінгі ұрпаққа ама-
нат етіп қалдырған мұраларын жарыққа шығару 
маңызды міндеттердің бірі болмақ. 

Кеңес дәуірінің алғашқы жылдарында ұлт 
тәуелсіздігіне айрықша мән берген тұлғалардың 
бірі – Ахметжан болыс. Көне көз, кәрі құлақты 
қариялардан «Ахметжан туралы не айта ала-
сыз?» деп сұрағанда: «Би Ахметжан ба?», 
«Болыс Ахметжан ба?», «Ахметжан шешен бе?» 
деп нақтылай бастайды. Адамның ел алдындағы 
беделін, құрметін айқындайтын осы сөздердің 
барлығы бір ғана тұлғаға – Талпақтың Ахметжа-
нына бағытталып тұр. Өзге мәселелерге соңыра 
тоқталармыз, бірақ, дәл осы жерде бір орынды 
сұрақтың оқырман ойына оралары сөзсіз. Ол: 
«Талпақтың Ахметжаны 1866 жылы туған де-
ген дерек қалай және қайдан алынған?» деген 
мәселе. Тағы да ел ауызында сақталып жеткен 
бір әңгімеге назар аударуға тура келеді.

Қазақ халқының танымалы қайраткерлерінің 
бірі, ел бірлігі үшін жарғақ құлағы жастыққа ти-
мей жұмыс жүргізген Ақбайдың Жақыбы, қазан 
төңкерісіне дейінгі және кейінгі кезеңдерде да 
қуғын-сүргін көрді. 

Қызы Аргуния әкесі туралы естелігінде 
былай дейді: «Әкем 1886 жылы Қарқаралы 
қаласындағы қазақ интернатына келіп оқуға 
кіреді. 1889 жылы Омбы қаласындағы гимназияда 
оқып, оны бітірді. Содан кейін, Санкт-Петербург 
университетінің заң факультетіне түседі. 1903 
жылы осы факультетті алтын медальмен тамам-
дап, оқудағы алғырлығы мен ерекше қабылеті 
үшін университет советі оған заң магистры деген 
ғылыми атақ береді». Сонымен, екі жылдай ғана 
еркіндік көрген, нақтырақ айтқанда, шаңырақ 
көтеруге ғана үлгерген Жақып Ақбаев 1905 
жылдан бастап, отыз жылға жуық уақыт бойына 
қуғын-сүргінге түседі. Бар кінасы – әділдіктің 
жаршысы болғаны. «1931 жылы Мұратты да 
алып кетті. Одан көп уақыт өтпей шешемді де 
қамап қойды. Төрт бала, үлкені мен, үйде жалғыз 
қалдық. Бірнеше күн бір бұрышқа тығылып жы-
лап отырғанымыз есімде. Туысқандарымыз да 
жоқ емес. Бірақ, есік ашпайды, өйткені, «халық 
жауының» балаларына қамқорлық жасады деген 
аттан қорқады. Осы бір кез менің денсаулығыма 
үлкен зиян келтірді. Бірер айдың шамасында 
шешем де, Мұрат та босанып шықты. Сол кез-
де, түрмеде отырған әкемнен «Қазақстаннан 
басқа жаққа көшіңдер» деген хабар келді. 
Сөйтіп, біз жазда Қарақалпақстанның Төрткөл 
деген қаласына көштік» дейді Аргуния. Міне, 
осындай елім деп еңіреген азаматтың жақын 
досы, тығыз қарым-қатынаста болған Ахметжан 
да, халықтың қамқоршысы болған адам еді. Ел 
ішіндегі әңгімеде екі қайраткердің достығының 
себебін құрдастығына саяды. Ақиқатында, 
тарихи құжаттар бойынша Ақбайдың Жақыбы 
да 1866 жылы туған. Бірақ, біздің пайымдауы-
мызша ынтымақтастық олардың құрдастығында 
ғана емес, мақсат пен мүдденің бірлігінде. Қос 
тұлға да халықтың қамын ойлаған азаматтар 
болғандығында. 

Көне көз қариялардың айтуынша төңкерістен 
кейінгі келесі жылы, осы негізге сүйене отырып 
айтқан біздің пікіріміз бойынша 1918 жылы 
ақтардың елу солдаты Жуанқоңыр деген таудың 
бауырында жолаушы келе жатқан үш салт аттыны 
қолға түсіреді. Үшеудің бірінің Ақбайдың Жақыбы 
екенін біліп қойған әскербасы оны ұстап қалады 
да, екеуін қоя береді. Бірақ аттары болдырған 
ақтар екі күн тынығу үшін сол жерде аялдап 
қалады. Ал, босаған екеуі бірден Талпақтың 
Ахметжанына келеді.

- Аға, біз ақтарға кездесіп қалдық. Жақып 
ағаны ұстап қалды да, бізді босатты. Оны 
атаманға апарамыз, жауапқа тартады дейді, не 
істейміз? – деп налиды. Ахметжан болса жүз 
құр атты алдына салғызып, бір ту биені жетекке 
алғызып, бірнеше жігітпен ақтарға келеді. Кел-
ген бетінде биені сойғызып, астырып, оларды 
тамақтандырып, жүз атты сыйға тартады. Әбден 
риза болған әскербасы:

- Мына құрметіңе мен разымын, қандай 
қалауың бар? – дегенде Ахметжан:

- Бойына талап қонған иісі қазағыма қанат 
болған, Арқаның бір асылын абақтыға жаптырмақ 
ойың бар екен. Раыңнан қайт, шешіміңді айт, 
келісіп жолыңды бер, келісімге қолыңды бер. 
Қайтесіңдер асыл текті, сендердің де замандарың 
өтті, судың да сұрауы бар деген, ойланыңдар! 
– деп нығыздай айтады. Әскербасы келісіп, 
Ақбайдың Жақыбын босатады. Ауылға келіп, 
тай сойдырып, ет астарып, Ахметжанның үйіне 
«Сәлем береміз» деп, «Әңгіме тыңдаймыз» 
деп ел жинасады. Ет піскенше біраз әңгіме де 
айтылады. әңгіме айтып отырып Жақып мырза 
әрегідік басын шайқап-шайқап қояды екен. 
Байқап отырған бір адам сұрақ қойыпты:

- Бағанадан бірі көріп отырмын, сіз әңгіме 
айтқанда басыңызды неге шайқай бердіңіз? 

Сонда Ақбайдың Жақыбы:
- Бүгін Ахаң үлкен іс қылды, сөзі өтіп, 

тілі жетіп, мені құтқарды. Әй, Талпақ-ай! Әй, 
Талпақ-ай! Ахметжанды оқытпадың, ойына білім 
тоқытпадың, сондағы ісі мынадай! Егер оқыған 
болса, ойына білім тоқыған болса, дұшпанды 
табанына салып иілер еді, иісі қазақты билер 
еді, - депті. Мұны естіген Ахметжан:

- Иә, бүгін бір үлкен іс қылдым, хабар жетіп 
ақтардың әскеріне бардым, бастығына қолға 
салдым, сөзім өтіп, тілім жетіп, Жақаңды босатып 
алдым. Әй, Ақбай-ай! Әй, Ақбай-ай! Заманның 
ағымына ердің, Жақыпты орыстың оқуына бердің, 
оқысын деп еңбек еткіздің, не мұратқа жеткіздің? 
Иісі қазаққа ғана емес, орысқа да танылды бірақ 
олардан да дұшпан көздер табылды, жала жа-
былды, қуғын көрді, сүргін көрді! Егер оқытпасаң, 
әрі барса иісі Арғын ғана білер еді, мен сияқты ел 
ішінде қуғын көрмей жүрер еді! – депті. Көп ішінде 
отырған Қосыбай баласы Алтынбек:

- Саудадан бөз қалады, шешеннен сөз 
қалады, бұл құрдастардың қалжыңы ғой, - деген 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

АТАНЫҢ СӨЗІ – АМАНАТ
екен.

Енді біз осы айтылған әңгімеге талдау жасап 
көрелік. Алдымен деректерге жүгінейік.

Тарихтағы үлкен тұлға Ақбайдың Жақыбын 
оқырманға таныстыру біздің ойымызша міндетті 
емес. Өйткені ол қазақ халқына еңбегі сіңген 
қайраткер, танымалы азамат. Ал, «Алты 
Алаштың ардағы» деген айдармен Қайырбек 
Садуақасовтың жарыққа шығарған «Жақып 
Ақбаев» деген еңбегінде: «Есімі алты алашқа 
Мәшһүр болған Жақып мырза Ақбаев 1876 
жылғы (1866 жыл болуы керек, баспада ба-
сылу барысында жаңсақ кеткен тәрізді М.А.) 
7 қарашада кезіндегі Қарқаралы округы, 
Берікқара болысындағы Төңіректас, немесе 
қазіргі Жезқазған облысы, Ақтоғай ауданындағы 
«Еңбек» совхозы орналасқан аймақтағы Ақбай 
қыстағында дүниеге келген» деп жазады. Бұл 
мұрағат дерегі, тарихы шындық. Егер жаңағы 
ел ішінде айтылып жүрген әңгімені негіз етіп, 
Ахметжанды Ақбайдың Жақыбымен құрдас 
деп қарастырсақ, онда олда 1866 жылы туған 
болып шығады. Екіншіден, әңгіменің мазмұны 
өзгеріске ұшыраған, өңделген деуге негіз 
жоқ. Себебі ол бірнеше ғасырларды басынан 
өткерген, талай өнерпаздардың елегінен өткен 
«Қобыланды батырдың» жыры емес. Үшіншіден, 
әңгіменің өзегінде ақиқаттың жатқандығын тағы 
да Қ. Садуақасовтың еңбегінен аңғарамыз. 
Онда: «Қазан төңкерісінен кейін де Ж. Ақбаевтың 
жағдайы күрт өзгере қоймайды. 1918 жылы ақ 
қазақтардың ату жазасынан кездейсоқ аман 
қалған Жақаң Алашорданың белсенгері, ұлтшыл 
деген айыптан кеңес орындары да байып 
тапқызбайды» деп көрсеткен. Яғни, осы жолғы 
құтқарушы Талпақтың  Ахметжаны болуы әбден 
мүмкін.

Енді шешендік сөздерге назар салып көрелік. 
«Бойына талап қонған, иісі қазағыма қанат 
болған, Арқаның асылы». Бұл Ахметжанның 
Жақыпқа берген бағасы. Сыртқы сұлулығы 
ырғаққа сәйкес тербеліп тұр. Ал, ішкі мазмұны 
өте маңызды. «Талаптағы нұр жауар» дейді 
қазақ. Яғни, шешеннің «талап қонған» дегені, 
Жақаңа «нұр жауған азамат» дегенді мегзейді. 
Ал, «қазаққа қанат» болуы «ел жүгін арқалаған 
азамат» дегенде аңдатса, «Арқаның асылы» 
деуі «Жақсының аты қалады» демекші, есімі мен 
еңбегі ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді дегенді 
сездіреді. Өйткені, «асыл» ешқашан тозбайды, 
солмайды.

Сондай-ақ, Ахметжанның өзі де осал адам 
емес. Бойына бес қаруын асынған ақтардың 
әскербасысына күш көрсете сөйлейді: «Райыңнан 
қайт, шешіміңді айт! Келісіп жолыңды бер, 
келісімге қолыңды бер!» яғни, берсең қолыңнан, 
бермесең жолыңнан аламын деп отыр. Сонымен 
қатар ескерту де бар: «Қайтесіңдер асыл текті, 
сендердің де замандарың өтті!» Осының бәрін 
әскербасы түсінбей отырған жоқ, сезіп, біліп отыр. 
Көнбеске шара жоқ, өйткені, Ахаң мықты адам, 
еліне арқа сүйей айтып отыр.

Ал, Жақыптың «Әй, Талпақ-ай! Әй, Талпақ-
ай!» деуі, немесе Ахметжанның «Әй, Ақбай-ай!, 
Әй-Ақбай-ай!» деуі, қазақи дәстүр тұрғысынан 
қарасақ «Құрдастың өзіне өкпе жүрсе де, 
сөзіне өкпе жүрмейді», замандас тұлғалардың 
әзілі. Бірақ, әзілдің аясында да ақиқат жатыр. 
Жақыптың Ахметжанды «Дұшпанды табанына 
салып илер еді, иісі қазақты билер еді» деп 
суреттеуі өті жоғары деңгейде бағалауы. Яғни, 
Жақаң Ахаң сондай деңгейге лайық болғаннан 
кейін айтып отыр. Сол тәрізді Ахаң да Жақаңды 
«иісі қазаққа ғана емес, орысқа да танылды» деп 
оның Ресей төңірегіндегі елдердің барлығына 
танылған ұлт қайраткері ретінде баға береді. 
Яғни, бұл әңгіменің, мазмұнынан үш мәселені 
аңғарамыз. Алғашқысы шешендік өнердің 
тамаша үлгісі, екіншісі тарихи дерек, үшіншісі 
азаматтардың тарихтағы тұлғасы.

Талпақтың Ахметжаны туралы әңгімелерді, 
шешендік сөздерін Сағынбай, Бабажан, Ілияс 
тәрізді қариялардан естіген едік. Олардың 
арасында Ахаңды көзімен көргендер де бар. 
Мәселен, ол кісіні алғашқы көруін Әбдудің Ілиясы 
былайша әңгімелейді:

«1918 жылдың күзі болатын. Әкемнің 
қайтыс болғанына төрт жылдан асқан еді. 
Шешемнің айтуымен жас та болсам, малға қарап, 
ағайындармен бірлесіп бағымға жіберетінмін. За-
ман талабына орай мал басын азайтып, елуден 
астам жылқы он шақты сиыр, жүзге тарта қой 
қалдырған едік. Күздің бір айының ішінде үш рет 
барымталап жылқының жартысынан көбін алып 
кетті. Кімдер екенін біле алмай дал болдым. 
Жасы үлкен ағайындармен ақылдастым. Бір 
жанашыр:

- Әй, Ілияс, сен өзің біле де, таба да 
алмайсың. Осы өңірде жақсылығы жаннан 
асқан, қиналғандарға қол ұшын беретін, ел ішінің 
жағдайын толық білетін бір ғана адам бар. Ол – 
Талпақтың Ахметжаны. Саған бір көмектессе сол 
ғана көмек жасайды. Бірақ, ол кісі алдына барған 
адамды сынайды. Өтсең қуана бер, өтпесең бір 
дәм ішесің де қайтасың, реніш болмайды, - деді. 
Сонымен, немере ағам екеуіміз бармаққа бел 
буып, бірге аттандық.

Күн шыға аттанған біз түс ауа қажы атаның 
ауылына келіп, би ағаның көрші үйіне түстік. 
Жағдайымызды айтқаннан кейін, үй иесі би ағаға 
барып, қабылдайтынын айтып келді. Сәлден 
кейін сәлем беріп, табылдырықтан аттадым. 
Аққұба өңді, ат жақты, бойшаң адам екен. Үстінде 
оқаланған шапан, басында тақия. Сәлемімді 
алған бетте:

- Қай баласың? – деді.
- Әбдудің баласымын, атым Ілияс, - дедім.
- Е, Әбдуден бір жетім қалды деп естуші едім, 

маған келгендегі мақсатың не? – деді.
Алдында ауылдан шыққанда үлкендердің 

айтқанын әбден ұғып алған мен, ойлана отырып, 
сұрақтарға абайлай жауап бердім.

- Би аға, келген мақсатым сізге сәлем беру! 
– дедім.

- Мақсатыңа көңілім толды, тауып сөйледің, 
енді тілегіңді айт!

- Тілегім сол, сізден көмек сұрай келдім.
Би ағаның мақтағанына көңілім көтеріліп, 

еркін сөйлей бастадым.
- Көмегіңе қол ұшын берейін, шаруаңды айт!
- Менің жетімдігімді басынып, малымды 

ұрлап алды, соны таптыруға жәрдем етсеңіз!
- Ұры мықты болса жылқы ұрлайды, күпті 

болса сиыр ұрлайды, қартайғанда қой ұрлайды, 
жантайғанда астындағы көпшігін ұрлайды, не 
жоғалттың? – деді.

- Жылқы – деп жауап бердім.
- Жарайды, таптырамын, ертең кешке дейін 

еліңе жеткізеді, ал өзің әкең Әбдудің сыбағасын 
жеп қайт! – деді де, сырттан кіріп келген бір 
жігітке, – Мына Әбдудің ұлына бір жауыр атты 
жетегіне байлаңдар, - деп маған сынай қарады. 
Би ағаның көзқарасын түсінген мен, бірден жауап 
қаттым:

- Би ағаның қолынан алған жауыр ат, жай 
адамнан алған тұлпардан көш ілгері емес пе? 
– дедім.

- Бала болсаң да байыпты сөйлеуді үйреніп 
қылған екенсің, адамды семіртетін көңіл, шира-
татын өмір ғой, алдыңнан жарылқасын, - деп 
ризашылығын білдірді. Сол сәтте әлгі жігіт есікті 
ашып:

- Би аға, бізде жауыр ат жоқ екен, не істеймін? 
– деді. Би ағаң қынжыла жауап қатты.

- Осы күнгі жастар сөз астарын түсінбейтін 
болып барады. Нұрлан деген болыс таз адамды 
кемсіткенде Жұмыр деген шешен: «Болысеке! 
Ит жақсысы тазы болады, ет жақсысы қазы бо-
лады, жер жақсысы саз болады, мезгіл жақсысы 
жаз болады, құс жақсысы қаз болады, адам 
жақсысы таз болады» деген еді, менің «жауыр 
ат» дегенім әбден бапталған тәуір ат дегенім емес 
пе? Дұрысын беріңдер! – деді. Би аға мені бала 
деп олқысынбай барған шаруамды тындырып 
қайтарды».

Енді осы әңгіменің мазмұнына назар салып 
көрелік. Ұлттың болмыс-бітімін танытатын бір 
ерекше белгі – дәстүр яғни дәстүрін жоғалтқан 
ұлт – кемтар. Әңгімедегі айрықша назарға түсетін 
жәйіт көнеден келе жатқан керемет дәстүр – 
баланың қабылетін аңдау үшін, бағытын байқау 
үшін арнайы сыннан өткізу. Мұндай әңгімелерді 
ел ішінен көптеп кездестіруге болады. Мәселен, 
Сырым батырды бала кезінде әкесі Бақай деген 
сыншыға жібереді. Сәлем бере келген балаға 
Бақай сыншы:

- Ей, Сырым, жоқтан бар болдың,
Айырдан нар болдың,
Қамқа тон тозды,
Атадан ұл озды, 
Ападан қыз озды,
Боздан буырыл озды,
Сен осыған жауап берші? – дегенде Сырым:

- Ей, Бақай ата!
Жоқтан бар болсам құдайдың құдыреті 

шығар,
Айырдан нар болсам атам үлкен болған 

шығар.
Қамқа тон тозса, киюі салақ болған шығар.
Анадан қыз озса, шіркіндігі болар,
Атадан ұл озса, еркіндігі болар, - деп жауап 

береді.
Яғни, баланы сыннан өткізу тек бір ғана өңірге 

емес, жалпы иісі қазаққа тән дәстүр екен. Олай 
болса, Талпақтың Ахметжаны алдына келген жа-
сты сынау арқылы қалыпты дәстүрдің дамуына, 
сабақтасуына өзінің үлесін қосып отыр.

Әңгімедегі екінші мәселе – шешендік. Және 
ол жай ғана шешендік емес, философиялық 
шешендік. Мәселен, бір ғана тіркесін алып 
көрелік. «Бала болсаң да байыпты сөйлеуді 
үйретіп қалған екенсің адамды семіртетін көңіл 
ширататын өмір». «Байыпты сөйлеу» деген 
тіркес қазақта көнеден бері қолданылып келеді. 
Оны көбінесе көпшілік «орнықты сөйлеу» 
мағынасымен үндестікте қабылдайды. Бұл 
дұрыс. Бірақ мағына мұнымен ғана шектелмейді. 
«Байыптының» түбірі «Бай» деп алсақ сөз 
байлығына мегзейді екен. Яғни, «байыпты 
сөйлеу» Тапқырлықтың да нышаны. Ал, «адамды 
семіртетін көңіл, ширататын өмір» деген қанатты 
сөз шешеннің төл туындысы. Мұны, мақал 
ретінде қабылдап, қолдануға, талдауға болады. 
Өйткені, тіркес «тоқсан сөздің тобықтай түйінін» 
беріп тұр.

Үшіншіден халықтың шешенді өте қадырлеп, 
сыйлайтындығы. Оны Ахаң да жақсы білді. 
Сондықтан «Жоғың ертең түске дейін табылады» 
деп сенімділікпен айтуы осыған байланысты.

Жақсысын жанындай жақсы көрген қазақ 
халқы әр кез Талпақтың Ахметжанына құрметпен 
қараған. Еңбегін бағалай білген. Нәтижесінде ол 
кісі Әлтеке, Сарым, Кернейге болыс та болады. 
Осыған орай ел аузында сақталып жеткен тағы 
бір әңгімеге құлақ түрелік.

Бірде ел жиылып мәжіліс құруға кіріскенде 
ел ақсақалы ортаға шыққан Талпақтың Ахмет-
жанын: «Нұра болысының халық сайлаған биі, 
ұлық сайлаған болысы Ахметжан жиынды аша-
ды» депті. Сөйтсе жиылған көпшіліктің алдында 
отырған атақты Адамбай, Тұрсынның Топатайы 
Ақаңды құрдас санап ойнай береді екен, бы-
лай депті: «Нұраның биі де Ахаң, болысы да 
Ахаң, ал енді астына ат мінгізіп, иығына шапан 
жабыңдар!». Бір жылдары Топатай бастаған бір 
топ елдің игі жақсылары Ертіс өзенінен өтпек 
болып, көпшілік өтпелі салға мінгенде Топатай 
қайыққа отырыпты. Ағымы қатты тұсқа жеткен-
де қайық аударылып, Топатай суға кетер қауіпі 
туғанда, өтіп бара жатқандарға айқайлап: «Мені 
құтқарып қалған адамға 5 сом беремін» дейді. Ол 
кезде бұл үш аттың құны екен. Сонан бір қайықшы 
жағаға алып шығып, Топатай қалтасын қарағанда 
5 сом болмай, 3 сом табылып соны береді. Осы 
әңгіме ойына оралған Ахаң:

- Е, Топеке, Топеке! Тауып айттыңыз, 
талайлардың белінен басып, ауызын жауып 
айттыңыз! Бірақ, осы байлығыңыз қара Ертістің 
суынан өткенде қайда қалды екен? – депті. 

Бұл әңгімеден ел ішінің жай-күйін, тыныс-
тіршілігін жан-жақты біліп отырған басшы-
ны, тапқырлықпен ұшқыр ойды ұштастыра 
білетін алғырықты айқын аңғарамыз. Әңгімедегі 
шешендік Ахаңның алғашқы не соңғы сөзі емес, 
бірақ, қай кезде болмасын түйін сөздің сол кісіге 

келіп тірелетіндігін айғақтай түсетін мысал болып 
табылады.

1915 жылдың жазында белгілі ақын Нар-
мамбет Орманбетұлының ұйымдастыруымен 
кейін ел ішіне аңыз болып тараған үлкен басқосу 
өткізіледі. Ондағы негізгі себеп, абақтыдан босап 
келген атақты Мәди ақынды шақырып, қонақ 
ету болтатын. Алдын ала елдің иігі жақсылары 
да жиылыпты. Олардың арасында Адамбай – 
Тұрсынның Топатайы, Тобықты Ақсаққалдау 
Тілеш бай, Әлтеке Қосыбай шешен, Сарым – 
Байдәулет Талпақтың Ахметжаны тәрізді сыйлы 
тұлғалар да болыпты. Мәди келерден бірер күн 
бұрын үлкен дәмде бас қосқанда Нарекең:

- Иісі Орта Жүзге би болып, кейінгіге саналы 
сөзі қалған Қазыбек бабаның әруағы риза болсын 
деп ұрпағы Мәди ақынды шақыртып отырмын. 
Ақсораңның бауырына үй тіккіздім, он ту бие 
мен он құлын сойғыздым, алты саба қымыз дай-
ындаттым. Ауыл жігіттеріне айтып, балуан күрес 
ұйымдастыртам. Қандай ойларыңыз бар? – деп 
сауал тастайды.

Тілеш бай тұрып:
- Мәди келген күні, өзінен бата сұрап бір ақбоз 

атты құрмалдыққа шалайық, ол менің мойынымда 
болсын! – дейді.

Топатай:
- Бір, саба саумалды сары уыз күйінде 

сақтап сусын ретінде беріп отырайық, ол менің 
міндетімде болсын! – депті.

Қосыбай шешен:
-  Сер ін і  серг і тер  б ір  амал,  әнші  - 

домбырашылардың өнері, оған мен жауапты 
болайын! – дейді. Сонда Талпақтың Ахметжаны:

- Әншіні ширататын саз емес пе?
Аңшыны ширататын тазы емес пе?
Балуанды ширататын күрес,
Батырды ширататын сайыс,
Шешенді ширататын сөз,
Ақынды ширататын айтыс,
Ел ішіндегі ақындардың басын қосып, айты-

сты өткізу менің мойынымда болсын? – депті.
Сонан Әбіш, Түсетай, Жуаспай, Бабас тәрізді 

ақындар келіп айтысты ұйымдастырып оған 
Мәдидің өзі де арласып, тамаша ақындар сайысы 
өтеді. Сол айтыста біраз ел адамдарының аттары 
да айтылған. Мәселен:

Қапастан ұштың босап бұлбұл құсым,
Мақпазда әр не болса жазу үшін.
Арғымақ аса шауып, торға түстің,
Көтермей ағайынның қайрат – күшін, -
деп Әбіш жырлағанда Мәдидің абақтыдан 

енді ғана босап шыққанын аңғартады.
Әбен мен Топатайға сәлем жаздым,
Қараңыз серпініне өнерпаздың.
Надан деп қарға қылып қарқылдатып,
Мырзалар несін алдым кәрі таздың, -
деген жолдардағы Топатай туралы біз 

жоғарыда айттық.
Нарекеңнен табылған сөздің нәрі,
Таниды Нарекеңді жұрттың бәрі.
Абайша тақпақтатып жөнелгенде,
Кеудеңе орнағады әсем сазы.
Исламда біз де кенде қалғанбыз жоқ,
Елімнен Меке барған Талпақ қажы, - 
деп Ахаңның әкесінің де елге сыйлы тұлға 

болғандығын аңғартады.
Әрине, діни танымдық деңгейі жоғары болған 

әрі сауатты, әрі сындарлы Талпақ қажы, баласы 
Ахметжанды оқытпауы мүмкін емес еді. Ол 
кездегі оқу түрі тұрмысқа байланысты болатын. 
Жағыдайы төмен адамдар қай ауылда молланың 
бар екендігін сұрастырып алып, апарып оқытса, 
әлділер молланы алғызып, мектеп аштырып 
оқытатын. Ақынның тілімен айтар болсақ: 

Кенжесі Жәбекемнің аты Бабық,
Алтауың Райымбектен тудың нағып.
Біреуіңнің саждаға басың тимей,
Сауатыңды ашты ғай молда Садық, - 
деген заман еді. Дін оқуының төрт сатысын 

екі жылда толық тәмамдап шыққан бала Ахмет-
жан өзінің тапқырлығымен, шешендігімен таныла 
бастайды. 

Ел ішінде жүрген бір әңгімеде түнемелікте 
алтыбақанда бас қосқан қыз-бозбалалардың ара-
сында екі жігіт дауласып қалып, соңы төбелеске 
ұласатын жағдайға жетеді. Екі жарылып алған 
жастар «Сен мықтысың, сен мықтысың!» деген 
желеумен жігіттерді жұдырықтасуға апарады. 
Сонда Ахметжан: 

- Адамның қолы жұмса жұдырық, ашса 
алақан! Жұдырық ашудікі, алақан сабырдікі, 
ашудың өзегі әлсіздік, ақылдың өзегі мықтылық, 
ал қайсысың мықтысыңдар, көрейік! – деп 
тұтанғалы тұрған төбелесті тоқтатыпты. 

Әрине, ата – балаға сыншы. Ахметжанның 
тілге шебер, сөзге шешен, әрі әділ болып өсіп 
келе жатқандығын аңдаған Талпақ қажы оны ел 
билеу ісіне бейімдейді. Табын Бабажан деген 
қарияның айтуына қарағанда, алғашқыда Әлтеке-
Сарым, кейіннен Нұра болысына болыс болған 
Орынбай деген кісі Ахметжанға бата берген екен: 

Жәкемдей шешен бол,
Әкеңдей көсем бол,
Ақ патшаның жарғысын ал,
Көптің алғысын ал,
Ақылың ауыр, ісің тәуір болсын!
Сонымен, Талпақ қажының Ахметжаны 

мұрағат құжаттарында көрсетілгендей жалған 
жала мен 1918 жылы 24 мамырда болыстықтан 
алынса, 1931 жылы көтерілісті ұйымдастырушы 
деп жазықсыз айыпталып, атылады. Бұл жыл 
елдің игі жақсыларын жоғалтқан тауқыметті 
жыл еді. Естеліктер мен өзге де зерттеулер-
де айтылғандықтан, мұрағат құжаттарында 
көрсетілгендіктен өзге жәйіттерді қайталауды 
жөн көрмедік. 

 Түйіндей келгенде айтарымыз, өз кезінде 
Талпақтың Ахметжанының ел ішінде ең күрделі 
ауқымды деген істерге араласып отырғандығын 
осы айтылған әңгімеден толық байқаймыз. 
Ал мұндай шараларға қысу үшін, ол көптің 
қалаулысы болуы керек. Ахаң сондай деңгейден 
көріне білген тұлға.

Абдуов Мухаммадғали Ильясұлы
Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың 

Филология факультетінің деканы, филоло-
гия ғылымдарының докторы, профессор
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В  с о о т -
в е т с т в и и  с 
графиком опе-
ративно -про -
филактических 
м е р о п р и я т и й 
МВД Республи-
ки Казахстан на 
3 квартал 2018 
года, с целью по-
вышения транс-
портной дис -
циплины среди 
в од и т ел е й  и 
снижения коли-
чества дорожно-
транспортных 
происшествий, 
а также профи-
лактики нарушений Правил дорожного движения, на территории Абайского района с 08 ав-
густа и по 10 августа 2018 года проводится Республиканское оперативно-профилактическое 
мероприятие «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА». 

МЕСТНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБАЙСКОГО РАЙОНА

100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ

Несение государствен-
ной службы является вы-
ражением особого доверия 
со стороны общества и 
государства и предъявля-
ет высокие требования к 
нравственности и мораль-
но-этическому облику го-
сударственных служащих.

Действующий Закон 
«О государственной служ-
бе Республики Казахстан» 
направлен на реализацию 
Плана нации – «100 конкретных шагов по ре-
ализации пяти институциональных реформ» 
и на профессионализацию государственного 
аппарата.

В этой связи, хотелось бы подробнее 
остановиться на служебной дисциплине го-
сударственных служащих.

Служебная дисциплина (англ. official /
office discipline) - вид трудовой дисциплины, 
строгое выполнение служащими должностных 
обязанностей, установленных законодатель-
ством, правилами внутреннего распорядка, 
должностными инструкциями, приказами ру-
ководителей и условиями трудового договора.

В целях соблюдения служебной дис-
циплины в статье 43 Закона предусмотрены 
гражданско-правовая, дисциплинарная, 
административная и уголовная ответствен-
ность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение своих служебных обязанностей 
государственными служащими. 

При этом, наиболее частая ответствен-
ность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение служебных обязанностей госу-
дарственными служащими, дисциплинарная, 
за совершение которого налагаются такие 
виды взысканий как замечание, выговор, 
строгий выговор, предупреждение о непол-
ном служебном соответствии или понижение 
в государственной должности, увольнение 
с занимаемой государственной должности. 

В целях реализации Закона Указом Пре-
зидента Республики Казахстан от 29 дека-
бря 2015 года №152 утверждены Правила 
наложения дисциплинарного взыскания на 
государственных служащих, непосредственно 
определяющие порядок наложения дисципли-
нарного взыскания.

Для рассмотрения материалов служеб-
ного расследования, исследования фактов, 
касающихся дисциплинарного проступка ад-
министративных государственных служащих 
корпуса «Б», и вынесения соответствующих 
рекомендаций, в государственном органе 
создается дисциплинарная комиссия.

Департаментом Агентства по делам го-
сударственной службы и противодействию 
коррупции по Карагандинской области еже-
квартально проводится анализ работы дис-
циплинарных комиссий государственных 
органов, расположенных на территории 
Карагандинской области.

Так, по итогам анализа за 1 полугодие 
2018 года к дисциплинарной ответственности 
привлечены более 600 государственных слу-
жащих, из них больше половины- это государ-
ственные служащие местных исполнительных 
органов, остальные же служащие территори-

Укрепление служебной дисциплины на 
пути к формированию профессионального 

государственного аппарата
альных подразделений 
центральных государ-
ственных органов.

Необходимо отме-
тить, что по сравнению 
с аналогичным пери-
одом прошлого года 
количество привлечен-
ных государственных 
служащих к дисципли-
нарной ответственности 
увеличилось на 8,5%.

При этом, количе-
ство привлеченных лиц за нарушение норм 
служебной этики и за совершение дисци-
плинарных проступков, дискредитирующих 
государственную службу в текущем году 
уменьшилось на треть.

Однако, все же имеют место нарушения 
государственными служащими норм служеб-
ной этики, выразившиеся в непроявлении 
вежливости и корректности в обращениях, как 
с подчиненными, так и с гражданами.   

К сожалению, в текущем году, по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года, увеличилось количество привлеченных 
государственных служащих, занимающих ру-
ководящие должности на 34%, а количество 
привлеченных лиц, занимающих иные госу-
дарственные должности уменьшилось на 18%.

В этой связи, необходимо отметить, что 
нельзя обеспечить высокое состояние дис-
циплины, не показывая постоянного примера 
строжайшего соблюдения законности и всех 
требований государственной дисциплины. 

Руководитель, который на словах при-
зывает к повышению дисциплины, к борьбе с 
правонарушениями и их предупреждению, а 
на деле сам допускает нарушения, не исполня-
ет в установленные сроки поручения вышесто-
ящих органов, никогда не сможет воспитать в 
подчиненных высокую дисциплинированность 
и должное уважение к поручениям, как стар-
ших руководителей, так и своих собственных. 
Недисциплинированность руководителя будет 
передаваться и подчиненным.

В свою очередь, дисциплина основывает-
ся на осознании каждым сотрудником своего 
служебного долга и личной ответственности 
за обеспечение правопорядка, необходимости 
поддержания высокого профессионализма, 
нравственной безупречности, обязательности 
достойного и правомерного поведения.

В завершение хотелось бы отметить, что 
строгое следование нормам законодательства 
о государственной службе напрямую повлия-
ет на укрепление служебной дисциплины, а 
также повысит доверие населения к государ-
ственному аппарату в целом, что является не-
пременным условием формирования профес-
сионального государственного аппаратаже по-
высит доверие населения к государственному 
аппарату в целом, что является непременным 
условием формирования профессионального 
государственного аппарата. 

Д.Абаева главный специалист 
Управления контроля в сфере госу-

дарственной службы Департамента 
Агентства по делам государственной 

службы и противодействию коррупции 
по Карагандинской области

АКЦИЯ

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
После смерти Гердасовой Аксаны Юрьев-

ны, умершей 15 марта 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Паршутиной Любови Ва-
сильевны, умершей 09 августа 2014 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 
47805.

После смерти Вирбицкого Игоря Алек-
сандровича, умершего 03 августа 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 

нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 
47805.

После смерти Шалимова Алексея Сергее-
вича, умершего 31 марта 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Мактаева Амантая Аман-
гельдиновича, умершего 03 февраля 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Бейсенбековой Дариге Аскаровне. 
По адресу: г.Абай, ул.Абая 54, тел. 8702 444 
18 94.

Еліміздің дамуы қажырлы еңбек пен сапалы қызметті талап етеді. Осыған орай әр 
істе сапалы қызмет көрсету еліміздің жарқын болашағына деген нық қадам. Қазіргі таңда 
мемлекеттік қызметтеріміз күннен – күнге дамып, халқымызға қол жетімді және тиімді бола 
түсті. Халқымыздың көрсетілетін қызметтер туралы толық мәлімет алуына қол жетімділігі артты.

Мемлекет алдына қойылған негiзгi мiңдеттердiң бiрi — жоғары сапалы мемлекеттiк қызмет 
алуға барлығының бірдей қол жеткiзуi.

Осы арада барлығының бірдей қол жеткізуі деп бірінші кезекте электронды қызмет алуды 
айтуға болады. Яғни, электронды үкімет порталы арқылы қолымыздағы цифрлы қолтаңбаның 
көмегімен, ешбір адамның көмегінсіз, таныс-тамыр іздеместен, ұзын сонар кезекте тұрмай, 
ешкімге жалбарынышты болмай ақ, кез-келген қызметті көрсетілген уақытта алу артықшылығына 
ие болу деген сөз.

Бұл өз алдына мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттырып, тұрмыстық сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін жойып, әрқайсымыздың цифрлы сауаттылығымызды жоғарылатып, 
бәсекеге қабілеттілігімізді айқындайды.

Елбасының «Төртінші өнеркәсіп революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 
Жолдауындағы нұсқауларға сәйкес мемлекеттік қызметтерді электрондық форматта көрсетуді 
халық арасында танымал ету бағытында облыс бойынша бірқатар жұмыстар жүргізілуде. Атап 
айтқанда, Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Қарағанды облысы бойынша департаментінің ұсынысы бойынша облысымыздың барлық 
қала, аудандарында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер жәрмеңкелері өткізілуде, ақпараттық 
буклеттер таратылуда, ХҚКО, білім беру ұйымдарында, әр ауылдық округ әкімдіктерінің 
ғимараттарында өзіне-өзі қызмет көрсету бұрыштары ұйымдастырылып, мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді электронды алуға барлық мүмкіндіктер жасалуда.

Анықтама ретінде 2018 жылдың бірінші жарты жылдығында облыс бойынша азаматтарға 
мемлекеттік қызметтерді электронды алуға және мемлекеттік қызметтерді алудағы құқықтары 
мен міндеттерін насихаттауға бағытталған 186 баннер орнатылып, 62435 түсіндірме 
парақшалары таратылды.

Аталған іс-шаралардың басты мақсаты мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын жақсарту, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру және азаматтардың мемлекеттік органдардың қызметіне 
деген сенімін арттыру болып табылады.

Ә.Әбдікәрімов
МҚІжСЖҚІҚА Қарағанды облысы бойынша департаменті МКҚБ бас маманы 

Мемлекеттік қызмет сапасы - 
ел болашағы

УГД по Абайскому району сообщает, что согласно 
ст.29 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 
платежах в бюджет» лица и (или) структурные подраз-
деления юридического лица обязаны:

1) в порядке, по форме и в сроки, которые установ-
лены уполномоченным органом, уведомлять налоговые 
органы о получении денег и (или) иного имущества от 
иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без гражданства в раз-
мере, превышающем установленный уполномоченным 
органом размер, в случае, когда деятельность получателя 
денег и (или) иного имущества направлена на:

оказание юридической помощи, в том числе 
правовое информирование, защиту и представительство 
интересов граждан и организаций, а также их консуль-
тирование;

изучение и проведение опросов общественного мне-
ния, социологических опросов, за исключением опросов 
общественного мнения и социологических опросов, про-
водимых в коммерческих целях, а также распространение 
и размещение их результатов;

сбор, анализ и распространение информации, за 
исключением случаев, когда указанная деятельность 
осуществляется в коммерческих целях;

2) в случае, предусмотренном подпунктом 1) части 
первой настоящего пункта, представлять в налоговые 
органы сведения о получении и расходовании денег 
и (или) иного имущества, полученных от иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранцев, лиц без гражданства, в порядке, сроки и по 
форме, которые установлены уполномоченным органом.

