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қиқатА Б А Й

5 марта под председательством заместителя акима района М.С.Магзина состоялся прием 
граждан. В нем приняли участие акимы сел и поселков, руководители государственных учреж-

дений. Жителей интересовали вопросы получения жилья, порядок оформления пенсионных 
выплат, оформления документов, теплоснабжения и др. Каждое обращение и предложение 
было взято на контроль для их решения.

Соб.корр.

Вопросы взяты на контроль
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Строительство ферросплавного завода в 
Караганде поднимет страну на новый уровень

В Караганде компания ТОО «YDD 
Corporation» строит завод по производству 
ферросилиция. Продукция является экс-
портоориентированной. Реализация проекта 
принесет региону и в целом Казахстану зна-
чительный экономический и социальный эф-
фект. Страна может войти в пятёрку ведущих 
поставщиков сплава на мировой рынок.

Стоимость проекта составляет свыше 34 
млрд тенге. Участие в финансировании прини-
мает Банк развития Казахстана, предоставляя 
заём в рамках Государственной программы 

индустриально-инновационного развития РК 
на 2015-2019 годы. Уже принято решение об 
открытии кредитной линии в сумме 24,1 млрд 
тенге сроком на 11 лет. 

Первую очередь завода планируется 
ввести в строй в первом полугодии 2019 года. 
Производственная мощность составит 96 
тысяч тонн продукции в год. 

Ферросилиций – это сплав железа и 
кремния, используемый для выплавки раз-
личных видов стали. Он широко применя-
ется при строительстве железнодорожных, 
автомобильных, газопроводных магистралей 
и производстве электрокаров. Аналитики про-
гнозируют рост спроса и цен на эту продукцию. 

Крупными потребителями ферросплавов 
являются ведущие страны мира: США, Китай, 

Турция, Южная Корея и Россия. Учитывая, 
что в мире увеличивается количество инду-
стриальных проектов, решение построить 
завод в Казахстане открывает большие пер-
спективы. В Карагандинской области имеется 
все необходимые компоненты для выпуска 
ферросилиция. Основной объём производи-
мой продукции будет поставляться на экспорт.

- Запланированный годовой объем про-
изводства завода на первом этапе выведет 
Казахстан в ТОП-9 крупнейших мировых 

ВАЖНЫЙ СПЛАВ
производителей ферросилиция. Реализация 
второго и третьего этапов строительства 
увеличит производственную мощность соот-
ветственно до 144 тысяч и 240 тысяч тонн в 
год. Это позволит нашей республике войти в 
пятёрку крупнейших производителей ферро-
силиция в мире, - прокомментировал  один из  
учредителей ТОО «YDD Corporation» Ерлан 
Нигматулин.

Завод строится рядом с Карагандинской 
ТЭЦ-3. Это позволит снизить затраты на 
электроэнергию, доля которых в структуре 
себестоимости производства ферросилиция 
достигает 50%.

При строительстве завода будут внедрять-
ся передовые инновационные технологии 
автоматизации производства, применяться но-
вейшие мировые технологические разработки 
производственного цикла. При этом большое 
внимание уделено вопросам экологии. Пред-
усмотрена переработка производственной 
пыли  в микрокремнезем – этот компонент 
используется в строительной индустрии для 
производства высокомарочных цементов.

Самое главное – это социальный эффект. 
Карагандинская область получит новые ра-
бочие места. Работники пройдут обучение на 
передовых крупнейших мировых ферросплав-
ных заводах.

- Самый ценный ресурс, которым распо-
лагает наш проект - это люди, команда высо-
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завода будет занято порядка 1500 человек. 
Запуск предприятия обеспечит работой более 
500 человек.

Успех этого проекта принесёт пользу всем: 
и бизнесу, и государству, и простым работни-
кам. Наша страна станет более узнаваемой 
и конкурентоспособной на мировой арене. 
Именно такие проекты продвигают Казахстан 
к цели: войти в тридцатку самых развитых 
стран мира.

АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

Әкімдікте аудан әкімі Бауыржан Асановтың 
төрағалығымен Абай ауданы әкімдігінің 

жанындағы жастар істері жөніндегі кеңестің 
отырысы өтті. 

Кеңестің мақсаты – аудандағы мемлекеттік 
жастар саясатының жүзеге асырылуы, соны-
мен қатар аудан жастарының проблемаларын 
шешу жолдарының 
тиімді механизмдерін 
талқылап қана қоймай, 
нақты жүзеге асыру 
болып табылады. 

Жиын барысында 
идеология бойынша 
Сәрепті және Мичурин 
ауылдық округтерінің 
мемлекеттік жастар 
саясатының жүзеге 
асырылуы бойынша 
есептері тыңдалды. 
Сондай – ақ, басқосуда 
аудандық  жастар 
ресурстық орталығы 
басшысының міндетін 
атқарушы Д.Түсенов 
« А у д а н д а ғ ы 
мемлекеттік жастар 
саясатының жүзеге 
асырылу барысы» туралы және қала, ауыл 
әкімдіктер жанындағы жастар істері жөніндегі 
кеңестердің жұмысы туралы баяндама жа-
сады. 

Баяндамадан кейін жастар орталығы 
өздерінің бірқатар түйткілді мәселелерін ортаға 
салды. Ол жастар орталығы ғимаратының 
қаланың орталық көшесінде орналасуын 
ұсынды. Бұған аудан басшысы алдағы 
уақытта қарастыратынын жеткізді. Сонымен 
қатар Бауыржан Қоңырбайұлы бұдан да 
басқа мәселелердің бар екендігін тілге тиек 
етті. Қазіргі таңда аудан жастарының бос 
уақыттарын тиімді өткізуіне қолғабыс етуіміз 
керектігін жеткізді. Бұл, әсіресе, жасөспірімдер 

ЖАСТАР КЕҢЕСІ ӨТТІ
арасында құқықбұзушылықтың алдын алаты-
нын айтты. Қазіргі таңда жастарға арналған 

«Бизнес бастау» мемлекеттік бағдарламасы 
арқылы оқытуды қамтамасыз ету керектігін 
алға тартты. Аудан басшысы жастар мәселесін 
ой елегінен өткізіп, жұмыс жасау керектігін 
жеткізді. 

Мемлекеттік жастар саясатының дәстүрлі 
әлеуметтік саясаттан айырмасы ол тек өтелу 
тетіктерін әзірлеумен ғана шектелмейді. Ол 
жастардың еңбек пен шығармашылық қуатын 
айқындайтын белсенді де жаңаша, өндірушілік 
аспектілерден тұрады. Бұл мемлекеттік жа-
стар саясатын қоғамның стратегиялық ресур-
старын дамытудағы бірден-бір маңызды бағыт 
ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. 

Мемлекет жастарға, олардың материалдық 
деңгейі мен әлеуметтік жағдайына қарамастан, 
өмір жолын таңдау мен жеке жетістіктерге жету 
үшін мейлінше мол мүмкіндіктер жасауда. Тек 
соны тиімді пайдалану керек.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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Қазақстан Республикасы Үк імет ін ің 
2012 жылғы 15 мамырдағы  «Қазақстан 
Республикасының азаматтарын әскери 
қызметке шақыртуды ұйымдастыру мен жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қаулысының 
негізінде еліміздің барлық өңірлерінде жылына 
екі рет ер азаматтарды әскерге шақырту науқаны 
жүргізіледі.

Биылғы жылы наурыз және сәуір айы 
аралығында жүргізілетін аталған науқан 
шеңбер інде  Қазақстан  Респу блик асы 
Мемлекеттік күзет қызметінің «Айбын» және 
«Батыр» Президенттік полктерінде әскери 
борышын өтеуге ниетті үміткерлерді іріктеу 
жұмыстары басталды. 

Аталған Президенттік полктері қатарында ең 
үздік әскери қызметшілер бір арнаға тоғысқан. ҚР 
Мемлекеттік күзет қызметі ҚР ұлттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету күштеріне жататын, ҚР күзетілетін 
адамдар мен объектілерінің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды 
жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының 
Президентіне тікелей бағынатын және есеп 
беретін арнаулы мемлекеттік орган болғандықтан  
қызметтің бұл құрылымдық бөліністеріне іріктеу 
басымдылықпен, әрі қатаң талаптарға сай 
жүргізіледі.

