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АBAI-АQIQAT

15 декабря возле районного ДК состоялась сельскохозяйственная ярмарка «Ау-
ыл-Береке». В преддверии празднования Дня Независимости Республики Казахстан 
все ощущали праздничное настроение. Аграрии района привезли 17 тонн картофеля, 

36 тысяч яиц, 2,5 тонны говядины, 600 кг, 1,7 тонны свинины, 0,5 тонны конины, а 
также овощи и фрукты.

Цены радовали глаз покупателя и были ниже рыночных, ведь торговые места 
предоставлялись бесплатно. Так,  говядина стоила 1300 тенге, конина- 1550 тенге, 
баранина-1200 тенге, свинина-1100 тенге, картофель, морковь, капуста по 50 тенге.

Под веселую музыку абайцы охотно приобретали сельхозпродукцию, мед, рыбу, 
овощи и фрукты и др. 

Ярмарку посетил аким Абайского района Бауржан Асанов, он внимательно 
осмотрел торговые прилавки, интересовался у аграриев как идет торговля,  какую 
продукцию представляют на ярмарке. 

 Традиционно большая очередь быстро образовалась возле торговых прилав-
ковТОО «Топарские теплицы» и  ТОО «Агрофирма Курма», их продукция пользуется 
большим спросом у горожан.

Нурбол Айгожин не пропускает ни одной ярмарки. Закупается основательно. 
Чтобы успеть  пройтись по всем рядам,  приходит сюда с утра.  Мужчине нравится 
богатый выбор мясной продукции и овощей. В целом такие ярмарки очень нужны. 
Здесь богатый ассортимент продукции и созданы все условия для сельхозтоваро-
производителей. 

Соб.корр.

ПРАЗДНИЧНАЯ 
ЯРМАРКА

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
20 декабря 2018 г. под председательством заместителя акима области Абишева Ж.А. 

состоялось заседание Совета по связям с религиозными объединениями, на котором были 
подведены итоги  конкурса среди журналистов на лучшее освещение в СМИ государственной  
религиозной политики, организованного управлением по делам религий. В конкурсе приняло 
участие более 18 журналистов из гг. Караганды, Жезказган, Сарани, Приозерск, Абайского, 
Нуринского и Бухаржырауского районов. По итогам конкурсного отбора в номинации «Лучшая 
публикация в периодическом печатном издании области» первое место завоевала редактор 
районной газеты «Абай-Ақиқат» Абеуова Гульнур Оналысовна. Мы поздравляем нашу коллегу 
с победой и желаем творческих успехов!

ЕҢБЕГІНІҢ ЖЕМІСІ
2018 жылдың 20 желтоқсанында Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Ж.А.Әбішевтің 

төрағалығымен діни бірлестіктерімен байланыс жөнінде кеңес отырысы өтті. Жиында дін 
саласындағы мемлекеттік саясаттың өзекті мәселелерін көтерген, қоғамдағы конфессияаралық 
келісімнің нығайтылуы мен сақталуына үлес қосқан БАҚ журналистері арасында  
ұйымдастырылған байқау қорытындысы жарияланды. Конкурсқа 18 – ден астам журналист, 
атап айтар болсақ Қарағанды, Жезқазған, Саран, Приозерск, Абай, Нұра және Бұқаржырау 
аудандарынан қатысты. 

Бәйгенің басты талабы – Қазақстанның зайырлы мемлекеттік құрылымын қарапайым 
әрі ұғынықты тілмен түсіндіру, мемлекеттік саясаттың заңнамалық талаптарын ұғындыру, 
діни экстремистік ағымдарды әшкерелеу, дәстүр мен діннің өзара байланысын жеткізу, діни 
экстремизмнің алдын алу, теріс діни топтардың идеологиясы мен олардың зияндығын ашып 
көрсету.

Байқау қорытындысы бойынша «БАҚ-ғы дін саласы және діни экстремизмнің алдын 
алу мәселелерінің үздік жариялынымы» облыстық конкурстың қорытындысы бойынша 
«Облыстық мерзімді баспасөз басылымындағы үздік жарияланым» номинациясы бойынша 
бас жүлдені аудандық газеттің бас редакторы Гүлнұр Оңалысқызы ӘБЕУОВА жеңіп алды.  
Гүлнұр Оңалысқызына алдағы уақытта еңбегінің жемісін көріп, биік шыңдардан көріне беруіне 
тілектеспіз. Марапат құтты болсын!!! 
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АКЦИЯ

ХАБАРЛАНДЫРУ
Құрметті Южный кенті тұрғындары!

2018 жылдың 27 желтоқсанында кент Мәдениет үйінде сағат 17.30-да учаскелік полиция 
инспекторы халық алдында есебі беріледі.

Учаскелік полиция инспекторының есебіне сұрақтар мен ұсыныстарға арналған жәшік 
кент Мәдениет үйінде орнатылған.

«Южный кенті әкімінің аппараты» ММ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители поселка Южный!

27 декабря 2018 года в Доме культуры поселка в 17.30 часов состоится отчет участкового 
инспектора полиции перед населением. 

Ящик для вопросов и предложений от населения к отчету участкового инспектора по-
лиции установлен в ДК поселка.

ГУ «Аппарат акима поселка Южный»

Всемирный день борьбы со СПИДом 
под девизом «Знай свой статус»

Специалистами 
РГУ «Абайское рай-
онное  управление 
охраны обществен-
ного здоровья» со-
вместно с КГП «Кара-
гандинский област-
ной центр по профи-
лактике и борьбе со 
СПИД» УЗКО и КГКП 
«Абайский многопро-
фильный колледж» 
07 декабря 2018 г. в 
рамках Всемирного 
дня борьбы со СПИ-
Дом под девизом 
«Знай свой статус» проведена акция в КГКП «Абайский многопрофильный колледж». В ходе 
мероприятия  руководителем отдела эпидемиологического надзора Абайского РУООЗ Касыл-
касовым Н.М. была озвучена эпидемиологическая ситуация по ВИЧ инфекции по Абайскому 
району, Карагандинской области и в мире. Врач-эпидемиолог ОЦ СПИД Култанова Б.К. разъяс-
нила основные причины роста ВИЧ инфекции в районе и области, а так же показала видеролики 
на тему «Социальный аспект ВИЧ инфекции». Представители первичной санитарной и про-
филактической помощи - врач отделения КГП «Центральная больница г. Абай» Абдрахманова 
Ю.С. и врач отделения КГП «Центральная районная больница Абайского района» Жакупова 
Ж. С. рассказали о здоровом образе жизни и основных мерах профилактики ВИЧ инфекции. 

Кроме этого студентами колледжа под руководством заместителя директора по воспита-
тельной работе Конюченко Ю.В. и преподавателя КГКП «Абайский многопрофильный колледж» 
Егурцевой Н.В. для присутствующих был показан видеоролик и поставлен спектакль – «Взгляд 
студентов на проблему ВИЧ/СПИД».

В ходе мероприятия для всех желающих было организовано экспресс тестирование на 
наличие ВИЧ инфекции. Из обследованных 200 человек положительных результатов нет.  

Выражаем огромную благодарность за помощь всех принявших участие в организации 
проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом под девизом «Знай свой статус». 

РГУ «Абайское районное  управление охраны общественного здоровья» 

Благополучие каждого из нас и наших 
детей сегодня напрямую зависит от уровня об-
разования. Однако для многих казахстанских 
родителей вопрос оплаты обучения ребенка 
в ВУЗ переносится на последний момент, 
при поступлении в ВУЗ, и тогда финансовым 
решением может стать – НЕПОДЪЕМНЫЙ 
КРЕДИТ В БАНКЕ ЛИБО ВЗЯТЬ В ДОЛГ У 
ДРУЗЕЙ.

Одним из лучших решений проблемы 
может стать планомерное накопление денег 
– сберегать дома, копить в банковских ячейках 
и на различных видах депозитов. 

На депозитном рынке самым выгодным 
финансовым инструментом, за счет ежегод-
ного денежного государственного стимули-
рования, является государственный образо-
вательный депозит «AQYL», реализуемый в 
рамках Государственной образовательной 
накопительной системы. Государственные 
образовательные депозиты «AQYL» это: 

1. Ежегодное денежное вознаграждение 
от государства. 

Кроме вознаграждения банка на государ-
ственный образовательный депозит «AQYL», 
ежегодно начисляется государственная пре-
мия в денежном эквиваленте в размере 5-7 % 
от накопленной суммы. Вместе с государством 
можно существенно сократить затраты на 
обучение, значительно снизить нагрузку на 
семейный бюджет и в будущем гарантировано 
обучить ребенка.

2. Гарантирование вкладов.
Государственный образовательный де-

позит «AQYL» застрахован Казахстанским 

фондом гарантирования депозитов на сумму 
до 10 млн. тенге. 

3. Защищенность от взысканий. 
Государственный образовательный де-

позит «AQYL» также защищен от любых 
взысканий, как со стороны государства, так 
и третьих лиц.

Таким образом, образовательные депози-
ты полностью защищены.

4. Возможность самостоятельно опреде-
лять периодичность взносов.

Вкладчик сам определяет размер и ре-
гулярность пополнения депозита, исходя из 
возможностей семейного бюджета. Пополнить 
государственный образовательный депозит 
«AQYL» можно через кассы, интернет-банкинг 
Nur&Pay, с помощью переводов с карты на на-
копительный счет. Это удобно и значительно 
экономит время вкладчиков. 

5. Нет ограничений по выбору места об-
учения. 

6. Нет ограничений по возрасту.
Копить на образование может каждый. 

Открыть государственный образовательный 
депозит «AQYL» можно не только на ребенка, 
но и на себя, откладывая даже незначитель-
ную сумму, по 2-5 тыс.тенге ежемесячно, и к 
моменту поступления в ВУЗ или колледж, на-
копится существенная сумма. На сегодняшний 
день уже открыто порядка               20 тыс. 
образовательных депозитов. 

Сними груз ответственности! Обеспечь ре-
бенка «подушкой безопасности» на будущее! 
Будь в тренде!

БУДУЩЕЕ РЕБЕНКА – ЭТО НЕ ДЕТСКАЯ ЗАДАЧА, А ТВОЯ!

ПАМЯТИ ОТВАЖНЫХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ

19 декабря  ветераны правоохранительных органов возложили цветы к обелиску  полицей-
ским, погибшим при исполнении служебного долга от рук вооруженных преступников. Стоит 
отметить, что обелиск был открыт летом 2018 года на территории УВД Абайского района.

Полицейские самоотверженно несут нелегкую службу, находясь на переднем крае борьбы 
с преступностью, охраняя законы и обеспечивая безопасность каждого жителя. Сотрудники 
полиции Евгений Гончаров, Александр Истомин, Алданыш Тайгожин, Сергей Фрунзе делом 
своей жизни избрали бескомпромиссную борьбу с преступностью и в мирное время погибли 
на боевом посту, отметили ветераны правоохранительных органов.

Минутой молчания ветераны почтили память погибших стражей порядка
Начальник местной полицейской службы С.С.Смаилов тепло поприветствовав ветеранов, 

провел для них экскурсию по зданию УВД района. 
Соб.корр.

ҚҰРМЕТТІ ЭНЕРГЕТИКТЕР!
Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз – Энергетиктер күнімен құттықтаймыз! 
Аудан жұртшылығы мен кәсіпорындарды, біздің өмірімізді  үздіксіз және қауіпсіз энерги-

ямен қамтамасыз ететін энергетик мамандардың маңыздылығын айтпай кету мүмкін емес. 
Әсіресе, таңдаған істеріне берілгендік және жауапкершілік танытқан ардагерлерге ерекше алғыс 
білдіреміз. Сіздердің еңбектеріңіз бен көпжылдық тәжірибелеріңіз Қазақстан Республикасы 
энергетика саласының негізін қалады.  

Тұтастай алғанда, энергетика біздің республикамыздың экономикалық локомативі болып 
табылады және маңызды стратегиялық саланың бірі болған, солай бола береді де. Әрине, 
елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жетекшілігімен,  егемендік алған 27 жылда, 
еліміз қол жеткізген жетістіктерінің ішінде бұл аталмыш мамандықтың иесі болған адамдардың 
да  қомақты үлесі бар. 

 «Kazakhmys Energy» ЖШС басты үлестіруші Топар электр станциясы мамандары электр 
энергиясы құрал-жабдықтарын модернизациялау бойынша ауқымды жұмыс жүргізуде, 
бұл кәсіпорынның күш-қуатын толығымен пайдалануға мүмкіндік береді. Басты үлестіруші 
Топар электр станциясы ұжымы үнемі көзге түседі және бүгінгі таңда жоғары тәртіп пен 
жұмысшылардың зерделілігімен ерекшеленеді. 

Қымбатты достар!
Сіздерге кәсіпорындарыңызда қауіпсіз жұмыс, экономикалық тұрақтылық, Қазақстанның 

игілігі үшін жасап жатқан мәртебелі еңбектеріңізге жаңа жетістіктер тілейміз. Отбасыларыңыз 
бен жақындарыңызға бақыт пен денсаулық тілейміз! 

 
Абай ауданының әкімі                           Б.Асанов

Абай аудандық  мәслихатының хатшысы             Б.Цай

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Сложно преувеличить значение энергетиков в нашей жизни, обеспечивающих непрерывное 

и безопасное энергоснабжение населения и предприятий района. Особую признательность 
выражаем ветеранам за ответственный подход и преданность избранному делу. Ваш труд и 
многолетний опыт положены в основу энергетической отрасли Республики Казахстан.

Энергетика всегда была и остается одной из стратегически важных отраслей и является 
локомотивом экономики нашей республики в целом. И, конечно же, в тех достижениях, которых 
страна добилась под руководством Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева за 
27 лет Независимости, есть весомый вклад людей этой профессии.

Специалисты ГРЭС п.Топар ТОО «Kazakhmys Energy» проводят масштабную работу по 
модернизации электроэнергетического оборудования, что позволяет им полнее использовать 
имеющийся потенциал предприятия. Коллектив ГРЭС отличался и сегодня отличается высокой 
дисциплиной и сознательностью работников.

Дорогие друзья!
Желаем вам безаварийной работы, экономической стабильности на ваших предприятиях, 

новых успехов в благородном труде во благо Казахстана. Здоровья и счастья вам и вашим 
близким!

Аким Абайского района                           Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата             Б.Цай

Абай ауданы әкімі аппаратында  2019  жылдың 
І тоқсанына арналған азаматтарды қабылдау 

кестесі
График

приема граждан в аппарате акима Абайского 
района на І квартал 2019 года 

Лауазымы 
Должность

Т.А.Ә.
Ф.И.О.

Қабылдау күні мен 
уақыты

Дни и время приема

кабинет, тел №

Аудан әкімі 

Аким района

Бауржан 
Қонырбайұлы

Асанов
Асанов  Бауржан 

Конирбаевич

әр айдың 1-ші және 
3-ші дүйсенбісі күні 

сағат 16.00-де

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

Абай қаласы
Жеңіс даңғылы 3, 
конференц-зал

тел. 4-65-23
г.Абай пр.Победы 3 

конференц-зал
тел. 4-65-23

Аудан әкімінің 
экономика және 

коммуналдық 
мәселелері жөніндегі  

орынбасары 

Заместитель акима 
района по экономике 
и коммунальным во-

просам

Мұрат Сакенұлы 
Мағзин

Магзин Мурат 
Сакенович

әр сейсенбі күні сағат 
16.00-ден 

каждый вторник с 
16.00 часов

Абай қаласы 
Жеңіс даңғылы 3, 
конференц-зал

тел. 4-05-91

г. Абай пр. Победы 3, 
конференц-зал

тел. 4-86-78

Аудан әкімінің ауыл 
шаруашылығы 

жөніндегі  орынбасары 

Заместитель акима 
района по сельскому 

хозяйству

Саят Кабиденұлы 
Мусин 

Мусин Саят 
Кабиденович

әр бейсенбі күні сағат 
16.00-ден

каждый четверг с 
16.00 часов

Абай қаласы 
Жеңіс даңғылы 3, 

конференц-зал тел. 
4-86-78 

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

4-86-78

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

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

* * *
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2018 жылдың 11 желтоқсан айында «Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі» ММ ұйымдастыруымен «Мемлекеттік тілде іс жүргізу және ресми құжат 
сауаттылығы»» тақырыбында аудандық семинар өткізілді.  

Мемлекеттік тілде әзірленетін құжаттардың сауаттылығы мен сапасын қамтамасыз етудегі 
алғышарттар туралы және іс қағаздарын мемлекеттік тілде сауатты жүргізетін кадр дайындау 
мәселесі жөнінде сөз қозғаған кезде Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақ 

тілінің мемлекеттік қызметте де, өндірісте де, ғылымда да, білім беруде де дәл орыс тіліндей 
қолданылуы үшін қолдан келгеннің бәрін істеу қажет» - деген сөздері еске түседі. Қазір ар мен 
намыстың, күмән мен үміттің болашаққа деген сенімнің айрықша баламасына айналған тіл 
тағдырына алаңдаушылық аса маңызды қоғамдық және саяси мәселе болып отыр. Ол – елдің 
елдігіне, мемлекеттің мемлекеттігіне сын болатын, ұрпақ келешегі мен халық болашағының 
кепілі болатын аса киелі шаруа. мемлекеттік тілде іс жүргізудің қалай жүзеге асып жатқандығына, 
қазақ тілін дамытуда қандай кедергілер кездесіп отырғандығына тоқталды. Және тілдің қолдану 
аясын кеңейту үшін қандай шаралар атқару қажеттігі жөнінде пікір алмасты. Сонымен қатар, 
латын графикасына негізделген жаңа қазақ әліпбиі туралы ақпарат беріліп, қазақ тіліндегі жазу 
графикасын кезең-кезеңмен көшіру, емле ережелері жобасының әзірленуі туралы ақпараттармен 
таныстырылды. Семинарға мемлекеттік мекеменің іс жүргізушілері, аудармашылары, т.б. 
мамандары қатысты.

Өз тілшімізден

АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ОНОМАСТИКИ

В настоящее время ономастика, как одно из ведущих направлений национально-языковой 
политики в республике, имеет не только научно-практическое, культурно-историческое, но и 
общественно-политическое значение. 

В Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казах-
стан на 2011-2020 годы, определен индикатор, относящийся к работе областных ономастических 
комиссий - это степень удовлетворенности населения работой ономастических комиссий в 
части соблюдения принципов прозрачности и общественного доступа к обсуждению процесса 
принятия решения (к 2017 году - 75%, к 2018 году - 85%, к 2019 году - 90%). Исполнение дан-
ного индикатора во многом зависит от работы государственных органов городов и районов, на 
уровне которых проводится обсуждение процесса принятия решения. 

Во исполнение данной задачи нами проводится работа по изучению мнения населения по 
вопросам переименования. 

 В период с 2007 по 2013 годы в Республике Казахстан был объявлен временный мора-
торий на проведение работы в сфере ономастики. 

Нередко возникают вопросы по финансированию регистрации прав на имущество в связи 
с переименованием улиц. 

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество» и статье 456 Налогового кодекса в тех случаях, когда изменение идентификаци-
онных характеристик недвижимости, в том числе при переименовании улиц, происходит по 
решению государственных органов, регистрация таких изменений не может быть возложена 
на правообладателя и осуществляется бесплатно. На основании предоставляемых решений о 
переименовании населенных пунктов, улиц и т.д. сотрудники Центров по недвижимости вносят 
изменения в соответствующие справочники базы данных. В результате чего в Государственной 
базе данных «Регистр недвижимости» автоматически меняются адреса у всех объектов недви-
жимости, расположенных на соответствующей улице или жилом доме. То есть, если изменение 
адреса произошло по решению государственных органов, то физические и юридические лица 
освобождаются от уплаты сбора за регистрацию.

Ұлттық атаулар – көше 
атауларын жаңғырту 

Еліміздің тәуелсіздік алғалы бері көптеген  игі істер атқарылуда. Өшкеніміз қайта жанып, 
өлгеніміз тіріліп, ата-бабаларымыздың сан ғасырлар бойы сақтап келген асыл мұраларымыз 
халықпен қауышуда. Жер-жерлерде идеологиялық тұрғыдан мағынасы ескірген атаулардың 
қайта аталып, жас ұрпаққа тәрбиелік үлгі болатын жұмыстар атқарылуда. Қазақстан Республи-
касы Президенті ономастикалық атауларды ретке келтіру және тарихи аталымдарды жаңалау 
мақсатында әкімдерге идеологиялық тұрғыдан ескірген елді  мекендер мен көше аттарын 
өзгертіп, оларды ұлттық салт-дәстүр мен тарихқа сай атау жайлы тапсырма берген болатын. 
Осыған байланысты ешқандай мағынасы жоқ, идеологиялық тұрғыда ескірген көше аттарын 
өзгерту жұмыстары Қарағанды ауылдық округінде жүргізіліп, Промкомбинат көшесі- Тәуелсіздік 
көшесіне, Дружба көшесі- Достық көшесіне өзгертілді. Алайда алдағы уақыттарда атқарылатын 
шаралар аз емес. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай «Халық жерге ат қою арқылы елінің 
тарихын да жазып отырған. Тәуелсіз мемлекеттің бір белгісі оның ұлттық нышандары десек, 
сол ұлттық нышандар елді мекендердің, көшелердің, алаңдардың аттарынан да көрініп тұруға 
тиіс...». Қорыта келгенде,  ономастика кеңістігін өзінің төл бояуларымен, төл нақыштарымен 
өрнектеуге берік бағыт ұстану – баршамыздың ортақ міндетіміз.

 Қарағанды ауылдық округі әкім аппараты

Келін – қай заманда болсын қадір-қасиеті 
мен көркем мінезінің арқасында түскен еліне 
сыйлы болған. Келін – үйдің жылуы һәм 
берекесі. Келіні жақсының керегесі алтын де-
ген даналы сөз көп нәрсені меңзейді емес пе!? 

Ал, бүгінгі күні көпшіліктің көңілінде келінге 
деген көңіл толмаушылық басым. Келіннің 
де өзіндік «назы» бар. Әйтеуір шиеленісіп 
кеткен. Мінезінің нашарлығына қарамай өзін 
бақытсыз сезінетін келіндер де бар.  Қазір ел 
арасында бұл тақырыптың  тым өзекті екені 
жасырын емес.  Әсіресе отбасы ұйытқысы 

болған келіндеріміз жалғызбасты аналар 
қатарын көбейтуде. Сол үшін де статистика-
ны «сөйлеткіміз» келмейді. Мәселе мәнісіне 
бас шайқап,  іш тартып отыратын кезең өтті. 
Бұл өкінішті мәселе кімді де болсын бей-жай 
қалдырмауы тиіс. Таяуда ардагерлер кеңесінің 
төрайымы Р.Қойлыбаеваның «Оқырман 
ойы» айдарында жариялаған  мақаласы 
көпшілікке оймақтай ой салды. Мақалада 
жазылғандай келеңсіз жағдай  автобуста 
орын алған.  Мақала авторы Р. Зинекешқызы 
қоғамдық көлікте кішкентай баласымен қатар 
отырған  келіншекке: «Қарағым, балаңды 
алдыңа алып отыра ғой»-дей бергенім сол еді 
қайтарған зілді жауабы көңілімді қалдырды. 
Қасқағым сәтте орын алған жайт әлі күнге 
дейін көкейімнен кетпей жүр. Қабағы тым 
қатулы, айналасына  қайырымсыз келіншектің 
әрекетіне жаным ашыды. Бәлкім көңіл хошы 
болмай тұрған  болар!? Бірақ, мынадай бет 
алыста қоғам қайда барады? Бұл түрімен 
өскелең ұрпағы баласына қандай тәрбие 
беруде?»  - деп  ашына жазған. Мұнымен 
мақала авторы  қоғамдағы өзекті мәселенің 
шетін шығарған. Жастардың үлкенге құрмет, 
кішіге ізет көрсету қасиеттерінің жоғалып  бара 
жатқанын жеткізген. Осылайша қоғамға сауал 
тастап отыр. 

Ауданымызда жастарға арналған көптеген 
шаралар, сүбелі жұмыстар атқарылып келеді. 
Оның ішінде Абай ауданының ішкі саясат, 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 

ҚОҒАМ

ЖАҚСЫ КЕЛІН - ЫРЫС
ұйымдастыруымен  жас аналарға арналған 
«Келіндер мектебі» деп аталатын шеберлік сы-
ныбы өткізіліп келеді. Әрбір сабағына жүйелі 
тақырыптар таңдалып алынған. Мәселен, 
білім алу, өз бетінше іздену, дәмді етіп  ас дай-
ындау, қонақ күту,  бала тәрбиесіне айырықша 
көңіл бөлу тақырыптары жас келін үшін өте 
пайдалы. Бұл жайында шеберлік сыныбының 
жетекшісі Айнаш қажы Тайтөлеуқызы: «Жас 
келіндерге өзімнің өмірлік тәжірибем арқылы 
имандылықты ұштастыра үйретіп келемін. 
Келіндеріміз келін деген қастерлі атауға 

лайық болса екен деген шынайы ниетіміз 
бар. Үйірмемізге  үйде бала күтімімен отырған 
жас аналар мен жұмысбасты келіншектер ар-
найы келіп қатысады. Келіншектер арасында 
кішкентай балаларымен келіп қатысатындары 
да бар. Жас ерекшеліктеріне шектеу жоқ.  
Ауданымыздағы әрбір тұрғынға бұл үйірменің 
есігі айқара ашық. Қазір қатысушы қыздарымыз 
қолөнер бұйымдарын жасауды, тоқу, тігу сын-
ды әйел адамына керек деген дүниелерді 
үйреніп алуда. Көңіл қуантады. Сонымен 
қатар біз сабақ өткізу барысында отбасы 
құндылығын сақтау, бала психологиясының 
сыры жайында пікірлер алмасады. Өте жақсы 
үрдіс. Отбасыдағы қуаныш, қызықтарды өзара 
бөлісіп тұрамыз. Бұның өзі жас анаға үлкен 
қолдау әрі мотивация берері анық»

P.S. Тәрбиесі жақсы,  үлгілі, мейрімді 
жастарымыз да баршылық.  Көпке топырақ 
шашудан аулақпыз. Жоғарыда жазылған  
ыңғайсыз жайттың орын алғаны әрине өкінішті.  
Біз кейінгі буын үшін бұл үлкен сын. Сынды 
дұрыс қабылдай отырып, осы заманның әр 
бір азаматшасы қоғамда мейірім мен береке-
бірліктің орнауына өзіндік үлес қосуы ләзім. 
Әр адам өзінен бастасын деген сөз де көңілге 
саяды. Олқылықтың орнын жаңа бастамалар, 
мейірімге толы қадамдар толықтыратынына 
сенім мол. 

М.Шағырбаева
Абай ауданының жастар ресурстық 

орталығының маманы

Абай ауданы Топар кенті «Ақерке бөбекжай»  КМҚК-да  «Мен қазақша сөйлеймін» 
жалпыреспубликалық акциясы аясында бөбекжайішілік жұмыс жоспары жасалынып, жоспарға 
сай жұмыстар жүргізілуде. Акцияның мақсаты мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту, 
мемлекеттік тіл саясатын түсіндіру және насихаттау болғандықтан осы бағытта өзге ұлт 
тәрбиеленушілерімен әр түрлі формада іс-шаралар жүргізу. 

«Тіл білім, тәрбие тұғыры» ақпараттық стендіне «Біз қазақша сөйлейміз» тақырыбында ата-
аналар мен қызметкерлерге арналған мәліметтер ілініп, 7 желтоқсан күні «Еркетай» ортаңғы 

және «Қазына» ересектер топтары тәрбиеленушілері арасында «Тіл-ұлттың айнасы» атты 
мақал-мәтел сайысы болып өтті. Мақал - мәтелдер ауыз әдебиетінің ең байырғы, ең көне түрі. 
Ол ғасырлар бойы халықтың ұқыпты сақтап келген еңбек тәжірибесінің жиыны, ой пікірінің 
түйіні, аңсаған асыл арманының арнасы, өмір тіршілігінің айнасы, атадан балаға қалдырып 
келе жатқан тозбайтын, тот баспайтын өмірлік өшпес мұрасы. ”Сөздің көркі - мақал” деген 
аталы сөз бар. Мақалдың көмегімен айтайын дегеніңді ұнамды да ұтымды жеткізуге болады. 
Балабақшадан бастап балаларды сөз өнеріне, шешендікке баулу мақсатында ұйымдастырылған 
сайыс барысында балаларға берілген тапсырмаларда әр топтан екі баладан шығып мақал-
мәтелді сөздің дыбысталуына мән беріп анық айту, мақалдың ізін жалғастыру, қанша мақал 
білетіндері туралы сынақтар жүргізілді. Сайыс соңында «Ойлы болсаң тауып көр» бөлімінде 
екі топтың тәрбиешілері сайысқа түсті. Нәтижесінде топтардың өте жақсы дайындалғаны, 
тәрбиешілердің балалардың тілін дамытуда мақал-мәтелдерді жиі қоданатыны көрініп, сайысқа 
қатысқан топтар марапатталды.

Мукушева А.Д.
«Ақерке бөбекжай» КМҚК музыка жетекшісі

ТІЛ-ҰЛТТЫҢ АЙНАСЫ

ТІЛ САЯСАТЫ

ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВАЖНЕЙ-
ШАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА
Термины «полиязычие», «многоязычие», «глобализация» стали наиболее часто встречаться 

в подходе к изучению иностранного языка. В странах Европейского союза широкое распростра-
нение получил принцип полиязычности. Европейцы придерживаются такого правила: «Каждый 
из нас говорит на своем родном языке, но мы понимаем друг друга». В качестве примера можно 
привести следующие страны: Финляндия, где в качестве второго официального языка принят 
шведский, на котором говорит 6% населения всей страны; Южный Тироль, здесь на равных 
правах существуют три языка: немецкий, итальянский и государственный французский.

Программа полиязычного образования, внедряемая в Казахстане, является уникальной и 
подразумевает, в отличие от западных аналогов, параллельное и одновременное обучение 
на трех языках.

Обучение языкам, связанное с ознакомлением с культурными, историческими, социальными 
ценностями каждого языка должно служить средством взаимопонимания между народами. 
Формирование языковой компетенции представляет ценность в обогащении своей собственной 
культуры в целом.

Э.Ахметжанова
Главный специалист ГУ Отдел внутренных политики,

культуры и равзития языков Абайского района

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ ІС ЖҮРГІЗУ 
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ПОЭЗИЯ
ЕГЕМЕНДІ ЕЛ

Жас ғасыр толық, думан шаттық  үнге, 
Жоғалған қайта оралды дәстүріме.
Еңселі елміз бүгін егеменді, 
Қол жетті арман еткен жақсы күнге! 

Құшағын кеңге жайып қанатының, 
Жаңғырып жатыр бүгін ана тілім. 
Татулық ұран болған бүл өлкеде, 
Тапқандай ұлы достық жарасымын. 

Ұрпағы ұран еткен баба даңқын, 
Қазағым – қасиетті дана халқым!
Елміз біз, еркіндігін ту қып өткен, 
Ертеңі, болашағы, жаңа жарқын.

Бұл менің аяулы Отан жанарғаным, 
Көкжиектен әлі де қаранғанмын. 
Айғағым Тәңірі алдында тәуекелмін. 
Мың жылдан да әрі асып бара аларым! 

Арай Каримсакова 
№4  НОМ, Қызыл кенті

ТӘУЕЛСІЗДІК 
Тәуелсіздік – бақыты ғой елімнің, 
Тәуелсіздік шаттығы ғой жерімнің. 
Қолға қонған бақ құсындай аялаған. 
Бағы ғой теңдесі жоқ бұл елімнің. 

Айкөбенова Айлана 
2 «Ә» сыныбы

Тәуелсіздік - 
тұмарым! 

Тәуелсіздік - тұмарым,
Бәйтерегім шырағым. 
Ел мерейін өсіріп,
Мен де шыңға шығамын. 

Еңбек етіп, табысты, 
Қолдан бермей, намысты. 
Мен әлемге танытам,
Қазақ деген халықты! 

Мақан Еркеназ
2 «Ә» сыныбы

 

Астана!
Астана – жас қалам! 
Көркейе бер бас қалам. 
Гүлдене бер – Астана,  
Елордамыз – Астана!

Рахметолла Ажар 
2 «Ә» сыныбы

Еңселі 
ел ордам! 

Ару қала, сұлу қала, 
Арман қала астана!
Саған әнім, саған жырым, 
Арналады жас қала!

Көркі сенсің елімнің, 
Сәні сенсің жерімнің. 
Бір көргеннен өзіңе. 
Ғашық болар әр адам. 

Әсемсің сен, жас қаласың. 
Бар әлемді мойындатқан.
Әлемнің кереметі, 
Көздің жауын алар бәйтерегің, 
Елордасы қазағымның, 
Жасасын жас Астана!

Метжан Досжан 
2 «Ә» сыныбы

Астанам – 
бас қалам! 

Киелі менің елордам, 
Арудай сұлу таранған. 
Береке-бірлік достықтың. 
Тұнығынан нәр алған. 

Күн болып қарайды, 
Шуақ боп тарайды. 
Әлемге нұр шашқан, 
Астанам арайлы.

Жолдас Димаш
2 «Ә» сыныбы

Отан 
Отан – елдің анасы, 
Отан – жердің анасы. 
Бақытты ма дәл мендей, 
Отансыз ел баласы?!

Бар байлықтың басында, 
Туған Отан тұр биік.  
Пейілі үшін қазақтың, 
Маңдайынан нұр сүйіп. 

Тыныш менің Отаным, 
Ырыс менің Отаным.
Ардақтайтын Отаным,
Мен отаншыл ботамын. 

Жалғыз Отан өзіңсің, 
Жүрегімнің түбінде. 
Оттай ыстық сезімсің, 
Күнім, Отан, күлімде. 

Амангелді Ақпейіл
2 «Ә» сыныбы 

Отан 
Отан ана, жер ана, бәрі де сен, 
Мен сен үшін отқа түсем. 
Ұлы жерім, отаным сен ғанасың, 
Тақпақты саған арнап жазамын мен! 

Рымбек Әділбек 
2 «А» сыныбы 

Елім менің 
Менің елім – Қазақстан. Көгінде күн нұрын 

төккен, жерінде гүл жұпар сепкен менің елім. 
Алтын дәнді даласы бар, ақ күмістей қаласы 
бар, менің жерім. Аңсаған күнге қол жеткізген 
– ТӘуелсіз туған жерім. Кешегі ашаршылықтан 
аман қалған қайран елім. Отан үшін от кешкен 
Ұлы елім. Желтоқсанда мойымаған нар елім. 

Міне, сондықтан да біз бүгінде жауы-
рыны қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай ба-
балар ұрпағымыз. Жаужүрек мың баланың 
ұланымыз. Біздер көп ұлттымыз, доспыз, 
татумыз. өз тіліміз бен дініміз бар ұшқыр елміз. 
Рухтымыз, күштіміз! 

О,  туған жер ім,  туған ел ім!  Мен 
сенің кішкентай жүрегіңмін. Ал сен менің 
мақтанышым Ұлы Отанымсың! Елім менің – 
мен сені шексіз сүйемін! 

Емелханұлы Нұрғиса
2 «А» сынып оқушысы 

Отаным 
менің 

Қазақстан!
Отаным менің Қазақстан 
Қарызбын саған әрқашан. 
Азаматтық борышты, 
Өтеуге мәңгі талпынам.  
Қазақстан!
Атыңнан сенің айналам! 
Бас иіп саған өтемін. 
Жасай бер, жаса, Қазақстан! 

Қанат Руслан 
5 «А» сыныбы 

Тәуелсіздік 
– тәу етер 
киелі ұғым 
Менің Қазақстаным - әуелі «Мың өліп, мың 

тірілген» қазақтың ежелгі тарихи мекені. Құт-
береке дарыған, ата-баба шашақты найзамен 
қорғаған асыл аймақ. Еркін елдің егемендігі – 
жоғалғанымыздың көзі, іздегеніміздің өзі екені 
ақиқат. Жаңа ғасырда, үшінші мыңжылдықта 
дүние жүзінің айтулы елдерінің қатарында 
Қазақстан Республикасының аты тұрғаны 
қандай мақтаныш! 

Тәуелсіздік тарихында күллі ғасырдың 
арман-тілегін арқалап, мақсат-мұратын 
аспандатқан, абыроймен жүзеге асырған 
талай істер бар. Ең бірінші – елдігіміздің 
белгісі - рәміздеріміз, ата заңымыз, төл 
теңгеміз. Мен – қыраны күнді құшқан Туымыз 
құдірет, күлдіреуішінен  ерлік пен елдіктің  исі 
аңқып тұрған Елтаңбамыз қасиет, асқақтата 
шырқайтын Әнұранымыз өсиет деп білемін.

Менің елім – шалқыған шалқар теңізі, 
тау-тау толқындары, аударылып-төңкеріле 
буырқанған мұхиты болмаса да, жәннат да-
риясы бар, мыңғырған төрт түлік малы бар, 
жер қойнауы түрлі қазба байлықтарға бай жер. 
Бүгіні – берекелі, болашағы мерекелі өлке. 

Тәуелсіздік – бүгінгі ұрпақ үшін қасиетті де 
қастерлі ұғым. Мен егемен елде өмірге келдім. 
Тәуелсіз Қазақстанның төл перзенті екенімді 
мақтан етемін. Біздер, жас жеткіншектер, 
талай қиындықтарды жеңген алыптардың 
ұрпағымыз. Болашақта елімнің гүлденіп, 
көркеюі үшін білімді болуымыз керек.  
Елбасының мынадай ұлағатты сөзі де бар: 
«Қазақстан болашағы – келешек ұрпақьың 
қолында, ұрпақтың тағдыры ұстаздарда». 
Ал біздер, өз армандарымыз бен өнегелі 
де білімді маман болуға тек еселі білімнің 
арқасында жете алатынымыз анық. Елімнің 
ертеңі үшін аянбай еңбек ету, оқу оқып, білім 
игеру – ең басты парызымыз деп түсінемін. 

Мақан Жібек 
5 «А» сыныбы 

16 желтоқсан 
Тәуелсіздік  

күні
1991 жылдың 16 желтоқсан айында 

Қазақстан тәуелсіз ел болды. Тәуелсіздікке 
жету оңай болған жоқ. Біздің ата-бабала-
рымыз азап та ,аштық та, қиындық та көріп 
тәуелсіздікке жетті. Қазақстан деген атпен 
бүкіл әлемге танымал болдық. Беделді және 
мақтанарлы ел болдық. Аз уақытта көптеген 
жетістіктерге қол жеткіздік. Көптеген елдер-
ден әлдеқайда алға шықтық. Халқымыз 
бостандықты аңсап жігер білдірген. Содан 
кейін ғана еліміз өзінің тәуелсіздігін алды. 
Тәуелсіздік барлығымыз үшін ерекше күн. 
Ол татулықты және бостандықты білдіреді. 
Жастарға патриоттық сезімдерін білдіруге 
үйретеді. Осы тәуелсіздікке жету үшін Ел-

Жаса, 
Тәуелсіз 

Қазақстан!
О,қазағым желбіреді міне, көк туың!
Кең байтақ Қазақстан ,байтақ  жерім!
Келеді өзіңді айта бергім,айта бергім.
Өзіңнен өсіп өнді талай Елің!
Ансаған армандарға жете бергің,
Қазақтың мәртебесі өсе бергің.
Тілеймін әлі де даңқына жете бергің,
Мәңгілік Қазақ ел болып қала бергің.

 Авторы: 4 «Ә» сынып оқушысы 
Бағазат Нұргелді

Тілім менің  
Қазақ болып туғаныма мақтанамын,
Тілінде анам  сөйлесем шаттанамын.
Қазақ тілі мен үшін асыл мұра,
Сол асылдан шынында бақ табамын.

Қазақ тілім байлығым барымсың ғой,
Мен қазақпын дегеннің арысың ғой.
Тілім менің болса аман менде аманмын,
Өйткені сен қазақтың жанысың ғой.

Рухым менің өшпейді тілім барда,
Жарқырайды жайнайды күнім барда.
Мәңгілікке қадамдап жүре берем,
Ана тілде алған мол білім барда.

Ең ардақты сенсің ғой тілім менің,
Бір өзіңсіз болмайды күнім менің.
Бір өзіңсіз өспейді-өнбейдіде,
Жапырағын жаймайды гүлім менің.
 
Ең қадірлі сенсің ғой тілім менің,
Бір өзіңе арналады жырым менің.
Бір өзіңмен көгеріп көктеймін ғой,
Тіліменен бірге ғой сырым менің.

         Егеев Мухамет Субебекулы

Ел аңсаған 
азат күн!

«Тәуелсіздлік ащы термен келген тәтті 
жеңіс!» 

Н.Ә.Назарбаев 
Аспан асты жер үстінде, Еуразия 

кеңістігінде мекен еткен – байтақ мемлекет! 
Тулаған жан мен қайнаған қанның тоғысып, 
азаттық дейфтін қасиетті ұғымның тағдыры 
талй мәрте сыналған сәтте еш қайыспаған, 
қаймықпаған, орнынан тік тұрып, алға қарай 
қадам басқан Ұлы ел! Ғаламның түрлі 
белестерін бағындарып, кешегі қилы күндерді 
ертеңгі жарқын болашаққа айырбастағанына 
27 жыл толған – Қазақ елі. Азаттықтың ақ 
таңы көрінбей тұрып, тағдыр шыр айналған 
сәтте бұл елдің қайсар батырлары бас көтеріп, 
«Тәуелсіздік» деген сөзді ұран етіп алдыға, 
болашақтың кемел жолына қадам басты. Жан 
мен тәннің, өмір мен өлімнің таңдалар сәтінде 
де ұраны «Азаттық» болды. Азаттық жолын-
да қаншама қан төгілді, сынға түсті. Жанын 
құрбан етті. Бұның бәрі кешегі ардақтылардың 
бүгінгі өмір бейнесіне арнаған ұлы сыйлығы. 
Олар мәңгілік өмірдің мәңгілік бейнесін салған 
біздегі ұлы суретшілер!

Тәуелсіздік орнаған 27 жылдың ішінде, 
біздің, яғни азат елдің кешегі тарихы бүгінгі 
елдің шоғыры биік мұнарасына айналып, 
батырлар рухы дем беріп, өркениет пен 
мәдениеттің асқақ шыңына шығып, ұлт-
санамызды жаңғыртып, мақсатымызды 
айқын түрде жариялап, күй қылып шалқытып, 
жыр қылып төгілтіп, әлемге байрағы биік ел 
болып танылып келеміз. Біздегі болашақтың 
жарқын ұраны мәлім: мәңгілік өмірдің мәңгілік 
бейнесінің жолын суреттеп, ұлылардың 
ұлы жолымен жүріп, заман көшіне ілесіп, 
өркениеттің ең жоғарғы сатысына шығу. Яғни 
дамыған 30 елдің қатарынан көріну. 

Ұлы сыйды қолымызға төгіп берген, көк 
байрағымызды желбіретіп, кешегіден бүгінге, 
бүгінгіден ертеңге деген бағытты айшықтап 
берген, кербез Еуразияның кең жерін сыйлаған 
ұлылар аманатына қиянат жасамау – ұрпақ 
міндеті. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев айтқандай, 
«тәуелсіздіктің тар жол тайғақ кешуінен, беттен 
қағар желінің есуінен тайсалмауға тиіспіз!». 
Иә, солай! 

Аруза Абдрахманова 
А.Құнанбаев атындағы №5 мектеп 
гимназияның 10 сынып оқушысы

Жетекшісі: № 1 қосымша білім беретін 
мектеп – орталығының бастауыш сынып 

мұғалімі Әбеу Айгерім Аманжолқызы

Тәуелсіз 
Қазақстан!

Мен – қазақпын мың өліп, мың тірілген.
Жөргегімде таныстым мұң тілімен
Жылағанда жүрегім, күн тұтылып,
Қуанғанда күлкімнен түн түрілген.
«Қазақстан» деген жалғыз ауыз сөздің 

құдіреті мен қасиетін осы жерде туған және 
осы өлкеде өскен әрбір азамат өзін сер-
гек сезінуі парыз. Қанша жыл армандаған 
тәуелсіздігімізге қолымыз жетіп, 1991 жылдың 
16 желтоқсан Тәуелсіз мемлекет болдық.
Осы армандаған тәуелсіздікке қаншама 
күштің, еңбектің арқасында жеттік. Мен 
Тәуелсіз елдің ұрпағымын. Себебі, Елба-
сымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұлт 
көшбасшысы, аты әлемге әйгілі Астанамыз 
бой көтерді, өз әнұранымыз ,елтаңбамыз, ту-
ымыз бар. Туымыз желбіреп бақытты елдердің 
қатарындамыз. Тәуелсіздік- тәнірдің біздің 
ұрпққп берген үлкен бақыты, халқымыздың 
мәңгілік құндылығы. Жиырма жылдан астам 
уақыт ішінде елдің әл-ауқаты көтеріліп төл 
мәдениетіміз бен мемлекет тілді жаңғырту 
ісінде қыруар жұмыстар жүзеге асқан.16-
желтоқсан ата- бабаларымыздың арманы 
орындалып,жасампаздылығымызды жаңа 
белеске көтерген Тәуелсіз күні 1991 жылғы 
16 желтоқсан Президент Нұрсұлтан На-
зарбаев қол қойған. Сонымен өз ойымды 
қорытындылай келсем, біз тәуелсідікке қол 
жеткізу үшін қаншама қиыншылықтан өттік. 
Мен Тәуелсіз елдің азаматшасы болғаныма 
қуанамын, мектебімді ойдағыдай аяқтап, 
елімнің белгілі де беделді қызметкері боламын. 
Бұл ойыма,арманыма кәміл сенемін! 

№ 1 ҚББМО 4 «Ә» сынып оқушысы: 
Алимбекова Нұрай

 Жетекшісі: Әбеу Айгерім 
Аманжолқызы

Тәуелсіз 
Қазақстан!

Қазақстан талай рет тұтасымен қырылып 
кетуге шақ қалды. Бірақ өмірге деген 
құштарлық, еңсесі түскен елді қайыра түзетіп, 
қайтадан тәуекел тұғырына қондырып отырды. 
Нұрсұлтан Назарбаев.

 Біз бақытты ұрпақпыз... Себебі, ата-ба-
бамыз көрген шапқыншылықты, табаны тілім-
тілім болған босқыншылықты, бір түйір дәнге 
зәру болған аштықты талай боздақтың жанын, 
жақынын алған сұр соғысты мына біздер, 
жас ұрпақ көргеніміз жоқ.Бейбіт өмірмен 
қатар,аталарым армандаған, өз қолы жетпесе 
де келер ұрпағы үшін күрескен, қазып қалсаң 
асты қазынаға толы кең байтақ жерді, бай 
тілді, тәрбиеге тұнып тұрған салт- дәстүрді, ең 
бастысы тәуелсіздік тәтті дәмін татып жатқан 
жарқын ұрпақпыз. Әлем картасының бетін 
ашқанда тоғызыншы орынды алып жатқан 
кең байтақ Қазақстанымыз күн санап жетіліп, 
озық 50 елдің қатарына кірді.  Балаларға 
әжелері айтатын кешегі «Ер төстік» сияқты 
еліміз күн санап жетіліп, туын, елтаңбасын, 
әнұранын, ата заңы мен теңгесін еңгізіп, 
тәуелсіздік тұғырында еліміздің Астанасы 
жаң Астана қаласы бой көтерді. Аздаған жыл 
ішінде Азияда т.б үлкен іс-шаралар өткізіп 
жер шары халқының мойнын өзіне бұрғызды. 
Тәуелсіз еліміздің жеткен жетістіктері мына 
біздер сияқты жас ұрпаққа ұмытылмас тарих 
екені сөзсіз.

 Қазақстан – ата – бабаларымыздың  ме-
кен еткен, ежелгі қонысы. Елімізде сан түрлі 
ұлттардан құралған ұлт өкілдері қоянқолтық 
еңбек етіп, тату –тәтті өмір сүріп жатыр. Біздің 
еліміз бүкіл әлемге қоғамдағы татулықпен 
ынтымақтастықты сақтаудың, мәдениет пен 
діндердің үйлесімді дамуына қамқорлық 
жасаудың ерен үлгісін көрсетіп отыр. 

Тәуелсіздік- ащы термен келген тәтті 
жеңіс,

Төгілген қанның, өлмеген жігердің отымен 
келген ұлы күн!

№ 1 ҚББМО 4 «Ә» сынып оқушысы: 
Нұрмұхан Дарын

 Жетекшісі: Әбеу Айгерім 
Аманжолқызы

басымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
көп күш қосқан. Елбасымыздың арқасында 
мемлекеттік рәміздеріміз,Ата- заңымыз,ұлттық 
валютамыз,жаңа Астанамыз дүниеге келді. 
Әлемге  әйгілі болып «Қазақстан Республи-
касы» деген атаққа ие болдық және тәуелсіз 
мемлекет құрдық. «Біз тәуелсіздікті ақылмен, 
ата- баба жолымен алдық деп ойлаймын» деп 
Н.Ә.Назарбаев бекер айтпады. Өйткені біздің 
халқымыз өте тату, мәдениетті, дана халық. 
Жеріміз үшін, еліміз үшін күресіп бостандықты 
армандап барлық күшін салып тәуелсіздікке 
жеттік.

Бабамның да арманы,
Осы  еді ғой аңсаған,
Тәуелсіздік таңдары
Бақ береді баршаға.
Көк туымды қолыма
Бүгін берік ұстадым
Түсті бақыт жолыма
Менің Қазақстаным! Деген сөздермен 

мен Қазақстанымның тәуелсіздік алғанына 
ризамын.

   №1 ҚББМО 4 «Ә» сынып оқушысы 
Тойшыбай Нұргүл

Жетекшісі: Әбеу Айгерім 
Аманжолқызы
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Екінің  бірі
Адамдар бір бірінен бөлектенді,
Айырма бұдан артық керек пе енді
Біреудің иті жемей қойғандарын
Біреулер тамақ қылып қоректенді.

Дүние бара жатыр құты қалмай
Момындар несібеден ұтылардай.
Біреулер бір перзентке зар боп жүрсе,
Біреу жүр сәбиінен құтыла алмай.

Армандар ай біреуге аласарған
Қайран бақ ай оп оңай қона салған.
Біреу жүрсе басына пана таппай,
Ал біреулер сарайдай мола салған.

Той тойлап, ойға келмес істер қылып,
Тойғандар барға шүкір ете алмады.
Базбіреу жердің жүзін араласа,
Ал біреу көрші ауылға жете алмады.

Санаға симай қойды мына жалған 
Бозторғай босағаға ұя салған.
Біреулер өлмеу үшін өңмеңдесе
Ал біреу жап жас жанын қия салған.

Бабадан қалған салтты сақтап ұқтым
Алладан адасудан сақтаныппын.
Біреу жүр тіл дәстүрім деп шырылдап
Біреу тұр сөзін сөйлеп жат халықтың.

Жаратқан адастырма мұнша адамды
Тазала сүттен әппақ қыл санамды.
Біреулер жалаңаштап тәнін ашса,
Біреулер қапқа оранып тұмшаланды.

Шырылдайды бұқара текке неге
Заман сол дейді біреу өкпелеме
Біреулер масайраса нашаға елтіп
Біреулер қарсы боп жүр екпеге де.

Керегі жоқ біреуге халқының да
Қажеті жоқ әдебі салтының да.
Біреуге арман болған әппақ ару
Бір шалдың бара жатыр қолтығында.

Шындық сол бәрі де артта қалатыны
Бәрінің қара жерге баратыны.
Біреудің бір шайлыққа жұмсайтыны
Біреудің бір айда әрең табатыны.

 Бір жағың бақ, бір жағың батпақ лай
Қайран елім, есінеп жатқаның ай.
Біреу менің түсінер, сезімімді...
Біреулерден пендеңді сақта құдай  

Охан Закария

                                         Кредит
Кредит еселенген өсімімен
Кіреді кейбіреудің есігінен.
Кірген соң оңайлықпен шықпай қойып,
Қиналды талай адам кесірінен.

Діндарлар кредитті харам дейді 
Сонда да біздің қазақ алам дейді.
Аш жалаңаш жүрсем де ақырындап,
Құтылам, бірнәрсе ғып жабам дейді.

Біреулер кредитке үй алыпты
Бір алып дәніккен соң жиі алыпты.
Соңында жұмысынан шығып қалып,
Жаба алмай кредитін қиналыпты.

Қарамай шамасына артық алды
Мойнына ауыр жүкті артып алды.
Қарызы қайтпаған соң банк келіп,
Кепілге қойған үйін тартып алды.

Әлдекім кредитке көлік алды
Қарызды пәлен жылға бөліп алды.
Буына масаттанып тұлпарының
Байқамай тас талқан ғып соғып алды.

Жылан толы болмай ма қазына асты.
Кім оңай берер дейсің әзір асты.
Бір күнгі тойдың бітпес қарызының 
Кесірінен талай жас ажырасты.

Көбейді кредиттің талай түрі
Өсім, пайыз бәрінің санайтыны.
«Сегізінші жұт»  болды Қазақ  үшін
Банкілердің барыңды тонайтыны.

Құл қылды, қу кредит батыр ерді,
Құтылады қалайша пақыр енді
Шетелде  банкіні адам тонайды екен,
Ал бізде банк тонап жатыр елді !
                                            Охан Закария

Ел басқарған кемеңгері қазақтың,
Маңдайына біткен бағы алаштың.
Нұрсұлтандай ұлы бар ,л бақытты,
Бар әлемге қазақ атын танытты.

Мен боламын келешегі қазақтың,
Жолын жалғар Нұрсұлтандай атамның.
Қазақ үшін қасық қаным қалғанша,
Өсіп ертең бір кәдеңе жарармын.

Айдымбек Мансур.
Қарағанды облысы Абай ауданы
Сарепта ауылы Дзержинск ЖББ 

мектебінің 3-сынып оқушысы 

Президентім ол менің мақтанышым,
Көп ғой елге атқарып жатқан ісің.
Еліміздің тыныштығы арта берсін,
Өзіңменен ел алға басқаны шын.
Қарағанды облысы Абай ауданы

Баделхан Аружан Айқанқызы
Сарепта ауылы Дзержинск ЖББ 

мектебінің 3-сынып оқушысы 

Сергей Есениннен.

Парсы 
сарындары

Шаганем,
менің

Шаганем!
Шаганем,менің Шаганем!
Солтүстіктен едім мен,
Айтуға саған бейіл мен,
Қарабидайын ай астында төгілген,
Шаганем,менің Шаганем!

Солтүстіктен едім мен ,
Жүз есе артық онда ай да.
Ширазың әсем керілген,
Рязаньнің жері болмайды,ә!
Солтүстіктен едім мен.

Айтуға саған бейіл мен,
Шашым да бұйра бидайдай.
Қаласаң,орап мейірлен,
Шыдаймын бір сәт қиналмай,
Айтарым саған—жерім кең.

Ай  астында төгілген
Қарабидайды көр де,мені көр.
Қымбаттым,күл де әзілде,
Түсірме еске әзірге
Қарабидайымды төгілген.

Шаганем,менің Шаганем!
Солтүстікте қыз бар тағы да,
Ұқсайтын саған,а,құда,
Жүр ме екен мені сағына,
Шаганем,менің Шаганем!
                                                                      1924.  

ПОЭЗИЯ

Сен 
айттың  ғой 
Сағдиың...

Сен айттың ғой Сағдиың,
Сүйіпті деп тек төстен.
Тоқтай тұршы,сәл,күнім,
Қалмаспын мен де ол көштен.

«Евфраттан әрі раушан гүл»,
Дедің-ау әсем ғұмырда.
Бай болсам егер жан салдым,
Басқаша әуен құруға.

Қисам бір соның сабағын,
Қанағат қонар көңілге.
Кімді мен артық табамын,
Шаганемнен басқа өмірде.

Қинама мені мәніңмен,
Айтпасқа саған хақым жоқ.
Ақын боп туған сәніммен,
Сүйісіп өтем ақын боп.
                                                     19.12.1924.

Новогодний 
вальс

I
Минуты бегут и с собою уносят часы и дни,
И праздничный вечер вокруг зажигает 

свои огни.
В вальсе кружится метель-кружевница, 

а снег идёт!
И росчерк морозный на окна ложится под 

Новый год.                                             

II
Всё ждёт, затаившись какого-то чуда и 

волшебства,
И льдинки в сердцах растопили навеки 

любви слова.
Вот сказка вернулась, по улицам бродит, 

идёт в дома.
И мир серебрится – колдует царица – 

сама Зима!                                                      

III
Вся хвоя пушиста, вся хвоя душиста в 

кольце огней,
И с ней оживают мечты и надежды ми-

нувших дней. 
Весь мир в этот вечер торжественно све-

тел и чист – для нас!
И плавятся свечи, как наши печали, в 

полночный час!                                      
Е. В. Руденко (Дулина)

«Тәуелсіз ел – жарқын болашақ!»
Тәуелсіздік – бабалар арманы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік – таңбасы 

таста, қаны қар жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. 
1 9 9 1 

ж ы л ы  1 6 - 
желтоқсанда 
п р е з и д е н т 
Н ұ р с ул т а н 
Н аз а р ба е в 
қол қойған 
К о н с т и т у -
ц и я л ы қ 
заңынан ба-
стау алған 
тәуелс і зд і -
гімізге міне 
27 жыл тол-
ды.

О с ы 
м е р е к е г е 
сәйкес, То-
пар кенті « 
А й н а л а й -
ын» бөбек-
ж а й ы н д а 
« Т ә у е л с і з 
ел – жарқын болашақ!» атты ертеңгілік мерекесі өтті. Іс-шарамыздың барысы бойынша 
бүлдіршіндеріміз Қазақстан Республикасының Гимін орындап,  сол қаһарлы желтоқсанның 
ызғарына қарсы тұрған жастардың жалынды рухы мен ерліктерінің арқасында шаңырағы 
биік, керегесі кең мемлекет болып қалыптастық деп бүлдіршіндердің білімдерін толықтырдық. 
Ызғарлы желтоқсанның жас құрбандарын Қайрат Рысқұлбеков, Ербол  Сыпатаев,

Ләззат Асанова, Сабира Мұхамеджанованы еске алып, олар туралы мағлұмат бердік. 
Орыс тілінде оқытылатын «Ақтолқын» ересек тобының балалары Отан, тәуелсіздік  туралы 
тақпақтарды мәнерлеп айтты. Балалар тақпақтармен шектеліп қана қоймай,  «Отаным менің 
- Қазақстаным» атты ән шырқады. Күншуақ ортаңғы тобының қыздары «Айгөлек» биімен таң 
қалдырса, Ақбота ортаңғы тобы «Елбасы» әнің шырқап берді. Әр топ осы мерекеге жоғарғы 
деңгейде дайындалып, өз өнерлеремен таң қалдырды. Бөбектер «Байтерек», «Шыбықты 
сындыр» деген сықылды ойындар мен т.б ойындар ойнады.

Алға қойған мақсатымыз болашақ азамат пен азаматшаларды  өткен тарих пен ертеңгі 
тарихымызды білуге, құрметтеуге және оны сыйлауға, дәріптеуге үйретіп, саналы да, салиқалы 
ұрпақ тәрбиелеу.  Бұл мақсат  жылдан жылға орындалып, қанатын кең жаюда.

Абильдина Дамира
Абай ауданы, Топар кенті  «Айналайын бөбекжай» тәрбиешісі

МАЛЕНЬКИЕ ПАТРИОТЫ
Д е н ь 

Н ез а в и -
симости -  
праздник 
свободы, 
м и р а ,  
д о б р о го 
согласия 
всех лю-
д е й  н а 
о с н о в е 
закона и 
справед-
ливости. 
По всему 
Казахста-
ну прохо-
дит мно-
ж е с т в о 
т о р ж е -
ственных 
праздни-
ков и ме-
р о п р и я -
тий. Дети 
и сотрудники КГКП «Ясли-сад Солнышко» тоже не остались в стороне. 

Воспитателями в  группах были проведены  тематические беседы по ознакомлению с 
историей и природными богатствами нашей Родины «Славлю тебя, мой Казахстан!». Проведен 
цикл тематических занятий «Моя Родина – Казахстан!», целью которых было нравственно – 
духовное и патриотическое воспитание детей.  

Спортивные мероприятия, посвященные этому празднику, прошли в атмосфере  добро-
желательности. Цель мероприятия: пробудить в детях чувство патриотизма, любовь к Родине, 
стремление к дружбе,  взаимовыручке и  единству. Дети показали свои умения и навыки в играх-
эстафетах. Спортивное развлечение «Вместе мы сила»,  помогло детям приобщиться к культуре 
Казахстана через народные национальные игры: «Байге», «Арқан тарту», «Тақия тастамақ». 
Праздник вызвал у детей гордость за свою страну, веру в добро и прекрасное будущее.

«Земля щедра к тем, у кого руки добрые» — гласит народная мудрость. Пожелаем же и 
мы, что бы звезда нашего государства светила ярко и высоко. 

Н.Черкасова, Е.Скок «Ясли-сад Солнышко»

МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

 Мы дети Независимого Казахстана
16 декабря 2018 

года в Коксунском 
сельск ом  окру ге 
был о  проведено 
мероприятие,  по-
священное праздно-
ванию  Дня Незави-
симости Республики 
Казахстан  « Мы дети 
Независимого Казах-
стана».   Перед на-
чалом праздника в 
фойе Дома Культуры 
была организована  
книжная выставка.   
Детям раздавали 
сладкие подарки и 
напитки,  спонсором 
выступил Караба 
Сержан.    Присут-
ствующих поздра-
вил  аким Косунского 
сельского округа Оразбеков Б.М.  Своим выступлением гостей радовали  дети из  КШДС 
«Ақбота»,  учащиеся Коксунской ОШ, артисты из города Караганды.        Поздравления с Днем 
Независимости РК прозвучали от руководителей крупных  крестьянских хозяйств: Жабяк 
М.И. и Жабяк Г.А. Почетными грамотами и благодарственными письмами  были  награждены 
руководители  организаций и крестьянских хозяйств, сотрудники,  отличившиеся  высокой 
трудоспособностью  и активностью в общественной жизни округа. Спонсором награждения вы-
ступил глава к/х «Макс» Жабяк М.И.  Завершением праздничного мероприятия была дискотека.

Ли Р.К. председатель  местного сообщества 

* * *

* * *
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Біз тәуелсіз Қазақстанның 
тәуелсіз, бақытты ұрпағымыз. 
Бейбітшіліктің туын алдағы 
уақытта біздер қалықтатамыз. 
Д а рха н   д а л а н ы ң  д а р а 
тұлғаларының бірі де бірегейі 
- ақын Мағжан Жұмабаев:

Арыстандай айбатты,
Жолбарыстай қайратты,                       
Қырандай күшті қанатты,
Мен жастарға сенемін! 

- деп жырлап, бізге үлкен 
сенім артқан. Ел болашағы - 
жастардың қолында. 

Абай ауданының №10 
м е к т е п - г и м н а з и я с ы н д а 
Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 27 жыл толуына  
байланысты «Тәуелсіздікке 
тәу етеміз!» атты 1-4 сы-
ныптар арасында мәнерлеп 
оқу сайысы 13-желтоқсанда 
мектебіміздің кітапханасында 
өткізілді. Іс-шараның ашылу 
салтанатын мектебіміздің оқу 
ісі меңгерушісі Асауова Г.Р. 
ашып берді. Мәнерлеп оқу 
сайысына  оқушылар ерекше белсенділікпен 
қатысты. Ерекше көзге түскен оқушыларды 
әділ бағалап, марапаттау үшін  әділ қазы 
мүшелері тағайындалды. Олар: қазақ тілі 
мұғалімі Талипова Э.Ж., мектебіміздің 
кітапхана меңгерушісі Мухутдинова М.И., 
бастауыш сынып мұғалімі Смагулова Г.А. 1-4 
қазақ сынып оқушыларының арасынан 22 
оқушы қатысты.

Мәнерлеп оқу сайысын мектебімізге 
алғаш аяқ басқан бүлдіршіндер бастады. 
Әділқазылар шешімімен төмендегі оқушылар 
марапатталды. 2 «Ә» сынып оқушысы Амет-
бай Бекзат бас жүлдеге, 1 орынға 2 «А» сынып 
оқушысы Кенжебай Нұртілек ие болды. Ал 
2-орынды 2 «А» сынып оқушысы Мажитов Бах-
тияр, 3 «Ә» сынып оқушысы Наурызбай Жас-
мин, 4 «Ә» сынып оқушысы Бауыржанқызы 
Аянат иеленсе, жүлделі 3-орынға Қабылбек 
Қасым 3 «Ә» сынып оқушысы, 1 «В» сынып 

ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫНДА

оқушысы Дүйсенбай Нұрай, 3 «Ә» сынып 
оқушысы Смаилова Аружан ие болды. Осы 
іс-шараға оқушыларды дайындап, өз мәресіне 
жеткізген сынып жетекшілерінің, яғни Смагу-
лова Г.А., Аврай А.И., Иргебай Ж., Жакупова 
А.Ө., Искакова Т.Т., Шамбулова А.А., Болы-
баева С.Т. еңбегін айтып қоюымызға болады.  

1986 жылғы 16-желтоқсанда болған 
Желтоқсан оқиғасын көз алдымызға елесте-
теп, мұғалімдер мен оқушылардың көздеріне 
еріксіз жас келтірген Кенжебай Нұртілек, 
Аметбай Бекзат, Мажитов Бахтияр атты 
оқушыларымыздың талантына тәнті болдық. 
Мектебімізде тәуелсіздіктің талантты да да-
рынды, алғыр ұландары өсіп келе жатқанына 
қуанышпен, үмітпен қараймыз. 

М.Мухутдинова №10 МГ кітапхана 
меңгерушісі, 

Әлемгүл Аврай бастауыш сынып 
мұғалімі 

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ТӘУ ЕТЕМІЗ!

Абай Құнанбаев атындағы №5 мектеп-гимназиясында тәуелсіздік күніне «Елімнің бақытын 
тербеткен Тәуелсіздік» тақырыбындағы мектепішілік мерекелік іс-шара өткізілді. Іс-шара  
оқушыларды Отанды, елді, жерді сүюге туған ел тарихын білуге, еліміздің мемлекеттік рәміздерін 
қастерлеуге тәрбиелеу  мақсатында жүргізілді. Мерекелік іс-шара  6-7 сыныптарының мың 
бұралған биші қыздарының көңілді биімен басталып, 3 «А» сыныбы оқушылары «Бала тілегі» 

әнімен жалғасты. Кезекті номер бойынша желтоқсан көтерілісінің бас құрбаны болған  Қайрат 
Рысқұлбековке  неше түрлі айла-шарғылар қолдана отырып, оны С.Савицкийдің өліміне кінәлі 
еткені жайында 9-10 сынып оқушыларының шағын көрініс қойды.  5 және7 сыныпта оқитын 
ағайынды Жакановтардың орындауында «Отан» әні шырқалды. «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз 
қазақ-домбыра» демекші 3 «А» сыныптың ұлттық аспабымыз домбырамен орындаған билері 
көрермендерді тәнті етті. Ата –бабаларымыз үш ғасырға жуық бойы ансап келіп, қол жеткізген 
Тәуелсіздігімізді мектебіміздің «Жас Өрен» үгіт насихат тобы Елбасымыздың сара саясатының 
арқасында жүзеге асып жатқанын қуанышпен жеткізе білді. Мерекелік  іс-шарамыздың соңын 
оқушылармыз «Қазақ елі» әнімен аяқтады.

Н.Дильдабекова, А.Тулеубаева Абай Құнанбаев атындағы №5 мектеп-
гимназиясының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары 

Д.Жакенова Бастауыш сынып мұғалімі  

Тәуелсіздік - тұғырым!
Тәуелсіздік! Еркіндікті 

бағалайтын мына дүниеде 
бұдан асқан асыл сөз бар 
ма екен!  Бабаларымыз 
аңсаған бұл тәуелсіздіктің 
қадірін біз түсінуіміз қажет. 
Тәуелсіздік күні қарсаңында 
ж а с  ж е т к і н ш е к т е р д і 
еліміздің тәуелсіз алғалы 
27 жыл ішінде жеткен та-
быстарымен таныстырып, 
Отанын құрметтей білетін, 
болашақта Қазақстанды 
өркендетуге өз үлесітерін 
қосатын азамат тәрбиеле 
мақсатында Қоянды негізгі 
орта мектебінде «Еркіндігім 
– елдіг ім, Тәуелсіздік – 
теңдігім» атты мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылды. 

Осы атаулы мерекемен мектеп директоры Н. Әбишев өзінің  ізгі тілегін білдіріп құттықтады.  
Мектеп мұғалімдерінің ұйымдастырған ұлы мерекеге арналған концерттік бағдарламасы 

жалғасын тапты. «Қазақстан жалауы» атты балалар өлең  шумақтарын  арнаса, әрі қарай 
көрініс қойылып, балалармен «Киіз үйді  кім тез жинайды»,  «Кім мықты», «Қыз қуу» ойындарын 
жүргізіп, балаларды бір қуантып, көрермендердің көңілінен шықты.  

Қыздар мен ұлдар қазақ биін билеп, балалар арасында «Өз Рәміздерімізді білеміз бе?» атты 
сұрақ – жауап ұйымдастырылса, ата- аналармен Отан жайлы мақал – мәтелдерді жалғастыру ой-
ыны жүргізілді. Қуанышымызға орай, белсенді қатысқа оқушылар мен ата-аналар марапатталды.

Азат елдің білікті, білімді, жігерлі, азаматтары болыңыздар! – дегім келеді. 
Н.Макерман Қоянды негізгі орта мектептің 

директорының оқу-тәрбие  ісі жөніндегі орынбасары 

Мен өз елімді сүйемін
Абай ауданы Топар кенті "Ақерке бөбекжай" КМҚК-да Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында 

«Мен қазақша сөйлеймін» жалпыреспубликалық акциясы аясында "Мен өз елімді сүйемін" 
атты бөбекжайішілік патриоттық әндер байқауы өтті. Байқаудың мақсаты мектеп жасына дейінгі 
балалардың бойында туған елге, Отанға деген сүйіспеншілік сезімдерін қалыптастыру, тұғыры 

биік тәуелсіз еліміздің нағыз патриоттарын тәрбиелеу болатын. Байқауға "Еркетай" ересектер 
тобы, "Қазына" ортаңғы және "Ақбота" ІІ кіші тобы тәрбиеленушілері қатысты. Әрбір қатысушы 
орындаған әндерін жүрекпен орындап, балалардың ойында Отанына деген сүйіспеншілік сезім, 
қуатты күш бар екені көрініп тұрды. Байқау нәтижесінде І орын "Еркетай" ересектер тобы, ІІ 
орынды "Қазына" ортаңғы тобы иеленсе, ІІІ орынды "Ақбота" ІІ кіші тобы тәрбиеленушілері 
иеленді. Байқауға қатысқан балалар марапатталды.                

 Г.Касымбекова «Ақерке бөбекжай» тәрбиешісі 

Елімнің бақытын тербеткен 
Тәуелсіздік!

Қ а з а қ с т а н  – 
т ә у ел с і з  ел .  С о л 
тәуелсіздік жолында 
қазақ бабам не көрмеді 
десеңізші? Еліміздің 
ба с ы н а н  аз а п  та , 
аштық та, сұм соғыста 
ө т т і .  « Ө т к е н і м і зд і 
ұмытсақ, болашақ бізді 
кешірмейді» деген ұлы 
даналық сөз бар емес 
пе? Осы даналықтың 
әрдайым жадымызда 
сақталғанын қалаймын.

Т ә у е л с і з д і к  – 
ұлттық тілдің, дәстүрдің, салт-сананың мызғымас тірегі, күші, алтын діңгегі, халықтың бақ 
жұлдызы. 1991 жыл – еліміздің Қазақстан деген атпен бүкіл әлемге алғаш қадам басқан жылы. 
Қазіргі Қазақстан әлем сахнасында мақтанарлықтай беделге ие. Қазіргі таңда Қазақстан жас 
мемлекет бола тұра, көптеген елдерден әлдеқайда алда. Тәуелсіздік – барлығымыз үшін 
ерекше қасиетті күн. Бірліктің, ынтымақтастық пен татулықтың күні. Мемлектіміздің тәуелсіздігі 
– ең алдымен халқымыздың бақыты. Сондықтан бүгінгі күні халқымыз өткенінен қалған тарихи 
өнегені, отансүйгіштікті, ұлтына деген махаббатты жоғалтпай, әрі қарай жастардың патриоттық 
сезіміне енгізуге ерекше көңіл бөлуіміз керек деген мақсатта Қарағанды облысы Абай қаласы 
әкімдігінің «Аққу бөбекжайы» КМҚК «Елімнің бақытын тербеткен Тәуелсіздік!» тақырыбы аясында 
барлық топтарда ертеңгіліктер өткізілді. Мерекелік ертеңгілікте ересек топ тәрбиеленушілері 
патриоттық ән-күй мен билер орындап, тарихи оқиғалардан көріністер қойып, өз өнерлерін 
көрсетті. Еліміздің тарихына байланысты көрме ұйымдастырылып ата-аналар жасаған қолөнер 
туындылары қойылды. Мерекелік іс-шара соңында тәрбиеленушілерге тәттілер тарқатылды.

Тәуелсіздік мерекесіне орай «Аққу бөбекжай» ұжымы халқымызды Тәуелсіздік күнімен 
құттықтай отырып, әрбір отбасыға амандық, саулық, бақыт пен шаттық тілейді.

Қ.Фазилова 
«Аққу бөбекжайы» КМҚК психологы                           

День Независимо-
сти во всем мире от-
мечается как один из 
самых главных празд-
ников, символизиру-
ющий основание го-
сударственности. Для 
Казахстана День Не-
зависимости вошел в 
историю как олицетво-
рение идеи о государ-
ственном суверенитете. 
Знаменательность этого 
дня состоит в том, что 
он усиливает и укре-
пляет чувство единства 
народа Казахстана. 

Ежегодно в декабре 
весь многонациональный народ Казахстана 
торжественно отмечает этот главный празд-
ник. В нашем комплексе уделяется большое 
значение патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения; формированию 
высокого патриотического сознания, чувства 
гордости за свою страну. С этой целью в КГУ 
«Комплекс «школа – детский сад Таңшолпан» 
прошли мероприятия, посвященные Дню Не-
зависимости РК.

Торжественная линейка открыла празд-
ничную неделю. Учителями казахского языка 
были проведены интеллектуальные игры 
в начальной школе. Цель мероприятий: 
воспитание чувства патриотизма, любви и 
уважения к Родине: обычаям, традициям, 
дружеских взаимоотношений между людьми 
разных национальностей, дополнение и за-
крепление знаний учащихся об исторических 
и культурных наследиях. «Елімнің бақытын 
тербеткен Тәуелсіздік» среди учащихся 1, 2 
классов «Тәуелсіздік – теңдесі жоқ байлығым» 
с учащимися 3 класса, «Тәуелсіздік тұғырым» 
с учащимися 4 класса. 

 Библиотекарь комплекса пригласила 
учащихся 1-4 классов на видеотур «Вечная 
земля – Ұлы Дала елі!». Мероприятие сопро-
вождалось яркой презентацией, демонстри-
ровался видеоролик о Казахстане.

Классные часы на тему «Новый казахстан-

Тұғыры биік – ТӘУЕЛСІЗДІК!

ский патриотизм - основа успеха многонацио-
нального общества» прошли во всех классах. 
В течение недели проходил конкурс рисунков  
«Будущее Казахстана». Школьники отразили в 
рисунках любовь к родному краю, гордость за 
свою Родину, показали в ярких красках красоту 
и величие природы Казахстана. 

Завершилась неделя конкурсом патриоти-
ческой песни «Битва хоров».  

Директор комплекса Иванова Г.В. поздра-
вила  всех присутствующих со знаменатель-
ным праздником, пожелала стабильности, 
процветания, крепкого здоровья, удачи, 
успешной учебы на благо нашей Республики 
Казахстан! Пусть процветает и славится наша 
страна Мәңгілік Ел!

 Лучших из лучших в конкурсе «Битва 
хоров», интеллектуальных конкурсах по ка-
захскому языку жюри наградило грамотами.

Все  мероприятия способствовали вос-
питанию патриотизма у учащихся, развитию 
уважительного отношения к государству, 
формированию позитивного отношения к обы-
чаям, традициям народа, развитию чувства 
сопричастности к судьбе Отечества.

А. Кожахметова 
Заместитель директора по УР,

А.Авхадеева 
заместитель директора по ВР, 

Н.Стеблий педагог-психолог 
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 «Тәуелсіздігің – тұғырың, 
егемендігің - елдігің» 

Тәуелсіздік - ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін 
орны ерекше мереке. Құлаайғыр ауылдық Мәдениет үйінде  «Тәуелсіздігің – тұғырың, егемендігің 
- елдігің» атты мерекелік концерт өткізілді. Салтанатты іс-шараны округ әкімі Н.Кенжебаев 
құттықтау сөзімен ашып, ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосып жүрген 
ауыл тұрғындарын мақтау грамоталарымен марапаттай отырып көптеген жылдар бойы сіңірген 
еңбектеріне алғысын білдірді.  Мәдениет үйі қызметкерлері қонақтардың құрметіне мерекелік 
арнайы бағдарлама даярлап,  әсем әндерін тарту етті.

ҚР Тәуелсіздігі күні құрметіне орай, ауыл жастары арасында жастардың белсенділігін арт-
тыру мақсатында баскетболдан ауыл ішілік достық жарыс өткізілді. Аталған спортық іс-шараның 
ұйымдастырылуына ауыл жастары белсене атсалысты. Жарысқа қатысқан Сұңқар, Алаш, 
Қайсар, Шахтер, Динамо, ООН командалары ішінен Динамо, ООН және Қайсар  командаларына 
сәйкесінше жүлделі үш орын берілді. Жеңімпаздар округ әкімі атынан мақтау грамоталарымен 
марапатталды. Сайыс өте тартысты әрі қызықты өтіп көрермендер көңілінен шығып, алдағы 
уақытта осындай іс-шараның жалғасын табуына тілектерін білдіріп тарқасты.

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күнін мерекелеуге арналған іс-шаралардың 
барлығы Елбасы Жолдауларын қолдауға, «Қазақстан 2030» стратегиясының қағидаларын 
насихаттауға бағытталды.

Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің аппараты

«Туған елім – Қазақстаным»
Декабрьские события 1986 года сыграли важную роль в становлении Республики Казах-

стан как независимого государства. Они дали новый импульс пробуждению народа, подъему 
национального духа и патриотизма, а также любви к своей Родине. Нельзя забывать, что не-
зависимость была завоевана немалой ценой, ценой судеб простых людей, которые, не требуя 
ничего взамен, самоотверженно боролись за свободу казахского народа, за право суверенного 
выбора. Поэтому за днем независимости всегда будет стоять тень Желтоксана, который стал 
не только скорбной, но и одной из славных дат последних десятилетий.

     И для того чтобы нынешнее поколение не забывало историю тех памятных событий 
прошлых лет, работниками культуры села Есенгельды, проводились мероприятия для до-
стижения этой цели. 

В сельской библиотеке и клубе  Есенгельды оформлялась  выставка книжной литературы 
«Туған елім – Қазақстаным», Моя Родина – мой независимый Казахстан. 

В библиотеке проводился познавательный час «Без прошлого нет настоящего», с просмо-

тром фильма и книжной литературы. 
Был проведен литературный обзор «Жалғыз Отан – тәуелсіз Қазақстан», проводились 

познавательные викторины посвященные нашей стране.
     Мы люди разных национальностей, живем в мире и согласии. Мы – дети разных народов, 

но мы вскормлены одной матерью – Родиной. У каждого народа – своя культура, свой язык, 
национальные костюмы, обычаи и традиции.

Пусть жизнь в Казахстане всегда будет мирной и по солнечному радостной, как в сказке.
На мероприятие присутствовало  15 человек.

Усачёва О.В.
Библиотекарь сельской библиотеки села Есенгельды

РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ
16 декабря в районном Доме культуры  прошел праздничный концерт для населения и 

гостей города, посвященный Дню Независимости Республики Казахстан. Смех, радость и ве-

селье от полученных эмоций, несомненно, стали атрибутами этого мероприятия. Со своими 
музыкальными номерам выступили оркестр казахских национальных инструментов районного 
ДК, вокалисты районного культурно-досугового центра  и др. Зрители аплодировали артистам, 

праздничное настроение было у всех. Со сцены прозвучали песни о Казахстане, Астане и 
дружбе народов.

Работники районного Дома культуры поздравили всех жителей Абайского района с Днем 
Независимости. Они пожелали нашему молодому государству процветания. Пусть наша страна 
с каждым днем становится краше. 

Соб.корр.

Маленькие патриоты 
большой страны

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной. Нет сомнения в том, что уже 
в дошкольном возрасте в результате систематической, целенаправленной воспитательной 
работы у ребёнка формируются элементы гражданственности и патриотизма. В детском саду 

«Балбөбек» посёлка Топар особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. 
Накануне прошёл большой праздник «Егеменді елім!», посвящённый Дню Независимости 

Республики Казахстан. Силами педагогов и родителей воспитанников во всех группах созда-
валась праздничная атмосфера. Дети чувствовали приближение праздника уже подходя к 
воротам детского сада: разноцветные шары, флажки, оформление групп, стендов, выставки 
поделок, рисунков, аппликации в родительских уголках – все это создавало у детей настроение 
праздника, гордости за свою Родину. 

Дети пришли на торжественное мероприятие веселые, нарядные, одетые  в национальные 
костюмы, были активны и организованны. Отлично продемонстрировали знания о символике 
Республики Казахстан. Достойно исполнили Гимн  Республики Казахстан, выразительно читали 
стихи о Родине на государственном, русском и английском языках.  Дети очень эмоционально 
пели песни о Родине,  Президенте, играли в весёлые игры.

Очень понравилась зрителям наглядная демонстрация «Богатства моей страны» в испол-
нении девочек группы «Ақ бұлақ». Особенно  ярким был танец «Дружба народов» в исполнении 
детей старшего возраста.

В конце мероприятия, следуя казахскому обычаю –гостеприимству, дети получили сладкое 
угощение.   

Праздник пришелся всем по душе, и надеемся, останется в детских сердцах надолго. 
Д. Кузнецова 

музыкальный руководитель 
И. Хлыновская 

логопед КГКП «Ясли-сад Балбөбек» п.Топар

ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫНДА
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Желтоқсан айының 15-ші жұлдызында 
Абай  қаласының БЖСМ кешенінде  Қазақстан  
Республикасының Тәуелсіздік  күніне  арналған 
қазақ күресінен  ересектер мен 2002-2003 
ж.т.жасөспірімдер арасында Абай ауданының 
ашық біріншілігі болып өтті. Турнирге  Абай 
ауданының кентерімен  ауылдық  округтерінен 
және Қарағанды, Шахтинск қалаларынан  
спортшылар қатысып, Абай ауданының дене 
шынықтыру және спорт бөлімі дайындаған 
бағалы сыйлықтармен және Волынка  шаруа  
қожалығының  басшысы дайындаған  түйе  
палуандар  арасында  ақшалай сыйлық 
сарапқа салынды. Сондай-ақ  ересектер  ара-
сында Абай  ауданының орталық  мешітінің 
ұйымдастыруымен Мәуліт мерекесі ая-
сында белдесулер өтіп бағалы сыйлықтар 
жеңімпаздар мен жүлдегерлерге табысталды. 
Өз салмақ дәрежесінде келесі палуандар  
жеңіс  тұғырына  көтерілді

46 келі
1.Аманбек Жансұлтан (Южный к.)
2.Қолдасов Нұрбек(Абай)
3.Асқар Төрегелді(Есенгелді)
3.Жапарұлы Озат (Қарағанды)

51 келі.
1.Мусилов Алихан (Абай)
2.Қайырбек Парасат(Құлаайғыр)
3.Көшенов Сымбат(Шахтинск)
3.Булатбеков Анет(Қарағанды)

57 келі.
1.Түлен Қадырбек (Абай)
2.Айталы Аділет(Қарағанды)
3.Асатов Асқар(Абай)
3.Оңғарғанұлы Дәулет(Қарабас)

64 келі.
1.Нұрмұхамедов Қанағат(Южный)
2.Күлмесхан Ермекбол(Сәрепті)
3.Алданғоров Ақтан(Құлаайғыр)
3.Баймаханов Бағдат(Абай)

72 келі.
1.Карибек Айбар (Топар)
2.Аманжол Бақберген(Қарағанды)
3.Зұлқарнай Ильяс(Қарағанды)
3.Башкеев Архат(Бұқар жырау)

+72 келі.
1.Аманбаев Ансар(Абай)
2.Күзекбай Абдулғазаиз(Қарағанды)
3.Жоқан Мирас(Топар)
3.Омаров Асан (Қарағанды)

60 келі.
1.Тоқсанов Кенжехан(Абай)
2.Бекпердиев Айбар(Қарағанды)
3.Нүркен Ерәділ(Қарағанды)
3.Әбілханов Мағжан(Южный)

66 келі.
1.Дүйсетай Мағди(Топар)
2.Әбілқас Досжан(Қарағанды)
3.Ембергенов Әзіжан(Абай)
3.Бөлтірік Ермахан(Абай)

74 келі.
1.Әбдікәрім Айбол (Топар)
2 .Күшенов Мәди (Қарағанды)
3.Жұмашев Әли(Шахтинск)
3.Ахметов Саян(Қарағанды)

Абсолют
1.Дүйсетай Мағди(Топар)
2.Әбдікәрім Айбол(Топар)
3.Күшенов Мәди(Қарағанды)
3.Тоқсанов Кенжехан(Абай)

5-6 декабря т.г. в г. Караганде состоялся республиканский турнир по настольному теннису 
среди колясочников. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 8 областей Казахстана. 
Абайцы заняли призовые места в республиканском турнире по настольному теннису.

От Абайского района в турнире приняли участие Шмуратов Тимофей и Бакел Айнур, ко-
торая заняла второе место в абсолютном первенстве, второе место в парном первенстве и 
третье место в личном зачете. 

Поездка состоялась благодаря участию ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и раз-
вития языков Абайского района» и индивидуального предпринимателя Абдрахманова Болата.

Поздравляем наших спортсменов с высокими достижениями!

Шашки–игра интеллектуальная
Шашки–игра интеллектуальная, заставляет мозг работать на полную катушку и повышает 

интеллект. Практически все спортивные дисциплины ассоциируются с крепкой физической фор-
мой и совершенствованием тела. Однако главная составляющая спорта — соревновательность, 
которая присуща не только олимпийским видам спорта. В XX веке появился интеллектуальный 
спорт, где требуются  качества, которые ценятся и в других видах спорта: профессионализм,  

целеустремлённость, инициативность, дисциплинированность, решительность, смелость, 
выдержка и воля к победе.

С 25 по 30 ноября 2018г. в ДЮСШ Абайского района прошел XIV традиционный открытый 
турнир по шашкам «64», памяти С.Бегалина и Е.Гончарова среди мужчин, женщин, молодежи, 
юношей и девушек, мальчиков и девочек. В этом году стены спортивной школы принимали 
гостей из г.Астаны, г.Актобе, г.Павлодар, СКО, г.Шымкент, г.Караганда, г.Темиртау, г.Балхаш, 
г.Сарань, п.Осакаровка, п.Карабас, п.Жанаарка и г.Абай. Всего в соревнованиях приняли 
участвие 104 человека, из них 4 мастера спорта, 19 кандидатов в мастера спорта, 16 с I спор-
тивным разрядом и 65 спортсменов со II и III спортивными разрядами. В одном игровом зале 
смешались  опыт,  мастерство и юношеская непосредственность. Многочисленные эмоции, 
которые испытывали участники, тренеры и 
родители юных спортсменов не передать. 
Но спорт есть спорт и здесь всегда побежда-
ет сильнейший! Зачет проводился по семи 
возрастным категориям.

Воспитанники Абайской ДЮСШ заво-
евали 4 первых мест (Рынгач К., Костицына 
М., Алтынхан А., Рынгач С.), 5 вторых мест 
(Жарылгасынов Е., Мукаева М., Карин-
баева Л., Николайчук С., Култаев М.) и 7 
третьих мест (Чуприк А., Малышева Н., 
Шарафисламова Д., Кропачева П., Антонюк 
Е.,Оспан Ж., Писарев Д.). Спортсмены за-
нимаются под руководством Чуприк А.Н. и 
Рынгач Ю.А.

30 ноября 2018г. в ДЮСШ Абайского 
района проводился открытый турнир по 
қазақ күресі, посвященный Дню Первого 
Президента РК среди юношей 2004-2005г.р., 
2007-2008 г.р. В соревнованиях приняли 
участие 9 команд: г.Сарань, п.Шахан, 
п.Актогай, п.Топар, п.Карабас, п.Южный, 
с.Самарка, с.Сарепта и г.Абай, всего 105 
спортсменов. Спортсмены Абайской ДЮСШ 
завоевали три первых места: Зинаш Р. в 
весовой категории 38 кг, Қолдасов Н. в ве-
совой категории 46 кг, Мусилов А. в весовой 
категории 50 кг, Бауржанов Р. в весовой категории 42 кг, Еренгайып А. в весовой категории 32 
кг. Юные палуаны занимаются под руководством Иса О.С. и Толепберген К.  

Абайские спортсмены на высоте!
СПОРТ

Посвящаем Независимости
17 декабря в районном ДК состоялся праздничный концерт татаро-башкирского центра 

«Ляйсен», посвященный Дню Независимости Республики Казахстан.  Организаторы мероприя-

тия постарались на славу.  Гости праздника и  присутствующие смогли насладиться выступле-
ниями голосистых солистов и удалых танцоров, исполнением песен под переливы гармошки. 
Традиционно с зажигательными песнями выступили члены общества. Сцена пестрила яркими 
национальными костюмами, искрилась звонкими голосами выступающих, излучала энергию 
национальных танцев и живость  театральных постановок.

- От всей души поздравляю всех с Днем Независимости Республики Казахстан.  Этот 
праздник несет в себе все достижения и успехи нашей страны, нашего региона, каждого из нас. 

Желаю всем счастья, здоровья и благополучия! - сказала руководитель татаро-башкирского 
центра «Ляйсен» Дляра Сайфулина.

Соб.корр.
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В соответствии с Законом Республики Казахстан 
«О государственном аудите и финансовом кон-
троле», утвержденным Положением Департамент 
внутреннего государственного аудита по Караган-
динской области выполняет следующие функции: 

- проводит ежегодный аудит финансовой отчет-
ности администраторов бюджетных программ, в том 
числе консолидированной финансовой отчетности, 
и государственных учреждений, за исключением На-
ционального Банка Республики Казахстан, на основе 
системы управления рисками;

- осуществляет аудит соответствия:
расходов, связанных с корректировкой тех-

нико-экономического обоснования, финансово-
экономического обоснования и сметной стоимости 
бюджетных инвестиций;

использования средств республиканского и 
местных бюджетов, кредитов, связанных грантов, 
государственных и гарантированных государством 
займов, а также займов, привлекаемых под пору-
чительство государства, в том числе соблюдения 
условий получения займов субъектами квазигосу-
дарственного сектора, привлекаемых под поручи-
тельство и гарантии государства, активов государ-
ства и субъектов квазигосударственного сектора 
по поручениям Президента Республики Казахстан, 
Правительства Республики Казахстан, депутатским 
запросам, а также по результатам мониторинга 
данных информационных систем центрального 
уполномоченного органа по исполнению бюджета;

соблюдения условий и процедур передачи объ-
ектов для целей реализации государственно-частно-
го партнерства, предоставления бюджетных креди-
тов, финансирования исполнения государственных 
обязательств по проектам государственно-частного 
партнерства, в том числе государственных концесси-
онных обязательств, государственных гарантий и по-
ручительств государства, а также их использования;

соблюдения условий и процедур предоставле-
ния, использования государственных займов в случа-
ях, предусмотренных международными договорами 
Республики Казахстан;

соблюдения законодательства Республики 
Казахстан о государственных закупках, государствен-
ном имуществе, бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности на основе 
системы управления рисками;

- осуществляет камеральный контроль в по-
рядке, определенном вышеуказанным Законом и 
правилами проведения камерального контроля;

- осуществляет меры реагирования финансового 
контроля:

- выносит обязательные для исполнения все-
ми государственными органами, организациями и 
должностными лицами предписания об устранении 
выявленных нарушений и о рассмотрении ответ-
ственности лиц, их допустивших;

- возбуждает административное производство в 
пределах компетенции, предусмотренной законода-
тельством Республики Казахстан об административ-
ных правонарушениях;

- в случаях выявления признаков уголовных или 
административных правонарушений в действиях 
должностных лиц объекта государственного аудита 
передает материалы с соответствующими аудитор-
скими доказательствами в правоохранительные 
органы или органы, уполномоченные возбуждать 
и (или) рассматривать дела об административных 
правонарушениях;

- предъявляет иски в суд в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан, в том числе 
в целях обеспечения возмещения в бюджет, восста-
новления путем выполнения работ, оказания услуг, 
поставки товаров и (или) отражения по учету выяв-
ленных сумм нарушений и исполнения предписания.

Аудиторские мероприятия Департаментом 
внутреннего государственного аудита по Кара-
гандинской области проводятся в соответствии с 
требованиями Закона Республики Казахстан «О 
государственном аудите и финансовом контроле», 
на основании Перечня объектов государственного 
аудита.

Кроме того, Департаментом внутреннего госу-
дарственного аудита по Карагандинской области 
проводится камеральный контроль без посещения 
объекта государственного аудита в порядке, выше-
указанным Законом и правилами проведения каме-
рального контроля, путем сопоставления сведений, 
полученных из различных источников информации, 
по деятельности объектов государственного аудита.

В соответствии со статьей 53 Закона РК «О го-
сударственном аудите и финансовом контроле» Де-
партаментом внутреннего государственного аудита 
по Карагандинской области проводятся аудиторские 
мероприятия в рамках взаимодействия с органами 
прокуратуры и уголовного преследования. 

Значительную часть аудиторских мероприятий 
составляют аудиторские мероприятия по обращени-
ям физических и юридических лиц. 

По результатам аудиторских мероприятий наи-
более часто допускаемыми нарушениями объектами 
аудита являются:

- нарушения законодательства при использова-
нии бюджетных средств;

- нарушения законодательства при управлении 
и использовании активов государства.  

Наиболее постоянный характер носят следую-
щие нарушения и недостатки, установленные в ходе 
проведения государственного аудита:

- переплата заработной платы, премии, коман-
дировочных расходов;

- завышение выполненных объемов работ или 
оплата за не выполненные работы;

- не надлежащее исполнение договорных обя-
зательств; 

- нарушение законодательства о государствен-
ных закупках;

- необоснованные списания товарно-матери-
альных запасов;

- сокрытие дебиторской и кредиторской за-
долженности в бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности и другие нарушения.

Нарушения при оплате труда допускаются при 
выплате заработной платы вследствие  излишнего  
начисления и выплаты  заработная плата за счет 
неверного определения стажа, коэффициента, кате-
гории, отпускных, перечисления на карт - счета ра-
ботников сверх начисленной заработной платы или 
получатель вообще не числится в штате учреждения, 
выплаты работникам, имеющим дисциплинарное 
взыскание премии. 

Работниками финансовых служб учреждений до-
пускаются нарушения при оплате командировочных 
расходов при отсутствии оправдательных докумен-

тов (отсутствует распоряжений, командировочных 
удостоверений, авансовых отчетов, документов, 
подтверждающих найм жилья и оплату проезда.

Кроме того, часто допускаются расходы, свя-
занные с необоснованным  списанием ГСМ из-за не 
соблюдения норм расходов горюче-смазочных мате-
риалов для государственных органов Республики Ка-
захстан и расходов на содержание автотранспорта.

При исполнении договорных обязательств 
сторонами – заказчиками и поставщиками (под-
рядчиками) допускаются такие нарушения как завы-
шение объемов строительно-монтажных работ или 
оплата за не выполненные работы; не соответствие 
поставленного товара техническим требованиям 
(характеристикам).

Учреждениями, как заказчиками, не предъ-
являются поставщикам  неустойка на сумму за 
несвоевременное либо ненадлежащее исполнение 
договора, тогда как данное требование предусмо-
трено Правилами  осуществления государственных 
закупок и является обязательным,  не обращаются в 
суд с иском о признании потенциального поставщика 
или поставщика недобросовестным участником 
государственных закупок не позднее тридцати ка-
лендарных дней со дня, когда ему стало известно 
о факте нарушения поставщиком законодательства 
Республики Казахстан о государственных закупках в 
случаях, когда  поставщик не исполнил либо ненад-
лежащим образом исполнил свои обязательства по 
заключенным с ними договорам о государственных 
закупках.

В нарушение требований законодательства Ре-
спублики Казахстан о бухгалтерском учете и финан-
совой отчетности учреждениями на конец отчетного 
года не признается резерв по неиспользованным 
отпускам и не производиться соответствующие 
бухгалтерские записи, допускаются многочисленные 
факты несвоевременного отражения хозяйственных 
операций по бухгалтерскому учёту.

Законодательство Республики Казахстан 
определена  и ответственность за нарушения при 
использовании бюджетных средств, в том числе по 
государственным закупкам.

Так, Кодекс Республики Казахстан «Об адми-
нистративных правонарушениях» предусматривает 
ответственность за нарушение законодательства 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и фи-
нансовой отчетности физическими и должностными 
лицами за:

- неисполнение и (или) ненадлежащее ис-
полнение физическими и должностными лицами 
обязанностей, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и фи-
нансовой отчетности, совершенное в виде:

1) уклонения от ведения бухгалтерского учета, 
если это действие не содержит признаков уголовно 
наказуемого деяния;

2) составления искаженной финансовой отчет-
ности, сокрытия данных, подлежащих отражению 
в бухгалтерском учете, а равно уничтожения бух-
галтерской документации, если эти действия не 
содержат признаков уголовно наказуемого деяния;

3) назначения на должность главного бухгалтера 
публичной организации лица, не имеющего сертифи-
ката профессионального бухгалтера, –

влекут штраф в размере пятидесяти месячных 
расчетных показателей.

В соответствии с Кодексом Республики Казах-
стан «Об административных правонарушениях» 
предусмотрена ответственность за воспрепят-
ствование должностным лицам государственных 
инспекций и органов государственного контроля и 
надзора в выполнении ими служебных обязанностей, 
невыполнение постановлений, предписаний и иных 
требований, 

Кроме того, в случаях выявления признаков 
уголовных или административных правонару-
шений в действиях должностных лиц объекта 
государственного аудита передает материалы с 
соответствующими аудиторскими доказательствами 
в правоохранительные органы или органы, уполно-
моченные возбуждать и (или) рассматривать дела об 
административных правонарушениях в соответствии 
со статьей 5 Закона «О государственном аудите и 
финансовом контроле».

Кодексом Республики Казахстан «Об админи-
стративных правонарушениях» за нарушения законо-
дательства Республики Казахстан о государственных 
закупках размер административного штрафа варьи-
руется от 30 МРП до 100 МРП. 

Причинами, по которым допускаются вышеука-
занные нарушения, являются:

- отсутствие мониторинга и контроля со сто-
роны руководства и администратора бюджетной 
программы;  

- неверно примененный коэффициент для ис-
числения должностных окладов работников;

- нарушение нормативно-правовых актов Респу-
блики Казахстан.

- несоблюдение строительных норм подрядчи-
ками, отсутствие должного мониторинга и контроля 
работ подрядчика со стороны заказчика.

- не соблюдение заказчиками норм законода-
тельства о государственных закупках; 

несвоевременное и неправильное отражение 
отдельных бухгалтерских операций, отсутствие актов 
сверок с поставщиками работ и услуг; 

несоблюдение требований нормативно-право-
вых актов

неполное укомплектование штатной численно-
сти, связанное с отсутствием квалифицированных 
кадров, низкая компетентность работников,

Учитывая вышеизложенное, в целях недопу-
щения нарушений  руководителям (финансовым 
работникам) учреждений необходимо на постоянной 
основе проводить мониторинг процесса исполнения 
бюджета и усилить контроль за неукоснительным 
соблюдением нормативно-правовых актов, законо-
дательства Республики Казахстан;

- своевременно принимать меры по полному 
устранению выявленных нарушений и недостатков, 
рассмотрению в установленном порядке ответствен-
ности виновных должностных лиц;

- проводить мероприятия по повышению квали-
фикации финансовых работников путем направле-
ния специалистов в специальные курсы повышения 
квалификации.

Г.Кулатаева
 Руководитель отдела аудита соответствия 

№1 Департамент внутреннего государственно-
го аудита по Карагандинской области

Согласно Закону Республики Казахстан 
от 12 ноября 2015 года «О государствен-
ном аудите и финансовом контроле» 
уполномоченным органом по внутреннему 
государственному аудиту за соблюдением 
законодательства о государственных за-
купках по Карагандинской области является 
Департамент внутреннего государствен-
ного аудита по Карагандинской области 
Комитета внутреннего государственного 
аудита Министерства финансов Республики 
Казахстан. Определен порядок проведения 
камерального контроля, целью которого 
является своевременное пресечение и 
недопущение нарушений, предоставление 
объекту государственного аудита права 
самостоятельного устранения нарушений, 
выявленных по результатам камерального 
контроля, и снижение административной 
нагрузки на объекты государственного 
аудита (Правилами проведения камераль-
ного контроля, утвержденными приказом 
Министра финансов Республики Казахстан 
от 30 ноября 2015 года № 598).

При проведении контрольных ме-
роприятий Департаментом выявляются 
нарушения при разработке конкурсной 
документации.

Так, Заказчиками/организаторами го-
сударственных закупок устанавливаются 
невыполнимые условия конкурсной доку-
ментации, нарушающие принцип правового 
регулирования государственных закупок, — 
принцип предоставления потенциальным 
поставщикам равных возможностей для 
участия в процедуре проведения государ-
ственных закупок.

Один из примеров, в нарушение зако-
нодательства о государственных закупках 
заказчики/организаторы предусматривают 
неразумные сроки исполнения договор-
ных обязательств по поставке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг менее 
чем 15 календарных дней, тем самым огра-
ничивая крут участников государственных 
закупок. Таким образом заявку на участие 
предоставляет и признается победителем 
поставщик, заранее подготовленный для 

данных закупок, готовый исполнить договор 
на условиях, предусмотренных в конкурс-
ной документации.

Также, в конкурсной документации во-
преки запретам устанавливаются условия 
государственных закупок, влекущие за 
собой ограничение количества потенциаль-
ных поставщиков, с указанием на товарные 
знаки, знаки обслуживания, фирменные 
наименования, патенты, полезные модели, 
промышленные образцы, наименование 
места происхождения товара и произ-
водителя, а также иных характеристик, 
определяющих принадлежность приобре-
таемого товара, работы, услуги отдельному 
поставщику.

В результате выявленных нарушений 
Департаментом направляется объектам 
государственного аудита уведомление 
об устранении нарушений, выявленных 
по результатам камерального контроля, 
о внесении изменений в конкурсную до-
кументацию.

Хочется отметить, что с введением 
мероприятий по камеральному контролю и 
принятием незамедлительных мер реагиро-
вания уполномоченного органа, снизились 
факты нарушений, допускаемых заказчика-
ми/организаторами по государственным за-
купкам, так как периодическое допущение 
нарушений приводит к несвоевременному 
освоению денежных средств, а неиспол-
нение в установленный срок уведомления 
об устранении нарушений, выявленных по 
результатам камерального контроля, влечет 
приостановление расходных операций по 
кодам и счетам объектов государственного 
аудита, открытых в органах казначейства, 
банковским счетам (за исключением кор-
респондентских) объектов государствен-
ного аудита, а также административную 
ответственность должностных лиц в соот-
ветствии с законодательством Республики 
Казахстан об административных правона-
рушениях.

Департамент внутреннего 
государственного аудита

по Карагандинской области

О контрольных мероприятиях 
по государственным закупкам

Нарушения при использовании бюджет-
ных средств и ответственность за них, 

предусмотренная законодательством 
Республики КазахстанДепартаментом внутреннего государ-

ственного аудита по Карагандинской обла-
сти в соответствии с поручением Комитета 
внутреннего государственного аудита про-
веден внутренний государственный аудит 
финансовой отчетности в Департаменте 
Комитета охраны общественного здоровья 
Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан по Карагандинской области и  в 
Департаменте Комитета фармации Министер-
ства здравоохранения Республики Казахстан 
по Карагандинской области за период 2016-
2017 годы, где установлены нарушения на 
общую сумму 18 445,0 тыс.тенге, из них за 
2016 год – 1 689,8 тыс.тенге и  2017 год – 16 
755,2 тыс.тенге, в том числе финансовые на-
рушения - 3608,9тыс.тенге, из них за 2016год 
- 1689,8 тыс.тенге и  2017 год - 1919,1 тыс.
тенге и нарушения процедурного характера 
за 2017 год 14836,1тыс.тенге.

 По итогам государственного аудита под-
лежит возмещению в доход республиканского 
бюджета - 727,7 тыс.тенге (за 2016 год - 161,4 
тыс.тенге  и 2017 год- 566,3 тыс.тенге) , вос-
становлению - 2881,2 тыс.тенге (за 2016 год 
-1528,4тыс.тенге и 2017год - 1352,8 тыс.тенге).

 В отношении должностного лица Депар-
тамента Комитета охраны общественного здо-
ровья по Карагандинской области составлен 
протокол административного нарушения по 
п.2 части 1 статьи 238 КоАП РК, по которому 
предусмотрен административный штраф в 
размере 50 месячных расчетных показателей. 

Принятыми мерами финансового контро-
ля направлено предписание на устранение 
выявленных нарушений и о рассмотрении 
ответственности лиц, их допустивших, мате-
риалы аудита РГУ «Департамент Комитета 
фармации Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан по Карагандинской об-
ласти» для принятия процессуального реше-
ния переданы в ДГД Карагандинской области. 

Так, в РГУ «Департамент Комитета охра-
ны общественного здоровья Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан по 
Карагандинской области» установлены сле-
дующие нарушения: 

- за 2017 год установлены факты совер-
шения гражданско-правовых сделок (приоб-
ретение товаров) до вступления договоров 
в законную силу по поставке  бензина марки 
АИ-92 ТОО «ГазОйлПром» в 2-х случаях на 
общую сумму 13081,8 тыс.тенге;

- не ведется «Книга учета обязательных 
пенсионных взносов» в Накопительный 
пенсионный фонд приложение №64 (ф.451), 
«Карточка- справка (Лицевой счет)» приложе-
ние 50 (ф.417);

- в 2017 в 6-ти случаях  допущена из-
лишняя оплата командировочных расходов 
за проживание (найм помещения) в сумме 
30,0 тыс.тенге;

- допущено излишнее списание бензина 

сверх установленного норматива на общую 
сумму 61,6 тыс.тенге, из них в 2016 году в 
количестве 270 л. на сумму 33,0 тыс.тенге 
и в 2017 году 202л. на сумме 28,6 тыс.тенге;

- в 2017 году программное обеспечение 
оприходовано на бухгалтерский счет 2360 
«Машины и оборудование» на сумму 1714,3 
тыс.тенге, тогда как следовало отнести на счет 
2711 «Программное обеспечение».

-  по 17-ти серверам, которые не были 
установлены и не использованы по прямому 
назначению начислено амортизация на об-
щую сумму 2 231,1 тыс.тенге, из них за 2016 
год -1 487,4 тыс.тенге и 2017 год -743,7 тыс.
тенге, тем самым, в системе бухгалтерского 
учета при составлении бухгалтерского ба-
ланса не обеспечено достоверное отражение 
хозяйственных операций.

Вышеуказанные действия повлияли на до-
стоверность финансовой отчетности за 2016-
2017г.г. и явились причиной ее искажения.  

По результатам аудита в отношении 
должностного лица составлен протокол ад-
министративного правонарушения по пункту 
2 части 1 статьи 238 КоАП РК. 

В РГУ «Департамент Комитета фармации 
Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан по Карагандинской области» уста-
новлены следующие нарушения:

- неверно даны бухгалтерские проводки в 
сумме 504,9 тыс.тенге, а именно: по состоя-
нию на 01.01.2018 года по данным бухгалтер-
ского учета по строке 021 баланса на счете 
1410 «Краткосрочные авансы выданные» 
числится дебиторская задолженность по-
ставщика в сумме 504,9 тыс.тенге, которую 
следовало зачислить на счет 1290 «Резерв 
по сомнительной дебиторской задолженности. 
При возникшей просрочки оплаты более 1 года 
следовало создать резерв в размере 100% от 
суммы задолженности.

- в апреле 2017 года в 1-м случае излишне 
начислено пособие по временной нетрудоспо-
собности в сумме 3,2 тыс.тенге;  

- в апреле 2017 г. в 1-м случае допущена 
недоплата заработной платы в сумме 3,6 
тыс.тенге; 

- допущено необоснованное перечис-
ление на карточный счет премии на общую 
сумму 622,5 тыс.тенге (в 2016г. - 128,4 тыс.
тенге, в 2017г.- 494,1 тыс. тенге); 

- в 2017 году допущена излишняя оплата 
командировочных расходов за проживание и 
проезд в сумме 10,4 тыс.тенге;        

- не правильно даны бухгалтерское про-
водки по приобретенным стендам наглядной 
агитации и катриджей в общей сумме 181,6 
тыс.тенге (за 2016 г. - 41,0 тыс.тенге и 2017г. 
- 140,6 тыс.тенге). 

К.Кернейбеков Руководитель отдела 
аудита финансовой отчетности

ДВГА по Карагандинской области

Результаты аудита финансовой отчетности 
в подведомственных учреждениях МЗ РК 

Карагандинской области

ФИНАНСЫ
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МЕДИЦИНА

        19 декабря 2018 года в КГУ «Го-
сударственный архив  Абайского рай-
она»  прошло публичное обсуждение 
отчета деятельности в сфере оказа-
ния государственной услуги «Выдача 
архивной справки» за 2018 год. В нем 
приняли участие, заинтересованные 
физические и юридические лица и 
услугодатели. Цель мероприятия – по-
вышение качества оказания государ-
ственных услуг и совершенствование 
стандартов государственных услуг.
     Мы всегда помним, что работаем 
для людей в основном пожилого воз-
раста, которым необходима наша по-
мощь, поддержка, внимание и забота. 

И специалисты архива внимательно и доброжелательно относятся к своим заявителям и к 
тем,  кто приходит в архив и к тем, кто посылает запросы в письмах, стараются своевременно 
и качественно исполнить запрос.           

Беркамалова Э.Н. Руководитель отдела информационно- справочной работы  
КГУ «Государственный архив Абайского района» 

Государственная услуга «Выдача архивной справки» 

В районе  имеется  родник, расположенный в 6-ти км восточнее поселка Карабас, вдоль 
республиканской автотрассы. Ежеквартально Управлением проводится контроль качества 
воды родника на соответствие Санитарным правилам.  Согласно протокола исследования  по 
микробиологическим и санитарно-химическим показателям ( № 626 от 09.11.2018 года и  № 
508 от 12.11.2018 года)    вода из вышеуканого  родника соответствует санитарным правилам 
«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для 
хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-
бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных МНЭ РК № 209 
от 16.03.2015 года. Соответственно население  может использовать воду этого родника  для 
питьевых целей.    

Г.Т Даутпаева
Руководитель Абайского районного Управление охраны общественного здоровья                                                                  

По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) ситуация по кори в 
ряде стран осложнилась, рост заболеваемо-
сти корью отмечен среди следующих стран: 
Украина, Италия, Сербия, Греция, Румыния 
и Франция. По  статистике ВОЗ, количество 
случаев заболеваний корью в Европе до-
стигло уровня за 10 лет. В России, по данным 
Роспотребнадзора, заболеваемость корью за 
год выросла в 13 раз. В европейском регионе 
корью заразилось около 41 тысячи человек, 
что привело к 37 смертельным исходам. Экс-
перты связывают распространение заболева-
ния с тем, что люди отказываются от прививок.

Учитывая рост темпа внешней мигра-
ции населения,стремительное развитие 
туристических,торговых связей с другими 
странами,уже сформировавшаяся неим-
мунная прослойка населения(непривитые 
лица,отказчики от профилактических 
прививок),низкий охват иммунизацией це-
левых групп могут способствовать росту 
количества лиц,восприимчивых к указанным 
инфекциям и распространению инфекции 
внутри страны.

В ы ш е  у к а з а н н о е  н е п р и в и т ы е 
лица,отказчики от профилактических 
прививок,низкий охват иммунизацией целе-
вых групп населения, имеет место и в нашем 
районе

Корь -  острое инфекционное заболевание, 
характеризующееся подъемом температуры 
до 38-40° С,  общей интоксикацией, воспали-
тельными явлениями со стороны слизистых 
глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, 
поэтапным появлением сыпи.

Возбудитель кори – вирус, во внешней 
среде не устойчив: погибает при комнатной 
температуре в течение 5-6 часов, под влия-
нием солнечного света, ультрафиолетовых 
лучей, при нагревании до 50˚ С.

Резервуар и источник инфекции – больной 
человек. Заразительность больного составля-
ет 8-10 дней.

  Естественная восприимчивость людей 
очень высокая, после заболевания вырабаты-
вается  иммунитет на всю жизнь. Повторные 
заболевания корью крайне редки.

Распространение вируса происходит 
воздушно-капельным путем, с капельками 
слюны, при чихании, кашле, разговоре. С 
потоком воздуха вирус может разноситься на 
значительное расстояние. Заражение может 
произойти при вдыхании воздуха в помеще-
нии, где незадолго до этого находился больной 
корью.   Если человек не болел корью или 
не был привит от этой инфекции, то после 
контакта с больным заражение происходит 
практически в 100% случаев.

Высокая и всеобщая восприимчивость 
к кори в сочетании с легкостью передачи 
возбудителя обуславливает её широкое рас-
пространение, в первую очередь среди детей.

Клиническая картина – инкубационный 
(скрытый) период в среднем 9 дней, макси-
мальный - 21 день. Выделяют три периода 
течения инфекции:

-  катаральный период (период воспа-
ления);

-  период высыпаний;

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

Признаки и симптомы обморожения 
• потеря чувствительности
• ощущение покалывания или пощипывания
• побеление кожи — 1 степень обморожения
• волдыри — 2 степень обморожения (видно только после отогревания, возможно про-

явление через 6-12 часов)
• потемнение и отмирание — 3 степень обморожения (видно только после отогревания, 

возможно проявление через 6-12 часов)
Первая помощь при обморожении / отморожении 
• убрать с холода (на морозе растирать и греть бесполезно и опасно)
• закрыть сухой повязкой (для уменьшения скорости отогревания)
• медленное согревание в помещении
• обильное теплое и сладкое питье (согреваем изнутри)
Доставить пострадавшего к врачу:
• если 2-3 степень обморожения;
• если обморожение у ребенка или старика;
• если обморожение больше ладони пострадавшего.
Чего НЕ делать при обморожении 
• не игнорировать
• не растирать (это приводит к омертвению кожи и появлению белых пятен на коже)
• не согревать резко
• не пить спиртное

А.Казаков 
Главный специалист РГУ «ОЧС Абайского района»

капитан гражданской защиты 

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ
-  период реконвалесценции (период вы-

здоровления).
Катаральный период начинается остро. 

Появляются общее недомогание, головная 
боль, снижение аппетита, нарушение сна.  
Повышается температура тела, при тяжелых 
формах она достигает  39-40˚ С.  С первых 
дней болезни отмечают насморк с обильными 
слизистыми выделениями. Развивается сухой 
кашель,  у детей он часто становится грубым, 
«лающим», появляются  осиплость голоса, по-
краснение слизистых век, светобоязнь.

         В целом катаральный период  про-
должается 3-5 дней, у взрослых иногда за-
тягивается до 6-8 дней.

        Для периода высыпания характерно 
появление  сливающейся сыпи в виде пятен 
розового или красного цвета.

• В первый день элементы сыпи появля-
ются за ушами, на волосистой части головы, 
на лице и шее, верхней части груди;

• На второй день высыпания сыпь покры-
вает туловище и верхнюю  часть рук;

• На третьи сутки элементы сыпи вы-
ступают на нижних конечностях, а на лице 
бледнеют.

           Период высыпания сопровождает 
усиление катаральных явлений - насморка, 
кашля, слезотечения, светобоязни; темпера-
тура тела высокая.

Осложнения при кори - воспаление легких, 
носоглотки, конъюнктивы, возможно развитие 
отита.

      Если Вы или Ваш ребенок все же за-
болели, необходимо:

- срочно обратиться за медицинской по-
мощью;

-  не посещать поликлинику самостоятель-
но, а дождаться врача;

 - до прихода врача свести контакты с род-
ственниками, знакомыми и другими людьми 
до минимума;

- при кашле и чихании прикрывать рот и 
нос, используя носовой платок или салфетку, 
чаще мыть руки водой с мылом;

 - использовать средства защиты органов 
дыхания (например, маску или марлевую 
повязку);

 -  не заниматься самолечением!
       Профилактика кори. Решающим, до-

ступным и эффективным методом борьбы с 
инфекцией является вакцинация.

       В соответствии с Национальным кален-
дарем профилактических прививок плановая 
вакцинация детям против кори проводится 
в возрасте 12 месяцев и повторно - в 6 лет.  

       Вакцины против кори создают надеж-
ный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет. 
Вакцинация предупреждает развитие кори, 
даже если она проведена во время ухудшения 
эпидемической ситуации.

       Единственной надежной защитой от 
заболевания является вакцинация против 
кори, которая включена в Национальный 
календарь прививок.

Г.Даутпаева
Руководитель Абайского районно-

го управления охраны общественного 
здоровья   

Правила безопасности 
на льду

Наступил зимний период, водоемы покрылись ледовым покровом, первыми на лед устре-
мились любители рыболовы подледного лова и дети.

 При нахождении на ледовом покрове не надо забывать о мерах безопасности и помнить, 
что для безопасного нахождения на нем толщина льда должна быть для одного человека не 
менее 6 см, для группы людей не менее 20см.

Особую опасность предоставляют водоёмы, где имеются сбросы теплых вод, течение, 
родниковые воды,  районы гидроузлов, шлюзов, мостов в этих местах в течение всего зимнего 
периода на льду образуется промоины и полыньи, а также обращайте внимание

на запрещающие и предупреждающие знаки на водоемах.
При движении по льду обращайте внимание на цвет ледяного покрова там, где имеются 

промоины и полыньи он более темный и сверху выступает в виде мелких кристаллов.
В этих местах лед не выдерживает человека и человек попав в холодную  воду может по-

лучить переохлаждение организма и погибнуть. Обращайте внимание на свою экипировку, в 
случае провала под лед вы смогли бы в считанные секунды освободиться от лишней одежды 
и рыбацкого инвентаря, мешающего вам выбраться на крепкий лед.

Желательно не отправляться на подледный лов в одиночку и передвигаться по ледовому 
покрову на расстоянии 5-6метров друг от друга, в случае провала одного человека под лед,  
другой, используя сподручные средства пешню, льдобур, санки, веревку, одежду и т.д. мог 
оказать помощь другому.

Отправляясь на рыбную ловлю, предупреждайте своих родных,  близких о том,  где и 
на каком водоеме будете находиться, желательно иметь с собой сотовый телефон в случае 
чрезвычайной ситуации можно сообщить и вызвать помощь.

Родители и взрослые предупреждайте детей о соблюдение элементарных правил безопас-
ного нахождения на льду, а также исключить самостоятельное посещение детьми наиболее 
опасных мест на водоемах. 

При чрезвычайных ситуациях сообщайте по телефону:
спасательное подразделение п.Топар  8- (72-153) -3-21-82.
служба спасения – 112
   

С.Романов
Руководитель СП п.Топар 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ТҮРІ

«Жай адам уақытты қалай өткізуге бола-
тынын ойлайды. Ақылды адам уақытты қалай 
тиімді пайдалану керектігін ойлайды» - деген 
қазақтың нақыл сөзін негізге ала отырып, 
төмендегі мақаламды бастаймын.

ХХІ ғасыр – ақпарат ғасыры болып та-
былады, адамзат қауымы дамудың жаңа 
сатысына – ақпараттық қоғамға аяқ басты. 
Осындай әлемдік ауқымда жүріп жатқан за-
манауи үрдістен, өркениеттің көшінен біздің 
еліміз де қалыс қалмасы түсінікті. Күнделікті 
тіршілікте біздің көп уақытымыз мемлекеттік 
қызмет алу үшін кезек күтумен өтеді, жол 
шығындары да бар. Осылардың алдын 
алу мақсатында мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді электронды нұсқаға ауысты-
ру қажет. Электрондық үкімет порталы 
халыққа мемлекеттік қызметтерді көрсетуді 
бір терезе принципі бойынша жеңілдету 
мақсатымен құрылған. Бұл мемлекеттік 
орындардың барлық ақпараттық ресурста-
рына қолжетімділіктің бір нүктесі: үкіметпен 
ашық диалог. Яғни, түрлі анықтамалар алу 
(мекен-жай, жылжымайтын мүліктің болуы не-
месе болмауы және т.б.), баланың туу туралы 
куәлігін алу, оны балабақша кезегіне тіркеу, 
кредиттік карта көмегімен БАЖ салығын төлеу, 
зейнетақы тағайындау туралы ақпарат алу 
және т.б. Жоғарыда көрсетілген қызметтерді 
электронды түрде алу үшін тек халыққа 
қызмет көрсету орталықтарынан электрондық 
цифрлық қолтаңба және интернет желісі 
жұмыс істейтін компьютер қажет.

«Электрондық үкімет» веб-порталын 
құруға Қазақстан Республикасы Президентінің 
2004 жылғы 10-шы қарашада  «Қазақстан 
Республикасында 2005-2007 жылда -
ры «электрондық үкіметті» құру туралы 
мемлекеттік бағдарламасы» туралы Үкімі негіз 
болды. «Электрондық үкімет» порталы 

2006 жылы іске қосылды.
Бүгінгі күнде мемлекеттік қызмет көрсету 

саласында ақпараттандыру процесі қызу 
жүруде, оның ішінде саясат саласында 

да жаңа ақпараттық – коммуникативтік тех-
нологияларды қолдана отырып, мемлекеттік 
қызмет пен әкімшілік – басқару істерін әлемдік 
стандарттарға сай модернизациялауға 
барынша күш салынып, осыған сәйкес 
Қазақстанның саяси жаңғыруындағы аса 
маңызды факторлардың бірі – электрондық 
үкіметтің қалыптасуы мен дамуы болып 
табылады. Осыған байланысты, Мемлекет 
басшысы Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 

көптеген бағдарламалар қабылданып, жыл 
сайынғы жолдауларда айтылуда. Оның ең 
соңғысы Елбасымыздың Қазақстандықтардың 
әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру атты 2018 жылдың 5 қазанындағы 
халыққа Жолдауында 

«2019 жылы көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтердің 80 пайызы, ал 2020 жылы 
кемінде 90 пайызы электронды форматқа 
көшірілуге тиіс» - деп айтылған.

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» Заңына 
сәйкес, электрондық нысанда мемлекеттік 
қызметтер көрсету «электрондық үкіметтің» 
веб-порталы (www.egov.kz) арқылы жүзеге 
асырылады.

Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, 
2017 жылдың 9 айының қорытындысы бой-
ынша облысымызда «электрондық үкімет» 
веб-порталы арқылы 70 666 мемлекеттік 
қызметтер көрсетілді. Ал, 2018 жылдың 
9 айында 643 091 мемлекеттік қызметтер 
көрсетілген, яғни өңіріміздің тұрғындары 
электрондық қызмет алуға көп жүгінетінін 
байқаймыз.

Қазірг і  таңда, біздің мемлекетіміз 
«электрондық үкіметтің» дамуы әлемдік 
рейтінгісінде Австриямен қатар 25 орында, 
Азия елдері арасында 

8 орынды иеленіп тұр. 
«Электрондық үкімет» веб-порталы 

мемлекеттік қызметтерді 
алу барынша автоматтандырылған, 

оңтайландырылған, қоғамның әрбір мүшесіне 
әлеуметтік коммуникация шығындарын 
төмендету мақсатына қызмет ететін электрон-
ды жүйе болғандықтан, барлығымызға оның 
дамуына ат салысқанымыз жөн.

Қорытындылай келе қоғамдық қайраткер, 
ғылыми педагогиканың негізін қалаушы Ян 
Амос Коменскийдің «Қызметтің пайдалы 
болуы уақытты ұтымды қолданудан» - де-
ген сөзін назарға ала отырып, мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді «электрондық 
үкіметтің» веб-порталы (www.egov.kz) арқылы 
алуға шақырамын.

ТАЛҒАТҰЛЫ МҰРАТ
Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
Агенттігінің Қарағанды облысы бойынша 

департаментінің мемлекеттік қызметтер 
көрсету басқармасының бас маманы

Электронды қызмет алу – 
уақытты үнемдеудің кепілі
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Абай ауданы тұрғындарының назарларына!
Жергілікті бюджеттен қаржыландыратын Абай ауданы, Абай қаласы, ауданның ауыл, ауылдық округ және 

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

№ 
п/п

Мемлекеттік мекеменің атауы Сенім телефоны

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

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

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

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

№ 
п/п

Наименование государственного учреждения Номер телефона

1. Аппарат акима Абайского района 4-91-73
2. Аппарат акима города Абай 4-29-54
3. Аппарат акима поселка Топар 3-21-87
4. Аппарат акима поселка Южный 56-5-34
5. Аппарат акима поселка Карабас 4-54-83
6. Аппарат акима Коксунского сельского округа 52-4-82
7. Аппарат акима Кулайгырского сельского округа 57-3-03
8. Аппарат акима Акбастауского сельского округа 8-721-32-31-131
9. Аппарат акима Самарского сельского округа 8721-32-44-2-90
10. Аппарат акима Курминского сельского округа 50-7-18
11. Аппарат акима Карагандинского сельского округа 91-3-18
12. Аппарат акима Мичуринского сельского округа 90-2-11
13. Аппарат акима Есенгельдинского сельского округа 8-721-59-62-072
14. Аппарат акима Дубовского сельского округа 8-721-31-26-220
15. Аппарат акима села Сарепта 55-3-23
16. Аппарат акима села Юбилейное 58-3-36
17. ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района» 4-71-56
18. ГУ «Отдел образования Абайского района» 4-37-69
19. ГУ «Отдел физической культуры и спорта Абайского района» 4-32-20
20. ГУ «Отдел строительства Абайского района» 4-29-17
21. ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского 

района»
4-83-17

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

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

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

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

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЛИГИИ

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

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

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

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

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

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

Сабетовна
Облыс әкімі аппаратының 

әдеп бойынша уәкілі
Әр сәрсенбі күні 18.00-ден 

20.00-ге дейін

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

График приема уполномоченного по этике в местных 
исполнительных органах Карагандинской области

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

Сабетовна
Уполномоченный по этике 
аппарата акима области

Каждую среду с 18-00 по 20.00 час.

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

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

Клара Бапарқызы Кабду-
алиева

Абай ауданы әкімінің 
аппаратының басшысы

Сәрсенбі сайын 16.00-ден 18.00-
ге дейін

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

График приема уполномоченного по этике в местных 
исполнительных органах Абайского района

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

Руководитель аппарата 
акима Абайского района 

Каждую среду с 16-00 до 18.00 час.

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

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

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

маттарды қабылдау жүргізеді.
Департамент басшысының және оның орынбасарларының азаматтарды

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
№ Азаматтар мен кәсіпкерлерді қабылдау 

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

Азаматтарды қабылдау күні мен 
уақыты

Байланыс 
ақпараты

1 Департамент басшысы  – Әдеп кеңесінің 
төрағасы

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

50-33-83

2 Департамент басшысының орынбасары - Әдеп 
жөніндегі кеңес хатшылығының менгерушісі

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

Апта сайын сейсенбі және жұма 
күндері сағат      16.00-18.30 аралығында

50-33-83

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

50-33-83

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

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

50-40-75

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

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

ГРАФИК ПРИЕМА граждан Руководителя 
Департамента и его заместителей 

№ Должность лица, проводящего прием 
граждан и предпринимателей

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

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

1 Руководитель Департамента - Пред-
седатель Совета по этике

Сарсенов Жандос Ше-
ралыевич

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

50-33-83

2 Заместитель руководителя Депар-
тамента

Ахметов Берик Мухамед-
жанович 

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

50-33-83

3 Заместитель руководителя Депар-
тамента

Медет Талант Бакбер-
генович 

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

50-33-83

4 Уполномоченный по этике Шахмерденов Айдын 
Багдатович 

Ежедневно с 09:00-18:30ч. 50-40-75

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

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

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
После смерти Поплевина Артемия Григорьевича, умершего 30 октября 2014 года. Всем 

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

После смерти Вильданова Руфката Шарифулловича, умершего 14 сентября 2018 года от-
крыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абильди-
новой Айнур Ержановне, по адресу: Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар,  
ул. Гагарина, дом №4, кв. №3  тел. 87712744277

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

тел.:4-14-29

МЕСТО ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
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МӘУЛІТ МЕРЕКЕСІ
Мәуліт – Хақ тағалаға 

мақтау, Пайғамбарымызға 
(с.ғ.с.) салауат айту

«НАШИ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»
Сегодня Казахстан – это целеустремленная страна с сильными амбициями, способная 

ставить перед собой высокие цели и добиваться их выполнения. За годы  независимости на-
шей страны, судьба всего народа была неразрывно связана с именем главы государства. И 
сегодня каждый из нас может сказать, что решения, которые принимает Нурсултан Назарбаев 
были направлены только во благо своей страны,  во имя процветания Казахстана и во имя 
благосостояния каждого казахстанца.

На торжественном мероприятии в СДК с.Жартас, посвященному празднованию Дня Неза-
висимости Республики Казахстан, в ходе торжественной части, акимом Карагандинского сель-
ского округа Жабагиным К.Х., был дан анализ трудовых достижений сельчан,  направленных 
на улучшение благосостояния народа. Этот год знаменателен для села тем, что благодаря  
попрограмме «Развития регионов – до 2020 года»  был проведен водопровод, теперь каждый 
житель села имеет возможность употреблять чистую питьевую воду.

В ходе торжественной части проведена церемония награждения благодарственными 
письмами руководителей и работников организаций.

Далее в адрес награжденных и всех присутствующих в зале прозвучали  концертные по-
здравления.

В программе театрализованного концерта, была отражена тема мечты свободного Неза-
висмого государства, за которую на протяжении многих веков боролся народ Великой степи. 
Директор СДК Е.Матвеева исполнила песню на стихи Н.А.Назарбаева «Город мой». Каждый 
номер художественной самодеятельности сопровождался видиороликом. На патриотической 
ноте выступили учащиеся школы-сад «Жулдыз», танцевальный коллектив «Русский сувенир», 
вокальная группа «Созвездие».

Тепло и радостно принимали зрители песню в исполнений Р.Абеуова 
« Места родные». В фойе дома культуры была оформлена фото выставка 
« Атамекен». За долго до начала праздника Дом культуры был оформлен баннерами,  

отображающими  достижения страны за годы  Независимости и  ценностей «Мәңгілік Ел». 
В этот знаменательный день хочется вспомнить, что все народы Независимого Казахстана 

живут под единым небом, в единой семье, в дружбе и мире.
Л.В.Шишикина Культ. организатор

А.Ахметова гл. специалист 

16 – декабря мы отмечали главный национальный праздник нашей страны – день Неза-
висимости Республики Казахстан. Сегодня независимый Казахстан – успешное государство, 
имеющее свое лицо, свои особенности и свою позицию.

В преддверии праздника в Акбастауской ОШ был проведен конкурс рисунков среди детей 
младших классов и конкурс стенгазет среди учеников старших классов. Проведены классные 
часы и торжественная линейка. В Акбастауском селском клубе 15 декабря было проведено 
торжественное праздничное мероприятиес участием жителей села и участниками Акбастауской 
ОШ. Акимом Акбастауского сельского округа были награждены грамотами и подарками жители 
села, внесшие вклад в социально- экономическое развитие села. 16 декабря проводились 
спортивные мероприятия(қазақ қүресі, теннис, волейбол),  победители так же награждались 
подарками и грамотами. Спортивные соревнования среди молодежи по волейболу проводились 
с участием спортсменов с Шетского района п. Нураталды. 

Все проведенные мероприятия, посвященные праздничной дате, еще раз доказывают, что 
Казахстан признан прогрессивным, интенсивно развивающимся государством, а Президент Н. 
Назарбаев считается одним из выдающихся лидеров современности.

Н.Нефедова
главный специалист Акбастауского сельского округа 

«Мәуліт» араб 
тіліндегі «уәләдә» 
түбірінен туындаған 
с ө з .  М а ғ ы н а с ы 
« т у ы л ғ а н  ж е р , 
т у ы л ғ а н  у а қ ы т, 
туған күн» дегенді 
білдіреді. Мұсылман 
ж ұ р т ш ы л ы ғ ы 
« м ә у л і т »  с ө з і н 
М ұ х а м м е д 
пайғамбардың (с.ғ.с.) 
туған күні ұғымында 
қолданады.Кейбір 
ғ а л ы м д а р д ы ң 
а й т у ы н ш а , 
Пайғамбарымыздың 
(с.ғ.с.) туған күнін 
атап өту рәсімі һижра 
жыл санағымен VI 
ғасырда (миләди XIII 
ғ.) пайда болған. Де-
сек те, кейбір тарихи 
деректерге сүйенер 
болсақ ,  мәул і т т і 
тойлау һижраның ІІІ 
ғасырынан бастау 
алғанын көреміз. Сол 
кезге дейін бірде-бір мұсылман, ел басшысы 
немесе қара халық мәулітті тойламайтын.
Әйгілі мұсылман ғалымы Әс-Сахауидің бұған 
қатысты: «Мәуліт һижри жыл санағымен ІІІ 
ғасырдан соң пайда болды. Содан бастап 
әлемде мұсылмандар мәулітті садақа беру-
мен және «мәуліт қасидаларын» оқумен атап 
өтетін болды», - деген сөзі бар («Мұхаммед», 
Мұхаммед Риза).Фатимиліктер үш ғасыр 
бойы (һижра 296-567 ж.ж.) Мысырды билеп, 
сонда халифат (мемлекет) құрған болатын. 
Мәселен, әйгілі тарихшы Макризи өзінің «Әл-
Хутат» атты еңбегінде фатимиліктер жайында 
былай деген: «Фатимиліктер көптеген мей-
рамды заңдастырып, бәрін жыл бойы атап 
өтетін. Сол мейрамдардың ішінде мәуліт те 
болды...».Мысырлық мүфти, шейх Мұхаммед 
Бұхайт Әл-Мутыи келтірген дерек көздеріне 
сүйенсек, мәулітті ең бірінші болып фатимилік 
патша Әл-Муиз атап өтті. Ол мәуліттің 
құрметіне салтанатты мейрам ұйымдастырып, 
мейрам барысында адамдарға сыйлықтар мен 
садақа таратқан.Тарихтағы алғашқы мәуліт 
қуаңшылық пен аштық кезеңіне сай келгенін 
атап өткен жөн. Сондықтан, Әл-Муиз өткізген 
мәуліт, таратылған сыйлықтар мен садақа 
қалың жұрттың бір қажетін өтеді («Ахсану 
әл-калям фима йата`алләку биссуннати мин 
әл-ахкам»).Уақыт өте кресшілермен болған 
күрестің қаһарманы сұлтан Салахуддин Әл-
Айюби фатимиліктерді талқандап, оларды 
Мысырдан тықсыра қуды. Онымен шектел-
мей, сұлтан Салахуддин фатимиліктердің 
мейрамдарына да тыйым салды. Өйткені, 
бастапқы кезде мәуліт тек фатимиліктердің 
халифатында ғана аталып өтілетін еді.
Жоғарыда айтылған оқиғалардан соң һижра 
күнтізбесінің VI ғасырында Ибрил қаласының 
(Ирак) әкімі сұлтан Әл-Музаффар Әбу 
Саид Көкбөрі халықтың кейбірі мәулітті 
үйлерінде жасырын түрде атап өтетінін 
байқап қалады. Нәтижесінде, Әл-Музаффар 
мәулітке рұқсат беріп, бұқара халықтың 
мейрамы болуын ұйғарады. Сонымен қатар, 
ол шатырлар тігіліп, раби әл-әууәл айы 
бойы азық-түлік пен сыйлықтар таратылуын 
бұйырады. Осыдан соң мәуліт жыл сайын 
аталып өтілетін халықтық мейрамға айналды.
Әлемді мекендеуші екі миллиардтан астам 
мұсылман қауымының сүйікті Пайғамбары 
(с.ғ.с.), екі дүние бақытының жолбасшысы, 
әлемнің жарық нұры, Пайғамбарлардың ең 
абзалы – Мұхаммад Мұстафа (с.ғ.с.) мила-
ди 571 жылдың 20-шы сәуір, рәбиғул-әууәл 
(ай күнтізбесі бойынша) айының 12-ші түні, 
дүйсенбінің таң-сәресі уақытында Мекке 
мүкаррамадағы Абдулмутталиб шаңырағында 
дүниеге келді. Сондықтан да әр жылы осы 
күнді құрметтеп, Аллаһ Тағаланың бізді 
ардақты Пайғамбарымыз Мұхаммадтың 
(с.ғ.с.) сүйікті үмметі қылып жаратқандығына 
шүкіршілігімізді білдіріп, салауат-сәлемдер 
айтамыз.Жер жаһан мұсылмандары осынау 
мүбарак түнді жыл сайын Мәуліт мерекесі 
ретінде атап өтеді. 

Қазіргі уақытта да Мәуліт бүкіл мұсылман 
әлемінде мейрам түрінде өткізіледі. Сирия, 
Мысыр, Ливия, Иордания, Тунис, БАӘ-де 
мәуліт мемлекеттік мейрам ретінде бекітіліп, 
бұл күні ресми демалыс болып есептеледі. Ал 
Пәкістанда пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) туған 
күні үш күн бойы тойланады.Көптеген мем-

лекеттерде рәбиғул-әууәл айы бойы мәуліт 
тақырыбында уағыз-насихат жүргізіледі. 
Барлық жерде адамдар мешіттерге барып, 
онда Құран, мәуліт қасидалары оқылып, 
пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) өмірі жайында 
айтылады.Сонымен қатар бірқатар мұсылман 
мемлекеттерінде газет пен журналдарда осы 
тақырыпта мақалалар жарияланып, теледи-
дар мен радиоларда арнайы бағдарламалар 
жүргізіледі. Кейбір мұсылман мемлекеттерінде 
жоғары лауазымды тұлғалар мереке той-
ланатын жерлерге барып, мұсылмандарға 
құттықтау жолдайды.Ислам ғұламаларының 
мәуліт айын мерекелеуге қатысты айтқан 
сөздері мен берген бағалары орасан зор.
Көпшілікке танымал, беделді ғұлама Имам Су-
ютый: «Менің пікірімше, адамдардың мәуліттің 
құрметіне жиналып Құран оқуы, Мұхаммедтің 
(с.ғ.с.) пайғамбарлығы, дүниеге келуі ту-
расында әңгіме етуі, ысырапкершіліктен 
сақтанып ас ұсынуы Нәбиге (с.ғ.с.) деген 
құрмет ретінде жасалған игі әрі сауапты іс 
және қуаныш», – деген.«Сахих Әл-Бұхари» 
атты хадистер жинағына түсініктеме жазған 
имам Ибн Хажәр Әл-Аскаләни мәуліт жайын-
да сұралғанда, былай деп жауап берді: «Рас, 
мәуліт жаңа іс. Бұл іс бастапқы үш ғасырда 
өмір сүрген мұсылмандардан мұра ретінде 
жетпеді. Дегенмен, дінге қайшы істерден 
сақтанса, мәуліт жақсы іс болады. Мен мұны 
хадисте айтылған мына жағдай-мен байла-
ныстырамын. Расулулла (с.ғ.с.) Мәдинаға 
һижрат еткен кезде сондағы иудейлердің 
Ашура күні (мухаррам айының оныншы күні) 
ораза ұстап жүргенін байқады. Нәби (с.ғ.с.) 
оразаның себебі жайында сұрағанда, олар: 
«Осы күні Алла Перғауынды теңізге батырып, 
Мұса пайғамбарды (ғ.с.) құтқарған болатын. 
Біз Тәңірге шүкіршілік ретінде осы күні ауыз 
бекітеміз», - деп жауап берді. Сонда Расулулла 
(с.ғ.с.): «Негізі ораза ұстауға сендерден гөрі 
біз лайықпыз», – деп үмметіне сол күні ораза 
ұстауды бұйырды. Ал рахмет пайғамбары 
Нәбидің (с.ғ.с.) дүниеге келуінен артық сый 
бар ма?! Ендеше, Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 
туған күнін тойлауға осы айтылған жайттар 
негіз бола алады. Сондықтан, мәулітте бар ын-
таны Алла Тағалаға шүкіршілік етуге бағыттау 
керек. Ал шүкіршілік дегеніміз – Құран оқу, 
мұқтаждарды тамақтандыру, садақа беру, 
Пайғамбарымызға (с.ғ.с.) салауат айту, ізгі 
амал істеуде көрініс табуы тиіс».

Пайғамбар шоғырының соңғы жарық 
жұлдызы Мұхаммед Мұстафаның (с.ғ.с.) 
әлемдерді шарапаттандырып, нұрлы тәнімен 
дүниеге келген қасиетті Мәуліт айы да келіп 
жетті. Ұлы Жаратушы иеміз осы айда мейірім 
мен мейірбандылықтың, адамгершілік пен 
парасаттылықтың, ізгілік пен жақсылық, 
көркем мінез-құлықтың үлгісін паш етсін деп, 
Оны күллі Әлемге тек рахым етіп жіберді. 
Барша мұсылман жұртшылығын сүйіндіріп 
төрімізге өрлеген Мәуліт айы бәрімізге мүбарак 
болсын. Алла Тағала біздің жүрегімізге иман 
нұрын себелеп, Пайғамбарымызға деген 
сүйіспеншілігімізді арттырып, оның үмметі 
болуға лайық қылсын. Ахиретте Оның ақ 
туының астында қылып, барлығымызға хауыз 
кәусардан қана ішуді нәсіп етсін, Әмин!

Абай ауданы бойынша бас имам                                                                  
Аманбол қажы Рымқұлұлы.

МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК


