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АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕКӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ
Кезектен тыс сессия отырысы 

Сейсенбі күні аудандық мәслихат сессиясының кезектен тыс 33-інші шақырылымы 
өтті. Тұрақты комиссия отырысына аудан әкімі Б.Асанов, мәслихат хатшысы Б.Цай, сессия 
төрайымы Қ.Алдабергенова және аудандық мәслихат депутаттары қатысты. Кезектен тыс 
сессия шақырылымында 2018-2020 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы өткен жылғы 
мәслихаттың 23-інші сессиясының шешіміне өзгерістер енгізу туралы қаулы қабылданды. 

Сонымен қатар, аудандық әкімшіліктің конференция залында 34-інші кезектен тыс сессия 
шақырылымы да өтті. Күн тәртібіне сай 2018-2020 жылдарға арналған елдімекендер, кент, 
аудандық маңыздағы қалалар бюджеті туралы есеп берілді. Аудандық бюджетке қосымшалар 
мен өзгерістер енгізіліп, басқа да сұрақтар қарастырылды. Кезектен тыс сессия отырысының 
соңында депутаттар ауыл әкімі қызметіне үміткерлерді тыңдап, түрлі сауалдарды ортаға салып, 
өз ойларымен бөлісті. 

Өз тілшімізден 

МЕДИАЦИЯ - КЕЛІСІМ ЖОЛЫ
Абай қаласы әкіміні аппаратының ұйымдастыруымен орталықтандырылған кітапхана 

жүйесінде ағымдағы жылдың 3 тамыз айында бірыңғай республикалық медиация күні өткізілді. 
Аталған іс шараға - аудандық ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас ма-
маны, аудандық қоғамдық кеңестің  төрағасы мен мүшелері, "Нұр отан" партиясы, аудандық 
соттың маманы, этномәдени бірлестіктер мен жастар қатысты. Ұйымдастырылған шара бары-

сында Президенттің "Бес әлеуметтік бастама", "Рухани Жаңғыру" бағдарламалары бойынша 
қоғамымыздың әлеуметтік және рухани тұрақтылығының негізі ретінде анықталған мақсаттар 
мен міндеттерді  нақтылауға бағытталды. Осы жылы Қазақстан өзінің Елордасы - Астана 
қаласының 20 жылдығын атап өтуіне орай, аталған шара Астана - Бейбітшілік пен келісім қаласы, 
Халықаралық медиация орталығы деген идеологиялық мағынамен негізделді. Халықаралық 
статистикаға сәйкес, барлық даулардың 30-40 % медиация рәсімімен өтеді, олардың 85%-да 
оң нәтижелерге қол жеткізілген.Қазақстанда «Медиация туралы» Заң  2011 жылдың 5 тамызын-
да күшіне енді. Бұл заң ҚР медиацияны ұйымдастыру саласындағы қоғамдық қатынастарды 
реттейді, оны жүргізу қағидаттары мен рәсімін, сондай-ақ, медиатордың мәртебесін айқындайды.

 «Медиация» термині латынның  «mediare», делдалдық ету деген сөзінен шыққан. Меди-
ация — үшінші, бейтарап, әділ, жанжал нәтижесіне мүдделі емес тараптың қатысуымен өтетін 
дауларды реттеудің баламалы жаңа түрі. Аталған  үшінші тарап ретінде медиаторды танимыз, ол 
даудың немесе сотта қаралатын істің қатысушыларының белгілі бір келісімге келуіне көмектеседі, 
сонымен қатар, бір мезгілде тараптар дауды реттеу мен оны шешудің шарттары жөнінде шешім 
қабылдау үдерісін толығымен бақылап отырады.  Осыған орай, орталықтандырылған кітапхана 
жүйесінің директоры Н.Филипенко Қазақстан халқы Ассамблеясының "Бес әлеуметтік баста-
малар - қоғамның әлеуметтік бірлік платформасы" тақырыбында өткен XXVI сессиясының 
қорытындысы бойынша баяндама жасады. Сонымен қатар, аудандық соттық маманы 
А.Ахметбекова Медиация аясында қарастырылатын мәселелерге тоқталып, аудитория тара-
пынан қойылған сұрақтарға жауап беріп, ұтымды жауабымен көпшіліктің көңілінен шықты. 

Орталықтандырылған кітапхана жүйесінде "Медиация - келісім жолы" тақырыбымен кітап 
көрмесі ұйымдастырылып, "Қазақстан халқы Ассамблея - саяси тұрақтылықтың негізі" бойынша 
ақпарат бұрышы, «Медиация - келісім мәдениеті согласия» тақырыбынада Медиа - презентация 
т.б. шаралар өткізілді. 

Ж.Адамбайқызы Абай қаласы әкімі аппаратының маманы 

ҚОҒАМ

Бизнесті жүргізу 
жеңілдігі

Бейсенбі күні аудандық әкімдікте аудан әкімі Бауыржан Асановтың төрағалығымен 
бизнесті жүргізудің жеңілдігі бойынша жиналыс өтті. Аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы 
Е.Қсырауынов жартыжылдық бойынша көрсеткіштер деңгейі жөнінде баяндама жасады. Қазіргі 
уақытта өңірлерде бизнесті жүргізу жеңілдігі өңірлер мен қалалар рейтингін жүргізу арқылы 

орындалып жатыр. Бүгінгі таңда бизнес-ортаны ел іші және еларалық деңгейлерде зерттеуге 
бағытталған әлемдік баламалы тәжірибені ескере отырып, тиісті әдістеме жасалған. Сауалнама 
әдісімен бағаланатын 14 статистикалық көрсеткіш және 5 фактор қарастырылған.  Бизнесті 
жүргізуде 14 көрсеткіш деңгейіне қарап сараланады. Бөлім басшысы әрбір көрсеткіш деңгейін 
тізбектеп, баяндап берді.

Аудан басшысы аталмыш көрсеткіш деңгейін көтеру керектігін жеткізді. Сонымен қатар 
алдағы уақытта жасалынатын жұмыстар мен қолға алынатын жұмыстар талқыланды.  Осыған 
орай, жауапты мекеме басшыларына бірқатар тапсырмалар беріліп, жылдың соңына дейін 
көрсеткіш деңгейін жақсартуды тапсырды. Ол үшін барлық жағдайдың жасалынып жатқандығын 
тілге тиек етті. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ  

2 0 1 7  ж ы л д ы ң 
12 желтоқсанында 
б е к і т і л і п ,  2 0 1 8 
-  2 0 2 2  ж ы л д а р 
аралығында жүзеге 
асырылуға берілген 
«Цифрлық Қазақстан» 
м е м л е к е т т і к 
б а ғ д а р л а м а с ы 
инфрақұрылымды 
дамытуға, адам ка-
питалын жақсартуға, 
экономика саласын цифрландыруға және 
мемлекетт ік  қызмет көрсету жүйесін 
жетілдіруге бағытталады. Бұл мемлекеттік 
бағдарлама негізгі 4 бағыттан тұрады, атап 
айтатын болсақ:

- ауыл-аймақты кең жолақты интернет-
пен қамтамасыз етіп, еліміздің транзиттік 
мүмкіндіктерін арттыру;

- экономика салаларына (көлік және ло-
гистика, денсаулық сақтау, білім беру, ауыл 
шаруашылығы және электронды сауда) циф-
рлы технологияны енгізу;

- мемлекеттік органдардың жұмыс сапа-
сын арттыру;

- жоғарыда атап өтілген салалардағы 
цифрлық жүйені жүзеге асыратын IT маман-
дарды даярлау.

  «Ақылды қала», «Қауіпсіз қала» не-
месе «Электронды қала» (Smart City, Safe 
City, E-City) сияқты халықаралық концепци-
ялар кеңінен таралған, соның ішінде «Циф-
рлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарлама 
негізінде еліміздің экономикалық - әлеуметтік 
жағдайын көтеру және қалалық елді-
мекендердегі қызметкерлердің жұмысын 
жеңілдету мақсатында Smart Сity техноло-
гиясы  қарастырылып, келесі қалаларды 
осы технологияны дамыту көзделген бола-
тын: Smart Astana, Smart Karaganda, Smart 
Ontystuk, Smart Almaty, Smart Aktobe. Бұл 
технология қаладағы барлық процесстердің 
(транспорттық,  денсаулықты сақтау, 
экологиялық және ақпараттық технологиялар 
мен қауіпсіздік) деңгейлерін жақсарту мен бір 
орталықтан басқарылуына мүмкіндік береді.

Қазіргі таңда Smart Сity жобасы көлемінде 
Қарағанды облысы, Абай қаласы бойынша 

SMART CITY технологиясын 
ензігу өзекті мәселе 

біраз жұмыстар атқарылуда, олар:
- электронды денсаулықты сақтау 

(eHealth) - орталық емханасында DamuMed 
кешенді медициналық ақпараттық  жүйесінің 
енгізілуі;

- халыққа қызмет көрсету орталығындағы 
мемлекетт і к  қызметтер  мен  онлайн 
ақпараттарға арналған http://egov.kz сайты, 
қала тұрғындары бұл сайт арқылы өздеріне 
қажетті ақпараттарды алып қана қоймай, осы 
сайт көмегімен жеке электронды қолтаңба 
алып, қажетті құжаттар мен қызметтерді 
(әлеуметтік карталар) кез келген орындарда 
интернетке қосылу арқылы жүзеге асыруға 
болады;

- электронды білім (eEducation) - мектеп 
оқушыларының электронды күнделіктері 
«Білім ал», ата-аналар үйлерінде отырып, 
электронды құрылғылар көмегімен әрбір 
оқушыға берілген логин мен пароль негізінде 
ұл-қыздарының білім көрсеткіштерін бақылай 
алады;

- интелектуалды транспорттық жүйе 
,  смартфон қолданушылары немесе 
жолдағы электронды құрылғылар көмегімен 
автокөліктердің бағыттары мен жол ережелерін 
сақтау қағидаларын бақылау;

- халыққа қызмет көрсететін орындардағы 
электронды кезекке тұру жүйесі және тағы 
басқалары.

Сондықтанда, қаламызда Smart Сity жоба-
сын сапалы түрде жүзеге асыру үшін кешенді 
әдістерді қажет етеді. Алдағы уақыттарда да 
кешенді жұмыстар жалғасын таба береді. 

Ж.Мырзалиева
Абай қаласы әкімі аппаратының 

маманы
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ТІЛ ТҰҒЫРЫ

В современном обществе 
язык – важнейший инструмент 
для выполнения ключевых 
функций государства – строи-
тельства общества и нации. От 
того, насколько этот инструмент 
исправен, отлажен, соответству-
ет общему государственному 
курсу, зависит состояние и вла-
сти, и общества.

В языковых системах обыч-
но реформам подвергаются 
два уровня языка: письмо и 
лексика. Самыми обсуждае-
мыми языковыми реформами 
являются реформы письмен-
ности. Модернизация языка 
признана сделать его более 
эффективным инструментом 
получения, накоплений и транс-
ляции знаний. Новый алфавит, 
прежде всего, должен отвечать 
принципам прагматизма.

Казахстан как равноправ-
ный член мирового сообщества 
в экономическом, научном, 
культурном отношениях, а также как государ-
ство с богатым человеческим потенциалом 
связывает свое будущее развитие в век глоба-
лизации с важной ролью перехода казахской 
письменности на новый алфавит на основе 
латинской графики.

В Казахстане вопросы реформирования 
письменности поднимались с момента об-
ретения независимости. Глава государства, 
выступая на заседании Ассамблеи народа 
Казахстана в октябре 2006 года, впервые 
подчеркнул особую доминирующую роль 
латинской графики в коммуникационном 
пространстве.

В декабре 2012 года Президент Н.А. 
Назарбаев в Послании «Стратегия «Казах-
стан-2050» актуализировал тему латинизации 
казахского алфавита, поручив с 2025 года при-
ступить к его переводу на латинскую графику.

«Ради будущего наших детей мы должны 
принять такое решение, – заявил он, – и это 
создаст условия для нашей интеграции в мир, 
лучшего изучения нашими детьми английского 
языка и языка интернета, и самое главное 
– это даст толчок модернизации казахского 
языка».

12 апреля 2017 года Глава государства 
в своей программной статье «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» четко определил вре-

ЛАТИНИЦА – ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВНЕДРЕНИЯ

менные отрезки перехода казахской письмен-
ности на латинский алфавит. Тем самым был 
дан старт полномасштабной модернизации 
общественного сознания.

Благодаря последовательной политике 
руководства страны вопросы перехода казах-
ского языка на латинскую графику, сроки раз-
работки нового алфавита, перевод докумен-
тооборота и книгопечатания на латиницу не 
являются для казахстанцев неожиданностью.