Жедел әскери қызметке шақырту науқаны 
және оған дайындалу процесі үзіліссіз жүргізілетін 
шара. Шақырту учаскелеріне бекітілген сәттен 
бастап, әскерге шықырылуына дейінгі мерзімде 
ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері 
мен әскери қызметшілері жергілікті басқару ор-
гандарымен бірлесе отырып, әскерге шақыртуға 
жататын қазақстандықтардың арасында жүйелі 
түрде тексеру мен зерттеу шараларын жүргізеді. 
ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің офицерлері 
облыстық қорғаныс істері жөніндегі Департамент-
терге барып, талап бойынша бойы 180 см кем 
емес әскерге шақырылушының оқу және қызмет 
орындарынан мінездемелерін, араласу ортасын, 
бейімділігі мен қызығушылықтарын анықтап, 
оның психологиялық бет-бейнесімен қатар, 
медициналық көрсеткіштерін зерделейді.  Іріктеу 
барысында бекітілген ереже-талаптарға сәйкес 
ең бастысы Отанға деген шексіз адалдығымен, 
шыншылдығымен, оқыс жағдайларда жалғыз әрі 
нақты шешім қабылдай білу қабілетімен, төзімді 
әрі зеректігімен ерекшеленген бозбалаларға 
басымдылық берілетіні сөзсіз. Сондай-ақ, 
спорттық және өзге де салалардағы елеулі 
жетістіктері ескеріледі. 

Президенттік полк қатарында әскери боры-
шын өтеуге ниет білдірген ер-азаматтарды іріктеу 
барысында олардың білімі, яғни интеллектуалдық 
деңгейіне басты назар аударылады. Елба-
сы өзінің биылғы жылғы Қазақстан халқына 
«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында 
атап өткен негізгі бағыттардың ішінде адами 
капитал-жаңғыру негізі делінген. Болашақ 
сарбаздың бойындағы қарім-қабілеті, білімі мен 
біліктілігі әскери қызметті мінсіз атқарудағы 
негізгі факторлардың бірі болатындығы сөзсіз. 
Президенттік полк сарбаздарының бағыт-
бағдары осылайша Елбасының  Жолдауында 
көрсетілген «Өзінің тарихын, тілін, мәдениетін 
білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін 
меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар 
қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына 
айналуға тиіс» деген жолдарымен айқындала 
түсті. 

Жылдан жылға ҚР МКҚ қызметкерлері бұл 
бағыттағы жұмысты жетілдіруде. Мысалға, 
2017 жылғы әскерге шақырту комиссиясының 
жұмыс нәтижесінде 295 жас сарбаздың 255-і 
арнайы-орта және жоғары білімді болды. Салы-
стырмалы түрде 2016 жылы лайықты білімі бар 
үміткерлердің саны 195 құраған болатын.  Бұл 
дегеніміз, әскери қызметті сапалы өткеруге, әрі 
қызмет сатысымен жоғарылаудағы өте маңызды 
фактор. 

Осы орайда, Мемлекеттік күзет қызметінің 
даму үрдісіндегі басымдылықтардың бірі - ол 
сапалы кадрлық құрамды жасақтау екендігін 
айта кеткен жөн.  Жеке құрамды жасақтау 
әскери дайындықтан өтіп, әбден төселген, 
келісім-шарт негізінде қызмет етіп жүрген әскери 
қызметшілердің қатарынан іріктеу негізінде 
жүргізіледі. Яғни, әскери мамандықты таңдаған 

 «Көктем-2018» Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік күзет қызметінің әскерге 

шақыру науқаны
"кешегі" сарбаз қызмет бабы бойынша жоғары 
сатыларға көтерілуге  толық мүмкіндік алады.  

Шақырту комиссиясының тиісті барлық іс-
шараларынан кейін еліміздің әр өңірінен арнайы 
іріктеуден өткен бозбалалар тереңдетілген 
медициналық тексеріске және психологиялық 
тестілеуге жолданады. Одан кейін барып, 
мандаттық комиссияның қорытындысы бойынша 
ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің қатарына қосу 
жөнінде шешім қабылданады. 

Әск ери  қызметш ілерд і  әлеуметт і к 
қамсыздандыру мәселесі әрдайым Қызмет 
басшылығының жіті назарында. Сайдың серке 
тасындай іріктелініп алынған жас сарбаздар 
әскери бөлімшелерге келген бетте жаңа әрі 
ыңғайлы үлгілі киіммен, өзге де қажеттіліктермен 
жабдықталады. Мәселен, заманауи казармалық 
ғимараттар, күнделікті қажеттіліктерді өтейтін 
арнайы бөлмелер, монша мен кір жуу кешені, 
жеке-тәрбие жүргізу, ойын-сауық бөлмелері де 
қарастырылған.  Сондай-ақ, жаңа толымдауды 
қабылдауға арналған бекеттер ескерілген. 
Оның құрамындағы Қызметтің білікті де білімді 
офицерлерлері жас сарбаздарға жаңа ортада 
бейімделуде көмек көрсетіп, әскери кәсіптің қыр-
сырын меңгеруде бағыт-бағдар береді. 

Ант қабылдау рәсімінен кейін жас сар-
баздар ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің Ал-
маты және Астана қалаларында орналасқан 
әскери бөлімшелерге жіберіледі. Бұл жерде 
оларға аса маңызды тапсырма - Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті - 
Елбасының, және өзге күзетілетін лауазым-
ды адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жүктеледі Ресми сапармен 
Қазақстанға келген мемлекет басшыларының 
қатысуымен өтетін церемониалды іс-шараларға 
қатысып, Мемлекеттік Ту мен Елтаңба эталонда-
рын күзетке алады.   

Осындай жауапты қызметті мінсіз атқару үшін 
Қызметте әскери қызметшілердің жауынгерлік 
дайындығына да үлкен көңіл бөлінеді. Дайындық 
барысында жас сарбаздар парашюттен секіру, әр 
түрлі жағдайда, соның ішінде суда әскери техни-
каны тізгіндеуді үйреніп, тағы да басқа көптеген 
әскери жаттығуларды меңгереді. Айта кетерлігі, 
спорттық жетістіктері бар жас сарбаздар түрлі 
деңгейдегі, соның ішінде әлемдік ареналарда 
өтетін жарыстарға қатысуға мүмкіндік алады. 

ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің тағы да 
бірден бір ерекшелігі - жас сарбаздар әскери 
борышын Құрмет қарауыл ротасында өтеу 
мүмкіндігі. Елімізде тек осы құрылымға ғана 
Мемлекеттік протоколды атқару жүктелген. 

Бозбалалардың көбісі әскери қызметтерін 
дәл осы Құрмет қарауыл ротасында өтеуді 
армандайтыны жасырын емес. Себебі, "Ай-
бын" және "Батыр" Президенттік полктерінде 
сарбаздардың бойында өз-өзіне деген сенімділік 
ұялайды. Сондай-ақ, әскерде қалыптасқан 
мінсіз дене мүсіні, айқындалған адымдары, 
бойындағы күш-қайрат сарбаздардың абырой-
ын асқақтатады. Әрқайсысына жеке тігілетін 
арнайы киім үлгісі де олардың көркін одан әрі 
жандандырып, баршаны таңдай қақтырып, 
қызығушылықты арттыратыны сөзсіз.   

Әскердегі қызмет кешегі бозбалалар-
дан халқына адал айбынды ер-азаматтарды 
тәрбиелеп шығарады. Әскери тұрмыс олардың 
өмірге деген көзқарасын қалыптастырып, 
болашаққа бағыт-бағдар беретін, тәлімі мен 
тәрбиесі мол орта. 

Олар батылдық пен жігерлікті, қажыр-
қайратты, ерлік пен елдікті, ең бастысы халқы 
мен Елбасына деген адалдық сияқты қасиеттерді 
бойына жинаған еліміздің қорғандары - айбынды 
сарбаздарымыз.

 Олар еліміздің бет-бейнесі! 

ҚР Мемлекеттік күзет қызметі туралы 
толық ақпарат:

 ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің ресми 
сайтында http://www.sgork.gov.kz 

ҚР МКҚ ведомстволық "Ақберен" жур-
налында 

(эл.нұсқасы сайтта орналасқан)
Ресми әлеуметтік желілерде: Facebook,  

Instagram: @sgo.rk , 

Сегодня, каждый из нас все чаще слышит 
о проблеме коррупции в нашей стране. И если 
раньше нам приходилось говорить о том, на-
сколько велика и актуальна данная проблема 
для всех нас и как сильно она затрагивает 
каждодневные бытовые аспекты нашей жиз-
ни, то сегодня мы слышим о коррупции совсем 
другие вещи. 