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, 
не распространяются на:

1)государственные учреждения;
2) лиц, занимающих ответственные государствен-

ные должности, лиц, уполномоченных на выполнение 
государственных функций, депутатов Парламента Респу-
блики Казахстан и маслихатов, за исключением депутатов 
маслихатов, осуществляющих свою деятельность на 
неосвобожденной основе, военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных и специальных государственных 
органов при выполнении должностных обязанностей;

3) банки второго уровня, организации, осуществля-
ющие отдельные виды банковских операций, страховые 
организации;

4) налогоплательщиков, подлежащих налоговому 
мониторингу;

5) организации дошкольного и среднего образования, 
организации образования, реализующие образователь-
ные программы технического и профессионального, 

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
послесреднего, высшего и послевузовского образования, 
а также автономные организации образования и между-
народные школы;

6) деньги и (или) иное имущество, полученные в свя-
зи с осуществлением деятельности лиц, занимающихся 
частной практикой, арбитров, оценщиков, аудиторов;

7) субъекты квазигосударственного сектора;
8) дипломатические и приравненные к ним пред-

ставительства иностранного государства, консульские 
учреждения иностранного государства, аккредитованные 
в Республике Казахстан, а также на их сотрудников;

9) деньги и (или) иное имущество, направленные 
на развитие национальных, технических и прикладных 
видов спорта, поддержку и стимулирование физической 
культуры и спорта, а также предназначенные для про-
ведения спортивных мероприятий, в том числе междуна-
родных спортивных соревнований, спортивно-массовых 
мероприятий;

10) деньги и (или) иное имущество, получаемые 
на основании международных договоров Республики 
Казахстан;

11) деньги и (или) иное имущество, получаемые в це-
лях оплаты лечения или прохождения оздоровительных, 
профилактических процедур;

12) деньги и (или) иное имущество, получаемые в 
виде выручки по внешнеторговым контрактам;

13) деньги и (или) иное имущество, получаемые за 
организацию и осуществление международных перевозок, 
оказание услуг международной почтовой связи;

14) деньги и (или) иное имущество, получаемые в 
рамках заключенных в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан инвестиционных контрактов;

15) суммы дивидендов, вознаграждений, выигрышей, 
ранее обложенные индивидуальным подоходным налогом 
у источника выплаты, при наличии документов, подтверж-
дающих удержание такого налога у источника выплаты;

16) иные установленные Правительством Республи-
ки Казахстан случаи.

2. Информация и материалы, публикуемые, распро-
страняемые и (или) размещаемые лицами, указанными 
в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 1 настоящей 
статьи, за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранцев 
и лиц без гражданства, должны содержать сведения 
о лицах, сделавших заказ, указание об изготовлении, 
распространении и (или) размещении информации и 
материалов за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранцев 
и лиц без гражданства.

УГД по Абайскому району
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Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұны мен мәтініне жарнама беруші 

жауап береді. 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламного текста несут сами рекламодатели.
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

В кафе «Sole Mio» 
требуются бармен и офи-
циант. Зарплата высокая. 
Обр. по тел.87012405694, 

87003286394.

В ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» требуются 
специалисты отдела материально-технического снабжения!

Требования к квалификации:  
- высшее образование (экономическое или техническое по специаль-

ности - теплоэнергетика)
-    желателен опыт работы в области снабжения
Телефон: 8 721 53 3 25 50
  8 721 53 3 25 57

ЖАЗ - 2018 / ЛЕТО - 2018

Любой способный и добро-
совестный ученик  нашей школы 
мечтает хорошо учиться  и сдавать 
экзамены на «отлично», но порой 
трудно понять, как выделиться из 
общей массы. 

Что можно предпринять, чтобы 
именно вас заметили среди мно-
жества других? Один из способов 
сделать свое заявление отличным 
от остальных - посещение летней 
школы. Это не только поможет вам 
обратить на себя внимание, но и 
принесет большую пользу. 

Что такое летняя школа? Летняя 
школа  - это программа, обычно про-
должительностью 12 дней и более, на протяжении 
которой присутствующим, как правило, предлагается 
интенсивное изучение таких предметов как мате-
матика, обучение грамоте, литературное чтение, 
английский и русский зыки в сочетании с внекласс-
ными мероприятиями. В 2017-2018 учебном году в 
ОСШ № 8 поселка Кзыл летняя школа  «РОСТОК» 
(Радостный, Отзывчивый, Смелый, Трудолюбивый, 
Организованный Коллектив) работала под девизом:

 « Ни шагу назад, ни шагу на месте,
А только вперед и только все вместе!!!».
Занятия  в летней школе вели учителя русского 

языка Костецкая Анастасия Валерьевна,  английско-
го языка Голубцова Мария Михайловна, математики 
Монахова Елена Олеговна и учитель начальных 
классов Кнуренко Евгения Леонидовна

Причины, по которым ребята поселка захотели 
учиться в летней школе это:

• Чтобы улучшить свои оценки. Пожалуй, наи-
более очевидная причина  увеличить свои шансы 
на успешную учебу.  Дополнительные занятия по-
могли закрепить то, что ребята изучали в школе, и 
дали более глубокие знания, на которые они смогут 
опираться в дальнейшем.

• Чтобы поработать над учебной дисциплиной, 
в которой вы не уверены. Летняя школа - заме-
чательный способ подтянуть предметы, которые 
«хромают». 

• Чтобы сделать следующий учебный год 
немного легче. Если вы новичок в тех предметах, 
которые планируете осваивать на будущий год, то их 
предварительное изучение во время летней школы- 
отличный способ познакомиться с ними и дать себе 
своеобразную фору, снизив тем самым нагрузку, 
которая ожидает вас, когда вы вернетесь в школу в 
сентябре.

Каждый имеет собственные причины для по-
ступления в летнюю школу - некоторые просто 
хотят заняться чем-нибудь интересным во время 
долгих каникул!

 Разумеется, летняя школа приносит большую 

Зачем нужна летняя школа?

пользу, речь идет  о том, чтобы помочь отстающим 
ученикам повысить свои оценки. 

В летней школе создана особая атмосфера, 
в которой акцент делается на том, чтобы учиться. 
Интенсивные занятия держат в постоянном тонусе, 
и в данный период времени вы полностью погружа-
етесь в предмет (или предметы) - на несколько дней 
или даже недель. Результатом является высокий 
уровень подготовки в изучаемой области и более 
глубокие знания, чем у ваших сверстников, которые 
не посещали летнюю школу.

В  летней школе вы находитесь в окружении 
единомышленников, которые так же заинтересова-
ны в обучении, как и вы, поэтому вам не придется 
отвлекаться на лиц, нарушающих дисциплину. Мно-
гим такая обстановка кажется свежей переменой в 
рутине школьной жизни. 

Значение летней школы выходит за рамки 
очевидных академических плюсов, помогая детям 
развивать важные жизненные навыки.

Летние школы обычно предлагают обучение 
в небольших группах, то есть такую обстановку, в 
которой даже самые застенчивые ученики имеют 
возможность высказаться и предложить свои идеи 
и мнения в групповой дискуссии. Общаясь со свер-
стниками, ребята научатся находить общий язык с 
людьми любого круга и развивать уверенность. 

Летние школы обычно предлагают целый ряд 
развлекательных мероприятий, чтобы помочь де-
тям расслабиться после напряженной учебы. Нет 
никаких сомнений в том, что посещающим её детям 
дает целый ряд преимуществ. Кроме того, что она 
развивает академические и социальные навыки и 
становится важным пунктом будущего резюме, лет-
няя школа - это еще и невероятно весело!  Ученики 
получат удовольствие от неформального общения, 
от того, что  являются единомышленниками - это 
люди, которые так же, как и вы, хотят добиться успеха 
и дать себе наилучший старт в жизни.

Е. Монахова
Директор летней школы

О проведении республиканской 
акции «Дорога в школу»

Во исполнение поручения Главы государства 
об обеспечении полной посещаемости учащими-
ся школ, для оказания поддержки школьникам 
из малообеспеченных и многодетных семей во 
время подготовки к началу учебного года и пред-
упреждения неявки детей в школу по социальным 
причинам, десятый год в республике проводится  
акция «Дорога в школу». 

 Детям из малообеспеченных и социально 
незащищённых семей, а также категории детей, 
определённых законодательством Республики 
Казахстан, оказывается  помощь в подготовке к 
новому учебному году.

Первый вопрос  -  учебники.  Все дети будут 
заниматься по учебникам нового поколения, 
которые постепенно переиздаются. Школьники 
нашего района учебниками пользуются бесплатно. 
Учебники выдаются в школьной библиотеке на 
возвратной основе.

Второй вопрос  -  школьная форма. Школьная форма обязательна по всей республике. 
Считается, что это дисциплинирует, формирует вкус, прививает культуру делового стиля 
одежды, что форма удобна и даже благоприятна для здоровья. И никаких дебатов – вперёд, 
на ярмарки и в магазины.

Мир спасёт  доброта. К великому счастью, в нашей стране и сегодня есть множество людей 
добрых, самоотверженных, отзывчивых на чужую беду. Доброту,  как и любое другое качество, 
надо воспитывать делом. 

В школах Абайского района функционируют  пункты помощи «Забота», куда можно принести 
не только новые вещи, но и подержанные, которые ещё могут послужить детям.

Районный отдел образования обращается от имени детей, их родителей к спонсорам: 
предпринимателям, руководителям предприятий и хозяйств, бизнесменам с просьбой принять 
участие в Республиканской акции «Дорога в школу», оказав посильную помощь нуждающимся 
детям. Оказание помощи нуждающимся детям можно направлять непосредственно в выбран-
ную школу района или через районный отдел образования.

Районный отдел образования

«Jasnar» жазғы сауықтыру алаңы 
2018 жылы «Қуаныш» мектеп-балабақша 

кешенінде екі маусымдық жазғы сауықтыру 
алаңы өз жұмысын атқарды. ІІ маусым 
25 маусым және 13 шілде аралығында 
ұйымдастырылды. Балаларды сауықтыру мен 
жазғы демалыс уақытындағы бос уақытын 
ұйымдастыруға бағыттандырылған жазғы 
сауықтыру алаңының ІІ маусымында 20 бала 
жұмылдырылды. Аға тәлімгері – Смирнова 
Ирина Петровна, тәлімгерлер – Ақмағанбет 
Бақытгүл Сағатқызы және Сәду Арайлым 
Жетпісқызы болды.  2018 жылы еліміздің 
жүрегі – Астана қаласына 20 жыл толуына 
орай жазғы сауықтыру алаңының ІІ маусымы 
Астана қаласына сапар жасаушы  «JASNAR» 
туристтік агенттігі ретінді жүзеге асырылды. 
Жасақ балалары біздің туристтік агенттікпен бірге 14 күн бойы Астананың әсем жерлеріне 
саяхаттады. Саяхат барысында сауықты, дамыды және білімдерін жетілдірді. 

«JASNAR» туристтік агенттігінің маршруты Астана қаласының көрікті де қайталанбас орын-
дары болды. Олар: «Атамекен» этно-мемориалды кешені, «Дәулет» спорт кешені, «Думан» 
ойын-сауық орталығы, замануи өнер мұражайы, «Назарбаев» зияткерлік мектебі т.б. болды. 
Жазғы сауықтыру алаңы шілденің алғашқы жексенбісі - Домбыра күні, 6 –шілде – Астана күні 
сынды айтулы күндер түсті. Атаулы күнде жоспар бойынша атылып өтілді, әр түрлі іс-шаралар 
өткізілді. 

Б.Ақмағанбет «Қуаныш» МБК КММ мұғалімі  

В №29 от 28.07.2018 года газеты «Абай-Ақиқат» в разделе «Аукцион» допущена 
ошибка. Стоит читать: «Дата и время аукциона: 22 августа 2018 года 1100 часов по 
времени города Астаны», «Гарантийный взнос для участия вносится на реквизиты 
единого оператора в сфере учета государственного имущества: 

Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; 
БИН: 050540004455;
Расчетный счет (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330;
Наименование банка: АО "Народный банк Казахстана"; 
БИК: HSBKKZKX; 
КНП: 171; Кбе: 16»

ПОПРАВКА

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Утерянный в 2010г. кассовый аппарат «Микро-105Ф», заводской номер: 0102628, номер 

паспорта: 0102628, год выпуска: 2003 и регистрационную карточку, книгу учета наличных денег, 
товарных чеков «ИП Казымова С.С.».

ТРЕБУЮТСЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА АБАЙ!

 В связи с проведением реконструкции водопроводных и кана-
лизационных сетей г. Абай планируется отключение водоснабжение 
г.Абай с 13.08.2018 года по 18.08.2018 г. в дневное время суток (с 
09.00 до 20.00 ч.).

А также сообщаем, что планируется локальное отключение во-
доснабжение на следующих улицах г.Абай: Школьная, 10 лет Неза-
висимости РК, К.Маркса с 13.08.2018 года по 18.08.2018 г. в дневное 
время суток (с 09.00 до 20.00).

Жителям необходимо иметь суточный запас воды.
Приносим свои извинения за временные неудобства.

ГУ «Аппарат акима города Абай»

Телефон редакции: 4 14 29
Эл.почта: abayhabar@mail.ru

АКЦИЯ