На сегодняшний день различными ал-
фавитами, созданными на основе латинской 
графики, пользуется более трети населения 
планеты. Иными словами, переход на алфа-
вит международного общения – это приближе-
ние к глобальным межъязыковым стандартам, 
шаг на пути к интеграции в мировое языковое 
пространство, которое укрепит национальное 
самосознание.

Это создаст принципиально новые ус-
ловия для проникновения в современную 
технологическую среду и даст новый виток 
развития образования страны. Из этого сле-
дует, что перевод казахского алфавита на 
латиницу стратегически оправдан в долго-
срочной перспективе.

Н.Рымбекова 
Главный специалист отдела 

по социальным вопросам аппарата 
акима п.Топар

Үш тұғырлы тіл - 
Ел болашағы

Ә р  ұ л т т ы ң 
болашағы- оның 
Ана тілінің  таза әрі 
тұнық болуында 
деп ойлаймын. Тіл 
қай ұлтта, қай елде 
болсада қастерлі, 
құдіретті. Тіл байлық 
әрбір елдің  ұлттық 
мақтанышы. Ол ата 
- бабадан мирас бо-
лып қалатын баға 
жетпес байлығы. 
Ал, ұлтжандылық 
өз тіліңде  сөйлей 
алудан басталады.  
Бірақ, Абай атамыз 
айтқандай «Өзге 
тілдің бәрін біл, өз 
тіліңді құрметте»  
демекші  өзге тілді 
білу, қазіргі заман 
т а л а б ы н а  с а й , 
бәсекеге қабілетті 
болудың бір кепілі деуге болады. Елбасымыз ұстанған дұрыс саясатының негізінде, дамыған 
алпауыт елдер қатарына  кіруге  деген басты қадамның бірі «Үш тұғырлы тіл»  дегеніміз 
дұрыс шешім.  Егер еліміздің болашағы  жарқын, өзге елдермен терезесі тең болсын десек,  
бұл бастаманы  қолдауымыз керек. Қазіргі техника, мәдениет, білім - ғылым тез дамитын за-
манда  тоқтаусыз  білім алу жастарымыздың басты мақсаты болған жөн. Барлық білім беру 
нысандарында  бұл саясатты  жүзеге асыру қарқынды жүргізілуде. Ұстаз ретінде   «Ел болам 
десең, бесігіңді түзе» деп  халық даналығында айтылғандай,  мектеп табалдырығын аттаған 
әр балаға,  ең бастысы Ана тілінің содан соң ағылшын тілінің және орыс тілінің маңыздылығын 
түсіндірудеміз. Орыс тілін  білу біздің ұлтымыздың тарихи артықшылығы екені баршаға мәлім. 
Бірнеше ғасыр бойында техника, ғылым, медицина тілін танып білдік. Ал, ағылшын тілі әлемдегі 
ең кең тараған тіл. Шамамен бұл тілде бір миллиардтан астам адам сөйлейді екен. Бұл тіл - 
шет тілдер арасында ең бірінші орында. Бүгінгі таңда ағылшын тілін білетін жастарға ерекше 
құрметпен қарайтынымызда жасырын емес. 

Өткен тарихқа үңілсек атақты ақын жаушыларымызда кем дегенде  үш -төрт тілді меңгерген. 
Яғни, сол өз заманының білімділері деуге болады. Қазақтың ұлы ақыны - Абай қазақ тілінен 
басқа парсы, араб, орыс тілдерін еркін меңгерген. Абылай ханның немересі Шоқан  Уалиха-
нов араб, шағатай, түрік, орыс, қытай тілдерін еркін меңгерген екен. Техниканың дамымаған 
кезінде ғұламаларымыз осынша тіл үйренсе, мынау жаһандану дәуірінде тіл білмеу деген келер 
ұрпаққа үлкен сын деп ойлаймын. Сондықтан талмай, тынбай тіл үйренуге талпынған жөн деп 
есептеймін. Себебі Еліміз  өзге елдермен терезесі тең болуға құқылы. 

Камелхан Гүлжазира
 №1 ҚББМО Қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі

Абай  аудан ын а  қарасты  Д у бов -
ка елдімекенінің тұрғындары жаңа көмір 
кенішінің жұмысын тоқтатылуды талап етеді. 
Тұрғындардың айтуынша, ауылдан бар-жоғы 
жарты шақырым қашықтықта орналасқан 
кеніш орны бұрын мал жайылымы болған. Бұл 

бір ғана себеп емес. Өткен жұма күні аталмыш 
елді мекеннің мәдениет үйіне жиналған халық 
кеніш жұмысына наразылықтарын білдіріп, 
қарсы болар бірнеше айғақтарды ортаға сал-
ды. Ең басты себеп – мал жайылымы мен ауыз 
судан қағыламыз дейді. Мердігерлер нысанға 
қажетті ауыз суды ауылдан тартпақшы.  

-Бізді жайылымымыздан айырып қана 
қоймай, көмір ашық әдіспен 93 метр тереңдікте  
өндіретін болса, ол 9-қабатты үш үйдің 
биіктігімен тең. Осыншама  топырақты олар 
қайда жібермек? Ал жарылыс жұмыстары 
міндетті түрде болады. Бұл дегеніміз жалғыз 
баспанамызға залалы тиеді деген сөз. Ал 
ауыз судың мәселесі бір бөлек. Біз онсыз да 
ауыз суға жарымаймыз, - дейді бастамашыл 
топ мүшесі Дубовка елді мекенінің тұрғыны 
Людмила Ногина. 

Айта кету керек, көмір кенішінің жоба-
сы 2015-інші жылы бекітілген. Құжаттарды 
рәсімдеумен бастапқыда басқа компания 
айналысса, кейіннен нысан басқа фирмаға 
өткен. Мемлекеттік-жекеменшіктік серіктестік 
бойынша қолға алынған жобаны жүзеге 
асырушылардың айтуынша олардың қолында 
рұқсат берілген барлық құжаттар бар. Мұны 
облыстық қоғамдық денсаулық сақтау 
департаментінің мамандары да, экологтар 
да растап отыр. Себебі 2015-інші жылы 
мұндай сипаттағы өндіріс орнының елді ме-
кеннен алыс орналасуы 500 метрді құраған. 
Сондықтан да, рұқсат заң түрінде берілген 

Бұқара шағымы 
биліктің назарында 

дейді санэпидемиологтар. Алайда кейіннен 
шыққан жаңа заң бойынша бұл қашықтық 1000 
метрге дейін қашықтықты құраған.   

- Азаматтардың өміріне қауіп төндіруге 
ешкім де жол бермейді. Аталмыш жоба 
лицензияланған ұйым есебіне негізделген. 

Бүгінгі таңда нысан өз жұмысын бастаған. 
Кәсіпкерлік кодекс бойынша заңсыз тексеріс 
жүргізуге болмайды. Негіз болу керек. Біз 
тексеріс жасай алмаймыз. Себебі біздің ондай 
құзыретіміз жоқ. Бірақ біз аталмыш өндіріс 
орнына санитарлы-қорғаныс аймағының 
азайтылуының негіздеуге ұсыныс жасадық, 
- дейді Абай аудандық қоғамдық денсаулық 
сақтау басқармасының жетекшісі Гүлнәр 
Даутпаева. 

Жоспар бойынша карьерде жылына 500 
мың тонна қоңыр көмір өндірілетін болады. 
Ал жайылымдық жерден ашылған кен орнын 
иемденуші компания мемлекетке өтемақы 
төлеген. 

-Мен қазір барып, құрылысты тоқтатыңдар 
деп айта алмаймын ғой. Эколог та олай дей 
алмайды. Біз құқықтық мемлекетте өмір сүріп 
жатырмыз – деген аудан әкімінің орынбасары 
Әсем Айтжақызы осы айдың соңына дейін 
тұрғындардың арыз-шағымын қабылдап, бұл 
мәселені зерттейтіндіктерін  алға тартты. 

Тұрғындар қоғамдық денсаулық сақтау 
Департаментіне, аудан мен облыс әкімдігіне,  
прокуратураға аталмыш мәселе бойынша 
шағым жолдаған. Оған  тіпті елді мекеннің 
бірнеше тұрғыны қол қойған. Енді жұртшылық 
бұл күрмеуі қиын жайттың алдағы уақытта оң 
шешімін табатындығына сенім білдіріп отыр. 

Меруерт Балкеева

МӘСЕЛЕ

Майданда ту жығылса, жеңілгендікті, 
барлығының біткендігін білдіреді. Қан майдан-
да өмір үшін күрескен жай тіршіліктің өзінде де 
қаншама тулар жығылып, қаншама халықтар, 
солармен бірге олардың тілдері де тарихтың 
терең тылсым тұңғиықтарында қалып қойып 
жатады. Яғни, жеке ұлт ретінде белгілі бір 
этнос, оның тілі жер бетінен өшті. Сондықтан 
да болашағын ойлаған ел алдымен, ертеңінің 
қамын жасайды. Ол дегеніміз – ұлттың, оның 
басты белгісі – тілінің жағдайын жасау деген 
сөз. Өйткені тіл – ұлттық дамудың бірден 
– бір көрсеткіші. Тілі нашар елдің ертеңі 
күңгірт, тілдің әлсіздігі ұлттың рухани жағынан 
әлсіреуіне алып келеді де, оның аяғы ұлт бо-
лып ұйып отырған халықтың рухани жағынан 
іріп-шіруіне, бұзылуына апарып соқтырады. 
Тарих тәжрибесіне көз жіберсек, ертеңіне үміт 
артқан ер барлық уақытта да ең алдымен, 
тілге, сол тіл арқылы жасалатын ұлттық рухани 
құндылықтарына көңіл бөліп, халқының рухын 
көтеріп, тарихтың небір тайғақ асуларынан 
таймай өтіп, болашақтың баспалдақтырамен 
биіктей берген.  

Тарих сахнасына қазақ атты халықтың 
шығуымен бірге жасап келе жатқан қазақ 
тілі де небір теперіштерді көрді. Ұлтқа 
жасалынған кесапат ең алдымен оның 
тіліне қарай бағытталып, рухани жағынан 
тұншықтыру мақсаты тұтылды. Ал, рух-
сыз халықты бағындыру оңай. Тарихтың 
небір қилы кезеңдерінде «мың өліп, мың 
тірілген» қазақ халқы жиырма бірінші ғасырға 
да аман-есен жетіп, тәуелсіз ел болып, 
көк байрағын желбіретіп өмір сүруде. Ел-
мен бірге қазақ тілі де еркіндікке шығып, 
мемлекеттік тіл мәртебесін алып, болашақтың 
биік белестеріне шығуына қанат жайып отыр. 

Елбасы Н.Назарбаев қай уақытта бол-
масын қазақ тіліне деген қамқорлығын үнемі 
білдіріп келеді. «Біз қандай жағдайда да, 
қай кезде де өзге тілдердің дамуына еш 
нұқсан келтірмей, оларға деген мемлекеттік 
қолдау – қамқорлық аясын тіпті де тарылт-
пай отырып, қалай дегенде де Қазақстан 
Республикасы мемлекетінің негізін құраушы, 
ел-жер иесі қазақ халқының ұлттық тілі – қазақ 
тілінің, мемлекеттік тілдің мүддесін мейлінше 
кең көздеуге маңыз береріміз белгілі. Бұл 
— әр қазақстандықтың қастерлі парызы. 
Қазақ тілінің өз мәртебесіне сай толыққанды 
қоғамдық қызмет атқаруы аса қанағаттанғысыз 
екенін жан-тәнімізбен түсіне отырып, бүгінде 
«Тіл туралы» Заңның жүзеге асу барысын 
талқылауда басты назарды мемлекеттік 
тіл тағдырына аударарымыз анық. Өйткені 
қазақ тілі әлемдік мәдениеттің бөлінбес бір 
бөлшегі ретінде тек қазақ топырағында ғана 
мемлекеттік мәртебені талап ете алады.

Тіл - ұлттың рухани негізі
Тәуелсіздіктің негізгі тірегі – ұлттың тілі, 

діні, ділі. Тәңірдің адам баласына жасаған 
сыйы да – тіл. Ол – қасиетті де қастерлі. 
Оның бойында өзекті, жанды өзіне тартып 
тұратын керемет күш бар. Тілде бүкіл тіршілік 
тұрғандай. Тіл – ұлттың аса игілікті әрі оның 
өзіне тән ажырағысыз белгісі. Тілдің тағдыры 
– баршамыздың қолымызда» - деп атап өткен 
болатын. 

Біздің Абай қаласында көшелері бойынша 
көз сүрінетін жарнама көп. Жарнамалардың 
кейбіреулерінің қазақ тіліндегі нұсқасын 
көргенде қарауға ұяласың. Әрине, нарықтық 
экономикадағы ел болғандықтан әркім өз 
нәпақасын тауып жүрген саласын жарнама-
лап, пайда тауып күнелтіп жатқаны сөзсіз. 
Дегенмен, жоғарыда тармақ-тармағымен 
келтірген Ата Заңымыз бен ҚР «Тіл тура-
лы», «Жарнама туралы» Заңдарында да 
мемлекеттік тілдің  қолданылу аясын реттейтін 
баптар ақ қағазға қарамен тайға таңба 
басқандай етіп жазылған. Бірақ, кейбір жеке 
меншік шарушылықтар мен жеке кәсіпкерлер 
Заңды белден басып мен білемге салатын-
дарын көрген кезде қарнымыздың ашқанына 
емес, тіл қадірінің қашқанына, екіншіден сол 
азаматтардың білімсіздіктеріне қарап іштей 
қиналатын сәттер жетерлік. 

Мемлекет тарапынан бұндай заң 
бұзушылықтарға қатысты жұмыстар да 
қарқынды жүргізілуде. Жергілікті атқарушы 
билік тарапынан арнайы волентерлік топ 
құрылып, рейд жұмыстары жүргізілуде. 
Жарнаманың мемлекеттік тіліндегі нұсқасын 
қате ілген немесе мүлдем мемлекеттік 
тілдегі нұсқасын пайдаланбаған  ұйымдарға 
қателікті түзету үшін бірінші рет ескертпе 
хат және 30 күн уақыт беріледі. Екінші рет 
жазбаша түсіндірме хат, ал үшінші  рет про-
куратура қызметкерлері, тілдерді дамыту 
басқармасы өкілдері, ішкі істер департаменті 
қызметкерлері қатысуымен айыппұл салу 
жүргізіледі. 

Біздің мемлекетіміз Заң жүзінде барлық 
азаматтарға бірдей жағдай жасап, бірдей 
мүмкіндіктер қарастырған. Тек сол заңды 
еліміздің азаматтарына дұрыс орындау ғана 
жүктелген. Кез келген қоғамда кемшілікті 
түзету тек қана мемлекет тарапынан не 
болмаса мемлекеттік қызметшілер ғана 
атқаратын іс емес, көпшілік болып, жұдырық 
болып жұмылып атқаратын шаруа. «Тіл тура-
лы» Заң – өзінің мәні жағынан республикадағы 
этносаралық қарым – қатынастарды реттеу 
құралы. Оны бұзу, не орындамау ұлтаралық 
қатынастар достығына дақ түсіретін сызат 
болатыны сөзсіз. Ендеше, атқарылатын іс 
аз емес. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Обеспечение прозрачности и 

эффективности нормотворческо-
го процесса

Первый Президент Республики Ка-
захстан - Лидер Нации в своем послании 
«Новые возможности развития в услови-
ях четвертой промышленной революции» 
говорит о важности цифровизации про-
цессов в государственных органах.

На сегодняшний день Министерством 
юстиции Республики Казахстан обеспече-
но функционирование в интернет-ресур-
се информационной-правовой системы 
«Әділет», Эталонного контрольного банка 
нормативных правовых актов Республики 
Казахстан в форме электронного доку-
мента. В указанных системах имеются 
сведения обо всех актах, внесенных в 
государственный реестр нормативных 
правовых актов Республики Казахстан.

Следующим этапом является автоматизация самого процесса государственной реги-
страции нормативных правовых актов.

В рамках перехода на безбумажный документооборот Правительством принято по-
становление Правительства ««О внесении изменений и дополнений в постановления 
Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2016 года № 568 «Об утверждении 
Правил оформления, согласования, государственной регистрации нормативных правовых 
актов и их отмены» и от 6 октября 2016 года№ 569 «Об утверждении Правил разработки, 
согласования проектов нормативных правовых актов».

Данным постановлением предусматривается полный переход к электронной государ-
ственной регистрации НПА центральных государственных органов и местных органов 
государственного управления областного и районного уровней, за исключением актов, 
издаваемых акимами сельских округов, по которым планируется с 1 января 2019 года.

Согласно изменениям в Правила нормативные правовые акты государственных 
органов будут направляться в электронном виде посредством интернет-портала госу-
дарственных органов (далее- ИПГО), за исключением НПА с пометкой «Для служебного 
пользования», которые представляются на бумажном носителе.

В связи с автоматизацией государственной регистрации сокращаются сроки направле-
ния в органы юстиции НПА до трех рабочих дней со дня их утверждения, руководителем 
органа-разработчика.

Для НПА, принимаемых коллегиальными государственными органами, данный срок 
будет не более семи рабочих дней со дня проведения заседания коллегиального органа, 
и для совместных либо требующих согласования с заинтересованными госорганами НПА, 
три рабочих дня со дня подписания либо согласования последним государственным 
органом.

Юридическая экспертиза НПА будет осуществляться в течение пятнадцати рабочих 
дней после дня направления по ИПГО полного пакета документов. При этом вводится 
полномочие органов юстиции по возврату НПА на доработку в течение двух рабочих дней 
при выявлении устранимых замечаний. Соответственно, в течение семи рабочих дней 
орган-разработчик должен принять меры по устранению замечаний и повторно направить 
доработанный НПА.

При повторном поступлении доработанного НПА в течение трех рабочих дней органы 
юстиции проводят сверку на предмет устранения замечаний.

В случае не устранения выявленных замечаний орган юстиции правомочен принять 
решение об отказе в государственной регистрации НПА.

Проблема эффективности нормотворчества является актуальной, так как благодаря хоро-
шим подзаконным актам действие закона в государстве имеет желаемый и полезный результат.

Принятые изменения направлены на обеспечение прозрачности и эффективности нор-
мотворческого процесса.

Управление юстиции Абайского района

Саменбаев Азамат Талгатович 
родился в 1985 году в Каркаралин-
ском районе, в городе Каркаралинск. 
В 2006 году закончил Казахский на-
циональный аграрный университет 
по специальности «Ветеринарный 
санитарный врач». 

Трудовую деятельность начал в 
2011 году ветеринаром в ГУ «Отдел 
сельского хозяйства и ветеринарии 
Абайского района».

С 2012 по 2013 год работал глав-
ным специалистом ГУ «Отдел сельско-
го хозяйства и ветеринарии Абайского 
района». 

С 2013 по 2015 год занимал долж-
ность заместителя директора КГП 
«Ветеринарная станция Абайского 
района».

С 2015 по 2016 год исполнял 
обязанности директора КГП «Ветери-
нарная станция Абайского района».

С июля по октябрь 2016 год ра-
ботал главным специалистом отдела 
противоэпизоотических мероприятий 
ГУ «Управление ветеринарии Кара-
гандинской области».

С 2016 по 2018 год работал глав-
ным специалистом отдела организа-
ции ветеринарного контроля и лицензирования ГУ «Управление ветеринарии Карагандинской 
области».

С 13 августа 2018 года по результатам общего конкурса и распоряжением акима Абайского 
района назначен руководителем государственного учреждения «Отдел ветеринарии Абайского 
района».

В рамках реализации Трудового Кодекса 
Республики Казахстан введенного в действие 
с 1 июня 2007 года, в Абайском районе дей-
ствует трехсторонняя комиссия, в состав 
которой входят по 6 представителей от ис-
полнительной власти, представителей про-
фсоюзов и работодателей.

Согласно положению в районе действует 
рабочая группа, утвержден план заседаний 
трехсторонней комиссии на 2018-2020 годы.

25 мая 2018 года на заседании трехсторон-
ней комиссии утвержден Проект Соглашения 
между акимом Абайского района, объединени-
ями профсоюзов (работников), ассоциациями 
предпринимателей и работодателями района 
на 2018 – 2020 годы. Торжественное под-
писание сторонами Соглашения прошло  28 
июня 2018 года.

На заседаниях трехсторонней комисии по 
социальному партнерству и регулированию 
социальных-трудовых отношений рассматри-
ваются проблемные вопросы, касающиеся 
своевременности выплаты заработной платы, 
социально – трудовых отношений и охраны 
безопасности труда на предпритятиях района, 
производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, обязательности 
отчисления пенсионных взносов, о создании 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства как основы увеличения 
объемов производства товаров, работ и услуг 
и создания новых рабочих мест, о заключении 
трудовых договоров работодателями сельских 
округов в рамках проводимой акции «Заклю-
чите трудовой договор». 

Во избежание возникновения социальной 
напряженности  в Абайском районе  проводит-
ся постоянный мониторинг по предприятиям 
и организациям района о предполагаемом 
высвобождении численности или штата 
работников и своевременности выплаты за-
работной платы. 

Акимами города, поселков, сел и сельских 
округов проводится аналогичная работа с 
предприятиями и организациями, находящи-
мися на их территории. 

На 10.08.2018 года на основании  стати-
стической отчетности 2ТН о предполагаемом 
высвобождении работников либо переходе 
на режим неполного рабочего времени и 
мониторинга предприятий выяснено, что  
высвобождения либо перехода на режим не-
полного рабочего времени на предприятиях 
Абайского района не было, заработная плата 
выплачивается своевременно. 

В районе практикуется участие предста-
вителей районной трехсторонней комиссии 
в переговорах по урегулированию трудовых 
споров. 

Работодателями района обеспечивается 
социальная защита  работников путем обяза-
тельного страхования от несчастных случаев 
на крупных промышленных предприятиях. 
Обязательные пенсионные взносы выплачи-
ваются своевременно в размере 10% от за-
работной платы и 5% с вредными условиями 
труда от работодателя.

На предприятиях имеющих профсоюзные 
организации, уплата профсоюзных взносов 
осуществляется своевременно в размере 1% 
от заработной платы.

Работодателями осуществляются соци-
альные отчисления в размере 5% от фонда 
заработной платы.

Трехсторонняя комиссия следит за со-
блюдением прав и гарантий трудящихся, реко-
мендует вносить в имеющиеся коллективные 
договора льготы и гарантии, улучшающие 
трудовое и социальное положение работ-
ников. Члены комиссии содействуют полу-
чению беспроцентных жилищных кредитов, 
образовательных грантов в высшие и средние 
учебные заведения РК с учетом потребностей 
предприятий в специалистах. Это практикует-
ся в УД ОАО «Арселор-Миттал - Темиртау», 
ОАО «Казахтелеком», корпорации «Казахмыс 
Энерджи».

В районе проводится работа по макси-
мальному охвату колдоговорными отношени-
ями предприятий всех форм собственности, 
распространяются макеты и рекомендации 
по составлению коллективных договоров. Ве-
дется мониторинг заключенных коллективных 
договоров. Всем работодателям разосланы 
напоминания о необходимости заключения 
коллективных договоров, а имеющим до-
говора о своевременной перерегистрации 
договоров с истекшим сроком действия. 

В Абайском районе зарегистрировано 321 
предприятие, из них 3 крупных, 13 средних и 
303 малых предприятий. На 23.05.2018 года 
заключено 162 коллективных договора. В 
том числе:

- с крупными предприятиями 3, т.е. 100%, 
-со средними 11, т.е. 87,5%,
- с малыми 148, т.е. 48,5%.

З.Шакентаев
Руководитель ГУ «Отдел занятости 
и социальных программ Абайского 

района»

О деятельности районной  трехсторонней 
комиссии по социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых 

отношений

Жемқорлыққа  жол жоқ!
2018 жылдың 09 тамызында, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сы-

байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша Департаментінің 
өкілімен мекеменің жеке құрамы арасында  «Жемқорлық құқықбұзушылықтардың алдын алу» 
тақырыбында  кездесу  өткізілді.  

Бас маман Олжас Айдарович Бурханов жеке құраммен диалог түрінде әңгіме өткізді, 
жемқорлық стратегиясы бойынша сұрақтар қозғалды,  сонымен қатар жемқорлық 
құқықбұзушылыққа әсер ететін мәнді жайттар, жемқорлық қылмыстар сипатындағы ҚР ҚК обьект 
және субьект болып табылатын негізгі бабтары қозғалып түсіндірілді.

Құқық қорғау органдарының қазіргі уақытта жемқорлық қылмыстар үшін жазасын өтеп жатқан 
бұрыңғы кызметкерлер туралы, бейне материалдар көрсетілді.

Мекеме қызметкерлері кездесу нәтижесі бойынша риза болды, достық қатынастың 
жалғасуына үмітті екендіктерін білдірді.

 «АК-159/9 мекемесі» РММ  Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша Департаментінің 
басшысына іс-шара өткізуге қол ұшын бергені үшін өздерінің алғысын білдірді.

О.Лаптева
Қарағанды облысы бойынша ҚАЖД АК-159/9 мекеме бастығының орынбасары 

әділет майоры                                                                             

АКТУАЛЬНО

Борьба с коррупцией в Ка-
захстане определена в качестве 
одного из основных приоритетов 
государственной политики. Выявле-
ние и пресечение, предупреждение 
коррупционных правонарушений 
и привлечение лиц виновных в их 
совершении, к ответственности 
в пределах своей компетенции 
осуществляется государственными 
органами, в том числе ГУ «Аппарат 
акима с Юбилейное», осуществля-
щим свою деятельность в соответ-
ствии с Положением о государствен-
ном  учреждении и действующим законодательством 
РК. Проведена перерегистрация учредительных 
документов с внесением в положение пункта, пред-
усматривающего возложение на акима обязанности 
по противодействию коррупции с установлением 
персональной ответственности.

В целях пропаганды правовых знаний и соблю-
дения  антикоррупционного законодательства про-
водится правовая учеба среди сотрудников аппарата 
акима села Юбилейное.

Государственным учреждением «Аппарат акима 
села Юбилейное» было проведено совещание со-
вместно с членами партии «Нур Отан» на антикор-
рупционную тематику в марте месяце текущего года, 
в ходе которого были проведены ряд мероприятий: 
распространение агитационных материалов, «Каким 
образом Вы можете заявить о факте коррупции», 
«Твое «нет» имеет значение!»; конкурс лучший анти-
коррупционный рисунок «Скажи коррупции «нет!»» 
в КДСШ «Мерей.

Анализ поступающих обращений граждан 
на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в сфере деятельности аппарата акима  
производится постоянно. В целях принятий мер по 
профилактике и пресечению коррупционных пре-
ступлений и правонарушений, все государственные 
закупки  производят в электронном формате.

Прием населения  акимом села ведется  каждую 
среду и  пятницу недели с 14.30 до 18.30 часов, со-
гласно графика приема граждан,   установленные на 
1-ом этаже здания и размещены на сайте. Ответы 
даются на языке обращения.

Государственные служащие аппарата акима 
села Юбилейное, согласно утвержденному графику, 
направляются на курсы переподготовки и повыше-
ния квалификации государственных служащих. В 
программу обучения включены темы по вопросам 
противодействия коррупции.

За шесть месяцев 2018 года  были проведены 
следующие мероприятия: Молодежная акция «Мы 
против коррупции» в КДСШ «Мерей», в ходе которой 
обсуждался Закон РК, проведено 2 круглых стола 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – 
ВСЕОБЩЕЕ ДЕЛО!

на темы «Сказать 
коррупции «нет»», 
«Коррупция в на-
шей  жизни»  и  
лекция на тему 
«Что такое корруп-
ция?».

В связи с  не 
большой числен-
ностью населе-
ния  Ильичевского 
сельского округа 
«прямые линии» 
с участием пред-

ставителей государственных органов по вопросам 
противодействия коррупции проводятся в ходе 
встреч-сходов с населением, где рассматриваются 
отчеты  акима села. Распространена памятка, разъ-
ясняющая понятие коррупции, порядок действий 
граждан при встрече с фактами проявления кор-
рупции, а также ответственность за пособничество 
таким фактам.

Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику и выявление нарушений требований 
Земельного кодекса Республики Казахстан осу-
ществляется на постоянной основе. Проводится 
постоянный мониторинг по оплате налогов за зе-
мельные участки, работа по отслеживанию целевого 
использования земельных участков. Распоряжения 
акима по предоставлению земельных участков при-
нимаются на основании решения комиссии по земле 
Абайского района, на основе Землеустроительного 
акта, утвержденного приказом начальника «Отдела 
земельных отношении Абайского района».

Государственные служащие предоставляют  в 
налоговые органы декларацию о доходах, движимом 
и недвижимом имуществе.

Проблема борьбы с коррупцией является одной 
из актуальных и животрепещущих в жизни нашего 
общества и государства на современном этапе их 
функционирования. Коррупция разлагает и рас-
шатывает государственные устои изнутри, сводит 
на нет все прогрессивные инициативы и начинания 
честных людей, готовых вкладывать душу и сердце 
служению во благо нашего народа, во благо про-
цветания отечества.

Для искоренения коррупции должно бороться 
все общество в целом. Только тогда в обществе 
создастся атмосфера нетерпимости к коррупции и 
можно рассчитывать на положительные результаты 
в борьбе с этим злом.

С.Ивашова
 главный специалист 

ГУ «Аппарат акима села Юбилейное»
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ДЕНЬ СПОРТА

В районе развивается спортивная инфра-
структура.  Функционирует  127 спортивных 
сооружений. 

В 2017 году в Абайском районе, количе-
ство спортивных сооружений увеличилось на    
10 единииц 2015 году (2015-106 ед., 2016 г.-114 
ед., 2017 г.-124 ед.).:

За счет присоединения с.Дубовка (Дубов-
ского с.о.), Бухаржырауского 
района.              

В с.Дубовка имеются 
следующие объекты спорта: 

-Спортивный комплекс – 
1ед.(Дворовый клуб «Аяла»); 

-Футбольное поле – 1 ед. 
(Дворовый клуб «Аяла»); 

-Спортивные залы – 2 ед. 
(Дубовская СШ, Дворовый 
клуб «Аяла»); 

-Спортивные площадки 
при Дубовской СШ – 2ед. 
(волейбол, баскетбол);

-Мини-футбольная пло-
щадка – 1 ед.(акимат Дубов-
ского с/о). 

Спортивая площадка 
с искусственным газоном, 
во дворе дома №9 2 мкрн. 
г.Абай.

В 2017 году введен в 
экспулатацию крытый плава-
тельный бассейн г.Абай -1ед. 
и спортивного зала-1 ед. (в 
здании бассейна). 

Эффективное  использо-
вание новых открытых спор-
тивных сооружений позволи-
ло увеличить охват граждан, 
занимающихся физической 
культурой и спортом до 30,1% 
от общего числа населения 
(58745 чел.)

В 1 полугодии 2018 года 
в Абайском районе, количе-
ство спортивных сооружений увеличилось на 
3 единицы: 

-в  3 населенных пунктах установлены 
многофункциональные корты (п.Топар, 
п.Карабас и с.Сарепта) и в городе Абай  начато 
строительство современного физкультурно-
оздоровительного комплекса.

В 1 полугодии 2018 года  в районе про-
ведено 48  спортивно-массовых меропри-
ятий, в которых приняли участие более  13 
тыс. человек.   Наиболее значительными 
из них стали: районная летняя спартакиада 
«Сарыарқа-2018» с охватом 800 человек, 
соревнования по казақ күресі «Сарыарқа 

Барысы» с охватом 230 человек. В честь 
празднования Наурыз мейрамы, Дня единства 
народа Казахстана,  Дня Победы, Дня Астаны  
проведены районные соревнования по хоккею, 
лыжным гонкам, зимнему и летнему Прези-
дентскому  многоборью, шахматам, шашкам, 
тоғызқұмалақ, легкой атлетике, мини-футболу, 
футболу, армрестлингу, гиревому спорту, во-

лейболу, стритболу, пауэрлифтингу, настоль-
ному теннису, баскетболу, боксу, NOMAD MMA, 
казақ күресі, асық ату.

В 1 полугодии 2018 года сборная команда 
района приняла участие в областных спар-
такиадах и соревнованиях как: Спартакиада 
среди спортсменов-инвалидов, XX  спартакиа-
да среди аппаратов акимов городов, районов, 
их структурных подразделений, VIII областная 
женская спартакиада, соревнования по лыж-
ным гонкам, по  зимним, летним  Президен-
ским многоборьям, волейболу, баскетболу, 
футболу, боксу, шахматам, шашкам, тоғыз 
құмалақ, настольному теннис, пауэрлифтингу, 

қазақ күресі, NOMAD MMA и по легкой атлети-
ке, где занимала призовые места.

Сборная команда  района  является 11-и 
кратным чемпионом областной летней спарта-
киады «Сарыарқа» и 12-и кратным чемпионом 
областной зимней спартакиады «Қарлы қыс». 

В 1 полугодии 2018 года сборная команда 

района  в XXVIII областной зимней спарта-
киаде Қарлы қыс-2018  и в XXXII областной 
летней спартакиаде  «Сарыарқа-2018» заняла 
1 место.                                                                                                                                

Создаются условия для занятий физиче-
ской культурой и спортом для всех социальных 
групп населения, эффективно используются 
имеющиеся физкультурно-оздоровительные 
и спортивные сооружения.  

Во исполнение Закона РК «О физической 
культуре и спорте»  в 1 полугодии 2018 года 
районным отделом физической культуры и 
спорта присвоены спортивные разряды  29 
спортсменам; в 2017 г.- 105 спортсменам,  в 
2016 г.- 73 спортсменам, в 2015 г. - 95 спор-
тсменам.

На базе ДЮСШ  развиваются культиви-
руемые виды спорта: бокс, легкая атлетика, 
баскетбол, волейбол, шашки, NOMAD MMA, 
тоғызқұмалақ, қазақ күреі, футбол.

В 71 учебно-тренировочных группах 
ДЮСШ Абайского района занимаются 733 
человек под руководством 16-ти тренеров пре-
подавателей. Открыты отделения ДЮСШ по 
волейболу, қазақ күресі, легкой атлетике, боксу  

в пос.Топар, Карабас и в с.Кулаайгыр и Коксун.
В районе  2438 инвалидов, которые при-

нимают участие в соревнованиях  по шашкам, 
шахматам, легкой атлетике и настольному тен-
нису, из них 42 инвалида занимаются спортом 
в 4 спортивных секциях. 

Согласно ст.15 Закона РК «О физической 

культуре и спорте»  физическое воспитание 
в организациях образования осуществляется 
в учебное и во вне учебное время в соответ-
ствии с государственными общеобязатель-
ными стандартами образования и типовыми 
учебными планами. Физическое воспитание 
проводится в дошкольных организациях и 
общеобразовательных школах  в объеме 
не менее 3-х часов в неделю.  Для занятий 
спортом во вне учебное  время  при двух 
школах открыты  детско – юношеские клубы 
(ДЮК) для занятий, баскетболом, футболом, 
волейболом и борьбой с охватом 200 человек. 
При всех школах района функционируют 128 
спортивных секций с охватом 2830 детей. 

При Домах культуры  населенных пунктах 
района открыты физкультурно-здоровитель-
ные клубы по интересам,  работают спор-
тивные секции по различным видам спорта, 
функционируют тренажерные залы  в селе 
Коксун и  поселке Топар.

Отдел спорта Абайского района

Құрметті аудан тұрғындары!
Құрметті спортшылар, бапкерлер 

және спорт ардагерлері!
Спорт күні Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2003 

жылдың 15 қарашасындағы Жарлығына сәйкес тамыз айының үшінші жексенбісінде 
атап өтіледі.

Кешенді спортты дамыту мемлекеттік саясаттың маңызды бағыттарының бірі 
болып табылады. Өмірде адамның денсаулығын жақсартып, оның жасын ұзартатын, 
көңілін өсіріп, айналасына сүйкімді де сымбатты, шыдамды да жігерлі, жинақы жүруіне 
септесетін құдіретті күш болатын болса, ол – дене тәрбиесі мен спорт. 

Мемлекет Басшысы Н.Ә. Назарбаев дене шынықтыру мен спортты дамыту, салауатты 
өмір салтын қалыптастыру мәселесіне үлкен көңіл бөліп отыр. Өйткені салауатты өмір 
салтын қалыптастыру мен спорттық тамаша дәстүрлерді сақтау жас ұрпақ саулығын 
нығайтып, оның ішкі-сыртқы тәрбиесін дамытуға ықпал етеді.

Біздің ауданымызда да бұл бағытта көп жұмыстар жасалып жатыр. Жыл сайын дене 
шынықтыру және спорт саласының материалдық-техникалық базасы нығайып келеді, 
ауданымызда 100-ден аса спорттық құрылым пайдаланылуда. 

Биылдың өзінде біздің ауданның спортшылары облыстық ауыл спартакиадасында 
жүлделі бірінші орынға ие болып, Қарағанды облысы бойынша жоғарғы деңгейде екенін 
дәлелдеді. Өз жеңістеріңізбен сіздер бізге, жанкүйерлеріңізге қуаныш сыйладыңыздар!

Спорт күнімен барлық спортшыларды, бапкерлерді, ұйымдастырушылар мен спорт 
ардагерлерін, жанкүйерлерді шын жүрегімізден құттықтаймыз.

Абай ауданының әкімі                           Б.Асанов

Абай ауданы мәслихатының хатшысы                     Б.Цай

Уважаемые жители района!
Уважаемые спортсмены, тренеры и 

ветераны спорта!
День спорта в Казахстане проводится ежегодно в третье воскресенье августа. Он был 

учрежден Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева 
от 15 ноября 2003 года.

Комплексное развитие спорта является одним из важных направлений единой 
государственной политики страны. Массовая физическая культура и спорт являются 
неотъемлемой частью жизни человека, способствующей гармоничному развитию лич-
ности, физическому развитию, укреплению здоровья. Опыт многих успешных стран 
показывает: без здоровой нации невозможно процветание страны.

Известно, какое большое значение придает здоровому образу жизни Глава государ-
ства. Формирование здорового образа жизни, сохранение добрых спортивных традиций 
способствуют нравственному обновлению, воспитанию подрастающего поколения, его 
физической закалке.

В нашем районе развивается спортивная инфраструктура, функционируют более 100 
спортивных сооружений, к занятиям физической культурой и спортом привлекаются 
пенсионеры и лица с особыми потребностями.

В этом году команда нашего района заняла первое место на областной сельской 
спартакиаде, подтвердила звание сильнейшей в Карагандинской области. Своей победой 
вы доставили всем нам большую радость и преисполнили чувством гордости за район.

От всей души поздравляем с замечательным праздником – Днем спорта! Желаем 
нашим спортсменам всегда оставаться в хорошей форме, добиваться новых успехов 
и побед на спортивных аренах.

Аким Абайского района                            Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата                              Б.Цай

СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ, ДВИЖЕНИЕ,  ЗДОРОВЬЕ!
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ҚҰРБАН АЙТ МЕРЕКЕСІ

Құрметті мұсылман 
бауырлар!

Құрбан шалу хижраның 2-жылында парыз 
болды. «Пайғамбарымыз қызы Фатимаға: Ей, 
қызым, тұр, құрбандығыңа бар. Көріп тұр. Оның 
алғашқы тамған қанымен сенің барлық күнәң 
кешіріледі» деді.

• Алла тағаланың Құран кәрімде «Намаз 
оқы және құрбан шал»-деп бұйыруы құрбан 
шалудың уәжіптігін білдіреді. Пайғамбарымыз 
«Кімде –кім мүмкіншілігі бола құрбан шалмаса, 
біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасың!»-
деп бұйырған. Алла тағаланың әмірлерін 
орындау пендені Жаратушының ризашылығына 
бөлеп, ахиретте сый-сыяпатқа кенелтеді. Құрбан 
шалу да-Алла тағаланың арнайы бұйрығы. Сол 
себепті бұл бұйрықты шын ықыласпен атқарушы 
Раббысының ризашылығын алып, ахыретте 
жүзі жарқын болады, мол сауап иеленеді. 
Пайғамбарымыз хадисінде бұл ақиқатты былай 
деп түсіндіреді; «Адам баласы құрбан айт күні 
(құрбан шалып) қан ағызудан да сүйікті басқа 
іспен Аллаға жақындаған емес.Қаны ағызылған 
мал қиямет күні мүйіздері, тұяқтары және 
жүндерімен келеді. Ағызылған қан жерге там-
бай жатып, Алла тағаланың құзырында үлкен 
мақамға жетеді. Сондықтан құрбандарыңды 
к ө ң і л  р и з а ш ы л ы ғ ы м е н  ш а л ы ң д а р » 
Пайғамбарымыздың басқа да хадистерінде 
Алла разылығы үшін шалынған құрбанның 
әрбір қылшығы үшін сауап бар екенін былай 
сүйіншілеген: «Сахабалар Пайғамбарымыздан-
Уа, Алланың Елшісі, құрбандық деген не?-деп 
сұрады. –Құрбандық- сендердің Ибрахим(Ғ.С) 
бабаларыңның сүннеті,-деді. –Одан бізге 
қандай сауап бар? -Әрбір тал қылшығы үшін 
сауап аласыңдар. – Қойдың жүнінен ше? 
–Қойдың жүнінің әрбір тал қылшығына да 
сауап жазылады»-деген. Алла разылығы үшін 
риясыз шынайы көңілмен сойылған құрбандық 
мал ақыретте қылдай жіңішке, қылыштай өткір 
қылкөпірден өтерде иесіне көп көмектеседі. 
Хадисте былайша баяндалған: «Құрбандыққа 
малдың ең жақсысын, көзге жұғымдысын 
таңдаңдар, өйткені ол-қылкөпірден өтердегі 
өз көліктерің». Шындығында Алла тағала 
біздің шалған құрбандарымыздың ағызылған 
қанына немесе етіне мұқтаж емес. Біздің 
шалған құрбандарымыздың еті немесе қаны 
Алла тағаланың құзырына жетпейді. Бірақ 
біздің оның әмірін ләббәйк деп құлдық ұрып  
орындауымыздағы ықылас-ниетіміздің Аллаға 
жетіп, ризашылығына себеп болары сөзсіз. Бұл 
шындықты Құран кәрім былай деп баяндайды: 
«Олардың (құрбан малдарының) еттері де, 
қандары да Алла тағалаға жетпейді.Бірақ 
Оған сендердің тақуалықтарың ғана жетеді». 
Құрбан шалған адамның қойды өзі бауыздағаны 
жөн. Егер малды бауыздай білмесе неме-
се әйел адам болса, онда білетін біреуге 
бауыздатып өзі қарап тұруы абзал. Ал енді 
құрбанға қандай мал шалынады. Бұл турасында 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) хадисінде: «Әнәс (р.ғ.) 
айтты Пайғамбарымыздың құрбан шалғанын 
көрдім. Мүйізі бар, жақсы екі қошқарды өз 
қолымен құрбан етті. «Бисмиллаһ» айтып, 
тәкбір айтты және қойдың үстіне аяғын қойып 
бауыздады» - деді. Пайғамбарымыз екі мал 
құрбан шалатын. Біреуін өзі, екіншісін үмбеті 
үшін. «Менің намазымды, түрлі ғибадаттарым 
да, өмірім мен өлімім де үнемі әлемдердің 
раббысы Аллаға тән. Оның серігі жоқ. Маған 
айтылған бұйрық осы. Оған төменде келтіретін 
аяттарды мал бауыздалмай тұрып оқығаны аб-
зал алғашқы болып бас иген де менмін» (Әнам 
сүресі,6/162-163).

• Осы аяттар оқылғаннан кейін немесе 
бұл аяттар мен дұғаларды білмесе «Иә, Алла 
тағалам, досың Ибраһим, сүйіктің Мұхаммедтен 
қабыл алғаныңдай менен де қабыл ала гөр!» 
деп, яки осыған ұқсас дұға оқуға болады. 
Кейіннен «Аллаһу акбар» және «Лә иләһа 
иллаллаһ» деп айтылады.

• Құрбан шалатын адам малды қинамай 
жұмсақ бауыздауға көңіл бөлуі керек. Малдың 
көзінше жалаңдатып пышақ қайрауға болмай-

Құрбан шалып Жаратқанға 
жақындайық ағайын

ды. Пышақ өткір болуы тиіс.
• Малды құбылаға қарата жатқызғаннан 

кейін оң қолымен «Бисмиллаһи,Аллаһу акбар» 
деп бауыздайды. Құрбандық малды басқа 
адамға бауыздатқан кісі мал бауыздалып 
жатқанда «Бисмиллаһи, Аллаһу акбар» деп 
қоса айтқаны жөн. (Малды бауыздайтын кісі 
бауыздарда біле тұра әдейі бисмиллаһ деп 
айтпаса Ханафи мәзхабы бойынша ол малдың 
еті желінбейді).

• Құрбан еті 3-ке бөлінеді, 1-шісі өзіне, 
2-шісі көрші-қолаңға, 3-шісі мұқтаж жандарға 
беріледі.

• Малдың жаны бойынан толық шығып 
болғанға дейін оның терісін сыпыруға болмай-
ды.

• Малдың қаны толық ағып біткенше 
күтіледі.

• Құрбан шалғаннан кейін сол маңайдың 
тазалығына да көңіл бөлуі керек. Малдың қан-
жынын ашық-шашық далаға қалдырмай, көміп 
тастаған жөн. Бұл – құрбандық малына әрі 
құрбан құлшылығына деген құрметтің белгісі

1. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр, түйе 
секілді малдар жарамды. Ал, үйрек, қаз, 
тауық, түйетауық, елік секілді т.б. аң құстар 
құрбандыққа жарамсыз. Бұларды құрбандық 
ретінде шалу харамға жақын мәкрүһ болып 
табылады. Өйткені мұнда мәжусиларға (отқа 
табынушылар) еліктеушіліктің нышандары 
бар. Қой, ешкі, сиыр және түйенің еркектері де, 
ұрғашылары да құрбандыққа жарамды.

2. Құрбандыққа жарайтын қой мен ешкі ең 
кемі бір жасар болуы қажет. Дегенмен алты 
айлық қозы бір жасар қой секілді ірі, қоңды бол-
са құрбандыққа жарамды. Ал ешкінің міндетті 
түрде бір жасқа толған болуы қажет. Сиыр екі 
жасқа, түйе бес жасқа толғанда құрбандыққа 
шалуға болады.

3. Құрбандық малдың дені сау, етті және 
дене мүшелері түгел болуы керек. Оның бойын-
да құрбандық ретінде шалуға кедергі келтіретін 
кемшіліктер болмауы қажет.

4. Құрбандық мал ғибадат ретінде бауыз-
далуы шарт. Шын мәнісінде Алла пенделердің 
құлшылығына да, құрбандық шалуына да 
зәру емес. Құрбан шалудың бізге мәлім әрі 
беймәлім көптеген пайдалары мен хикметтері 
бар. Дегенмен негізгі мақсат – Алла тағаланың 
разылығына бөлену.

• Құрбан шалынатын жердің таза болуына 
көңіл бөлу;

• Құрбан шалатын жерге малды ұрмай-
соқпай апару;

• Құрбан малын құбылаға қаратып, сол 
жағымен жатқызу;

Ал енді құрбанды қай күні, қандай мезгілде 
шалатынына келсек, құрбан айт зу-л хижжа 
айының 10-күнінде басталады. Құрбандықты 
айт намазы оқылғаннан кейін шалады. Кейбір 
шариғат кітаптарында «айт намазы оқылмай 
тұрып құрбандық шалуға да болады» делінген. 
Бірақ бұл мешіт бар жерде дұрыс емес. 
Мешіті жоқ жерлерде де айт намазы өтті ау 
деген кезде шалған абзал болады. Себебі 
пайғамбарымыздың (с.ғ.с) хадисінде: Сақаба 
Муслим Баро ибн Азиб құрбандық шалудың 
мерзімі жайлы былай дейді: «Менің нағашым 
Әбу Бурда айт намаздан бұрын құрбандық 
шалып еді. Оған пайғамбарымыз: - Бұл жай 
қойдың еті болып қалды, -деді. Сонда Әбу 
Бурда:-Я, Расулулла, менің тағы бір қойым 
бар,-деді. Пайғамбарымыз сонда: -Ендеше 
соны шал,-деді.

«Кімде-кім айт намаздан бұрын құрбан 
шалса, оның құрбандығы қабыл болмайды. 
Кейбір түсініктер бойынша айтқа 1 күн қалғанда 
шек деп қойларын сойып қояды, ол құрбанға 
жатпайды жай ғана құдайы болады. Құрбан 
аруаққа емес құрбанды тірілер Аллаға арнап 
өз отбасы жанұясынан сояды.

Құрбан айт тамыздың 21, 22, 23, 24 күндері. 
Құрбан айт намазы 21-інші тамыз таңертеңгі 
сағат 6:30 да, Абай аудандық орталық мешітінде 
оқылады және Абай ауданына қарасты ауыл-
дарда осы көрсетілген уақытта айт намазы 
өтеді. 

Абай ауданы бойынша Бас Имам                                                                           
Аманбол қажы Рымқұлұлы

ХАБАРЛАНДЫРУ
Абай аудандық орталық мешіті ұйымдастыруымен Құрбан айт қарсаңында «Жаратқанға 

құрбан шалып жақындайық!» атты қайырымдылық шарасы өтеді. Аталған қайырымдылық 
шараға 1 адам 25 000 мың теңгемен қосылып көпшіліктің атынан ірі қара мал шалу мүмкіндігіне 
ие бола алады. Ол үшін мешітке алдын ала жазылып атсалыса аласыз. 21 тамыз  айттың бірінші 
күні Бас Имам Аманбол қажы Рымқұлұлының және аудан әкімшілігінің ұйымдастыруымен  сағат 
12.00 де құрбан айттың құрметіне ас беріледі. Спорттық және ұлттық ойындардан жарыстар, 
сондай-ақ концерттік бағдарламалар болады. Келіңіздер ағайын, күйбең тіршіліктің қамын ойлап 
мол сауаптан айырылып қалмайық.  

Құрметті мұсылман 
қауым!

Сіздерді әлем мұсылмандары ардақтаған төл мерекеміз қасиетті  Құрбан айтпен шын 
жүректен құттықтаймын! Қайырымдылыққа негізделген мереке мұқтаждың жағдайына 
қарайласып барымен бөлісіп құрбан етінен бөлісу бір-бірімен тығыз байланыс құрып араласу 
сынды адами қасиетке толы құрбан айт мерекесі құтты, берекелі болсын. Осынау аласапыран 
өмірде елді ынтымақ пен бірлікке отансүйгіштік пен тақуалыққа бастайтын егеменді еліміздің 
енселі де берекелі мерекесі қарсаңында жаратушы жаббар иеден жарылқау тілеп әрбір жанұяға 
бақ пен дәулет,ынтымақ пен береке,кетпес несібе берсін, бергеннің есесін беріп, шалған 
құрбандықтарыңызды жаратушы ие қабыл етсін. Сүйікті отанымыздың іргесі берік келешегі 
жарқын,болашағы баянды болсын! Мереке әрбір шаңыраққа шаттық сыйласын, қуаныш ұзағынан 
болып еліміз аман жұртымыз тыныш болсын!

Бас Имам Аманбол қажы Рымқұлұлы

Ежегодно в последнее воскресенье августа мы отмечаем один из 
самых любимых профессиональных праздников населения нашей 

области – День шахтера.
День шахтера был утвержден Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтера 
отмечался 29 августа 1948 года. В этом году шахтеры в семидесятый 

раз будут отмечать свой профессиональный праздник.
В канун профессионального праздника горняков  мы открываем 

Галерею шахтерской славы.

Болотин Дмитрий Яковлевич 
Родился  5 ноября 1931года в Тульской области. В 1940 году переехал в Караганду с ро-

дителями, закончил 7 классов, горный техникум.
После службы в армии (старшина  I статьи  Тихоокеанского флота) работал один год на 

рудо-ремонтном заводе и обучался на подготовительных курсах. С 1957 по 1962 годы учился 
в политехническом институте, после окончания которого начал трудиться на шахте 6/7 треста 
«Карагандауголь» горным мастером, много лет работал начальником добычного участка и 
возглавлял коллектив «пятисоттысячников». В  1997 году вышел на пенсию.

За многолетний добросовестный труд Дмитрий Яковлевич занесен в «Золотую книгу По-
чета», награжден орденами «Трудового Красного Знамени» и «Знак почета», медалью «100 
лет со дня рождения В.И. Ленина», медалью "Ветеран труда», является полным кавалером 
знака «Шахтерская слава», Почетным шахтером.

Васильянов Александр Александрович
 Родился в 1931 году. Жил в городе Абай  с 1955 года. До переезда в г.Абай работал в Кара-

ганде на шахте № 19. Приехав в поселок Чурубай-Нура,  пошел работать на шахту 6/7 «Абай-
ская» посадчиком, потом комбайнером. Рабочий стаж – 48 лет. Награжден двумя Орденами 
Трудового Красного Знамени (1966 год, 1974 год), медалью «За доблестный труд», Юбилейной 
медалью к 100-летию В.И. Ленина. Полный кавалер знака Шахтерская слава. Было присвоено 
звание «Ударник коммунистического труда», неоднократный победитель социалистического 
соревнования. Награжден знаком «Ударник 9-ой пятилетки». Награжден дипломом ЦК КП 
Казахстана и Президиума Верховного Совета Каз.ССР  с занесением в Золотую книгу Почета 
Каз.ССР. Присвоено звание Почетного механизатора угольной промышленности. Награжден 
медалью Ветеран труда, присвоено звание Почетного шахтера.

Сын Сергей, 1959 года рождения, в 1980 году пошел работать на шахту «Абайская»  ком-
байнером. Он проработал на шахте 27 лет и погиб в шахте в 2008 году, остался под землей. 

З.Надирова

К празднованию 
Дня шахтера

ГАЛЕРЕЯ ШАХТЕРСКОЙ СЛАВЫ

СЕМИНАР

ГОЛОСУЕМ ЗА ЖИЗНЬ!
В Караганде 13-14 августа, в рамках реализации Плана мер по профилактике суицидов 

среди всех возрастных категорий населения Карагандинской области на 2018-2021гг, прошел се-
минар на тему «Кризисная интервенция при суицидах. Раннее выявление суицидальных призна-
ков», который провел  Ректор Института психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Кар-
васарского (г. Санкт-Петербург), Экс-Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, 
доктор меди-
цинских наук 
Р.К. Назыров.

Основны-
ми задачами 
с е м и н а р а 
были-

-измене-
ние отноше-
ния людей к 
своему здо-
ровью, в том 
числе психи-
ческому  и 
психологиче-
скому;

- о с в е -
ще н и е  и н -
формации о 
доступности 
психиатриче-
ской, психо-
терапевтической, психологической помощи населению;

-совершенствование подходов к организации и оказанию необходимой медицинской и 
психологической помощи лицам, находящимся в сложных жизненных ситуациях;

-совершенствование организации профилактических мероприятий;
-формирование межведомственных подходов к профилактике суицидов через объединение 

усилий специалистов различной ведомственной принадлежности.
В семинаре приняли участие около 300 специалистов, в том числе педагоги-психологи 

школ Абайского района  А. Шулакова (КГУ КШДС «Жүлдыз») и О.Рыбакова(Мичуринская ОСШ).
О.Рыбакова психолог Мичуринской ОСШ
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Бәрі   де оқудың  ойдағыдай  болып,көп  
ыңғайсыздық  тудырмауын қалайды.

«Сен  мектепке  қалай  оқитын  боласың?»- 
деген  сұраққа  болашақ бірінші  сынып 
оқушылары   «беске оқитын  боламын»-
деп сенімді түрде  жауап береді.Жетістік  
деген түсініктің өзі де  салыстырмалы 
болғанымен, мектепте жетістікке жету, шыны-
мен де,өте  маңызды.Кейбір  балалар мұндай 
қиыншылықтарды ешкімнің  көмегінсіз оп-оңай  
жеңеді.Бірақ  басқа да  балалар  бар –олар  
үшін мектепке, оның тәртібі  мен талаптарына  
бейімделу  оңайға  соқпады. 

Мектепке бейімделу деген  не,соның ба-
сын ашып  алайық.Психологияда  бұл термин  
баланың  ойлауы мен іс-әрекеті оның мектеп 
ортасына үйлесімді «сәйкестенуіне»мүмкіндік 
беретіндей  өзгеруі деп түсіндіріледі,яғни :

1. Бала  өзінің  «істегім келедісін»мектептің  
«істеу керегіне» сәйкес  келтіруі  керек;

 2. Тапсырмаларды  өз бетімен   орындауға 
үйретуі керек; 

3.Мектеп тәртібін сақтауға, онымен 
есептеуге,өзінің тәртібімен басқа  балаларға  
кедергі  келтірмеуге үйретуі  керек; 

4. Достық  қарым-қатынас  орнатып,оны  
ұстануға ,басқа   баланың   ұнауына 
не  ұнамауына  қарамастан  онымен  тіл 
табысуға,тым болмаса   қарым –қатынас 
жасауға  үйренуі  керек; 

5. Мектептегі  оқуы –оның «жұмысы» 
екенін, оқушы болу-өте  маңызды екенін 
түсінуі  керек;

     Балалардың  бейімделуі қалай 
өтеді?Ата-аналардың бір балаларға   оқу 
«онша қиын емес»деп,ал енді бірі  «оқу  
қиын,бірақ  күшіміз  жетеді»деп есептейді. 
Ата-аналар үй жұмысын  дайындау  кезінде 
балалардың теріс  эмоцияға  беріледі деп 
есептейді.Олардың себептері ретінде еңбектен 
шаршау,рухани шаршау,матералдарды  онша  
ұқпау,тапсырманы  ұмытып  қалу,көшіру  кезінде 
қате жіберу,тапсырманы  орындағысы  келмеуі  
аталады. Ұйықтарда балалардың бірі тың,бірі 
шамалы шаршаңқы көңіл –күйде болу себебі 
не?Қиындыққа  қарамастан, балалардың  
көбі оқуға ойдағыдай бейімделеді.Бірақ 
көмек керек болатын  балалар  да болады.
Кімге көмек  керек  екенін қалай анықтауға 
болады?Әдетте  мектепке бейімделудің 4 
деңгейі  болады:жоғары,орта,төмен және өте 
төмен.

 Бейімделуі жоғары деңгейдегі  бала мектепті 
жақсы көреді,оқушы болғанына қуанышты. Ол 

Бірінші  сынып оқушыларының мектепке 
бейімделу деңгейлерінің  жолдары        

үшін оқу  жеңіл,жаңа  білімді  қызығушылықпен 
қабылдайды және айналасындағылармен 
қуана  бөліседі,тапсырманы  мектепте де,үйде 
де ынтамен орындайды ,сабақта мұғалімді  
ынтасымен тындайды,өзі белсенділік танытып 
, бір  нәрсе істеуге не жаттауға қабілетті, сы-
ныптастарымен  оңай  тіл  табысады.

Бейімделуі орта деңгейдегі бала да мек-
тепке баруға қарсы  емес,сабақтарға  да кет әрі 
емес,сыныптастарымен және мұғалімдермен 
жақсы қарым-қатынаста,сабақта берілген  
матералды меңгеруге қабілетт і ,б ірақ 
м е к те п те  д е , ү й д е  д е  е р е с е к те рд і ң 
бақылауында,солардың бұйрығымен  ғана 
жұмыс істеуді қалайды.Өз бетімен жұмыс 
мұндай балаларда  «жүрмейді».Мектепте 
бұл балаға білім емес, «бәрін ереже бойын-
ша істеу» қызықтырады. Қызықты  болған 
нәрселерді –жақсы  орындайды-егер бір нәрсе 
шықпай қалса не «көңілсіз» болса –оқу процесі 
тоқырауға  ұшырайды және  тек ересектердің 
көмегімен ғана алға жылжиды.

Бейімделуі  төмен деңгейдегі балалар 
бұдан да көп назар аударуды қажет етеді.
Мұндай  балалар мектепке теріс көзқараста  
немесе немқұрайлы болады, сабақта 
бұйығы, «жоқ» секілді.Немесе,керісінше,жиі 
тәртіп бұзады,оқу материалын толық 
меңгермейді,жұмысты өз бетімен қиындықпен 
және  көңілсіз орындайды (соның өзінде 
жақындарының  бақылауы және қысымы 
арқылы).

Төртінші  деңгей  «қатерлі»деп аталады,бұл 
расында да бала үшін де,ата-ана үшін 
де,мұғалімдер   үшін қатерлі.Ең ауыр жағдайда 
баланың жұмысынан не талап  етілгенін 
мүлден түсінбейтінін көруге болады.Он-
дай  балалар жеке жұмыстан  үлкендермен  
қарым-қатынасқа түсіп,оның нұсқаулықтарын 
түсіне алады,осыны ескертіп,бастапқы кезде 
мұғаліммен жеке жұмыстар жасалады.

Егер сіздің балаңыздың  бейімделу деңгейі 
төмен болса,- оған көмектесіңіз,әйтпесе 
баланы  алда  «мектеп неврозы»күтіп  тұр.
Егер сіз баланың бойынан бейімделудің 
төмен деңгейі белгілерін байқасаңыз,балаға 
да,сізге көмек керек екенін білгеніңіз дұрыс.
Көмек сұраудан ұялмаңыз!Мұғалімдер мен  
психологтардың сізге көмектесе алатынына 
сенімді болыңыздар.

Қ.Исакова   
Топар  кенті

 Абай атындағы ЖББМ 
мектеп   психологі

Лето — это море солнца, света, тепла... 
Это радости пора... 
Это солнце в небесах... 
И яркий блеск в глазах!  
Лето — это солнечное счастье, хорошее 

настроение, долгие каникулы, красивый загар 
и бесконечная радость.

1 июня 2018 года в КГУ КШДС «Куаныш» 

открылась летняя оздоровительная площадка 
«Туристическое агентство  «JASNAR». Пло-
щадка  создана с целью реализации права 
каждого ребенка на полноценный отдых, 
оздоровление, укрепление здоровья, удовлет-
ворения интересов и духовных запросов.  40 
детей, в их числе дети из малообеспеченных 
и многодетных семей, с радостью посещали 
площадку.

В праздник День Защиты Детей прошло 
торжественное открытие площадки под ло-
зунгом - «Детство - это радость!» « Бақытты 
балалық шақ!». Перерезали красную ленточку, 
говорили теплые слова - пожелания детям, 
поздравляли с праздником.

В  начале каждого дня, создавая эмо-
циональный фон, ориентируя учащихся на 
доброжелательное отношение друг к другу,  
проводился круг радости  под музыку. Круг 
– как символ поддержки  стоящего рядом 
товарища- словом, делом, частич¬кой души. 
Каждый день имеет свой слоган и девиз, 
сложенный из 7 главных ценностей- основ 
«Мәңгілік Ел». 

Веселая эстафета для всего детского ла-

геря служит хорошим началом каждой смены. 
В разделе «Я познаю мир» дети отправлялись 
в путешествия на «Весёлом экспрессе». Эти 
путешествия проводились  в форме игр, 
виртуальных и реальных экскурсий, эстафет, 
квестов, викторин, конкурсов. 

После подвижных игр, для восстановле-
ния дыхания проводились оздоровительные 

упражнения по системе Стрельниковой А.Н.  
Дыхательная гимнастика заключается в тре-
нировке короткого, резкого, шумного вдоха 
через нос с частотой приблизительно 3 вдоха 
за 2 секунды с последующим абсолютно 
пассивным выдохом через нос или через рот.

Продолжением путешествий по родной 
земле была релаксация под  кюи Курмангазы. 
Хорошая музыка  способствовала   глубокому  
расслаблению и сосредоточенности. Дети 
мысленно представляли  родные  просторы.

Завершением дня служил флещ-бэк 
«Светофорики», где дети демонстрировали 
своё настроение и отношение к проведённым 
мероприятиям. 

На детской игровой площадке очень часто 
проходили конкурсы рисунков на асфальте 
«Көңілді ертегілер калейдоскопы. Веселый 
калейдоскоп сказок» 

Итогом  программы зачастую являлись 
веселые подвижные игры на свежем воздухе.

Ю.Кормановская, 
учитель начальных классов 

КШДС «Куаныш»

Жаймашуақ жаз жетті жүректерге жы-
луын төгіп. Жыл бойына тынбай еңбек 
еткен үлкендер мен тоғыз ай бойы білім 
алып, тәрбиеге сусындаған балалар да мәз-
мейрам. Шат-шадман көңіл күйге бөленудің 
де себебі бар. 
Өйткені  жаз 
–  демалып , 
т ы н ы ғ а т ы н , 
күш-қуат жи-
н а й т ы н  м а -
м ы р а ж а й 
мезгіл. Айна-
ла құлпырып, 
табиғат  ана 
т ү рл е н ет і н , 
г ү л д е н е т і н 
мезгіл... 

Жаз айла-
ры – мектеп 
о қ у ш ы л а р ы 
үшін ерекше 
ы қ ы л а с п е н 
к ү т і л е т і н 
уақыт.  Жыл 
б о й ы  с а ба қ 
барысындағы 
тоқсан арасындағы берілетін күндер демалыс 
болып есептелгенімен, жаз кезіндедегідей 
демалыстың мол мүмкіндігін бере алмайды. 
Жазғы демалыс – мектеп оқушыларының 
жалпы физиологиялық, сана – сезімдік, 
дүниетанымдық тұрғыда даму, жетілу кезеңі.

Бастауыш және орта буын сыныптарының 
балалары үшін бұл уақыт тән – тұрпаттың 
табиғатпен ерекше үндестік тауып, дүниетаным 
аясы кеңитін, көзқарас қалыптасып, үйренуге 
ықыласы артатын жылдың тамаша мезгілі.

Жаз келсе, балалардың тәрбиесі назар-
дан тыс қалады деген сөз емес. Қайта бала 
біліміне, тәрбиесіне жауапты маман иелерінің 
жұмысы артады десек артық айтқандық бол-
мас. Каникул басталғаннан білім мен тәрбие 
беру орындары оқушылардың уақытын дема-
лыс айларында қызықты әрі пайдалы өткізуді 
мақсат етіп, іс-шараларды қолға алады. 

Топар жалпы білім беретін мектебі 
де әр жыл сайын балаларға жазды есте 
қалдыратындай, бос уақыттарын тиімді 
өткізу мақсатында мектеп жанынан лагерь 
ұйымдастырады.

Жаз мезгіліндегі бұл уақыт балалардың 
негізгі сабақтан, үйреншікті тіршілік қарекетінен 
босап, өзін қызығушылығымен айналысу-
ына мүмкіндік береді. Сондықтан ұстаз - 
тәрбиешілерге оқушының бос уақытын дұрыс 
пайдалануға бағыттаудың, үйретудің мәні 
зор. Бос уақыт дене және ақыл-ой қызметін 
тынықтыратын, қарым - қуатты жетілдіретін 
іс-әрекетке жұмсалуы жөн. Әйтсе де тыныға 
жүріп, ойын барысында балалардың шынығу 
– шыңдалу мәселесімен қатар, түрлі бағыттағы 
іс-шараларға тарту арқылы тәрбиелеу 

ШУАҚТЫ ЖАЗ
маңызды. 

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына 
Жолдауында: «Қазақстан халқы бүкіл әлемде 
үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел 
ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі — 

мемлекеттік тіл, орыс тілі — ұлтаралық 
қатынас тілі және ағылшын тілі — жаһандық 
экономикаға ойдағыдай кірігу тілі», — дегенін 
негізге ала   отырып, қазір заман талабына сай 
үш тұғырлы тіл саясатын   қолдау мақсатында 
сауықтыру лагері жанында үштілділік мектебі 
жұмыс жасады.

Жас ұрпақ үш тілді еркін игеріп, үштұғырлы 
тіл өмірдің қажеттілігі және үш тілді қатар 
меңгеру бәсекеге қабілетті ел азаматының 
міндеті екендігін, Қазақстанның білікті, білімді 
әр азаматын ғаламдық ақпараттар мен 
инновациялық ағынына ілесу ағылшын 
тілін үйренуге жетелейтіндігін жас өркін 
балалардың санасына сіңіре беру мақсатында  
тіл мамандары  күнделікті сабақты әртүрлі 
іс-шаралар өткізу арқылы  жұмыс жасады. . 
Сондықтан біз де өз халқымыздың қарыштап 
дамып, өркениеттен кенже қалмау үшін көп 
тілді меңгеруіміз қажеттілігіне үлес қосу 
мақсатында балалармен сабақты ойын, 
шығармашылық түрінде өткізіп, саналарына 
қазіргі таңда әлемнің алпауыт мемлекеттері 
көп тілді, әсіресе халықаралық тілдерді 
меңгеруді маңызды міндет деп санайтынын 
сіңіруге тырыстық.

Балалардың жүрег іне  і з г іл і к  пен 
қуаныш сыйлай ашылған жазғы демалыс 
лагерьлерінде демалушылар бос уақыттарын 
мағыналы өткізіп, үйлеріне сергіп кетіп қана 
қоймай, белгілі бір бағытта білімдері мен 
қабілеттерін жетілдіріп қайтқаны сөзсіз.

М.Қасенова 
Топар жалпы білім беретін мектебінің 

қазақ тілі пәнінің мұғалімі 

Л е т н и е 
к а н и к у л ы 
–  это  вре-
мя, которое  
каждый ре-
бёнок ждёт 
с нетерпени-
ем. Сколько 
радостных, 
незабывае-
мых событий 
происходит: 
это и путеше-
ствия, встре-
чи с новыми 
людьми, и, 
конечно же, 
детские ла-
геря отдыха, 
в том числе 
и пришколь-
ные. В ла-
герях ребят 
ждут инте-
ресные ме-
роприятия, 
увлекатель-
ные игры, за-
каливающие 
и общеукре-
п л я ю щ и е 
процедуры. 

Не является исключением и пришкольный 
лагерь «Айгөлек» при КШДС «Мерей». 32 ре-
бёнка получили оздоровление в пришкольном 
лагере, в том числе 7 из малообеспеченных 
семей.  Коллектив учителей, ответственный 
за работу лагеря, приложил немало усилий, 
чтобы каждому ребёнку было комфортно, 
интересно. Согласно утверждённого плана 
мероприятий были проведены  конкурсы 
рисунков «Счастливое детство», «Разноцвет-
ные мечты», флешмобы, конкурс талантов, 
тренинги. При проведении мероприятий были 
задействованы специалисты комплекса: 
психолог, социальный педагог, медицинский 
работник. Огромное удовольствие получили 
ребята от походов и экскурсий, с увлечением 
участвовали в соревнованиях, подвижных 
играх. Но дети не только развлекались, с 
ними проводились познавательные занятия, 
конкурсы, игры. Увлекательно прошла позна-
вательная игра «Путешествие в страну слов», 
занятие «Занимательная математика», ребята 

Лето – радость для детей

постарше приняли участие в конкурсе сочи-
нений « Скажем «Нет!» эксплуатации детей».

В течение всего сезона с детьми проводи-
лись закаливающие процедуры, ежедневная 
утренняя зарядка, спортивные мероприятия и 
соревнования. Оздоровлению детей способ-
ствовало разнообразное витаминизированное 
питание. Словом, все мероприятия оказали 
положительное воздействие на настроение и 
физическое состояние детей. 

Заключительной частью стал концерт, 
участниками которого явились сами ребята. 
Каждый смог проявить свой талант. Много 
позитивных эмоций испытали и ребята, и 
взрослые. Конечно же, не обошлось без 
сладких призов и подарков ребятам. Хочется 
думать, что дети за лето ещё больше окрепнут, 
наберутся сил и приступят к новому учебному 
году отдохнувшими и счастливыми!

С.Хадаткаш 
социальный педагог 

КШДС «Мерей»

ДЕТСТВО - ЭТО РАДОСТЬ!
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ОТДЕЛ ПО ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
После смерти Васекина Николая Алексее-

вича, умершего 09 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 Панасюк Веры Семёновны, 
умершей 17 июля 2018 года. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

Внимание родители! 
В последнее время участились 

случаи выпадение детей из окон!
Уважаемые родители, не забывайте о том, что открытое окно может быть смертельно опасно 

для ребенка. Падение из окон является одной из основной причин детского травматизма и 
смертности и является наиболее актуальной проблемой в настоящее время. 

Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без 
присмотра на длительное время.

Как защитить ребенка от падения: 
- отодвиньте от окна всю мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
- по возможности открывать окна сверху, а не сбоку;
- ставьте на окна фиксаторы, которые не позволяют открыть окно на более чем несколько 

сантиметров.
Во избежание выпадения детей из окон, проверяйте оконные защелки, не оставляйте детей 

без присмотра! Помните, что москитные сетки не могут удержать вес ребенка! Объясняйте 
малышам, что на подоконнике им грозит опасность!

С.Бахшиев
Старший инженер  РГУ «ОЧС Абайского района» 

старший лейтенант гражданской защиты 

Пожары, возникающие по 
причине детской шалости с 
огнем – явление, к сожалению, 
далеко не редкое. Финал таких 
пожаров может быть очень 
трагичным – гибель ребенка.

Почти все маленькие дети 
проявляют повышенный ин-
терес к огню, не осознавая в 
полной мере его потенциаль-
ную опасность, их неудержимо 
манит к этому чуду природы. 

Нельзя быть уверенным 
в том, что оставшись один, 
ребенок не решится поиграть 
коробочкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу, не устроит 
костер, который однажды ви-
дел в лесу.

Как правило, виноваты во 
всех этих шалостях прежде всего родители, 
старшие братья и сестры, которые оставляют 
детей без присмотра в квартирах, не прячут от 
них спички, не контролируют поведение детей, 
не следят за их играми, а иногда, потакая 
детским капризам, разрешают самостоятель-
но разжигать костер, поручают малолетним 
детям присматривать за топящимися печами, 
включать электроприборы.

Что нужно делать для того, чтобы из-
бежать пожара от детской шалости с огнем:

- рассказывайте детям о пожаробезопас-
ном поведении;

- будьте примером во всех ситуациях, 
связанных с соблюдением правил пожарной 
безопасности;

- не оставляйте спички в доступном для 
детей месте;

- не поручайте детям разжигать печи, 
газовые плиты, самостоятельно включать 
электробытовые приборы;

- следите, чтобы дети не разжигали ко-
стры;

- уходя из дома, не оставляйте малолетних 
детей без присмотра взрослых;

- организуйте ребенку интересный досуг.

Как избежать детской 
шалости с огнем?!

Научите ребенка правильным действиям 
при пожаре.

При обнаружении пожара или признака 
горения (задымления, повышенной темпе-
ратуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого 
возраста должен немедленно покинуть по-
мещение.

Сообщить о пожаре взрослым или в по-
жарную охрану по единому телефону спасе-
ния «101» или «112».

Как говорят: «Запретный плод сладок!», 
поэтому полезнее объяснить еще раз ребенку 
о подстерегающей его опасности, таящейся 
в коробке спичек, зажигалке, чем просто ска-
зать: «Нельзя!»

Очень важно, чтобы дети запомнили эти 
советы. Личным примером учите, детей со-
блюдению привил пожарной безопасности. 

Только большой заботой о наших детях мы 
сможем предупредить пожары от детской ша-
лости с огнем, сохранить свой дом, имущество 
и самое дорогое – жизнь ребенка.

С.Бахшиев 
Старший инженер  РГУ «ОЧС Абайско-

го района» старший лейтенант граждан-
ской защиты 

В целях усиления контроля за исполнением постановлений по делам об административных 
правонарушениях в части своевременной уплаты наложенных штрафов, в период с 13 по  17 
августа 2018 года на территории Абайского района проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Борышкер». 

На период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер» будут 
созданы группы в составе сотрудников МПС УВД Абайского района и судебных исполнителей 
для проведения поквартирного обхода должников, уклоняющихся от уплаты штрафов за со-
вершенные административные правонарушения. 

При посещении по месту жительства в отношении правонарушителей, не оплативших 
административные штрафы в 40-дневный срок, предусмотренный Кодексом Республики Ка-
захстан об административных правонарушениях, будут возбуждаться административные дела 
по ст. 669 КРКобАП. Основной санкцией данной статьи является административный штраф 
или  административный арест до 5 суток.

Также совместно с судоисполнителями будет осуществляется комплекс мер по задержанию 
и доставлению на штрафстоянки автомашин должников в соответствии с главой 5 Закона РК 
«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

М.Абдрахманов
Заместитель начальника ОАП УВД Абайского района подполковник полиции 

Арғы тегі Арғында,
Төртуылдың Қаржасы.
Жаугершілік заманда,
Ерлігі ерен бел асқан,
Қалқаманның баласы.
Қырағы, өткір көзінің,
Ағы менен қарасы.
Аты мәлім қазаққа,
Бұқар бабам данасы.
Тәуке ханның тұсында,
Қабырғалы би болған.
Хан Абылай тұсында,
Көкірегіне жыр толған.
Парасатты ақылмен,
Ұлағатты тәсілмен,
Ақ Ордада бас қосып,
Билік айтып, жыр толғап.
Ел билеген Бұхарым.
Қара сөзді білмеген,
Сөйлегенде көмейі,
Бүлкілдеген Бұхарым.
Ұрпағы бүгін құрметтеп,
Үш жүз елу жылдығын,
Тойлап жатқан Бұхарым.

Қарға тамыр қазақтың,
Берекелі бірлігін.
Текті туған халқының,
Жасаған белді тірлігін.
Бір Ордаға бағынған,
Іргелі бекем елдігін.
Сол бірліктің жолында,
Ел мүддесін қолдайтын, 
Жұртты жаудан қорғайтын,
Ержүрек дана қолбасшы,
Үш жүздің басын қосатын,
Хан Абылай деп біліп,
Жырына қосып жырлаған,
Кереғар кеткен істерін,
Жайлана баппен сынаған.
Көреген ақын Бұхарым.
Зулаған мына заманды,
Кезеңге бөліп көркемдеп,
Алдын – ала болжаған.
Айтқаны мірдің оғындай,
Жүрекке келіп қадалған.
Көріпкел дана Бұхарым.
Жаратқанның құлдарын,

Сипаттап, кейде сынаған.
Көңіл-күйін, мұңдарын,
Көкейде жатқан сырларын,
Толғана төгіп жырлаған.
Тоқсан ауыз сөзінің,
Тобықтай қылған түйінін.
Сарайы терең ашылған,
Маржандай төккен жырына,
Қосқанда көңіл күйінің.
Данышпан дара Бұхарым.
Артына қалған мұрасы,
Ғақлияға айналған.
Өмірлік нақыл сөздері,
Жүрекке мәңгі байланған.
Ақылгөй, дана, көріпкел,
Мақтанышым, Бұхарым.
Данышпаным Бұхарым!

Жаратқанның нәсібін,
«Тәубә» қылған жұрты бар.
Жігерін жаныр ұрпағы,
Болашақ күнге ұмтылар!
Көк байрағы киелі,
Желбіреген көгінде.
Ел бастаған Елбасым,
Кемелденген жерімде.
Бағың жансын қазағым,
Жарқыраған өмірде.
20 жылдық Астанам,
Сәулеттенген төрімде.
Тәңірім қалап төбеден,
Нәсібін берген жерімде.
Алуан ұлттың достығы, 
Бірлігі бекем жарасқан. 
Алтын күн мен айлы түн,
Нұрын төге  таласқан. 
Тұғыры биік тұлпары,
Қыран құсы қуаты.
Уығы берік шаңырақ,
Мәңгілік ел – мұраты.
Берік болсын, қазағым!
Самғашы биік, шарықта!
Қыран құстай қалықта!
Болашақ жарқын алдыңда,
Бірліктің бекем жолында,
Алға бас, қазақ, адымда! 

Боташ Ноғаева

Мен жырлайын Бұқарша
(толғау)

  

Ассалаумағалейкум, сәлем бердік!
Аталы текті сөзден маржан тердік.
Сарқырап таудан аққан тас бұлақтай,
Тең артып, көшкен елдей біз де келдік.
Елдіктің белгісіне еселенер,
Үлесін қосқан абзал жұртты көрдік.
Ұрпақтың ұлағатты бұл тойына,
Жиналған жақсы – жайсаң сізді көрдік.
Кемеңгер дана Абайдың ауданынан,
Атаның  ақ жолымен сәлем бердік!
 
Бұлақтай жырларымен сусындатқан,
«Көмекей әулиеміз» Бұқар баба.
Арғында Төртуылдың Қаржасында,
Көріпкел, дара туған ұлы дана.
Он екі жасқа дейін тілі шықпай,
Атанған ел - жұртына «мылқау» бала.
Белгісіз  қойған аты азандағы,
Есімін «Бұқар» қойған Әнет баба.
Саяси, мемлекеттің қайраткері,
Абылай ханның білгір  кеңесшісі,
Бұқардай текті, жырау баба туған 
Қазақтың тегі қанның ағысында!

Таныған тектілігін барлық ғалам,
Көгінде қыран құсы қалықтаған,
Рухани жаңғыртатын өткенімді,
Бірлік пен тірлігім бар жалықпаған.

АРНАУ

Мәңгілік  ел іргесі аман болсын,
Жұрт тыныш бейбітшілік заман болсын.
Жігері ешқашанда мұқалмаған,
Қайратты ұл мен қызға  үйім толсын!
Бұқардай текті баба тойын жасар,
Ұрпағы қазағымның аман болсын!
Жастарға тәрбиелік мәні де зор,
Ағайын, ұлы тойың құтты болсын!

«БОРЫШКЕР»

БҰҚАР ЖЫРАУ - 350 ЖЫЛ

После смерти Панарина Владимира 
Максимовича, умершего 27 июня 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 Воловиченко Василия Ива-
новича, умершего 04 марта 2018 года, заин-
тересованным лицам необходимо обратиться 
к нотариусу Балтабаевой Гульнар Айтбаевне, 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел.872131 
2-03-84, 87757416333.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Утерянный диплом КТД II №0207132 об окончании полного курса профессионально-тех-

нической школы без получения среднего образования по профессии бухгалтер-оператор ЭВМ 
выд. ПТШ-8 Карагандинской области от 03 июля 2002г. на имя Токаева Талгат Даулбаевича

Ищу покупателей юби-
лейных монет. г.Сарань, 

тел.87015351148. 
Евгений Тимофеевич
Эл.почта:

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

87003286394.

НАША МОЛОДЕЖЬ

Чисто не там, где метут, 
а там где не сорят

Подходит к концу лето, 
многие из нас отдыхали на 
берегу Топарского озера, 
на песчаном пляжу, в тени 
деревьев. Каждый отдыха-
ющий привозит собой что-то 
покушать и утолить жажду, 
но не каждый из нас может 
взять и увезти мусор в город 
и выбросить в мусорный 
контейнер! Молодежь Абай-
ского района решила сде-
лать доброе дело, полезное 
для природы, и для всего 
населения нашего края.14 
августа при поддержки аки-
мата поселка Топар, обще-
ственным объединением 
"Молодежный Альянс" при 
участии КГУ "Молодежный 
ресурсный центр Абайско-
го района" волонтерским 
штабом поселка Топар был 
организован субботник на 
территории озера, в част-
ности на "Абайском пляжу". 
Не передать словами, что 
твориться на пляже, мусор 
был везде, на деревьях и 
под ними, количество пла-
стика было таким большим, 
что не хватило бы не одного 
камаза, а бытовой мусор 
от продовольственных про-
дуктов лежит и гниет под 
солнцем. Взяв вилы лопаты 
и мешки волонтеры смогли 
за полдня собрать целую 
телегу мусора. Молодежь 
призывает всех граждан за-
думаться над экологическим 
состоянием пляжа! Чисто 
не там, где метут, а там где не сорят! Приглашаем всех на очередной субботник, который со-
стоится в ближайшее время! 

Кирей В.Д. 
Инспектор по работе с молодежью КГУ

 «Молодежный ресурсный центр Абайского района»

Футбол самая популярная игра среди дворовых игр Абайского района. 15 августа во дворе 
города Абай встретились 4 команды "Panna", "Алстар", "Енбек" и "Мечта". В первой игре на 
поле играли команды "Panna" и "Алстар". Команда "Алста" на первых минутах открыла счет и 
все 2 тайма вела мяч, в результате со счетом 5:0 "Алстар" победила команду Panna. Во второй 
игре на поле вышли "Мечта" и "Енбек", счет в игре открыла команда "Енбек" и до конца перво-
го тайма вела игру со счетом 2:0, и на последней минуте команда "Мечта" забивает гол, счет 
после первого тайма стал 2:1. Второй тайм команда "Мечта" стала вести игру и забыли еще 2 
гола, и победила команду "Енбек" со счетом 2:3. За 3 место вышли на поле команды "Енбек" 
и "Panna", которые показали волю к победе за 3 место и закрыли 2 тайма со счетом 1:1, по 
решению судью игра вышла в overtime, это был первый overtime за все игры по дворовому 
футболу. Дополнительное время определила бронзового победителя, и это команда "Енбек". 
За 1 и 2 место на поле столкнулись команды "Мечта" и " Алстар". Игра была сложной, эмоци-

ональной, ведь на кону 1 место. Счет в игре открыла команда "Алстар", но собрав все силы 
и выбрав правильную тактику команда "Мечта" забила свой первый гол, и через несколько 
минут еще один гол и команда "Мечта" завершила первый тайм в свою пользу. Второй тайм 
был в основном в обороне команды "Мечта", угловые и штрафные команды "Алстар" были к 
сожалению без результата, судья добавил 2 минуты к основному времени, и команда "Мечта" 
забывает свой победный гол и стала победителям данного турнира! 

Кирей В.Д. 
Инспектор по работе с молодежью КГУ 

«Молодежный ресурсный центр Абайского района»

Лучший совет воспитателей отряда 
В учреждении АК-159/5  проведен конкурс «Лучший совет воспитателей отряда». 
«СВО» создается в целях оказания помощи начальнику отряда в организации и проведении 

воспитательной работы с осужденными, способствуя улучшению быта осужденных,  соблюде-
нию ими требований режима содержания и законопослушного поведения,  бережного отношения 

к имуществу учреждения, организации труда, обучения, медицинского сопровождения, проведе-
нию культурно-массовых мероприятий, трудовому и бытовому устройству освобождающихся, в 
определении степеней поведения осужденного,  в рассмотрении целесообразности применения 
гуманных актов и разрешения других вопросов в жизнедеятельности отряда. 

Задачей конкурса «Лучший Совет воспитателей отряда» является повышение сплоченности 
СВО, его имиджа, улучшение морально-психологического климата, повышение качества вос-
питательной работы с осужденными и создание профессионального ядра в целом.

По итогам конкурса лучшим СВО жюри признало Совет воспитателе отряда №7, где пред-
седателем СВО является начальник отряда отдела по воспитательной и социально- психоло-
гической работе среди осужденных майор юстиции Лукьянова Светлана Юрьевна,  которая 
набрала наиболее высокие результаты по 4 этапам конкурса – это приветствие председателя 
СВО; видеоролики о новых методах организации воспитательной работы в отрядном звене; 
медицинская подготовка и зачеты по физической подготовке.   

Отдел по воспитательной и социально- психологической
работе среди осужденных учреждения АК-159/5

 КОНКУРС

9 августа по инициативе аппарата акима Абайского района, прокуратуры Абайского района 
и судебные исполнители Абайского района в рамках деятельности комиссии по содействию 
деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-право-
вого воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим 
уголовные наказания по Абайскому району в КГУ «Центр занятости населения» состоялась 
ярмарка вакансий для лиц, состоящих на учете службы пробации и освободившихся из мест 
лишения свободы, также на данную ярмарку были приглашены и безработные лица, злостно 
уклоняющиеся от уплат алиментов.

В ярмарке также приняли участие работодатели, которые непосредственно проводили 
беседы и консультации о имеющихся вакансия в их организациях. По итогам ярмарки 2 чело-
века состоящих на учете службы пробации были приняты ну учет как лица ищущие работу и 
3 человека были направлены для трудоустройства в организации и предприятия где имеются 
вакансии.  

Соб.корр.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Трудись и оставайся в 
обществе