Вместо привычных новостных сюжетов 
о том, что очередной государственный слу-
жащий был пойман за коррупционное право-
нарушение, мы можем увидеть красочные 
видеоролики с участием известных личностей, 
призывающих бороться с коррупцией или же 
встретить на улице активистов и обществен-
ников также призывающих сказать коррупции 
«нет».  Мы видим на билбордах, в автобусах, 
в общественных местах, в школах, в детских 
садах, в университетах повсеместный призыв 
к активному противодействию коррупции. 
Нашим детям в школах и университетах с 
ранних лет прививают чувство непринятия 
коррупции, в то время как взрослые также 
получают свою долю правового и антикорруп-
ционного просвещения посредством лекций и 
семинаров, проводимые  сотрудниками анти-
коррупционного ведомства во всех сферах 
профессиональной деятельности, начиная от 
учителей, врачей, предпринимателей, рабочих 
предприятий, заканчивая госслужащими и 
крупными чиновниками. 

Изменилось многое. Современная анти-
коррупционная политика охватывает пробле-
му коррупции со всех возможных ракурсов. 
Сегодня каждый может принять непосред-
ственное участие в этом и внести свой вклад 
в искоренении этого социального зла. Агент-
ством РК по делам государственной службы 
и противодействию коррупции создаются  
различные институты, призванные улучшить 
деятельность государственных органов, вне-
дрять новые способы и инструменты борьбы 
с коррупцией, а также повышать уровень до-
верия населения к государственным органам. 
Активное участие в этой работе принимают 
студенты, общественные организации, пред-
ставители бизнеса, а также научные и твор-
ческие деятели. 

Сделано многое. Сегодня повсеместно 
искореняются административные барьеры, 
упрощаются процедуры государственного 
администрирования, лицензирования и т.д. 
Современное бизнес-сообщество совместно 
с Агентством активно ведет работу в данном 
направлении. На различных площадках под-
нимаются и решаются актуальные проблемы 
развития предпринимательской деятельности. 
Сегодня каждый бизнесмен осведомлен о 
последних изменениях и нововведениях в 
антикоррупционном законодательстве. Более 
того каждый гражданин Казахстана знает куда 
обратиться в случае возникновения корруп-
ционных правонарушений. А даже если не 
знает, ему всего лишь нужно выйти на улицу 
и увидеть баннер с нужной информацией либо 
услышать ее по радио, получая квитанцию об 
оплате коммунальных услуг и увидеть прикре-
пленную к ней антикоррупционную памятку.

Кроме того, активно ведется работа на 
опережение. А именно работа по установле-
нию условий, создающих возможности для 
возникновения коррупции. Анализ корруп-
ционных рисков обеспечивает искоренение 
рискованных зон во всех аспектах функци-
онирования государственных институтов, 

Казахстан – страна, 
свободная от коррупции

включая нормативно-правовую базу, а также 
организационно-управленческую деятель-
ность субъектов государственного и квазиго-
сударственного сектора. Президентом страны 
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в 
ежегодном Послании народу Казахстана 2018 
года также был сделан акцент на продолжение 
активного использования превентивных мер 
борьбы с коррупцией. По мнению президента, 
важным сегодня является цифровизация про-
цессов в государственных органах, включая 
их взаимодействие с населением и бизнесом. 
В результате, граждане должны видеть, как 
рассматриваются их обращения, и вовремя 
получать качественные ответы. Кроме этого 
современная антикоррупционная политика, 
реализуемая в Казахстане, получила поло-
жительную оценку в рейтинге международной 
организации Транспаренси Интернешнл.  

Напомним, 22 февраля официально 
опубликован Индекс восприятия коррупции 
Транспаренси Интернешнл за 2017 год, со-
гласно которому Казахстан набрал 31 балл и 
занял 122 место среди 180 стран мира, тем 
самым улучшив свой уполномоченного госу-
дарственного органа, а от всего общества, от 
всего народа нашей показатель на 2 балла и 
9 позиций по сравнению с показателями 2016 
года. Вместе с тем, достижение 31 балла в 
ИВК является самым высоким показателем 
по Казахстану с момента первого участия в 
рейтинге (с 1999 года) и позволило выйти из 
категории наиболее коррумпированных стран.

Еще многое предстоит сделать. Несмотря 
на то, что сегодня мы можем заметить мно-
жество позитивных тенденций и изменений 
в вопросе противодействия коррупции, для 
полноценного решения данной проблемы 
необходима дальнейшая упорная работа. 
Результативность которой будет зависеть  
не только от страны. Непричастных нет и не 
должно быть. Проблема коррупции имеет воз-
растающие масштабы. Будь то водитель, даю-
щий взятку сотруднику дорожной полиции или 
же специалист, желающий нечестно получить 
ту или иную должность,  предприниматель, не 
желая честной конкуренции, пытается вести 
свой бизнес через нечестивых чиновников. В 
ответ на это  борьба с коррупцией также долж-
на быть масштабной. И в результате каждый 
водитель будет стараться соблюдать правила 
дорожного движения, предотвратив при этом 
множество аварийных происшествий. Со-
трудники государственных органов и частного 
сектора будут уверенно и честно расти по 
карьерной лестнице, достигая небывалых 
высот профессионализма. Честная предпри-
нимательская атмосфера повысит уровень 
развития рыночных отношений и предоставит 
качественные продукты и услуги потребителю. 
Укрепившейся имидж нашего государства 
как страны, в которой нет места коррупции 
способствует привлечению иностранных ин-
вестиций и созданию новых рабочих мест. И 
все это начинается с каждого из нас. Целью 
каждого гражданина должно быть создание 
страны, свободной от коррупции. 

М.Орманбаев, 
 главный специалист 

Департамента Агентства 
по делам государственной службы и 

противодействию коррупции

«Встреча у ворот» в Учреждении АК-159/5   
В целях ре-

ализации со-
циального про-
екта «Встре-
ча у ворот» 
08.02.2018г.  
совместно с 
сотрудниками 
службы про-
бации Абай-
ского района 
и представи-
телем Центра 
занятости про-
веден данный проект в отношении освобожденного из учреждения АК-159/5 по замене не от-
бытой части наказания более мягким видом наказания (ограничение свободы), для  ресоциа-
лизации, социальной адаптации и реабилитации путем оказания социально-правовой помощи,  
содействия в восстановлении и формировании поддерживающей системы социальных связей,  
социально-бытовой адаптации и предоставления консультаций по социально-правовым  вопро-
сам. Данный проект стартовал не так давно. Но на сегодняшний день  проект реализовывается 
на постоянной основе. 

С.Усенов
 Начальник отряда ОВРСО Учреждения АК-159/5 ДУИС 

по Карагандинской области майор юстиции

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
Встреча в пресс-клубе «Время и мы»

2 марта в центральной районной библиотеке в рамках 
пресс-клуба «Время и мы» состоялась встреча с экспертом 
в области здравоохранения на тему «Современное здраво-
охранение и здоровая нация» в свете реализации Послания 
Главы государства  «Новые возможности развития в усло-
виях четвертой промышленной революции». 

О современном здравоохранении, которое должно боль-
ше ориентироваться на профилактику заболеваний и основе 

современной медицины - пропаганде здорового образа жизни, также развитии цифровизации 
медицины рассказала врач ЗОЖ КГП «ЦБ города Абай» Абрахманова Юлия Сулейменовна. 
В выступлении специалиста был затронут вопрос обязательного социального медицинского 
страхования в Казахстане.

В рамках встречи выступила детский психолог КГП «ЦБ города Абай» Кончиц Светлана 
Мейрамовна, которая познакомила участников с работой медицинских психологов.

 Выступающие эксперты призвали всех присутствующих вовремя обращаться в поликлинику 
и проходить скрининговое обследование. Рассказали о приложении DamuMed, где есть доступ 
для записи на прием к врачу, вызова врача на дом и просмотра медицинских документов.

Участники мероприятия задали интересующие вопросы экспертам здравоохранения, на 
которые им были даны подробные ответы.

О.Токсамбаева, зав. отделом обслуживания ЦРБ

ӘСКЕРГЕ ШАҚЫРУ НАУҚАНЫ
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Абай  аудандық  мәслихатының  2018  жылғы  26 
ақпандағы27 кезектен тыс  сессиясының  

№ 27/291 ШЕШІМІ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 2018 жылғы 3 наурыздағы  

№ 4633 болып тіркелген
Абай  аудандық  мәслихатының 2017  жылғы  14  желтоқсандағы
23 сессиясының  № 23/236 «2018-2020  жылдарға  арналған
аудандық  бюджет  туралы» шешіміне  өзгерістер  енгізу  туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан 

Республикасының  2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан  Республикасындағы  жергілікті  
мемлекеттік  басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Абай аудандық мәслихаты 
ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Абай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы 23 сессиясының № 23/236 
«2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4525 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкісінде 2018 жылы 
10 қаңтарда және 2018 жылғы 13 қаңтардағы № 1-2 (4205) «Абай-Ақиқат» аудандық газетінде  
жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

1 – тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
 «1. 2018–2020 жылдарға арналған  аудандық бюджет 1, 2 және 3- қосымшаларға сәйкес, 

оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 8 122 174 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 960 974 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 14 615 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 27 942 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 6 118 643 мың теңге;
2) шығындар – 8 166 276 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттер – алу 14 951 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 61 328 мың теңге; 
бюджеттік кредиттерді өтеу – 76 279 мың теңге;
4) қаржы  активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың
теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 29 151 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – алу 29 151 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 61 328 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 76 279 мың теңге;
бюджет қаражаттарының  пайдаланатын қалдықтары – 44 102 мың теңге.»;
көрсетілген шешімге 1, 5 - қосымшалар осы шешімге 1, 2 - қосымшаларға сәйкес жаңа 

редакцияда мазмұндалсын.
2. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы                                                И. Соколова

Абай аудандық
мәслихаттың хатшысы                                     Б. Цай 

Абай аудандық мәслихатының 27 сессиясының 2018 жылғы 26 ақпандағы № 
27/291 шешіміне 1- қосымша

Абай аудандық мәслихатының 23 сессиясының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 23/236 шешіміне 1- қосымша

2018 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты С о м а 

( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 8 122 174

1 Салықтық түсімдер 1 960 974

01 Табыс салығы 814 021

2 Жеке табыс салығы 814 021

03 Әлеуметтік салық 560 200

1 Әлеуметтік салық 560 200

04 Меншікке салынатын салықтар 506 538

1 Мүлікке салынатын салықтар 303 616

3 Жер салығы 174 433

4 Көлік құралдарына салынатын салық 24 418

5 Бірыңғай жер салығы 4 071

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 67 695

2 Акциздер 2 874

3 Табиғи және басқа  да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 25 589

4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар 39 063

5 Ойын бизнесіне салық 169

07 Басқа да салықтар 167

1 Басқа да салықтар 167

08 Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар 
немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

12 353

1 Мемлекеттік баж 12 353

2 Салықтық емес түсімдер 14 615

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 13 163

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 10 272

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 2 891

02 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, 
қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 

19 

1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, 
қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 

19

06 Басқа да салықтық емес түсімдер 1 433

1 Басқа да салықтық емес түсімдер 1 433

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 27 942

01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 6 156

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату    6 156

03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 21 786

1 Жерді сату 21 502

2 Материалдық емес активтерді сату 284

4 Трансферттердің түсімдері 6 118 643

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 6 118 643

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 6 118 643

Функционалдық топ С о м а  
( м ы ң 
теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 8 166 276

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 702 533

1 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа 
органдар

324 217

РЕШЕНИЕ 27  внеочередной сессии Абайского 
районного маслихата от  26 февраля  2018 года  

№ 27/291
Зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов 3 

марта   2018 года  за  № 4633
О внесении изменений в решение  23 сессии Абайского районного маслихата от 14 

декабря 2017 года  № 23/236 «О районном бюджете на 2018-2020 годы»  
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, За-

коном Республики Казахстан от  23 января 2001 года «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан», Абайский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести  в решение 23 сессии Абайского районного маслихата от 14  декабря  2017 года  
№ 23/236 «О районном бюджете на 2018-2020 годы» (зарегистрировано в  Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов  за  № 4525, опубликовано  в  Эталонном  
контрольном банке нормативных правовых  актов Республики Казахстан  в  электронном виде  
10  января 2018 года  и  в районной газете «Абай-Ақиқат» от 13 января  2018 года  № 1-2 (4205)) 
следующие  изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1.  Утвердить  районный бюджет  на  2018-2020 годы  согласно
приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в  том  числе  на 2018 год  в  следующих
объемах:
1) доходы  – 8 122 174 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 1 960 974 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 14 615 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 27 942 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  –  6 118 643 тысяч тенге;
2) затраты  – 8 166 276 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – минус 14 951 тысяч тенге:
бюджетные кредиты  – 61 328 тысяч тенге; 
погашение бюджетных кредитов  – 76 279 тысяч тенге;
4) сальдо  по  операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в
том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч 
тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – 29 151 тысяч тенге;
6)  финансирование  дефицита  (использование  профицита) 
бюджета – минус 29 151 тысяч тенге:
поступление  займов –  61 328 тысяч тенге;
погашение  займов – 76 279 тысяч тенге;
используемые  остатки  бюджетных средств – 44 102 тысяч тенге.»;
приложения 1, 5  к указанному решению изложить в новой редакции  согласно  приложе-

ниям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель  сессии                                                  И. Соколова

Секретарь  Абайского  районного  маслихата                           Б. Цай

Приложение 1 к  решению 27 сессии Абайского районного маслихата от 26 февра-
ля 2018 года  № 27/291

Приложение 1 к решению 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 
2017 года  № 23/236

Районный бюджет на 2018 год
Категория С у м м а 

( т ы с я ч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 8 122 174

1 Налоговые поступления 1 960 974

01 Подоходный налог 814 021

2 Индивидуальный подоходный налог 814 021

03 Социальный налог 560 200

1 Социальный налог 560 200

04 Налоги на собственность 506 538

1 Налоги на имущество 303 616

3 Земельный налог 174 433

4 Налог на транспортные средства 24 418

5 Единый земельный налог 4 071

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 67 695

2 Акцизы 2 874

3 Поступления  за использование природных и других ресурсов 25 589

4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 39 063

5 Налог на игорный бизнес 169

07 Прочие налоги 167

1 Прочие налоги 167

08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) вы-
дачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

12 353

1 Государственная пошлина 12 353

2 Неналоговые поступления 14 615

01 Доходы от  государственной собственности 13 163

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 10 272

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 2 891

02 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансиру-
емыми из государственного бюджета

19 

1 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансиру-
емыми из государственного бюджета

19

06 Прочие неналоговые поступления 1 433

1 Прочие неналоговые поступления  1 433

3 Поступления от продажи основного капитала 27 942

01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 6 156

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 6 156

03 Продажа земли и нематериальных активов 21 786

1 Продажа земли 21 502

2 Продажа нематериальных активов 284

4 Поступления трансфертов 6 118 643

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 6 118 643

2 Трансферты из областного бюджета 6 118 643

Функциональная группа С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 8 166 276

01 Государственные услуги общего характера 702 533

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции 
государственного управления

324 217
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112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 20 772

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер

20 272

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 500

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 127 184

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 123 294

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 3 890

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 176 261

001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

174 261

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 000

2 Қаржылық қызмет 20 577

489 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі 20 577

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 786

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 250

005 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және 
осыған байланысты дауларды реттеу

8 541

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер 357 739

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 35 325

001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен 
дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 622

015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 703

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы 
бөлімі

26 858

001 Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 568

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 5 290

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жола-
ушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

278 795

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

23 038

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 2 908

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 252 849

494 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі 16 761

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік сая-
сатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 471

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 5 290

02 Қорғаныс 14 324

1 Әскери мұқтаждар 8 727

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 8 727

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 8 727

2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 5 597

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 5 597

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және 
оларды жою

4 818

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы 
қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру 
жөніндегі іс-шаралар

779

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 11 865

9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 11 865

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жола-
ушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

11 865

021 Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 11 865

04 Білім беру 3 378 599

1 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 28 455

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 28 455

040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 28 455

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2 930 596

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 2 868 651

003 Жалпы білім беру 2 744 150

006 Балаларға қосымша білім беру 124 501

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 61 945

017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру     61 945

9 Білім беру саласындағы өзге де қызметтер 419 548

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 419 548

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

15 610

005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін 
оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

127 742

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды 
өткізу

276

015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (бала-
ларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

33 289

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 240 691

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 1 940

06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 405 697

1 Әлеуметтік қамсыздандыру 28 322

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі

24 859

005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 24 859

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3 463

030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 3 463

2 Әлеуметтік көмек 311 070

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі

311 070

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 89 912

004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз 
ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

5 748

006 Тұрғын үйге көмек көрсету 10 719

007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топта-
рына әлеуметтік көмек

12 026

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 577

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 74 245

017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық 
құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке 
көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін 
ұсыну

88 472

023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 29 371

9 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 66 305

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі

66 305

001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 988

011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша 
қызметтерге ақы төлеу 

1 018

021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4 310

050 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру 
сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

15 297

054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 692

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 871 718

1 Тұрғын үй шаруашылығы 155 834

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 124 811

003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау 60 062

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 20 772

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 20 272

003 Капитальные расходы государственного органа 500

122 Аппарат акима района (города областного значения) 127 184

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 123 294

003 Капитальные расходы государственного органа 3 890

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского 
округа

176 261

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе,   города районного значения, 
поселка, села, сельского округа 

174 261

022 Капитальные расходы государственного органа 2 000

2 Финансовая деятельность 20 577

489 Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) 20 577

001 Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных 
активов и закупок на местном уровне

11 786

003 Капитальные расходы государственного органа 250

005 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятель-
ность и регулирование споров, связанных с этим      

8 541

9 Прочие государственные услуги общего характера 357 739

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 35 325

001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития  
экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управ-
ления коммунальной собственностью района (города областного значения) 

34 622

015 Капитальные расходы государственного органа 703

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города об-
ластного значения)

26 858

001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

21 568

003 Капитальные расходы государственного органа 5 290

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

278 795

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-
коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции

 23 038

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 2 908

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 252 849

494 Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) 16 761

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития 
предпринимательства и промышленности

11 471

003 Капитальные расходы государственного органа 5 290

02 Оборона 14 324

1 Военные нужды 8 727

122 Аппарат акима района (города областного значения) 8 727

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 8 727

2 Организация  работы по чрезвычайным ситуациям 5 597

122 Аппарат акима района (города областного значения) 5 597

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города об-
ластного значения)

4 818

007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) 
масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы госу-
дарственной противопожарной службы

779

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная 
деятельность  

11 865

9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 11 865

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

11 865

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 11 865

04 Образование 3 378 599

1 Дошкольное воспитание и обучение 28 455

464 Отдел образования района (города областного значения) 28 455

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях 
образования 

28 455

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование  2 930 596

464 Отдел образования района (города областного значения) 2 868 651

003 Общеобразовательное обучение 2 744 150

006 Дополнительное образование для детей 124 501

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 61 945

017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 61 945

9 Прочие услуги в области образования 419 548

464 Отдел образования района (города областного значения) 419 548

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 15 610

005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государствен-
ных учреждений образования района (города областного значения) 

127 742

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного 
(городского) масштаба

276

015 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 
ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

33 289

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 240 691

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 1 940

06 Социальная помощь и  социальное обеспечение 405 697

1 Социальное обеспечение 28 322

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 24 859

005 Государственная адресная социальная помощь 24 859

464 Отдел образования района (города областного значения) 3 463

030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 3 463

2 Социальная помощь 311 070

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 311 070

002 Программа занятости 89 912

004 Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, 
образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской мест-
ности в соответствии с законодательством Республики Казахстан  

5 748

006 Оказание жилищной помощи 10 719

007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных 
представительных органов 

12 026

010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому 577

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому  74 245

017 Обеспечение нуждающихся  инвалидов обязательными гигиеническими средствами и 
предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками 
в соответствии  с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

88 472

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 29 371

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 66 305

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 66 305

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения 
занятости и реализации социальных программ для населения

44 988

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 1 018

021 Капитальные расходы государственного органа 4 310

050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни 
инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

15 297

054 Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях 692

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 871 718

1 Жилищное хозяйство 155 834

467 Отдел строительства района (города областного значения) 124 811

003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного 
фонда

60 062
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004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жай-

ластыру
      64 749

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жола-
ушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

31 023

003 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру 27 504

033 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту  және (немесе) жай-
ластыру

1 000

049 Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу 2 519

2 Коммуналдық шаруашылық 1 711 343

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі  1 658 940

006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту  1 333 968

058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 324 972

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жола-
ушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

52 403

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 25 000

014 Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту 17 238

026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін 
пайдалануды ұйымдастыру

10 165

3 Елді-мекендерді көркейту 4 541

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жола-
ушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4 541

016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 541

018 Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру 2 000

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 643 574

1 Мәдениет саласындағы қызмет 351 718

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі

    351 718

009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 351 718

2 Спорт 150 548

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 12 511

001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

7 943 

005 Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту 1 600

006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 1 125

007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының 
мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

1 593

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 250

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 138 037

008 Cпорт объектілерін дамыту 138 037

3 Ақпараттық кеңістік 90 651

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі

90 651

005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 12 436

007 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 76 339

008 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының  басқа да тілдерін дамыту 1 876

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер 50 657

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі

50 657

001 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін 
қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

26 386

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 750

004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 9 978

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 13 543

10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

158 223

1 Ауыл шаруашылығы 144 277

462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 44 164

001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

44 164

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 16 000

010 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту 16 000

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 84 113

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

14 627

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 5 290

005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1 000

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 2 868

009 Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу 368

010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу 1 474

011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 43 486

047 Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай 
залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, 
жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

15 000

6 Жер қатынастары 2 627

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы 
бөлімі

2 627

007 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 2 627

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары 
саласындағы басқа да қызметтер

11 319

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 11 319

099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 11 319

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 11 156

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 11 156

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 11 156

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

11 156

12 Көлік және коммуникация 210 929

1 Автомобиль көлігі 177 934

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жола-
ушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

177 934

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 31 204

045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі 
және орташа жөндеу

146 730

9 Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 32 995

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жола-
ушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

32 995

037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар 
бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

32 995

13 Басқалар 31 432

9 Басқалар 31 432

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 11 432

040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

11 432

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 20 000

012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 20 000

14 Борышқа қызмет көрсету 106

1 Борышқа қызмет көрсету 106

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 106

021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен 
өзге  де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

106

15 Трансферттер 726 120

1 Трансферттер 726 120

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 726 120

004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфра-
структуры

64 749

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

31 023

003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 27 504

033 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфра-
структуры

1 000

049 Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов 2 519

2 Коммунальное хозяйство 1 711 343

467 Отдел строительства района (города областного значения) 1 658 940

006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения 1 333 968

058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 324 972

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

52 403

012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 25 000

014 Развитие благоустройства городов и населенных пунктов 17 238

026 Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности 
районов (городов областного значения)

10 165

3 Благоустройство населенных пунктов 4 541

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 541

016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2 541

018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2 000

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство  643 574

1 Деятельность в области культуры 351 718

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного 
значения)

351 718

009 Поддержка культурно-досуговой работы 351 718

2 Спорт 150 548

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 12 511

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической 
культуры и спорта 

7 943

005 Развитие массового спорта и национальных видов спорта 1 600

006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне 1 125

007 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по 
различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях 

1 593

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 250

467 Отдел строительства района (города областного значения) 138 037

008 Развитие объектов спорта 138 037

3 Информационное пространство 90 651

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного 
значения)

90 651

005 Услуги по проведению государственной информационной политики  12 436

007 Функционирование районных (городских) библиотек 76 339

008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1 876

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 50 657

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного 
значения)

50 657

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информа-
ции, укрепления государственности и формирования  социального оптимизма граждан, 
развития языков и культуры

26 386

003 Капитальные расходы государственного органа 750

004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 9 978

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 13 543

10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, 
охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения  

158 223

1 Сельское хозяйство 144 277

462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) 44 164

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере  сельского 
хозяйства 

44 164

467 Отдел строительства района (города областного значения) 16 000

010 Развитие объектов сельского хозяйства 16 000

473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 84 113

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере  ветеринарии 14 627

003 Капитальные расходы государственного органа 5 290

005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) 1 000

007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 2 868

009 Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных 368

010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 1 474

011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 43 486

047 Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных 
без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих 
опасность для здоровья животных и человека

15 000

6 Земельные отношения 2 627

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города об-
ластного значения)

2 627

007 Организация работ по зонированию земель 2 627

9 Прочие услуги в области  сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и земельных отношений

11 319

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 11 319

099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов  11 319

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 11 156

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 11 156

467 Отдел строительства района (города  областного значения) 11 156

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строи-
тельства

11 156

12 Транспорт и коммуникации 210 929

1 Автомобильный транспорт 177 934

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

177 934

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 31 204

045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц на-
селенных пунктов

146 730

9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 32 995

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

32 995

037 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым  городским (сельским), 
пригородным и внутрирайонным сообщениям 

32 995

13 Прочие 31 432

9 Прочие 31 432

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского 
округа

11 432

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы 
развития регионов до 2020 года

11 432

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 20 000

012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 20 000

14 Обслуживание  долга 106

1 Обслуживание  долга 106

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 106

021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и 
иных платежей по займам из областного бюджета

106

15 Трансферты 726 120

1 Трансферты 726 120

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 726 120
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024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі 

тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
202 614

038 Субвенциялар 489 080

051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 34 426

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу - 14 951

Бюджеттік кредиттер 61 328

10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

61 328

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары 
саласындағы басқа да қызметтер

61 328

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 61 328

018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер 61 328

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 76 279

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 76 279

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 76 279

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

V. Бюжет тапшылығы  (профициті) 29 151

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) -  29 151

Қарыздар түсімдері 61 328

Қарыздарды  өтеу 76 279

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 44 102

16 Қарыздарды  өтеу 76 279

1 Қарыздарды  өтеу 76 279

459 Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 76 279

005 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 76 279

Абай аудандық мәслихатының 27 сессиясының 2018 жылғы 26 ақпаңдағы №27/291 
шешіміне 2 - қосымша

Абай аудандық мәслихатының 23 сессиясының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы 
№23/236 шешіміне 5 - қосымша

2018 жылға арналған аудандық маңызы бар қалалар, 
ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттеріне 

аудандық бюджеттен нысаналы трансферттер
Атауы Сома (мың 

теңге)

1 2

Барлығы 254 789

оның ішінде:

Трансферттер 254 789

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстарына 1 940

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын 
ұйымдастыруға

31 556

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 2 968

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 106 969

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз етуге

102 416

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 
жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған 
іс-шараларды іске асыруға

8 940

024 Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вы-
шестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

202 614

038 Субвенции 489 080

051 Трансферты органам местного самоуправления 34 426

ІІІ. Чистое бюджетное кредитование - 14 951

Бюджетные кредиты 61 328

10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, 
охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения  

61 328

9 Прочие услуги в области  сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и земельных отношений

61 328

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 61 328

018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 61 328

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс

Подкласс

Наименование 

  1   2    3                                        4 5

5 Погашение бюджетных кредитов 76 279

01 Погашение бюджетных кредитов 76 279

1 Погашение бюджетных кредитов,  выданных из государственного бюджета 76 279

Функциональная группа Сумма (ты-
сяч тенге)

Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

Функциональная группа С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 29 151

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 29 151

Поступление займов 61 328

Погашение займов 76 279

Используемые остатки бюджетных средств 44 102

16 Погашение займов 76 279

1 Погашение займов 76 279

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 76 279

005 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом 76 279

Приложение 2 к  решению 27 сессии Абайского районного маслихата от 26 февра-
ля 2018 года  № 27/291

Приложение  5 к решению 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 
2017 года  № 23/236

Целевые трансферты бюджетам городов районного 
значения, сел, поселков, сельских округов из районного 

бюджета на 2018 год
Наименование Сумма 

(тыс. тенге)

1 2

Итого 254 789

в том числе:

Трансферты 254 789

На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 1 940

На организацию сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, 
сельского округа

31 556

На обеспечение санитарии населенных пунктов 2 968

На благоустройство и озеленение населенных пунктов 106 969

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, 
сельских округах

102 416

На реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер 
по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

8 940

Құрметті жоғары оқу орындар мен орта арнайы оқу 
орындарының түлектері!

«Қарағанды облысы Абай ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы»КММ-сі 
жұмысқа орналастыру үшін 2015, 2016, 2017 жж. оқу орындарын бітірген (зейнетақылық 

жарналары жоқ) түлектер бойынша іріктеу жүргізеді.

Құрметті жұмыс берушілер!
Қарағанды облысы Абай ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы»КММ-сі,  

Сізге бос жұмыс орындарын орналастыру үшін www.enbek.kz электронды порталында тіркелу 
қажет екендігін хабарлайды. Сондай-ақ, осы порталда жұмыс іздеп жүрген азаматтардың 
түйендемелерін көруге болады.

Қарағанды облысы Абай ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы»КММ-сі, 
2018 жылға жұмыс берушілерден мүгедектер үшін арнайы жұмыс орындарын ашу туралы 
өтініштерді қабылдайды. Арнайы жұмыс орындарын құру кезінде жұмыс берушіге арнайы 
жұмыс орындарын жабдықтау үшін жабдықтарды сатып алу, орнату және орнату шығындарын 
қайтару үшін субсидиялар беріледі.

Барлық сұрақтар бойынша Абай ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығына 
хабарласыңыз. Абай қаласы, М.Әуезов к-сі 30, 10-кабинет

9.00-ден 18.30-ға дейін. (түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін) 
немесе телефон арқылы: 4-93-19.

Уважаемые выпускники Вузов и 
средне-специальных учебных заведений!

КГУ «Центр занятости населения акимата Абайского района Карагандинской 
области»проводит набор для трудоустройства на молодёжную практику выпускников окончив-
ших обучение в  2015, 2016, 2017 годах,(не имеющих пенсионных отчислений).

Уважаемые работодатели!
КГУ «Центр занятости населения акимата Абайского района Карагандинской области» до-

водит до Вашего сведения, чтоВам необходимо зарегистрироваться на электронном портале 
www.enbek.kz для размещения свободных вакантных рабочих мест. Также, на данном портале 
Вы можете просматривать резюме граждан ищущих работу.

КГУ «Центр занятости населения акимата Абайского района Карагандинской области» 
осуществляет сбор заявок от работодателей для создания специальных рабочих мест для ин-
валидов на 2018 год. При создании специальных рабочих мест работодателю предоставляются 
субсидии в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для 
оснащения специальных рабочих мест.

По всем вопросам обращаться в Центр занятости населения по адресу: г.Абай ул. М.Ауэзова 
д.30 каб.№10 с 9.00 до 18.30ч. (обед с 13.00.-.14.30ч.) или по тел: 4-93-19.

В этом году 
мы отметили 29 
годовщину вы-
вода советских 
войск из Афга-
нистана. 

Потихоньку 
зажили раны, 
возмужали , ста-
ли мудрее, со-
старились сол-
даты и офицеры. 
Но только па-
мять о далёкой 
Афганской войне 
жива и стереть 
события той во-
йны не смогут ни 
годы, ни расстоянья!

14 февраля по сложившейся традиции в актовом 
зале Абайского многопрофильного колледжа  состо-
ялась встреча студентов с воинами-интернационали-
стами  Абайского района. Это мужественные люди, 
живые свидетели той войны: председатель союза 
воинов-афганцев Абайского района Родин Юрий 
Иванович, Попов Виталий Васильевич.

Эта встреча, дань памяти всем, кто причастен 
к героической и трагической Афганской войне, 
которая длилась в два раза дольше, чем Великая 
Отечественная. Мы обязаны помнить о наших со-
временниках, прошедших огненные версты войны в 
мирное время, которые живут среди нас сегодня, и о 
тех, кого нет. Казахстан помнит и чтит своих сыновей, 
погибших в мирное время. Мы не имеем права за-
бывать войну в Афганистане.

Ведущие  программы студенты  3 курса  Сиротин 
Александр и Исмаилов Руслан проникновенно пред-
ставили  хронику военных событий того времени, 
чередуя с показом презентаций. Студенты 1 и 2 
курсов прочитали  стихотворения,  посвящённые 
трагическим событиям той необъявленной войны. 
Были исполнены песни на афганскую тематику из 
репертуаров А. Розенбаума, В. Митяева и др. Студен-
тами была продемонстрирована разборка автомата 

в сложном варианте.
В ходе встречи  

воины-афганцы поде-
лились своими воспо-
минаниями во время 
пребывания в Афга-
нистане и выполнения 
интернационального 
долга. В завершении 
своей беседы, Юрий 
Иванович обращаясь 
к студентам, добавил: 
«Помните своих пред-
шественников, живите 
честно, трудитесь, го-
рячо любите и берегите 
нашу Родину».

Благодаря воспо-
минаниям участников военных событий, молодому 
поколению удалось прикоснуться к тем трагическим 
страницам истории.

От имени коллектива и студентов Абайского 
многопрофильного колледжа воинов-интернацио-
налистов  поздравил и вручил памятные подарки 
заведующий отделением  Какетаев А.К.  Искрен-
нюю благодарность участникам боевых действий 
в Афганистане высказала также зав. кафедры 
Галимова Н.А.

