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қиқатА Б А Й -

Кеңістік – барлық нәрсенің, ал уақыт – 
бүкіл оқиғаның өлшемі. Уақыт пен кеңістіктің 
көкжиегі тоғысқан кезде ұлт тарихы бастала-
ды. Бұл – жай ғана әдемі афоризм емес. 

Ш ы н  м ә н і н д е ,  н е м і с т е р д і ң , 
италиялықтардың немесе үнді халықтарының 
жылнамасына көз жүгіртсек, олардың мыңдаған 
жылды қамтитын төл тарихындағы ұлы 
жетістіктерінің дені осы елдер қазір мекен етіп 
жатқан аумақтарға қатыстылығы жөнінде сұрақ 
туындайтыны орынды.  Әрине, ежелгі Рим 
деген қазіргі Италия емес, бірақ италиялықтар 
өздерінің тарихи тамырымен мақтана алады. 
Бұл – орынды мақтаныш. Сол сияқты, ежелгі 
готтар мен бүгінгі немістер де бір халық 
емес, бірақ олар да Германияның мол тарихи 
мұрасының бір бөлшегі. Полиэтникалық бай 
мәдениеті бар ежелгі Үндістан мен бүгінгі үнді 
халқын тарих толқынында үздіксіз дамып келе 
жатқан бірегей өркениет ретінде қарастыруға 
болады.    

Бұл – тарихқа деген дұрыс ұстаным. Сол 
арқылы түп тамырымызды білуге, ұлттық 
тарихымызға терең үңіліп, оның күрмеулі 
түйінін шешуге мүмкіндік туады. 

Қазақстан тарихы да жеке жұрнақтарымен 
емес, тұтастай қалпында қазіргі заманауи 
ғылым тұрғысынан қарағанда түсінікті болуға 
тиіс. Оған қажетті дәйектеріміз де жеткілікті. 

Біріншіден, қосқан үлестері кейінірек сөз 
болатын протомемлекеттік бірлестіктердің 
дені қазіргі Қазақстан аумағында құрылып, 
қазақ ұлты этногенезінің негізгі элементтерін 
құрап отыр. 

Екіншіден, біз айтқалы отырған зор мәдени 
жетістіктер шоғыры даламызға сырттан келген 
жоқ, керісінше, көпшілігі осы кең-байтақ өлкеде 
пайда болып, содан кейін Батыс пен Шығысқа, 
Күнгей мен Теріскейге таралды. 

Үшіншіден, кейінгі жылдары табылған 
тарихи жәдігерлер біздің бабаларымыздың өз 
заманындағы ең озық, ең үздік технологиялық 
жаңалықтарға тікелей қатысы бар екенін 
айғақтайды. Бұл жәдігерлер Ұлы даланың 
жаһандық тарихтағы орнына тың көзқараспен 
қарауға мүмкіндік береді. 

Тіпті, қазақтың кейбір ру-тайпаларының 
атаулары «қазақ» этнонимінен талай ғасыр 
бұрын белгілі болған. Осының өзі біздің 
ұлттық тарихымыздың көкжиегі бұған дейін 
айтылып жүрген кезеңнен тым әріде жатқанын 
айғақтайды. Еуропацентристік көзқарас 
сақтар мен ғұндар және басқа да бүгінгі түркі 
халықтарының арғы бабалары саналатын 
этностық топтар біздің ұлтымыздың тарихи 
этногенезінің ажырамас бөлшегі болғаны ту-
ралы бұлтартпас фактілерді көруге мүмкіндік 
берген жоқ. 

Сонымен бірге ұзақ уақыттан бері біздің 
жерімізде өмір сүріп келе жатқан көптеген 
этностарға ортақ Қазақстан тарихы туралы 
сөз болып отырғанын атап өткеніміз жөн. Бұл – 
түрлі этностардың көптеген көрнекті тұлғалары 
өз үлестерін қосқан бүкіл халқымызға ортақ 
тарих. 

Бүгінде төл тарихымызға оң көзқарас 
керек. Бірақ қандай да бір тарихи оқиғаны 
таңдамалы және конъюнктуралық тұрғыдан 
ғана сипаттаумен шектелуге болмайды. 
Ақ пен қара – бір-бірінен ажырамайтын 
ұғымдар. Бұлар өзара бірлескенде жеке 
адамдардың да, тұтас халықтардың да 
өміріне қайталанбас реңк береді. Біздің 
тарихымызда қасіретті сәттер мен қайғылы 
оқиғалар, сұрапыл соғыстар мен қақтығыстар, 
әлеуметтік тұрғыдан қауіпті сынақтар мен сая-
си қуғын-сүргіндер аз болмады. Мұны ұмытуға 
хақымыз жоқ. Көпқырлы әрі ауқымды тарихы-
мызды дұрыс түсініп, қабылдай білуіміз керек. 

Біз басқа халықтардың рөлін төмендетіп, 
өзіміздің ұлылығымызды көрсетейін деп 
отырғанымыз жоқ. Ең бастысы, біз нақты 
ғылыми деректерге сүйене отырып, жаһандық 
тарихтағы өз рөлімізді байыппен әрі дұрыс 
пайымдауға тиіспіз. 

Сонымен, Ұлы даланың жеті қырына 
тоқталайық. 

І. ҰЛТ ТАРИХЫНДАҒЫ 
КЕҢІСТІК ПЕН УАҚЫТ 

Біздің жеріміз материалдық мәдениеттің 
көптеген дүниелерінің пайда болған орны, 
бастау бұлағы десек, асыра айтқандық емес. 
Қазіргі қоғам өмірінің ажырамас бөлшегіне 
айналған көптеген бұйымдар кезінде біздің 
өлкемізде ойлап табылған. Ұлы даланы ме-
кен еткен ежелгі адамдар талай техникалық 
жаңалықтар ойлап тауып, бұрын-соңды 
қолданылмаған жаңа құралдар жасаған. 

Нұрсұлтан Назарбаев: Ұлы даланың жеті қыры

Бұларды адамзат баласы жер жүзінің әр 
түкпірінде әлі күнге дейін пайдаланып келеді. 
Көне жылнамалар бүгінгі қазақтардың арғы 
бабалары ұланғайыр Еуразия құрлығындағы 
саяси және экономикалық тарихтың беталы-
сын талай рет түбегейлі өзгерткені туралы 
сыр шертеді. 

1. АТҚА МІНУ МӘДЕНИЕТІ 
Атқа  м іну  мәдениет і  мен  жылқы 

шаруашылығы жер жүзіне Ұлы даладан 
тарағаны тарихтан белгілі. 

Еліміздің солтүстік өңіріндегі энеолит 
дәуіріне тиесілі «Ботай» қонысында жүргізілген 
қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет қазіргі 
Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін 
дәлелдеді. 

Жылқыны қолға үйрету арқылы біздің 
бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз 
үстемдікке ие болды. Ал жаһандық ауқымда 
алсақ, шаруашылық пен әскери саладағы 
теңдессіз революцияға жол ашты. 

Жылқының қолға үйретілуі атқа міну 
мәдениетін ің де нег із ін қалады. Бес 
қаруын асынған салт атты сарбаз айбарлы 
көшпенділер империялары тарих сахнасына 
шыққан дәуірдің символына айналды. 

Ту ұстаған салт атты жауынгердің бейнесі – 
батырлар заманының ең танымал эмблемасы, 
сонымен қатар атты әскердің пайда болуына 
байланысты қалыптасқан көшпенділер әлемі 
«мәдени кодының» айрықша элементі. 

Автокөлік қозғалтқыштарының қуаты әлі 
күнге дейін аттың күшімен өлшенеді. Бұл 
дәстүр – жер жүзінде салт аттылар үстемдік 
құрған ұлы дәуірге деген құрметтің белгісі. 

Біз әлемнің барлық түкпіріне ежелгі қазақ 
жерінен тараған осынау ұлы технологиялық 
революцияның жемісін адамзат баласы ХІХ 
ғасырға дейін пайдаланып келгенін ұмытпауға 
тиіспіз. 

Қазіргі киім үлгісінің базалық компоненттері 
Дала өркениетінің ерте кезеңінен тамыр тарта-
ды. Атқа міну мәдениеті салт атты жауынгердің 
ықшам киім үлгісін дүниеге әкелді. Ат үстінде 
жүргенде ыңғайлы болуы үшін бабаларымыз 
алғаш рет киімді үстіңгі және астыңғы деп екіге 
бөлді. Осылайша кәдімгі шалбардың алғашқы 
нұсқасы пайда болды. 

Бұл салт атты адамдардың ат құлағында 
ойнауына, ұрыс кезінде еркін қимылдауына 
мүмкіндік берді. Дала тұрғындары теріден, 
киізден, кендір мен жүннен, кенептен шалбар 
тікті. Содан бері мыңдаған жыл өтсе де, киімнің 
осы түрі өзгере қоймады. Қазба жұмыстары 
кезінде табылған көне шалбарлардың қазіргі 
шалбардан еш айырмасы жоқ. 

Сонымен қатар бүгінгі етіктердің барлық 
түрі көшпенділер атқа мінгенде киген жұмсақ 
өкшелі саптама етіктің «мұрагерлері» екені 
белгілі. 

Ат үстінде жүрген көшпенділер тақымына 
басқан сәйгүлігіне неғұрлым еркін мініп 
жүруі үшін биік ер-тұрман мен үзеңгіні ойлап 
тапты. Бұл жаңалық салт атты адамның ат 
үстінде қаққан қазықтай мығым отыруына, 

сонымен бірге шауып бара жатып, қолындағы 
қаруын еш қиындықсыз және неғұрлым тиімді 
қолдануына мүмкіндік берді. 

Бабаларымыз шапқан аттың үстінен садақ 
тартуды барынша жетілдірді. Соған байланы-
сты қарудың құрылымы да өзгеріп, күрделі, 
ыңғайлы әрі қуатты бола түсті. Масағына 
қауырсын тағылып, металмен ұшталған жебе 
берен сауытты тесіп өтетін көбебұзарға ай-
налды. 

Қазақстан аумағында өмір сүрген түркі тай-
палары ойлап тапқан тағы бір технологиялық 
жаңалық – қылыш. Оның оқтай түзу немесе 
иілген жүзі – ерекше белгісі. Бұл қару ең 
маңызды әрі кең таралған соғыс құралына 
айналды. 

Сарбаз бен оның мінген атын қорғауға 
арналған сауытты да алғаш рет біздің баба-
ларымыз жасаған. Еуразия көшпенділерінің 
айрықша маңызды әскери жаңалығына 
баланған мұздай темір құрсанған атты әскер 
осылайша пайда болды. Отты қару пайда 
болып, жаппай қолданысқа енгенге дейін 
атты әскердің дамуы біздің дәуірімізге дейінгі 
І мыңжылдық пен біздің дәуіріміздің І ғасыры 
арасында көшпенділердің ұзақ уақыт бойы 
бұрын-соңды болмаған жауынгерлік үстемдік 
орнатуын қамтамасыз еткен жасақтың ерекше 
түрі – айбарлы атты әскердің қалыптасуына 
ықпал етті.  

2. ҰЛЫ ДАЛАДАҒЫ 
ЕЖЕЛГІ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Металл өндірудің амал-тәсілдерін табу 
тарихтың жаңа кезеңіне жол ашып, адам-
зат дамуының барысын түбегейлі өзгертті. 
Сан алуан металл кендеріне бай қазақ 
жері – металлургия пайда болған алғашқы 
орталықтардың бірі. Ежелгі заманда-ақ 
Қазақстанның Орталық, Солтүстік және Шығыс 
аймақтарында тау-кен өндірісінің ошақтары 
пайда болып, қола, мыс, мырыш, темір, күміс 
пен алтын қорытпалары алына бастады. 

Ата-бабаларымыз жаңа, неғұрлым берік 
металдар өндіру ісін дамытып, олардың же-
дел технологиялық ілгерілеуіне жол ашты. 
Қазба жұмыстары барысында табылған 
металл қорытатын пештер мен қолдан 
жасалған әшекей бұйымдары, ежелгі дәуірдің 
тұрмыстық заттары мен қару-жарақтары 
бұл туралы тереңнен сыр шертеді. Осының 
бәрі ежелгі замандарда біздің жеріміздегі 
дала өркениеті технологиялық тұрғыдан 
қаншалықты қарқынды дамығанын көрсетеді. 

3. АҢ СТИЛІ 
Біздің ата-бабаларымыз қоршаған ор-

тамен етене өмір сүріп, өздерін табиғаттың 
ажырамас бөлшегі санаған. Бұл басты 
тұрмыс қағидаты Ұлы даланы мекенде-
ген  халықтардың дүниетанымы мен 
құндылықтарын қалыптастырды. Өз жазуы 
мен мифологиясы бар Қазақстанның ежелгі 
тұрғындарының озық мәдениеті болды. 

Олардың мұрасының жарқын көрінісі, 
көркем болмысы мен рухани байлығының 
айшықты белгісі – «аң стилі» өнері. Жануар-

лар бейнесін тұрмыста пайдалану адам мен 
табиғаттың өзара байланысының символына 
баланып, көшпенділердің рухани бағдарын 
айқындап отырған. 

Олар жыртқыштардың, негізінен мысық 
тұқымдас аңдардың суретін көбірек қолданған. 
Егемен Қазақстанның символдарының бірі 
– жергілікті жануарлар әлемінде сирек 
кездесетін тұрпаты текті қар барысы екені 
кездейсоқ емес.

Бұл ретте, аң стилі бабаларымыздың 
айрықша жоғары өндірістік тәжірибесі болғанын 
көрсетеді. Олар оюлап кескіндеуді, металмен 
жұмыс істеудің техникасын, соның ішінде, 
мыс пен қоладан балқымалар жасаудың және 
құймалар құюдың, жайма алтын дайындаудың 
күрделі әдістерін жақсы меңгерген. 

Жалпы, «аң стилі» феномені әлемдік 
өнердегі биік белестердің бірі саналады. 

4. АЛТЫН АДАМ 
Бізд ің  түп -тамырымызға  жаңаша 

көзқараспен қарауға жол ашып, әлемдік 
ғылым үшін сенсация саналған жаңалық – 
1969 жылы Қазақстанның Есік қорғанынан 
табылған, өнертанушы ғалымдар арасында 
«қазақстандық Тутанхамон» деген атқа ие 
болған «Алтын адам».

Бұл жауынгер талай тылсым құпияның 
бетін ашты. Біздің бабаларымыз әлі күнге 
дейін өзінің асқан көркемдігімен тамсандыра-
тын аса жоғары деңгейдегі көркем дүниелер 
жасаған. Жауынгердің алтынмен апталған 
киімдері ежелгі шеберлердің алтын өңдеу 
техникасын жақсы меңгергенін аңғартады. 
Сонымен бірге бұл жаңалық Дала өркениетінің 
зор қуаты мен эстетикасын әйгілейтін бай 
мифологияны паш етті.

Дала халқы өз көсемдерін осылайша 
ұлықтап, оның мәртебесін күн секілді құдірет 
деңгейіне көтеріп асқақтатқан. Қорымдағы 
сән-салтанатты жасау-жабдықтар ежелгі 
бабаларымыздың зияткерлік дәстүрлерінен 
де мол хабар береді. Жауынгердің жанынан 
табылған күміс кеселердің бірінде ойып 
жазылған таңбалар бар. Бұл – Орталық 
Азия аумағынан бұрын-соңды табылған жазу 
атаулының ішіндегі ең көнесі. 

5. ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ БЕСІГІ 
Қазақтардың және Еуразияның басқа да 

халықтарының тарихында Алтайдың алар 
орны ерекше. Осынау асқар таулар ғасырлар 
бойы Қазақстан жерінің тәжі ғана емес, күллі 
түркі әлемінің бесігі саналды. Дәл осы өңірде 
біздің дәуіріміздің І мыңжылдығының орта 
шенінде Түркі дүниесі пайда болып, Ұлы дала 
төсінде жаңа кезең басталды. 

Тарих пен география түркі мемлекеттері 
м е н  ұ л ы  к ө ш п е н д і л е р  и м п е р и я л а -
ры сабақтастығының айрықша моделін 
қалыптастырды. Бұл мемлекеттер ұзақ уақыт 
бойы бірін-бірі алмастырып, орта ғасырдағы 
Қазақстанның экономикалық, саяси және 
мәдени өмірінде өзінің өшпес ізін қалдырды. 

Орасан зор кеңістікті игере білген түркілер 
ұланғайыр далада көшпелі және отырықшы 
өркениеттің өзіндік өрнегін қалыптастырып, 
өнер мен ғылымның және әлемдік сауданың 
орталығына айналған ортағасырлық 
қалалардың гүлденуіне жол ашты. Мәселен, 
орта ғасырдағы Отырар қаласы әлемдік 
өркениеттің ұлы ойшылдарының бірі – Әбу 
Насыр Әл-Фарабиді дүниеге әкелсе, түркі 
халықтарының рухани көшбасшыларының бірі 
Қожа Ахмет Ясауи Түркістан қаласында өмір 
сүріп, ілім таратқан. 

6. ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ 
Еліміздің географиялық тұрғыдан ұтымды, 

яғни Еуразия құрлығының кіндігінде ор-
наласуы ежелден әртүрлі мемлекеттер 
мен өркениеттер арасында транзиттік 
«дәліздердің» пайда болуына септігін тигізді. 
Біздің дәуірімізден бастап бұл құрлық жолда-
ры Үлкен Еуразияның Шығысы мен Батысы, 
Солтүстігі мен Оңтүстігі арасындағы сауда 
және мәдениет саласындағы байланыстардың 
трансконтинентальды желісіне – Ұлы Жібек 
жолы жүйесіне айналды. 

Бұл жол халықтар арасындағы жаһандық 
өзара тауар айналымы мен зияткерлік 
ынтымақтастықтың қалыптасып, дамуы үшін 
орнықты платформа болды. 

Керуен жолдарын мінсіз ұйымдастырып, 
қауіпсіздігін қамтамасыз еткен Ұлы дала халқы 
ежелгі және орта ғасырлардағы аса маңызды 
сауда қатынасының басты дәнекері саналды. 
Дала белдеуі Қытай, Үнді, Парсы, Жерорта 

(Жалғасы 2-бетте)
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Наша страна – страна с древней победной историей. Эту великую поступь в ХХI веке 
триумфально продолжает новое государство – Республика Казахстан, ведомое выдающимся 
мыслителем и практиком современности Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.

С первых дней независимости Глава государства придает огромное значение духовному 
наследию народа. Тому свидетельством являются инициированные им государственные 
программы «Культурное наследие», «Народ в потоке истории». В статье «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» Президент Казахстана, всесторонне анализируя особенности формирования 
национального государства в условиях глобализации, предлагает конкретные пути сохранения 
и развития национального сознания в ХХI веке. 

Лидер нации в своей статье «Семь граней Великой степи» отмечает, что указанные про-
екты он рассматривает как продолжение программы «Рухани жаңғыру». Источниками духовных 
ценностей народа являются язык, история, самобытная культура, рукописное наследие. Это 
работы ученых древности, эпическое наследие, музыка, фольклор, традиции, архитектурные 
памятники.

Разносторонние задачи, обозначенные Елбасы, и пути их решения будут способствовать 
укреплению стабильности и определению будущего нашей страны, раскинувшейся на про-
сторах Великой степи.

З.Надирова ветеран государственной службы

теңізі, Таяу Шығыс және славян өркениеттерін 
байланыстырды. 

Алғаш пайда болған сәттен бастап, 
Ұлы Жібек жолы картасы, негізінен, Түрік 
имерияларының аумағын қамтыды. Орталық 
Еуразияда түркілер үстемдік құрған кезеңде 
Ұлы Жібек жолы гүлдену шегіне жетіп, 
халықаралық ауқымда экономик аны 
өркендетуге және мәдениетті дамытуға 
септігін тигізді. 

7. ҚАЗАҚСТАН – АЛМА МЕН 
ҚЫЗҒАЛДАҚТЫҢ ОТАНЫ 

Асқақ Алатаудың баурайы алма мен 
қызғалдақтың «тарихи отаны» екені ғылыми 
тұрғыдан дәлелденген. Қарапайым, бірақ 
бүкіл әлем үшін өзіндік мән-маңызы зор бұл 
өсімдіктер осы жерде бүр жарып, жер жүзіне 
таралған. Қазақстан қазір де әлемдегі алма 
атаулының арғы атасы – Сиверс алмасының 
отаны саналады. Дәл осы тұқым ең көп 
таралған жемісті әлемге тарту етті. Бәріміз 
білетін алма – біздегі алманың генетикалық 
бір түрі. Ол Қазақстан аумағындағы Іле Ала-
тауы баурайынан Ұлы Жібек жолының көне 
бағыты арқылы алғашқыда Жерорта  теңізіне, 
кейіннен бүкіл әлемге таралған. Осы танымал 
жемістің терең тарихының символы ретінде 
еліміздің оңтүстігіндегі ең әсем қалалардың 
бірі Алматы деп аталды. 

Қазақстан  аумағындағы  Шу,  І ле 
тауларының етегінен әлі күнге дейін жергілікті 
өсімдіктер әлемінің жауһары саналатын 
Регель қызғалдақтарын бастапқы күйінде 
кездестіруге болады. Бұл әсем өсімдіктер 
біздің жерімізде Тянь-Шань тауларының 
етегі мен шөлейт даланың түйісер тұсында 
пайда болған. Қазақ топырағындағы осынау 
қарапайым, сондай-ақ ерекше гүлдер өз 
әдемілігімен көптеген халықтың жүрегін жау-
лап, біртіндеп бүкіл әлемге тарады. 

Бүгінде жер жүзінде қызғалдақтың 3 
мыңнан астам түрі бар, олардың басым 
көпшілігі – біздің дала қызғалдағының 
«ұрпағы». Қазір Қазақстанда қызғалдақтың 
35 түрі өседі. 

ІІ. ТАРИХИ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ 
Көтерілген мәселелер жан-жақты ой 

елегінен өткізіп, терең зерделеуді талап 
етеді. Сондай-ақ біздің дүниетанымымыздың, 
халқымыздың өткені мен бүгінінің және 
болашағының іргелі негіздеріне тікелей 
қатысты. 

Бұл жұмысты бірнеше ірі жобалар арқылы 
бастауға болады деп ойлаймын.   

1. АРХИВ – 2025 
Тәуелсіздік жылдарында халқымыздың 

өткенін зерттеуге қатысты ауқымды жұмыстар 
атқарылды. Еліміздің тарихи жылнамасындағы 
ақтаңдақтарды қайта қалпына келтіруге жол 
ашқан «Мәдени мұра» бағдарламасы табы-
сты іске асырылды. Бірақ, бабаларымыздың 
өмірі мен олардың ғажап өркениеті жөніндегі 
көптеген деректі құжаттар, әлі де бол-
са, ғылыми айналымға түскен жоқ. Олар 
әлемнің бүкіл архивтерінде өз іздеушісі мен 
зерттеушісін күтіп жатыр. 

Сондықтан ежелгі дәуірден қазіргі заманға 
дейінгі кезеңді қамтитын барлық отандық және 
шетелдік мұрағаттар дүниесіне елеулі іргелі 
зерттеулер жүргізу үшін «Архив – 2025» жеті 
жылдық бағдарламасын жасауымыз қажет 
деп санаймын.  

Бұл жобаны жүзеге асыру барысында 
тарихшылардан, деректанушылар мен 
мәдениеттанушылардан құрылған арнайы 
топтардың отандық және шетелдік ірі ар-

Нұрсұлтан Назарбаев: Ұлы даланың жеті қыры
хивтермен өзара жүйелі әрі ұзақ мерзімді 
ықпалдастықта болып,  іздеу-зерттеу 
жұмыстарын жүргізуіне баса мән беру керек. 

Қай жағынан болсын, бұл маңызды 
жұмыс мемлекет есебінен атқарылатын 
«академиялық туризмге» айналмауға тиіс. 
Архив деректерін тек жинақтап қана қоймай, 
барлық мүдделі зерттеушілер мен қалың 
жұртшылыққа қолжетімді болуы үшін оларды 
белсенді түрде цифрлық форматқа көшіру 
қажет. 

Өз тарихына деген мақтаныш сезімін 
ұялатып, отаншылдық тәрбие беру мектеп 
қабырғасынан басталуға тиіс. Сондықтан 
мектептер мен барлық өңірлердегі өлкетану 
музейлерінің жанынан тарихи-археологиялық 
қозғалыстар құру маңызды. Ұлт тарихын 
санаға сіңіру барша қазақстандықтардың бой-
ында өз бастауларына деген ортақтық сезімін 
қалыптастырады. 

2. ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ЕСІМДЕРІ 
Көпшіліктің санасында тарихи үдерістер, 

негізінен, тұлғаландыру сипатына ие болаты-
ны белгілі. Көптеген халықтар өз елінің ерекше 
елшісі сынды ұлы бабаларының есімдерін 
мақтан тұтады. 

Мысалы, өткен дәуірлердегі Тутанхамон, 
Конфуций, Ескендір Зұлқарнайын, Шекспир, 
Гете, Пушкин және Джордж Вашингтон сияқты 
дүние жүзіне белгілі тұлғалар бүгінде «өз 
мемлекеттерінің» баға жетпес символдық 
капиталы саналады әрі сол елдердің 
халықаралық аренада тиімді ілгерілеуіне 
септігін тигізіп отыр.   

Ұлы дала Әл-Фараби мен Ясауи, Күлтегін 
мен Бейбарыс, Әз-Тәуке мен Абылай, Кене-
сары мен Абай және басқа да көптеген ұлы 
тұлғалар шоғырын дүниеге әкелді. 

Сондықтан, біз біріншіден, атақты тарихи 
тұлғаларымыз бен олардың жетістіктерінің 
құрметіне ашық аспан астында ескерткіш-
мүсіндер қойылатын «Ұлы даланың ұлы 
есімдері» атты оқу-ағарту энциклопедиялық 
саябағын ашуымыз керек. 

Екіншіден, мақсатты мемлекеттік тапсы-
рыс ұйымдастыру арқылы қазіргі әдебиеттегі, 
музыка мен театр саласындағы және бейне-
леу өнеріндегі ұлы ойшылдар, ақындар және 
ел билеген тұлғалар бейнесінің маңызды 
галереясын жасауды қолға алу қажет. 

Сондай-ақ бұл жерде классикалық 
қалыптан тыс, баламалы жастар өнерінің 
креативті әлеуетін де пайдаланудың мәні 
зор. Осыған орай, бұл іске тек отандық қана 
емес, сонымен бірге шетелдік шеберлер мен 
шығармашылық ұжымдарды да тартқан жөн. 

Үшіншіден, еліміздің тарихи кезеңдерін 
кеңінен қамти отырып, «Ұлы Дала тұлғалары» 
атты ғылыми-көпшілік серияларды шығарып, 
тарату жұмыстарын жүйелендіру және жан-
дандыру қажет. 

Бұл бағытта қазақстандық ғалымдармен 
қатар шетелдік мамандар да тартылатын 
халықаралық көпбейінді ұжым құруға болады. 
Нәтижесінде, біздің қаһармандарымыздың 
өмірі мен қызметі жөнінде тек еліміздегілер 
ғана емес, сондай-ақ шет елдегілер де білетін 
болады. 

3. ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ ГЕНЕЗИСІ
Қазақстан – күллі түркі халықтарының 

қасиетті «Қара шаңырағы». Бүгінгі қазақтың 
сайын даласынан әлемнің әр түкпіріне тараған 
түркі тектес тайпалар мен халықтар басқа 
елдер мен өңірлердің тарихи үдерістеріне 
елеулі үлес қосты. 

Осыған байланысты, «Түркі өркениеті: 
түп тамырынан қазіргі заманға дейін» атты 

жобаны қолға алу қажет. Бұл жоба аясын-
да 2019 жылы Астанада Түркологтардың 
дүниежүзілік конгресін және әртүрлі елдер 
музейлерінің экспозицияларына ежелгі түркі 
жәдігерлері қойылатын Түркі халықтарының 
мәдени күндерін ұйымдастыру керек. Сондай-
ақ, Википедияның үлгісінде Қазақстанның 
модераторлығымен Түркі халықтарына ортақ 
туындылардың бірыңғай онлайн кітапханасын 
ашу да маңызды.   

Сонымен қатар жаңа облыс орталығы 
ретінде Түркістанды дамыту барысында оның 
халықаралық аренадағы беделін жүйелі түрде 
арттыру қажет. 

Қ а з а қ с т а н н ы ң  е ж ел г і  а с т а н а с ы 
халқымыздың рухани орталығы ғана емес, 
сондай-ақ, бүкіл түркі әлемі үшін киелі орын 
болып саналады. 

4. ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЕЖЕЛГІ ӨНЕР ЖӘНЕ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МУЗЕЙІ 

«Ұлы дала» атты ежелгі өнер және техно-
логиялар музейін ашуға толық мүмкіндігіміз 
бар. Оған озық өнер мен технология үлгілерін 
– аң стилінде жасалған бұйымдарды, «Алтын 
адамның» жарақтарын, жылқыны қолға үйрету, 
металлургияны дамыту, қару-жарақ, сауыт-
сайман дайындау үдерісін көрсететін заттар-
ды және басқа да жәдігерлерді жинақтауға 
болады. Онда Қазақстан жерінен табылған 
құнды археологиялық ескерткіштер мен 
археологиялық кешендердің экспозициялары 
қойылады. Бұл заттар тарихи дәуірлердің 
қандай да бір кезеңіндегі әртүрлі шаруашылық 
салаларының даму үдерісін көрсетеді. 

Сонымен қатар «Ұлы даланың ұлы 
өркениеттері» атты жалпыұлттық тарихи 
реконструкциялар клубын құрып, соның 
негізінде Астанада және Қазақстанның 
өзге де өңірлерінде ежелгі сақтар, ғұндар, 
ұлы түркі қағандарының дәуірі және басқа 
да тақырыптар бойынша фестивальдар 
өткізуге болады. Бұған қызығушылық білдірген 
адамдарды тарта отырып, осы тақырыптар 
аясындағы жұмыстарды бір мезгілде жүргізуге 
болады. 

Ежелгі Отырар қаласының бірқатар ны-
сандарын – үйлері мен көшелерін, қоғамдық 
орындарын, су құбырларын, қала қамалының 
қабырғалары мен тағы да басқа жерлерін 
ішінара қалпына келтіретін туристік жоба да 
қызықты болмақ. 

Осының негізінде білімді дәріптеуге және 
туризмді дамытуға баса мән берілуі қажет. 

5.  ДАЛА ФОЛЬКЛОРЫ МЕН 
МУЗЫКАСЫНЫҢ МЫҢ ЖЫЛЫ 

Б ұ л  ж о ба  а я с ы н д а  б і з ге  « Д а л а 
фольклорының антологиясын» жасау ке-
рек. Мұнда Ұлы дала мұрагерлерінің өткен 
мыңжылдықтағы халық ауыз әдебиетінің 
таңдаулы үлгілері – ертегілері, аңыз-
әфсаналары, қиссалары мен эпостары 
жинақталады. 

Сонымен қатар қазақтың қобыз, дом-
быра, сыбызғы, сазсырнай және басқа да 
дәстүрлі музыкалық аспаптарымен орындауға 
арналған маңызды туындылар топтамасын 
– «Ұлы даланың көне сарындары» жинағын 
басып шығару қажет. 

Ұлы Даланың фольклоры мен әуендері 
заманауи цифрлық форматта «жаңа тыныс» 
алуға тиіс. Бұл жобаларды жүзеге асыру 
үшін көшпенділердің бай мұрасын жүйелеуге 
қабілетті ғана емес, сондай-ақ оның өзектілігін 
арттыра алатын отандық және шетелдік кәсіби 
мамандарды тарту маңызды. 

Біздің мәдениетіміздің негізгі сюжеттерінде, 
кейіпкерлері мен сарындарында шекара бол-

майды, сол себепті оны жүйелі зерттеп, бүкіл 
Орталық Еуразия кеңістігі мен барша әлемде 
дәріптеуге тиіспіз. 

Ауызша және музыкалық дәстүрді 
жаңғырту қазіргі заманғы аудиторияға жақын 
әрі түсінікті форматта болуы керек. 

Атап айтқанда, көнерген сөздер мен 
мәтіндерді суреттерімен қоса беруге, айқын 
видеоматериалдар формасында ұсынуға 
болады. Музыкалық дыбыстар мен әуендер 
табиғи аспаптармен ғана емес, олардың за-
манауи электронды нұсқалары арқылы да 
шығарылады.  

Сонымен қатар фольклорлық дәстүрдің 
ортақ  тарихи  нег і здер ін  і здеу  үш ін 
Қазақстанның түрлі өңірлері мен өзге елдер-
ге бірнеше іздеу-зерттеу экспедицияларын 
ұйымдастыру қажет.  

6. ТАРИХТЫҢ КИНО ӨНЕРІ МЕН 
ТЕЛЕВИЗИЯДАҒЫ КӨРІНІСІ 

Қазіргі замандағы халықтардың тари-
хи таным-түйсігінде кино өнері ерекше 
орын алады. Жалпы халықтың санасында 
фильмдердегі жарқын кинообраздар іргелі 
ғылыми монографиялардағы деректі портрет-
терден гөрі маңыздырақ рөл атқарады.  

Сондықтан тез арада Қазақстанның 
өркениет тарихының үздіксіз дамуын 
көрсететін деректі-қойылымдық фильмдердің, 
телевизиялық сериалдар мен толықметражды 
көркем картиналардың арнайы циклін 
өндіріске енгізу керек. 

Аталған жобалар кең халықаралық 
ынтымақтастық аясында отандық және 
шетелдік үздік сценаристерді, режиссерлерді, 
актерлерді, продюсерлерді және заманауи 
кино өндірісінің басқа да мамандарын тарту 
арқылы жүзеге асырылуға тиіс.   

Қызықты әрі мелодрамалық сарындармен 
қатар, көрермендер үшін танымал фэнтези 
және шытырман оқиғалы блокбастерлердің 
элементтерін қоса отырып, жаңа тарихи теле-
кино туындылардың жанрларын барынша 
кеңейту қажет. 

Осы мақсатпен Ұлы даланың бай 
мифологиялық және фольклорлық матери-
алдарын пайдалануға болады.  

Ұлт қаһармандарын үлгі тұту үрдісін 
қалыптастыруға жол ашатын сапалы балалар 
фильмдері мен мультипликациялық сериал-
дарды аса қажет ететін өскелең ұрпақтың да 
талғамына ерекше назар аудару керек.

 Біздің даңқты батырларымыз, ойшылда-
рымыз бен ел билеушілеріміз – тек Қазақстан 
ғана емес, сондай-ақ бүкіл әлем бойынша 
еліктеуге лайықты тұлғалар. 

ҚОРЫТЫНДЫ 
Осыдан бір жарым жыл бұрын менің 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақалам жарыққа шықты. 
Жоғарыда аталған жобаларды «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының жалғасы ретінде 
қарастырамын. 

«Рухани  жаңғыру »  жалпыұлттық 
бағдарламасының жаңа компоненттері ата-
бабаларымыздың көп ғасырлық мұрасының 
цифрлық өркениет жағдайында түсінікті әрі 
сұранысқа ие болуын қамтамасыз ете отырып, 
оны жаңғыртуға мүмкіндік береді. 

Төл тарихын білетін, бағалайтын және 
мақтан ететін халықтың болашағы зор бо-
лады деп сенемін. Өткенін мақтан тұтып, 
бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң 
көзқарас таныту – еліміздің табысты болуының 
кепілі дегеніміз осы. 

Нұрсұлтан Назарбаев, 
Қазақстан Республикасының Президенті

Біз – сынаптай сырғыған уақытта, жаңалығы желмен жарысқан кезеңде өмір сүріп жатырмыз. 
Жаһандану заманында иммунитеті мықты, тіні берік, мақсаты зор ұлт қана өзіндік болмыс-бітімін 
сақтайды. Мыңжылдықтар өтіп, қоғамдық құндылықтар мен қағидаттар алмасса да өзгермейтін, 
уақыт шеңберінен өлшенбейтін нәрсе бар. Ол – бабадан балаға мирас болып келе жатқан 
ұлттық мұра, тасқа басылған төл тарих. Өзіндік дара тарихын ұлықтау – түбегейлі жаңғыруға 
бет алған қоғам үшін үлкен маңызға ие. Бұл тұрғыда Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласында келтірілген деректер мен дәйектер, құндылықтар мен 
мәдени мұралар ұлтымыздың әлем өркениетіндегі орнын айшықтауға бағытталған ауқымды 
қадам болды деп ойлаймын. 

Тарихты тану – тағылымды іс. Тарихы тану – ұлттың рухын көтереді, мерейін тасытады. 
Ұлы даланың мақтан тұтарлық төл тарихы, мәдениеті мен өнегесі бар. Біздің халқымыздың 
тарихының тамыры тереңде жатқандығын және оған жете назар аудару керектігіне нақты 
тоқталып өткендіктен, бұл мақала – жас ұрпақты тәрбиелеуде, бағыт бағдар беруде маңызы 
зор деп білемін. 

Меруерт Балкеева

Отан... Атамекен... Атажұрт...Тарих...  Бұл қай құлаққа да асқақ естілер асыл ұғымдар. 
Адам өмірге келіп, ес жиып, етек жия бастаған сәттен өз Отанының тарихына ден қоя бастай-
ды... Дала төсінде жаңа өмір шуағын төгеді. Оның бауырындағы буырқанған жасампоз өмір 
тіршіліктің тоқтаусыз соғып жатқан жүрегіндей. Ел газеті Егеменде Елбасының тариxи сананы 
жаңғыртуға бастайтын бағдарламалық мақаласы жарық көрді. Руxани жаңғырудың жалғасы 
іспетті тағылымды мақалада ұлт тариxының бастаулары, Ұлы Дала өркениеті, түркі әлемінің 
генезисі, түркілердің адамзат тариxына қосқан сүбелі үлесі сияқты маңызды тақырыптармен 
бірге оларды жүзеге асырудың да нақты жолдары көрсетілген.

Жиырма бес жыл ішінде қазақ халқының ұлттық санасы жаңғырып, өзін - өзі тану, өзінің 
бай ежелден қалыптасқан тарихы мен ұлттық дәстүрлерін құрметтеу, ұлы тұлғаларын бүкіл 
дүниеге таныту, бай рухани қазынасын әлемдік өркениетпен ұластыру бағытында қыруар 
шаруалар атқарылды. 

Ең бастысы, қазақ халқымен бірге әр түрлі этностардың да отаны болып табылатын біздің 
еліміз бүкіл әлемге қоғамдағы татулық пен ынтымақтастықты сақтаудың, әр түрлі ұлттық 
мәдениеттер мен діндердің үйлесімді дамуына қамқорлық жасаудың жарқын үлгісін көрсетіп 
берді.

 Қаншама рет туы тігіліп, қаншама рет туы қайта қисайған, қаншама мемлекеттің құрамында 
болып, қаншама рет мемлекетсіз  қалған әрі көне, әрі жас қазақ халқы қайтадан әлемдік дүбірге 
қосылып, әлем елдерімен иық тіресуде. "Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және 
болашаққа оң көзқарас таныту - еліміздің табысты болуының кепілі дегеніміз осы" деп Елбасы 
өзіндік ұстанымымен болашаққа сенімді серпін береді.

Э.Ахметжанова
аудандық ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

ПІКІРЛЕР/ОТЗЫВЫ

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

«Егемен Қазақстан» газетінде Елбасының тариxи сананы жаңғыртуға бастайтын 
бағдарламалық мақаласы жарық көрді. Бұл мақаланың өскелен ұрпақ үшін берері мол деп 
ойлаймыз. Елбасы әрбір азамат туған жерінің тарихын білуге, құндылықтарын қастерлеп, да-
муына өз үлесін қосу қажет деген міндетті қойып, отандық тарихты дамытудың жарқын үлгісі 
мен нақты қадамдарын «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында көрсетті. Осы аталған жеті 
қырымыз шын мәнінде қазіргі Қазақстан жерінде мекендеген біздің ата – бабабаларымыздың 
өткен тарихын меңзейді.

Руxани жаңғырудың жалғасы іспетті тағылымды мақалада ұлт тариxының бастаулары, 
Ұлы Дала өркениеті, түркі әлемінің генезисі, түркілердің адамзат тариxына қосқан сүбелі үлесі 
сияқты маңызды тақырыптармен бірге оларды жүзеге асырудың да нақты жолдары көрсетілген. 
Терең тариxымызды түгендеуге мүмкіндік беретін бағдарламалық мақаланың түгел түркі мен 
Ұлы даладан бастау алатын тамырлас жұрттардың да ортақ игілігіне айналары сөзсіз.

Өзіңнің тарихыңмен мақтанып қана қоймай, сол тарихтың қыр-сырларын сараптап, ғылыми 
негізде болашаққа бағдар жасау өте өзекті. Біз жаһандану заманына өзіміздің тамырымызбен, 
сол тамырымызды тереңдете отырып енуіміз өзекті. Осы тұрғыда, өзіміздің толағай тарихы-
мызды түлету күн тәртібінде өзекті.

Қазақ халқының сан ғасырлар бойы жинақтаған мол тәжірибесі, танымдық мұрасы мен 
дүниетанымы, салт – дәстүрі, әдет – ғұрыпы, өлең – жырлары, ұлттық ойындары, музыкалық 
мұрасы, аспаптары баға жетпес асыл қазына. Сол тарихи әрі рухани байлықты сақтап, әрі 
қарай дамыту да міндеті тұр.

Бұл туынды арқылы төл тарихын жетік білетін, бағалайтын және ұлттық рухта өскелең 
ұрпақ өсуі мүмкін. Ол үшін біз Елбасымыз айтқан басымдықтарды іске асыруға, білім беруде 
аянбай белсене атсалысуға міндеттіміз.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Қазақстан Президент і  Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қазан айындағы Жолдауы – 
қазақ көшбасшысының көрегендігін кезекті 
рет көрсетті. Бұрынғы Жолдауларында ол 
елді экономикалық және саяси тұрғыдан 
жаңғыртуға күш салған болса, енді Қазақстан 
азаматтарының тұрмыс-ахуалын артты-
руды көздеген әлеуметтік шаралар жасау 
тұрғысындағы мақсаттар¬ды белгілеп отыр. 
Осының өзімен Қазақстанның көшбасшысы 
мемлекеттік саясаттағы ең басты капитал – 
адам екендігіне көзі жеткен экономикалық 
және саяси жетілудің шыңынан көрінеді. 
Жолдауда атап көрсетіліп, Үкіметке тапсыр-
ма ретінде берілген – білім және денсаулық 
сақтау саласын жетілдіру, еңбекақыны 
көбейту, халық табысын арттыру, мемлекеттік 
қызмет көрсетулердің жақсаруы – міне, адам 
капиталын инвестициялауға жасалған осы 
шаралардың бәрі қазақстандықтардың өмір 
са¬пасының артуына кепіл болары сөзсіз. Со-
нымен бірге Мемлекет басшысы Жолдауының 
орындалуы экономикалық тетіктермен 
бекітілгені, нақты жоспарлардың белгіленгені 
және орындалуын қадағалайтын қажетті 
бақылау жүйесімен астасқанын атап өту керек.  
Президенттің Жолдауда көрсеткен барлық 
мақсаты орындалып, Қазақстан халқының 
табыспен өркендей беруіне тілектеспін.  Осы 
орайда, ең алдымен назар аудартқаны – 
Жолдаудың азаматтардың тұрмыс-тіршілігіне, 
өмірлік маңызды мәселелерге және әлеуметтік 
қорғалуына бағдарлануы болды.  

Менің ойымша, Жолдаудың кейбір тұстары 
өзге елдерде де көрініс тауып жатса құба-құп. 
Сонымен қатар Үкімет қызметінің адамды 
дамытуға және қазақстандықтардың әл-
ауқатын арттыруға бағытталуы назар аударуға 
тұрарлық әрі құптарлық іс. Жолдауда отбасы 
мен жастар мәселесі, табыс табу деңгейі, жол-
дар мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
шағын бизнесті қолдау, әлеуметтік саланы 
дамыту, сот және құқық қорғау жүйелерін 
жаңғырту, ауыл шаруашылығы мен экология 
сияқты өзекті мәселелер қозғалған. Осының 
бәрі көрсетілген Жолдау қазақстандықтардың 
өмір сүру сапасын арттырудың жаһандық 
стратегиясын біл¬діреді деп нық сеніммен 

айтуға болады. Нұрсұлтан Әбішұлы осы 
жолғы Жолдауында мезгіл тамы¬рының 
бүлкілін дөп басып, жұрттың қызығушылығын 
тудырған, өңірдің ілгері басуына ықпал 
ететін мәселелерді көтеріпті.  Қазақстанның 
экономикасы жоғарыға сатылай көтеріліп, 
ретімен дамып келеді. 2050 жылы бәсекеге 
қабілетті 30 елдің қатарына қосылу мақсаты 
– экономиканың жоспарға сай жүзеге асып 
жатқанының айғағы. Мұнда  Елбасының 
экономиканың қыр-сырын терең білгендігі 
басты рөл ойнап отыр.  Қазақстан енді эко-
номиканы экстенсивті дамытудан интенсивті 
дамытуға көшті. 

Таратып айтқанда, бұрынғыдай жара-
тылыс байлықтарын, шикізатты экспортқа 
шығаруға басымдық бермей, жаңа техно-
логияларды пайдалануға, керекті өнімдерді 
елдің өзінде өндіруге, сыртқа дайын зат-
тарды шығаруға ден қойды. Жолдауда осы 
жағдайлар да айтылған. Үкіметке өңдеу 
өнеркәсібі мен шикізаттық емес экспортты 
қолдауға қаржы қарастыру тапсырылған. Ал 
енді ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын 
2022 жылға қарай 2,5 есе көбейту міндеті 
жүктелген. Бұл ауыл шаруашылығы өнімінің 
импортын 2,5 есе азайту дегенді білдіреді.  
Жолдаудағы көкейге қонған жайттардың бірі – 
«Нұрлы жол» және «Нұрлы жер» мемлекеттік 
бағдарламаларының екінші тынысының 
ашылғаны. Біріншісі – көлік инфрақұрылы¬мын 
дамыту, екіншісі – коммуналдық және тұрғын 
үй шаруашылығы құ-рылысын кеңейту елге 
ең қажетті өзекті жұмыстар екені айтпаса 
да түсінікті. Елбасы жолдауының соңы   
«Бірлігіміз мызғымаса, ынтымағымыз ыдыра-
маса, біз үшін алынбайтын асу, бағынбайтын 
белес болмайды»  - деген рухты сөздермен 
аяқталғаны да, жетістіктердің барлығы сол 
бірліктің арқасында, халықтың сенімінде 
екенін көрсетеді.

Г.Барлыбаева
Абай аудандық қазынашылық 

басқармасының басшысы 

Елбасы Жолдауы – 
дамудың жаңа дәуірі

Стратегия "Казахстан-2050" возвела кор-
рупцию в ранг прямой угрозы национальной 
безопасности и нацеливает государство и 
общество на объединение усилий в борьбе 
с этим негативным явлением. К сожалению, 
в нашей республике это явление остается 
актуальным и сегодня. В Послании текущего 
года «Новые возможности развития в усло-
виях четвертой промышленной революции» 
Глава государства в очередной раз ставит 
задачу по борьбе с коррупцией и обеспечению 
верховенства закона.

Как отметил Глава государства в своем по-
слании, «многое в борьбе с коррупцией будет 
зависеть от активного участия всего обще-
ства». При этом основным драйвером про-
филактической работы стало конструктивное 
партнерство и открытый диалог с институтами 
гражданского общества. Сегодня нашей ос-
новной задачей является масштабное внедре-
ние в общественное сознание принципа «не 
давать и не брать взяток». Именно поэтому 
мы делаем ставку на сильное и проактивное 
гражданское общество.

Коррупция представляет угрозу для 
демократического государства, его между-
народного престижа, препятствует социаль-
но-экономическому развитию и подрывает 
доверие граждан к государственной власти. 
Поэтому противодействие этому социально 
неприемлемому явлению — задача государ-
ства, общества и каждого гражданина.

В нашей стране реализуется Антикорруп-
ционная стратегия Республики Казахстан на 
2015–2025 годы, утвержденная Указом Пре-
зидента Республики Казахстан от 26 декабря 
2014 года № 986. Приняты комплексные меры 
по развитию сферы государственных услуг и 
информатизации работы государственного 
аппарата.

Так, получив электронно-цифровую 
подпись каждый может, не выходя из дома,  
посредством электронного портала «е-gov.
kz», получить электронные государственные 
услуги. Таким образом, сокращаются прямые 
контакты чиновников с гражданами, мини-
мизирующие условия для коррупционных 
проявлений.

В рамках реализации Закона Республики 
Казахстан «О противодействии коррупции» и 
Антикоррупционной стратегии в Республике 
Казахстан постановлением акимата района 
создана и действует комиссия по вопросам 
борьбы с коррупцией Абайского района. 
Заседание районной комиссии проводится 
ежеквартально, где заслушиваются все руко-
водители государственных учреждений, орга-
низаций района с 100% участием государства. 
За отчетный период проведено 4 заседания 
комиссии с рассмотрением 11 вопросов.

 Для обеспечения прозрачности государ-
ственных процедур, с целью укрепления до-
верия населения к государственным органам, 
формирования антикоррупционной культуры 
в  обществе в районе функционирует анти-
коррупционная мобильная группа, которая 
осуществляет выездные встречи с населе-
нием под слоганом "В будущее без взяток. 
Вместе!". В отчетном периоде проведено 14 
встреч мобильной группы в сельских округах. 
На личном приеме приняты 9 человек. В ходе 
встреч с трудовыми коллективами проведено 
16 мероприятий. 

С марта 2018 года свою работу также 
проводит специальная мониторинговая груп-

20 ноября под председательством акима 
района Б.К.Асанова прошло аппаратное сове-
щание. В нем приняли участие акимы г.Абай, 
сел и поселков, руководители государствен-
ных учреждений.  На совещании предстояло 
рассмотреть несколько важных вопросов.

О текущей ситуации в доложили за-
местители акима района М.С.Магзин, 
А.А.Джунуспекова, С.К.Мусин. Выслушав 
сообщения, аким района проанализировал 
объем промышленного производства, про-
хождение отопительного сезона, тарифную 
политику, ход подписной кампании на пе-
риодические издания, общественно-поли-
тическую ситуацию в районе. Глава района 
остался недоволен тем, как идет формиро-
вание электронных карт полей по сенокосным 
угодьям в некоторых сельских округах. Он 
призвал акимов сел активизировать работу в 
данном направлении. 

О реализации адресной социальной помо-
щи нового формата    рассказал руководитель 
районного отдела занятости и социальных 
программ З.Шакентаев.

Докладчик отметил, что АСП нового 
формата включает в себя три вида государ-
ственной поддержки: это денежная выплата 
на ежемесячной основе или в виде единовре-
менной выплаты, меры по содействию заня-
тости: направление на обучение, молодежную 
практику, социальные рабочие места. Также 
предоставляется возможность получения 
микрокредита на открытие своего дела или 
расширение имеющегося бизнеса; гаранти-
рованный объем специальных социальных 
услуг; помощь  нуждающимся гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Противодействие коррупции – 
задача государства и общества

па, в состав которой вошли представители 
государственных органов, общественности, 
палаты предпринимателей, СМИ. Ее задачей 
является проведение внешнего анализа и 
оценки реализации Антикоррупционной стра-
тегии в нашем районе.

Совместно с общественным советом рай-
она и представителями местного сообщества 
во всех  государственных объектах проводится 
мониторинг качества выполненных ремонтных 
и строительных работ. 

Проводится постоянный мониторинг  
прозрачности и гласности при рассмотрении 
конкурсной комиссии по отбору кадров, вы-
деления земельных участков, распределения 
жилья из государственного жилищного фонда. 
В состав комиссии входят депутаты районного 
маслихата, представители общественных 
объеденений, национальной палаты пред-
принимателей.

По профилактике коррупционных правона-
рушений в городе Абай, поселках и сельских 
округах  размещена социальная реклама в 
виде баннеров.

На официальном сайте аппарата акима 
района создана интернет-приемная, в которой 
каждый гражданин может получить необхо-
димую информацию, задать вопросы либо 
информировать о противоправных действиях 
сотрудников акимата. В разделе «Работа по 
противодействию коррупции» размещена 
информация о ходе реализации Антикорруп-
ционного плана. Также в указанном разделе 
гражданам предоставлена возможность вне-
сения предложений по мероприятиям противо-
действия коррупции. Всех государственных 
учреждениях района установлены «телефоны 
доверия», которые ежемесячно размещается 
в районной газете «Абай-Ақиқат», установле-
ны ящики для жалоб и заявлений граждан.

Согласно утвержденному медиа-плану 
в еженедельной районной газете «Абай - 
Ақиқат» за отчетный период опубликовано 
более 30 выступлений руководителей и 
специалистов  государственных учреждений, 
сотрудников правоохранительных органов на 
антикоррупционную тематику.

С марта месяца стартовал областной 
антикоррупционный марафон «Адал жол – 
Честный путь». 5 июля 2018 года мы приняли 
эстафету с г.Шахтинск, который проводился в 
нашем районе в течении 2-х недель. По плану 
марафона провели более 20 мероприятий с 
охватом 300 человек всех слоев населения.

Всего за истекший период в нашем райо-
не проведено более 200 антикоррупционных 
мероприятий.

Несмотря на принимаемые меры, эффек-
тивная реализация антикоррупционной по-
литики невозможна без участия гражданского 
общества, массового антикоррупционного 
движения.

Борьба с коррупцией начинается с осозна-
нием каждого гражданина того, что коррупция 
- угроза национальной безопасности, с форми-
рованием нулевой терпимости к коррупции у 
каждой личности.  Победить коррупцию можно 
только вместе.

  Ведь именно Ваша активная граждан-
ская позиция в данном вопросе позволит 
достичь эффективности в борьбе с этим не-
гативным явлением.

Б.Асанов
Аким Абайского района                                                

Сотрудники отдела занятости и социальных 
программ проводят разъяснительную работу, 
помогают гражданам в сборе необходимых 
документов. На 1 ноября 2018 года полу-
чателями АСП нового формата является 83 
семей или более 300 человек. По сравнению 
с прошлым годом получателей адресной соци-
альной помощи увеличилось в несколько раз.

Аким района интересовался, ведется ли 
аналитическая работа в отделе, будет ли 
достаточно финансовых средств на выплаты 
пособий в новом году.  Бауржан Конирбаевич 
призвал сделать анализ получателей пособий 
в разрезе сельских округов и поселков, уси-
лить работу по формализации самозанятого 
населения. 

О ходе ликвидации свалок ТБО, выявлен-
ных через геопортал АО «Қазақстан Ғарыш 
Сапары» доложил руководитель районного 
отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспекции» Д.Д.Кабаев. 
Глава района подчеркнул, что в декабре те-
кущего года аким области будет отчитываться 
перед Правительством РК, в том числе и по во-
просу несанкционируемых свалок. Обращаясь 
к руководителям сел Бауржан Конирбаевич 
призвал упорядочить данную работу и решать 
ее поэтапно, имеющиеся свалки сконцентри-
ровать в границах существующих полигонов.

 С отчетами за 10 месяцев и задачах на 
завершение года выступили аким Кулайгыр-
ского сельского округа Н.С.Кенжебаев и аким 
Коксунского сельского округа Б.М.Оразбеков. 
Акима района интересовали вопросы выпол-
нения плана по трудоустройству, подготовки 
плотины к предстоящим паводкам и др.

ЗАДАЧИ – К ВЫПОЛНЕНИЮ
В РАЙОННОМ АКИМАТЕ

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Жемқорлық – бүкіл қоғам болып күресетін қауіпті індет. Осыған орай аудандық әкімдікте 
аудан әкімі Бауыржан Асановтың төрағалығымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі 
аудандық комиссия отырысы өтті.  Жиынға комиссия мүшелері, құқық қорғау органының өкілдері, 
дербес бөлім және мекеме басшылары, кент және ауылдық округ әкімдері қатысты. 

Күн тәртібінде төрт мәселе қаралды. Бірінші мәселе бойынша тұрғын үйге мұқтаж азамат-
тарды коммуналдық тұрғын үй қорынан, сондай-ақ тұрғын үй алған азаматтардың тізімдеріне 
есепке алу бойынша мәліметтерге еркін қолжетімділікті қамтамасыз ету туралы аудандық 
ТҮКШ, АЖ, ЖК және ТҮИ бөлімінің басшысы Д.Кабаев баяндама жасады. Аудан басшысы 
жылда үйге кезекке тұрған азаматтардың тізімі жергілікті ақапарт құралдары арқылы берілетіні 
орынды, алайда мемлекеттен қолдау тауып, тұрғын үйді алып жатқан жандардың тізімінде 
беріп отыруды тапсырды. 

Бұдан кейін жергілікті атқарушы органдардың 100% қатысушы үлесі бар жке меншік 
мекемелердің басшылары, атап айтар болсақ, «Абай – Көркем» ЖШС – нің директоры  
К.Бегманов, «Жол қызмет» КМК директоры Р.Махмутулы жемқорлыққа қарсы күресті өз 

мекемелерінде тиісті жұмыстардың жүзеге асырып жатқандығы туралы мәлімет берді. Со-
нымен қатар Қарағанды ауылдық округінің әкімі Қ.Жабағин, Ақбастау ауылдық округінің әкімі 
Р.Тұяқбаев, Құрма ауылдық округінің әкімі Ж.Жұмаділ оларды атқарылып жатқан жұмыстары 
туралы ақпарат берді. 

Бауыржан Қоңырбайұлы бірқатар құжаттардың жетіспейтіндігін, жылдық жоспарлардың 
нәтижелі жүргізілмей жатқандығын алға тартты. Барлық жетпей жатқан, жасалынбай, 
жұмыстарды жандандырып, бір аптаның ішінде ретке келтіруді тапсырды.  Комиссия 
отырысының соңында аудан әкімі тиісті сала басшыларына тапсырмалар беріп, жұмыстардың 
орындалуын қатаң бақылауға алу керектігін айтып өтті. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Жемқорлыққа қарсы 
комиссия отырысы
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БИЛИНГ И МОНИТОРИНГ
22 ноября аким района Б.К.Асанов посетил коммунальные организации города – ТОО 

«Абайлық жылу жүйелері» и КГП «Жігер-Су». Директор ТОО «Абайлық жылу жүйелері» 
Ж.Идрисов продемонстрировал акиму району билинговую систему (систему автоматического 
распределения показаний приборов учета тепловой энергии непосредственно по абонентам 
с разбивкой потребленной тепловой энергии пропорционально площади жилья). Благодаря 
данной системе можно измерять объем потребляемой тепловой энергии жилых домов. Стоит 

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ
отметить, что на сегодняшний день в Абае установлено 216 приборов учета тепловой энергии, 
что составляет 85% от общей потребности. На данный момент  специальную поверку прошли 
88 приборов учета. В 2019 году планируется провести поверку еще 111-ти приборов учета 
тепловой энергии.

Главу района интересовали вопросы начисления за потребленную тепловую энергию, 
предельный тариф, количество автономных систем отоплений в городе и др. Аким района 
поручил провести сравнительный анализ потребляемой тепловой энергии за прошлый и теку-
щий годы. Также аким района обсудил с коммунальщиками вопросы теплоснабжения города 
и устранения имеющихся проблем. В этот же день глава района осмотрел тепломагистраль, 
расположенную возле здания Абайской швейной фабрики.

ЖҰМЫС САПАРЫ

Осы аптада аудан әкімі Бауыржан Асанов аудандағы күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізіліп жатқан бірнеше нысандарды аралады. Алдымен жергілікті билік өкілдері 
қалалық мәдени – демалыс саябағына барды. Мұнда жасөспірімдерге және балаларға 

бос уақыттарында, демалыстарында тиімді пайдалану үшін сырғанақ, және коньки 
тебу алаңын көрді. Сонымен қатар бұл жерде балалар үшін аязды күндері ыстық 
шәй мен тағамдармен қамтамасыз ету үшін кішігірім ғимарат қарастырылған екен. 
Алдағы жоспарларымен таныстырды. 

Келесі нысан «Стежок» тігін фабрикасының күрделі жөндеуден өткізіп жатқан 
ғимарат болды. Тігін фабрикасында жылу құбырларын тарту жұмыстары атқарылып 
жатыр екен. Аудан басшысы желтоқсан айының оныншы жұлдызына дейін барлық 
жөндеу жұмыстарын аяқтауды тапсырды. Бұдан кейін «Деметра» ғимаратының 
жөндеу жұмыстарымен танысты. Жұмыскерлер бұнда біраз жұмыстар жасалынып, 
аяқтауға жақын. Дегенмен, олқылық кеткен жерлері бар. Аудан әкімі ескерту жасап, 

НЫСАНДАРДЫ БАҚЫЛАУҒА АЛДЫ

дұрыстап жасауларын тапсырды. Ол аудандық кәсіпкерлік бөлімі басшысына ескер-
ту жасап, аталмыш жөндеу жұмыстарын қатаң бақылауға алып, қадағалап тұруын 
тапсырды. 

Жұмыс сапары барысында Бауыржан Қоңырбайұлы жеке қабылдауға келген Гете 
көшесінде тұратын тұрғынның үйіне барды. Қабылдауда бұл көшенің тұрғыны үйіндегі 
жылудың орташа температурадан көтерілмейтінін айтқан болатын. Аудан басшысы 

бұл көшедегі құбырларды тексеріп, болашақта жөндеу жұмыстарын жүргізу керектігін 
алға тартты. Бұдан кейін аудан әкімі жаңадан салынып жатқан спорт кешеніне барып, 
құрылыс жұмыстарымен танысты. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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«Мен ғажайыппын...» 
психологиялық тренингі

«Аққу бөбекжай» КМҚК «Алмұрт» тобының ата-аналармен алғаш рет ұйымдастырылып 
отырған психологиялық тренингтің мақсаты күнделікті өмірдегі ата-анамен бала арасындағы 
қалыптасып кеткен жағдайларды қарапайым тәсілдермен түсіндіру болатын.

Психологиялық тренинг « Мен ғажайыппын...» тақырыбы аясында өткізілді.
Психологиялық тренингті балабақшаның психолог маманы Фазылова Құттықыз жүргізді.

Тренинг ата-аналардың  өздерін таныстырумен басталып,  «Айна, айна мен қандаймын?»  
және «Ашулы шарлар» жаттығуларын  жасаумен жалғасты. Әрбір жаттығудан кейін ата-аналар 
өз сезімдерін білдірді. 

Психолог маманның  ұсынған «Интернет дороже сына» бейнеролигін көру барысында 
қатысушыларының көңіл-күйлері   біртіндеп өзгеріп, ойлы қалыпқа ауысты.

Тренинг соңында  ата-аналарымыз алған әсерлерімен, өз ойларын ортаға сала отырып, 
тренингтегі жағдайлар күнделікті өмірде кездесетінін, балаға аз көңіл бөлінетіндігін тілге тиек етті. 
Кей аналарымыз бұл өкінішті жағдайды түзетуді жылдам қолға алатындығын да айтып отырды.

Тренинг қандай деңгейде өткендігін олардың осындай іс-шараларды барлық топ ата-
аналарымен өткізу қажет деген ұсыныстары мен «Аққу бөбекжай» қызметкерлеріне білдірген 
алғыстарынан аңғаруға болады.

А.Палымбетова, Г.Зейнелхан 
«Аққу бөбекжай» КМҚК тәрбиешілері    

Абай аудандық мәслихатының
38 кезектен тыс сессиясы төрағасының

ШЕШІМІ
Абай қ.        № 38/ 414      2018 жылғы 22 қараша  

                               
Абай аудандық мәслихатының 38 кезектен тыс сессиясын шақыру туралы 
Абай аудандық мәслихатының  38 кезектен тыс сессиясы 2018 жылғы 29 қарашада 

сағат 10-00-де, Жеңіс даңғылы 3, аудан әкімдігінің ғимаратына     шақырылсын. 
Сессия төрағасы   М.Лозинский

ХАБАРЛАМА
Абай аудандық мәслихаттың 38 кезектен тыс сессиясында қарауға енгізілген мәселе:
1. Абай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы 23 сессиясының  № 

23/236 «2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер 
енгізу туралы.       

Абай аудандық мәслихатының хатшысы                     Б. Цай                                                                 

РЕШЕНИЕ
Председателя  38 внеочередной сессии

Абайского районного маслихата
г.Абай           №38/ 414      от  22 ноября 2018 года  

О созыве  38 внеочередной сессии  Абайского районного маслихата  
Созвать 38 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 29 ноября  2018 года  

в  10-00  часов  в  здании  акимата района, пр.Победы, 3, кабинет № 25.
Председатель сессии   М.Лозинский

СООБЩЕНИЕ
На  рассмотрение 38 внеочередной сессии Абайского районного маслихата 

вносится  вопрос:
1. О внесении изменений в решение  23 сессии Абайского районного маслихата от 14  

декабря 2017 года  № 23/236 «О районном бюджете на 2018-2020 годы».       
Секретарь Абайского районного маслихата   Б. Цай

Абай аудандық мәслихатының
39 кезектен тыс сессиясы төрағасының

ШЕШІМІ
Абай қ.        № 39/419        2018 жылғы 22 қараша  

Абай аудандық мәслихатының 39 кезектен тыс сессиясын шақыру туралы 
Абай аудандық мәслихатының  39 кезектен тыс сессиясы 2018 жылғы 30 қарашада 

сағат 10-00-де, Жеңіс даңғылы 3, аудан әкімдігінің ғимаратына шақырылсын. 
Сессия төрағасы    М.Лозинский

ХАБАРЛАМА
Абай аудандық мәслихаттың 39 кезектен тыс сессиясында қарауға енгізілген 

мәселе:
1. Абай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 24 сессиясының № 

24/257 “Қалалық маңызы бар кенттердің, ауылдық округтердің 2018-2020 жылдарға арналған 
бюджеттері туралы” шешіміне өзгерістер енгізу туралы.             

Абай аудандық мәслихатының хатшысы     Б. Цай                 

РЕШЕНИЕ
Председателя  39 внеочередной сессии 

Абайского районного маслихата
г.Абай        № 39/ 419     от 22 ноября 2018 года  

О созыве  39 внеочередной сессии  Абайского районного маслихата  
Созвать 39 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 30 ноября  2018 года  

в  10-00  часов  в  здании  акимата района, пр.Победы, 3, кабинет № 25.
Председатель сессии   М.Лозинский

СООБЩЕНИЕ
На  рассмотрение 39 внеочередной сессии Абайского районного маслихата 

вносится  вопрос:
1. О внесении изменений в решение  24 сессии Абайского районного маслихата от 22  

декабря 2017 года  № 24/257 «О бюджетах города районного значения, поселков, сельского 
округа на 2018-2020 годы».  

Секретарь Абайского районного маслихата  Б. Цай

23 ноября в районном доме культуры в теплой обстановке прошло праздничное 
мероприятие, посвященное 25-летию Народного хора ветеранов труда «Виктория» 
районного дома культуры.

За время творческой деятельности коллектив завоевал популярность и при-
знание зрителей. Благодаря кропотливой работе руководителей, и участников хора 
в 2002 году, коллективу присвоено почетное звание «Народный самодеятельный 
коллектив». С тех пор коллектив с достоинством подтверждает свой высокий статус.

Репертуар хора богат и разнообразен. Это более 50 музыкальных произведе-
ний: русские народные песни, частушки, песни патриотического содержания, песни 
казахстанских композиторов и местных поэтов.  

Всех участниц хора объединяет большая и крепкая дружба, любовь к музыке и 
песне. Участники хора полны сил и энергии, ведь не зря говорят, “не стареют душой 
ветераны”!  И хотя возраст участников немолодой, они не ограничиваются лишь 
сценой районного дома культуры.  Коллектив -частый гость медико-социального 
учреждения для престарелых и инвалидов Абайского района, ежегодно принимает 
участие в областном фестивале «Поют ветераны», выступает на праздничных ме-
роприятиях города и района.

За годы существования  коллектива в нём зародились и живут добрые традиции; 
вместе отмечают праздники, дни рождения и  семейные юбилеи.

С юбилеем коллектив поздравила директор КГКП «АРКДЦ» Аксанова В.Н. В за-
вершение поздравительной речи она вручила благодарственные письма и цветы: 
руководителю коллектива Радченко В.Ф.,  старейшим участницам хора Шалыниной 
А.А., Зинченко Т.А. Праздничное торжество продолжилось вручением юбилейного 
торта, чаепитием, исполнением любимых песен.

Л.Стрельцова 
Председатель ПК КГКП «АРКДЦ»

Не стареют душой ветераны
КУЛЬТУРА

К СВЕДЕНИЮ СЕМИНАР

Сиқыр мен 
ғажайып ашылулар 

әлемі
Балалар табиғатынан зерттеуші болып табылады. Қоршаған ортаны көздері, қолдары, тілі, 

мұрыны арқылы танып біледі. Бүлдіршіндер  қоршаған  ортаға деген қызығушылығын жоғалтпас 
үшін  олардың  зерттеу қызметін уақытында қолдап отыру маңызды. 

Жақында біздің бөбекжайда зерттеу қызметін мектепке дейінгі мекемедегі білім үрдісіне 
біріктіру мақсатымен аудандық  семинар өтті. 

Семинарға қатысушылар «Қуаныш»  ересектер тобы балаларымен «қорықтан жоғалған 
аңдарды » іздеді. Тәрбиеші  С. Колотилова  мен қазақ тілі мұғалімі Г. Оспанова балалардың 
жоғалған аңдарды іздеу қызметін дұрыс ұйымдастыра білді. Бүлдіршіндер қорықшының тап-
сырмаларын қызығушылықпен орындады. Одан кейін қатысушылар  «Гүлдер» екінші сәби 
тобы бүлдіршіндерімен судың қасиетін зерттеді. Тәрбиешілер И. Логунова мен Е. Скок сумен 
түрлі тәжірибелер жасауға шақырды. Балалар тапсырмаларды зор ынтамен орындады, әрі 
қарай логопед Г. Армиянова 

«Леопольд мысықтың қазынасын» іздеуге алып кетті. Ол өзінің білім саласындағы 
ақпараттық коммуникациялық технологияларды жетік меңгергендігін көрсете білді. Ересек топ 
балалары тіл дамытуға арналған арнайы жаттығуларды орындады. Сосын «Балапан» тобы 
балаларымен бірге сиқырлы жол белгілерімен танысты. Жол патрульдік полиция қызметкерінің 
түрлі-түсті тапсырмаларын  орындады. Н.Черкасова  ұсынған цирк қойылымын тамашалады. 
Бұл қойылымда ересек топ балалары нағыз цирк артистері тәрізді өнерлерін көрсетті. Одан 
әрі психолог Т. Кладько қонақтарды эмоция еліне саяхатқа шақырды. Ересек топ балалары 
адамның жан толғанысы түрлерін тапсырмаларды орындау арқылы тамаша көрсте білді.

Семинар соңында «Жұлдыз» ортаңғы топ балалары қатысушыларды  «Әлемдегінің 
бәрін білгім келеді!» музыкалық ертегісін тамашалауға шақырды. Бұл ертегінің ерекшелігі – 
балалардың әр түрлі музыкалық аспаптарда ойнауы болды.

Семинар қатысушыларға ұмытылмас әсер сыйлады. Келген жас педагогтар өздері үшін 
көп мағлұмат алғандықтарын айтты. Осындай танымды да тартымды семинар өткізген А. Цай 
басқарып отырған «Солнышко бөбекжай» ұжымына алғыстарын білдіріп, шығармашылық табыс 
тіледі. Бала зердесіне ой салатын бұндай семинарлар келешекте де жалғасын табатындығына 
сеніміміз мол.

                                    А.Еленбаева, А. Толеубаева «Солнышко бөбекжай»
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НАЗНАЧЕНИЯТІЛ САЯСАТЫ

Мемлекеттік рәміздер – кез-келген 
мемлекеттің ажырамас атрибуттарының 
бірі, өзінің жекешілігімен және егемендігімен 
ерекшеленеді. Мемлекеттік рәміздерді 
құрметтеу бірқатар маңызды конституциялық 
нормаларға жатады. Осылайша, «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік рәміздері 
туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық  заңында Қазақстан 
Республикасының азаматы, сондай-ақ оның 
аумағында тұратын тұлғалар Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік  Туын, 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Елтаңбасын және Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Гимнін құрметтеуге міндетті.

Кез-келген қазақстандық өзінің патриоттық 
сезімін білдіре алады, бірақ бір шарт бойын-
ша - Қазақстан Республикасының Туы мен 
Елтаңбасы ұлттық стандарттарға сәйкес 
келуі керек.

Мемлекеттік стандарттарға сай келмеу - 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы 
мен Мемлекеттік Елтаңбасы үшін белгіленген 
нысанды, мөлшерді және техникалық талап-
тарды бұзу.

Тудың немесе оның бейнес і  бар 
тоқыма материалдарынан тігілген тулар 
мен материалдық объектілерінде мынадай 
кемшіліктерге жол берілмейді:

- матаның тұтастығын бұзу, оның ішінде: 
айтарлықтай айқын көрінетін жіп түйіні мен кем 
тоқылған жерлер;

- түсті жіптер;
- 0,5 см асатын көп дақ және ластанулар;
- бөтен қоспаларды өңдеу;
- 10 см жоғары қатты ширатпалар 

(түйіншектер);
- 0,3 см асатын жаншылғандар (аттамалы 

бұзылулар) ;
- негізі бойынша байқалатындай жолақтар 

мен арқаужіптер;
- түрлі түстілік;
- суреттің басылмауы;
- тігу, кестелеу, басу және жапсырма  

ақаулары: суреттің (символиканың) аяғына 
дейін тігілмеген элементтері, түйіндер мен 
ілмектердің, тігілмеген немесе дұрыс емес 
тігілген символика элементтері;

- сурет ашық, икемді, иілу кезінде жарыл-
мауы керек;

- баспа бояуының қабаты төз імді 
(құбылмау) және суреттің барлық алаңы бой-
ынша біркелкі түсірілуі керек.

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Елтаңбасында бояу жолақтарына жол 
берілмейді, механикалық зақымдануы, 
Елтаңбаның беті тегіс болуы керек, өлшемдер 
рұқсат етілген ауытқулардан аспауы тиіс.

Елтаңба бейнеленген материалдық 
объектілерде көріп аңықталатын ақауларға 
тыйым салынады:  бояу баспа элементтерінің 
шеттерінен шығуы, нақтылы баспау және ба-
сылып шығулар, сурет элементін бұрмалауға, 
сондай-ақ түстердің шайылуы және өшірілуі, 
қанықтыру мен түстің өңі біркелкі болуы 
тиіс. Мемлекеттік Елтаңбаның және оның 
символикасының элементінің түстері, түстің 
жүйесі CMYK, RGB, Lab сәйкес болуы керек.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Туын немесе Мемлекеттік Елтаңбасын дайын-
дау үшін лицензия қажет. Лицензиаттың орга-
ны Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
және даму министрлігінің Техникалық реттеу 
және метрология комитеті болып табылады. 
Бұдан бұрын Қазақстан Республикасының Туы 
және Елтаңбасы бейнесі бар материалдық 
нысандарды жасап шығару қызметі ли-
цензияланатын болатындығын айта кету 
керек. «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне рұқсат беру жүйесін 
жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы қызметтің бұл түрін 
лицензияланатын қызмет түрлерінің тізімінен 
алып тастады.

Техникалық реттеу және метрология 
Комитетінің Қарағанды облысы бойынша 
департаменті Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рәміздерін және олардың бейнесі 
бар материалдық нысандарды жасап шығару 
саласында қызмет атқаратын жеке кәсіпкерлік 
субъектілеріне мемлекеттік бақылау жүргізеді. 

Аймақта мемлекеттік рәміздерді және 
олардың бейнесі бар материалдық нысан-
дарды жасап шығарумен айналысатын шағын 
кәсіпкерлік саласының бірқатар ұйымдары 
орналасқан.

Бүгінде Қарағанды облысында:
- 4 кәсіпорын Қазақстан Республикасының 

Елтаңбасын жасауға құқылы («Гермес 21 век» 

Мемлекеттік рәміздерді қолданудың қайсысы заңды 
және заңсыз болып табылады

ЖШС, «Ақ Бастау KZ» ЖШС, «Символика» 
ЖШС және «GoldGraphic» ЖШС);

- 4 кәсіпорын Қазақстан Республикасының 
Туын жасауға құқылы (олар «Гермес 21 век» 
ЖШС, «Ақ Бастау KZ» ЖШС,  «GoldGraphic» 
ЖШС, және «Принт Мастер» ЖК Караванова 
Е.В.).

Бірақ Ту мен Елтаңбаны пайдалану 
ережелері бар. «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рәміздері туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңы 
мемлекеттік рәміздерді кімге және қай 
жерге орналастыруға және «Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік  Туын, 
Мемлекеттік Елтаңбасын және олардың 
бейнелерін, сондай-ақ Қазақстан Республи-
касы Мемлекеттік Гимнінің мәтінін пайда-
лану (орнату, орналастыру) қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулысымен Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік рәміздерді қалай пайдалануға 
болатындығын анықтап бекітіледі. Осылай-
ша, Заңға және Ережеге сәйкес мемлекеттік 
рәміздерді және олардың бейнелерін міндетті 
түрде орналастыру және белгілеу жағдайлары 
бар, атап айтқанда, мемлекеттік органдардың 
ғимараттарының сыртында және ішінде, ин-
тернетте, оқу орындарында, салтанатты және 
спорттық іс-шаралар, халықаралық форумдар, 
әскери кемелерде, әуе кемелерінде, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының ғарыш аппарат-
тарында және т.б.

Сонымен бірге, «мемлекеттік рәміздер» 
және «мемлекеттік рәміздердің бейнелері» 
ұғымдарын ажырату керек, себебі оларды 
қолдану тәртібі әртүрлі. Заңның 4-бабына 
сәйкес Мемлекеттік Тудың бейнесі басқа 
да материалдық объектілерге орналасты-
рылуы мүмкін. Бұл дегеніміз, Мемлекеттік 
Тудың боялған, фотографиялық немесе 
өзге де бейнесі шексіз қолданылуы мүмкін 
(сонымен қатар ұлттық стандартты сақтау, 
сондай-ақ геральдикада және ресми симво-
ликада шектеулерді қоспағанда). Яғни, мы-
салы, Ту және Елтаңба бейнелерін спорттық 
командалардың киімінде пайдалануға 
рұқсат етіледі және қолданады, мемлекеттік 
органдардың ресми бланкттарында, 
мөрлерінде Елтаңба бейнелерін қолдану 
міндетті, бірақ жеке құрылымдардың Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік рәміздерінің 
бейнелері мен элементтерін пайдалануына 
тыйым салынған.

Мемлекеттік Гимнін заңмен пайдалану 
айтарлықтай шектеулі. Осылайша, Заңның 
8-бабында және 9-бабында Мемлекеттік 
Гимнді пайдаланудың толық тізбесі, сондай-
ақ оны орындау және тіпті тыңдау тәртібі 
белгіленді. Мемлекеттік Гимнді жұрт ал-
дында ойнап жатқан кезде, қатысушылар 
тұрып ән айтады (тыңдайды), ал Қазақстан 
Республикасының азаматтары жүректеріне оң 
қолын тигізеді. Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Гимнінің қысқаша орындалуы 
рұқсат етілген. Мемлекеттік Гимн мемлекеттік 
тілде бекітілген мәтінмен және музыкалық 
басылыммен сәйкес қатаң орындалады.

Мемлекеттік Гимннің ресми мәтіні 
мемлекеттік тілде ғана бекітіледі, тиісінше 
оның басқа тілдерге (оның ішінде орыс 
тіліне) аудармасы ресми емес және ресми 
мемлекеттік ақпараттық тақталарда немесе 
шараларда пайдаланыла алмайды және ор-
наластырылмайды.

Мемлекеттік рәміздерді (Ту, Елтаңба, 
Гимн) заңсыз пайдалану 50 айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл түрінде 
әкімшілік жауаптылықты тартады (2018 жылы 
АЕК көлемі бойынша 120 250 теңге).

Сонымен қатар, мемлекеттік рәміздерді 
теріс пайдалану қылмыс болып табылады 
және екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
мөлшерінде айыппұл түрінде немесе сол 
мөлшердегі түзеу жұмыстарына, не екі жылға 
дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не 
дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыру 
түріндегі қылмыстық жауапкершілікке әкеп 
соғады. (Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 372-бабы).

Осылайша, мемлекеттік рәміздерді 
қол д ануд ың  қайсысы  з аңд ы  бол ып 
табылатындығын және заңсыз болып 
табылатындығын әркім білуі керек.

Нұржан Сатыбалдинов 
Техникалық реттеу 

және метрология Комитетінің 
Қарағанды облысы бойынша 

департаментінің бөлім басшысы

Қазақ тілінің жаңа әліпбиі – ұлт 
болашағы үшін жасалып

жатқан игі қадам
Латын әліпбиіне көшу мәселесін талқылау 

бүгінде қазақ қоғамында қызу жүріп жатқан 
үдеріс. Әлемдегі халықтың 80 %-ы тех-
нология мен ақпараттың тіліне айналған 
латын жазуын өз графикасы арқылы 
меңгерген. Өркениет тілі болғандықтан, біздің 
ғасырдағы алпауыт өзгерістерге сай, ұрпақтың 
мүддесінен шығатын латын графикасын 
қазақ жұртшылығы еш жатсынбай қабылдары 
сөзсіз.Өйткені біздің жазу тарихымызда латын 
графикасы болған, біз бүгінде заманның дида-
рына сәйкес латынға қайта оралу әрекеттерін 
жүзеге асырудамыз.

Бүгінде Елбасына ұсынылған қазақ тілінің 
латынша әліпбиінде 32 әріп бар, нұсқа көңілге 
қонымды. Бір қуантары - жаңа жобада қазақ 
тілінің өзіне ғана тән дыбыстары диграф-
пен емес, арнайы символ – апострофпен 
белгіленген. Латын әліпбиіндегі қаріптер өзгеріссіз қалған. Бір әріпке бір таңба қағидаты 
сақталған. Бұның өзі кез келген адамның графиканы тез меңгеруіне үлкен себепші болмақ. 
Көз үйренген ағылшын, түрік тілдерінің әліпбиіне ішінара ұқсас келетін жақтары байқалады.
Осы ретте тілдер арасындағы графиканың ұқсастығы біздің жастарымыздың рухани дамуына 
жол ашады деп білеміз. «Көш жүре түзеледі», -дейді дана халқымыз. Латын әліпбиіне кезең-
кезеңмен көшу үдерісі 2025 жылға дейін жалғаса бермек. Латын әліпбиі – ұлтымыздың болашағы 
үшін жасалып жатқан игі қадам. Оны ашық прагматизммен қабылдап, дұрыс насихаттау әрбір 
отандасымыздың парызы екенін естен шығармауымыз керек.

Абай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасында Басқарманың мемлекеттік 
қызметкерлермен және штаттан тыс қызметкерлерімен  Абай аудандық ішкі саясат, мәдениет 
және тілдерді дамыту жөніндегі бас маман Э.Есембайқызы "Латынша жазып дағдыланамыз" 
атты тренинг өткізді.Тренинг барысында латын графикасына көшудің маңыздылығы, кезең-
кезеңмен көшу, атқаратын жұмыстар туралы ақпарат беріп, түсіндіріп өтті. Сонымен қатар, 
латын графикасының болашақ үшін маңызын, рухани қажеттілігін халыққа, көпшілікке  на-
сихаттай отырып, тренингке қатысушылардың оқу-жазу дағдысын қалыптастыру мақсатында 
тәжірибелік жұмыстар жүргізілді. 

Тренинг нәтижесінде аудитория латын әліпбиімен  танысып, жаттығып, базалық білім 
қалыптасырды.

14.11.2018 ж."Абай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы" РММ мамандары 
қазақ тілінен латын графикасына жалпыреспубликалық  диктант жазуға қатысты. Басқарма 
мамандары өздерінің білім деңгейін және қазақ тілінің сауатты жазуын тексеруге мүмкіндік алды. 

Қызметкерлердің мемлекеттік тілді үйрену мен жетілдіруге деген қызығушылығы қоғамда 
өсіп келеді. Бұл іс-шараның маңызды мақсаттарының бірі.

2018 жылдың 21 қазан айында облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы жанындағы 
Ресурстық тіл орталығы ҚММ мамандарының қатысуымен өткізілген «Латынша жазып 
дағдыланамыз» атты тренингіне ұйымдастыру –құқықтық жұмыс және мониторинг бөлімінің 
басшысы Кенжебаева А.А. қатысты. Тренингтің практикалық бөлігінде тапсырмалар таратылып, 
қатысушылар латын графикасында жазылған қазақ мәтіндерін оқыды. Семинар барысында 
қатысушылар қиындық тудыратын әріптерге де тоқталып кетті. Сонымен қатар, қазақ әліпбиіне 
енбеген әріптермен келетін сөздердің жазылуы төңірегінде де сұрақтар талқыланды. 

Осы тренингттен алған ақпараттарын Кенжебаева А.А. басқармаға келген соң мемлекеттік 
қызметшілерге толық баяндап берді. Бүгінгі таңда латын әліпбиін қолданысқа енгізуде 
айтарлықтай үлкен кедергілер жоқ. Негізінен, осы мәселеге байланысты халықтың көзқарасы, 
ниеті бір болса, қиындықтарды жеңіл шешуге болады. Мемлекеттік қызметкерлер компьютерді 
толық меңгергендіктен латынды көп қиындықсыз меңгеріп кететіндігіне толықтай сенімді. 

Біз, мемлекеттік қызметкерлер, латын әрпіне көшуді қолдаймыз!
Г.Т.Даутпаева

"Абай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы" РММ Басшысы                                                    

МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕ

Латынша жазып 
дағдыланамыз 

Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіруді насихаттап, түсіндіру мақсатында облыс 
аумағында шілде айында бастау алған «Латынша жазып, дағдыланамыз» тренингі қаламызда 
жалғасын тапты. Тренинге облыстық тілдерді дамыту басқармасы жанындағы Ресурстық 
тіл орталығының директоры Г.Мұстағұлова және аудандық мемлекеттік мекемелердің 
қызметкерлері қатысты. 

Шараның мақсаты – латын графикасына негізделген жаңа әліпби негізінде әзірленген емле 
ережелерінің мазмұны мен құрылымын түсіндіру, емле ережесіндегі басты жаңалықтармен 

бөлісіп, көпшілік қауым арасында ғылыми-танымдық көзқарас қалыптастыру, жаңа әліпбиге 
қатысты мәселелерді көпшілікпен талқылау арқылы халықтың әліпби реформасын оң 
қабылдауын қамтамасыз етіп, көпшілікпен ғылыми-практикалық байланыс орнату.

Сондай-ақ ақпараттық-насихаттық шарада орфографиялық, терминологиялық және 
әдістемелік жұмыс топтарының мүшелері жаңа әліпбиге көшудің мәні мен емледегі өзекті 
мәселелер жөнінде ереженің негізгі қағидаттарымен және басты жаңалықтарымен таныстырды.

Айта кететін бір жайт, ғылыми сараптамадан өткізілген емле ережелерінің жобасы 2018 
жылғы 27 қыркүйекте Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссия 
қарауына ұсынылған болатын. Аталмыш жоба мазмұны осы шара барысында көпшілікке ғылыми 
тұрғыдан түсіндіріліп, емле мәселелері бойынша ұсыныс-пікірлер тыңдалды.

Жалпы, бұл шара жаңа қазақ әліпбиін насихаттау арқылы қатысушылардың арасында оң 
пікір қалыптастыруға негізделген. Тренинг барысында латын графикасына негізделген жаңа қазақ 
әліпбиі және емле ережесінің жобасы туралы қысқаша теориялық ақпарат берілді. Сонымен 
қатар, Орталық мамандары сол ақпаратты тәжірибе жүзінде тапсырмалар, жаттығулар арқылы 
пысықтап, шараға қатысушылардың латын әліпбиінде жазу, оқу дағдыларын қалыптастырды.

Шараға мемлекеттік қызметшілер, білім беру ұйымдарының қызметкерлері жалпы көпшілік, 
барлығы 120дан астам адам қатысты.

Шара соңында Ресурстық тіл орталығы тарапынан латын графикасына негізделіп 
дайындалған караоке жобасын барлық қатысушылар бірлесе шырқады.

Өз тілшімізден 
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МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

17 ноября 2018 года в Коксунском сельском округе было проведено торжественное меропри-
ятие,  посвященное празднованию Дня сельского работника «Хвала рукам, что пахнут хлебом».  

 На торжественное мероприятие были приглашены  все жители округа. 
Праздничное мероприятие было начато поздравлением акима округа Оразбековым Б.М. и 

церемонией награждения  грамотами жителей села за добросовестный труд.
 Продолжил церемонию награждения руководитель ТОО «Астра Агро ЛТД» Мукашев А.Т., 

который поздравил всех жителей округа  с этим замечательным праздником и вручил памятные 
подарки работникам ТОО «Астра Агро ЛТД».

Жителей округа радовали своим выступлением Шакей Мухаметжан, Приловский Кирилл, 
Кенжебай Манат,  гости из города Караганды, гости из города Абай.

Своих работников памятными подарками наградил глава ФХ «Гергелюк»,  Гергелюк В.Н.
Праздник был завершен праздничным  фуршетным столом, который был накрыт на втором 

этаже,  спонсором которого выступал Мукашев А.Т.
Соб.корр.

Сельское хозяйство является важнейшим 
звеном  народного хозяйства страны. Каждый 
год осенью в Казахстане празднуется этот 
красивый праздник добрых и трудолюбивых 
людей, день работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

11 ноября  на  сцене Дома  культуры  
села Жартас  было проведено праздничное 
мероприятие под названием «Поклонитесь 
хлебу нашему ».

В фойе была оформлена выставка  
лучшей сельхоз. продукции аграриев села 
Жартас,  которую  любезно предоставили  кре-
стьянские  хозяйства  Ивановых,  Г.Заблоцкой 
, А.М.Ибрагимова, А.Б.Мова. и других индиви-
дуальных предпринимателей.

Члены Клуба пожилого человека «Ста-
рушки-веселушки»  приготовили для сельских 
работников выставку домашних заготовок, 
красочно оформленные столы  буквально 
ломились от  с-х продукции. Книжную выставку 
«Поклон , тебе, сельхозработник!» подготови-
ла библиотекарь Е.Шилова.

Все выставочные работы гармонично 
вписались в широкую Жартасскую ярмарку, 
которую открыла директор СДК Матвеева Е.В.  
Праздничная ярмарка удивила жителей села 
своим разнообразием, красочностью и музы-
кальными подарками от художественной са-
модеятельности  Дома культуры г.Шахтинска.

Торжественная часть праздника началась 
на красочно оформленной сцене с пролога, 
олицетворяющего выращивание хлеба , от 
начала  сева до массового сбора урожая. 
В заключение театрализованного пролога 
всех присутствующих в зале сельчан и го-
стей праздника угостили горячим, душистым 
хлебом.

  В торжественной части  праздничного ме-
роприятия  выступил   аким  Карагандинского 
сельского округа К.Х. Жабагин, подведя  итоги 
работы  сельхозпроизводителей села  Жартас  
за 2018 год,   выразил особую признательность 
и  благодарность за проделанную работу, по-
здравив всех присутствующих  с праздником. 
Лучшим работникам  были вручены  почетные 
грамоты и благодарственные письма, а также  
памятные подарки.

К поздравлению присоединились пред-
седатель местного сообщества и Совета 
ветеранов округа Варламова Г.Н., руководи-
тель клуба по возрождению культуры и на-
циональных традиций и обрядов  Тажибаева 
К.И., Мова А.Б.,  руководитель дунганского 
объединения «Хе-хуа» ( что в  переводе 

означает «Распускающийся  цветок»), а так-
же  руководитель славянского объединения 
«Звонница» Евгений Иванов. После каждого 
поздравления участников этнокультурных объ-
единений звучали музыкальные номера, кото-
рые порадовали зрителей разножанровостью 
и красочностью.  Особенно хочется отметить 
не забываемые  выступления хора, вокаль-
ной группы «Созвездие», хореографическую 
постановку в исполнений Марат Гульданы, 
эстрадное пение Машанло Тахмины, а также 
зажигательное выступление ансамбля ложка-
рей «Звонница» и конечно,  самую маленькую  
участницу концерта  Яну Соловьеву , прочи-
тавшую  стихотворение  «Бабушкина пенсия».

Поздравления в адрес тружеников села 
прозвучали от учащихся 1-х классов  ДСШС 
«Жулдыз».  Порадовали  сельчан своим про-
фессиональным  выступлением Айым Алибе-
кова, дуэт Р.Абеуов и Е.Матвеева,   солистка   
Т.Мурашова.

Неудержимый смех и хохот сопровождали 
сценку «Бабушка и внук» в исполнении Дуцик 
Максима и Вероники Столяренко, а также 
сценка «Маша и дед» в исполнении Артема 
Перегабрий и Т.Мурашовой.

Жителям и гостям праздника, в перерыве 
между концертными блоками, было предло-
жено испробовать  шашлыки местного произ-
водства, горячий ароматный плов от Казима, 
выпечку от Елены Тереховой, баурсаки  от 
Бахыт Абиловой   и конечно, ароматный чай от 
славянского объединения «Звонница».

В завершение праздничного концерта 
прозвучали  слова  поздравления директора 
СДК Е.В.Матвеевой : «Сколько бы мы сегодня 
не говорили добрых слов ,сколько бы не пели 
песен,  всего этого будет мало, чтобы побла-
годарить Вас, уважаемые сельчане, за ваш 
непосильный сельский труд. Успехов  вам в 
труде, здоровья на многие годы, щедрого солн-
ца и обильных урожайных дождей над вашими 
земледельческими полями!» Праздничные 
мероприятия продолжились душевными за-
стольями и  молодежным вечером отдыха. 
Около 400 чел. приняли участие в любимом  
профессиональном  празднике сельчан.

Выражаем особую  благодарность глав-
ному спонсору праздника,  руководителю 
дунганского объединения «Хе-хуа» А.Б.Мова.

 Л.Шишикина 
Культ.организатор СДК с.Жартас

«РУКИ, ПРОПАХШИЕ ХЛЕБОМ»

ОТЧЕТ
об итогах реализации Плана по  управлению  

пастбищами и их использованию по Кара-
гандинскому сельскому округу за 2018 год 

перед   сходом местного сообщества
Согласно п.4 ст.19 Земельного кодекса РК и п.п.1,п.2 ст.9 Закона РК " о Пастбищах" 

аким  сельского  округа    представляет ежегодный  отчет  об итогах  реализации Плана по 
управлению  пастбищами  и их  использованию   сходу  местного сообщества. 

1. На территории  округа  ведется работа по контролю за рациональным использова-
нием пастбищ  по их целевому назначению в соответствии с условиями предоставления  
пастбищ, по  соблюдению  схемы  пастбищеоборотов  , соблюдается  законодательство РК 
в области  ветеринарии.

2. Для рационального использования пастбищ произведен расчет нагрузки  сельскохо-
зяйственных животных на основании нормативов выпаса. Площадь пастбищ населенных  
пунктов составляет  3483 га., соблюдаются предельно допустимые нормы  нагрузки.

 3. Ведется учет по численности сельскохозяйственных животных путем полного  обхода  
дворов  и        опроса  населения .Поголовье животных составляет  363 головы крупноро-
гатого скота,516 голов мелкого рогатого скота и 19 голов лошадей.

4. Ведется  учет по численности населения  и  домохозяйств   имеющих сельскохозяй-
ственных  животных в населенном  пункте.

5. Сформированы 10  гуртов  по видам сельскохозяйственных  животных  и половоз-
растным группам на каждом отделении.

с. Жартас 3 гурта  - 1 гурт крупнорогатый скот,  1 гурт молодняк  крупнорогатого скота 
,1 гурт  мелкого  рогатого  скота.

 с.Каракога  3 гурта-  1гурт крупнорогатый скот ,1 гурт молодняк  крупнорогатого скота, 
1гурт лошадей.

 с.Поливное 2 гурта- 1гурт крупнорогатого  скота ,1гурт мелкого рогатого скота. 
 с.Восход 2 гурта- 1гурт крупнорогатого   скота, 1гурт мелкого рогатого скота.
6. Создан   календарный  график по использованию пастбищ на четыре  года , где  

имеется 1 отдыхающее поле  и 3 однократно  стравливающие  поля.
7. На территории сельского округа  имеются две откормочные площадки, один скотомо-

гильник. Планируется открыть  убойную площадку. За территорией  закреплен   ветеринарный 
фельдшер  Егинбаев  Эльдар Жакыпович

8. Составлены  схемы   расположения пастбищ на территории с обозначением  границ 
и площадей  пастбищ и доступа к водоисточникам.

9. Для повышения осведомленности местного населения по вопросам использования 
пастбищ  был проведен семинар  в  апреле  месяце 2018 года.

АУЫЛ ЕҢБЕККЕРЛЕРІ 
МАРАПАТТАЛДЫ 

Тәуелсіз мемлекетіміздің дамуы мен ел дәулетінің артуында ауыл еңбеккерлерінің үлесі 
зор. Төрт түлік малды түлетіп, жер ананың төсін еміп жүрген ауылшаруашылығы саласының 
мамандары өткен аптада алқалы жиында ардақталды. Мичурин ауылындағы Абай көпсалалы 
колледжінің концерт залына күнделікті қарбалас шаруаларынан бір сәт қол үзген еңбекші қауым 
жиналды. Ауылшаруашылығы еңбеккерлерінің мерекесінде Мичурин ауылдық округінің әкімі 
Елдос Баймағанбетов аграрлардың ауыл шаруашылығы саласындағы жетістіктері жөнінде 
тоқтала кетіп, осынау мамандық иелерін мерейлі мерекелерімен құттықтады. 

- Жыл сайын аталып өтетін бұл жиын ауылшаруашылық саласында жұмыс істейтін 
шаруаларға үлкен рухани азық, күш-жігер сыйлайды. Бүгінде еліміздің агробизнесті өрістетуге, 
шағын және орта кәсіпкерлікті қолдауға байланысты көптеген игі бастамалар қолға алынды. 
Еліміздің еңселі болуы жолында қалтқысыз қызмет етіп жүрген шаруа азаматтарының еңбектері 
алға баса берсін!, - деген жылы лебізін білдірді. 

Мерейлі мерекеде марапаттауларға кезек беріліп, ауыл шаруашылығы саласындағы жемісті 
еңбегі үшін және ауылдың қоғамдық саяси өміріне белсенді қатысып, жаңа қазақстандық қоғам 
құру ісіне зор үлес қосқаны үшін  шаруа қожалықтарының жетекшілері мен бірқатар еңбеккерлер 
мадақталып, барлық марапат иелеріне сыйлықтар табысталды. Аталмыш шара майталман 
өнерпаздардың концерттік бағдарламасымен жалғасты. 

Меруерт Арғын 

Спасибо Вам, что трудитесь для нас 
18 ноября  в сельском клубе  села Есенгельда было проведено мероприятие ко дню ра-

ботникоа сельского хозяйства «Спасибо Вам, что трудитесь для нас».
Сцена празднично украшена, оформлена шарами, цветами. Демонстрировались слайды. 

Праздничная программа проводилась на двух языках. Всех присутствующих с профессиональ-
ным праздником поздравила аким сельского округа Григорьян А.Л.

В исполнении членов художественной самодеятельности села исполнялись музыкальные, 
танцевальные  номера. В исполнении вокального хора села «Поющие сердца», звучали всеми 
узнаваемые и такие близкие старожилам села песни «Молодой агроном», «Деревенька моя», 
«Желаю счастья Вам!».

Библиотекарем села был оформлен краеведческий стенд «Фотогалерея земляков», по-
священный  старожилам села Есенгельды, прибывшим в 1950-70 гг., на освоение целины. На  
стенде были размещены фотографии молодых энергичных людей, первостроителей совхоза  
на совхозном огороде, саду, ферме и просто в кругу друзей, близких и родных. 

Приглашенные жители села с нескрываемым интересом и любопытством рассматривали 
«Фотогалерею», узнавая  своих знакомых, соседей, родственников. Была организованна вы-
ставка приборов и вещей домашнего быта тех же годов,  а также выставка овощей, фруктов 
выращенных на огородах жителей села.

Количество присутствующих на мероприятии составило 150 человек.
О.Усачёва

библиотекарь села Есенгельды ф.№10

Хвала рукам, что пахнут хлебом
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ПРОЕКТ
О признании утратившими силу некоторых постановлений акимата Абайского района 
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат Абайского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 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

ЖОБА
Абай ауданы әкімдігінің кейбір қаулыларының күшін жою туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Абай ауданының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 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, 2016 ж. 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

ЖОБА
Абай аудандық  мәслихатының 2014  жылғы  12  маусымдағы 30 сессиясының № 30/310 

«Абай ауданының  Әлеуметтік  көмек көрсетудің, оның  мөлшерлерін белгілеудің  және  мұқтаж 
азаматтардың жекелеген  санаттарының  тізбесін айқындаудың  қағидаларын бекіту  туралы»  
шешіміне толықтырулар  енгізу  туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 
мамырдағы № 504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес Абай  
аудандық мәслихаты  ШЕШІМ  ЕТТІ:

1. Абай аудандық мәслихатының 2014 жылғы 12 маусымдағы 30 сессиясының  №  30/310 «Абай  
ауданынының Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың же-
келеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешіміне (нормативтік  құқықтық  
актілерді  мемлекеттік тіркеу  Тізілімінде № 2674 болып  тіркелген, 2014 жылғы 12 шілдедегі  № 27(4030)  
«Абай-Ақиқат» аудандық газетінде, 2014 жылғы 17 шілдеде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған), келесі толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген шешіммен бекітілген  Абай ауданының  Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларында (ары 
қарай – Қағидалар):

1) Қағидалардың 8 тармағы келесі мазмұндағы 4), 5), 6) тармақшалармен толықтырылсын:
«4) Наурыз мейрамы – 21-23 наурыз;
«5) Астана күні – 6 шілде.»;
2) Қағидалардың 10 тармағы келесі мазмұндағы 5), 6) тармақшалармен толықтырылсын:
«5) 1,2 топтың мүгедектері;»;
«6) мүгедек балалар.».
2.  Осы шешім оның алғаш ресми  жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 

енгізіледі.
Абай аудандық мәслихатының  хатшысы                                 Б. Цай

ПРОЕКТ
О  внесении дополнений в решение 30 сессии Абайского районного  маслихата  от  12  июня  2014 

года  № 30/310  «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и 
определения перечня  отдельных категорий нуждающихся  граждан Абайского  района»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, 
установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан», Абайский 
районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение 30 сессии Абайского районного маслихата от 12 июня 2014 года № 30/310 «Об 
утверждении Правил оказания социальной помощи, установления  размеров  и  определения перечня от-
дельных категорий нуждающихся граждан Абайского района» (зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 2674,  опубликовано  в  районной газете «Абай-Ақиқат» от 
12июля 2014 года № 27 (4030), в информационно–правовой системе «Әділет» 17 июля 2014 года), следу-
ющие дополнения:

в  Правилах  оказания социальной помощи, установления размеров  и  определения перечня отдельных 
категорий нуждающихся  граждан   Абайского района (далее – Правила), утвержденных указанным решением:

1) пункт 8 Правил дополнить подпунктами 4), 5), 6) следующего содержания:
«4) Наурыз мейрамы - 21-23 марта;»;
 «5) День Столицы - 6 июля.»;
2) пункт 10 Правил дополнить подпунктами 5), 6) следующего содержания:
«5) инвалиды 1,2 группы;»;
«6) дети инвалиды.».  
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого 

официального опубликования.
          Секретарь  Абайского районного  маслихата                                      Б. Цай

ЖОБА
Абай ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің шақыру учаскесіне 
2002 жылы туған ер азаматтарды тіркеуді өткізу туралы 
Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің 

мәртебесі туралы» Заңының 16 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 33 бабына сәйкес, 
Абай ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің шақыру учаскесіне 2002 жылы туған ер азаматтарды 
тіркеуді өткізу және оларды әскери есепке алу мақсатында, Абай ауданының әкімі ШЕШТІ: 

1. Абай ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің шақыру учаскесіне 2002 жылы туған ер азамат-
тарды тіркеу 2019 жылдың 01 сәуіріне дейін ұйымдастырылсын.

2. Абай ауданының қала, кент, ауылдық округтар және ауыл әкімдері 2002 жылы туған жасөспірімдердің 
Абай ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің шақыру комиссиясына келуін қамтамасыз етсін. 

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін. 
4. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.  
Абай ауданының әкімі    Б. Асанов  

ПРОЕКТ
О проведении приписки граждан мужского пола 2002 года рождения 
к призывному участку отдела по делам обороны Абайского района 
В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе 

и статусе военнослужащих», статьей 33 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», в целях проведения приписки 
граждан мужского пола 2002 года рождения к призывному участку отдела по делам обороны Абайского 
района и принятия их на воинский учет, аким Абайского района РЕШИЛ:

1. Организовать приписку граждан мужского пола, 2002 года рождения к призывному участку отдела по 
делам обороны Абайского района до 01 апреля 2019 года. 

2. Акимам города, поселков, сельских округов и сел Абайского района обеспечить явку юношей 2002 
года рождения на комиссию в призывной участок отдела по делам обороны Абайского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на курирующего заместителя акима района. 
4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня офи-

циального опубликования. 
Аким Абайского района         Б. Асанов  

РЕСМИ БӨЛІМ / ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Қазіргі жаңа білім беру жүйесінің мақсаты-
бәсекеге қабілетті маман дайындау.  Ізденімпаз 
мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс - оның 
сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба 
білуінде екені мәлім. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, 
қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің боры-
шы. Ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін 
шексіз сүйетін адам. Өзгермелі қоғамдағы жаңа 
формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың 
барлығын меңгерген, тұрақты өзін - өзі жетілдіруге 
талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл 
тұлға болып табылады. Жаңа формация мұғалімі 
табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. 
Міне көптен армандаған күнге де жеттік. 

2018-2019 оқу жылы мектебімізде  күрделі 
жөндеу аяқталғаннан сөң, жаңа оқу жылыда 
жаңа ақпараттық коммуникациялық технология 
құралдарын  ағылшын пәні кабинетіне, қазақ тілі 
және бастауыш сыныптарға жаңа оқу кабинеті 
жабдықтарын үкіметіміз тарту етті. 

Білім беру саласындағы көп қолданыста жүрген 
АКТ құралдары:

- Интерактивті тақта;
- компьютер;
- Ғаламтор кеңістігі;
- Электронды оқулық.
«Интернет» деген термин ағылшынның 

«international net» деген сөзінен, аудармасында 
«халықаралық байланыс» деген ұғымды береді.  
Осы ұғым арқылы балаларға шет тілін үйретуге өз 
үлесімді қосуға жақсы ой пікірлер келе бастады. АКТ 
құралдары жаңартылған білім беру мазмұнында  
тыңдалым, оқылым, жазылым және айтылым 
дағдыларын қалыптастыруда өз көмегін тигізіп қана 
қоймай, жан – жақты дамыған,рухани бай жеке 
тұлғаны  қалыптастыру басты мақсатым болып   та-
былады. Ғаламтор  жүйесінің келесі ақпараттық қоры 
мен ресурстарын шетел тілі сабағында пайдалану 
бірден-бір тиімді болып жатыр:

Компьютерлік технологияны пайдалана отырып 
дарынды, орташа және үлгерімі төмен оқушыға 
сабақты ойдағыдай меңгеруіне мүмкіндік туғызады.

Оқушының есте сақтау қабілетін ескеру (же-
дел, қысқа мерзімді және ұзақ уақыттық есте 
сақтау).Оң мотивацияларды қалыптастыру – 
мұғалімнің кәсіби міндеті. Мотив оқушының 
танымдық қызығушылықтары, жаңа білім, іскерлік, 
дағдыны меңгерудегі қажеттіліктерімен тығыз бай-
ланысты. Жағымды жағдай туғызу үшін оқушыны 
коммуникативтілікке бағыттап, сабақта оқушы іс 
- әрекетін ынталандыратын ерекше сабақ формала-
рын таңдау керек. Өз тәжірибелерім  көрсеткендей, 
дәстүрл і  емес  сабақтарды ұйымдастыру 
оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттырады. 
Бүгінгі күнде мұғалімдер оқушылардың жемісті және 
тиімді іс - әрекетін ұйымдастыру үшін белсенді түрде 
жаңа білім беру сабақтарын пайдалануда. Дәстүрлі 
емес сабақ түрлеріне видеосабақтар, интернет 
сабақ, спектакль - сабақ, саяхат - сабақ және т. б. 
жатқызуға болады.

Жаңа ақпараттық коммуникациялық технологи-
яны сабақта пайдаланудың тиімділігі:

Оқушының еркін ойлауына мүмкіндік береді;
Ақыл - ойын дамытады;
Шығармашылық белсендігін арттырады;
Ұжымдық іс - әрекетке тәрбиелейді;
Тіл байлығын жетілдіреді;
-Жан - жақты ізденушілігін арттырады.
АКТ - ның негізгі мақсаты – оқушыны қазіргі қоғам 

сұранысына сай, өзінің өмірлік іс - әрекетінде дербес 
компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайда-
ланатын жан - жақты дара тұлға ретінде тәрбиелеу. 
Білім беруде АКТ - ны пайдалану мен оқушылардың 
құзіреттілігін қалыптастыру, қазіргі заман талабы-
на сай АКТ - ны, электрондық оқулықтарды және 
ғаламтор ресурстарды пайдалану оқушының білім 
беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға 
мүмкіндік береді. АКТ - ны сабақта пайдалану кезінде 

Жаңартылған білім мазмұнында ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды тиімді қолдану

оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз 
бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. 
Сонымен қатар АКТ құралдарымен жұмыс істеу бары-
сында мектеп оқушыларының оқуға, білім алуға деген 
ұмтылысының артуы АКТ құралдарымен жұмыс істей 
алу жаңалығымен ғана емес, сонымен берілетін оқу 
тапсырмаларын қиындық деңгейі бойынша реттей 
алу мүмкіндігінен, тапсырманың дұрыс нәтижесі 
үшін марапаттай алу қызметінен де байқалады. За-
манауи АКТ құралдарымен жұмыс істеу оқушыларды 
ұқыптылыққа, нақтылыққа, берілген тапсырмалардың 
нәтижелі орындалуына, басты мәселеге назар ауда-
ра білуге баулиды, сондай - ақ, АКТ құралдарымен 
жұмыс істеу барысында оқушылардың өзінің жеке іс - 
әрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай 
алуға тәрбиелейді.

Әрбір ұстаздың алдына келген бала да әртүрлі 
ойлау қабілетінде болады, мысалы кейбірі шапшаң 
ойлап, тез жұмыс істесе, кейбірі тақырыпты баяу 
қабылдап, оған тапсырманы (тақырыпты) қайтадан 
қарап шығу тиімді болып табылады. Осы орайда 
АКТ құралдарын пайдалана отырып презентация 
құралдары арқылы сипаттап, артынан осы мате-
риалдарды флеш - карталарына салып берудің 
тиімділігін білеміз.

Видео - сабақтарды қолдану мен презентация-
ларды демонстрациялау оқу құралы ретінде қиялды, 
абстрактілі ойлауды, оқытылатын оқу материалына 
және пәнге қызығушылықты арттырады. Презентаци-
ялар бір жағынан оқушыларға жаңа материалды (ил-
люстрация, фотосуреттер, бейнелік, дидактикалық 
материалдар, т. с. с.) көрнекті түрде көрсету 
құралы болса, екінші жағынан, мұғалімдерге осы 
материалдарды және оны қолдану арқылы сабақты 
меңгерту процесін жеңілдетеді. Видео - сабақтар 
педагогикалық технологияның алға басқан тағы бір 
қадамы. Оқушылардың ақпаратты теледидар, ком-
пьютер және т. б. техникалық құралдардың көмегімен 
жақсы қабылдайтынын жақсы білеміз.

Қорыта  айтқанда, ақпараттық - коммуникациялық 
технологияларды  сабақта  қолдану -  бұл оның 
нәтижелігіне  қолайлы  жағдайды  жасаудың бірден – 
бір  жолы, ал ол өз кезегінде  бірлесе  жұмыс  жасауға, 
адами  қарым – қатынастарға  себепкер болады.

Сенім-адамға керек ең ұлы күш.Сенім арқылы 
арманыңа мақсат қойып оңай жете аласың.Осы 
күш бойыңнан жоғалмаса,ең бақытты адам-"сіз" 
болғаныңыз.Себебі,осы өміріңізге ризасыз,бәріне 
шынайылық пен үлкен сеніммен қарайсыз.Сенім 
арқылы жолыңызда тұрған кедергілер тез шешімін 
табады.Ал,егер сенімсіздік бойыңызды жаман ауру 
іспетті жаулап алса,олда өзіңізге байланысты.Әр 
адам ең алдымен өзін жақсы көрсе айналасындағы 
адамдарға да жақсы көзқарас пен сеніммен қарайды.     

Армандай білейік, мақсатымызға жету үшін 
шыдай білейік, ең бастысы, сенімнен айрылмайық! 

М.Мигджигитова
1 ҚББМО ағылшын пәні мұғалімі

БІЛІМ ОШАҚТАРЫНДА

Құрметті оқырман!  Ойда жоқта кездестірген бір келеңсіз жағдайды сіздермен бөліскім 
келді. Көп ойландым, қалай істегенім дұрыс болады, үндемей қоя салсам ба екен деп, бірақ  
отырсам да, жүрсем де ойымнан кетпей әр түрлі сұрақтар маза бермей қойды. Сондықтан 
оқырмандармен бөлісуді дұрыс көрдім.

11 қараша күні кешкі алтылар шамасында Караганды қаласының «Баня» аялдамасынан 
Абай қаласына баратын № 146 автобусына отырдым, адам көп екен. Алыңғы қатарға қарай 
жылжып отыратын орын іздедім. Бір бостау орынға тақалғанымда қазақтың бір келіншегі, 
артыңызда менің балам келе жатыр деді өктем үнмен. Жақсы дедім дағы  баланың анасына 
жақындауына көмектестім.

Баланы алдыңа алып отырсаң да болады екен деп едім жаңағы келіншек маған: «Мен өзім 
білем алдыма алып отырам ба, жоқ па» деді де баланы орындықтың ар жағына отырғызды 
да отырыңыз деді. Бұл сөзді маңында отырған жолаушылар да естіді. Мен жоқ өзің отыра бер 
деп едім орын беріп тұрмын ғой отырыңыз  деді.  Қабағы қатулы. Отыруын отырып алсамдағы 
келіншектің көңіл күйі ұнамады, әлде бірдеңеге ренжіп тұр ма екен ренішін баса алмай тұрған 
шығар деп  әңгімеге тартсам ашуы басылар, көңіл күйі жақсарар деп  сендер Абайға барасыңдар 
ма  дедім. Иә Абайға барамыз деді өктем  дауыспен. Менің де көңіл күйім түсіп кетті, мен оның 
орнын тартып алғандай болдым. Бұрын соңды мұндай өктем сөзді естіп көрмеген маған өте ауыр 
болды.Біраз  үнсіз отырдым не істесем екен, жоқ орнын беруім керек деп шештім дағы айналай-
ын өзің отыра ғой дедім. Мен бердім ғой отыра беріңіз, біз сіздерден үренеміз ғой деді. Оның 
дұрыс бірақ бізден  үйренетін болсаң менің саған айтарым ашуланбай сөйлеуді үйрен дедім. 
Одан артық бір сөз айтуға болмайтынын байқадым. Сол дауыс, сол  түр. Тағы да ойға кеттім 
де шешім қабылдадым, мына келіншектің орнын берейін деп. Орнымнан тұрдым дағы орныңа 
отыра ғой дедім, отырыңыз дедім ғой отыра беріңіз деді. Мен, жоқ мынандай жағдайдан кейін 
бұлай отырып барғанша түрегеп тұрып барғаным өзім үшін жақсы деп тұрып кеттім, келіншек 
орнына  отырды. Сол кезде, арадағы әңгімені  естіп тұрған болу керек, бір қатар кейін отырған 
жұптың азаматы  маған мында отырыңыз деп орнын берді.  Ол азаматқа рахметімді айттым.

Бірақ ойымда әр түрлі сұрақтар пайда болып, маза бермей қойды: отбасының қандай келіні 
екен? қандай отбасының қызы болды екен? жеке өмірінде қиыншылық бар ма? баласына  
қандай  тәрбие бермек деген сияқты. Мен ол келіншекті танымаймын, ол мені де танымайды, 
бірақ мені қатты ойландырғаны өзін өзі силамай мінез көрсетіп тұрған. 

Мен өзім үшін сіздермен бөлісіп отырған жоқпын,  «Отбасы» деген құндылық бар емес 
пе?  Мемлекетіміз от басынан құралмай ма? Теледидардан, кунделікті өмірден көріп 
жүргеніміздей қаңғырып қалған әкесі, қаңғырып қалған шешесі, қарттар үйіндегі қариялардың 
тағдыры  көз алдыма елестеді. 

Қымбатты оқырмандар, сіздер не дейсіздер соны білгім келеді. Мен  оқиға қалай болды бір 
сөз артық қосқаным жоқ алып та тастағам жоқ  шындығын жаздым. Егер келіншек осы макаланы 
оқыса  маған келеді ғой, себебін айтады ғой деп ойлаймын. 

Р.Қойлыбаева
ардагерлер кеңесінің төрайымы

ОҚЫРМАН ОЙЫ
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ЖОБА
Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарды мадақтаудың кейбір 

мәселелері туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 

туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабы 
2-тармағына, «Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге азаматтардың қатысуы туралы» Қазақстан 
Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңының 3-бабының 2-тармағы 3)-тармақшасына 
сәйкес, Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарды мадақтаудың түрлері мен 
мөлшерлері осы қаулыға қосымшаға сәйкес анықталсын.

2. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарды мадақтаудың қоса берілген 
қағидасы бекітілсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау осы салаға басшылық ететін  аудан әкімінің орын-
басарына жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін 
қолданысқа енгізіледі.

 Абай ауданының әкімі                                                     Б. Асанов

Абай ауданы әкiмдiгiнiң 2018 жылғы «___»  ________  № __/__ қаулысына қосымша
Қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарды мадақтаудың түрлерi мен 

мөлшерлерi
1. Қарағанды облысы Абай ауданы әкімінің Құрмет грамотасы.
2. 10 есептiк айлық есептiк көрсеткiштен аспайтын мөлшердегi ақшалай сыйақы.
3. Бағасы 10 есептiк айлық есептiк көрсеткiштен аспайтын құнды сыйлық.
 

Абай ауданы әкiмдiгiнiң 2018 жылғы «___»  ________  № __/__ қаулысымен бекітілген   
Қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарды 

мадақтау қағидасы
Осы Қағида қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарды көтермелеу 

тәртібін айқындайды.
1. Қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарды көтермелеу мәселелерiн 

Қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарды көтермелеу жөнiндегi аудандық 
комиссия (бұдан әрi – Комиссия) қарайды.

2. Қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге белсендi қатысатын азаматтарды көтермелеу туралы 
ұсынымды Комиссияға қарауға «Қарағанды облысының полиция департаментi Абай ауданының 
полиция басқармасы» мемлекеттiк мекемесi (бұдан әрi – Абай ауданының ПБ) енгiзедi.

3. Комиссия қабылдайтын шешiм көтермелеу үшiн негiз болып табылады.
4. Көтермелеу түрлерiн, соның iшiнде ақшалай сыйақы мөлшерiн, көтермеленушiнiң 

қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге қосқан үлесiн ескере отыра, Комиссия белгiлейдi.
5. Ақшалай сыйақыны төлеу және құнды сыйлықты алу үшiн Комиссия қабылдайтын шешiмге 

сәйкес, қосымша Абай ауданының ПБ бастығының бұйрығы шығарылады.
6. Абай ауданының ПБ ақшалай сыйақыны төлеудi және бағалы сыйлықты алуды облыстық 

бюджет қаражаты есебiнен жүргiзедi.
7. Көтермелеулердi төлеуге қаражат облыстық бюджетте, Қарағанды облысының полиция 

департаменті 252 003 «Қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарды көтермелеу» 
бюджеттiк бағдарламасымен көзделедi.

8. Қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге қосқан үлесi үшiн азаматтарға Қарағанды облысы 
Абай ауданы әкімінің Құрмет грамотасын, ақшалай сыйақы, бағалы сыйлықтар берудi Абай 
ауданының ПБ салтанатты жағдайда жүзеге асырады.

ПРОЕКТ
О некоторых вопросах поощрения граждан, участвующих в обеспечении обще-

ственного порядка
В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года 

«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», под-
пунктом 3) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об участии 
граждан в обеспечении общественного порядка», акимат Абайского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить виды и размеры поощрений граждан, участвующих в обеспечении обще-
ственного порядка, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемые Правила поощрений граждан, участвующих в обеспечении 
общественного порядка.

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

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

 Аким Абайского района   Б. Асанов
 

Приложение к постановлению акимата Абайского района от 
«___»  ________ 2018 года № __/__

Виды и размеры поощрений граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка
1. Почетная грамота акима Абайского района Карагандинской области области.
2. Денежное вознаграждение в размере, не превышающем 10-кратного месячного рас-

четного показателя.
3. Ценный подарок в стоимости, не превышающий 10-кратного месячного расчетного по-

казателя.
 

Утверждены  постановлением акимата
 Абайского района от  «___»  ________ 2018 года № __/__

Правила поощрений граждан, участвующих в обеспечении 
общественного порядка

Настоящие Правила определяют порядок поощрения граждан, участвующих в охране 
общественного порядка.

1. Вопросы поощрения граждан, участвующих в охране общественного порядка рассма-
триваются районной комиссией по поощрению граждан, участвующих в обеспечении обще-
ственного порядка (далее – Комиссия).

2. Представление о поощрении граждан, принимающих активное участие в охране 
общественного порядка, вносится на рассмотрение Комиссии государственным учреждением 
«Управление полиции Абайского района Департамента полиции Карагандинской области» 
(далее – УП Абайского района).

3. Основанием для поощрения является решение, принимаемое Комиссией.
4. Вид поощрения, в том числе размер денежного вознаграждения, устанавливается Ко-

миссией с учетом внесенного поощряемым вклада в обеспечение общественного порядка.
5. Для выплаты денежного вознаграждения и приобретения ценного подарка дополнительно 

издается приказ начальника УП Абайского района согласно решению, принятому Комиссией.
6. Выплата денежного вознаграждения и приобретение ценного подарка производится УП 

Абайского района за счет средств областного бюджета.
7. Средства на выплату поощрений предусматриваются из областного бюджета, бюджетной 

программой Департамента полиции Карагандинской области 252 003 «Поощрение граждан, 
участвующих в охране общественного порядка».

8. Вручение почетной грамоты акима района, денежного вознаграждения, ценного подарка 
гражданам за вклад в обеспечение общественного порядка осуществляется УП Абайского 
района в торжественной обстановке.

РЕСМИ БӨЛІМ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ«Подучетник»
На территории Карагандинской области с 12 ноября 2018 года по 23 ноября 2018 года про-

ходило профилактическое мероприятие «подучетник», в целях профилактики правонарушений 
и повторных преступлений со стороны лиц, осужденных к наказанию без изоляции от общества.

В период РПМ «подучетник» проводились проверки по месту постоянного жительства и 
работы осужденных. В отношении указанных категорий проводятся индивидуальные беседы  
профилактического характера с целью пресечения, предотвращения, совершения администра-
тивных правонарушений, а также повторных  преступлений со стороны осужденных.

Сотрудники Службы пробации №1 Абайского района совместно с участковыми инспек-
торами  полиции  ОМПС УВД  Абайского района проводили профилактические беседы о 
недопущении повторных правонарушений среди лиц, осужденных к  ограничение свободы, 
условному осуждению, общественным работам.

В случае выявления нарушений среди осужденных, то есть, нарушения графика пребывания 
по месту жительства, выразившегося в отсутствии осужденного по постоянному месту прожи-
вания, административных правонарушений, а так же уголовных преступлений, совершенных 
осужденным, материал направляется в суд для решения вопроса о замене не отбытой части 
наказания в виде ограничения свободы лишением свободы, осужденных к условному осужде-
нию на продление испытательного срока либо на отмену условного осуждения и направления 
осужденного для отбывания наказания в виде лишения свободы.

Благодаря данному мероприятию предотвращаются факты нарушения порядка и условий 
отбывания наказания, что способствует лицам, состоящим на учете, встать на путь исправления.

К.Садык
Инспектор службы пробации №1 Абайского района ДУИС по Карагандинской 

области ст. лейтенант юстиции 

Меры предосторожности при гололеде
Гололед – слой плотного 

льда, образовавшийся на 
поверхности земли, тротуа-
рах, проезжей части улицы,  
на деревьях, проводах, при 
замерзании воды и мороси 
(тумана). Гололед наблю-
дается при температуре 
воздуха от 0° до минус 3°С. 
Толщина льда при гололеде 
может достигать нескольких 
сантиметров.

Гололедица – тонкий 
слой льда на поверхности 
земли, образующийся по-
сле оттепели или дождя в 
результате похолодания, а 
также замерзания мокрого 
снега и капель дождя. 

Гололед и гололедица 
являются причинами чрез-
вычайных ситуаций. Чрезвычайными они 
могут быть не только для пешеходов, но и для 
транспорта. В период гололеда увеличивается 
вероятность аварий, столкновений среди ма-
шин.  Инспекторы ГИБДД  в этот период просят 
водителей быть предельно внимательными и 
осторожными. Очень сильно гололед влияет 
на работу аэродромов, ведь корочка льда не 
дает разогнаться самолету и взлететь. В таких 
случаях авиарейсы отменяются или перено-
сятся на другое время. 

Человека при гололеде подстерегают две 
опасности –  сам поскользнёшься и упадешь, 
или на тебя упадут (или наедут). При падении 
у людей могут быть переломы костей рук и ног; 
травмы головы: сотрясение или ушиб голов-
ного мозга; ушибы таза. В такой «ледяной» 
период 400 человек из 1000 получают травмы 
и обращаются за медицинской помощью. 
Чтобы этого не было, есть службы, которые 
работают по уборке и расчистке наших дорог 
и тротуаров. К людям этих профессий надо 
быть уважительным. 

Чтобы не попасть в число пострадавших, 
надо выполнять следующие правила: 

1.    Обрати внимание на свою обувь: 
•    Подбери нескользящую обувь с подо-

швой на микропористой основе. 
•    Прикрепи на каблуки металлические 

набойки, натри наждачной бумагой подошву. 
•    Наклей на подошву изоляционную 

ленту (лейкопластырь). Наклейку сделай 
крест-накрест или лесенкой. 

2.    Смотри себе под ноги, старайся обхо-
дить опасные места, но не по проезжей части. 
А если ледяную «лужу» обойти невозможно, 
то передвигайся по ней, как лыжник, неболь-

шими скользящими шажками. 
3.    Рассчитай время движения, выйди 

заранее, чтобы не торопиться. Ты должен смо-
треть не только под ноги, но и вверх, так как 
падающие с карнизов домов и водосточных 
труб огромные сосульки и куски льда каждую 
зиму уносят несколько человеческих жизней. 

4.    Будь предельно внимательным на 
проезжей части дороги: 

•    Не торопись, и тем более не беги. 
•    Старайся обходить все места с наклон-

ной поверхностью. 
•    В такие дни старайся не носить тяжелые 

сумки, ведь под их тяжестью можно упасть и 
получить травму. 

5.    Передвигайся осторожно, ступая на 
всю подошву. При ходьбе ноги должны быть 
слегка расслаблены в коленях, руки свободны. 

6.    Научись падать! Если ты поскольз-
нулся, сразу присядь, чтобы снизить высоту 
падения. Не пытайся спасти вещи, которые 
несешь в руках.  В момент падения надо 
сжаться (напрячь мускулы, а коснувшись 
земли, перекатиться, чтобы смягчить силу 
удара). Не торопись подняться, осмотри себя, 
нет ли травм, попроси прохожих людей помочь 
тебе. Помни: особенно опасны падения на 
спину, вверх лицом, так как можно получить 
сотрясение мозга. При получении травмы 
обязательно обратись к врачу за оказанием 
медицинской помощи. 

Помни эти правила! Расскажи о них своим 
друзьям!  Живи в безопасности!

А.Казаков Главный специалист РГУ 
«ОЧС Абайского района» капитан 

гражданской защиты 

ПОМНИ НЕИСПРАВНЫЙ БАЛЛОН – ОПАСЕН!
Регулярно проверяйте резьбовые 

соединения и место присоединения бал-
лона с редуктором мыльной эмульсией. 
Следите за исправностью соединитель-
ного шланга.

Приобретайте укомплектованные и 
исправные баллоны только в специали-
зированных магазинах. Категорически 
запрещается использование газовых 
баллонов в многоэтажном жилом доме!

Заполненный сверх нормы газом, 
при нагревании (в теплом помещении) 
может разорваться и произойдет мощ-
ный взрыв.

Предельные нормы заполнения 
газовых баллонов (по пропану)

5 л. – не более 2 кг.
27 л. – не более 11,4 кг.
50 л. – не более 21,2 кг.
Если вы почувствовали сильный 

запах газа:
1) Перекройте кран.
2) Проветрите помещение (устройте сквозняк).
3) вызовите аварийную службу (звонить желательно из помещения, не наполненного газом, 

или вообще из другой квартиры).
4) Не зажигайте огня, не включайте и не выключайте никаких электроприборов!
Случаи самовольной установки газовых баллонов – одна из основных причин трагедий. 

Взрывоопасная смесь из газа и воздуха способна разрушить большой дом. 
Ч.Тусупханов Инженер Абайского района лейтенант гражданской защиты 

ФЕМИДА

ЧС СООБЩАЕТ

Утвержден распоряжением акима Абайского района 
от 15 октября 2018 года № 113р

График встреч районной информационной группы по пропаганде и разъяснению 
Послания Президента страны народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благо-
состояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», государственных и 

правительственных программ, программ развития области и района

1. село Кулаайгыр, 
ДК

28.11.2018, 
население

Курпешова Б.К.
Даутпаева Г.Т.

2. село Жартас, 
здание аппарата акима

29.11.2018, 
население

Кабаев Д.Д.
Ассоциация предпринимателей

3. село Коксу, 
Коксунская школа

30.11.2018, 
трудовой коллектив

Муталяпова Б.Р.
Мухутдинова Л.П.

4. село Юбилейное, 
здание аппарата акима

30.11.2018, 
население

Саменбаев А.Т.
Санаубаров А.Д.
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Қарағандыда футбол сүйер қауым үшін аяқ доптың шеберлері бас қосқан үшінші лига 
ойыны өтті. Ересектер арасындағы бұл додаға  «Волынка» құрама командасының 14 жастағы 
үздік аяқ допшылары да қатысты. Теңбіл допты серік еткен жасөспірімдер арасындағы тартыс 
жергілікті  құрама командасы арасында өтті. Бастау дабылы беріле сала қарсыластар бірден 
қарымта шабуылға ден қойды. Өңір намысын қорғаған аяқдопшылар алғашқы айналымында өз 
қақпаларына гол соқтырса да, ізінше олқылықтың орнын толтырып, таразы басын теңестеріп 

үлгерді. Екі қарсылас команда да бір-біріне есе жібермей, есепті еселей түсуді көздегенімен,  
қақпаға діттеген соққылары сәтсіз аяқталды. Ойынның келесі кезеңінде «Волынка» құрама 
командасының футболшылары қарымта шабуылдан қаймықпады. Бірақ бақ шаба ма, бап шаба 
ма дегендей, үшінші лига ойынында жерлестерімізге  сәл ғана сәттілік жетіспеді. Құрама бапкері 
Жасұлан Жұмабекұлының айтуынша, ойын қатысушылары өздерінің біліктіліктері мен мықты 

дене шынықтыру дайындықтарын көрсетті,тартысты ойындарға түсіп жүрген жасөспірімдердің 
бабы әлі де бұндай додаларда шыңдалуды талап етеді. 

- Балаларды көп уақыттан бері жаттықтырып жүрмін. Қанжығамызда жеңістер де жоқ емес. 
Жасөспірімдер арасындағы чемпионаттарға да қатысып, жүлделі орындарға қол жеткіздік. Де-
генмен, сәттілік сырт айналып, әттеген-ай деп бас шайқап, бармақ тістеген кездер де болды. 
Бірақ біздің балалар жасыған жоқ. Олардың жеңіске деген ұмтылысы зор. Ең бастысы – алға 
қойған мақсат бар. - дейді жаттықтырушы Жасұлан Садықов. 

Команда соңғы үш жылдың ішінде бес рет Қазақстан чемпионатына қатысып, соның ішінде 
екі жыл қатарынан төртінші орынға қол жеткізген. Ал өткен жылы Тараз қаласындағы жарыста 
екінші орынды қанжығаларына байлаған. 

Айта кету керек, команданың «Волынка» аталуы да тегін емес.  Құрама демеушілері атал-
мыш кәсіпорны болғандықтан команда өз атауын осылай өзгерткен. 

Ойын басталар алдында жасөспірімдер өздеріне демеушілік танытып, қол ұшын созған 
«Волынка» ЖШС директоры Данияр Сәкеновке команда аты жазылған жейдені сыйға тартты. 

Ал көрерменге көзқарақты ойынды сыйға тартқан жеткіншеткер алдағы уақытта әлі де талай 
шыңдарды бағындырады деп сенеміз. 

Меруерт Арғын 

«Волынканың» 
алар асуы алда 

13-15  ноября 2018 года в г.Абай  проходил открый турнир Абайского района памяти Цай 
Глеба  по баскетболу среди юношей  2007 г.р. и младше.

Участие  приняли - 60  спортсменов  из городов Караганды, Сарани,  г.Шахтинска, пос.
Дубовка, ДЮСШ г.Абай, ШГ№5 , ОШ(РЦ)№12. Чемпионами и призерами соревнований стали:

 I место- ДЮСШ г.Абай
 II место-ШГ №5
 III место-ОШ(РЦ)№12
 IV место- г.Караганда
 V место- пос.Дубовка
Поздравляем наших юных спортсменов и тренерско-преподавательский состав отделения 

баскетбол ДЮСШ Абайского района.

СПОРТ

17- 18 ноября  2018 года в г.Караганде проходил  Чемпионат Карагандинской области по 
NOMAD MMA  среди юношей , юниоров и взрослых.Участие  приняли- 200  спортсмена  из 
городов : Балхаш, Караганда, Абай, Шахтинск,Сарань. Чемпионами и призерами соревнований 
стали: 1 место - Шайхутдинов Ильяс, Меликов Кирилл,Чернышова Ангелина,Лысенко Артем, 
Махамбетов Данил, Фирсов Данил, Нуйкин Дмиртий.  2 место – Нуйкин Максим, Нурдулла 

Жанарбек. 3 – место Набока Кирилл . Поздравляем наших спортсменов и трениров-препо-
давателей отделения NOMAD MMA.

 С.Кожахметова методист ДЮСШ Абайского района  

Абылайхан Жүсіпов: 
Ел айтып жүретіндей бокс көрсеттік

2014 жылғы жасөспірімдер Олимпиадасының жұлдызы Абылайхан Жүсіпов қазақтың 
салмағы атанып кеткен 69 келіде еліміздің жаңа чемпионы атанды.

Жастар арасынан ересектер қатарына өтіп, буын ауыстыру кезеңін бастан өткерген 
боксшы Ақтаудағы біріншіліктен кейін өз пікірімен бөлісті деп хабарлайды Olympic.kz. 

- Абылайхан, сізді Қазақстан чемпионатындағы жеңісіңізбен құттықтаймыз! 69 келідегі 
финалдық бәсеке әлі күнге дейін жанкүйерлер аузынан түсер емес...

- Көп рахмет! Әрине, көпшілік айтып жүретіндей кездесу болды деп ойлаймын. Асланбек 
Шымбергеновпен бұрын жолым түйіспеген еді. Міне, осы жолы кездесіп, екеуара кім мықты 
екенін шешіп алдық. Жекпе-жек өте тарысты өтті. Себебі, қарсыласым қарымды боксшы. 
Бүкіләлемдік бокс сериясында шыңдалып, Азия ойындарында күміске қол жеткізген. Осындай 
қарсыласты финалда жеңгенім үшін қуаныштымын. 

 - Асланбек 
секілді азулы 
боксшыдан ба-
сым болудың 
құпиясы неде?

- Ешқандай 
құпиясы жоқ . 
Бар болғаны – 
б а п к е р л е р і м 
қ ұ р ғ а н 
тактикалық жо-
спарды орындап 
шықтым. 

- Сіз көптен 
б е р і  р е с м и 
ж а р ы с т а р ғ а 
қатыспадыңыз. 
Сол аралықта 
Азия ойында-
ры да өтіп кетті. 
Құрлық дода-
с ы н а н  с ы р т 
қалуыңыздың 
себебі неде?

- Азия ойындарының алдында Президент кубогі бәсекесі өтті. Тап сол турнирде Азиадаға 
кімдердің аттанатыны анықталған еді. Сол жолы біздің салмақтағы финалда Асланбек екеуміз 
кездесуге тиіс едік. Алайда, жарақатыма байланысты ақтық сынға шығудан бас тарттым. Сөйтіп, 
жеңіс Шымбергеновке берілді де, Джакартадағы додаға Асланбек қатысты. 

- Қазақстан біріншілігіне дайындығыңыз қалай өтті?
- Азия ойындарына қатыспасам да, дайындығым еш толастаған жоқ. Ұлттық құрама сапында 

оқу-жаттығу жиындарын өткізіп, Азиадаға баратын командалас жігіттерге көмектестім. Яғни, 
бабымда болдым деп айтуға толық негіз бар. 

- Ақтаудағы ел чемпионатының деңгейі туралы не айтасыз?
- Біріншіліктің ұйымдастырылуы да, Ақтау қаласы мен оның тұрғындары да көңілімнен 

шықты. Чемпионатқа кіл мықты спортшылар қатысып, ең соңына дейін күрескенін көрдік. 
Демек, өсу бар. 

- Өз салмағыңызда жұдырықтасу стилі көңіліңізден шыққан боксшылар бар ма?
- Әрине, бар. Мәселен, Қанағат Маралов атты астаналық боксшының шеберлігіне риза 

болдым. Маңғыстау облысында Мәулен Өскенбек есімді жақсы спортшы өсіп келеді. Негізі, 
біздің салмақта «сен тұр, мен атайын» деген боксшылар көп. Бәсекелестіктің жоғары болғаны 
тек қуантады. 

- 2016 жылғы Рио Олимпиадасында 64 келіде бақ сынадыңыз. Дегенмен, Олимпиада 
сіз үшін медальсіз аяқталды. Ал көпшілік ерекше үміт күтетін, қазақтың әйгілі боксшы-
лары жүлде салған 69 келіде жұдырықтасу артық жауапкершілік жүктей ме?

- Негізі, қай салмақта жүрсең де жауапкершіліктен қашып құтылмайсың. Өйткені, ойыңда 
тек бір мақсат тұрады. Ол – еліңнің намысын абыроймен қорғау. Рио Олимпиадасында маған 
тәжірибе де жетіспеді, денсаулығыма қатысты кедергілер де болды. Сондықтан, төртжылдық 
додасынан құр қол қайттым. Сол сында мені жастығыма қарамай, тәжірибелі ағаларымның 
соңынан ерткен бас бапкер Мырзағали Айтжановқа алғысым зор. 

- Биылғы маусым аяқталды. Ендігі мақсат – әлем чемпионаты, лицензиялық турнир-
лер мен Олимпиада шығар?

- Алдын-ала кесіп айтқым келмейді. Барлығын бапкерлер шешеді. Біздің міндетіміз – то-
лассыз дайындалу ғана...

Ауданымыздың мәртебесін көтеріп, абыройын асқақтатып жүрген батыр 
ұлымызды Қазақстан чемпионатындағы жарқын жеңісімен шын жүректен 
құттықтаймыз! Тартысты өткен жекпе-жекте ол өзінің спорттық шеберлігін 
тағы да дәлелдеді. Аудан тұрғындары оның спорттағы зор жетістіктерін 

мақтан тұтады. Алға қойған мақсаттарына жетіп, бұдан да жоғары 
жеңістерге қол жеткізуіне тілектеспіз!
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Гармонизация межнациональных отношений 
является актуальной для многоэтни-ческих и по-
ликонфессиональных государств, в число которых 
входит и Казахстан. В этой сфере у Республики Ка-
захстан накоплен показательный опыт, получивший 
при-знание за пределами страны. Существующие 
сегодня в Казахстане мир и согласие меж-ду пред-
ставителями свыше 130 национальностей, говоря-
щих на разных языках и испо-ведующих различные 
верования были предопределены. Глава государства 
Н. А. Назар-баев уже с первых дней независимо-
сти объявил стержнем всей внутренней политики 
Казахстана именно гармонизацию межэтнических 
отношений. Руководству нашей страны хватило 
мудрости и политической воли серьёзно отнестись 
и сделать выводы из событий в Ошской области 
соседнего Кыргызстана, в Фергане, Баку, Сумгаите, 
Нагорном Карабахе, на Кавказе, в Приднестровье, 
Прибалтике, где на почве межэтнических конфликтов 
пролилась кровь безвинных людей.

В Казахстане изначально уделялось особое вни-
мание к выработке наиболее опти-мальной формы 
правового регулирования вопросов межэтнических 
взаимоотношений. Все это было поставлено в чёткие 
правовые рамки. В Конституции Республики Казах-
стан, принятой 30 августа 1995 г. на всенародном 
референдуме, вопросам межнацио-нальных отноше-
ний посвящён целый ряд статей, где подчеркивается, 
что любые дей-ствия, которые способны нарушить 
межнациональное согласие, признаются неконсти-
туционными и будут преследоваться по всей суро-
вости казахстанского законодатель-ства. Преамбула 
Конституции начинается со слов: «Мы, народ Казах-
стана, объединен-ный общей исторической судьбой, 
созидая государственность на исконной казахской 
земле…». Эта торжественная фраза стала своео-
бразным документальным подтвержде-нием усилий 
Первого Президента Казахстана Н. А. Назарбаева по 
отстаиванию его по-зиций относительно характера 
новой независимой казахстанской государствен-
ности, как государства всего многонационального 
народа Казахстана. 

Наша республика является уникальной страной 
по своему этническому разнооб-разию, ее населяют 
более ста больших и малых народов Азии и Евро-
пы. Казахи состав-ляют 66,1% населения, русские 
– 21,5%, узбеки – 3,07%, украинцы – 1,7%, уйгуры 
– 1,44%, татары – 1,17%.

Государство нацелено на консолидацию обще-
ства и преодоление противоречий по линии 
межэтнических отношений. Госорганы стремятся 
спаивать общество через формирование конструктов 
общенациональной идеи. Здесь особую роль играет 
Ассам-блея народа Казахстана. 1 марта 1995 г Пре-
зидентом страны Н. А. Назарбаевым был подписан 
Указ о создании АНК и придании организации статуса 
консультативно-совещательного органа при Главе 
государства. Право пожизненно возглавлять Ассам-
блею народа Казахстана принадлежит Первому Пре-
зиденту Республики Казахстан — Лидеру Нации Н. А. 
Назарбаеву. Руководство Ассамблеей Президентом 
страны опре-деляет межэтническое и межконфесси-
ональное согласие, казахстанскую идентичность и 
единство как главнейшие направления деятельности 
государства и общества. Прези-дент страны высту-
пает как гарант Конституции РК, несёт ответствен-
ность перед всем народом Казахстана, перед всеми  
национальностями нашей страны.

За 20-летие своей активной деятельности 
Ассамблея народа Казахстана положи-тельно себя 
зарекомендовала, способствовала достижению 
целей – общественного со-гласия, межэтнической и 
межрелигиозной толерантности, мира и спокойствия, 
накопила большой консолидирующий и интеллекту-
альный потенциал и трансформировалась в институт 
народной дипломатии. 

Из международного опыта Казахстаном были 
заимствованы проверенные меха-низмы по обе-
спечению прав человека в сфере этнических и 
конфессиональных отно-шений, одновременно были 
использованы собственные подходы. Так, казах-
станским «ноу - хау» назвал Нурсултан Назарбаев 
данную модель. Интеграционный потенциал, способ-
ность к консолидации интересов этносов, диалогу с 
властью, межэтнической коммуникации превратили 
ее в главный инструмент национальной политики в 
республике. Казахстанская модель прошла путь от 
«формирования государственной идентичности» к 
«укреплению и развитию казахстанской идентич-
ности и единства», основой которой является не 

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА: ОПЫТ МИРА И СОГЛАСИЯ
национальная, а гражданская идентичность. Ассам-
блея Народа Казахстана стала уникальной моделью 
межэтнического и межконфессионального согласия, 
с особой атмосферой доверия, солидарности и взаи-
мопонимания, когда каждый гражданин, независимо 
от этнической или религиозной принадлежности, 
обладает и пользуется всей полнотой гражданских 
прав и свобод, гарантируемых Конституцией.

Ассамблея влияет на создание благоприятных 
условий для дальнейшего укрепле-ния межэтниче-
ского согласия, толерантности в обществе и единства 
народа. АНК ока-зывает содействие государствен-
ным органам в противодействии проявлениям 
экстре-мизма и радикализма в обществе, форми-
ровании политико-правовой культуры граж-дан, опи-
рающейся на демократические нормы. Ассамблея 
обеспечивает интеграцию усилий этнокультурных 
объединений, помогает возрождению, сохранению и 
развитию национальных культур, языков и традиций 
народа Казахстана. Важной заслугой Ассамблеи 
является недопущение политизации межэтнических 
отношений.

Опираясь на институты гражданского общества 
в лице этнокультурных центров, АНК обеспечила 
возрождение этнического самосознания и культуры, 
сформировала единое политическое, правовое, куль-
турное поле этнических процессов, способствова-ла 
сохранению мира и согласия в стране. В 2007 г. 
в соответствии с Указом Президента Республики 
Казахстан Ассамблея народов Казахстана была 
переименована в Ассамблею народа Казахстана.

В мае 2007 г. в Конституцию Республики Казах-
стан был внесён ряд поправок. Ассамблее народа 
Казахстана был дан конституционный статус, она 
получила право избирать в Мажилис Парламента 
девять депутатов из 107 мест. Представленная АНК 
возможность направлять своих представителей 
в Парламент – прежде всего признание особого 
статуса Ассамблеи и высокой роли общественного 
согласия и общенациональ-ного единства в развитии 
Казахстана. В Парламенте депутаты АНК выступают 
не как представители своего этноса, а как вырази-
тели интересов всего народа Казахстана. Де-путаты 
АНК не связаны партийными установками, и это даёт 
им возможность эффек-тивно взаимодействовать со 
всеми партийными фракциями, обеспечивая диалог 
не только по вопросам сферы межэтнических отно-
шений, а по всему спектру деятельно-сти высшего 
законодательного органа. Казахстанская модель 
не предусматривает принципа квотирования по 
этнической принадлежности, отсутствует понятия 
«нацио-нальные меньшинства».

20 октября 2008 г. Президентом был подписан 
Закон «Об Ассамблее народа Ка-захстана», не 
имеющий аналогов в мире. АНК стала полноправ-
ным субъектом полити-ческой системы страны, 
были определены нормативные правовые основы 
ее деятель-ности. Согласно закону главные задачи 
АНК – реализация государственной национальной 
политики, обеспечение общественно-политической 
стабильности в РК и повышение эффективности вза-
имодействия государственных и гражданских инсти-
тутов общества в сфере межэтнических отношений, 
обеспечение межэтнического согласия в Республике 
Казахстан. Закон регламентирует порядок формиро-
вания, структура и органы управления, определены 
цели, основные задачи, направления деятельности 
полномочия АНК, а также особенности организации 
взаимодействия с государственными органами и 
общественными объединениями, механизмы участия 
в разработке и реализации государственной полити-
ки в сфере межэтнических отношений.

В 2011 г. Указом Президента Республики Казах-
стан утверждено «Положение об АНК», где закре-
плены статус и полномочия АНК и ее общественных 
структур. Позже в стране приняты основные страте-
гические документы Ассамблеи – «Доктрина нацио-
нального единства Казахстана», «Концепция раз-
вития Ассамблеи народа Казахстана до 2020 года».

Базовый вектором развития Республики Казах-
стан стала общенациональная пат-риотическая идея 
«Мәңгілік Ел», выдвинутая Президентом страны Н. 
А. Назарбаевым. Консолидирующими ценностями 
общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік 
Ел» являются гражданское равенство, трудолюбие, 
честность, культ учености и образо-вания, светская 
страна. Фундамент казахстанской идентичности 
и единства – общена-циональные ценности, ос-
нованные на культурном, этническом, языковом и 
религиоз-ном многообразие.

Согласно документам, Высшим руководящим 
органом организации является сес-сия Ассамблеи 
(собрание членов Ассамблеи). Сессия созывается 
Президентом Респуб-лики Казахстан по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в год. Все ее ре-
шения являются обязательными для рассмотрения, 
как государственными органами, так и ин-ститутами 
гражданского общества. В период между сессиями 
руководство АНК осу-ществляет Совет Ассамблеи. В 
Совет входят представители республиканских этно-
культурных объединений, общественные деятели, 
депутаты Парламента, министры, акимы областей.

Укреплена инфраструктура АНК, обеспечена 
ее интеграция в систему граждан-ского общества и 
государственной власти. Так, Секретариат АНК струк-
турно входит в Администрацию Президента РК, а 
секретариаты региональных ассамблей – в аппараты 
акиматов. При АНК функционируют общественные 
фонды, развивается многофункци-ональный веб-
портал, выпускается журнал «Достық - Дружба», в 
Национальной акаде-мической библиотеке Респу-
блики Казахстан создан депозитарий АНК. Так же 
в струк-туру Ассамблеи народа Казахстана входит: 
Научно-экспертный совет АНК; Клуб жур-налистов 
и экспертов по вопросам межэтнических отношений 
при АНК; Обществен-ный фонд «Фонд АНК» – все 
эти структурные организации принимают участие в 
раз-работке, экспертизе, мониторинге законов, по-
становлений государства; Методический центр инно-
вационных технологий обучения языкам «Тілдарын»; 
Ассоциация предпри-нимателей АНК. 

Многообразие, представленное в АНК, обо-
гащается палитрой региональных ас-самблей. В 
республике работает более 960 этнокультурных 
объединений, в том числе 29 республиканских. Ко-
личество Советов общественного согласия достигло 
1470, Со-ветов матерей по вопросам воспитания 
толерантности в семье – 163. Открыто 14 ка-федр 
Ассамблеи народа Казахстана в крупнейших государ-
ственных ВУЗах. Создана Ассоциация кафедр АНК.

Структура Ассамблеи включает в себя респу-
бликанские, областные и городские национально-
культурные центры. Ассамблея в своей работе тесно 
взаимодействует с Малыми Ассамблеями, которые 
созданы во всех областных центрах и в городах Аста-
не и Алматы. Малая ассамблея выполняет функции 
представительства Ассамблеи народов Казахстана в 
регионе, одновременно являясь консультативно-со-
вещательным органом при акиме соответствующей 
области, города Астана или Алматы.

В нашей столице - Астане работает Дворец 
мира и согласия, построенный по по-ручению Гла-
вы государства Н. А. Назарбаева. Здесь проходят 
ежегодные сессии Ас-самблеи народа Казахстана, 
съезды мировых и традиционных религий, знаковые 
меро-приятия.

Социологические исследования 2015 г. показа-
ли, что 85% граждан Казахстана оценивают религи-
озную ситуацию как благополучную, сформирована 
религиозная толерантность. При этом Казахстан 
должен оставаться светским государством. Мир 
устроен так, что этнические, языковые, религиозные 
и культурные различия в обозри-мой перспективе 
будут всегда. АНК формирует свою работу на диа-
логе, а не на проти-воречиях, для этого создаются 
все условия.

В обеспечении гармоничного и поступательного 
развития государства стала гра-мотная, выверенная 
и деликатная языковая политика Нурсултана На-
зарбаева, изна-чально провозгласившего курс на 
возрождение и развитие государственного языка при 
поддержке русского и других языков этносов страны 
без какой-либо дискриминации. Так, действует 88 
школ, в которых обучение полностью ведется на 
узбекском, таджик-ском, уйгурском и украинском 
языках. В 108 школах языки 22 этносов Казахстана 
пре-подаются в качестве самостоятельного пред-
мета. Так, более 97 тыс. учащихся обучают-ся в 37 
школах с узбекским, таджикским, уйгурскими языка-
ми обучения и в 171 сме-шанных школах. Кроме того, 
открыто 195 специализированных лингвистических 
цен-тров, где не только дети, но и взрослые могут 
изучать языки 30-ти этносов. В 81 вос-кресной школе 
более 3,5 тыс. детей и подростков изучают традиции, 
обычаи и языки 16 этносов.

Кроме казахских и русских театров, в стране 
работают еще четыре национальных театра – узбек-
ский, уйгурский, корейский и немецкий.

Особое место в сфере этнокультурных взаи-
моотношений в Республике Казахстан отведено 

поддержке развития информационно-коммуника-
ционных ресурсов этнокуль-турных объединений. 
Информационное сопровождение в Казахстане осу-
ществляют 37 этнических газет на 15 языках этносов 
Казахстана и журналы, выходящие на 11 языках, (6 
республиканских этнических газет финансируются из 
республиканского бюджета в рамках государственно-
го социального заказа), телепередачи (на 7 языках), 
радиопередачи (на 8 языках).

На сохранение межэтнического мира и согласия 
напрямую влияет сильная соци-альная политика 
государства. В ежегодных Посланиях Президента 
страны Нурсултана Абишевича Назарбаева народу 
Казахстана всегда важная роль отведена именно 
этой сфере, являющейся, по словам Президента, 
стратегическим приоритетом дальнейшего развития 
республики. 

На сегодня Казахстан вошёл в число стран с 
уровнем дохода выше среднего. Со-гласно Между-
народному Докладу о человеческом развитии за 
2015 г., мы заняли 56 место в мире по Индексу 
человеческого развития. В условиях мирового 
экономическо-го кризиса наша страна выполняет все 
социальные обязательства. Так, с 2016 г. повы-шены 
заработная плата работникам здравоохранения – в 
среднем на 28%, образования – 29%, социальной 
защиты- до 40%. Размеры социальных пособий по 
инвалидности и утери кормильца, стипендии были 
повышены на 25%.

В 2015 г. Казахстан занял 37 место из 124 стран в 
рейтинге Индекса развития че-ловеческого капитала 
- оценки результативности системы образования, тру-
да и занято-сти. Британская социологическая служба 
«Ипсос МОРИ» провела независимое иссле-дование 
по всему Казахстану, согласно которому более 93% 
казахстанцев отметили, что высоко оценивают по-
ложение дел в стране.

Согласно данным социологических исследо-
ваний гордость за принадлежность к гражданам 
Казахстана отметили 98% респондентов. Ценности 
общенациональной пат-риотической идеи «Мәңгілік 
Ел» поддерживают – 94,2% казахстанцев.

Казахстанская модель презентована на 56 
языках стран-участниц ОБСЕ и распро-странена 
в посольствах Республики Казахстан за рубежом. 
По просьбе зарубежных партнеров в Секретариате 
АНК проведено более 60 презентаций казахстанской 
модели для экспертов, ученых, дипломатов, журна-
листов и НПО, более чем из 20 стран мира.

Итоги деятельности АНК, новые задачи орга-
низации были озвучены Елбасы, её неизменным 
председателем Нурсултаном Абишевичем Назарба-
евым в юбилейный 2015 г. Так, 23 апреля 2015 года 
во Дворце мира и согласия под председательством 
Президента Республики Казахстан состоялась XXII 
сессия АНК. Нурсултан Назарбаев поставил 7 новых 
задач, в реализации которых Ассамблея должна 
принимать непосредственное участие:

1. развитие всеказахстанской культуры;
2. укрепление единства народа на основе общих 

духовно-нравственных ценно-стей;
3. патриотической воспитание молодежи; 
4. дальнейшее развитие государственного языка 

и трехязычного образования; 
5. обеспечение общественного контроля в транс-

парентном государстве;
6. недопущение политизации межэтнических 

отношений;
7. укрепление культурно-гуманитарных связей с 

партнерами по Евразийскому экономическому союзу.
Новые вызовы XXI века – турбулентность миро-

вой экономики, рост роли этнорелигиозного фактора 
в современных международных конфликтах, нарас-
тание миграционных потоков и беженцев – требуют 
дальнейшего укрепления единства, сплоченности и 
патриотизма народа Казахстана.

Со стороны мировой общественности присут-
ствуют высокие ожидания относи-тельно того, что 
наше ноу-хау» внесёт лепту в распространение по 
всему миру идей толерантности и терпимости. Глава 
нашего государства Н. А. Назарбаев в полной мере 
осознает эту миссию и прилагает большие усилия 
для укрепления мира и стабильности, как на регио-
нальном, так и на глобальном уровне.

Светлана Елеуханова, 
к.и.н., доцент КарГУ им. Е.А.Букетова, 

кафедра истории Казахстана и АНК

Воспитание толерантности 
- основа формирования 

патриотизма
16 ноября в центральной районной библиотеке состоялся диалог на тему «Воспитание 

толерантности - основа формирования патриотизма», посвященный Международному дню толе-
рантности. Встреча прошла в рамках проекта «Пресс-клуб «Время и мы» с приглашением спе-
циалиста молодежного ресурсного центра Абайского района Кирей Владислава Дмитриевича. 

В обсуждении тем «толерантность», «патриотизм» в диалоговой площадке также приняли 
участие учащиеся 8 класса школы № 12. Что такое толерантность, как уважать мнение другого 
человека, как ставить себя на место другого человека, как же сделать, чтобы такие разные, 

непохожие люди все-таки жили с уважением один к одному, жили в мире и согласии — на  эти 
все вопросы искали ответы участники в первой половине мероприятия. Во второй части встречи 
выступил Владислав Кирей, который рассказал юным участникам о деятельности молодежного 
центра, патриотического воспитания молодежи, а также обратил внимание на важность диа-
лога с молодёжью на понятном языке. В заключении встречи всем школьникам были розданы 
информационнные журналы в рамках программы «Рухани жаңғыру». 

О.Токсамбаева, зав.отделом обслуживания ЦРБ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ
Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына 

сәйкес «Мемлекеттік тілдің латын қарпіне көшуі», «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық», «Туған жер», «Қазақстанның киелі жерлері», «Қазақстандық 100 жаңа 
тұлға», «Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» арнайы жобалары бойынша 6 жұмыс 
тобы құрылды.

Әр бағыт бойынша Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің өкілдері басшылық 
ететін Сараптамалық кеңес және Хатшылық құрылды.

Бүгінгі күні жобаларды үйлестіру жөніндегі Орталық жобалық офис, бөлек жобалық коман-
далар жұмыс істеуде, сондай-ақ негізгі мақсаттар, индикаторлар мен оны іске асыру мерзімдері 
анықталған Жаңғыру бағдарламасы арнайы жобаларының Жарғысы бекітілген. 

Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында қоғамдық сананы жаңғыртудың нақты бағыттарын сипаттап берді.  

Біз, қазақстандықтарды  жауапкершілікті мойынға алып, жаңа идеологиялық «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» тұғырнамасын  іске асыруға белсене қатысуға шақырамыз!

Біз, халқымыздың шығармашылық әлеуеті әрдайым асқан биік ұлттық рухтың,  жеңіс 
рухының, кемелдікке, әлемдік өркениеттен  лайықты орын алуға ұмтылудың жарқын көрінісі 
болатынына сенімдіміз!

Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді  дамыту бөлімі ММ-сі

КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА
"Абай ауанының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ-сі көрнекі 

ақпарат құралдары мен сыртқы көрнекі ақпарат құралдарының саны мен жазу сауаттылығын 
анықтау мақсатында 2018 жылдың әрбір тоқсан сайын рейд жұмыстарын жүргізу 
жоспарланғаның хабарлаймыз. Осыған байланысты, ҚР "Тілдер туралы" Заңының 21 
бабы, ҚР "Жарнама туралы" Заңдарына сәйкес талаптарды сақтауларыңызды сұраймыз. 

Көрнекі ақпарат пен сыртқы жарнамалық құралдардың ресімделу барысындағы 
мемлекеттік тілдегі  рұқсат құжаттары үшін тегін консультациялық орталық жұмыс істейді. 
(72131) 4-46-35; 87781415434. Сонымен қатар, abaiok@mail.ru электронды мекенжайға 
сұраныстарыңызды беруге болады. 

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
«Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района» со-

общает, что на 2018 год запланированы ежеквартальные рейдовые осмотры визуальной 
информации, в том числе на вывесках объектов. В связи с этим обращаем ваше внимание 
на необходимость соблюдения законодательства, в частности ст.21 Закона РК «О языках 
Республике Казахстан», Закона РК «О рекламе» 

Напоминаем, что для оформления разрешительных документов необходимо приложить 
эскиз объекта рекламы и реквизитов на государственном языке. Работает бесплатный 
консультационный центр: (72131) 4-46-34; 87781415434. Запросы можно отправлять также 
в электронном виде на abaiok@mail.ru

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
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ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

Абайская районная трехсторонняя комиссия по социальному партнерству и 
развитию социальных и трудовых отношений

Протокол от 20 ноября 2018 года

Решение
О внесении дополнений в Соглашение между акимом Абайского района, объеди-

нениями профсоюзов (работников), филиалом палаты предпринимателей района, 
ассоциацией предпринимателей и работодателями района на 2018 – 2020 годы.

Раздел VI Социальное партнерство, 
Стороны договорились дополнить пунктом 6.19-а  следующего содержания:
Принять меры по повышению заработной платы низкооплачиваемым категориям работ-

ников, а так же недопущению их массового высвобождения.
Органы исполнительной власти района принимают на себя обязательства:
Дополнить пунктом 6.21-а следующего содержания:
Совместно с работодателями района  принять меры по повышению заработной платы низ-

кооплачиваемым категориям работников, а так же недопущению их массового высвобождения.
Филиал палаты предпринимателей района, Ассоциация предпринимателей и работодатели 

района принимают на себя обязательства:
Дополнить пунктов 6.27-а следующего содержания:
Обеспечить повышение заработной платы низкооплачиваемым категориям работников, а 

так же недопущению их массового высвобождения.
Районные объединения работников принимают на себя обязательства:
Дополнить пунктом 6.29-а следующего содержания:
Совместно с работодателями района  принять меры по повышению заработной платы низ-

кооплачиваемым категориям работников, а так же недопущению их массового высвобождения.

1 июня 2018 года  в г. Абай было предоставлено 36 квартир, по адре-
су: г. Абай, ул. Степная, д.5, а также 1 августа 2018 г. 36 квартир по 

адресу: г. Абай, ул. Степная, д. 3, очередникам, состоящим на учете 
для получения жилья из коммунального жилищного фонда по ка-

тегории социально-уязвимые слои населения и дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

г. Абай, ул.Степная, д.5
1. Трухина Гузалия Мияссаровна
2. Алиев Рустам Вагифович
3. Мусаева Гаухар
4. Унбаева Айгуль Мейрамовна
5.Смекенова Аселя Фархатовна
6. Баймурзина Камила Фархатовна
7. Мутасов Георгий Виниаминович
8. Туякбаева Кумар Батаевна
9.Данилевич Наталья Николаевна
10.Гмыра Нина Александровна 
11.Минин Андрей Валерьевич
12.Папонов Денис Александрович 
13.Талдыбекова Меруерт Бакытжановна
14. Асфандиярова Нурия Мусаевна 
15.Айзель Тамара Васильевна 
16,Миндиярова Татьяна Леонидовна
17.Атымбаева Сулушаш Оразгалиевна
18.Баракбаев Еркебулан Бакенович
19.Хакимова Иля Юрьевна 
20.Шодырова Асемгуль Ермеккызы
21.Жакулина Гульден Тюлеутаевна
22.Кузембай Айгерим Суюндуккызы
23.Рогальская Анастасия Витальевна
24.Нуйкина Светлана Сергеевна
25.Зебрева Любовь Антоновна 
26.Березовский Владимир Иванович
27.Киямов Явдат Ахьямович 
28.Сафиуллина Екатерина Владимировна 
29.Утеулинов Данияр Еркинович
30.Гисс Алексей Викторович
31.Миндашева Асия Миндашевна
32.Разгуляева Светлана Александровна
33.Сытник Юлия Николаевна
34.Филиппов Александр Алексанрович
35.Фильченко Виктория Геннадьевна
36.Михальченко Анна Владимировна

г. Абай, ул.Степная, д.3
1.Гармашов Дмитрий Юрьевич
2.Алимбеков Зекен Т.
3.Муканова Дина Темиргалиевна
4.Унбаев Кенес Мейрамович
5.Нурпейсов Арман Оралбаевич
6.Лакман Галина Яковлевна
7.Котт Сергей Владимирович
8.Чернов Сергей Александрович
9.Симакова Оксана Станиславовна
10.Конюченко Наталья Васильевна
11.Колобай Оксана Григорьевна
12.Жолдыбаев Ернур Омирбеков
13.Плотникова Нелли Геннадьевна
14.Мусина Ирина Хажиповна
15.Бекахметова Саулеш Жасулановна
16.Ниязбекова Гулден Абдугалиевна
17.Токсанбаева Меруерт Амангельдыкызы
18.Рогожин Борис Иванович
19.Мухаметзянова Мадина Нургалиевна
20.Дунаева Елена Геннадьевна
21.Япарова Анастасия Дмитриевна
22.Сыздыков Дархан Ержанович
23.Хасенова Рымгуль Тукеновна
24.Столбова Наталья Леонидовна
25.Акильдеков Олжас Ельгуттинович 
26Майдан Галина Хасановна
27.Смагулова Гульнара Байзаковна
28.Козырь Юлия Евгеньевна 
29.Бауэр Александр Александрович
30.Кокенова Гульден К.
31.Щелкунова Л.С.
32.Мусина Асель Сапаровна
33.Ташева Майра Нурмановна
34.Сафронов Иван Николаевич
35.Ариткулова А.Р.
36.Чулембаева Лидия Олеговна

Учреждение АК-159/18 (общий режим) ДУИС по Карагандинской области, расположенный 
в поселке Карабас Абайского района посетили сотрудники  районного отдела занятости и со-
циальных программ в рамках пилотного проекта «Реабилитационная тюрьма», которая принята 
Комитетом уголовно-исполнительной системы МВД РК с начала 2018 года.

Проект предназначен для оказания практической социальной помощи лицам, отбываю-
щим наказание в местах лишения свободы, чтобы в период освобождения, последний четко 
представлял куда и с чем ему обращаться в местные исполнительные органы по месту его 
убытия на постоянное или временное место жительства.  Представители центра занятости 
Абайского района разъяснили осужденным пенитенциарного отряда  учреждения (отряд, где 
отбывают наказания лица, которым до освобождения остался год и менее) основные аспекты 
Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства населения 
РК на 2017-2021 годы. 

Осужденные с интересом слушали и задавали вопросы специалистам местного исполни-
тельного органа Абайского района. 

Отдел по воспитательной работе среди осужденных
учреждения АК-159/18 ДУИС по области

«Реабилитационная тюрьма» 
в действии

Алиментный центр «УМИТ» 
Совместно с прокурутурой и частными судебными исполнителями Абайского района открыт 

алиментный центр «УМИТ» в Абайском территориальном отделе по исполнению судебных 
актов Департамента юстиции Карагандинской области в г.Абай.

  В рамках реализации проекта «Алименты.30 шагов против неуплаты»  21 ноября 2018 года 
проведена очередная встреча в Абайском территориальном отделе по исполнению судебных 
актов с участием помощника прокурора и частными судебными исполнителями по рассмотре-
нию проблемных вопросов возникших при взыскании алиментов.

 Целью образования алиментного центра является - создания площадки по устранению 
возникших проблем по взысканию алиментов, оказание взыскателям правовой помощи.

 При этом в проведении мероприятия по категории алименты взыскателям даются ответы 
на вопросы а также даны разъяснения  по вопросам  «27 шага –плана Нации -100 конкретных 
шагов».   

Прием граждан ведется каждый четверг с 16.00 до 17.30 часов, по адресу:г.Абай, ул.Абая 
54. Тел. 4-65-84.     

М.Егеев
Руководитель отдела- Старший судебный исполнитель Абайского территориаль-

ного отдела  по исполнению судебных актов

Коллектив врачей учреждения АК-159/17
поздравляет ШЕПЕЛЕВУ ЕКАТЕРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

с Днём рождения!
Счастья здоровья карьерного роста!

Уважаемые жители Абайского района!
7 декабря в 18-00 в районном ДК состоится концерт  неоднократ-

ного обладателя Гранта акима района, постоянного участника 
праздничных мероприятий областного и республиканского уров-

ней, вокальной группы славянского 
этнокультурного объединения «РУСАЛИЦА».

Билеты приобретайте в ДК.

После смерти Сёминой Лидии Николеавны, умершей 18.05.2018г., заинтересованным ли-
цам необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 26 «А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Боярова Юрия Александровича, умершего 08.06.2018г., заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 26 «А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Рукояткиной Евдокии Михайловны, умершей 25 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.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Утерянные документы: тех.паспорт, страховка, тех.осмотр на автомобиль «Жигули 2101» 

гос.номер KZ269VFA09 выд. на имя Смага Николая Александровича.

ПРОЕКТ

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.


