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қиқатА Б А Й -

ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫНДА ЖҰМЫС САПАРЫ

Ағымдағы жылдың қазан айында Елбасы 
«Қазақстандықтардың әл – ауқатының өсуі: та-
быс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты жаңа 
Жолдауын халыққа арнаған болатын. Жолдау-

да елімізді әрмен қарай дамыту жолында  Пре-
зидент 6 негізгі бағыт берік экономикалық негіз 
қалыптастыра отырып, Қазақстандықтардың 
әл – ауқатын жақсарту мақсатын көздейтінін 
атап кеткен болатын.

Биылғы Жолдаудың алғашқы бағыты 
ретінде Мемлекет басшысы  халық табысын 
өсіруге басымдық берді. Мемлекет басшысы 
өз сөзінде: «Адам еңбекқор болып, өз кәсібін 
жақсы меңгергенде және лайықты жалақы 
алуға немесе жеке кәсіп ашып, оны дамытуға 
мүмкіндік болған кезде табыс артады. Мем-
лекет пен адамдардың күш біріктіруінің 
арқасында ғана біз Жалпыға ортақ еңбек 

қоғамын құра аламыз. Біріншіден, Үкіметке 
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі 
жалақыны 1,5 есе, яғни 28 мыңнан 42 мыңға 
дейін өсіруді тапсырамын. Бұл барлық сала 
бойынша түрлі меншік нысандарындағы 
кәсіпорындарда жұмыс істейтін 1 миллион 300 

Әлеуметтің әлеуетін көтеру
мың адамның еңбекақысын тікелей қамтиды» 
деген болатын.

Осыған орай, Абай аудандық әкімдігінде 
аудан әкімі Бауыржан Асанов  ауданымыздағы 

кәсіпорын, шағын және орта бизнес өкідерімен 
кездес іп ,Елбасы бастамасын қолдау 
мақсатында меморандумға қол қойылған 
болатын. Бұл құжатта олар келесі жылдың 
қаңтар айынан бастап жұмыскерлердің 

жалақысын 20%-ға дейін өсіруді уәде етіп 
отыр. Ал. Бауыржан Қоңырбайұлы өз кезегінде 
шағын және орта бизнес басшыларына 
алдағы уақытта сәттілік тілеп, оңды бастама-
ларды жүзеге асыруда аудан жұртшылығын 
бірлесе жұмыс жасауға шақырды. Қазіргі 
таңда әкімдік тарапынан аудан бойынша 
кәсіпорын жұмысшыларының ең төменгі 
жалақы мөлшерін көтеру бойынша түсіндіру 

жұмыстары әлі де жүргізілуде. Бірлік пен 
тірлікке шақырған Елбасының бұл Жолдауы 
тың серпін мен жігер ұялатқаны анық.  

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Жұма күні аудан әкімі Бауыржан Асанов 
арнайы іс - сапармен Топар кентіне барды. 
Алдымен «БТЭС Топар» ЖШС – не барып, 
барлық цехтарды аралап, әр цехтың атқаратын 
жұмысымен жан – жақты танысты.

Аудан басшысы аталмыш мекеменің 
бас директорының міндетін атқарушы Евге-
ний Никитинге және директоры Владимир 
Черепановқа кент тұрғындарының тариф 
мәселесі толғандыратынын айтты. Осыған 
орай барлық мәселенің мән – жайын сұрап 
білді. Евгений Николаевич цехтардың жұмыс 

процесін түсіндіріп, туындап отырған про-
блемалары туралы тілге тиек етті. Тариф 
бағасы екі жыл көлемінде өсірілмей бір бағада 
сақталып келген екен. Алайда осы жылдардың 
ішінде шығынға батқандарын жеткізді. Осыған 

орай тариф бағасын көтеруді қолдауларын 
сұрады. 

- Біз алдымен халықтың жағдайын ойла-
уымыз керек. Бұл кәсіпорында тұрғындардың 
негізгі бөлігі еңбек етеді және жылу бергенде ор-
тада алыпсатарлар жоқ, оның үстіне кәсіпорын 
кент территориясында орналасқандықтан 
тариф бағасын шарықтатып 
көтеру мүмкін емес деді аудан 
әкімі. Осыдан келіп тұрғындардың 
танытқан наразылығы заңды. 
Сонда тариф қалай есептеледі? 
Оны бекітуде қандай мәселелер 
басшылыққа алынады. Неге 
кенттің кейбір үйлерінде жылу 
жеткідікті дәрежеде жетпейді  деген 
сауалдарға жауап алды аудан әкімі. 
Кәсіпорын басшысы заң жүзінде 
деп ақталғанмен әкім халықтың 
қ а л та с ы  к ө те р е  бе р м е й т і н 
жоғары тарифті орнатудың кейбір 
тұстарымен келіспейтінін айтып, 
алдағы уақытта мәселені жеке 
қарастыратынын жеткізді. 

Сонымен қатар кәсіпорын бас-
шылары жылу дұрыс бармайтын 

Аудан әкімі Топар кентінде
көшелерде, үй – іші  тиісті дәрежеде жылын-
байтын үйлерді комиссия арқылы тексеріп, 
алдағы уақытта ретке келтіретіндерін жеткізді. 

Аудан әкім цехтің ішінде, әсіресе, жылу 
науқанына дайындық барысы туралы ерекше 
көңіл бөлді. Турбоагрегаттар мен котло-
агрегат, құбырлар күрделі және ағымдағы 
жөндеуден өткізілуде. Катлоагрегаттардың 
бүгінгі жағдайы мен кент ішіндегі құбырлардың 
сапасы туралы сұрады. Осы ретте аудан әкімі 
қандай жоспарлары бар екенін тыңдады.

Айта кету керек, Топар кентін ғана емес, 

облысымыздың бірнеше аймақтарын электр 
энергиясымен, суық және ыстық сумен 
қамтамасыз етіп отырған мемлекетіміздегі 
ірі кәсіпорында мыңнан астам адам жұмыс 
істейді.

Б ұ д а н  к е й і н  Б а у -
ы р ж а н  Қ о ң ы р ба й ұ л ы 
Топар кент індег і  Гри -
боедова,  Железнодо -
рожный көшелеріндегі 
қ ұ б ы р л а р д ы ң  ж ы л у 
көрсеткіштерін тексеріп, 
тұрғындармен кездесті. 
Алайда барған үйлердің 
барлығында жылу жақсы 
б е р і л і п ,  ү й  –  і ш і н і ң 
жылылығы байқалуда. 
Деседе, тұрғындар аяз-
ды күндері үйдің қатты 
с у и т ы н ы н ,  ж ы л уд ы ң 
к е й д е  б ол ы п ,  к е й д е 
болмайтындығын айтты. 
Аудан басшысы бақылауға 
алып,  тексерет інд і г ін 
жеткізді.

Сапар соңында кенттегі 
«Айналайын», «Балбөбек» 
балалақшаларын аралап, 
жылу құбырларын, шатыр-

ларын тексеріп, күрделі мәселелерін тыңдады.  
Сосын бұрынғы колледж ғимаратына бар-
ды. Бұл ғимарат күрделі жөндеуден өтіп, 
болашақта оқушылар игілігне берілмек. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

Абай ауданы әкімі аппаратында  2018  жылдың 
ІV тоқсанына арналған азаматтарды қабылдау 

КЕСТЕСІ

ГРАФИК
приема граждан в аппарате акима Абайского 

района на ІV квартал 2018 года 
Лауазымы 
Должность

Т.А.Ә.
Ф.И.О.

Қабылдау күні мен 
уақыты

Дни и время приема

кабинет, тел №

Аудан әкімі 

Аким района

Бауржан 
Қонырбайұлы

Асанов
Асанов  Бауржан 

Конирбаевич

әр айдың 1-ші және 
3-ші дүйсенбісі күні 

сағат 16.00-де

1-й и 3-й понедельник 
месяца с 16.00 часов

Абай қаласы
Жеңіс даңғылы 3, 
конференц-зал

тел. 4-65-23
г.Абай пр.Победы 3 

конференц-зал
тел. 4-65-23

Аудан әкімінің 
экономика және 

коммуналдық 
мәселелері жөніндегі  

орынбасары 

Заместитель акима 
района по экономике 
и коммунальным во-

просам

Мұрат Сакенұлы 
Мағзин

Магзин Мурат 
Сакенович

әр сейсенбі күні сағат 
16.00-ден 

каждый вторник с 
16.00 часов

Абай қаласы 
Жеңіс даңғылы 3, 
конференц-зал

тел. 4-05-91

г. Абай пр. Победы 3, 
конференц-зал

тел. 4-86-78

Аудан әкімінің 
әлеуметтік мәселелері 
жөніндегі  орынбасары

Заместитель акима 
района по социальным 

вопросам

Әсем 
Айтжанқызы 
Жүніспекова

Джунуспекова 
Асем Айтжа-

новна

әр сәрсенбі күні сағат 
16.00-ден

каждую среду с 16.00 
часов

Абай қаласы 
Жеңіс даңғылы 3, 

конференц-зал тел. 
4-86-78

г. Абай пр. Победы 3, 
конференц-зал тел. 

4-86-78
Аудан әкімінің ауыл 

шаруашылығы 
жөніндегі  орынбасары 

Заместитель акима 
района по сельскому 

хозяйству

Саят Кабиденұлы 
Мусин 

Мусин Саят 
Кабиденович

әр бейсенбі күні сағат 
16.00-ден

каждый четверг с 
16.00 часов

Абай қаласы 
Жеңіс даңғылы 3, 

конференц-зал тел. 
4-86-78 

г. Абай пр. Победы 3, 
конференц-зал тел. 

4-86-78

Ескерту: аудан әкiмiнің қабылдауына алдын ала жазылу №22  кабинетте жүргізіледі, 
тел.4-65-23

Примечание: предварительная запись к акиму района ведется в кабинете №22 еже-
дневно, тел.4-65-23

Кәмелетке толмағандар 
ісі: бақылау және нәтиже 

Таяуда  аудан әкімінің орынбасары Әскм Айтжанқызының төрағалығымен  кәмелетке 
толмағандар ісі және олардың құқықтарын  қорғау жөніндегі комиссияның кезекті отырысы 
өтті. Жиында қаралған басты мәселе – кәмелеттік жасқа толмаған екі жасөспірімнің құқық 
бұзушылығы және аталмыш жайт бойынша аудандық ІІБ қабылдаған іс-шаралар жөніндегі 
өтініштер қарастырылды. Сонымен қатар, аудан бойынша соңғы 9 айдың ішінде қылмыстың 
алдын алу үшін атқарылған жұмыстар, мүмкіндігі шектеулі балалардың өмір сүру сапасын 
жақсарту, олардың құқықтарын қорғау мәселері де көтерілді. 

Бірінші сұрақта Абай көпсалалы колледжі студентінің сабақты жөн-жосықсыз босатып, 
жолдастырымен бірге көлік тонау, өртеу секілді қылмыс эпизодтарында бой көрсеткені айтыл-
са, екінші мәселеде ата-анасының рұқсатынсыз, әлеуметтік желіде танысқан жігітпен түнде 
қыдырып кеткен жасөспірім қыздың жағдайы тілге тиек етілді. Екі жағдайдың екеуінде де 
жасөспірімдердің ата-аналары  мен туыстары олардың бұл қылықтары үшін кешірім сұрап, қатаң 
жаза қолданбауды сұрады. Өкініштісі сол, кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдер өздерінің 
бұл істерін дер кезінде түсінбейді дейді құқық қорғау органының өкілдері. 

Комиссия төрағасы жасөспірімдер жасаған құқық бұзушылықтың себептерін анықтап, 
жан-жақты жұмыстар жүргізу керектігін және бұл жұмыстарды күшейтуді, сондай-ақ беймезгіл 
уақытта жүруге болмайтынын айтып, ата-аналармен тығыз байланыста бірлесіп жұмыс 
жасауға шақырды. Сондай-ақ қылмыс пен құқық бұзушылықтарға жол бермеу мақсатында оқу 
орындарының басшыларының да құқық қорғау органдарымен бірлесіп, түсіністікпен жүйелі 
жұмыстар жүргізу қажеттігін айтып, қатаң талаптар қойды. Сонымен қатар, жиында құқық 
бұзушылықтың алдын алуға бағытталған және атқарылған іс-шаралар жайлы да айтылды. 

Ал мүмкіндігі шектеулі балалардың өмір сүру сапасын жақсарту, олардың құқықтарын қорғау 
мәселері бойынша баяндама жасаған «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» ММ қызметкері жалаң цифрға сүйеніп, жаттанды мәліметті келтірді. Бірақ бұл ақпарат 
комиссия төрағасын қанағаттандырған жоқ. Айтуынша, көмекке мұқтаж жандар саны одан да 
көп. Тек құжаттарын дұрыс толтыра алмай, соның салдарынан әлеуметтік көмектен қағылып 
жүргендерді ешкім де есепке алмайды дейді. Сондықтан бірінші кезекте әлеуметтік көмекке 
мұқтаж жандарға қол ұшымызды созуымыз керек, қалада ғана емес, әрбір елді мекенде 
әлеуметтік қызметкерге мұқтаж адамдар өте көп дейді Әсем Айтжанқызы. 

Жиын соңында жасөспірімдердің заңды мүдделерін қорғау, олардың қадағалаусыз және 
панасыз қалуының, құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі мүдделі мемлекеттік органдардың 
өзара қарым-қатынасын күшйету, осы бағыттағы жұмыстардың тиімділігін арттыру, күнделікті 
жұмыста қолдану ұсынылды. 

Меруерт Арғын

ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
6 ноября аким района Б.К.Асанов совершил рабочую поездку по городу. Первым пунктом 

посещения стал 4 микрорайон. Здесь рабочие ТОО «Абайлық жылу жүйелері» производили 
изоляцию тепловых 
внутриквартальных 
сетей. Затем глава 
района посетил улицы 
Шахтерская, Школь-
ная, Промышленная, 
10 лет Независимости 
РК, где проводятся 
ремонтные работы 
по реконструкции ка-
нализации. В разго-
воре с подрядчиками 
аким района призвал 
устранить имеющие-
ся недочеты и ошиб-
ки. В этот же день 
Бауржан Конирбае-
вич осмотрел улицу 
Железнодорожная. 
Поясним, что жите-
ли данной улицы на 
личном приеме акима 
района пожаловались 
на некачественную 
работу подрядной организации осуществляющей прокладку канализационных труб. Глава 
района дал указание подрядчикам решить проблему в кратчайший срок. 

Соб.корр.

Қарағанды облысының прокуратурасы 
коммуналдық қызметтер тарифтерінің 

төмендетілуіне ықпал етті  
Қарағанды облысының прокуратурасы 6 монополистің тарифтерді қалыптастыру барысында 

1,1 млрд. теңге сомасына бұзушылықтарға жол бергенін анықтады. 
Қадағалау актісі бойынша қадағалаушы орган Гкал. үшін «Қарағанды өңірлік энергетикалық 

компаниясы» ЖШС-не қатысты 4,08 теңге кВт/сағ, «Жезқазған электржелісін таратушы ком-
паниясы» АҚ-на қатысты 2,95 теңге кВт/сағ, «Қазақстан» фирмасы ЖШС-не қатысты 2,62 
теңге кВт/сағ, «Теплотранзит Қарағанды» ЖШС-не қатысты - 2 123,94 теңге кВТ/сағ. өтемақы 
тарифтерін белгіледі.

Қарағанды және Балқаш қалаларында жылумен қамтамасыз ету бойынша орташа тарифтер 
25 теңгеге төмендетілді. 

 «Қарағанды ЖылуСбыт» ЖШС-нің электрқуатымен қамтамасыз ету қызметтері үшін орташа 
бағасы  кВт/сағ. 14,27 теңгеден 14,12 теңгеге төмендетілді.  

Прокуратура органдары қабылдаған шаралардың нәтижесінде облыстың 462 мыңнан астам 
тұтынушыларының құқықтары қорғалды.  

Монополистер 42 млн. теңгеден астам сома құрайтын әкімшілік айыппұлдар төледі. 
Қарағанды облысының прокуратурасы

Прокуратура Карагандинской области
добилась снижения тарифов на 

коммунальные услуги
Прокуратурой Карагандинской области установлены нарушения при формировании тари-

фов в деятельности 6 монополистов на сумму 1,1 млрд. тенге. 
По акту надзора уполномоченным органом введен временный компенсирующий тариф 

в отношении ТОО «Карагандинская региональная энергетическая компания» в размере 4,08 
тенге кВт/час, АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» – 2,95 тенге/
кВтч, ТОО фирма «Казахстан» - 2,62 тенге/Квтч и ТОО «Теплотранзит Караганда» - 2 123,94 
тенге за Гкал.

Средний тариф на услуги теплоснабжения в городах Караганда и Балхаш снижен на 25 
тенге.

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» средне отпускная цена на услуги электроснабжения в городе 
Караганде снижена с 14,27 до 14,12 тенге/кВтч.  

В результате принятых органами прокуратуры мер защищены  права свыше 462 тыс. по-
требителей области.

Монополистами оплачены административные штрафы на сумму более 42 млн. тенге.
Прокуратура Карагандинской области

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА / 
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Аудандық әкімдікте аудан әкімі Бауыржан 
Асановтың төрағалығымен әкімдік отырыс 
өтті. Оған аудан әкімінің орынбасары, қала, 
кент және ауыл әкімдері, мемлекеттік мекеме 
басшылары қатысты. 

Әкімдік отырыстың күн тәртібінде аудандық 
экономика және қаржы бөлімінің басшысы 
Баян Муталяпова 2018 жылдың 9 айы бой-
ынша ауданның әлеуметтік – экономикалық 
даму қорытындысы бойынша және ағымдағы 
жылдың соңына дейінгі міндеттермен таны-
стырды. 

Оң көрсеткіштер ауыл шаруашылығы, 
құрылыс және сауда да байқалған. Ауыл 
шаруашылығы – 18,1%, құрылыста – 81,1% 
және саудада – 33,3% өскен. 

Ал, өндіріс саласында көрсеткіш 33,9%; 
дейін төмендеп, 41 млрд. 950 млн.теңгені 
құраған. НФК – 93,6% құраған. Аудандық 
бюджеттің әлеуметтік – экономикалық 
дамуының негізгі көрсеткіші 1 млрд. 730 млн. 
теңге, немесе 106,8/% құраған. Әлеуметтік 
сала тұрақты экономикалық өсуді көрсеткен. 
Білім, денсаулық сақтау және қоғамдық 
қауіпсіздікті қорғау, әлеуметтік салаларда 
жақсы нәтижелерді көруге болады. Ауыл 
шаруашылық, кәсіпкерлік және тұрғын үй 
коммунальдық шаруашылық салаларында 
жұмыстар жүргізілуде. 

Әрбір тоқсан сайын қала, кент және 
ауыл әкімдерінің рейтингтік бағалары жа-
салды. 9 айдың көрсеткіші бойынша Көксу, 
Топар, Қарабас кенттері, Қарағанды, Юж-
ный, Құрма ауылдық округтерінің орындары 
біршама жақсарған. Ал Ақбастау, Құлайғыр, 
Дубовка ауылдары ең төменгі көрсеткішті 
көрсетіп отыр. Бұл ауылдардың әлі де болса 
жұмысты жақсартып, оң көрсеткіш көрсету 
үшін уақытылы, нәтижелі шараларды қолдану 
керектігі ескертілді. 

Баяндама соңынан кейін аудан әкімі 

бірсыпыра мемлекеттік мекеме басшылары 
мен ауыл әкімдерін орындарынан тұрғызды. 

Аудандық кәсіпкерлік бөлімінің бас-
шысы Е.Қсрауынов тоғыз ай көрсеткіші 
бойынша өндіріс салаларының көрсеткіші 
төмендегенін ің  салдарын түс інд ірд і . 
Алдағы уақытта бұл бойынша жұмыстар 
жасалытындығын жеткізді. Аудан басшысы 
өз кезегінде жылдың аяқталуына бір жарым 
ай ғана қалды, тоғыз ай бойы жасалмаған 
жұмыстарды осыншама аз уақытта жасай 
алатындығына күмән туғызды. Әрбір іске 
жауапкершікпен және жанашырлықпен қарау 
керектігін ескертіп айтып, сөгіс жариялады. 

Ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы 
А.Санаубаров жылдың соңына дейін барлық 
жоспарлы көрсеткішке жететіндіктерін алға 
тартты. 

Ал, аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөліміне аудан 
әкімі жасап жатқан жұмыстарына көңілі 
толмайтындығын жеткізді. 

- Әлеуметт і к  жұмыс орындарына 
тұрғындарды тарту, жұмыссыздықтың санын 
кеміту бойынша жұмыстар нашар жүргізілуде. 
Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы 
бойынша оқыту жұмыстары төмен деңгейде 
жүргізілуде. Шағын несиелендіру жұмыстары 
бойынша қаражат жеткілікті дәрежеде 
игерілмеген, сол себепті бұл бөлімнің бас-
шысына да сөгіс жариялаймын, -  деді аудан 
әкімі.

Сол сияқты аудан әкімі төмен көрсеткіш 
көрсеткен Дубовка, Құлайғыр, Ақбастау 
ауылдарының әкімдеріне жылдың соңына 
дейін барлық жұмыстарды тиісті дәрежеде 
атқаруды тапсырды. Жылдың аяғына дейін 
биылғы жылы алға қойған мақсаттардың 
барлығын толықтай орындап, жұмысты жан-
дандыру керектігін жеткізді. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

ТОҒЫЗ АЙ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

КОМИССИЯ
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ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ / ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

Нынешнее Послание Главы государства 
направлено на повышение благосостояния 
населения и экономического потенциала стра-
ны. Для реализации его шести направлений 
– «Рост доходов населения», «Повышение ка-
чества жизни», «Создание комфортной среды 
проживания», «Госаппарат, ориентированный 
на потребности граждан», «Эффективная 
внешняя политика», «Сопричастность каждого 
казах¬станца процессам преобразований в 
стране» – необходимо приложить все силы 
и знания.

Мы, представители сферы образования 
и науки, приветствуем смелые инициативы и 
предложения в сфере образования, намечен-
ные в историческом документе. Глава госу-
дарства предложил объявить следующий год 
Годом молодежи, так как считает, что «наша 
молодежь должна учиться, должна овладевать 
новыми научными знаниями, получать новые 
навыки, которые необходимо умело и эффек-
тивно использовать в повседневной жизни. 
Ведь молодежь – основа нашего будущего». 
Действительно, процветание страны – в руках 
просвещенной молодежи.

Известно, что основы знаний заклады-
ваются в детском саду и далее развиваются 
в начальной школе. Поэтому государство 
намерено приступить к повышению качества 
всей системы как дошкольного, так и среднего 
образования уже с сегодняшнего дня. На-
меченная планка расходов на образование, 
науку и здравоохранение из всех источников 
до 10% от ВВП в течение 5 лет призвана стать 
кардинальным решением всех проблемных 
вопросов в этих отраслях, послужить толчком 
к их обновлению.

Сегодня, как отмечает Президент, насту-
пил заключительный этап реформирования 
школьного образования. Дальнейшее рас-
пространение в масштабах страны передового 
опыта Назарбаев Университета и интеллек-
туальных школ свидетельствует о больших 
перспективах обновленной образовательной 
программы.

Учительство страны с особым воодушев-
лением приветствует решения о соответствии 
системы оценки качества образования между-
народным стандартам, 100%-ном обеспече-
нии школ и детских садов установками виде-
онаблюдения, отмены трехсменного обучения 

Главная цель Послания – 
повышение качества образования

в школах, а самое главное – принятия в 2019 
году Закона «О статусе педагога».

В Послании большое внимание отводится 
нововведениям и в системе высшего обра-
зования. Так, в последующие годы главным 
критерием оценки успешности вуза, перспек-
тив его развития, соответствия требованиям 
времени, показателем качества образования 
будет занятость выпускников после окончания 
учебы, их трудоустройство на высокоопла-
чиваемую работу. Эти требования к вузам 
порождены заботой о будущем молодого 
поколения. Основу политики повышения ка-
чества отечественной науки составляют идеи 
укрупнения вузов, привлечения на работу, 
по опыту Назарбаев Университета, лучших 
зарубежных топ-менеджеров, развития пар-
тнерства с ведущими университетами мира, а 
реализацию совместных проектов составляет 
идея. Эти задачи направлены на активизацию 
творческой молодежи, повышение конкурен-
тоспособности человеческого капитала, что в 
конечном итоге должно привести к становле-
нию интеллектуальной нации.

Предложение Главы государства о не-
обходимости создания на базе имеющейся 
образовательной инфраструктуры нового 
регионального вуза по примеру Назарбаев 
Университета полностью соответствует ре-
алиям сегодняшнего дня. Безусловно, эта 
инициатива станет началом становления 
нашей страны как центра образования между-
народного уровня.

Уверены, что забота о благосостоянии на-
рода, в том числе подрастающего поколения, 
которое во многом зависит от качества об-
разования, приведет к новым достижениям в 
повышении качества жизни всех казахстанцев.

Таким образом, задачи, постав¬ленные 
в новом Послании, стали логическим про-
должением предыдущих инициатив Главы 
государства. Наш общий долг – разъяснение 
населению, в том числе молодежи, важности, 
значимости Послания. Наша общая задача 
– внесение весомого вклада в реализацию 
основной идеи исторического документа.

Сейдехан Алибек, 
директор колледжа ЮКГУ им. 

М.Ауэзова, доктор исторических наук

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласында және 
«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасында атап 
өткен міндеттерін орындау үшін қоғамның 
тұрақты дамуындағы және жеке тұлғаның 
бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырудағы 
кітапханалардың алатын орны ерекше.  

К і та п ха н а  с а л а с ы н ы ң  а ғ ы м д а ғ ы 
жағдайында оның қызметтеріне кері әсер 
ететін және шешімін талап ететін бірқатар 
жүйелі мәселелер бар. Атап айтқанда, 
кітапхана саласының нормативтік-құқықтық 
базасының жетілмегендігі, кітапхана қорын 
толықтыру өзектілігі мен жаңаруының әлсіздігі, 
республиканың кітапхана саласындағы 
б іл і к т і  мамандардың жет іспеушіл і г і , 
кітапхана қызметкерлері жалақысының 
төмендігі, кітапханалардың материалдық-
техникалық, технологиялық базасының 
қанағаттандырғысыз жағдайы және т.б. 

Осыған орай, кітапханалар қызметінің 
тәжірибесін зерттеу негізінде Үкіметке бірқатар 
іс-шараларды жүзеге асыру жөнінде ұсыныстар 
жолданды. Атап айтқанда, кітапхана ісін дамы-
ту тұжырымдамасын жасау қажет. Сонымен 
қатар Қазақстан Республикасының «Кітапхана 
ісі туралы» заңын әзірлеу де өзекті. Қазіргі таңда 
қолданыстағы заңнамалық және нормативтік 
актілер кітапханаларға ақпараттық, мәдени 
және білім беру қызметтерін толық түрде 
жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді. Тағы 
бір маңызды мәселе – «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасын жүзеге асыру үшін еліміздегі 
барлық кітапхана қорын цифрлы жүйеге 

Кітапхана ісі көңіл бөлуді 
қажет етеді 

көшіру, кітапханалық-ақпараттық ресурстарды 
бірыңғай интеграцияланған жүйеге біріктіру. 

Республиканың зағип және нашар көретін 
азаматтарға арналған арнаулы кітапханалары 
қызметінің модельді стандартын жасау 
да өзекті. Қазіргі таңда елімізде мүмкіндігі 
шектеулі пайдаланушылар үшін кітапханалық-
ақпараттық қызмет көрсету жағдайын 
жасаудың тиісті деңгейі қарастырылмаған. 

Бұған қоса еліміздің кітапханашылар 
қауымдастығымен бірлесе отырып оқуды 
қолдау және кітапханаларды насихаттау 
мақсатында «Оқитын Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасы жасалып жүзеге асырылса жөн 
болар еді. 

Кітапханалардың қорларын толықтыруды 
ЖОО мен колледждердегі гранттар санын арт-
тыру жолымен кітапхана кадрларын даярлауды 
мемлекеттік қолдау, кітапхана мамандарының 
білікті құрамының тұрақтылығын қамтамасыз 
ету үшін к ітапхана қызметкерлерін ің 
еңбекақысын кезең-кезеңмен өсіру мүмкіндігін 
қарастыру да көкейкесті. Кәсіптің беделі мен 
имиджін көтеру үшін республикалық кәсіби 
мереке – «Кітапханашы күні» белгіленсе құба-
құп болар еді. 

Аталған ұсыныстар еліміздегі кітапхана 
саласының одан әрі дамуына және қазіргі 
қоғам өркендеуінің іргетасы саналатын сапалы 
адам капиталын қалыптастыруда оң нәтижесін 
берер еді деп санаймыз. 

Динар НӨКЕТАЕВА, 
Сенат депутаты

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: 
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 
Жолдауында білім сапасын бағалау жүйесі 
халықаралық стандарттарға негізделуге тиіс 
екендігін баса айтты. Сол себепті, STEАM – 
білім беру мен оқуды бірдей бағытта ілгерілету 
қажет.  

ХХІ ғасырда біздің еліміз ғаламдану және 
жаһандану процесіне көшуде. Осы процессті 
жандандырып дамытуда жас ұрпақтың 
білімі мен біліктілігі орасан маңызды бо-
лып табылады. Бүгінгі таңда Республика 
мектептері толығымен жаңа ақпараттық 
компьютерлік техникалармен қамтамасыз 
етіліп, жаңашыл мұғалімдерге сапалы және 
инновациялық технологияларды меңгеру – 
қазіргі заман талабы. Білім сапасын көтеруде 
инновациялық технологияларды дұрыс және 
сауатты қолдану жылдан жылға күрделі және 
өзекті мәселеге айналуда.Оқыту барысын-
да озық, тиімді технологиялар тәжірибеге 
енгізілуде. Міне, осы сияқты негізгі проблема-

ларды жүйелей отырып, аудандық ішкі саясат, 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 
ұйымдастыруымен  "Өзге ұлт өкілдері ауди-
ториясына қазақ тілін оқытудың жаңартылған 
әдістері"  тақырыбында тіл үйретудегі шетелдік 
және отандық инновациялық технологияларға 
негізделген STEAM жүйесі бойынша тіл 
оқытуда мультимедиялық технологиялар-
ды қолдану: Playposit, Socrative, Thinglink 
бағдарламалары негізінде әдістемелік семи-
нар-тренинг өтті.  

Семинар-тренингке ауданның білім беру 
мекемелерінің ұстаздары қатысып, онлайн 
бағдарламалар арқылы тікелей интернетке 
қосылып, тәжірибе жүзінде жұмыс жасап 
үйренді. Семинар-тренингті облыстық тілдерді 
оқыту орталығының әдіскері, гуманитарлық 
ғылымдардың магистрі Динара Қуанбаева 
жүргізді. Ол STEAM жүйесіне, Playposit, 
Socrative, Thinglink сынды интернет желісіндегі 
онлайн бағдарламаларға теориялық тұрғыда 
талдау жасай отырып, оларды тіл үйрету 
барысында тиімді әрі ұтымды пайдала-
нуды тәжірибе жүзінде көрсетіп, өз іс-

тәжірибесімен бөлісті. Бағдарламалардың 
негізгі мақсаты – диагностика жасау, тіл 
үйрету кезеңдерінде табиғи тілдік ортаны 
қалыптастыру, тіл үйретуде көрнекіліктің 
дидактикалық принциптерін жүзеге асыру, тіл 
үйренушілердің барлығын бірдей тапсырма-
мен қамтамасыз ету, олардың мүмкіншіліктерін 
жоғары деңгейде пайдалану, ауызекі сөйлеуге 
ынталандыру қызметін жүзеге асыру.

Қатысушылар бұл маңызы бар тренингтен 
көптеген маңызды ақпараттарды алып, жаңа 
технологияның қыр-сырын меңгерді.Тренер 
семинар-тренингті өткізу барысында аудан 
мұғалімдері бұл технологияны өте жақсы 
деңгейде меңгергенін атап, алдағы уақытта 
білім беруде осы технологияны қолдануды 
ұсынды. Қазіргі кездегі білім беру жүйесінің 
міндеті – оқушылардың білімді үйреніп қана 
қоймай, алған білімін үздіксіз дамытып,оны 
бойына сіңіріп, тәрбиелі, әдепті, интеллекту-
алды болуын қамтамасыз ету. «Әрбір ұстаз - 
білікті маман, ал әрбір оқушы - ойшыл тұлға» 
деген қағидаларды ұстана отырып, білім 

беру үрдісінде кез келген ұстаз білім сапасын 
жақсарту мақсатында оқытудың озық техно-
логияларын пайдаланады. Болашақ ұрпаққа 
қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде 
оқытушылардың инновациялық іс-әрекетінің 
ғылыми-педагогикалық негізін меңгеруі-
маңызды мәселелердің бірі.

Заңғар жазушы Мұхтар Әуезов «Халықты 
халықпен теңестіретін-білім» деп, атап 
көрсеткендей, қай елдің болсын өркендеп өсіп-
өнуі сол елдің білім деңгейі мен даму жүйесіне 
байланысты. Рухани ұлттық қажеттілікке 
жараған білім-ең мықты білім, оның нәрін 
бойына сіңірген ұрпақ елімізді гүлдендіріп, 
болашағымызды дамыта алады. Ал сол 
білімді шәкірт санасына себуші-ұстаз. Ендеше, 
мұғалімдер жаңалықтардан қалмай, жасы 
мен қызметіне қарамай үнемі білім алып, 
ақпараттық дәуірдің белсенді мүшесі болуы 
керек. 

Э.Ахметжанова 
Тілдерді дамыту жөніндегі бас маман 

STEАM-ЖҮЙЕСІНІҢ 
ТІЛ ҮЙРЕТУШІЛЕРГЕ 

ТИІМДІЛІГІ

ЖОБА
1 топ мүгедектеріне әлеуметтік көмектің қосымша түрін көрсету жөнінде
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына, Қазақстан 
Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі "Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік 
қорғау туралы" Заңына сәйкес, Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 1 топ мүгедектеріне әлеуметтік көмектің қосымша түрі ақшалай төлем түрінде жылына 
1 рет – 5000 теңге мөлшерінде біржолғы көмек көрсетілсін.

2. Келесі қаулылар күшін жойған деп танылсын:
1) Абай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 09/01 «1 топ мүгедектеріне және 16 

жасқа дейінгі мүгедек балаларға әлеуметтік көмектің қосымша түрін көрсету жөнінде» қаулысы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3147 болып тіркелген, 2015 
жылғы 24 сәуірдегі № 16 "Абай-Ақиқат" аудандық газетінде жарияланған);

2) Абай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 10 ақпандағы № 05/03 «Абай ауданы әкімдігінің 
2015 жылғы 18 наурыздағы № 09/01 «1 топ мүгедектеріне әлеуметтік көмектің қосымша түрін 
көрсету жөнінде» қаулысына өзгертулер енгізу жөнінде" қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3691 болып тіркелген, 2016ж. 19.03. № 11 "Абай-Ақиқат" 
аудандық газетінде жарияланған).

3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына 
жүктелсін.

4. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Абай ауданының әкімі                                                                             Б. Асанов

ПРОЕКТ
Об оказании дополнительного вида социальной помощи инвалидам 1 группы 
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном го-

сударственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Законом Республики 
Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», 
акимат Абайского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оказать дополнительный вид социальной помощи инвалидам 1 группы в виде денежных 
выплат единовременно 1 раз в год в размере – 5000 тенге.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление акимата Абайского района от 18 марта 2015 года №09/01 «Об оказании 

дополнительного вида социальной помощи инвалидам 1 группы и детям инвалидам до 16 лет» 
(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 
3147, опубликовано в районной газете «Абай-Ақиқат» от 24 апреля 2015 года № 16);

2) постановление акимата Абайского района от 10 февраля 2016 года № 05/03 «О внесении 
изменений в постановление акимата Абайского района № 09/01 от 18 марта 2015 года «Об 
оказании дополнительного вида социальной помощи инвалидам 1 группы»» (зарегистрировано 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3691, опубликовано 
в районной газете «Абай-Ақиқат» от 19.03.2016 г., № 11).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего за-
местителя акима района.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня официального опубликования.

Аким Абайского района                                                                           Б. Асанов

Уважаемые жители города Абай!
Приглашаем вас на сельскохозяйственную 
ярмарку «Ауыл Береке 2018», которая 

пройдет в городе Абай 
24 ноября и 15 декабря 2018 года. 

 Место и время проведения ярмарки: 
площадь районного дома культуры, 

с 09.00 часов.
Не упустите возможность приобрести качествен-

ную сельскохозяйственную продукцию 
по сниженным ценам!

ОФИЦИАЛЬНО
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ТӨЛ ТЕҢГЕГЕ - 25 ЖЫЛ / 25-ЛЕТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ 

Ко дню Национальной валюты Республи-
ки Казахстан в литературно-мемориальном 
музее Абая Кунанбаева была организована 
тематическая выставка «История националь-
ной валюты - теңге». Введение национальной 
валюты стало отправной точкой становления 

национальной экономики, важным инстру-
ментом построения рыночных отношений в 
Казахстане. На выставке были представлены 
материалы и фотографии, денежные знаки из 
фондов музея, которые позволили вспомнить 
всю историю становления национальной 
валюты. Выставка была интересна и познава-
тельна, в этом смогли убедиться учащиеся 5 
«А» класса Дубовской средней школы. 

Сотрудники музея рассказали ребятам о 
том, что  в этом году национальная валюта 
отмечает свой 25-летний юбилей.

Школьникам также продемонстрирова-
ли экспозицию, посвященную Кояндинской 
ярмарке, которая в этом году отметила свой 
170-летний юбилей. Она впервые была про-
ведена  в 1848 году. Сюда купцы съезжались 
со всех концов света. Ботов выбрал это спо-
койное, просторное место у реки Талды для 
распродажи своих товаров и приобретения 
мяса, зерна у местного населения  и уже в пер-
вые годы оборот ярмарки достиг 4 миллионов 
царских рублей, что ставило ее в ряд крупней-
ших, международных. В 1890 году ярмарка 
стала занимать в долине реки Талды место 
до 11 километров в длину и 5 километров в 
ширину. Ее посещал великий Абай Кунанбаев. 

Именно Кояндинская ярмарка свидетельство-
вала о проникновении денежных отношений 
в Степной край.

В литературно-мемориальном музее Абая 
Кунанбаева в витрине хранятся банкноты цар-
ской России. На денежных знаках на лицевой 

стороне изображен герб Российской Империи, 
а также указание номинала и подписи лиц, 
ответственных за их выпуск, включая дирек-
тора государственного банка. Кроме того, на 
банкноты наносились и номера, причем для 
каждого номинала применялся свой собствен-
ный гарнитур шрифта. Для защиты бумажных 
денег от подделки данная информация была 
набрана тремя разными шрифтами в строго 
определенной последовательности. Есть и 
многоцветные бумажные деньги

В ходе реформы Витте в 1898 году  появм-
лась потребность в выпуске новых бумажных 
денег. Их основным отличием от старых банк-
нот стало указание о возможности обмена кре-
дитных билетов на золото. Кроме того, была 
принципиально обновлена купюра в 50 руб., 
она стала выпускаться с портретом Импера-
тора Николая 1,  появился новый кредитный 
билет в 500 рублей с портретом Петра 1. 

Казахстанский тенге - это яркие и запо-
минающиеся шедевры полиграфического и 
монетного искусства. Введение национальной 
валюты явилось отправной точкой становле-
ния собственной национальной экономики, 
важным инструментом построения рыночных 
отношений в республике.

ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ ТЕНГЕ

Одним из атрибутов 
суверенного государства 
является его национальная 
валюта, олицетворяющая 
собой прошлое, настоящее 
и будущее страны. Тенге 
– национальная валюта 
Республики Казахстан – был 
введен в обращение  Указом 
Президента РК от 15 ноября 
1993 года. Этот день стал 
одной из знаменательных 
дат в истории независимого 
Казахстана, а тенге – го-
сударственным символом 
наряду с Гимном, Флагом и 
Гербом. Он закреплен как 
День национальной валюты 
тенге и профессиональный 
праздник финансистов.

Оглядываясь не непростой начальный пе-
риод в жизни молодой независимой республи-
ки, ясно, что решение Президента Нурсултана 
Абишевича Назарбаева о вводе собственной 
национальной валюты стало ключевым для 
выхода на новый этап развития экономики. 
Именно введение в обращение тенге позво-
лило Казахстану сделать первые и такие не-
обходимые шаги по построению национальной 
рыночной инфраструктуры.

Из всех стран бывшего Советского Со-
юза Казахстан одним из последних вышел 
из рублевой зоны. Введение собственной 
денежной единицы позволило Национальному 
Банку и Правительству Республики Казахстан 
проводить самостоятельную экономическую 
и денежно-кредитную политику. В те годы вся 
работа по введению тенге велась под посто-
янным наблюдением и при непосредственном 
участии Главы государства. Это был комплекс 
серьезных мер. Требовалось не только про-
вести обмен старых денег, но и обеспечить 
устойчивость и конвертируемость новой на-
циональной валюты в условиях обвального 
спада производства и высокой инфляции. 
Путь был нелегким, но с ростом экономики 
происходило и становление национальной 
валюты.

Стратегическое решение о введении и 
выпуске в кратчайшие сроки национальной 
валюты вывело страну на новый путь по-

Тенге – символ незави-
симости Казахстана

ступательного развития, 
ускорило структурные 
преобразования, направ-
ленные на построение 
устойчивой рыночной 
экономики, позволило 
впервые появившемуся 
на политической карте 
суверенному Казахстану 
проводить собственную 
независимую политику. 

Сегодня тенге – банк-
ноты и монеты – это на-
циональный символ и ви-
зуальная идентификация 
современного Казахста-
на. Это проводник куль-
турной и исторической 
информации. Именно с 
денег начинается зна-

комство с историей страны, культурой на-
селяющих её народов, национальным бытом 
и традициями.

Национальная валюта показывает свою 
устойчивость при достижении Казахстаном 
главной стратегической цели – вхождение в 
число   тридцати наиболее конкурентоспособ-
ных государств мира. Свидетельством этого 
является экономический рост, развитие бан-
ковской системы, малого и среднего бизнеса 
в нашей республике.

С момента введения национальной 
валюты – тенге, началась новая страница в 
истории становления финансового сектора 
Казахстана. От стабильности финансовой 
системы, от эффективности бюджетной по-
литики во многом зависят успешность соци-
ально-экономической модернизации страны, 
реализация прорывных проектов, повышение 
благосостояния нашего народа.

Финансовая система – это живой орга-
низм. В каждый период её развития возникают 
свои сложности. Их не избежать. Но не нали-
чием трудностей измеряются устойчивость, 
надежность системы, а способностью Прави-
тельства, финансового регулятора принимать 
превентивные меры, справляться с рисками, 
минимизировать последствия. И в этом 
смысле четверть века истории национальной 
валюты страны – пример такой устойчивости.

З.Надирова

Құрметті қаржы жүйесінің 
қызметкерлері мен ардагерлері!

Ел Президенті Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлының Жарлығымен 1993 жылдың 15 қарашада 
ұлттық валютамыз – теңге айналымға енгізілді.

Теңге – біздің дербес ел болғанымыздың белгісі. Ұлттық валюта – еліміздің даму көзі, 
әлемдік деңгейге теңелудің алғашқы факторларының бірі. Ол барлық уақытта тәуелсіздігімізді 
қамтамасыз етеді.

Теңгенің айналысқа шығарылуы біздің жас тәуелсіз республикамыздың жылнамасындағы 
ең маңызды оқиғалардың бірі болып табылады. Ол еліміздің тәуелсіздігін нығайту жолындағы 
түбегейлі әлеуметтік-экономикалық реформаларды жүргізу үшін қажетті тарихи қадам болды.  
Елімізде төл теңгеміздің енгізілуі ұлттық нарықтық инфрақұрылымды жасауға, өзіндік қаржы-
несиелік және бюджеттік-салық саясатын жүзеге асыруға және реформаның алғашқы жылда-
рында тиімді саяси экономикалық тұрақтылыққа алып келді.

Еліміздің экономикалық қуатын еселеп, тұрғындардың әлеуметтік жағдайын арттыру қаржы 
саласындағы жемісті еңбекпен тікелей байланысты. Қазақстан экономикасының қазіргі дамуы 
сатысында қаржы секторы жаңа сапалы деңгейге көшті.

Бүгінде әр¬қай¬сымыз ел экономикасының өр¬кендеуіне куә болып отырмыз.
Сіздердің адал қызметтеріңіздің арқасында бүгінде мемлекеттік бағдарламалар жүзеге 

асып, ел экономикасының барлық саласында тұрақтылық сақталған.
Құрметті экономика және қаржы бөлімінің, қазынашылық басқармасының, банк 

қызметкерлері және есепшілер! Сіздерді ұлттық валютаның 25-жылдығымен және Қаржы 
саласы қызметкерлері күнімен құттықтаймыз!

Дендеріңіздің сау, еңбектеріңіздің жемісті болып, қаржылық қызметте тұрақтылық пен жаңа 
белестерге жетулеріңізге жүрекжарды тілегімізді білдіреміз!

Абай ауданының әкімі                           Б.Асанов

Абай ауданы мәслихатының хатшысы                     Б.Цай

Уважаемые сотрудники и 
ветераны финансовой системы!

Указом Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева 15 ноября 1993 года была 
введена в обращение национальная валюта – тенге. Это означало, что Казахстан окончательно 
встал на путь самостоятельного развития, поскольку валюта является одним из обязательных 
символов независимости государства.

Именно введение тенге позволило нашей стране сделать первые и такие важные шаги по 
построению национальной рыночной инфраструктуры, дало возможность осуществлять само-
стоятельную денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику, занять более эффективную 
позицию макроэкономической стабилизации в начальные годы реформ.

Развитие финансового рынка, его зрелость – это залог развития всего общества. Это 
новые производства, социальные объекты, будущее потребительского рынка и, безусловно, 
процветание всего региона в целом.

Сегодня финансовые органы работают на благо народа, ради будущего наших детей и 
внуков, а тенге был и по-прежнему остается устойчивой валютой.

Уважаемые работники отдела экономики и финансов, управления казначейства, бухгалтер-
ских служб, банков! Поздравляем вас с 25-летием национальной валюты и Днем работников 
финансовой системы!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, финансового  благополучия, стабильности, успехов 
в вашей сложной и ответственной деятельности!

 
Аким Абайского района                            Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата                             Б.Цай

15 қараша – қаржыгерлер және 
ұлттық валюта күні. Дәл осы күнді таңдау 
кездейсоқтық емес. Оған себеп – 1993 
жылдың 15-қарашасы күні ұлттық теңгеміз 
айналымға енген болатын. Ескі ақшаны  
орнын қазақ елінің тарихи тұлғалары бей-
неленген төл теңге басты. Ал 1997 жыл-
дан бастап қаржыгерлер өздерінің кәсіи 
мерекесін тойлауды бастап кетті. Айтулы 
күн қарсаңына орай біз осы салада бел-
жазбай қызмет етіп келе жатқан Тухвату-

лина Вера Ивановнаны сөзге тартқан едік. 
Қаламыздағы №10 мектеп гимназиясында 
бас есепші болып жұмыс жасайтын Вера 
апай ғұмырының 50 жылын сандар сала-
сына арнаған адам.  

- Мен осы қалада туып өскенмін. 
Бұл салаға да кездейсоқ келген жоқпын. 
Әркім өз мамандығына құрметпен қарау 
керек. 18 жасымда еңбекке араласып, 
аталмыш сала бойынша жұмысымды ба-
стадым. Әлі  күнге дейін осы салада еңбек 
етудемін. Есеп-қисап саласы жәй ғана 
сандар емес. Ол олқылықты көтермейді, 
қателікті кешірмейді. Сондықтан үлкен 

жауапкершілікпен қарау керек, - дейді Вера 
Ивановна. 

Күні бүгінге дейін есеп-қисап саласының 
майын ішіп, жілігін шаққан маман сандар 
әлемінің құпиясын бірден байқайды. Жарты 
ғасырға жуық уақыт ішінде түрлі мекеме-
лерде, кеңселерде тек бір ғана мамандық  
бойынша жұмыс атқарған. «Өмір бойы 
бухгалтер болып жұмыс істедім, сол үшін 
тағдырыма ризамын. Қазір ізбасарларымды 
дайындап жатырмын», - деген  Вера Тух-

ватулина өзімен бірге тамаша еңбексүйгіш 
жас мамандар жұмыс істейтінін де алға 
тартты. 

Бүгінгі күні бухгалтер мамандығы 
сұранысқа ие мамандықтар қатарына 
жатпайдығын жоққа шығаруға болмайды. 
Дегенмен білікті бухгалтер кез-келген 
ұйымның кірісі мен шығысын есептейтін ма-
ман барлық жерде қажет-ақ. Ендеше есеп-
қисап пен қаржы саласының тізгінін ұстаған 
жандардың күнін атап өтпеу мүмкін емес.

Меруерт БАЛКЕЕВА

ЕСІМІ ДЕ, ЕҢБЕГІ ДЕ ЕСЕЛІ 
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БІЛІМ ОШАҚТАРЫНДА/ОБРАЗОВАНИЕ

ВСТРЕЧИ

Жақында Абай ауда-
ны, Топар кенті «Айна-
лайын» бөбекжайында 
дәстүрлі «Алтын күз» 
мерекесі өтті. «Ақбота» 
а р а л а с  т о б ы  ж ы л ы 
жаққа ұшып бара жатқан 
құстарға арнап, әндері 
мен тақпақ, билерін ар-
нады. Сонымен қатар 
жолдарына азық жинап 
беріп, сәт-сапар тіледі. 
Тәрбиеші Зеитова Ме-
руерт жел болып ұшып 
к е л і п ,  б а л а л а р м е н 
қызықты ойындар ой-
наса, Берлібаева Аида 
қоян  рөл ін  с омдап , 
мерекенің сәнін келтірді. 
«Балдәурен» атты бірінші 
кіші топтың 2 жастан енді 
асқан кішкентай бөбектері 
де қалыс қалмады. Күз ханшайымы бо-
лып келген Абильдина Дамира кішкентай 
бүлдіршіндеріміз жапырақтар биін арнап, 
көңілсіз қоянның қысқы азығын жинап беру 
мақсатында ойындар ойнатылды. «Күншуақ» 
ортаңғы топ балалары тәрбиешілері Абду-
лина Д.Р., Скоркина Надежда Владиславна 
мен «Ақтолқын» ересек тобы  тәрбиешілері 
Стрельникова Н.С., Танкебаева С.Ж. топ ба-
лаларымен Күз ханшайымын ән-жырларымен 
қарсы алды. Күз ханшайымы жалғыз келмей, 
өзімен бірге Қыркүйек, Қазан, Қараша атты үш 
қызын ертіп келіп, балалармен ойындар ойнап, 
мерекелік көңіл күй сыйлай білді. «Ертегі» 
екінші кіші тобы тәрбиешілері Ивашова Мария 
Шон Анна балаларымен күз ханшайымына 
қонаққа барды. Күз ханшайымын тоса-тоса 
шаршаған балаларға аю мен қоян кездесіп, ба-
лалармен қызықты ойындар ойнап, көңілдерін 
көтерді. Соңында Күз ханшайымы келіп, 
жапырақтар биін билеп, әндерін айтты.

Тәрбиенің негізі бірінші кезекте әрбір 
отбасында қаланатынын ескере отырып, 
«Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» де-
ген қазақ халқының даналық қағидасын 
ұстанып, осы ұйымдастырылған іс-шара 
ата-аналардың тікелей қатысуымен өткізілді. 
Өйткені, жеке тұлғаның қалыптасуы ең 
алдымен отбасындағы үлгі-өнеге мен тәлім-
тәрбиеге байланысты екенінде дау жоқ.  Ата-
аналар мерекенің  сәнін кіргізу мақсатында 
«Берекелі Алтын күз!» атты табиғи матери-
алдардан көрме ұйымдастырып, балалардың 

үстіне мерекеге сай киім үлгілерін дайындауға 
белсенділік танытты. Баланың ең керемет 
кезеңі сәбилік шақ екенін жақсы білеміз, 
кішкентай бала ата-анасымен бірге осындай 
ойындарда, саяхаттарда, отбасылық мереке-
лерде шаттанып ойнап-күліп жүрсе, баланың 
болашағына да керемет әсер, ұмытылмайтын 
естеліктер қалдыратыны анық. Осындай іс-
шаралар арқылы кішкентай бүлдіршіндердің 
жауапкершілікті  сезіне жүріп, оларды 
ептілікке, жылдамдыққа, шыдамдылыққа және 
батылдыққа тәрбиеленіп келе жатқандығы 
айқындала түседі, балалардың бір-біріне деген 
жанашырлығы, көмек қолын созуы олардың 
адами асыл қасиетті бойларына сіңіріп өсуде 
екендігін көрсетеді. Біздің мақсат, тәрбие 
мен білім беруде отбасыларды, ата-аналар-
ды бірлесе жұмылдыру, баланы тәрбиелеу 
мен оқытудағы мәліметтерін кеңейту, өзара 
сыйластық, түсінушілік, бір біріне деген шы-
найы сенімділік, терең қарым-қатынастарды 
арттыру.  Ата-аналар оқу әрекетіне қатыса 
отырып, өз балаларын жан-жақты зерттеп та-
нып, не толғандырып жүргенін, не қажет екенін 
біле алады. Ата-аналармен бірігіп өткізетін 
іс-шаралар арқылы, балабақша мен ата-ана 
бірлестігі орнап, балаларды жан-жақты осы 
заманға сай, физиологиялық, психологиялық 
жағынан белсенді, білімді, тәрбиелі ұрпақ 
болып өсетініне  нық сенеміз! 

Г.Сейфульгазина 
Абай ауданы, Топар кенті 

«Айналайын» бөбекжай» тәрбиешісі 

БЕРЕКЕЛІ АЛТЫН КҮЗ
В нынешний век технологического прогресса для обеспечения  подрастающего поколения 

самым необходимым требуется развитие творческих способностей, ощущение ими самостоя-
тельности и выбора, а также фантазии, которое могло бы привить ребенку мысль, что сделанное 
своими руками имеет практическое применение и сыгранная им роль обратит внимание других.

Работники культуры в этом плане имеют большие возможности претворения идеи в жизнь. 
Постепенно эти творческие замыслы осуществляются в рамках культурного наследия «Рухани 
жанғыру», озву-
ченного Главой 
Государства.

В  Д о м е 
к у л ь т у р ы 
« Э н е р гет и к » 
поселка Топар 
Абайского рай-
она 2 ноября 
состоялась пре-
зентация дея-
тельности не-
давно организо-
ванного кружка 
дек оративно 
– прикладно-
го творчества 
«Он саусағым 
өнерлі» и ку-
кольного круж-
ка «Теремок», 
созданного при 
библиотеке п. 
Топар в рамках 
библиотечного 
проекта «Фор-
мирование у 
детей любви к 
чтению и книге 
через творче-
скую деятель-
ность» руко-
в о д и т е л е м , 
которого явля-
ется библиоте-
карь детского 
абонемента – 
Шмидт Ольга 
Яковлевна.

Празднич-
ное меропри-
ятие началось 
представле -
нием героев 
кукольного те-
атра. На пред-
с т а в л е н и е 
музыкальной 
сказки «Холодный нос, короткий хвост» были приглашены воспитанники детских садов «Ақерке», 
«Айналайын», «Балбөбек». Участники кружка «Теремок» показали свое мастерство и умение 
перевоплощаться в сказочные персонажи, от которого маленькие зрители ощутили неопису-
емый восторг и радость.

Руководитель кружка декоративно – прикладного творчества «Он саусағым өнерлі» - Ер-
баева Салтанат Ораловна рассказала об идее открытия и создании кружка, о трудностях, о 
понимании и ощущения радости от поделки, сделанной своими руками, о важности и возмож-
ности развития творческих способностей у детей.

Гостем состоявшейся праздничной презентации был Ашкеев Кадыр Толеукадырович – 
руководитель отдела внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района.

Праздник прошел в обстановке дружбы, взаимопонимания, сердечности, детского веселья 
и смеха.

С.Ербаева, 
культорганизатор ДК «Энергетик» п. Топар 

Детская радость заботами взрослых

Профилактика ВИЧ/СПИДа  
30.10.2018 г.  состоялась встреча со студентами КГКП «Абайский многопрофильный кол-

ледж» на тему: «Мы выбираем здоровое будущее! СПИДу – НЕТ! Здоровью –ДА!». 
Беседа была направлена на духовно-нравственное воспитание и призвана решать широкий 

круг задач: профилактика ВИЧ-инфекции, знакомство с путями передачи и масштабами про-
блемы, механизмами инфицирования. Беседа направлена на формирование поведенческих 
навыков, способствующих сохранению здоровья и уменьшению риска ВИЧ-инфицирования. 
Участники беседы получили контактные адреса и информацию о том, где анонимно и бесплатно 
можно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию.

Студенты приняли участие в игре «Эпидемия», которая наглядно показала механизм 
распространения ВИЧ-инфекции. В театральной сценке, показали негативную жизненную 
ситуацию, после чего ребята смоделировали позитивный вариант развития. Это поможет им 
в дальнейшем преодолевать похожие ситуации.

Соб.корр.

Ел мүддесін бәрінен биік қоятын, өзінен 
кейінгі ізіне ерген інілеріне ізеттігін аямайтын, 
ізінен ерген ұрпағына ұлылығын ұялатып, бір 
қауымға бас-көз бола білген қарттарымыздың 

орны ерекше. Олай болса, әр халықтың бой-
ында ықылым заманнан бері қалыптасып оны 
өзгелерден даралап тұратын, тек өзіне ғана 
тән қасиеттері болады. Біздің халқымыздың 
сондай ерекшеліктерінің  бірі үлкенді сыйлау, 
оның сөзіне құлақ асу. Қазақтар «Төрінен қарт 
кетпесін»деп тілеген халық. Жасы үлкенге 
құрмет ету, қарттын бүгілген беліне сүйеу болу- 
біздің ата дәстүріміз. Өзіңді өмірге келтірген 
тіршілігіне нәр берген ата-ананың алдында 
адамнын парыз міндеті өлшеусіз.

«Бабаларым, рахмет сендерге!
Бабаларым болмасын деп бос кеуде,
Қобызыңмен қосып ән мен тіл бердің,
Өмірге мен мылқау болып еңгенде
Бабаларым рахмет сендерге!» -деп М. 

Мақатаев атамыз айтқандай біз өзіміздің 
ата-әжелеріміздің алдында қарыздармыз. 
Ол қарызымызды тек жақсы тәрбие арқылы, 
адмгершілігі мол мейірімді болу арқылы 
ғана қайтар аламыз. Неткен шіркін уақыт 
десеңші, осылайша ортамызда жүрген 
қарияларымыздың бір кезде елі халқы, келе-
шек ұрпағы үшін жасаған игі істері ерекше орын 

алады. Қазірге кезде біздің мемлекетімізде 
қарттарға үлкен мән беріп, көңіл аударып, жан-
жақты үкімет тарапынан қамқорлық жасауда. 
Сондықтан біз де үлесімізді арттырайық деп 

Топар кенті Абай атындағы тірек мектебінің 
«Жас Ұлан» ұйымының оқушыларының 
ұйымдастыруымен жыл сайын өткізілетін 
«Мейірімділік – ізгілік қасиеті» атты акциясы 
өткізілді. Акция аясында кенттің қарттарына 
құрмет көрсету мақсатында «Жас Қыран» 
ұйымының оқушылары өз қолдарымен 
дайындаған ашық хаттарын 1 қазан қарттар 
күні «Жас Ұлан» ұйымының оқушылары Топар 
кентінің барлық қарттарына сыйға тартты және 
де бұл күннің ең басты ісіміз 90 жастағы тыл 
ардагері  Бейсембаева Гауһар әжеміздің үйіне 
барып мерекесімен құттықтап, сыйлықтарын 
тарту етіп батасын алып қайттық.

Қазақ қарты жасына лайық аузы дуалы, 
сөзі берекелі, ісі тынғыйықты ойы терек, ақылы 
тілегей теңіз болып келеді. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы негізінде 
қазіргі кезде отбасылық құндылықтарды 
дәріптеу аясында жүргізіліп жатқан игілікті 
істерді жаңғырту-келешек ұрпақтың кемелінде. 

Серік Аяулым  Топар кенті Абай 
атындағы тірек мектебінің 8-сынып 

оқушысы

МЕЙРІМДІЛІК 
ІЗГІЛІК ҚАСИЕТІ!
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ОЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

АДАМ.ҚОҒАМ.ЗАҢ. / ЧЕЛОВЕК.ОБЩЕСТВО.ЗАКОН.

Қазақстан Республикасында  Коституцияға 
сәйкес адам құқықтары мен бостандықтары таны-
лады және оларға кепілдік беріледі. Адам құқықтары 
мен бостандықтары әркімге тумасынан жазылған, 
олар абсолютті деп танылады, олардан ешкім айыра 
алмайды, заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық 
актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған қарай 
анықталады.

Республиканың азаматы өзінің азаматтығына 
орай құқықтарға ие болып, міндеттер атқарады. 
Конституцияда, заңдарда және халықаралық 
шарттарда өзгеше көзделмесе, шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдар Республикада азаматтар 
үшін белгіленген құқықтар мен бостандықтарды 
пайдаланады. Адамның және азаматтың өз 
құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруы 
басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын 
бұзбауға, конституциялық құрылыс пен қоғамдық 
имандылыққа нұқсан келтірмеуге тиіс.

Сондай-ақ, өз құқықтары мен бостандықтарының 
сот арқылы қорғалуына және білікті заң көмегін алуға 
құқығы бар. Заңда көзделген реттерде заң көмегі 
тегін көрсетіледі. Заң мен сот алдында жұрттың бәрі 
тең. Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік 
жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге 
көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байла-
нысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша 
ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды.

Әркімнің өмір сүруге құқығы бар. Ешкімнің 
өз бетінше адам өмірін қиюға хақысы жоқ. Өлім 
жазасы адамдардың қаза болуымен байланысты 
террористік қылмыстар жасағаны үшін, сондай-ақ 
соғыс уақытында ерекше ауыр қылмыстар жасағаны 
үшін ең ауыр жаза ретінде заңмен белгіленеді, ондай 
жазаға кесілген адамның кешірім жасау туралы өтініш 
ету хақы бар.

Әркім өзінің жеке басының бостандығына құқығы 

Әрібір азаматтардың 
конституциялық құқықтары туралы

бар. Заңда көзделген реттерде ғана және тек қана 
соттың санкциясымен тұтқындауға және қамауда 
ұстауға болады, тұтқындалған адамға шағымдану 
құқығы беріледі.Ұсталған, тұтқындалған, қылмыс 
жасады деп айып тағылған әрбір адам сол ұсталған, 
тұтқындалған немесе айып тағылған кезден бастап 
адвокаттың (қорғаушының) көмегін пайдалануға 
құқылы. Адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмайды.
Ешкімді азаптауға, оған зорлық-зомбылық жасауға, 
басқадай қатыгездік немесе адамдық қадір-қасиетін 
қорлайтындай жәбір көрсетуге не жазалауға болмай-
ды. Әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің 
және отбасының құпиясы болуына, ар-намысы мен 
абыройлы атының қорғалуына және өзінің жеке 
салымдары  мен жинаған қаражатының, жазысқан 
хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, 
почта, телеграф арқылы және басқа жолдармен 
алысқан хабарларының құпиялылығы сақталуына 
құқығы бар. Бұл құқықты шектеуге заңда тікелей 
белгіленген реттер мен тәртіп бойынша ғана жол 
беріледі.

Әркім өзінің қай ұлтқа, қай партияға және қай 
дінге жататынын өзі анықтауға және оны көрсету-
көрсетпеуге хақылы. Әркімнің ана тілі мен төл 
мәдениетін пайдалануға, қарым-қатынас, тәрбие, 
оқу және шығармашылық тілін еркін таңдап алу 
құқығы бар. Әркімнің Республикадан тыс жерлерге 
кетуіне құқығы бар. Республика азаматтарының 
Республикаға кедергісіз қайтып оралуына құқығы бар. 

Әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар. 
Әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп 
түрін еркін таңдауына құқығы бар. Еріксіз еңбекке 
соттың үкімі бойынша не төтенше жағдайда немесе 
соғыс жағдайында ғана жол беріледі.

Н.Кизирова Абай аудандық сотының 
кеңсе меңгерушісі 

С принятием Конституции граждане Казахста-
на получили возможность защищать свои права 
и решать практически все споры в суде. Каждому 
гарантируется судебная защита от любых неправо-
мерных действий государственных органов, орга-
низаций, должностных и иных лиц, ущемляющих 
или ограничивающих права, свободы и законные 
интересы, предусмотренные Конституцией и за-
конами республики.

В соответствии со ст.14 Конституции Республики 
Казахстан  « все равны перед законом и судом». 
Наряду с другими принципами судопроизводства 
принцип равенства перед законом и судом нашел 
отражение и в процессуальном законодательстве. В 
частности, согласно с п.2,3 статьи 13 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Казахстан, 
в ходе гражданского судопроизводства никому из 
граждан не может быть отдано предпочтение, и никто 
не может подвергаться дискриминации по мотивам 
их происхождения, социального, должностного и 
имущественного положения, пола, расы, националь-
ности, языка, отношения к религии, убеждения, места 
жительства или по любым иным обстоятельствам. 
Никому из юридических лиц не может быть отдано 
предпочтение, и ни одно из них не может подвергать-
ся дискриминации по мотивам места их нахождения, 
организационно-правовой формы, подчиненности, 
формы собственности и других обстоятельств.

И в этом усматривается важная роль, отведен-
ная судебной системе в правовом и демократическом 
государстве. Суд призван обеспечить защиту граж-
данских, социально-экономических и политических 
прав человека и гражданина, гарантированных 
Конституцией, а также обеспечить возможность го-
сударству и обществу развиваться дальше в рамках 
очерченного правового поля. И на сегодня судебная 
система Казахстана имеет тот созидательный потен-
циал и ресурс, которые при верном и целенаправ-
ленном использовании позволят стране и обществу 
стабильно и устойчиво развиваться.

С момента образования нашего суверенного 
государства судебная система и вопросы судейской 
этики, находятся на особом контроле Президента РК.

Соблюдение Кодекса этики в судейском корпусе 
является значительным элементом, так как это связа-
но со спецификой профессиональной деятельности 
судьи, который всегда на виду, как на службе, так и 
вне ее. К моральному облику судьи предъявляются 
более жесткие требования, чем к представителям 
других профессий. Нарушение судейской этики мо-
жет серьезно подорвать доверие общества к право-
судию и дискредитировать всю судебную систему.        

В глазах общества судебная власть должна 
олицетворять справедливость. Каждый, чьи инте-
ресы затрагивает производство по судебному делу, 
рассчитывает на защиту в суде его прав. Судья 
действует в сфере конфликтов и межличностных, 
и социальных. В таких условиях к судьям предъ-
являются повышенные нравственные требования. 
Судья должен противостоять воздействию на него 
со стороны, руководствоваться только законом, 
быть справедливым, обладать высокими деловыми 
и нравственными качествами.

Неэтичное поведение судьи, а также некор-

ректные высказывания в присутствии сторон в про-
цессе, не процессуальное общение с участниками 
судебного процесса вызывают сомнения в справед-
ливости, объективности и беспристрастности судьи, 
рассматривающего дело, и в результате порождают 
обоснованные жалобы в адрес судей.   

Таким образом, для судьи законом установлены 
границы поведения, однако не установлена админи-
стративная ответственность граждан и должностных 
лиц за незаконное обращение к судье с просьбой 
без вознаграждении, т.е со стороны государства в 
должной мере не приняты соответствующие меры по 
защите судей от другой стороны не процессуального 
контакта. Данный вопрос прорабатывается и воз-
можно будет разрешено в ближайшее время путем 
внесения соответствующих дополнений и изменений 
в Кодекс об административных правонарушениях.

Необходимо отметить, что судья обязан противо-
стоять любым проявлениям коррупции и попыткам 
незаконного вмешательства в судейскую деятель-
ность. Всего лишь одно только правонарушение 
может подорвать веру в правосудие и бросить тень 
на весь судейский корпус. Поэтому на постоянной 
основе продолжаются работы по профилактике и 
устранению причин, порождающих почву для кор-
рупционных правонарушений.

Реализация конституционного права каждого 
на судебную защиту своих прав и свобод, осущест-
вление правосудия от имени Республики Казахстан, 
подчинение при отправлении правосудия только 
Конституции и закону предъявляет высокие тре-
бования к нравственности и морально-этическому 
облику судьи.

При отправлении правосудия судья обязан 
демонстрировать и продвигать высокие стандарты 
поведения с целью укрепления веры обществен-
ности в систему правосудия, что является основой 
для поддержания независимого правосудия, обе-
спечивающего гармоничное сочетание защиты инте-
ресов личности, общества и государства. Поэтому, 
принимая властные полномочия по отправлению 
правосудия, судьи добровольно налагают на себя 
ограничения, связанные с соблюдением этических 
правил поведения.

Наряду с властными полномочиями судьи до-
бровольно налагают на себя ограничения, связанные 
с соблюдением этических правил поведения при 
отправлении правосудия, которое выражается в 
верности присяге, неукоснительного следования 
законам и статуса судьи, сохранении личного до-
стоинства, избегая всего, что могло бы умалить авто-
ритет судебной власти, причинить ущерб репутации 
судьи и поставить под сомнение его объективность 
и беспристрастность при осуществлении право-
судия, не пользоваться служебным положением в 
своих личных интересах, интересах членов семьи, 
родственников и близких, принимать решение в со-
ответствии с законом и совестью, вне работы вести 
себя так, чтобы не было оснований для сомнений в 
его порядочности и честности, действия и поступки 
не должны порочить звание судьи и умалять авто-
ритет судебной власти, избегать посещения любых 
мест, компрометирующих его репутацию.

Е.Ташкеева
Судья Абайского районного суда

Конституция Республики Казахстан – основа 
защиты прав человека и гражданина и 

изучение Кодекса судейской этики

В январе 2018 года вступил в действие Закон 
Республики Казахстан «О Фонде компенсации по-
терпевшим».

Данный Закон определяет правовые, экономи-
ческие, социальные и организационные основы, на-
правленные на обеспечение выплаты компенсации 
потерпевшим по отдельным составам уголовных 
правонарушений.

Так потерпевший (законные представители, 
представители потерпевшего, правопреемники) в 
уголовном процессе это лица, в отношении которого 
есть основания полагать, что ему непосредственно 
уголовным правонарушением причинен моральный, 
физический или имущественный вред. Статус потер-
певшего определяется органом, ведущим уголовный 
процесс путем вынесения соответствующего по-
становления.

Фонд компенсации потерпевшим – контроль-
ный счет наличности, открытый в центральном 
уполномоченном органе по исполнению бюджета 
для зачисления поступлений денег и проведения 
выплаты компенсации потерпевшим в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим;

Компенсация – единовременная выплата денег 
в порядке, установленном настоящим Законом, лицу, 
признанному потерпевшим в соответствии с Уголов-
но-процессуальным кодексом Республики Казахстан. 

Регрессные требования – меры, принимаемые 
органами прокуратуры, по обеспечению возврата 
денег, выплаченных потерпевшим в качестве ком-
пенсации.

Компенсация назначается:
-несовершеннолетним, являющимися потерпев-

шими по преступлениям, связанными с сексуальным 
насилием; 

-лицам, признанными потерпевшими по престу-
плениям, связанным с торговлей людьми и пытками;

-лицам, которым причинен тяжкий вред здоро-
вью либо зараженным вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ/СПИД);

-лицам, наделенным правами потерпевшего в 
случае смерти потерпевшего.

О НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
В ОБЛАСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Компенсация потерпевшим не назначается в 
случае отсутствия оснований, предусмотренных на-
стоящим Законом; пропуска срока подачи заявления;  
представления недостоверных документов; воз-
мещения виновным лицом в полном объеме вреда, 
причиненного потерпевшему; постановления органа, 
ведущего уголовный процесс о прекращении участия 
лица в качестве потерпевшего. Размер  компенсации 
определяется из расчета месячных расчетных пока-
зателей  с учетом категории преступлений. Порядок 
назначения компенсации состоит в следующем:

-после признания лица потерпевшим, он вправе 
обратиться с заявлением о назначении ему ком-
пенсации (далее – заявление) в государственный 
орган, осуществляющий функции уголовного пре-
следования.

Срок рассмотрения заявления потерпевшего 
либо лица, наделенного правами потерпевшего, 
государственным органом, осуществляющим функ-
ции уголовного преследования, составляет десять 
календарных дней со дня его регистрации.

Срок давности подачи заявления составляет три 
года со дня признания лица потерпевшим.

В случае пропуска срока подачи заявления 
потерпевший либо лицо, наделенное правами по-
терпевшего, вправе обратиться в суд для восста-
новления пропущенного срока в порядке, предусмо-
тренном законодательством Республики Казахстан.

С 1 июля 2018 года вводятся в действия лишь по-
ложения статьи 10 названного закона. Компенсация 
нацелена на поддержку лиц, которые материально 
пострадали от преступления, но не имеют возмож-
ности получить возмещение вреда по нераскрытым 
преступлениям или когда виновник скрывается от 
правосудия.

Источники формирования фонда компенсации 
потерпевшим.  Законом предусмотрен двухлетний 
период накопления средств в Фонде, который по-
может аккумулировать средства для дальнейших 
выплат, начало которых предусмотрено с 1 июля 
2020 года.

Г.Миханова
Судья Абайского районного суда

В чем заключается пожарная опас-
ность печного отопления? Прежде всего 
в том, что при сжигании топлива в печи 
температура достигает 600 –800 градусов, 
которая вызывает сильное нагревание 
стенок печи и дымохода. Если деревянные 
части здания (балки, перегородки, полы, 
потолки и другие сгораемые конструкции 
и материалы) вплотную соприкасаются 
со стенками печи и дымохода – при от-
сутствии надлежащей разделки – то они 
могут загореться. 

Чтобы избежать пожара, печь должна 
быть установлена на кирпичном или ка-
менном основании. Между деревянными 
конструкциями здания и нагревающимися 
частями печи и дымохода устраивается 
кирпичная разделка толщиной не менее 
полутора кирпичей, т.е. 38 см. 

Пожар может произойти от выпавшего 
из топки горящего угля, если перед дверцей печи не 
будет металлический предтопочный лист размером 
не менее 50х70 см. Печь обязательно нужно топить 
при закрытой дверке и постоянном присмотре 
взрослых. Нельзя складывать горючие материалы 
перед топкой, на печи, между печью и стенкой. Не 
следует долго топить печь, так как чрезмерное на-
гревание стенок вызывает появление трещин, через 
которые, особенно на чердаке, проникают искры, и, 
попадая на легкосгораемые предметы, становятся 
причиной пожара. 

Вот почему стенки дымохода нужно тщательно 
промазать глиной и побелить. И если в дымоходе 
появится трещина, она будет сразу заметна, так как 
через нее начнет проникать копоть. 

Некоторые жильцы для растопки печи использу-
ют керосин или бензин, а это приводит к несчастным 
случаям. При разжигании печи горючая жидкость 
мгновенно воспламеняется, из топки выбрасывается 
пламя и происходит пожар. 

Перед началом отопительного сезона следует 
проверить исправность печи и дымохода, отремон-
тировать их, вычистить сажу, замазать трещины и 
побелить дымоход на чердаке. При ремонте и пере-
кладке печей и дымоходов необходимо приглашать 

квалифицированных печников. 
Причиной пожара может стать также непра-

вильное устройство расширительного бачка, монтаж 
трубопроводов и их утепления. Большей частью 
расширительные бачки устанавливаются на чердаке 
дома, а отдельные граждане утепляют их и трубо-
проводы, подходящие к ним, сгораемым материалом 
(ветошью, опилками), устраивают их на сгораемых 
основания, что нередко приводит к пожару. 

Промерзла вода в бачке: для разогрева воды 
применяют факел, паяльную лампу. Воду отогревают, 
а огонь уронят, и, как результат, загорается утепление 
и крыша дома. 

Из системы ушла вода и при дальнейшей топке 
начинается бурное пароиспарение. В этом случае 
расширительный бачок сильно нагревается и тогда 
загорается утеплитель и горит дом. 

Чтобы по этой причине не произошел пожар, 
необходимо расширительный бачок устанавливать 
на несгораемом основании, утеплять его и проло-
женные к нему трубопроводы только несгораемым 
теплоизоляционным материалом.

Ч.Тусупханов
инженер Абайского района ст.сержант 

гражданской защиты  

Предупреждение пожаров и загораний от 
неисправного состояния печного отопления

Гендерлік саясат деген не?
2000 жылдың қазан айында БҰҰ мыңжылдық саммитінде БҰҰ мыңжылдық декларациясы қабылданды, 

ондағы белгіленген сегіз мақсаттардың бірі гендерлік теңдікті қолдау болып табылды.
Гендер (ағылш. gender) – қоғамдағы адамның жүріс-тұрысын анықтайтын әлеуметтік жыныс.
Гендер биологиялық айырмашылыққа емес, қоғамның әлеуметтік ұйымына бағынышты ерлер мен 

әйелдер қызметінің теңдігін белгілейді.
Гендерлік саясат әйелдерге тең қол жетімділікті және өмірдің барлық салаларына қатысуды қамтамасыз 

етуі қажет.
Қазақстан Республикасындағы гендерлік саясаттың негізгі принциптері ерлер мен әйелдер үшін Қазақстан 

Республикасы Конституциясымен кепілдендірілген тең құқықты және бостандықты орнатады.
Гендерлік теңдік саясатының алға жылжуы үшін әйелдерге саяси, экономикалық және қоғамдық өмірге 

араласу қажет.
Демократиялық, зайырлы және құқықтық мемлекетті бекітуде қазақстан әйелдерінің рөлі ерекше. «Әке 

баласын тәрбиелейді, шеше ұлтты тәрбиелейді» деген қазақ мақалы бекер айтылмаған.
Қазақстанда демографиялық өсімді қамтамасыз етуде әйелдердің үлесіне баға жетпейді, себебі, 

балалардың туылуы, олардың тәрбиесі нәзік әйелдердің мойнында.
Сонымен қатар олар өмірлік маңызды салаларда еңбек етеді, мемлекеттік басқару жүйесінің көп бөлігі 

солардың еншісінде.
Әйел отбасы құндылықтарының мүддесін қорғайды. Күнделікті және байқалмайтын отбасы туралы 

қамқорлық, өз жанұясы үшін жан жайлылығын жасау, жайлы жағдай және амандық – бұлардың барлығы 
әрбір әйел үшін абзал міндет.

Біздің елімізде гендерлік саясаттың міндеттеріне төмендегілер жатады: билік құрылымына әйелдер 
мен ерлердің тең қатысуы, экономикалық тәуіелсіздік үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету, өз бизнесін 
дамыту және қызмет бабымен көтерілу, отбасындағы тең құқықтар мен міндеттер үшін талаптар құру, жыныс 
белгілері бойынша күштеу бостандығы, біздің қоғаммымыздың дамуында әйелдердің рөлін бұдан әрі дамыту 
үшін жаңа мүмкіндіктер ашатын шешімдер және біздің мемлекетіміздің гендерлік саясаты, сонымен қатар, 
онымен байланысты отбасы, әйелдер және балалар, әйелдердің жаңа ұрпақ тәрбиелеудегі рөлі мәселелері 
бойынша құқықтық база соның дәлелі.

А.Абуова Абай ауданының №2 аудандық соты кеңсе меңгерушісінің м.а.

ФОРМЫ КОРРУПЦИИ
Основными формами корррупции являются:
1.     Основным коррупционным деянием является получение и дача взятки. Взятка - это не только 

деньги, но и другие материальные и нематериальные ценности. Услуги, льготы, социальные выгоды, полу-
ченные за осуществление или неосуществление должностным лицом своих полномочий, тоже являются 
предметом взятки.

Взяточничеством признается передача и получение материальных ценностей, как за общее покрови-
тельство, так и за попустительство по службе. К общему покровительству по службе могут быть отнесены, 
в частности, действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повы-
шением в должности, совершением других действий, не вызываемых необходимостью. К попустительству 
по службе следует относить, например, непринятие должностным лицом мер за упущения или нарушения 
в служебной деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, недобросовестное реагирование на 
его неправомерные действия.

2.      Злоупотребление полномочиями
Злоупотребление - это использование коррупционером своего служебного положения вопреки интересам 

службы (организации), либо явно выходящее за пределы его полномочий, если такие действия (бездействие) 
совершены им из корыстной или иной личной заинтересованности и влекут существенное нарушение прав 
и законных интересов общества.

Должностное лицо, или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, в таких случаях действует в пределах своих полномочий по формальным основаниям либо выходит 
за пределы имеющихся у него полномочий. Это часто происходит вопреки интересам службы и организации.

3.      Коммерческий подкуп
Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача взятки и получение взятки, яв-

ляется коммерческий подкуп, который также включен в понятие «коррупция».
Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом подкупе получение материальных 

ценностей, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера за совершение действий 
(бездействия) в интересах дающего (оказывающего), осуществляется лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации.

Управление государственных доходов по Абайскому району

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
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Абай ауданы тұрғындарының назарларына!
Жергілікті бюджеттен қаржыландыратын Абай ауданы, Абай қаласы, ауданның ауыл, ауылдық округ және 

кент аппараттарында, мемлекеттік мекемелерінде, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
Әдеп кодексін, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаларын 
бұзғаны туралы фактілерін хабарлау үшін, сенім телефондары сағат 09:00 ден 18:30 ге дейін жұмыс 
тәртібімен  орнатылды:

№ 
п/п

Мемлекеттік мекеменің атауы Сенім телефоны

1. Абай ауданы әкімінің аппараты 4-91-73
2. Абай қаласы әкімінің аппараты 4-29-54
3. Топар кенті әкімінің аппараты 3-21-87
4. Южный кенті әкімінің аппараты 56-5-34
5. Қарабас кенті әкімінің аппараты 4-54-83
6. Көксу ауылдық округі әкімінің аппараты 52-4-82
7. Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің аппараты 57-3-03
8. Ақбастау ауылдық округі әкімінің аппараты 8-721-32-31-131
9. Самарка ауылыдық округі әкімінің аппараты 8721-32-44-2-90
10. Курмин ауылдық округі әкімінің аппараты 50-7-18
11. Қарағанды ауылдық округі әкімінің аппараты 91-3-18
12. Мичурин ауылдық округі  әкімінің аппараты 90-2-11
13. Есенгелді ауылдық округі әкімінің аппараты 8-721-59-62-072
14. Дубовка ауылдық округі әкімінің аппараты 8-721-38-36-220
15. Сәрепті ауылы әкімінің аппараты 55-3-23
16. Юбилейное ауылы әкімінің аппараты 58-3-36
17. «Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 4-71-56
18. «Абай ауданының білім бөлімі» ММ 4-37-69
19. «Абай ауданының дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ  4-32-20
20. «Абай ауданының құрылыс бөлімі» ММ 4-29-17
21. «Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылыс бөлімі» ММ 4-83-17
22. «Абай ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ 7-90-51
23. «Абай ауданының ветеринария бөлімі» ММ 4-20-42
24. «Абай ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ 4-19-97
25. «Абай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі» ММ 4-19-63
26. «Абай ауданының кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі» ММ 4-19-91
27. «Абай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімі» ММ 4-90-50
28. «Абай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі,  

автомобиль жолдары және   тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ
4-87-35

К сведению жителей Абайского района!
В аппаратах акима Абайского района, города Абай, сёл, сельских округов и поселков района, государ-

ственных учреждениях, финансируемых из местного бюджета установлены телефоны доверия с режимом 
работы с 09.00 часов до 18.30 часов для сообщения о фактах нарушения Этического кодекса государствен-
ных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной службе и о противодействии 
коррупции:

№ 
п/п

Наименование государственного учреждения Номер телефона

1. Аппарат акима Абайского района 4-91-73
2. Аппарат акима города Абай 4-29-54
3. Аппарат акима поселка Топар 3-21-87
4. Аппарат акима поселка Южный 56-5-34
5. Аппарат акима поселка Карабас 4-54-83
6. Аппарат акима Коксунского сельского округа 52-4-82
7. Аппарат акима Кулайгырского сельского округа 57-3-03
8. Аппарат акима Акбастауского сельского округа 8-721-32-31-131
9. Аппарат акима Самарского сельского округа 8721-32-44-2-90
10. Аппарат акима Курминского сельского округа 50-7-18
11. Аппарат акима Карагандинского сельского округа 91-3-18
12. Аппарат акима Мичуринского сельского округа 90-2-11
13. Аппарат акима Есенгельдинского сельского округа 8-721-59-62-072
14. Аппарат акима Дубовского сельского округа 8-721-38-36-220
15. Аппарат акима села Сарепта 55-3-23
16. Аппарат акима села Юбилейное 58-3-36
17. ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района» 4-71-56
18. ГУ «Отдел образования Абайского района» 4-37-69
19. ГУ «Отдел физической культуры и спорта Абайского района» 4-32-20
20. ГУ «Отдел строительства Абайского района» 4-29-17
21. ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского 

района»
4-83-17

22. ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района» 7-90-51
23. ГУ «Отдел ветеринарии Абайского района» 4-20-42
24. ГУ «Отдел экономики и финансов Абайского района» 4-19-97
25. ГУ «Отдел государственных активов и закупок Абайского района» 4-19-63
26. ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Абайского района» 4-19-91
27. ГУ «Отдел занятости и социальных программ Абайского района» 4-90-50
28. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-

мобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района»
4-87-35

Телефон доверия
В государственном учреждении «Аппарат Абайского районного маслихата» действу-

ет телефон доверия: 4-05-54 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения о 
фактах нарушения государственными служащими аппарата маслихата норм Этического 
кодекса государственных служащих РК, законодательства о государственной службе и 
борьбе с коррупцией.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЛИГИИ

Получите правильные ответы на них, позвонив на бесплатный номер «горячей линии» 114. 
Юристы, теологи, религиоведы, психологи дадут бесплатную консультацию и окажут помощь 

пострадавшим от деструктивной религиозной деятельности. Абоненты Beeline также могут вос-
пользоваться услугами информационно-консультативного центра по номеру 8(777)-0000-114. 

В Интернет-сети правильная информация о религии представлена на сайтах E-Islam.kz, 
muftyat.kz и ihsan.kz. На территории Абайского района по вопросам сфере религии обращайтесь 
по телефонам 4-71-56, 4-46-34. 

Не позволяйте псевдорелигиозным деятелям использовать себя и своих близких в своих ко-
рыстных целях! Не будьте равнодушными – сообщайте о фактах незаконной деятельности таких 
организаций!

Қарағанды облысының жергілікті атқарушы органда-
рында әдеп жөніндегі уәкілдің қабылдау кестесі

Т.А.Ж. Лауазымы Аптаның күні Уақыты
Асылбекова Сандугаш 

Сабетовна
Облыс әкімі аппаратының 

әдеп бойынша уәкілі
Әр сәрсенбі күні 18.00-ден 

20.00-ге дейін

Байланыс телефоны: 8(7212) 50-15-22 (ішкі 6733)
Мекен жайы: Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі, 13, 519 кабинет

График приема уполномоченного по этике в местных 
исполнительных органах Карагандинской области

Ф.И.О. Должность День недели Время
Асылбекова Сандугаш 

Сабетовна
Уполномоченный по этике 
аппарата акима области

Каждую среду с 18-00 по 20.00 час.

Контактные телефоны: 8(7212) 50-15-22 (вн.6733)
Адрес: г.Караганда, ул. Алиханова, 13, кабинет 519

Абай ауданы  жергілікті атқарушы органдарында 
әдеп жөніндегі уәкілдің қабылдау кестесі
Т.А.Ж. Лауазымы Аптаның күні Уақыты

Клара Бапарқызы Кабду-
алиева

Абай ауданы әкімінің 
аппаратының басшысы

Сәрсенбі сайын 16.00-ден 18.00-
ге дейін

Байланыс телефоны: 8(72131) 4-37-76
Мекен жайы: Абай қаласы, Жеңіс даңғылы 3, 35 кабинет

График приема уполномоченного по этике в местных 
исполнительных органах Абайского района

Ф.И.О. Должность День недели Время
Кабдуалиева Клара Ба-
паровна 

Руководитель аппарата 
акима Абайского района 

Каждую среду с 16-00 до 18.00 час.

Контактные телефоны: 8(72131) 4-37-76
Адрес: г.Абай, проспект Победы 3, кабинет 35

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл Агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті

- Мемлекеттік қызметке орналасу және өткеру;
- Мемлекеттік қызметтер көрсету;
- Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларын  сақтау;
- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге асыру мәселелері бойынша  аза-

маттарды қабылдау жүргізеді.
Департамент басшысының және оның орынбасарларының азаматтарды

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
№ Азаматтар мен кәсіпкерлерді қабылдау 

жүргізетін тұлғаның лауазымы
А з а мат т а рд ы  қ а б ы л д ау 
жүргізетін тұлғаның Т.А.Ж.

Азаматтарды қабылдау күні мен 
уақыты

Байланыс 
ақпараты

1 Департамент басшысы  – Әдеп кеңесінің 
төрағасы

Сәрсенов Жандос Шералыұлы Апта сайын дүйсенбі және бейсенбі 
күндері сағат 16.00-18.30  аралығында

50-33-83

2 Департамент басшысының орынбасары - Әдеп 
жөніндегі кеңес хатшылығының менгерушісі

А х м е т о в  Б е р і к 
Мұхамеджанұлы

Апта сайын сейсенбі және жұма 
күндері сағат      16.00-18.30 аралығында

50-33-83

3 Департамент  басшысының орынбасары Медет Талант Бақбергенұлы Апта сайын сәрсенбі және жұма 
күндері сағат     16.00-18.30 аралығында

50-33-83

4 Әдеп жөніндегі уәкіл Ш а х м е р д е н о в  А й д ы н 
Бағдатұлы

К ү н д е л і кт і  с а ғ ат  0 9 : 0 0 - 1 8 : 3 0 
аралығында

50-40-75

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы 
и противодействию коррупции  по Карагандинской области проводит прием граждан 
по вопросам

- Поступления и прохождения на государственной службе;
- Оказания государственных услуг;
- Соблюдение государственными служащими норм служебной этики;
- Реализация антикоррупционной политики.

ГРАФИК ПРИЕМА граждан Руководителя 
Департамента и его заместителей 

№ Должность лица, проводящего прием 
граждан и предпринимателей

Ф.И.О. лица, проводяще-
го прием граждан

Дата и время приема граждан К о н т а к т н ы е 
телефоны 

1 Руководитель Департамента - Пред-
седатель Совета по этике

Сарсенов Жандос Ше-
ралыевич

Еженедельно по понедельникам и четвер-
гам c 16:00-18:30 ч.

50-33-83

2 Заместитель руководителя Депар-
тамента

Ахметов Берик Мухамед-
жанович 

Еженедельно по вторникам и пятницам 
c 16:00-18:30 ч.

50-33-83

3 Заместитель руководителя Депар-
тамента

Медет Талант Бакбер-
генович 

Еженедельно по средам  и пятницам c 
16:00-18:30 ч.

50-33-83

4 Уполномоченный по этике Шахмерденов Айдын 
Багдатович 

Ежедневно с 09:00-18:30ч. 50-40-75

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс қимыл Агенттігінің Қарағанды облысы бойынша Департаментінің Басқарма 
басшылары күнделікті 09:00-18:00 қабылдау жүргізеді.

Руководители Управлений Департамента Агентства по делам государственной служ-
бы и противодействию коррупции Республики Казахстан по Карагандинской области 
принимают ежедневно с 09:00 – 18:00

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

Требуются на постоянную работу сушисты-пиццеры универсалы в 
города Абай, Сарань, Шахтинск. Желательно с опытом работы, а также 
новички с последующим обучением. Тел. 8778 628 62 08, 8775 102 22 22.

После смерти Жумабекова Баязида Жакиеновича, умершего 07 мая 2018 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Рогаченко Валентины Григорьевны, умершей 26 мая 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 Клименко Валентина Владимировича, умершего 24 октября 2018 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абильдиновой Айнур Ержановне по адресу: 
Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, ул.Гагарина 4, кв.3, тел.87712744277.

После смерти Блиновой Галины Владимировны, умершей 27 февраля 2018 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Бейсенбековой Дариге Аскаровне, по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 54, каб.8, тел.87024441894.

эл.почта abayhabar@mail.ru
сайт: www.abay-akikat.kz

тел.:4-14-29
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

КОНКУРС

С  31 октября по 3 ноября  2018 года 
в г.Абай проходило  открытое первенство 
ДЮСШ Абайского района  по боксу среди 
девушек 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 
2007-2008 г.р.

Участие  приняли 70 спортсменов  из горо-
дов, районов : Астаны, Караганды, Шахтинск, 
Кокшетау, Жезказган, Балхаш, ОСШ № 78, 
Спорт-интернат г.Караганды, г.Чу Жамбыл-
ская обл, г.Абай,  п.Теректі   Каркаралинского  
района , п. Жаксы. Чемпионами и призерами 
соревнований стали:

Боранкулова Дана- 57 кг  
Муса Ақниет-44 кг

Аманжолова Аружан-52 кг
Муратова Дильназ-38 кг
Галимова Амина-52 кг
Поздравляем наших девушек  и  тренер-

ско-преподавательский состав отделения 
бокс .

“LearnEnglish” ағылшын тілі білгірлерінің
 аудандық конкурсын өткізу туралы ережесі

 
 "Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ-сі  ағылшын тілін еркін меңгерген 

жастар арасында “LearnEnglish” ағылшын тілі білгірлеріне арналған аудандық байқауы өткізетіндігін жариялайды.  
Байқаудың мақсаты: ағылшын тілін жетік меңгерген қабілетті жастарды анықтау және қолдау, тілдік қарым-

қатынас мәдениетін қалыптастырып, көп тілді меңгерген тұлғаны тәрбиелеу, қазақстандық патриотизмді нығайту, өзге 
халықтардың мәдениеті мен тілін құрметтеу.   Іскерлік және халықаралық қарым-қатынас құралы ретіндегі тілдерді 
жастардың меңгеру деңгейін анықтау.

Байқаудың міндеттері: Қазақстан Республикасының тіл саясатын жүзеге асыру; тілді меңгеруге деген 
қызығушылықты ынталандыру; жан-жақты дамыған, бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу; тіл мәдениетін жетілдіру.

Байқаудың өткізілу орны мен уақыты: 2018 жылдың қарашаның 27-сі, аудандық мәдениет үйі.
Байқаудың шарттары:  Байқауға 16 мен 18 жас аралығындағы Абай ауданының тұрғындары қатыса алады. Білім 

беру мекемелері байқауға қатысу үшін 1 үміткерден ұсынады. 
Байқау үш турдан тұрады: 
1) "Визитка" – үміткер өз мектебі туралы бейнебаян көрсетілім ұсынады. Ережеге сәйкес (5 минут), бейнебаян-

ды көрсете отырып, ағылшын тілінде мектептің ерекшеліктерін туралы жан-жақты ашу болып табылады. DVD-де 
жазылған, түпнұсқалық мұқабада безендірілген бейнебаянды ұсынады. 

2) "Цицерон" -  шешендік өнер сайысы. Байқау  бағдарламасында ағылшын тіліндегі өлеңдер ұсынылады. 5 
минут уақыт беріледі. 

3) "Полиглот" - шет тілдері білгірлерінің байқауы.  Үміткер ортаға шығып, фото және бейнематериалдар арқылы 
мультимедиялық презентация негізінде Астана қаласына виртуалды экскурсия жасайды. 5 минут уақыт беріледі. 

4) "Музыкалық" – ағылшын тілінде ән орындау. Музыкалық саундтрекпен (тірек жолы) немесе музыкалық 
аспаптардың сүйемелдеумен ағылшын тілінде ән орындау. Бағалау критерилері: шеберлік, музыкалық қабілеті, 
сахнада өзін-өзі ұстауы. 

Бағалау тәртібі: ағылшын тілін меңгеру деңгейін, презентациялардың жасалу сапасын, мазмұндылығы мен 
ерекшелігі; көркем және эмоционалды ақпаратты қамти алуы, сахналық мәдениеті ескеріледі.

Байқаудың қорытындысын шығару: Қорытынды шығару кезінде - тілдерді меңгеру деңгейі; жазу сауаттылығы 
мен дыбыстардың дұрыс дыбысталуы; жауаптың оралымдылығы мен сапасы; жауаптың мазмұндылығы мен  
ерекшелігі; өзін-өзі ұстауы, берілген уақытын дұрыс пайдалануы ескеріледі.

Байқауға қатысушыларының жұмысын бағалау және жеңімпаздарды анықтау үшін қазылар алқасы құрылады. 
Қазылар алқасының құрамын "Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ анықтайды. 
Қазылар алқасының құрамы ағылшын тілі, педагогика  салаларының  мамандары, зиялы қауым өкілдері, мәдениет 
және өнердің мамандарынан тұрады. Сандық құрамы 5 адамнан аспауы тиіс. Қазылар алқасының құрамы төрағадан 
және мүшелерінен тұрады. Қазылар алқасының жұмысына төраға басшылық жасайды, шешім шығарады және 
қазылар алқасының шығарған шешімі үшін жауапты болады.  Хатшы қазылар алқасының шешімі бойынша хатта-
маны рәсімдейді.

Байқау жеңімпаздары қазылар алқасының шешіміне сәйкес дипломдармен, алғыс хаттармен және басқа да  
сыйлықтармен марапатталады.

Ұсыныстарды қабылдаудың соңғы күні: 2018 жылдың 20 қараша айы. 
Мекенжайымыз: Абай қаласы, МАИ ғимараты, 3 ықшамаудан, 43 үй, 3 кабинет, тел.: 4-35-04., электронды почта: 

abaiok@mail.ru  "Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ".  Жауапты тұлға: Э.Е. 
Ахметжанова тел.: 8778 141 5434 

Байқауға қатысушы үміркерлердің ұсынысы: 
“LearnEnglish” ағылшын тілі білгірлерінің аудандық конкурсы
1. Үміркердің аты-жөні, тегі  (толық): 
2. Үміркердің туған жылы, күні, айы: 
3.Білім  беру мекемесінің толық атауы, сыныбы:  
4. Үміркердің оқытушысының аты-жөні, тегі  (толық): 
5. Байланыс телефондары:

Положение о проведении районного конкурса
знатоков английского языка “LearnEnglish”
ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района" объявляет районный Конкурс  

знатоков английского языка “LearnEnglish" среди молодежи в совершенстве владеющей англиийского языка
Цель проведения Конкурса: выявление и поддержка одаренной молодежи, владеющей в совершенстве англий-

ского языка. Укрепление казахстанского патриотизма, воспитание языковой культуры, формирование уважительного 
отношения к языкам и культуре  других народов. Определения уровня владения молодежью языками как средством 
делового и международного общения. 

Задачи конкурса: Реализация языковой политики в Республике Казахстан, стимулирование и поощрение инте-
реса к овладению языками, воспитание всесторонне развитой, конкурентоспособной личности, совершенствование 
культуры речи.

Сроки и место проведения Конкурса: 27 ноября 2018 года, ДК Абайского района
Условия конкурсы:  в конкурсе может принять участие жителей Абайского района от 16 до 18 лет.  От образова-

тельного учреждения на Конкурс представляется не более 1 участника. 
Конкурс состоит из 4-х туров:
1) "Визитка" – конкурс видеороликов о своей школе. Команда представляет видеоролик, записанный на DVD- диск, 

оформленный в оригинальную обложку. Соблюдение регламента (5 минут), соответствие жанру, оригинальность, 
раскрытие особенностей своей школы.

2) "Цицерон" - конкурс ораторского искусства. В конкурсной программе могут быть представлены стихи на 
английском языке. Продолжительность выступления до 5 минут. 

3) "Полиглот" - конкурс знатоков иностранного языка. Участвует один ученик,  который представляет виртуальную 
экскурсию по одному из районов Астаны, сопровождающуюся мультимедийной презентацией с использованием 
авторских фотографий и видеоматериалов. Выступление не более 5 минут.

4) "Музыкальный" – исполнение песни на английском языке. Живое исполнение возможно под музыкальную 
фонограмму (минусовка) или аккомпанемент. Критерии оценки: артистичность, музыкальность, оригинальность.

Критерии оценивания: уровень владения английском языком, уровень оформления презентации, содержатель-
ность, артистическая и эмоциональная передача информации, соблюдение регламента. 

Подведение итогов конкурса: При подведении итогов учитываются: уровень владения языками; письменная 
грамотность и правильное произношение; качество и правильность ответа; особенность и содержательность ответа; 
учитываются манера поведения, правильное использование предоставленного времени.

 Для оценки работы участников конкурса и определения победителей и призеров создается жюри. Состав 
жюри предлагает ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района". Состав жюри  
формируется из числа ученых сферы английского зыка, педагогики, представителей интелегенции, авторитетных 
деятелей культуры, искусства. Численный состав жюри не должен превышать 5 человек. Состав жюри состоит  из 
председателя и членов жюри. Председатель жюри руководит ее деятельностью, принимает и несет  ответственность 
за решение жюри. Секретарь по решению жюри оформляет протокол.

Победители награждаются дипломами, благодарственными письмами и другими призами в соответствии с 
решением жюри.

Последний день приема материалов: 20 ноября 2018 года.
Наш адрес: г.Абай, здания ГАИ, 3 мкр, 43 дом. 3 кабинет. тел: 4-35-04. электронный адрес: abaiok@mail.ru ГУ "От-

дел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района".  Ответсвенные лица: Э.Е. Ахметжанова 
тел.: 8778 141 5434 

Анкета – заявка на учасиев
Районном творческом  конкурсе знатоков английского языка “LearnEnglish”
1.Фамилия, имя участника (полностью): 
2. Дата рождения участника: 
3.Полное наименование  организации образования класс 
4.Сведения об учителе фамилия, имя, отчество (полностью): 
5. Контакты: 

То, что мой собеседник неравнодушен 
к спорту, я смог убедиться по его силь-
ному рукопожатию. Всегда подтянутый 
и веселый Закиров Мирзалив Таипович 
активно участвует в общественной жизни 
Абайского района и области.  Недавно  он 
отметил свой 80-летний юбилей.  Ветеран 
труда внес большой вклад в развитие 
спорта страны, он рассказал мне о том, 
как ему посчастливилось посетить Летние 
Олимпийские игры в Москве в 1980 году,  
как организовывал множество спортивных 
мероприятий.

Уже с самого детства судьба прове-
ряла Мирзалива Таиповича на прочность. 
Детство моего собеседника прошло в дет-
ском доме. Несмотря на трудное военное 
время, ребят приучали к здоровому образу 
жизни. С улыбкой М.Закиров вспоминает, 
как играли они в футбол самодельными 
мячами. Лишь в последующие годы спор-
тивный инвентарь воспитательного учреж-
дения увеличился. Мирзалив полюбил уро-
ки физкультуры, неплохие показатели он 
демонстрировал в лыжном спорте. После 
завершения обучения в школе Мирзалив 
Закиров был призван в ряды Советской 
армии. Срочную службу он проходил на 
Дальнем Востоке в военно-воздушных 
войсках в качестве бортмеханика. Можно смело 
утверждать, что армейская жизнь закалила ха-
рактер молодого человека. С воодушевлением 
парень занимался вольной борьбой, поднятием 
штанги и другими видами спорта. Однажды на 
одной из тренировок крепкого солдата приметил 
опытный тренер Власенко Николай Андреевич, 
который был мастером спорта по вольной 
борьбе и чемпионом Дальнего Востока. Под его 
руководством Мирзалив стал кандидатом в ма-
стера спорта по вольной борьбе. На первенстве 
Дальневосточного округа среди военнослужащих 
солдат Закиров занял первое место. Признается, 
что одолеть соперников было непросто, но благо-
даря упорным тренировкам и силе воли он смог 
показать отличный результат.

В 1959 году М.Закиров переехал в рабочий 
поселок Шерубай-Нуру, так раньше назывался 
город Абай. Несколько лет он работал спортин-
структором на машино-строительном заводе 
№1 г.Караганды, шахте «Шерубай-Нуринская». 
На общественных началах вел секции по фут-
болу, баскетболу и хоккею с мячом в школе №4 
п.Вольный. Здесь вместе с основателем Абай-
ской школы бокса Андреем Богдановичем Райш 
он воспитывал чемпионов.  

За добросовестную работу  руководство 
комбината «Карагандауголь»  (где трудился 
Мирзалив Закиров)  наградила его путевкой на 
Летние Олимпийские игры в Москву.  Вместе с 
миллионами зрителей он болел за советских 
спортсменов и махал вслед улетающему в голу-
бое небо олимпийскому Мишке.

Воспитанники Мирзалива Таиповича входили 
в сборную Казахстана по баскетболу, являются 

первыми мастерами спорта в Карагандинской об-
ласти по лыжным гонкам , призерами различных 
международных соревнований. И сейчас через  
много лет, благодарные ученики звонят своему 
учителю и шлют поздравления с юбилеем.

Много теплых воспоминаний в памяти Мир-
залива Закирова хранятся о детско-юношеской 
спортивной школе г.Абай. Вместе с Борисом 
Александровичем Цай, Нелли Андреевной 
Третьяковой он организовывал и проводил мно-
жество спортивных мероприятий. Несколько лет 
М.Закиров возглавлял спорткомитет города.

 - В советское время спорту уделяли огром-
ное внимание. Хорошо помню, как гудели трибу-
ны городского стадиона. Иной раз команды по 
футболу в очередь становились, чтобы провести 
там турнир. Мы старались задействовать все 
организации города и сельские населенные пун-
кты, - вспоминает Мирзалив Таипович.  Ветеран 
труда рад тому, как преображается город Абай, 
строятся новые спортивные объекты. А это зна-
чит, что спортивная жизнь не затухает!

Вместе с любимой супругой Лидией Андре-
евной Мирзалив Таипович воспитал троих детей, 
подрастают внуки. Стоит отметить, что вся семья 
Закировых очень любит спорт. Старший сын 
Игорь заядлый футболист и хоккеист, средний 
сын Михаил тоже неравнодушен к футболу. Млад-
шая дочь Оля занималась каратэ. Внук Тимур 
посещает секцию футбола, внучка Влада входит 
в состав юношеской сборной по баскетболу. 

Несмотря на возраст, ветеран каждое утро 
начинает с зарядки. В этом залог его хорошего 
настроения и здоровья.

Кайрат БЛЯЛОВ

ВЕТЕРАНЫ ЗА СПОРТ! Со 2 по 3 ноября 2018 года в п.Атасу 
Жанааркинского  района проходил Республи-
канский турнир  по қазақ күресі среди юношей 
2003-2004 г.р., посвященный памяти ветерана 
спорта Б. Мейзбекова. В турнире приняли уча-

стие 130 спортсменов из городов и районов :  
Каркаралинск, Акмолинская обл., Экибастуз, 
СКО, Шахтинск, Шетский, Бухаржырауский, 
Осакаровка, Абайский, Жанааркинский район.  

От  КГУ «ДЮСШ Абайского района»  
участвовали 17 спортсменов, чемпионами и 
призерами стали :

Елубаев Ерлан-1место,Тулен Кадырбек-
1место, Ковтун Наби-1 место, Карибек Ай-

газы-2 место, Еренгайып Асанали - 3 место, 
Мусилов Алихан -3 место.

 Поздравляем наших чемпионов и при-
зеров, тренеров-преподавателей отделения  
қазақ күресі.

 С. Кожахметова методист КГУ 
«ДЮСШ Абайского района»  

СПОРТ ЗЕМЛЯКИ