Прошло двадцать девять лет, но слезы Афган-
ской войны не высохли. Мы не вправе забывать о не 
вернувшихся домой молодых парнях, среди которых 
есть и  наши студенты, которые учились в стенах на-
шего колледжа. Это: Могиш Иван Юрьевич, Молин 
Евгений Леонидович.

Память павших была почтена минутой молча-
ния. Ветераны-афганцы   возложили цветы у памят-
ной доски. Низкий поклон и вечная память Героям. 
А лучшая память - это отличная учеба, доблестный 
труд, любовь к Родине. Встреча с ветеранами-аф-
ганцами была организована и проведена препода-
вателями Абайского многопрофильного колледжа 
Г.Кенжебаевой и  Д.Максут.

Соб.корр.

Вас выбрало время в Афгане служить
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Абай ауданы тұрғындарының назарларына!

Жергілікті бюджеттен қаржыландыратын Абай ауданы, Абай қаласы, ауданның ауыл, ауылдық округ және 
кент аппараттарында, мемлекеттік мекемелерінде, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
Әдеп кодексін, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаларын 
бұзғаны туралы фактілерін хабарлау үшін, сенім телефондары сағат 09:00 ден 18:30 ге дейін жұмыс 
тәртібімен  орнатылды:

№ 
п/п

Мемлекеттік мекеменің атауы Сенім телефоны

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

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

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

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

№ 
п/п

Наименование государственного учреждения Номер телефона

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

района»
4-83-17

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

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

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

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

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЛИГИИ

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

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

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

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

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

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

Сабетовна
Облыс әкімі аппаратының 

әдеп бойынша уәкілі
Әр сәрсенбі күні 18.00-ден 

20.00-ге дейін

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

График приема уполномоченного по этике в местных 
исполнительных органах Карагандинской области

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

Сабетовна
Уполномоченный по этике 
аппарата акима области

Каждую среду с 18-00 по 20.00 час.

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

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

Клара Бапарқызы Кабду-
алиева

Абай ауданы әкімінің 
аппаратының басшысы

Сәрсенбі сайын 16.00-ден 18.00-
ге дейін

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

График приема уполномоченного по этике в местных 
исполнительных органах Абайского района

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

Руководитель аппарата 
акима Абайского района 

Каждую среду с 16-00 до 18.00 час.

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

 ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития 
языков Абайского района» объявляет конкурс на занятие 
вакантной должности гражданского служащего – главный 

бухгалтер КГКП «Абайский районный культурно - 
досуговый центр».

 Наименование: ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского 
района»,  100100, Карагандинская область, г.Абай, 3 мкр-н, д.43, тел.: 8(72131) 4-35-05, 4-65-
71, 4-92-25.

Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса: 
Высшее, среднее профессиональное  (финансовое, экономическое) образование при на-

личии практического опыта не менее 3-х лет. 
Должностной оклад гражданского служащего в зависимости от выслуги лет:
А2-3 - от 82539 тенге до 100253 тенге.
Конкурс проводится на основе Правил  поступления на гражданскую службу и проведения 

конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего, утвержденных приказом 
Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 
года № 1017.

Необходимые для участия в конкурсе документы 
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности ква-

лификационными требованиями;
- копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;
- справку о состоянии здоровья, (санитарная книжка с допуском к работе).
 Документы должны быть представлены в течение 15 календарных дней с момента 

публикации объявления о проведении конкурса в издании районных средств массовой инфор-
мации (газета «Абай-Акикат»).

Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Отдел внутренней политики, 
культуры и развития языков Абайского района» в течение десяти рабочих дней после даты 
завершения приема документов.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание 
и др.) граждане производят за счет собственных средств

«Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі» ММ КҚМК «Абай ауданының мәдени бос 

уақыт өткізу орталығының» бас есепшісі - азаматтық 
қызмет лауазымның бос орнына конкурс жариялайды. 

Атауы: «Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ - 100100, 
Қарағанды облысы, Абай қ., 3 - шағын аудан, 43 – үй,  тел.: 8(72131) 4-35-05, 4-65-71, 4-92-25.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары: практикалық тәржірибесі 
3 жылдан кем емес, білімі – жоғары, орта кәсіби (қаржылық, экономикалық)  болуы керек. 

Азаматтық қызметтің жалақысы атқарған қызмет жылдарына сәйкес тағайындалады: 
А2-3 – 82539 теңгеден бастап 100253 теңгеге дейін.
Конкурс келесі ережелердің негізінде өтеді: азаматтық қызметшінің азаматтық қызметке 

кіруі және бос лауазымға орналасуы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму Министрінің  2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1017 бұйрығының негізінде 
жүргізіледі. 

Конкурсқа қатысушыларға қажетті құжаттар: 
- жеке куәліктің көшірмесі;
- аталған қызметтік лауазымның квалификациялық талаптарына сәйкес білімі туралы 

құжаттын көшірмесі;
- еңбек қызметін растайтын құжаттын көшірмесі;
- денсаулығы туралы анықтама (жұмыс істеуге рұқсат етілген санитарлық кітапшасы)
Құжаттар аудандық бұқаралық ақпарат көзі («Абай-Ақиқат» газеті) жарияланған күннен 

бастап, 15 күннің ішінде тапсырылуы керек.  
Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, құжаттары қабылданып болғаннан кейінгі жұмыс 

күн бойынша есептелген он күн ішінде  әңгімелесуді  «Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі» ММ өтеді.

Конкурсқа қатысу шығындары (конкурс өтетін жерге келу және қайту, тұрғын үй) азаматтардың 
өз жеке есебінен жүргізіледі.

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

После смерти Евтина Сергея Геннадьевича, умершего 12 сентября 2017 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Вертоголовой Нины Ивановны, умершей 12 сентября 2017 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Бейсенбековой Дариге Аскаровне,  по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 54, кабинет 8, тел. 87024441894.

ТОО «Кул-Шариф құрылыс» объявляет о прекращении деятельности. Карагандинская об-
ласть, Абайский р-н, г.Абай, 2-мкрн., д.8,кв.35.
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1 марта мы от-
мечаем общена-
родный праздник 
- День благодарно-
сти, празднуемый 
в Казахстане по 
инициативе Главы 
государства.  Это 
символ нашей об-
щей исторической 
памяти, день обще-
национального еди-
нения, уважения и 
солидарности наро-
да Казахстана. Это 
дань священному 
прошлому, уверен-
ность в настоящем, 
непоколебимость в 
успешном грядущем Мәнгілік Ел.  Учрежден-
ный Елбасы Нурсултаном Абишевичем На-
зарбаевым праздник День благодарности стал 
ярким воплощением торжества президентской 
политики мира и согласия. Наш поселок так же 
отметил этот замечательный праздник. В на-
шем поселке живет более 10 национальностей 
в мире и согласии.

 1 марта  в библиотеке – филиал №1 
поселка совместно с работниками дома 
культуры, библиотеки и специалистами  ГУ 
«Аппарата акима поселка» была  проведена 
встреча с матерями героинями  и участниками 
художественной самодеятельности.

Открыла праздничное мероприятие би-
блиотекарь Альпеисова З.А., которая поздра-
вила всех   с таким замечательным праздником    
- Днем благодарности. 

 Заведующая ДК поселка Бексеитова А.К. 
приглашенным гостям в первый весенний 
день в знак своей благодарности за развитие 
самодеятельного народного творчества и   
активное участие в культурной жизни посел-
ка,  воспитание в подрастающем поколении 
любви  к своей родине,   вручила  женщинам  
памятные сувениры. 

Также приглашенных гостей поздравила 

Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұны мен мәтініне жарнама беруші 

жауап береді. 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламного текста несут сами рекламодатели.
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главный специалист аппарата акима поселка 
- Нурпейсова А. пожелав крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и творческих успехов. 

Встреча прошла в очень теплой обста-
новке. Для приглашенных гостей было ор-
ганизованно чаепитие, царила праздничная 
атмосфера, исполнялись песни казахстанских 
композиторов: песня «Ана-аке», в исполнении 
Маскеновой А., песня «Поговори со мною 
мама» в исполнении Беловой Т.В., и другие. 
Спонсорами встречи были индивидуальные 
предприниматели поселка Южный.

"Мы в первую очередь должны сказать 
спасибо своим предкам, родителям и ветера-
нам за мирное небо над головой. Конечно, мы 
должны сказать спасибо Президенту Респу-
блики Казахстан Нурсултану Назарбаеву, под 
руководством которого Казахстан процветает, 
растет имидж страны. Наша задача – сохра-
нить стабильность и дружбу в многонацио-
нальном Казахстане, так как мы все живем как 
одна семья под одним шаныраком".

З.Альпеисова
Заведующая филиала библиотеки №1 

п.Южный 
А.Нурпейсова специалист ГУ Аппарат 

акима п.Южный

Мемлекеттік және мемлекеттік емес 
жалпы білім беретін мектептердің, лицей, 
гимназиялардың 7-11 сынып оқушылары 
арасында 2018 жылғы 23 ақпанда Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың  «Болашаққа бағдар: Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасының аясында X 
Республикалық «Жарқын болашақ» қазақ тілі 
олимпиадасының облыстық кезеңі өтті. 

Олимпиаданың мақсаты – жалпы білім 
беретін мектеп оқушыларының арасында 
мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту 

және дамыту, қазақ тілі бойынша ерекше да-
рындыларды анықтап, тілдік білімі мен өнеріне 
қолдау жасау. 

Облыстық олимпиадаға Абай ауданы 
бойынша 8 оқушы қатысты.

Олимпиада 5 бағыт бойынша өтті.
 «Әнші-бұлбұлдар» бағыты бойынша: I 

орынды Дубовка  ЖББМ 8- сынып оқушысы 
Қырықбаев Абай, II орынды №14 МЛ 7-сынып 
оқушысы Соломатин Кирилл.

 «Сөз шеберлері» бағыты бойынша: II 
орынды №10 МГ 9-сынып оқушысы  Кобзева 
Виктория.

X Республикалық «Жарқын болашақ» қазақ 
тілі олимпиадасының облыстық кезеңіндегі 

ауданымыздың жетістіктері
 «Жас ғалымдар» бағыты бойынша: III 

орынды «Жұлдыз» МБК 8-сынып оқушысы 
Азимова Рухшона

 «Тілші-әдебиетшілер» бағыты бойынша: 
III орын Дубовка  ЖББМ 8- сынып оқушысы 
Идрисова Аяжан.

«Жазушылар» I орын №10 МГ 9-сынып 
оқушысы Баладжаева Алсу иеленді.

Олимпиада қорытындысы бойынша 
жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталып, ди-
пломдармен, бағалы сыйлықтармен марапат-

талды. Жеңімпаз оқушылардың ұстаздарына 
алғыс хаттар табыс етілді. 

Олипиадада І орын алған жеңімпаздар 
Дубовка ЖББМ 8- сынып оқушысы Қырықбаев 
Абай, №10 МГ 9-сынып оқушысы Баладжае-
ва Алсу 2018 жылы өтетін Х Республикалық 
«Жарқын болашақ» қазақ тілі олимпиадасына 
жолдама алды. Жарқын болашақ олимпиада-
сында – білімі мен білігі толысқан, ұлтының 
терең тарихы мен бай тілінен сусындаған, 
ойы озық, өрісі кең, рухы биік, талабы таудай 
шәкірттерімізге толағай табыс тіліеймін!

С.Шагирова Абай ауданының білім 
бөлімінің әдіскері 

ҰСТАЗ – ҰЛЫ ЕСІМ
Астана қаласында Ұлт ұстазы, Алаш Орда ұлттық 

мемлекетінің негізін қалаушы, педагог – ағартушы Ах-
мет Байтұрсынұлының 145 жылдығына орай білім беру 
ұйымдарының мұғалімдері мен оқытушылары арасында 
өткен  «Ұлт ұстазы» атты республикалық байқауында Абай 
ауданының П.Корниенко атындағы қосымша білім беру 
мектеп-орталығының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі  
Чегирова Үндемес Сиязбаевна I дәрежелі диплом және Білім 
беру саласындағы айрықша еңбегі үшін  төсбелгісімен мара-
патталды. Әріптесімізге жеңісіңіз толағай да, баянды болсын 
әрқашанда алар биіктеріңіз мол болсын дегіміз келеді.

Абай ауданының білім бөлімі.

АСЫЛ ЖАНДАР
Жайнаған көктеммен бірге халықаралақ әйелдер мерекесі 8-наурыз мейрамы да келіп жетті. 
Әйел - өмірдің тірегі, жанның шуағы, өмірдің ең бір сұлу да сымбатты сәттеріне айрықша 

әсер беретін нәзік жан.  Әйелсіз өмір жоқ. Әйел заты бар жерде құт та, береке де бар. Қай 
халықты алып қарасаң да, ақынды да, жау жүрек  батырды да  тәрбиелеп шығаратын  осы 
ананың ыстық алақаны. 

Бүгін біз жұмыс пен үйдің шаруасын қатар алып жүрген Абай ауданының ІІБ - да қызмет 

жасап жатқан нәзік жандылар туралы сөз етпекпіз. Қай қайсысы болмасын елі мен жері үшін 
аянбай ауыр да болса, қатал қызметті жасап жүр. Әрқайсысының  ішкі істер органы  үшін 
атқарған  еңбегі орасаң зор. 

Қазақ халқы әйел затын  қашанда құрмет тұтқан. Сонау заманнан қазақта әйел заты ел 
ісіне араласып, әскер басқарған. Майданға шығып батырлығымен ел аузында қалған. Міне 
осындай ел құрметіне бөленіп отырған  ерекше жандар Абай ауданында  да аз емес.  Иғындағы 
жарқыраған жұлдыздың шаруасы оңай шаруа емес. Ерлермен бірге жүріп, қатардан қалмай 
отыру көп қыз келіншектердің қолынан келе бермесі анық. 

Десек те, осы бейнетті еш елеместен, «Отан үшін  міндеттімін» деп атқарып отырған 
Абай ауданының Ішкі істер басқармасы нәзік жандарын 2018 жылғы халықаралық 8 -наурыз 
мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге  қажымас қайрат, шығармашылық табыс, 
зор денсаулық, әрі әйел бақытын тілейміз! 

Абай ауданының ІІБ басшы құрамы және қызметкерлері                    

В Акбастауском сельском округе был раз-
работан план ГУ «Аппарат акима Акбастауского 
сельского округа» и КГУ «Акбастауская общеоб-
разовательная школа» проведения празднования 
– Дня благодарности. 

22 февраля  по 1 марта   в Акбастауской ОШ 
был проведен цикл классных часов «Благодар-
ность не знает границ».  В  ДК Акбастауского с/о 
были проведены беседы по теме «Благодарность 
исходит от души».  25 февраля  проходила акция 
«Забота», в ходе которой детям из малообеспе-
ченных  семей подарена одежда. В этот период 
сотрудники ГУ «Аппарат акима Акбастауского 
с/о» поздравили с днем рождения ветерана тру-
да,  приравненную к участникам ВОВ Тарасову 
Антонину Ивановну с 80- летием. 

  27 февраля по 1 марта проходила благо-
творительная акция «От сердца к сердцу», в ходе 
которой   сотрудники КГУ «Акбастауская ОШ» 
совместно с ГУ «Аппарат акима Акбастауского 
с/о» раздавали продуктовые корзины малообе-
спеченным семьям. Продуктовые корзины соби-
рали работники образования Акбастауской ОШ, 
предприниматели Нурмагамбетова Г., Байкатова 
С., Бухарманова Г. 

1 марта в сельской библиотеке прошла акция 
«Мәңгілік ел  - страна моей мечты!». Стоит отме-
тить, что в Акбастауском сельском округе   в мире 
и согласии проживают представители разных национальностей. Мероприятия, прошедшие в 
округе зарядили всех хорошим настроением. 

Н.Нефедова Специалист

В  Карагандинском сельском 
округе  прошла  благотвори-
тельная акция  «Забота» , по-
священная празднованию Дня 
благодарности.

Предприниматели округа: 
Рябова Е, Радченко А, Лихиц-
кая О, оказали спонсорскую 
помощь в предоставлении про-
дуктовых наборов  и вещей 
малообеспеченным и много-
детным семьям.

Специалистами ГУ «Ап-
парат акима Карагандинского 
сельского округа» были вручены 
продуктовые наборы и вещи. 
Все были очень благодарны за 
помощь.

Подобного рода акции, не-
сомненно, помогают сохранить 
такие ценности как взаимопо-
мощь и доброта в сегодняшнем быстроразвивающемся мире.

А.Ахметова, С.Янкаускайте 
ГУ «Аппарат акима Карагандинского с/о»

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ! ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ


