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қиқатА Б А Й

МЕРЕКЕ

«Қош, қош бол мектебім
Бал дәурен күндерім.
Таңындай көктемнің, 
Өтіпті сенде күн…» – деп 

25 мамырда ауыл – қаладағы 
мектеп түлектерінің баршасы 
балалық шақтан болашаққа жол-
дама алып алтын ұя – мектеппен 
қоштасып, «Соңғы қоңырау» 
соқты. Жас түлектер үлкен 
өмірге қадам басып, алтын ұя – 
мектебімен қоштасты. Осындай 
салтанатты жиынның бірі Сарепті 
ауылындағы орта мектебінде 
болды. Орта мектептің алды ме-
рекеге сай безендіріліп, баласын 
жетектеп мектепке асыққан ата-
ана мен гүл шоқтарын құшақтаған 
оқушыларды аңғарасың.

Салтанатты шара еліміздің 
мемлекеттік Әнұранымен ашыл-
ды. Мерекелік кешке арнайы 
келген аудан әкімі Бауыржан 
Асанов қатысып, түлектерді мек-
теп бітірулерімен құттықтады, 
жастардың білім алып, лайықты 
азамат болуына мемлекет 
барлық жағдай жасап отырғанына 

тоқталды. 
- Сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен 

шын жүректен құттықтаймын!  
Соңғы қоңырау – мектепте орын алатын 

барлық мерекелердің ішіндегі ең әсерлі, 
ұмытылмастай есте сақталатын мейрам... 
Ауданымызда өскелең ұрпақтың терең білім 
мен тәлімді тәрбие алуына қолайлы жағдай 
жасалып отыр. Биылғы жылы аудан бойынша 

СОҢҒЫ ҚОҢЫРАУ СЫҢҒЫР ҚАҚТЫ

390 түлек мектепті аяқтаса, оның ішіндегі 13 
түлек «Алтын белгі» және 5 түлек «Ерекше 
үлгідегі аттестат» үміткер.

Ағымдағы жылы жергілікті бюджеттен білім 
саласына материальды – техникалық база-
сын жаңарту үшін 369 млн. теңге көлемінде 
қаражат бөлінді. Төрт білім ошағын күрделі 
жөндеуден өткізуге 193 млн. теңге, екі мек-
тепке ағымдық жөндеу жұмысын жүргізуге 66 

млн. теңге көлемінде қаражат бөлініп отыр. 
Сол сияқты Сарепті орта мектебіне келесі оқу 
жылына жаңартылған бағдарлама бойынша 
оқулықтарды алу үшін 1 млн. 123 мың теңге 
қарастырылды. Биылғы оқу жылында 795 мың 
теңгеге 2 кабинетке мультимедиялық құрал 
–  ж а б д ы қ т а р 
жинағы алынды.
Тұрғындардың 
х а л  –  а х у а -
л ы н  ж а қ с а т у 
м а қ с а т ы н д а 
б и ы л ғ ы  ж ы л ы 
С ә р е п т і  а у ы -
лында жергілікті 
бюджеттен  10 
м л н .  т е ң г е г е 
көпсалалы алаң 
орнатылды. Сол 
сияқты 1 млн. 
теңгеге ауылды 
жарықтандыру, 
12 млн. теңгеге 
ж о л  ж ө н д е у 
және қызметтік 
тұр ғын  –  үйд і 
салуға 24 млн. 
теңге көлемінде 
қаражат бөлінді.  

А ғ ы м д а ғ ы 
ж ы л ы  « Р у х а -
н и  ж а ң ғ ы р у » 
ба ғдарламасы 
а я с ы н д а  5 
м л н .  т е ң г е г е 

алаң салынатын болады. Бұл 
бағдарламаға ат салысып жатқан 
барлық ауыл кәсіпкерлеріне 
алғысымызды білдіреміз.

О л  ба л а л а р ғ а  а л д а ғ ы 
мемлекеттік сыннан сәтті өтіп, 
жоғары оқу орындарына түсуге 
тілек білдірді. 

Ж а л п ы  а т а л ғ а н  б і л і м 
ошағында 13 түлек білім ұясымен 
қоштасты. Солардың ішінде бір 
оқушы «Алтын белгі» иегері.

Бұл күні түлектерді білім 
нәрімен сусындатқан мектеп 
директоры, ардагер ұстаздар, сы-
нып жетекшілері мен ата – аналар 
жас түлектерге баталарын беріп, 
үлкен өмірге басқан қадамдарына 
ақ жол тіледі. 

Мерекелік шара барысында 
«Рухани жаңғыру» баядарлама-
сы аясында қойылым көрсетіліп, 
Астананың 20 – жылдығына орай 
ұймдастырылды.

Мерекелік шарадан кейін 
аудан басшысы Бауыржан 
Қоңырбайұлы биылғы жылғы 
түлектермен ағаш отырғызып, 
көпсалалы балалар спорт 

алаңының ашылуына қатысты. Бұдан кейін 
биылғы жылы салынатын екі пәтерлі үйдің 
құрылысымен танысты. Ауыл ақсақалдары 
аудан басшысына алғыстарын білдіріп, жасап 
жатқан жұмыстарына ризашылығын білдірді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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ЕГІН САЛУ НАУҚАНЫ
В ФОКУСЕ – МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ

СОВЕЩАНИЕ

24 мая под председа-
тельством акима района 
Б.К.Асанова при участии  
прокурора района Т.Б. 
Мукашева прошло со-
вещание по вопросам 
деятельности местной по-
лицейской службы управ-
ления внутренних дел 
Абайского района. В нем 
приняли участие акимы 
г.Абай, сел и поселков, 
руководители государ-
ственных учреждений, 
депутаты районного мас-
лихата, председатели 
КСК, сотрудники МПС 
Абайского района.

С докладом о дея-
тельности местной по-
лицейской службы вы-
ступил начальник МПС УВД Абайского 
района С.С.Смаилов. Докладчик рассказал 
участникам совещания о новых формах 
взаимодействия с общественностью, реа-

лизации программы «Соседский присмотр», 
проведении профилактических мероприятий, 
на территориях, наиболее подверженных 
правонарушениям, и др. Продолжается работа 
по формированию «нулевой терпимости» к 
мелким правонарушениям. Также С.Смаилов 
затронул вопросы материально-технического 
обеспечения участковых пунктов полиции, 

нехватки служебного жилья и др.
Выслушав доклад, глава района сделал 

ряд критических замечаний по поводу дея-
тельности МПС. Так, аким района призвал  
чаще проводить отчетные встречи участковых 

инспекторов полиции с населением, встре-
чаться с председателями КСК, педагогами и 
учащимися, проштудировать Правила  благо-
устройства городов и населенных пунктов, 
содержания животных по Карагандинской 
области, выявлять факты нарушения санитар-
ных норм и штрафовать нерадивых граждан.  
С.Смаилов отметил, что работа в этих вопро-
сах будет активизирована.  В целом, абайские 

полицейские стараются держать связь с КСК 
и общественностью. 

Прокурора района интересовала эф-
фективность проведения профилактических 
мероприятий, работа полиции с граждана-

ми, имеющими временную прописку. Так, в  
п.Вольный было совершенно тяжкое престу-
пление мужчиной без прописки. На совещании 
рассмотрели преступления, совершенные в 
состоянии алкогольного опьянения, настора-
живает надзорный орган и местную власть  
количество мигрантов, прибывших в наш 

район, за которыми также необходим 
контроль со стороны полицейских.

О деятельности МПС, их задачах, 
фактах нарушений со стороны стражей 
порядка, необходимости контроля за 
подотчетными лицами, незаконно функ-
ционирующими игровыми автоматами 
на территории города в своем докладе 
указал прокурор районной прокуратуры 
Б.Досымбай. Руководитель право-
вого отдела аппарата акима района 
А.Алипбеков рассказал участникам 
совещания о взаимодействии органов 
государственного управления с местной 
полицейской службой, указал недостат-
ки в их деятельности.

- Предстоит большая работа, и мы 
будем проводить анализ вашей дея-
тельности. Население должно знать  
своего участкового инспектора в лицо, 
чаще встречайтесь с общественно-
стью, проводите профилактические 
мероприятия,- обратился глава района 
к полицейским.  Бауржан Конирбаевич 
также призвал активизироваться в 
период приближения летних каникул 
и купального сезона, предотвращать 
кражи скота. Одним из важных вопро-
сов является общественно-политиче-
ская ситуация. Следует не допускать 

ситуаций, имеющих  широкий общественный 
резонанс. Глава района проинформировал 
стражей порядка о том, что им будет оказана 
необходимая помощь, в том числе в предо-

ставлении служебного жилья для участковых 
инспекторов полиции.

Также на совещании отметили слабую 
работу полицейских по розыску и доставке 
призывников. Начальник отдела по делам обо-
роны Абайского района А.Тусупбеков призвал 
полицейских, а также акимов сел и поселков  
скоординировать свои действия в период про-
ведения призывной кампании.

К.Блялов

«Жаздың қамын қыс ойла» демекші, 
көктем мезгілі келісімен шаруалар жердің 
қамын қамдап,техникаларын сайлап, қызу 
еңбекке кіріскен. Аудан бойынша шаруашылық 
құрылымдары, диқан қауымы көктемгі егіс 

жұмыстарына кірісе бастады. Көктемгі дала 
жұмыстарының ұйымшылдықпен атқарылуы 

болашақта мол өнім жинауға негіз болмақ. 
Ауылшаруашылығы экономиканың негізгі бір 
саласы ғана емес, сонымен бірге ол – азық-
түлік қауіпсіздігінің де кепілі екені анық.

Диқандар үшін көктемнің әр күнін тиімді 

пайдалану маңызды. Биыл Абай ауданында 
ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс 
көлемі 42 мың гектар болады деп межеленіп 
отыр. Оның ішінде  26 мың гектарға дәнді – 
дақылдар, 4 мың гектарға картоп, 840  гектар 
көкөніс егілген. 

Көктемгі дала жұмыстары, әсіресе, 

Көктемгі егіс жұмыстары 
қарқын алуда

Көксу және Юбилейный ауылдарында  қызу 
жүргізілуде. Ал негізгі картоп егу жұмыстары 
Қарағанды ауылдық округінде басталған.

Көктемгі қарқын алған жұмыстарды өз 
бақылауына алған аудан әкімі осы аптада 

Көксу ауылындағы «Астра-Агро LTD», «Шанс» 
ЖШС және Юбилейный ауылдқ округіндегі 

«Шығыс» шаруа қожалықтарында жұмыс 
сапармен барды. 

Жалпы алғанда биыл ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің жалпы егістік көлемі ауданбойын-
ша өткен жылмен салыстырғанда молырақ 

болмақ. Ауыл шаруашылығы өкілдері егу 
технологиясын дұрыс сақтаған жағдайда 
жақсы өнім алуға мүмкіндіктің мол екендігін 
айтуда. Бүгінде барлық қожалықтар жанар-
жағармаймен толық қамтамасыз етілген. 

  Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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Уважаемые жители района!
Вот уже более 20 лет в Казахстане 31 мая отмечается День памяти жертв политических 

репрессий и голода, учрежденный Указом Президента страны Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым в 1997 году.

Для нашего народа эта дата имеет особое историческое значение. Массовые поли-
тические репрессии 30-40-х годов ХХ века стали величайшей трагедией для миллионов 
людей. По необоснованным обвинениям были осуждены более 3-х миллионов человек 
разной этнической и религиозной принадлежности, расстреляны сотни тысяч невинных 
людей. Среди них – представители казахстанской элиты: Турар Рыскулов, Алихан Бо-
кейханов, Ахмет Байтурсынов, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин и многие другие. 
Казахский народ потерял в годы сталинских репрессий не только цвет своей нации, но 
и тысячи ни в чем не повинных людей.

Так сложилось, что наша страна стала местом депортации для миллионов людей, 
жестоким гонениям подвергались целые народы. В разные годы в Казахстан были 
депортированы сотни тысяч немцев, поляков, корейцев и представителей других на-
циональностей. Несмотря на тяготы сурового времени, казахский народ с теплотой при-
нял всех  обездоленных людей. Благодаря этому им удалось выжить и устоять перед 
кровавой машиной тоталитаризма.

Годы независимости показали, что казахстанцы усвоили жестокий урок истории, 
бережно храня память о той трагичной эпохе. Мы преклоняемся перед памятью  невинно 
осужденных, тех, кто пострадал за любовь к своему народу,  был изгнан с родной земли.

Мира и согласия, процветания и благополучия нашей Родине!

Аким Абайского района                Б.Асанов

Секретарь Абайского
районного маслихата                      Б.Цай

31 мамыр - саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні / 31 мая - День памяти жертв политических репрессий

Құрметті аудан тұрғындары!
Міне, 20 жылдан астам уақыт Қазақстанда 31 мамыр - саяси қуғын-сүргін құрбандарын 

еске алу күні ретінде аталып келеді, атаулы күн Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен 1997 жылдан бастап атап өтіліп келеді. 

Бұл дата Қазақстан үшін айрықша мағынаға ие. ХХ ғасырдағы 30-40 жж. саяси 
қуғын-сүргін – мыңдаған жазықсыз адамдардың қаны мен көз жасына суарылған 
тарихымыздың шерлі беттерінің бірі болып саналады. Нақақтан-нақақ 3 миллионнан 
астам азаматтары жала жабылып сотталып, жүз мыңдай адам атылып кетті. Олардың 
арасында қазақ зиялылары: Тұрар Рысқұлов, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, 
Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллиндар болды. Ақиқатында, ұлты мен діні, тілі мен 
діліне қарамастан, мыңдаған адамдар, тоталитарлық жүйенің диірменіне түсіп, өзгеше 
ойлағаны үшін күнәсіз сотталып, туған жерлерінен аяусыз айдалып, түрмелерде 
жазықсыз көз жұмды.

Жаппай қуғын-сүргін бұрынғы Кеңес Одағының бірде-бір халқын айналып өткен жоқ. 
Қазақстанға әр жылдары неміс, поляк, корей және басқа да ұлт өкілдерінің отбасылары 
жер аударылды. Тұрмыс тауқыметіне қарамастан қазақ халқы еріксіз жер аударылған 
бауырластарымызды жылы қабылдап, соның нәтижесінде тоталитаризмнің қанды 
шеңгеліне бірлесе төтеп берді.

Қаншама зобалаң жылдарды бастан кешкен қазағымның әрқайсысының айтқан 
зары, кешкен мұңы, жүріп өткен тар жолдары – бәрі-бәрі бүгінгі ұрпақтың құлағында, 
жүрегінде, мәңгі есінде. Осы қанқұйлы жылдардың оқиғасын, оның жазықсыз құрбаны 
болған адамдардың есімдерін мәңгі ұмытпай, оларды әрқашан есте сақтау, өткенге 
салауат етіп, ақтаңдақтар ақиқатына тереңірек мән беріп, ұғыну – бүгінгі ұрпақ парызы.

Аспанымыз ашық, ел-жұртымыз тыныш болсын!

Абай ауданының әкімі                Б.Асанов

Абай аудандық мәслихатының хатшысы                      Б.Цай

31 мая мы отмечаем День памяти жертв 
политических репрессий и голода. Эта дата 
была утверждена Указом Президента Респу-
блики Казахстан Нурсултана Абишевича На-
зарбаева 5 апреля 1997 года. Голод тридцатых 
годов, массовые политические репрессии 
стали трагедией для милллионов людей.

Голод начала 30-х годов прошлого века 
– не случайное явление, а объективный за-
кономерный итог экономической, кадровой, 
социальной, национальной, культурной по-
литики тоталитаризма. Это не просто гумани-
тарная катастрофа, это преступление против 
человечности, считают известные ученые 
историки нашей страны. Эта катастрофа 
стала результатом жестокой экономической 
политики, когда у крестьян отобрали всё – от 
средств труда до личного имущества. Сам 
лозунг «Ликвидируем кулачество как класс» 
преступен. Разве можно уничтожить целый 
социальный слой?

Сведения о жертвах голода на казахской 
земле в период с 1931 по 1933 годы даются 
по-разному. В конце 1980-х работала специ-
альная комиссия Верховного Совета СССР, 
которая заключила, что в Казахстане от го-
лода вымерли около 2 миллионов человек. 
Голод охватил все регионы страны. Но самое 
тяжелое положение было в Центральном Ка-
захстане. Если жители юга республики ушли 
от этой катастрофы в Киргизию и Узбекистан, 
население северных регионов – в Россию, 
а в восточной и западной части страны – в 
соседние государства, где обстановка была 
лучше, то здесь это сделать было практически 
невозможно. Читая материалы VI пленума 
Казкрайкома ВКП(б), который состоялся летом 
1933 года, узнаем о трагедии Шетского, Кар-
каралинского, Жанааркинского районов Кара-
гандинской области. Вымирали целые аулы.

Известно, что в годы голода численность 
казахов в стране значительно сократилась. 
Когда в 1920 году была образована Казахская 
АССР, 80 процентов её населения были каза-
хами. В 1926 году коренное население уже 
составляло 55 процентов, а в 1959 году – 20 
процентов. Из 6 миллионов казахов, прожи-

вавших в стране в начале века, в 1959 году 
остались всего 2,5 миллиона. Процесс шел в 
сторону сокращения численности коренного 
населения республики. Согласно переписи 
населения 1926 года, казахов насчитывалось 
больше, чем узбеков. А сегодня узбеков в 
Узбекистан – почти 30 миллионов, а казахов в 
нашей стране проживает всего более 18 мил-

лионов. Неслучайно Глава государства как-то 
сказал о том, что если бы не голод, казахов 
было бы сейчас более 50 миллионов человек.

День памяти жертв политических репрес-
сий для Казахстана имеет особый смысл. Так 
сложилась история, что наша республика 
стала местом депортации для миллионов со-
ветских граждан. По всей стране на каратель-

ную систему тоталитарного режима работало 
953 лагеря и поселения. Только за 1937-1938 
годы в республике были незаконно осуждены 
более 100 тысяч человек, и около 25 тысяч из 
них были растреляны.

Кому, как не карагандинцам, знать о вре-
менах беззакония. Ведь на территории нашей 
области находились Карлаг и другие печально 
известные места заключения политических 
узников. Именно на наши земли ссылались 
так называемые «раскулаченные» крестьяне 
из различных регионов страны, репрессиро-
ванные народы Крыма и Кавказа.

Среди репрессированных были и лучшие 
представители казахского народа, цвет нашей 
нации, которые жестоко пострадали за то, что 
хотели свободы своему народу. Мы должны 
помнить и чтить их имена.

Немало казахстанцев пострадало не 
только в годы сталинского правления, но и 
в период застоя и даже в перестроечные 
времена. И наглядное тому подтверждение – 
декабрьские события 1986 года, показавшие, 
что тоталитарная система, защищая себя, 
готова воевать и против собственного народа.

Мы склоняем головы перед светлой памя-
тью безвинных жертв политических репрес-
сий, ставших для нас символом мужества и 
истинного патриотизма.

Годы репрессий невозвратно канули в 
прошлое, но память о жертвах массовых по-
литических репрессий не должна исчезнуть. 
Наш независимый Казахстан, построенный 
на принципах многоэтничного и многокон-
фессионального единства, - залог того, что 
времена беззакония никогда не повторятся 
на нашей земле.

Мира и согласия, процветания и благопо-
лучия нашей Родине!

З.Надирова

Тяжелые страницы истории

8 мая, накануне  Дня Победы, в школе–
лицей №14, состоялся музейный урок «Ваш 
подвиг не забудут поколения», проведенный 
совместно с Советом ветеранов Абайского 
района.

На мероприятии в школьном музее при-
сутствовали ветераны труда, труженики тыла, 
среди которых Талипова Мариям Талиповна- 
ветеран труда, в г.Абай проживает с 1961 
года, всю свою жизнь проработала в системе 
торговли города - товароведом, экономистом, 
директором плодо- овощной базы,  последние 
годы работала начальником отдела кадров 
Абайского горторга. Супруги Данько Мария 
Ивановна  и  Алексеев Владимир Василье-
вич-тоже являются ветеранами труда. Мария 
Ивановна в нашем городе проживает с 1962 
года, более 30 лет проработала в системе 
бытового обслуживания населения, рабо-
тала в Доме быта, в ателье, в трикотажном 
цехе.  Владимир Васильевич живет в городе 
с 1958 года, с тех пор, когда он  был рабочим  
поселком Шерубай-Нура, он работал на за-
воде РМЗ.  Однако, большую часть жизни 
проработал водителем в городской больни-
це. Зинченко Татьяна Аркадьевна, которая 
родилась на Украине во время войны, будучи 
ребенком находилась в  оккупации. В мирное 
время, в п. Чурубай-Нура  приехала по ком-
сомольской путевке, трудилась  строителем, 
а потом ее направили работать в детский сад. 
Педагогическое образование Татьяна Арка-
дьевна получила уже позже, проработала в 
организациях образования  41 год, из них 40 
лет работала в  школе № 4 поселка Вольный, 
откуда ушла на заслуженный отдых.  Шалыни-
на Александра Яковлевна  в г.Абай приехала 
вместе с мужем.  Более 40 лет проработала 
в больнице. Родилась в Ульяновской области. 
Сполна довелось ей хлебнуть в военные годы 
трудностей колхозной жизни,  с утра и до 
позднего вечера на полях собирали колоски, 
пололи сорняки, убирали овощи, ухаживали за 
скотом.  Гости музея рассказали очень много 
из своей биографии, но самые главные вопро-
сы коснулись  их участия в трудовом подвиге,  

Музейный урок в Великий День Победы
в тылу, во время Отечественной войны 1941-
1945 годов. Будучи еще совсем детьми, они 
наравне со взрослыми приближали победу, 
работая на полях, выращивая хлеб, овощи 
для фронта.

Ведущая мероприятия, заместитель 
директора школы Морева И.А. рассказала 
присутствующим об участии наших земляков  
в ратном и трудовом подвиге, о том, что на 
фронтах сражались  1 196 164 казахстан-
цев.  С первых  дней Отечественной войны  
советские воины вели ожесточенные бои с 
фашистскими захватчиками. Легендарные 
подвиги в битве под Москвой Родина отметила 
преобразованием 316-й стрелковой дивизии, 
больше известной как Панфиловская  диви-
зия, сформированной в Казахстане, в 8-ю гвар-
дейскую и награждением Орденом Красного 
Знамени. Именно 28 воинов -панфиловцев 16 
ноября 1941 года вели четырехчасовой бой у 
станции Дубосеково, приняв на себя удар 50 
немецких танков, и не дав им прорваться в 
столицу. Все они погибли,  им было присвоено 
звание Героев Советского Союза посмертно.  
Навсегда останется в памяти бойцов подвиг 
Толегена Тохтарова, который ворвался в штаб 
немецкой части в с. Бородино и уничтожил 5 
немецких офицеров. Ему посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза. Дети узна-
ли о том, что воины-казахстанцы мужественно 
сражались у стен Ленинграда. С 9 сентября 
1941 г. активно участвовали в обороне и про-
рыве блокады Ленинграда 310-я стрелковая, 
а несколько позднее 314-я дивизия, сформи-
рованные в Казахстане. В тяжелые дни боев 
за Ленинград парторг Султан Баймагамбетов 
повторил бессмертный подвиг Александра 
Матросова, за что посмертно был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

За подвиги в Великой Отечественной вой-
не были удостоены свыше 11 000 человек зва-
ния Герой Советского Союза, в том числе 497 
казахстанцев, среди них 97 казахов. Первому 

из казахстан-
цев 22 июля 
1941 г. звание 
Героя Совет-
ского Союза 
было присвое-
но командиру 
19-й танковой 
дивизии гене-
рал-майору К. 
А. Семенчен-
к о .  Четверо 
наиболее от-
л и ч и в ш и х с я 
воинов звания 
Героя Совет-
ского Союза 
были удосто-
ены дважды: 
летчики-штур-
мовики Т. Я. 
Бегельдинов, 
Л. И. Беда, И. 
Ф. Павлов и летчик-истребитель С. Д. Луган-
ский.  Среди Героев имена пулеметчицы М. 
Ж. Маметовой, снайпера А. Н. Молдагуловой, 
стрелков С. Баймагамбетова, С. Лутфуллина, 
Мин Сен Юра, артиллеристов С. Муткенова, И. 
К. Новико¬ва, бронебойщика П. К. Миллера, 
минометчика К. Спатаева, кавалериста М. М. 
Катаева, сапера П. И. Гончара, командира 
торпедного катера Б. П. Ущева, командира 
стрелковой дивизии Г.Б.Сейфуллина. Участ-
ники встречи вспомнили  о том, что главный 
лозунг военного времени «Все для фронта, 
все для победы» знали все – от мала до ве-
лика. Отцы и старшие братья ушли на фронт, 
рядом с матерями встали дети. Именно эти 
люди составляли трудовую армию страны. 
Всего в 1941—1945 годы было построено 460 
заводов, фабрик, рудников, шахт и отдельных 
производств. Сельские труженики Казахстана 
выполнили свой патриотический и трудовой 

долг: за 1941—1945 годы они дали фронту 
и стране 5829 тыс. тонн хлеба, 734 тыс.тонн 
мяса и много других продуктов питания и сы-
рья для промышленности. Участники встречи, 
юные жасулановцы, выразили свою при-
знательность ветеранам труда, труженикам 
тыла. Торжественной частью мероприятия 
стал прием в ЕДЮО. В обращении к членам 
организации «Жас Ұлан» ветераны выразили 
надежду, что юные патриоты будут помнить 
о том, что  от их жизненной  позиции зависит 
будущее нашего молодого государства. 
Завершилось мероприятие словами Пре-
зидента Н.А. Назарбаева: «Быть патриотом 
своей Родины – это значит искренне любить  
её, верить в себя и свой народ, служить обще-
ству». 

Р.Койлыбаева 
Председатель Совета ветеранов 

Абайского района
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ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА

03 наурыз 2017 жылғы № 17 «01 шілде 2018 жылға дейін тағайындалған мемлекеттік 
базалық зейнетақы төлемдерінің өлшемін қайта есептеу туралы Ережеге» сәйкес, 01 шілде 
2018 жылдан бастап зейнетақы жүйесіне қатысты еңбек өтіліміне қарай мемлекеттік базалық 
зейнетақыларды қайта есептеу көзделген. Аталған жаңалық зейнеткерліктегі және жаңадан 
шығатын зейнеткерлерге таратылады.

Зейнетақы жүйесін қайта есептеу үшін төмендегі еңбек өтілімдері жатады:
- бірлескен жүйеге әзірленген еңбек өтілі (1998 жылдың бірінші қаңтарына дейін);
- жинақтаушы еңбек өтілі (міндетті зейнетақы жарналары төленген мерзім).
Бұдан басқа, еңбек өтіліміне жекелеген азаматтарды әлеуметтік қолдау және ана болуға 

ынталандыру мақсаты жатады:
- баланың 3 жасқа дейінгі күтіміне байланысты жұмыссыз отырған аналардың еңбек 

өтілдері, бірақ әрбір баланың үш жасқа дейінгі аралықтағы күтімі жалпы жиынтығы 12 жылдың 
шегіндегі мерзім;

- 16 жасқа дейінгі мүгедек балалардың күтіміндегі мерзім.
1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі қалыптасқан еңбек өтілдері зейнетақы істеріндегі 

зейнетақыны тағайындауға қатысты алынған еңбек өтілдеріне сәйкес есепке алынып, ешқандай 
қосымша құжаттарды жинақтауды қажет етпейді.

Ал, жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналары аударылып отырылған 
мерзімдер (әрі қарай МЗЖ), орталықтандырылған деректер қоры бойынша  МЗЖ  Біріңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына түсіп отырған айлардың санына қатысты есепке алынады.

Егер, МЗЖ бір айда бірнеше рет аударылған жағдайда, жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 
қатысу мерзімі бір ай болып есептеледі.

Зейнеткердің еңбек өтілі он жыл немесе оданда кем болған жағдайда, мемлекеттік базалық 
зейнетақы төлемінің мөлшері тиісті жылға белгіленген республикалық бюджетте белгіленген 
төменгі күнкөріс деңгейінің (ТКД) 54% көлемінде төленеді, ал он жылдан артық еңбек өтілдерінің  
әр бір жылы 2% -ға арттырылып, бірақ жалпы алғанда күнкөріс деңгейінің 01 қаңтар 2018жылға 
белгіленген мөлшерінің 100%-нан аспауы тиіс.

«2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 30 қараша 2017 ж. № 113 VI  
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, күнкөріс деңгейі 28 284 тенге көлемінде белгіленген.

Базалық зейнетақы төлемдерінің есептелген мөлшері төмендегі кестеде мысал ретінде 
ұсынамыз:

Базалық зейнетақы төлемдерін есептеу әдісінің 
01.07.2018 жылдан бастап өзгеруі

Еңбек өтілімі КД-ненүлес Базалық зейнетақы төлемнің мөлшері
10 жыл немесе одан төмен 54% 15 274
11 жыл 56% 15 839
12 жыл 58% 16 405
13 жыл 60% 16 970
14 жыл 62% 17 536
15 жыл 64% 18 102
16 жыл 66% 18 667
17 жыл 68% 19 233
18 жыл 70% 19 799
19 жыл 72% 20 364
20 жыл 74% 20 930
21 жыл 76% 21 496
22 жыл 78% 22 062
23 жыл 80% 22 627
24 жыл 82% 23 193
25 жыл 84% 23 759
26 жыл 86% 24 324
27 жыл 88% 24 890
28 жыл 90% 25 456
29 жыл 92% 26 021
30 жыл 94% 26 587
31 жыл 96% 27 153
32 жыл 98% 27 718
33 жыл немесе одан жоғары 100% 28 284

Базалық зейнетақы төлемдерін есептеу әдісін өзгерту жалпы жоғары еңбек өтілдері бар, 
алайда зейнетақы мөлшерлері төмен немесе ең төменгі зейнетақы алатын зейнеткерлерге 
қатысты туындайтын қиындықтарды шешуге бағытталған, сонымен қатар азаматтардың 
еңбекке құлшыныстарын арттыруды, жұмысқа орналасу, жинақтаушы зейнетақы қорына қатысу 
мерзімдерін  ұзарту, жинақтаушы қордағы қаражат мөлшерлерін ұлғайтуды да көздейді. 

«ӘТВЕО» Департаменті Абай аудандық бөлімшесі

В  Послании  Президента Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаева от 10 января 2018 
года «Новые возможности развития в условиях 
четвертой промышленной революции» сказано 
: «Первоклассное здравоохранение и здоровая 
нация.  С ростом продолжительности жизни на-
селения и развитием медицинских технологий 
объем потребления медицинских услуг будет 
расти. Здравоохранение будет поэтапно пере-
ходить на систему обязательного социального 
медицинского страхования, основанную на соли-
дарной ответственности населения, государства 
и работодателя. Необходимо повысить  доступ-
ность и эффективность медицинской помощи 
через интеграцию информационных систем, 
использование мобильных цифровых приложе-
ний, внедрение электронных паспортов здоровья, 
переход на «безбумажные» больницы».

Во исполнение Послания Президента Респу-
блики Казахстан Н.А.Назарбаева от 10  января 
2018 года в КГП «Центральная  районная боль-
ница Абайского района»  с  апреля 2017 года был 
осуществлен переход круглосуточного стациона-
ра и стационарозамещающих технологий на ИС 
КМИС Стационар.

27 ноября 2017 года введен приказ МЗ 
РК №880 «О внедрении пилотного проекта по 
переходу на безбумажное ведение медицинской 
документации в организациях здравоохранения 
Карагандинской области».

С 2017 года введена триаж-система, которая 
подразумевает сортировку поступающих больных 
по категориям: экстренные, плановые и самооб-
ращения. Идентификация пациентов по данным 
категориям проводится в соответствии с иден-
тификационными браслетами и выставлением 
соответствующих маркеров в информационной 
системе КМИС «Стационар».

Суть системы - несколько потоков оказания 
помощи при первичном приёме. Красный по-
ток – это пациенты, которым помощь должна 
быть оказана немедленно, жёлтый поток – тоже 
экстренно, но у врачей есть время на оказание 
помощи, зелёный поток – пациента должны при-
нять, обслужить, дать направление, а в случае 
необходимости госпитализировать в плановом 
порядке. 

Для улучшения качества медицинских 
услуг проводится 6  международных целей без-
опасности пациента, а именно: идентификация 
пациентов с идентификационными браслетами; 
предоперационная  верификация пациентов;  
проведения тайм–аута;  оценка боли; эффектив-
ная коммуникация; профилактика ВБИ; улучше-
ние безопасности медикаментов высокого риска.

С января 2018 года  – полный переход на без-
бумажное ведение медицинской документации в 
КМИС Стационар и КМИС Поликлиника.

Весь процесс госпитализации пациента 
проходит полностью в электронной системе: 
обращение пациента в приемный покой, про-
ведение триажа с проставлением соответствую-
щего маркера, заполнение электронной истории 
болезни, распечатка браслета, размещение 
пациента в палату и дальнейшая диагностика и 
лечение врачом отделения. Все лабораторные 
и инструментальные методы исследования, 
консультации специалистов сразу поступают 
в электронную историю болезни. Выполнение 
назначений, температурный режим также отме-
чается медсестрами отделения в электронной 
истории болезни.

Положительные стороны введения КМИС 
Стационар:

1. Возможность электронного ведения ме-
дицинской документации и вследствие этого 
предотвращение потери информации

2.Прозрачность – доступ к получению не-
обходимых данных (например, о предыдущем 
лечении больного)

3. Надежность – доступ к информации име-
ется только у сотрудников, имеющих логины и 
пароли для входа в информационную систему

4. Оперативность – сокращение сроков на 
получение нужной информации (например, нет 
необходимости поиска предыдущих лаборатор-
но-диагностических обследований в амбулатор-
ной карте пациента)

С 2015 года внедрена система КМИС поли-
клиника, включающая в себя следующие модули: 
Регистратура, личный кабинет врача, профи-
лактика, лекарства, флюротека,  виртуальные 
консилиумы, ситуационный центр.

Прием пациентов ведется по электронной 
предварительной записи. Пациенты приходят на 
прием за 10-15 минут до назначенного времени, 
что  позволило решить вопрос об очередях. В 
регистратуру и УЗИ кабинет внедрена электрон-
ная очередь. Внедрение модуля «Виртуальные 
консилиумы» позволило провести консультацию 
пациента узким специалистом  на рабочем месте, 
что очень удобно как для пациентов, проживаю-
щих в отдаленных районах, так и для участковых 
врачей в плане дальнейшей тактики ведения 
пациента, коррекции лечения, диспансеризации.

Работа смотровых, доврачебного, диспан-
серного кабинета также ведется в электронной 
системе. С февраля 2012 года налажена работа 
прививочного кабинета в КМИС поликлиника.

С сентября 2017 года проводится активная 
работа по привлечению пациентов к использова-
нию мобильного приложения Damumed, которое 
дает возможность записаться к участковому 
врачу, получить данные о больничном листе, ре-
зультатах лабораторных исследований, продлить 
рецепт, а также вызвать скорую помощь.

Проведена работа по заполнению электрон-

РЕАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ных паспортов здоровья с внесением необходи-
мых данных о каждом пациенте.

Внедрение КМИС поликлиника значительно 
облегчило работу врачей и средних медицинских 
работников. Появилась возможность планиро-
вать свой рабочий день, повысилось качество 
оказания медицинской помощи. Проводится 
работа по переходу на безбумажный докумен-
тооборот.

С 2017 года в районе внедрена телеметри-
ческая электрокардиография на всех сельских 
участках района, что позволит передавать элек-
трокардиограмму больного врачу-кардиологу КГП 
«ЦРБ Абайского района» и кардиологу област-
ного кардиохирургического центра. Благодаря 
чему улучшена доступность специализированной 
медицинской помощи населению.

       Внедрение передо-
вых технологий существенно снизило  уровень 
осложнений и смертности от заболеваний сер-
дечно – сосудистой системы.

Для  улучшения доступности получения 
лекарственных препаратов в рамках ГОБМП в 
поликлинике открыта социальная аптека, которая 
позволяет пациентам приобретать препараты по 
доступным ценам, ассортимент расширяется по 
требованию населения. На сегодня ассортимент 
составляет более  600 наименований, ежемесяч-
но ведется мониторинг цен на медпрепараты в 
аптеках города и предоставляется в УЗКО отдел 
лекарственного обеспечения.

Одним из структурных подразделений  Цен-
тральной районной больницы является станция 
скорой медицинской помощи.  На станции ра-
ботают две фельдшерские бригады. Штат уком-
плектован. 100% обеспечен санитарным авто 
транспортом,  имеется реанимобиль с полным 
набором медицинского оборудования. Станция 
скорой медицинской помощи работает по АДИС-
программе и контролируется  областной станцией 
скорой медицинской помощи.

Все машины скорой помощи обеспечены 
GPS навигацией и рацией.

С 2017 года на станции скорой медицинской 
помощи внедрена телеметрическая электрокар-
диография, что позволяет передачу ЭКГ с вызова 
врачу кардиологу в любое время суток.

В 2017 году  получили  2 реанимобиля, полно-
стью оборудованные новым оборудованием для 
оказания экстренной медицинской помощи.

В  поликлинике   внедрена информационная 
система  . В настоящее время ведется активная 
работа по переходу на безбумажный докумен-
тооборот. 

Прием активов и вызовов, а также информа-
ция об их обслуживании фиксируется в электрон-
ной системе. Внедрена система электронной оче-
реди, что позволило решить вопрос об очередях. 
Пациенты приходят на прием за 10-15 минут до 
назначенного времени.

Ведется работа по заполнению электрон-
ных паспортов здоровья с внесением общих 
данных, прививочного статуса, прикрепление 
необходимых документов для каждого пациента 
индивидуально. В настоящий момент показатель 
заполненности паспортов здоровья составляет 
82,7%. Это обусловлено наличием в числе при-
крепленного населения осужденных, отбываю-
щих наказание в учреждении АК 159/9.

В целях обеспечения доступности медицин-
ской помощи созданы оптимальные условия 
для записи пациентов на прием к специалистам:

- через регистратуру;
- посредствам многоканальной телефонной 

связи;
- личный кабинет пациента;
- сайт организации;
- терминал;
- мобильное приложение Damumed.
Ведется активная работа по привлечению 

новых пользователей мобильного приложения 
с проведением ежедневного мониторинга. В 
настоящее время по ЦРБ Абайского района мо-
бильное приложение использует 4425 человек, 
что составляет 28,7%.

Ведение электронных амбулаторных карт с 
созданием медицинских записей с формирова-
нием внешних и внутренних направлений для 
углубленного обследования пациентов, форми-
рование статистических талонов с отправкой в 
АИС поликлиника, скрининговых форм, выписка 
электронных рецептов.

Положительные стороны внедрения КМИС 
Поликлиника

1. Возможность электронного ведения ме-
дицинской документации и, вследствие этого 
предотвращение потери информации;

2. Прозрачность – доступ к получению не-
обходимых данных (например: о предыдущем 
лечении больного);

3. Надежность – доступ к информации име-
ется только у сотрудников, имеющих логины и 
пароли для входа в информационную систему;

4. Оперативность – сокращение сроков на 
получение нужной информации (например: нет 
необходимости в поиске предыдущих лабора-
торно-диагностических обследований в амбу-
латорной карте пациента, консультаций узких 
специалистов).

Видно, что при внедрении системы управле-
ния хроническими заболеваниями с применением 
дистанционной диагностики, амбулаторное лече-
ние, в  целом, технологизация медицины -  это 
развитие общественного здоровья и продвиже-
ния стандартов и критериев здорового образа 
жизни как основы благополучного и успешного 
общества.

Будем все здоровы!
Н.Белан  Директор КГП «ЦРБ Абайского 

района»

Спутниковое телевидение «OTAU TV»  запустил 
для телезрителей новый пакет «OTAU+»

Национальный оператор АО «Казтелерадио» в сети спутникового телевидения  запустил 
новый пакет «OTAU+», с включением зарубежных телеканалов в отличном качестве.  

Дополнительно к 66 бесплатным отечественным теле- и радиоканалам, подключившись к 
новому пакету, зрители получат доступ к 14 зарубежным разножанровым телеканалам. Стои-
мость пакета будет составлять 500 тенге в месяц. 

Пакет «OTAU TV+» включает следующие дополнительные телеканалы: «РТР Планета», 
«Рен ТВ интер», «Домашний», «СТС», «Мама», «Мульт», «Cartoon Network», «Amedia-2», «Дом 
кино», «Cinema», «Bollywood» «Россия 24», «Здоровое ТВ» и «Музыка Первого».

Напомним, в спутниковом телевидении «OTAU TV» вещается 66 отечественных теле,- радио 
каналов, в пакете «Бесплатный» (без абонентской платы) в SD и HD форматах. 

Для получения доступа к платному пакету не потребуется установка дополнительного обо-
рудования, или проведение дополнительных монтажных работ.

«OTAU TV».  Спутниковая сеть вещания АО «Казтелерадио» обеспечивает 100% охват тер-
ритории Казахстана, где каждый житель любого населенного пункта страны имеет возможность 
получения услуги непосредственного приема спутникового вещания. В рамках заключенного 
соглашения с ТОО «TV Commerce» проведены технические мероприятия, с осуществлением 
подъема зарубежных телеканалов, с использованием инфраструктуры АО «Казтелерадио», с 
возможностью просмотра Базового пакета бесплатно - 66 канала и платного пакета «Премиум» 
76 каналов, а также пакет «VIP» 4 канала (в их составе 20 каналов формата HD). 

Пресс-служба Министерства информации и коммуникаций

«OTAU TV» жерсеріктік телевидениесі көрермендер 
үшін «OTAU TV+» жаңа пакетін іске қосты

Жерсеріктік телевидение желісінің ұлттық операторы «Қазтелерадио» АҚ жоғарғы сапада 
көрсететін шетелдік телеарналар қосылған «OTAU TV+» жаңа пакетін іске қосты.

Жаңа пакетке қосыла отырып, көрермендер тегін көрсетілетін 66 отандық теле- 
радиоарналарға қосымша түрлі жанрлардағы 14 шетелдік арналарды көре алады. Пакеттің 
ақысы айына 500 теңгені құрайды.

«OTAU TV+» пакеті келесі қосымша арналардан тұрады: «РТР Планета», «Рен ТВ интер», 
«Домашний», «СТС», «Мама», «Мульт», «Cartoon Network», «Amedia-2», «Дом кино», «Cinema», 
«Bollywood» «Россия 24», «Здоровое ТВ» и «Музыка Первого».

Еске сала кетейік, «OTAU TV» жерсеріктік телевидениесінде «ТЕГІН» (абоненттік төлемсіз) 
пакеті 66 отандық теле- радиоарналар SD және HD форматтарында таратылады.

Ақылы пакетке қол жеткізу үшін қосымша құрылғылар орнату немесе қосымша орнату 
жұмыстарын жүргізу қажет емес.

«Қазтелерадио» АҚ «OTAU TV» жерсеріктік желісі Қазақстанның барлық аймағын 100% 
қамтиды, кез келген елді мекеннің әр тұрғыны жерсеріктік сигналды тікелей қабылдайтын 
қызметті алуға мүмкіндігі бар. «TV Commerce» ЖШС жасалған келісім аясында «Қазтелерадио» 
АҚ инфрақұрылымдарын қолдана отырып, шетелдік телеарналарды көтеруді жүзеге асыру 
арқылы 66 арналы тегін Базалық пакетін және 76 арналы «Премиум» ақылы пакетін, сонымен 
қатар 4 арналы «VIP» пакетін (ішінде HD форматтағы 20 арналар бар) көру мүмкіндігін беретін 
техникалық шаралар өткізілді.

Ақпарат және коммуникациялар Министрлігінің Ақпарат қызметі

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
ШОРТАНБАЙ ЖЫРАУ- ЗАР ЗАМАН

Елбасының «Мәңгілік 
Ел» жалпыұлтты иде-
сы «Болашақа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты 
бағдарламасы аясын-
да аты қайта жаңғырған 
ақын-жыраулардың бірі 

Шортанбай Қанайұлы болып танылады. Шортанбай жыраудың 200 жылдық мерейтойына орай 
Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының ұйымдастырылуымен «Шор-
танбай жырау тұлғасы: дәуір шындығы және ұлттық дүниетаным» тақырыбында республикалық 
ғылыми-тәжірибелік коференция мамырдың 15 күні болып өтті. Оған Ұлытау, Балқаш, Жаңарқа, 
Осакаров т.б. жер өңірлерден мұғалімдер, тарихшылар, тіл мамандары, филолог-ғалымдар 
қатысып, өз ойларын ортаға салды. Секция жұмысында Абай ауданынан №1 ҚББМО КММ қазақ 
тілі мен әдебеит пәні мұғалімі Әбілдина П.А. «Шортанбай жырау зар заман» атты мақаласымен 
бөлісті.   Ұстасымызға шығармашылық табыс тілейміз.

С.Шагирова       
Абай ауданының білім бөлімінің әдіскері

26 апреля Мичуринская основная сред-
няя школа распахнула свои двери для про-
ведения очередного семинара. Участников 
мероприятия встречали учителя-языковеды, 
тему выбрали актуальную и интересную: 
«Особенности организации учебно-воспита-
тельного процесса в условиях обновленного 
содержания образования». В программе 
семинара были два урока казахского языка, 
урок английского языка, коучинг и музыкаль-
но-поэтическая композиция. Гостей собралось 
много, 21 школа района прислала к нам своих 
представителей. Руководила делегацией 
опытный методист Абайского районного от-
дела образования Шагирова Сая Даулетовна. 
Каждого встретили на крыльце, сопроводили 
до места, напоили с дороги чаем. Все это под 
внимательным заботливым взглядом директо-
ра школы Садыковой А. С. 

К семинару в школе готовились основа-
тельно и всерьез. Учителям-коллегам был 

презентован краеведческий музей, на соз-
дание которого коллектив потратил немало 
сил. Экспозиция музея состоит из нескольких 
хронологически связанных разделов: «Родная 
земля – земля отцов», «Карлаг – Долина 
слез», «Великая Отечественная война: никто 
не забыт – ничто не забыто», «Страницы исто-
рии нашего села», «Школа, которую мы сде-
лали сами», «Наш Независимый Казахстан», 
которые в целом представляют историю не 
только Агрогородка, но и всей нашей страны. 
Представлял открывающийся музей заме-
ститель директора по воспитательной работе 
Байтулов С. Р., который интересно рассказал 
о знатных людях села, историях экспонатов, 
будущем музея.

Для посещения уроков казахского языка, 
которые давали Куйкентаева Жанар На-
сипбаевна (5 класс, тема урока «Шайтанкөл 
ғажайып кұбылыс») и Каппарова Маржан Токе-
новна (7 класс, тема урока «Жас ғалымдар») 
пришлось разделиться на две группы, о чем 
в последствии пришлось пожалеть, так как 
оба урока оказались яркими, интересными, 
очень разными как по исполнению, так и по 
использованному материалу. Оба учителя – 
творческие личности, непременные участники 
всех районных творческих и научных конкур-
сов, неоднократно выводившие своих детей 
на призовые места. В активе только этого года 
3 место в районной предметной олимпиаде, 
одно 2 и два 3 места на «Жарқын Болашақ»,  
2 место в конкурсе театрализованных поста-
новок «Асыл мұра» и еще множество других 
грамот и дипломов. Оба учителя прошли курсы 
по обновленному содержанию образованию, 
имеют сертификаты учителей 3 уровня. В 
этом году Куйкентаева Ж. Н. и Каппарова М. 
Т. аттестуются на первую категорию, а также 
подали заявление на досрочную аттестацию 
по новому формату – учителей-экспертов. 

А вот на уроке английского языка присут-
ствовали уже все учителя. Буданова Марина 
Вадимовна, молодой перспективный учитель, 
стаж работы которой всего 1,5 года (Мичу-

"Табысты болудың ең іргелі, басты 
факторы білім екенін әркім терең түсінуі 
керек. Жастарымыз басымдық беретін 
межелердің қатарында білім әрдайым 
бірінші  орында тұруы шарт. Себебі, 
құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен 
биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді".

Н. Назарбаев
Аймақтық  "Сарыарқа дарыны" ғылыми-

тәжірбелік орталығының ұйымдастыруымен 
жылма-жыл облыс колледждері студенттері 
мен "Жігер" облыстық жастар қозғалысы 
өкілдері арасында "Не? Қайда? Қашан?" 
интеллектуалдық ойын чемпионаты өткізіліп 
келе жатқаны белгілі. Бұл додаға әуелі кол-
ледж жарысында озып шыққан бір-бір коман-
дадан ғана қатыса алады. Соған байланысты 
іріктеу кезеңінде, яғни осы жақында біздің 
Абай көпсалалы колледжінде де осындай 
сайыс болды.

Бұл интеллектуалдық ойын чемпионатының 
негізгі мақсаты да бүгінгі білім алушы-
лар, ертеңгі болашақ мамандарымыздың 
бойындағы қабылет-қарымын, логикалық ой-
толғанысы мен ғылыми ізденіске талпынысын 
тексеріп, саралап бағалау болып табылады. 
Олар өзара бақ сынасу барысында ой өрісін 
кеңейтіп, интеллектуалдық мәдениеттерін 
арттырып қана қоймай, ғылыми қызметке 
икемділігін де танытады.

Колледжімізде өткен бұл бәсекеге әрқайсы 
6 студенттен құралған "Эрудит", "Жастар", 
"Позитив", "Мегамозг" командалары қатысып, 
сайыс үш турдан тұрды.

Ойын шарты бойынша әр  т урда 
командаларға 7 сұрақтан беріліп, әрқайсын 
ойлануға 1 минут бөлініп, ол аяқталған соң, 
команда капитаны ұсынған жауаптарды 
бақылаушы құрамына студенттер кірген 
қазылар алқасына тапсырады. Өз кезегінде 
олар әрбір дұрыс жауапқа 1 балдан қойып, 3 
минут үзілістен кейін ойын қайта жалғасып, 
ең соңында жеңімпаз команда анықталып, 
алда болатын облыстық чемпионатқа қатысу 
мүмкіндігіне ие болады.

Жастар жігерін жаныған жарыс
Мен осынау шараны өткізуге дайындық 

кез інде  өзара  пәнаралық  байланы -
сты қамтамасыз ету ниетімен әр пәннен 
сұрақтар  қойып, жауап алуға тырыстым, ойын 
элементтерін де қостым. Команда мүшелері 
олардың жауаптарын іздеген шақта, әлбетте, 
өздерінің қаншалықты білімдар, жан-жақты 
екендігін көрсетулері тиіс-тін. Бұған 3 турдың 
нәтижелері бойынша интеллектуалдық 
ойынның қорытындысын шығарған сәтте 
көзіміз жеткен сияқты.

Сонымен, 4 команданың қатысуымен 
басталған қызу тартысты әріптесім Динара 
Маратқызы екеуіміз бастан-аяқ жүргізіп 
отырғанда студенттеріміздің ойларының 
ұшқырлығына белсенділігіне, көп нәрседен 
хабардар,  қанықтығына куә болдық.
Студенттердің жүздерінен "Құпияның құлпын 
ашсам" деген құлшыныс аңғарылып тұрды. 
Сұрақтарды өзара талқыға салып, ортақ жа-
уабын тапқанша тағаттары қалмады. Алайда 
күнделікті компьютердің құлағында отыратын 
олар жайшылықта мән бере қоймайтын 
сауалдарға келгенде кәдімгідей  қиналғаны 
рас. Мәселен, Леонардо да Винчидің суды 
"Өмірдің шырыны" деп атағаны, "Римдіктер 
ең қымбат затты ұрлаған досын ұры" деген-
де, оның "Уақыт" екені кімнің есіне түседі 
жөпелдемеде.

Интеллектуалдық ойынның тартысты 
өтккені соншалық, оны қорытындылаған 
шақта "Мегомозг" пен "Эрудиты" командала-
ры ұпай санымен тең түсіп, қазылар алқасы 
оларға қосымша сұрақтар қою керек деп 
шешті. Ақырында "Мегамозг" командасы "Не? 
Қайда? Қашан?" облыстық интеллектуалдық 
ойын чемпионатына қатысу құқығын жеңіп 
алды. Бұл сайыста әділ төрелік жасаған 
қазылар алқасының мүшелері Алмаз Дарда-
ков, Тілектес Мұхаметжан, Күнсұлу Берлібай 
сияқты әріптестерімді атап өткен жөн.

Әсел Бимакаева 
Абай көпсалалы колледжінің инфор-

матика және арнайы пәндер оқытушысы.

ринская школа ее первая школа), хорошо 
понимает детей и легко находит с ними общий 
язык. Урок в 4 классе на тему «Animals», как 
отмечали ее взрослые опытные коллеги, 
прошел на высоком уровне, дети показали 
свое умение  общаться на английском языке, 
задавать и отвечать на вопросы, оформлять 
постеры по заданной теме и защищать их. 
Стратегии активного обучения, используе-
мые учителем, позволяют детям не только 
конструктивно общаться во время урока, но 
и постоянно социализируют их, приучая ра-
ботать в группе, приучая к взаимопомощи и 
взаимооцениванию.

Дети отлично показали себя на всех 
уроках, они хорошо работали: защищали про-
екты, составляли и участвовали в диалогах, 
участвовали в обсуждениях, с удовольствием 
включались в любую работу, предложенную 
учителями. Закономерна и итоговая рефлек-
сия, показавшая высокий уровень усвоен-

ности рабочего материала и положительный 
эмоциональный подъем на заключительном 
этапе урока.

Особое место на семинаре отводилось 
коучингу «Актуальность внедрения полиязы-
чия в условиях обновления содержания об-
разования», который провела директор школы 
Садыкова Алима Саматовна, учитель высшей 
категории первого уровня, в содружестве со 
своим постоянным партнером из школы имени 
Бауржана Момыш-ұлы Каримовой З. И. Обе 
– опытные тренеры, они совместно провели 
уже не один десяток занятий, часто выезжая 
в другие школы района, пропагандируя и 
разъясняя основные вопросы современного 
образования:обновленку, полиязычие, лати-
ницу, критическое мышление, критериальное 
оценивание и многое другое. Тренеры сумели 
растопить ледок неуверенности, который 
испытывают люди,  впервые работающие 
вместе, настроили гостей на позитивный лад 
и провели одно из самых блестящих своих 
тренингов.

Завершилось мероприятие музыкально-
поэтической композицией, на которой дети, 
учащиеся среднего звена школы читали 
произведения Н. Гумилева, В. Солоухина, Э. 
Шклярского, Б. Гребенщикова, А. де Сент-
Экзюпери, на сцене звучала музыка Д. Шоста-
ковича, групп «Пикник» и «Аквариум».

Подводя итоги семинара, Шагирова С. Д. 
отметила, что коллектив школы стремится 
шагать в ногу со временем, постоянно на-
ходится в поиске и находит формы, которые 
помогают  учащимся и коллективу успешно 
осваивать стратегии обновленного содер-
жания образования. Алгоритм, по которому 
работает Мичуринская школа, прост: попробуй 
сам – предложи обучающимся – поделись с 
коллегами – найди единомышленников – объ-
едините усилия. 

Ведь только вместе можно добиться наи-
лучшего успеха.

С.Луконин 
зам директора по УР Мичуринской ОСШ 

«Мичуринка» встречает гостей

«Еркін елде өскен ұрпақтың рухы 
әрдайым биік болуы тиіс. Жастары жалын 
жүректі, өршіл намысты, биік рухты болса 
– ол елдің еңсесі де биік болады. Өршіл, 
намысшыл жас отаншыл, патриот келеді, 
халқына, өз ұлтына адал қызмет етуге 
ұмтылады».

Н.Ә. Назарбаев
Қарағанды облысы Абай ауданының 

Көксу жалпы білім беретін мектебінде 6 –шы 
дәстүрлі «Болашаққа қадам» атты ғылыми-
практикалық жоба сайысы өтті. Жоба 4 бағыт 
бойынша қорғалды: көркем және қолданбалы 
өнер, жаратылыстану -математикалық, 
қоғамдық –гуманитарлық және бастауыш 
сынып. Ғылыми қоғамның жетекшісі Г.О. Ол-
жакельды әділ-қазылар алқасына және келген 
көрермендерге «Эрудит» атты оқушылардың 
ғ ы л ы м и 
қ о ғ а м ы н ы ң 
ү ш  ж ы л д ы қ 
қ о р ы т ы н д ы 
ж ұ м ы с ы н а 
е с е п  бе рд і . 
О н д а 
оқушылардың 
қатысқан жо-
балары мен 
алған жүлделі 
о р ы н д а р ы 
туралы және  
жетекшілердің 
рейтингісімен 
таныстырды. 

Ғ ы л ы м и 
қ о ғ а м н ы ң 
жетекшісі Г.О. 
Олжакельды 
әділ-қазылар 
а л қ а с ы н а 
және келген 
көрермендерге «Эрудит» атты оқушылардың 
ғылыми қоғамының үш жылдық қорытынды 
жұмысына есеп берді. Онда оқушылардың 
қатысқан жобалары мен алған жүлделі 
орындары туралы және  жетекшілердің 
рейтингісімен таныстырды. 

Ең алғашқы құттықтау сөзін алған мектеп 
директоры А.П. Веккер  былай деді: 

- Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының 
бастамасымен Қазақстан үкіметі білім 
саласындағы реформаларды өзгерте баста-
ды. «Болашақ» бағдарламасы тәуелсіздік 
алған алғашқы жылдары-ақ қолға алынды. 
Елімізде халықаралық деңгейдегі универ-
ситеттер ашылып, оларға шетелден білікті 
мамандар тартылды. Орта білім шәкірттері 
үшін еліміздің түкпір-түкпірінен зияткерлік мек-
тептер есігін айқара ашты. Білімді жастарымыз 
көптеген халықаралық білім сайысында өз 
жобаларын қорғап, жүлдемен оралды. Сөйтіп 
біздің елімізді әлемге танытып, мерейімізді 
тасытып жатыр. Сондықтан да ғылыми жоба 
әр оқушының өзіндік ізденісі. 

Көркем және қолданбалы өнер бағыты 
бойынша өздерінің жетістіктері туралы 6-сы-
нып оқушысы Рогова Екатерина, 7-сынып 
оқушысы Бабарыкина Алина және 8-сынып 
оқушысы Завгороднева Ангелина, жетекшісі 
А.Н. Мищенко өз жұмыстарын ұсынды. 

Ең алғашқы болып 2-сынып оқушысы 
Квиндт Нелли «Жаңартылған білім мазмұны 
аясында оқушылардың қызығушылығын арт-
тыру үшін жанды әліппе құру», жетекшісі ба-

БІЛІМДІ ОҚУШЫЛАР-ЕЛІМІЗДІҢ БОЛАШАҒЫ
стауыш сынып мұғалімі А.С.Фуфарова, 2-сы-
нып оқушысы Шекей Ержан «Жаңартылған 
білім мазмұны бойынша жаратылыстану 
пәнінде балдың пайдасын зерттеу», жетекшісі 
бастауыш сынып мұғалімі У. Жеңісқызы, 8- сы-
нып оқушысы Зыбина Дарья «Шай және оның 
адам ағзасына тигізетін әсері», жетекшісі био-
логия пәні мұғалімі Л.А.Караваева, 8-сынып 
оқушысы Бекболат Күнсұлу «Қазақ тіліндегі 
«ң» дыбысының қолданылуы»,  жетекшісі 
қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі 
А.Хабылхай, 9-сынып оқушылары Акаева 
Айнур мен Қараба Айгерім «Қарағанды 
көмірлерінің сапасын зерттей отырып, дала 
температурасына байланысты отынның 
меншікті жылуын есептеу» жетекшісі физи-
ка пәні мұғалімі Г.О. Олжакельды, 9-сынып 
оқушысы Сергеева Анастасия «А.С. Пушкиннің 

лицей жолдастары», жетекшісі орыс тілі және 
әдебиет пәнінің мұғалімі С.А.Николенко, 
10-сынып оқушысы Чекушкина Дарья «Көксу 
ауылы тұрғындарның тұмарлары», жетекшісі 
тарих пәні мұғалімі Верстакова И.Н. қорғады. 
Әділ-қазылар алқасы жоба жеңімпаздарын 
анықтағанға дейін 4-сынып оқушысы Шаблев-
ская Алина, 10-сынып оқушылары Василевич 
Карина, Чекушкина Дарья және 9-сынып 
оқушылары Акаева Айнур, Қараба Айгерім 
ғылыми жоба туралы көріністі көрермендерге 
көрсетті. 

Конференция соңында барлық оқушылар 
номинация бойынша мақтау грамотасымен 
марапатталды. Ал жетекшілер арасында 
үш жылдық жоба сайысының қорытындысы 
бойынша 220 ұпайға ие болған тарих пәнінің 
мұғалімі И.Н. Верстакова көшпелі кубокпен 
және медальмен марапатталды. 

 Елбасы көрсеткен Рухани жаңғыру 
бағдарының білім саласына қатысты тұсы 
– келешек ұрпақты кемел білімге сусындата-
тын үлкен мүмкіндік береді. Мұндай тарихи 
мүмкіндікті ұтымды пайдалана білу – ұлт 
мерейін асырып, мемлекеттің іргесін бекіте 
түседі. Өйткені, бұл шаруа – бәсекеге қабілетті 
қоғам құрудың алғы¬шарты. Сондықтан бұл 
ғылыми жұмыстарға жастар белсене атсалысу 
керек. 

Г.Олжакельды
ОҒҚ жетекшісі Көксу ЖББМ
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 ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Ярко и интересно отметили День культуры 

и искусства в Абайском районе. В районном ДК 
прошло торжественное мероприятие, на кото-
ром состоялась церемония награждения  от-
личившихся работников культуры дипломами, 
благодарственными письмами и денежными 
сертификатами. 

Перед началом торжества праздничное 
настроение приглашенным поднимали ком-
позиции в исполнении ансамбля казахских 
народных инструментов, который располо-
жился на первом этаже. На втором этаже би-
блиотекари организовали книжную выставку, 
посвященную программе «Рухани жаңғыру» и 
20-летию Астаны. Много сведений было отра-
жено на стендах клубных учреждений района.

С поздравительной речью выступил аким 
Абайского района Бауржан Асанов.  Глава 
района подчеркнул, что вопросы нравствен-
ности и духовности имеют важное значение.

Аким района рассказал о том, что в районе 
принимаются меры по материально-техни-
ческому оснащению учреждений. Только в 
этом году на ремонт и укрепление объектов 
культуры из районного бюджета выделено 
более 100 млн. тенге.  Работники культуры 
и искусства не раз доказывали свой высо-
кий профессионализм, принимая участие в 
престижных проектах. Широкомасштабные 
театрализованные  представления, фестива-

ли, конкурсы и выставки с участием лучших 
наших творческих сил стали незабываемым 
событием для зрителей.

- Выражаю сердечную благодарность 
работникам культуры и искусства за пло-

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

дотворную ра-
боту на благо 
п р о ц в е т а н и я 
нашей Родины. 
Уверен, что про-
фессионализм 
и  подвижниче-
ский труд всех 
культработников 
будет оказывать 
самое  благо -
творное влияние  
на формирова-
ние духовных и 
нравственных 
ориентиров  мо-
лодого поколе-
ния.  Спасибо 
вам за много-
гранный талант, 

упорный труд. Желаю вам неиссякаемого 
творчества, вдохновения, новых достижений. 
Счастья, мира и благополучия вам и вашим 
близким, - сказал Бауржан Конирбаевич.

 В торжественной обстановке прошла 
церемония награждения работников культуры 

и искусства. За 
активное участие 
в проведенных 
мероприятиях в 
г.Астане в рамках 
программы «Ру-
хани жаңғыру» 
благодарствен-
ными письмами 
М и н и с те р с т ва 
культуры и спор-
та Республики 
Казахстан награ-
дили аккомпани-
атора ансамбля 
казахских народ-
ных инструмен-
тов, актера и ком-
позитора Акана 
Кашубаева, ме-
тодиста отдела 
народного твор-
чества районного 
ДК, вокалистку, 

композитора, талантливую Боташ Ногаеву, 
руководителя театра «Жастар», мастера 
художественного слова Динару Жумагулову, 
руководителя образцового хореографического 
ансамбля «Дидар» Дидар Кашубаеву.

Под аплодисменты зрителей сертифика-
том на сумму 10 млн. тенге на приобретение 
автомобиля наградили и.о. руководителя рай-
онного отдела внутренней политики, культуры 
и развития языков Кадыра Ашкеева.

Почетное право провести награждение 
золотыми медалями «Абай ауданы мәдениет 
саласының үздігі» акима  Абайского района 
предоставили обладателю орденов «Кұрмет», 
«Парасат», заслуженному работнику РК, по-
четному гражданину Каркаралинского района 
и Караганды, кандидату исторических наук 
Рымбале Омарбековой. Награды удостое-
на Светлана Нугманова, которая более 15 
лет возглавляла отдел культуры г.Абай и 
является инициатором создания литератур-
но-мемориального музея Абая Кунанбаева 
в г.Абай. Еще одним обладателем медали 
стала Любовь Аубакирова, проработавшая в 
сфере культуры 39 лет. За творческую орга-
низаторскую деятельность в области развития 
самодеятельного художественного творчество 

в Абайском районе Любовь Константиновна 
была  награждена Благодарственным письмом 
Президента Республики Казахстан, имеет мно-
жество почётных грамот, благодарственных 
писем и государственных наград.

В Абайском районе много талантливых 
творческих людей. Один из них - призер много-
численных поэтических конкурсов,  поэт из 
села Есенгельды Дәулетхан Әбілхайырұлы.  
Известный поэт, лауреат международной 
премии «Алаш»  Серик Ақсұңқарұлы вручил 
местному поэту грант акима Абайского района 
в сумме 300 тысяч тенге для издания книги 
«Атамекен - Абақазық».

Лауреатами в номинации «Культура» и об-
ладателями денежных сертификатов стали за-
ведующая методическим отделом районного 
ДК Галина Мамлютова, заведующая сельским 
Домом культуры  села Самарка Валентина 
Баталова, заведующая Дома культуры по-
селка Южный Айгуль Жалгасова. В номинации 
«Библиотека»  лауреатам вручили цветы, 
грамоты и денежные сертификаты. Среди 
них - заведующая отделом  обслуживания 
Центральной библиотеки г.Абай Орынбала 
Токсамбаева, библиотекарь села Агрогородок 
Бахыт Бейсенбекова, библиотекарь поселка 
Топар Ольга Шмидт.

 На мероприятии чествовали также вете-
ранов сферы. Это люди, которые проработали 
многие годы на благо процветания, сохра-
нения и развития культурного и духовного 
потенциала Абайского района. Денежные 
сертификаты вручили и молодым специали-
стам- библиотекарю Центральной библиотеки 
г.Абай Сабине Бакировой и руководителю 
вокальной группы  «Жан сезім» районного ДК 
Жанне Искаковой.

Со своими творческими номерами высту-
пили вокально-инструментальное трио «Хан 
Тенгри», младшая  вокальная группа театра 
детской песни «Жулдыз»,  вокальное трио 
«МиРеДо», фольклорно-хореографический 
ансамбль «Аққу», финалист Республиканско-
го мега-проекта «Қазақстан Дауысы» Тимур 
Омаров, артисты районного Дома культуры.

Песня «Будем служить культуре» в ис-
полнении солистов домов культуры Абайского 
района стала завершающим аккордом торже-
ственного мероприятия.

Кайрат БЛЯЛОВ

Детск ая  школа 
п.Топар - это школа, 
имеющая свою спец-
ифику и задачи. Шко-
ла является основным 
источником развития 
культурно-эстетиче-
ских потребностей 
сельского населения. 
В настоящее время 
в ДШИ  обучаются 
318 учеников на му-
зыкальном, хореогра-
фическом отделени-
ях, отделении ИЗО, и 
раннего эстетическо-
го развития, которые 
проживают в поселках 
Топар, Южный, Ка-
рабас, селах Коксун, 
Юбилейное, Жартас, 
Курма. 

Одной из  основных задач нашей школы ис-
кусств является не столько подготовка будущих 
профессионалов в области искусства, а воспитание 
квалифицированных любителей музыки, искусства, 
воспитание человека высоконравственного, от-
ветственного, инициативного, творческого, духовно 
богатого, способного адаптироваться к процессам, 
происходящим в современном мире.

Эффективным средством формирования духов-
ной культуры  является искусство. Музыка открывает 
человеку возможность творческой реализации и 
самоопределения в мире, постижения гармониче-
ского единства с миром. Музыкальное искусство 
содержит ценные идеи и веками проверенный 
опыт воспитания, которые, развиваясь, обогащают 
мировую педагогическую мысль. Изучение этого 
опыта и использование достижений современного 
музыкознания помогут обогатить теоретические 
основы и практику воспитания. Результатом такой 
работы стал областной семинар на тему «Творческая 
деятельность как основа и эффективная форма для 
духовно – нравственного воспитания обучающихся 
КГКП ДШИ п.Топар», который состоялся 16 мая 2018 
года. Организаторами семинара выступили УМЦ РО 
Карагандинской области и ДШИ п.Топар Абайского 
района. На семинар были приглашены педагоги 

дополнительного образования области из г. Абая, 
г. Караганды, г. Шахтинска, г. Сарани, с. Дубовка, с. 
Актогай, с. Доскей и с. Киевка. С добрыми пожелани-
ями плодотворной работы обратилась к прибывшим 
на семинар С.М.Елешева, главный специалист УМЦ 
РО Карагандинской области.

Педагоги школы представили урочную и 
внеурочную деятельность по теме. Программа 
семинара состояла из презентаций опыта работы 
по трехъязычному обучению  предмета «Мировая 
музыкальная литература»;  презентация опыта ра-
боты по предметам сольфеджио, флейта, скрипка, 
домбра, народное пение. Также были представлены 
мастер-классы по вокалу и ИЗО.  

С большим интересом участники семинара по-
знакомились с  работой над творческим проектом 
«Роль этноса в музыкальном и изобразительном 
искусстве». В ходе семинара с участниками была 
проведена экскурсия  по школе, во   время  которой 
гости познакомились с работами учащихся отде-
ления ИЗО.  И завершил семинар концерт «Туған 
күніңмен, Астана!»   учащихся и педагогов школы, 
посвященный 20-летию Астаны.

Прошедший семинар позволил педагогам школы 
не только представить свою  работу,  но и поучиться 
у коллег, работающих в сфере дополнительного 
образования.

Е.Лапшакова Зам.директора по ВР 

ДШИ п.Топар встречает гостей АБАЙСКИЙ РАЙОН 
ГОРДИТСЯ

21 мая 2018 года на торжественном 
празднике, посвященном Дню работника 
культуры и искусства, лауреатом еже-
годной премии акима Карагандинской об-
ласти «Лучший библиотекарь села» стала 
библиотекарь из поселка Топар Шарипова 
Майра Сарсембаевна. Эта высокая оценка 
– признание профессионализма, верности 
избранному делу, активной жизненной по-
зиции библиотекаря. Майру Сарсембаевну 
хорошо знают топарцы. Став участницей 
государственной программы поддержки 
специалистов и переехав из города в пос.
Топар,  она  сумела поднять работу поселко-
вой библиотеки на новый уровень. Сегодня 
библиотека стала центром общественной 
жизни, местом учебы, местом встреч и 
активной интеллектуальной деятельности, 
местом вдохновения. В библиотеке работает 
детский кукольный театр «Теремок», кружок 
рукоделия «Айголек», клубы по интересам 
«Ровесник» и «Библиотечный огонек». Не 
остаются без внимания библиотекаря и 
люди с ограниченными возможностями. 
Именно им посвящена социально-твор-
ческая инициатива библиотеки «Жүрек 
жылуы». Майра Сарсембаевна - истинный 
подвижник программы «Рухани жанғыру», 
реализует проект «Библиотека - центр 
краеведения».

Впереди у Майры Сарсембаевны по-
иск новых форм работы по привлечению 

жителей в библиотеку, реализация новых идей, которые делают библиотеку притягательным 
центром формирования инновационного мышления. Пожелаем ей удачи на этом пути!

Филипенко Н.С.,
директор КГУ «Централизованная

 библиотечная система Абайского района»
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 БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ КҮНІ / ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дорогие дети!
Уважаемые жители района!

Первого июня мы будем отмечать Международный день защиты детей. Это один из самых 
ярких, веселых праздников.

Дети всегда были воплощением искренности и справедливости, веры во всё лучшее. Они 
– будущее человечества, поэтому взрослые должны сделать всё необходимое для того, чтобы 
они росли и воспитывались в мире и благополучии. 

Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев во всех своих выступлениях подчерки-
вает важность заботы о подрастающем поколении. В республике действует мощная система 
социальной поддержки Семьи, Материнства и Детства. Прежде всего, решаются задачи до-
ступности и качества дошкольного образования, предусмотрены меры помощи молодым и 
неполным семьям.

В нашем районе, в соответствии с поручениями Главы государства, одновременно с раз-
витием экономики решаются и социальные вопросы, внедряются проекты, направленные на 
улучшение жизни детей. С февраля 2011 года в городе Абай реализуется международная 
инициатива «Город, дружественный к ребенку», цель которой – соблюдение прав и защита 
интересов подрастающего поколения. Вместе с городом территория защищенности детства 
создается в селах Абайского района.

Самая надежная защита ребенка – это здоровая, дружная, обеспеченная семья. Поэтому 
местными органами власти делается все возможное для укрепления семьи и семейных цен-
ностей, защиты материнства и детства, ликвидации детской безнадзорности, обеспечения 
права ребенка на проживание в семье. Особое внимание уделяется детям, оставшимся без 
попечения родителей, воспитанникам детских домов и детям с особыми потребностями.

Дорогие дети! Поздравляем вас с праздником! Желаем вам доброго здоровья, счастья, 
благополучия!

Аким Абайского района                         Б.Асанов

Секретарь Абайского  районного маслихата            Б.Цай

Абай қ. «Солнышко» 
бөбекжайы «Балапан» 

тобы балаларының 
тақпақтары

1.Біз кішкентай баламыз,
   Ойнап асыр саламыз.
   Бақшамызда сүйікті,
   Оқимыз,ән де саламыз.   

 (Жакслыкова Русана, 5 жаста)

2.Астана,Астана,
   Астана-Бас қала.
   Бар әлемде мен үшін,
   Одан артық жоқ қала.    

  (Мұратқызы Елік 5 жаста)

3.Туған жерім-Абай қаласы,
    Гүлге оранған даласы.
    Татумыз, доспыз бәріміз,
    Орыс,қазақ баласы.        

 (Рамазан Шахизада 5 жаста)

4.Заңғар биік Бәйтерек қайда?
   Ол біздің Астанада.
   Зәулім биік үйлер қайда?
   Ол біздің Астанада!.           

 (Аушақманов Айбар 6 жаста)

Қымбатты балалар!
Құрметті аудан тұрғындары!
Жаздың бірінші күніне дәл келетін, балаларды қорғау күні- ең  ерекше  мерекелердің бірі.  Бұл 

ең бір жарқын, көңілді мерекелердің бірі.
Бүгінгі бала елдің ертеңі, болашағы, ұлттың жалғасы. Өйткені, өскелең ұрпақ елдің ертеңгі тізгінін 

ұстар азаматтары. Бар жақсылығын баларына көрсетіп, олардың жан-жақты тәрбиелі саналы болып 
ержетуіне қамқорлығын аямайтын мемлекеттің болашағы да жарқын.

Осыны ескерген Елбасымыз Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы  келешек ұрпаққа үлкен мән беріп 
келеді. Бүгінгі таңда  елімізде  балалардың алаңсыз білім алуына,бақытты балалық кезеңдерін өткізуге  
барлық  жағдай жасалып  отыр.

Ауданымызда да балалар үшін көп жақсылықтар қолға алынуда. Олардың алаңсыз білім алып, 
спортпен, өнермен айналысуына мүмкіндіктер сол. 2011ж. ақпан айынан бері ауданымызда «Балаға  
мейірімді қала» атты  халықаралық бастама іске асып келеді. Бұл бастаманың мақсаты – олардың 
құқығы мен көзқарастарын қорғау,  денсаулығын сақтау, болашақ ұрпақтың бақытты өмір сүруіне 
мүмкіндік жасау. Қорғау аумағы тек қала көлемінде шектелмей, Абай ауданының ауылдарында да 
құрылып келеді.

Баланың ең сенімді қорғаны – дені сау, тату, қамтамасыз етілген отбасы.  Сол себепті жергілікті 
атқарушы билік тарапынан бәсекеге қабілетті ұлтты, әл-ауқаты артқан отбасын, білімді ұрпақты 
қалыптастыруға бағытталған жұмыстар жүргізіліп келеді. Отбасылық құндылықтарды жетілдіруге, 
отбасылық дәстүрді дәріптеуге, ана мен баланы мемлекеттік қолдау бойынша шаралар қолға 
алынған. Әсіресе балалар үйлерінің тәрбиеленушілері мен түлектеріне, сондай-ақ, кәмелет жасқа 
толмаған балалары бар аз қамсыздандырылған отбасыларына көмек көрсетуге бағытталған, аз 
қамсыздандырылған және жайсыз отбасыларына көмек көрсету шаралары ұйымдастырылуда.

Құрметті балдырғандар,жас достар!
Сіздерді  бүгінгі мерекемен  құттықтаймын.Тәуелсіз Қазақстанмен бірге  өсіп өніңіздер. Ата-

ананың,еліңіздің  мақтанышы болыңыздар. Жақсылық,жарқын болашақ тілеймін!

Аким Абайского района                        Б.Асанов

Секретарь Абайского  районного маслихата             Б.Цай

Ә д і л е т т і л і к 
әр і  мей ір ім .  Бұл 
тәлімді тәрбиешіге 
т ә н  қ а с и е т . 
Қаламыздағы «Аққу»  
балабақшасының 
«Күншуақ» тобының 
тәрбиешілері  сондай 
қасиетті бойына сіңіре 
білген мамандар. 
Саттарова Зағипа 
Қарабатыровна  мен 
Асан Әлия осы сала-
ны өздері таңдаған 
және бар ынтасымен 
кіріскен жандар.

Күнде таң бо -
зынан бір-бір үйдің 
үміті, шырағы, ая-
у л ы с ы ,  а р д а ғ ы , 
е р к е с і ,  б ұ з ы ғ ы , 
қ ы з ы ғ ы  б о л ғ а н 
б ү л д і р ш і н д е р д і 
күл імс ірей қарсы 
а л ы п ,  к е ш к е 
құрметпен шығарып 
салып тұратын апайларымызды балала-
рымыз ерекше жақсы көреді. Енді бір ап-
тадан соң «Күншуақ» тобы балабақшамен 
қоштасады. Осы бір азғантай уақыт ішінде ба-
лаларымыз апайлармен ортақтасып кеткен-
дей. Балаларымызға әр мерекені айрықша 
атап өтіп, көтеріңкі көңіл-күй сыйлай білген 
апайларымызға айтар алғысымыз шексіз. 

Бірнеше  жыл  мәпелеп,күтіп, тәрбиелеп  
өсірген  бүлдіршіндерімізді   мектеп  
табалдырығына  шығарып  салғалы  отыр-
мыз. Балабақша қабырғасында жүріп бала-
ларымыз әріпті танып, қайырымдылыққа, 
кішіпейілділікке, жақын адамдарына қамқор 
болуға үйренді. Әр мерекелік іс-шараларға 
белсене ат салысып өз өнерлерін көрсетуге 
тырысты.  Бұл әрине, тәрбиешілеріміздің 
қажырлы еңбегінің жемісі. Сіздерге «Күншуақ» 
тобының ата-аналары дендеріңізге саулық, 
еңбектеріңізге жеміс тілейді. 

«Күншуақ» тобының ата-аналары

ТӘРБИЕШІГЕ 
ТАҒЗЫМ

1 маусым елімізде халықаралық 
балаларды қорғау күні аталып өтуде. 

Бұл күнді тек біздің ел ғана емес, 
1949 жылдан бері әлемнің көптеген 

елі тойлайды. Тұңғыш рет 1950 
жылы аталып өткен халықаралық 

балалар күнінің өз жалауы бар. Бұл 
жалауда жер шарын қоршаған түрлі 

бала бейнеленген. Халықаралық 
балалар күні - әлемнің түкпір-

түкпіріндегі балаларға қуаныш сый-
лайтын мейрам ғана емес, кішкентай 

балалардың құқығын қорғап, 
оларға қамқор болуға, әлімжеттік, 

қысым жасамауға үндейтін мейрам. 
Қоғамды кемтар, жетім, тұрмысы на-
шар отбасынан шыққан балаларды 
қорғауға, қолдауға шақыратын күн. 
"Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда 

соны іледі". Балақайдың тағдыры 
оны тәрбиелейтін адамдардың 

қолында.   Жаздың бірінші күнімен 
келіп жеткен айтулы мерекемен бар-

ша балақайларды құттықтаймыз! 
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Менингококковая инфекция занимает 
важное место в инфекционной патологии и 
продолжает оставаться актуальной

Это определяется:
•  легкостью распространения заболева-

ния, в основном воздушно-капельным путем 
- при кашле, чихании, разговоре, при доста-
точно тесном и продолжительном общении;

• первичная симптоматика менингококко-
вой инфекции нередко схожа с проявлениями 
других острых респираторных инфекций 
(ОРИ), что порой затрудняет диагностику 
заболевания

• тяжелым клиническим развитием за-
болевания;

• достаточно высокой летальностью и 
смертностью;

• опасностью заболевания в том, что оно 
может развиваться в считанные часы и даже 
минуты•        

- чаще болеют дети до 3-летнего возраста.
Следует знать, что возбудитель менинго-

кокковой инфекции постоянно циркулирует 
среди различных возрастных групп населения, 
но наибольшую эпидемическую опасность для 
окружающих представляют  бактерионосите-
ли. Причем чаще всего носителями являются 
взрослые, даже не подозревая об этом, а 
болеют преимущественно дети.

Менингококк наиболее активизируется во 
время эпидемии гриппа.

Коварство этой инфекции в том, что на-
чальные клинические проявления заболева-
ния напоминают простуду или грипп.

Наиболее распространённой формой 
инфекции является назофарингит, когда вос-
паляется задняя стенка глотки, отмечается 
незначительное повышение температуры 
тела, головная боль, першение в горле, за-
ложенность носа и насморк. На этом этапе 
пациентам чаще всего ставится диагноз: 
острое респираторное заболевание. Однако 
неправильная и несвоевременная диагно-
стика может далее привести к воспалению 
мозговых оболочек.

Для генерализованных форм менингокок-
ковой инфекции характерно острое и бурное 
начало на фоне полного здоровья. В этом 
случае заболевание начинается внезапно. На-
пример, ребенок ложится спать совершенно 
здоровым, а ночью он неожиданно становится 
неспокойным, ощущает мышечную слабость; 
если с ребенком возможен словесный контакт, 
то он будет жаловаться на сильную головную 
боль, которая не снимается обычными обе-
зболивающими средствами. В течение часа 
обычно поднимается температура до 39-40°, 
через 5-6 часов возникает рвота, не принося-
щая облегчения больному. Но самый грозный 
симптом, на который обязательно надо об-
ратить внимание, - появление сыпи. Сначала 
это бледно-розовые звездочки, на протяжении 
первых суток они появляются у 80 % больных. 
Сыпь будет увеличиваться. И именно при 

ДЕНСАУЛЫҚ / ЗДОРОВЬЕ
Менингококковая инфекция и 

ее профилактика
наличии ее надо обязательно повторно вы-
зывать доктора, поскольку первичный диагноз 
до сыпи может быть выставлен как острое 
респираторное заболевание.

Такая форма менингита опасна тем, что 
может развиться токсико-септический шок из-
за кровоизлияния в жизненно важные органы 
и, прежде всего, в надпочечники. Этот шок ста-
новится причиной смерти у 5-10 % больных. 
Поэтому, чем раньше родители обратятся за 
медицинской помощью, и чем раньше будет 
поставлен соответствующий диагноз, тем 
больше шансов спасти больного. Но в любом 
случае понадобится госпитализация и роди-
телям не надо отказываться от нее.

 Каковы меры профилактики менингокок-
ковой инфекции?

В случае появления первых симптомов, 
характерных для менингококковой инфекции 
необходимо немедленно вызвать «скорую 
помощь» и быстро доставить больного в 
больницу.

До приезда «скорой» необходимо изо-
лировать больного, выделить ему индивиду-
альные средства личной гигиены и посуды, 
обеспечить больному абсолютный покой и 
хороший уход.

Родители ребенка должны помнить, что 
в случае простудных проявлений они могут 
явиться источником заболевания для своего 
ребенка, поэтому при появлении первых при-
знаков заболевания необходимо пользоваться 
марлевыми масками.

Рекомендуется больше гулять с ребен-
ком на открытом воздухе, избегать поездок в 
общественном транспорте, длительно не на-
ходиться в помещениях, где имеется большое 
скопление людей 

Поскольку возбудитель неустойчив во 
внешней среде, актуальными являются 
режимы проветривания, влажной уборки с 
применением дезинфицирующих средств, 
использование бактерицидных ламп для 
обеззараживания воздуха;

Если медицинским работником предло-
жена госпитализация - не отказывайтесь от 
нее, от этого может зависеть жизнь Вашего 
ребенка.

Полноценное и сбалансированное пи-
тание, обогащенное витаминами и микро-
элементами, занятия спортом, закаливание 
организма способствуют устойчивости орга-
низма к инфекции.

К сожалению, многие родители не в пол-
ной мере осознают опасность заболевания, а 
поэтому отказываются от квалифицированной 
медицинской помощи.

Учитывая внезапное начало и тяжесть 
заболевания менингококковой инфекцией, не-
обходимо при первых его признаках как можно 
раньше обратиться за помощью к врачу.

Берегите здоровье своих детей!
Ю.Абдрахманова 

врач ЗОЖ КГП «ЦБ г.Абая»

Лет 30-40 тому 
назад родителям не 
надо было объяснять, 
чем страшна корь или 
дифтерия - примеров 
смерти детей от этих 
инфекций было сколь-
ко угодно.

Коклюшный ка -
шель был слышен 
в любом городском 
дворе. Страх перед 
полиомиелитом был 
связан с его послед-
ствиями, когда утром 
ребенок не мог под-
няться на ноги из-за внезапно развившегося 
паралича. И в настоящее время мы встречаем 
взрослых, прикованных к инвалидной коляске, 
среди которых есть люди, переболевшие по-
лиомиелитом.

С помощью вакцинации на земном шаре 
в 1978 году была ликвидирована натуральная 
оспа, которая опустошала целые селенья и 
города, а выжившие оставались с обезобра-
женным лицом и телом.

В 2002 году в большинстве стран мира, в 
том числе и в Казахстане был ликвидирован 
полиомиелит. До единичных случаев доведена 
заболеваемость столбняком, вирусным гепа-
титом «В» и коклюшем.

На протяжении последних 5 лет в стране 
не регистрируется заболеваемость населения 
дифтерией.

В связи с этим мы стали забывать, на-
сколько тяжело протекали описанные выше 
заболевания, а молодые родители не видели 
и не слышали об этих инфекциях. На фоне 
такого обманчивого благополучия, все чаще 
стали возникать вопросы: а нужны ли нам 
вакцины и безопасны ли они?

Долгое время существовало заблужде-
ние, ничем не подкрепленные слухи о том, 
что люди, перенесшие вакцинацию, чаще 
страдают  аутизмом,  онкологическими за-
болеваниями. В первую очередь вакцинам 
приписывали аутизм. На сегодняшний день 

17 мая под председательством и. о. руко-
водителя управления охраны общественного 
здоровья Абайского района  Абжанова Б. Е. 
с участием руководителя отдела эпидемио-
логического надзора по внутрибольничным 
инфекциям Департамента ООЗ по  КО Се-
кербаевой Л. Т., главного специалиста ОЭН 
по ВБИ Департамента ООЗ по  КО  Абуовой  
Г.С.  состоялся круглый стол.

В нем приняли участие заместители руко-
водителей по лечебной работе, заведующие          

отделений  КГП «ЦРБ Абайского района», 
КГП «ЦБ г. Абай», предприниматели малого и 
среднего бизнеса. 

Всемирной организацией здравоохране-
ния ежегодно проводится  кампания под ло-
зунгом «Профилактика сепсиса при оказании 
медицинской помощи – в Ваших руках». 

 На основе имеющихся научных и фак-
тических данных,  тесного сотрудничества с 
целым рядом экспертов в этой области раз-
работан алгоритм обработки рук в лечебных 
учреждениях. 

Цель программы —  продемонстрировать, 
что гигиена рук лежит в основе уменьшения 
числа больничных инфекций и обеспечения 
безопасности пациентов. 

Инфекции,  поражающие сотни миллионов 
пациентов во всем мире, можно предотвра-

существует такое направ-
ление, как доказательная 
медицина, которая четко 
доказала, что никакой 
статистически доказанной 
взаимосвязи между ис-
пользованием вакцин и 
развитием аутизма, ДЦП 
или онкологических за-
болеваний не существует.

Те заболевания, от 
которых мы прививаем 
детей, настолько серьез-
ны, что сравнивать воз-
можные постпрививочные 
реакции и возможные 

осложнения от болезни просто некорректно.  
Как можно сказать о том, что лучше перебо-
леть дифтерией, когда летальность от нее до 
того момента, как ввели вакцину, составляла 
50%.  Инвалидизация от перенесенного по-
лиомиелита составляла от 70 до 90%!  Зачем 
рисковать?

Вакцинация приводит к формированию 
иммунитета против того микроорганизма, для 
которого эта вакцина разработана. Никаких 
других воздействий на иммунитет вакцина не 
оказывает. Вакцина приводит к усилению, а ни 
в коем случае не к ослаблению иммунитета.

Вакцинироваться, безусловно, надо в со-
стоянии здоровья, но подходить к этому раз-
умно. Есть родители, которые после каждого 
насморка ждут месяцы, считая, что ребенок 
ослаблен. Не нужно так поступать. Многие 
вакцины допускают минимальный интервал 
между заболеванием и вакцинацией. Надо 
понимать, что медицинская наука не стоит на 
месте и вакцины с каждым годом становятся 
все более эффективными, все более очи-
щенными, все более безопасными, поэтому 
не стоит полагаться на  страхи и бабушкины 
сказки, которые циркулируют на сегодняшний 
день в обществе.

Л.Искакова 
Депутат районного маслихата

Вакцинация и ее польза!

ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ
щать при соблюдении алгоритма  обработки  
рук. 

Для недопущения инфицирования ра-
невой поверхности пациента медицинский 
работник обязан перед проведением любой 
медицинской манипуляции  обработать свои 
руки с надеванием одноразовых медицинских 
перчаток, с последующей  обработкой анти-
септиком.  

Руководители медицинских организаций 
обеспечивают выполнение рекомендаций ВОЗ 

путем  своевременного  пополнения средств 
индивидуальной защиты, антисептиков для 
обработки рук, жидкого антибактериального 
мыла, одноразовых полотенец. 

Эта кампания направлена на обеспече-
ние безопасности пациентов, профилактику 
внутрибольничных инфекций и борьбу с 

распространением устойчивости к противо-
микробным препаратам.

Также на совещании обсудили про-
блемные вопросы, возникающие при сборе, 
хранении, утилизации медицинских  отходов. 
Участники круглого стола имели возможность 
задать интересующие вопросы, на которые 
получили обстоятельные ответы.

Соб.корр.

В  рамках  мероприятий  «Ел  Журегі - Астана»,  посвященных  празднованию 20-летия 
столицы РК    в ДК  Энергетик п. Топар медицинские работники  отделения  профилактики  и со-
циально-психологической  помощи  для  инвалидов  нашего  региона  провели разъяснительную 
работу по  преобразованиям  в  медицине, профилактике  социально- значимых заболеваний. 
Данное  мероприятие организовало  общество  «Асар» 17 мая 2018года. Информационные 
технологии позволяют повысить эффективность работы органов здравоохранения нашего 
региона, а также качество медицинской помощи. Введение электронного паспорта здоровья 
упрощает процесс перевода пациентов и делает возможным последовательное согласованное 

лечение. В   паспортах  здоровья  собрана  информация  касательно  здоровья,  диагноза,  группы 
крови, аллергических реакций, перенесенных операций, рекомендаций. У каждого пациента 
будет свой логин, пароль, личный кабинет. Пациенты смогут общаться со своими лечащими 
врачами, получать уведомления о прививках и предстоящих профилактических обследованиях. 
Внедрение паспорта здоровья позволит каждому пациенту иметь доступ к информации о своем 
здоровье независимо от места расположения.  В рамках программы цифровизации  Казахстана 
здравоохранение нашей области ставит задачу полностью перейти на безбумажный вариант в 
медицине, освободив врача от рутинной, монотонной работы, а значит больше времени уделять 
пациенту.  Электронные медицинские услуги жителям нашего региона доступны через сайт 
пациента и терминалы самозаписи, установленные в поликлиниках, а также можно записаться 
на приём с помощью мобильного приложения электронных медицинских сервисов DamuMed. 
Медицинские работники,  учитывая аудиторию инвалидов, дали рекомендации о том, как 
правильно организовать работу, отдых, физические нагрузки  и т.д.  Реакция присутствующих 
была положительной,  на заданные вопросы даны исчерпывающие ответы.

Соб.корр.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО
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Законы Республики Казахстан «Об оценоч-
ной деятельности в Республике Казахстан» и «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам оценочной деятельности» (далее – За-
кон) подписаны Главой государства Республики 
Казахстан 10 января т.г.

Данные Законы вводятся в действие по истече-
нии шести месяцев после дня его первого офици-
ального опубликования, за исключением подпункта 
3) статьи 30 настоящего Закона, который вводится в 
действие по истечении трех месяцев после дня его 
первого официального опубликования (13 июля т.г.).

Следует отметить, что в рамках введения само-
регулирования в области оценочной деятельности 
Законом предусмотрены кардинальные изменения, 
а именно:

- передача государственных функций в сферу 
саморегулирования;

- множественность само регулированных орга-
низаций с исключением РПО и 16 палат оценщиков;

- определением количества членов палат 
оценщиков не менее триста (300) оценщиков-фи-
зических лиц;

- оценочная деятельность признана профес-
сиональной;

- отмена лицензирования физических и юри-
дических лиц с заменой на сертификацию оцен-
щиков-физических лиц, осуществляемую палатами 
оценщиков.

- осуществление экспертизы отчетов об оценке 
экспертами палат оценщиков;

- альтернативный выбор имущественной ответ-
ственности при осуществлении оценочной деятель-
ности в рамках Закона «О саморегулировании».

- исключение повторной оценки в связи с дубли-
рованием экспертизы отчетов;

- предусмотрены положения о приостановлении, 
прекращении, лишении свидетельств о присвоении 
квалификации «оценщик», «эксперт».

Кроме этого, расширены права и обязанности 
СРО, включая:

- утверждение правил и стандартов, обязатель-
ных для членов СРО;

- вступление в международные объединения 
оценщиков;

- выдачу свидетельств о присвоении квалифи-

Дзержинcкий ауылдық округі 
әкімінің 10.05.2018 жылғы №1 Шешімі

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қарағанды 
облысы Әділет департаменті нормативтік құқықтық акті 
2018 жылғы 21 мамыр айындағы нормативтік құқықтық 

кесімдерді Мемлекеттік тіркеудің тізіліміне
 №4767 болып енгізілді

Қоянды, Қойбас ауылдарындағы  көше атауларын қайта атау туралы
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының 

әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Заңының 14 бабының 4) тармақшасы, Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35 бабының 2) тармағы негізінде 
және тұрғындардың пікірлерін ескере отырып ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Қарағанды облысы, Абай ауданы, Дзержинский селолық округі, Қоянды ауылындағы 
көшелер келесідей:

Восточная көшесі Бейбітшілік көшесіне;
Молодежная көшесі Достық көшесіне;
Садовая көшесі Ынтымақ көшесіне;
Центральная көшесі Тәуелсіздік көшесіне қайта аталсын.
2. Қарағанды облысы, Абай ауданы, Дзержинский селолық округі, Қойбас ауылындағы 

көшелер келесідей:
Зеленая көшесі Нұра көшесіне;
Солнечная көшесі Береке көшесіне қайта аталсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
4. Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.
Сәрепті селосының әкімі                         А. Махфуз

Решение №1 акима Дзержинского сельского округа от 
10.05.2018г.

Министерства Юстиции Республики Казахстан Департа-
мент Юстиции Карагандинской области нормативный 

правовой акт от 2018 года, 21 мая  нормативно-правовое 
заключение №4767 внесен  в реестр государственной 

регистрации
О переименовании улиц в селе Коянды и Койбас 
На основании подпункта 4) статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 

года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», пункта 2) 
статьи 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и с учетом мнения населения РЕШИЛ:

1. Переименовать в селе Коянды, Дзержинского сельского округа, Абайского района, Ка-
рагандинской области следующие улицы:

улицу Восточная на улицу Бейбітшілік;
улицу Молодежная на улицу Достық;
улицу Садовая на улицу Ынтымақ;
улицу Центральная в улицу Тәуелсіздік.
2. Переименовать в селе Койбас, Дзержинского сельского округа, Абайского района, Кара-

гандинской области следующие улицы:
1) улицу Зеленая на улицу Нұра;
2) улицу Солнечная на улицу Береке.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня первого официального опубликования.
Аким села Сарепта    А. Махфуз

ҚҰҚЫҚ / ПРАВО

кации «оценщик», «эксперт»;
- повышение квалификации оценщиков;
- контроль за качеством оценки, а также прове-

дение процедуры экспертизы отчетов экспертными 
советами палат оценщиков.

Оценщики вправе осуществлять оценочную 
деятельность самостоятельно, занимаясь частной 
практикой, а также на основании трудового договора 
между оценщиком и юридическим лицом с обяза-
тельным членством в палате оценщиков.

При этом, лица, претендующие на осуществле-
ние оценочной деятельности, квалификационные 
экзамены будут проходить в квалификационной 
комиссии палаты оценщиков, а не в Министерстве 
юстиции.

Проверки за соблюдением членами палаты 
оценщиков требований Закона, иных нормативных 
правовых актов, стандартов и правил палаты оцен-
щиков, а также кодекса деловой и профессиональной 
этики оценщиков, условия членства в палате вправе 
осуществлять палаты оценщиков, членом которой 
являются оценщики, а не Министерством юстиции.

Министерство юстиции в рамках статьи 30 За-
кона уполномочено на контроль за деятельностью 
палат оценщиков.

Выданные физическим лицам лицензии на осу-
ществление оценочной деятельности, до  принятия 
новой редакции Закона «Об оценочной деятельности 
в Республике Казахстан», планируется не аннули-
ровать, а обменять на свидетельства о присвоении 
квалификации «оценщик» в палатах оценщиков без 
прохождения квалификационного экзамена со дня 
введения в действие нового Закона об оценочной 
деятельности.

Со дня введения в действие указанного Закона 
лицензии, выданные юридическим лицам на осу-
ществление оценочной деятельности и полученные 
ими до введения в действие настоящего Закона, 
признаются недействительными. 

Кроме того обращаем внимание, что в рамках 
Закона функции по государственному регулированию 
оценочной деятельности переданы из Министерства 
юстиции в Министерство финансов.

М.Ибрагимов
Заместитель руководителя 

Управления юстиции Абайского района

Внесены изменения и дополнения в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам оценочной деятельности

«Электронды үкімет» порталында бизнес ашу-
мен байланысты төрт процедураны бір мезгілде 
тіркеу бойынша мемлекеттік қызмет көрсетіледі

Электронды үкіметтің www.egov.kz порталында шағын және орта бизнес субъектілеріне кәсіпорынды 
тіркеген кезде бір мезгілде ҚҚС есебіне тұру, банктік шот ашу және қызметкерді жазатайым жағдайлардан 
міндетті сақтандыру келісімшартын жасауға мүмкіндік беретін мемлекеттік қызмет жұмыс жасайды. 

Бүгінгі таңда бұл қызметке екінші деңгейлі төрт банк «ForteBank», «Цеснабанк», «Халық Банкі» 
және«Альфа-Банк», сондай-ақ екі сақтандыру компаниясы - «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді 
сақтандыру бойынша компания» АҚ және «Азия Life» өмірді сақтандыру бойынша компания» АҚ қосылған. 

Қазіргі уақытта қосымша 9 банк пен 4 сақтандыру компаниясын қосу жұмыстары жүргізілуде. 
Осылайша бизнесті осындай форматта электронды тіркеу шығындарды оңтайландырып, процедуралар 

мен мерзімдерді айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік берді. 
Бұрын кәсіпкер ең алдымен заңды тұлғаны тіркеуі, шот ашу үшін банкке тіркегені туралы анықтаманы 

апаруы, кейін ҚҚС бойынша есепке қою үшін мемлекеттік кірістер органына, сондай-ақ қызметкерді міндетті 
сақтандыру келісімшартын жасау үшін сақтандыру компаниясына баруы тиіс болған.

Абай ауданы Әділет басқармасы 

На портале «электронного правительства» дей-
ствует государственная услуга по одновремен-

ной регистрации четырех процедур, связанных с 
открытием бизнеса

На портале электронного правительства www.egov.kz действует государственная  услуга, позволяющая 
субъектам малого и среднего бизнеса при регистрации предприятия одновременно встать на учет НДС, 
открыть банковский счет и заключить договор обязательного страхования работника от несчастных случа-
ев. 

На сегодняшний день к данной услуге подключены четыре банка второго уровня - АО «ForteBank», 
«Цеснабанк», «Народный банк» и «Альфа-Банк», а также две страховые компании - АО «Компания по стра-
хованию жизни «Государственная аннуитетная компания» и «Компания по страхованию жизни «Азия Life». 

В настоящее время ведется работа по подключению дополнительно 9 банков и 4 страховых компаний. 
Таким образом, электронная регистрация бизнеса в таком формате позволила оптимизировать расходы 

и значительно сократить процедуры и сроки.   
Ранее предприниматель должен был сначала зарегистрировать юридическое лицо, чтобы открыть счет 

предъявить в банк справку о регистрации, затем идти в органы государственных доходов для постановки на 
учет по НДС, а также в страховую компанию для заключения договора обязательного страхования работников.

Управления юстиции Абайского района

Реализация Плана нации "100 шагов" путем 
внедрения всеобщего декларирования

Управление государственных доходов по Абайскому району напоминает, что с 1 января 
2020 года в Республике Казахстан будет введено всеобщее декларирование.

Целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного 
контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и корруп-
ционными проявлениями, а также усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и 
других обязательных платежей в бюджет.

При внедрении всеобщего декларирования представлять декларации будут обязаны 
предоставлять следующие физические лица:

- совершеннолетние граждане Казахстана, оралманы и лица, имеющие вид на жительство;
- несовершеннолетние лица - при наличии зарегистрированного на них имущества или 

получении ими доходов;
- иностранцы - при наличии на территории Казахстана имущества или получении доходов из 

казахстанских источников, подлежащих обложению самостоятельно (не у источника выплаты).
Физическими лицами в 2020 году будут представляться декларации об активах и обяза-

тельствах, где необходимо указывать имущество, которое находится на праве собственности, 
в том числе недвижимое имущество, транспорт, средства на банковских счетах и т.д., а также 
обязательства физического лица по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Будут предусмотрены два срока представления деклараций для физических лиц:
1) до 15 июля;
2) до 15 сентября.

 Управление государственных доходов по Абайскому району

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

2018 жылғы 10 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың   
«Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы даму-дың жаңа 
мүмкіндіктері»  атты  Қазақстан  
халқына  Жолдауында  баспа-
намен қамту көрсеткіші соңғы 10 
жылда бір тұрғынға шаққанда 
30 процентке өсіп, бүгінде 21,6 
шаршы метрді құрады және бұл 
көрсеткішті 2030 жылы 30 шаршы метрге дейін 
жеткізу керек деп атап өтілді.

Осы мақсатта ауданда ағымдағы 
жылы «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы 
бағдарламасы  жалғасуда.

Айталмыш  бағдарлама  міндеттерінің 
бірі - жеке тұрғын үй құрылысын дамыту. Со-
нымен қатар,  ЖТҚ   бөлінген жер учаскелері 
тұрғын үйлердің құрылысы басталғанға 
дейін   инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылыммен ( ИКИ)  қамтамасыз етілуі 
қажет. Осы міндетті орындау мақсатында 
қазіргі уақытта Топар к. жеке тұрғын үйлерге  
(33 жер учаскесі) сыртқы су құбырының  
құрылысы жүргізілуде.

Коммуналдық  тұрғын үй қорынан ба-
спана алуға  кезектін артуына байланысты 

«Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы 
Бағдарламасының іске асырылуы туралы

көп қабатты тұрғын үйлердің 
құрылысы жалғасуын табады. 
Ол, аудандық бюджет есебінен 
Топар к. 18 пәтерлі тұрғын 
үйдің   құрылысына үлгілік 
жобаны байластыру жасалуда  
және осы үйге тартылатын 
ИКИ құрылысына жобалау-
сметалық құжаттама әзірлену 
үстінде. 

Тағы да атап өтетін жай, 
ол осы күнге қаланың 30а орамында ИКИ-
мен екі бес қабатты ірі панельді  шағын 
қорамды  тұрғын үйлердің, Абай қ. Школьная 
көш. жеке тұрғын үйлердің (40 жер учаскесі) 
және Топар к. 33 жер учаскесінің (бас жоспар, 
электр, жылу, байланыс желілері)  инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымының  
құрылысына әзірленген  жобалар бар. Осы 
жобалардың іске асырылуы келесі жылдарға 
жоспарланған.

Бағдарламаның  іске асырылуы  құрылыс 
материалдарын өндіруін ұлғайтуға, саладағы 
заманауи технологиялар ендіруге, жаңа 
жұмыс орындар құруға серпініс беруі сөзсіз.

А.Асқаров
«Абай ауданының құрылыс бөлімі» 

ММ басшысы

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ
Жекешелендіру - жалпыхалықтық жоба

Елбасы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауында 
озық дамыған елдердегідей, бізде де мемлекеттің экономикадағы үлесін ішкі жалпы өнімнің 
15%-ына дейін азайтуды тапсырған болатын. Бұл «экономикалық өсімге тың серпін беруі тиіс». 
Осы орайда Үкіметке арнаулы тізбедегі кәсіпорындарды жекешелендіруді тездетіп, оны 2018 
жылдың соңына дейін аяқтау жүктелді.

Ел Президенті «жекешелендірудің жариялылығы мен тиімділігін қамтамасыз ету» қажеттігін 
де нықтады. Осыған байланысты Қаржы министрлігі Мемлекет басшысының Жолдаудағы осы 
тапсырмасының өткен жартыжылдықтағы орындалу барысының қорытындыларын жария етті. 
«Жекешелендіру кешенді және жоспар бойынша жүргізілуде. Қазіргі уақытта Кешенді жоспар 
өзек¬тендіріліп, түгендеу нәтижесі бойынша толықтырылды. 

Мемлекетке қандай маңызды секторларда, қатысу үлесінің қандай мөлшерімен және не 
қалдыратынымызды нақты анықтап алуымыз керек. Табиғи монополияларды және стратегиялық 
маңызы бар, соның ішінде Трансұлттық компаниялар қатысатын жобаларды іске асыру міндетін 
мемлекетке қалдыру керек. Бұл жобалар мультипликативті нәтиже беруі тиіс. Жеке сектор 
жүзеге асыра алатын нәрсенің барлығы бизнеске берілуі қажет» деп міндет қойды Елбасы. 
Үкімет осыны басшылыққа ала қимылдауда.

Бұл ауқымды шараның негізгі мақсаты елдегі жеке бизнестің дамуына жаңа серпін беру, 
экономикадағы мемлекет үлесін дамыған елдер деңгейіне дейін азайту болып табылады. 
Сондай-ақ, Үкімет бұл жекешелендіру аясында ішкі рыноктан бюджетке қаржы тартып 
қана қоймай, ел экономикасына жағымсыз әсер ететін факторларды жұмсарту мақсатында 
мемлекеттік шығындарды азайтуды да көздеп отыр.

Жекешелендіру өндірісті монополиясыздандыруды, бәсекелестікті дамытуды, сыртқы 
экономикалық қызметте мемлекеттік монополияны бірте-бірте жоюды көздейді. Және 
жекешелендіру елге шетелдік инвестициялар мен импорттың қажетті мөлшерін әкелуді 
қамтамасыз етеді. Демек, бұның біріншіден, меншік иесіне, екіншіден, ел экономикасына да 
оң әсері бар.

Өңірімізде аудандық мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі жекешелендіру 
жұмыстарын өз қолына алған. Биылғы жылы аудан бойынша бір мекеме жекешелендіруге 
жатады.

«Абай ауданының мемлекеттік 
активтер және сатып алу бөлімі» ММ
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Самое большое наше 
богатство, за которое мы 
готовы пожертвовать собой, 
вкладывая в него всю свою 
душу – это дети. Мы раду-
емся, когда ребенок делает 
первые шаги, волнуемся, 
когда не все у него полу-
чается в школе. А сколь-
ко переживаний и тревог, 
когда ребенок заболел. 
Мы пытаемся представить, 
каким он будет и кем вы-
растет. Но мы не можем 
допустить и мысли о том, 
что может быть этому не 
суждено сбыться. Выпустив 
из виду свою кроху всего на 
мгновение, жизнь внезапно 
оборвется, а вместе с ней 
не станет и вашего будуще-
го, и винить в случившемся 
будет некого, кроме самих 
себя. И узнавая из средств 
массовой информации о 
трагедиях, происшедших с 
чужими детьми, себя никто 
не представляет на месте 
убитых горем родителей. 

Основным фактором, обуславливающим 
повышенный риск детской смертности от раз-
личного рода чрезвычайных ситуаций - остав-
ление детей без присмотра. В большинстве 
своем родители недооценивают опасность 
неосторожного обращения с огнем. Забывая 
о том, что у детей нет опыта, дающего понима-
ние опасности того или иного действия, нет на-
выков безопасного обращения с предметами, 
представляющими угрозу жизни и здоровью, 
отсутствует свойственная взрослым защитная 
реакция на возникшую опасность. Родители, 
оставляя на виду или в доступном для ребенка 
месте спички, зажигалки провоцируют детей 
на опасные игры. Возраст наибольшего риска 
– до 5-6 лет, когда малыш не понимает всех 
последствий. Маленький ребенок остался без 
присмотра на 10 минут или на 1,5 часа – веро-
ятность беды практически одинакова. 

Безопасность ребенка в быту:
• Проведите с ним профилактическую 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ
беседу, объясните, ка-
кие из окружающих его 
предметов способны 
причинить ему трав-
му, пользование какими 
приборами для него ка-
тегорически запрещено.

• Займи-
те ребенка безопасными 
играми.

• З а -
кройте окна и выходы на 
балконы, при необходи-
мости открытыми можно 
оставить форточки или 
фрамуги.

• Пере-
кройте газовый вентиль 
на трубе.

• П р о -
верьте правильность 
размещения игрушек, 
они не должны нахо-
диться на высоте, пре-
вышающей рост ребен-
ка, так как ребенок, пы-
таясь достать игрушку со 
шкафа, может получить 
травму при падении.

• Выключите и по возможности изолируй-
те от ребенка все электроприборы, представ-
ляющие для него опасность.

• Изолируйте от ребенка спички, острые, 
легко бьющиеся и легковоспламеняющиеся 
предметы.

• Изолируйте от ребенка лекарства и 
медицинские препараты (таблетки, растворы, 
мази), средства для мытья посуды и уборки 
помещения. Они могут вызвать раздражение 
слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, от-
равление.

Следите за тем, чтобы ваш ребенок был 
под присмотром, ухожен, одет, накормлен и 
вместе с вами познавал мир через окружаю-
щие его предметы, а не самостоятельно, через 
травматизм и опасность жизнедеятельности!

Г.Баешова
Старший инженер ОЧС Абайского района 
старший лейтенант гражданской защиты

 В Абайском многопрофильном колледже сформировано множество традиций, одна из 
которых – проведение ежегодного областного спортивного мероприятия, посвящённого  памяти 
педагога, просто человека, имя которого осталось в сердцах и в памяти ее многочисленных 
студентов, преподавателя физической культуры Отчерцовой Т.Н.

В колледж она пришла в 1982 году, работала учителя физической культуры. Это была 
всесторонне одарённая натура, включавшая в себя наряду с талантом педагога,  талант 
организатора. Работая  преподавателем физкультуры, Татьяна Николаевна проводила массу 
спортивных мероприятий, как местного, так и районного уровня. Для ее студентов спортивный 
зал становился любимым местом проведения досуга. 

День памяти начался с торжественной линейки. Со вступительным словом выступил за-
ведующий кафедрой физической культуры и НВП  Амримов Ж.Л.

В спортивном мероприятии  приняли участие15 команд из Карагандинской области по 
трем видам спорта: настольный теннис, волейбол и шахматы.   Все было приготовлено для 
успешного проведения соревнований. В этом заслуга преподавателей физической культуры 
Абайского многопрофильного колледжа Амримова Ж.Л., Мыктыбаева А.Х. и Садыкова М.И..

Велика была воля к победе! Болельщики дружно поддержали спортсменов.
После завершения соревнований были подведены итоги.

Фельде А.Н.
Преподаватель иностранного языка

Абайский многопрофильный колледж

В память учителя физкультуры 
Отчерцовой Т.Н.

Құрметті мұсылман қауым!
Сіздерді айлардын сұлтаны, жыл он екі айдың төресі, берекеге толы болған Рамазан айы-

мен шын жүректен ықылас ниетпен құттықтаймын! Асыға күткен қасиетті Рамазан айы әр бір 
шаныраққа шаттық әкелсін. Шарапаты мол айда атқарған ізгі амалдарыңыз артып, жаратушы 
жаппар ием жарылқасын. Берген зекет, фітір, садақаларыңыз бен ұстаған оразаларыңыздың 
Алла есесін берсін. Осынау әлем мұсылмандары ардақ тұтқан киелі айда арман мұраттарыңыз 
орындалып,құдайдың сүйген құлдарынан болыңыздар. Ораза адамзатты имандылыққа, 
сабырлыққа, төзімділік пен парасатқа бастайды. Ораза қоғамдағы тепе теңдікті реттеуші.
Адами қасиетіміз артып өзімізді, нәпсімізді тәрбиелеп дүниенің емес Алланың құлы екенімізді 
сезінетін ай. Алланың берген нығметіне шүкір айтып құлшылығымызды арттырайық. Егеменді 
еліміздің еңсесі биік, туымыз берік,тәуелсіздігіміз тұғырлы,келешегіміз баянды болсын ағайын!

Абай ауданының бас имамы Аманбол қажы Рымқұлұлы

На пьедестале – спортсмены 
Абайского района 

В Кара-
га н д е  з а -
вершилась 
областная 
с п а рта к и -
ада среди 
спортсме -
н о в - и н ва -
лидов с по-
ражением 
опорно-дви-
гательного 
аппарата , 
органов слу-
ха и зрения, 
н а  п р и з ы 
акима Кара-
гандинской 
области.  В 
ней  приня-
ли участие спортсмены 16 городов и районов Карагандинской области. Общее количество 
участников составило более 200 человек.

Как отметили организаторы спортивного мероприятия, основными задачами спартакиады 
стали пропаганда занятий физической культурой и спортом среди людей с ограниченными 
возможностями, привлечение к активным занятиям физической культуры и спорта лиц с огра-
ниченными возможностями.

Участники спартакиады соревновались в 5 видах спорта; мини-футбол, шашки 64, 
тоғызқұмалақ, настольный теннис, легкая атлетика.

Отлично выступили на спартакиаде спортсмены Абайского района, занявшие общекоманд-
ное первое место среди районов Карагандинской области.

В команду Абайского района вошло 12 человек. Четверо из них заняли призовые места. 
В легкой атлетике победителем на дистанции 100 и 200 метров стал Әлиман Д.Ж.   
По настольному теннису  Шмуратов Т.В. занял 1 место, Аязбаев Д.Ж. и  Гейнинг А.М. заняли 

почетное 2 место. Также в команде участвовали: Картбеков С.К., Қайдар Н., Қуанғанқызы А., 
Достохин Х.К., Адирбаев Д.К., Зырянов В.С.,Кенжебеков Б.Т., Бакиров Б.А.

Поздравляем наших спортсменов и желаем еще много раз подниматься на высшую ступень 
пьедестала.   

ГУ «Отдел физической культуры и спорта Абайского района»

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА!ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СПОРТ

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
После смерти Скорупской Галины Ивановны, 

умершей 07 мая 2018 года. Всем заинтересованным  
лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 
872131 47805.

После смерти Тугамбаевой Сары, умершей 22 
октября 2009 года. Всем заинтересованным  лицам 
обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, 
тел. 872131 47805.

После смерти Шушлебиной Татьяны Алек-
сандровны, умершей 03 декабря 2017 года. Всем 
заинтересованным  лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Асыка Веры Андреевны, умершей 
07 января 2018 года. Всем заинтересованным  ли-
цам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, 
тел. 872131 47805.

После смерти Белинской Ирины Михайловны, 
умершей 11 мая 2018 года. Всем заинтересованным  
лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 
872131 47805.

После смерти Исагуловой Пану, умершей 19 
октября 2002 года. Всем заинтересованным  ли-
цам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, 
тел. 872131 47805.

После смерти Пак Андрея Борисовича,умершего 
17.12.2017г., заинтересованным лицам необходимо 
обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре 
Айтбаевне, по адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел. 
(872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Шикина Владимира  Андреевича, 
умершего 21 декабря 2017 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Бейсенбе-
ковой Дариге Аскаровне, по адресу: г.Абай, ул.Абая 
54, кабинет 8, тел.87024441894.

После смерти Колесова Василия Александрови-
ча, умершего 12 февраля 2013 года, всем заинтере-
сованным лицам необходимо обращаться к нотариу-
су Ахметовой Бибигуль Калиевне, по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, дом 55, тел.4-21-58, сот.8-701-622-19-85.

После смерти Бачуриной Антониды Афанасьев-
ны, умершей 14 февраля 2018 года, всем заинтере-
сованным лицам необходимо обращаться к нотариу-
су Ахметовой Бибигуль Калиевне, по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, дом 55, тел.4-21-58, сот.8-701-622-19-85.

После смерти Хайруллиной Сарии Гильмуллов-
ны, умершей 23 марта 2018 года, всем заинтересо-
ванным лицам необходимо обращаться к нотариусу 
Ахметовой Бибигуль Калиевне, по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, дом 55, тел.4-21-58, сот.8-701-622-19-85.

После смерти Хытайхан Жанарбек, умершего 28 
февраля 2018 года, всем заинтересованным лицам 
необходимо обращаться к нотариусу Ахметовой 
Бибигуль Калиевне, по адресу: г.Абай, ул.Абая, дом 
55, тел.4-21-58, сот.8-701-622-19-85.

После смерти Шевченко Татьяны Петровны, 
умершей 03 марта 2018 года, всем заинтересован-
ным лицам необходимо обращаться к нотариусу 
Ахметовой Бибигуль Калиевне, по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, дом 55, тел.4-21-58, сот.8-701-622-19-85.

После смерти Колтунова Игоря Валентиновича, 
умершего 29 марта 2018 года,  всем заинтересо-
ванным лицам необходимо обращаться к нотариусу 
Ахметовой Бибигуль Калиевне, по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, дом 55, тел.4-21-58, сот.8-701-622-19-85.

Салық төлеушілердің назарына!
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан 

әрі - Комитет) Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» кодексінің (Салық кодексі) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI ЗРК 
электронды тауарларды саудалауды салықтық басқаруға қатысты нормаларын нақтылау 
мақсатында төмендегілер туралы хабарлайды.

Салық салу мақсаттары үшін Салық кодексінің 1-бабының 65) тармақшасы тауарлардағы 
электрондық сауда тұжырымдамасы айқындаған.

Тауарлармен электрондық сауда – бір мезгілде мынадай шарттар сақталған кезде:
тауарларды өткізу жөніндегі мәмілелерді ресімдеу электрондық нысанда жүзеге асырылса;
тауарлар үшін ақы төлеу қолма-қол емес төлеммен жүргізілсе;
тауарларды сатып алушыға (алушыға) жеткізетін өз қызметі болса не жүктерді тасымал-

дау бойынша көрсетілетін қызметтерді, курьерлік және (немесе) пошталық қызметті жүзеге 
асыратын тұлғалармен шарттар болса, интернет-дүкен және (немесе) интернет-алаң арқылы 
ақпараттық технологиялар көмегімен жүзеге асырылатын, жеке тұлғаларға тауарларды өткізу 
жөніндегі кәсіпкерлік қызмет.

Салық кодексінің 1 баптың 29) және 30) тармақтарымен интернет-алаң және интернет-дүкен 
тұжырымдары берілген.

Сонымен бірге Салық кодексінің 88-баптың 1 тармақтың 10) тармақшаның бойынша тауар-
лармен электрондық сауданы жүзеге асыратын салық төлеушілер жекелеген қызмет түрлерiн 
жүзеге асыратын салық төлеушi ретінде тіркеу есебіне қоюға жатады.

Сонымен қатар тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын салық төлеушілердің 
жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою 
«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалатын 
тәртіппен, жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметтің 
басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның негізінде жүргізіледі.

Осы хабарлама салық органына жекелеген қызмет түрін жүзеге асыру басталғанға дейін 
үш жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады.

Абай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы

К сведению налогоплательщиков!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее 

- Комитет), в целях разъяснения норм Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 года № 
120-VI ЗРК, относительно налогового администрирования электронной торговли товарами, 
сообщает следующее.

Для целей налогообложения, подпунктом 65) статьи 1 Налогового кодекса определено 
понятие электронная торговля товарами.

Электронная торговля товарами – это предпринимательская деятельность по реализации 
товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через 
интернет-магазин и (или) интернет-площадку при одновременном соблюдении следующих 
условий:

 оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронной форме;
 оплата за товары производится безналичным платежом;
 наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие 

договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) по-
чтовую деятельность.

Также подпунктами 29) и 30) статьи 1 Налогового кодекса даны понятия интернет-площадка 
и интернет-магазин. 

Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 88 Налогового кодекса налогоплательщики, осу-
ществляющие деятельность в сфере электронной торговли товарами подлежат постановке 
на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды 
деятельности.

При этом постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осущест-
вляющего отдельные виды деятельности – электронная торговля товарами, производится на 
основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплатель-
щика, осуществляющего отдельные виды деятельности, в порядке, определяемом Законом 
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», в соответствии со вторым абзацем 
пункта 4 статьи 88 Налогового кодекса.

Данное уведомление, представляется в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до 
начала осуществления отдельного вида деятельности.

Управление государственных доходов по Абайскому району
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
КГКП «Абайский  районый культурно-досуговый центр»  объявляет конкурс на за-

нятие вакантной должности гражданского служащего – главный бухгалтер.
Наименование: КГКП «Абайский  районый культурно-досуговый центр» 100101, Караган-

динская область, ул.Абая 23 а, тел.: 8(72131) 4-90-97;
Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса: 
Среднее профессиональное (финансовое, экономическое) образование при наличии 

практического опыта не менее 5-х лет. 
Должностной оклад гражданского служащего в зависимости от выслуги лет:
G-5 - от 56099 тенге до 67249 тенге.
Функциональные обязанности:  Осуществляет организацию бухгалтерского учета и 

финансово-хозяйственной деятельности организации, контроль за экономным использова-
нием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности орга-
низации. Осуществляет руководство деятельностью учетно-экономических подразделений 
(служб) и отвечает за результаты деятельности. Направляет и координирует работу подраз-
деления по формированию и регулированию финансово-экономических отношений, решает 
административные вопросы в пределах своей компетенции; исполняет свои обязанности 
под общим руководством первого руководителя организации и во взаимодействии с руково-
дителями других подразделений и служб. Формирует в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности 
организации, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости. Возглавляет работу 
по подготовке и принятию рабочего плана счетов (плана финансирования), форм первичных 
учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не 
предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской от-
четности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контроля за проведением 
хозяйственных операций, соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и 
порядка документооборота. Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета 
и отчетности в организации и в ее подразделениях на основе максимальной централизации 
учетно-вычислительных работ и применения современных технических средств и информа-
ционных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля. Осуществляет форми-
рование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской информации 
о деятельности организации, ее имущественном положении, доходах и расходах, а также 
разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой дис-
циплины. Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное от-
ражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет издержек 
производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения 
работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности организации, а также 
финансовых, расчетных и кредитных операций. Обеспечивает законность, своевременность 
и правильность оформления документов, составление экономически обоснованных кальку-
ляций себестоимости выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной плате, правильное 
начисление и перечисление налоговых и других обязательных платежей в государственный 
бюджет в соответствии с законодательством, пенсионных и иных страховых взносов, платежей 
в банки. Осуществляет контроль над соблюдением порядка оформления первичных и бухгал-
терских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной 
платы, за правильным начислением заработной платы работникам организации, проведением 
инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, 
проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в 
подразделениях организации. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-
финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях 
выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат. 
Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и 
товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства. 
Участвует в проведении финансовых расследований и оформлении материалов по недостачам 
и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в 
необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы. Принимает меры 
по накоплению финансовых средств для обеспечения финансовой устойчивости организации. 
Ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисципли-
ны, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов 
бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности 
бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив. Обе-
спечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, 
об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление 
их в установленном порядке в соответствующие органы. Несет ответственность за объектив-
ность отчетной информации. Участвует в разработке и внедрении рациональной плановой 
и учетной документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на 
основе применения современных средств вычислительной техники. Оказывает методическую 
помощь работникам подразделений организации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, 
отчетности и экономического анализа. Руководит работниками бухгалтерии.

Требования к участникам конкурса на занятие вакантной должности: законодательные 
и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области бухгалтерского учета; 
методические и другие материалы вышестоящих, финансовых и контрольно-ревизионных 
органов по вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности, а также 
касающиеся хозяйственно-финансовой деятельности организации; гражданское право, 
финансовое, налоговое, административно-хозяйственное законодательство; основы законо-
дательства о пенсионном обеспечении; структуру организации, стратегию и перспективы ее 
развития; положения и инструкции по организации бухгалтерского учета в организации, правила 
его ведения; порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам 
учета; формы и порядок финансовых расчетов; методы экономического анализа хозяйственно-
финансовой деятельности организации, выявления внутрихозяйственных резервов; порядок 
приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных 
и других ценностей; правила расчетов с дебиторами и кредиторами; условия налогообложения 
юридических и физических лиц; порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, 
дебиторской задолженности и других потерь; правила проведения инвентаризаций денежных 
средств и товарно-материальных ценностей; порядок и сроки составления бухгалтерских ба-
лансов и отчетности; правила проведения проверок и документальных ревизий; современные 
средства вычислительной техники и возможности их применения для выполнения учетно-вы-
числительных работ и анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 
организации; передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования организации 
бухгалтерского учета; экономику, организацию производства, труда и управления; основы техно-
логии производства; рыночные методы хозяйствования; законодательство о труде Республики 
Казахстан; правила и нормы охраны труда.

Конкурс проводится на основе Правил  поступления на гражданскую службу и проведения 
конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего, опубликованных в респу-
бликанских средствах массовой информации (газетах «Егемен Казахстан» от 21.11.2007г. №361 
и «Казахстанская правда» от 04.10.2007г. №155).

Необходимые для участия в конкурсе документы  должны быть представлены в течение 
15 календарных дней с момента публикации объявления о проведении конкурса в издании 
районных средств массовой информации (газета «Абай-Акикат»).

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов 
участнику конкурса.

Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в КГКП «АРКДЦ» 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 мәдени бос уақыт өткізу орталығы» КҚМК бас есепші азаматтық 
қызмет лауазымының бос орнына конкурс жариялайды.

Атауы: «Абай ауданының мәдени бос уақыт өткізу орталығы» КҚМК - 100100, Қарағанды 
облысы, Абай қ., Абай көшесі  23 а ,  тел.: 8(72131) 4-90-97.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары: 5 жылдан кем емес 
практикалық тәржірибесі бар, орта – кәсіби (қаржылық, экономикалық) білімі бар.

Азаматтық қызметшінің лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байла-
нысты: G-5 – 56099 теңгеден бастап 67249 теңгеге дейін.

Қызметтік міндеттері: Ұжымның бухгалтерлік есебін және қаржы-шаруашылық қызметін 
ұйымдастыруды, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының үнемді пайдаланылуын 
қадағалауды, ұжым мүлкінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады. Есептік-экономикалық 
бөлімшелердің (қызметтердің) қызметіне басшылықты жүзеге асырады және қызметінің 
нәтижесі үшін жауап береді. Қаржы-экономикалық қызметті қалыптастыру және реттеу 
жөніндегі бөлімшенің жұмысын бағыттайды және үйлестіреді, өз құзыреті шеңберінде 
әкімшілік мәселелерді шешеді; ұжымның бірінші басшысының жалпы басшылығымен және 
басқа бөлімшелер мен қызметтердің басшыларымен өзара қызмет ете отырып өз міндеттерін 
атқарады. Бухгалтерлік есеп туралы заңнамаға сәйкес ұжым қызметінің құрылымы мен 
ерекшеліктеріне, оның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету қажеттілігіне негізделе отырып 
есеп саясатын қалыптастырады. Есептердің жұмыс жоспарын (қаржыландыру жоспарларын), 
үлгі нысандар көзделмеген, шаруашылық операцияларын ресімдеу үшін қолданылатын 
бастапқы есеп құжаттарының нысандарын дайындау және қабылдау жөніндегі жұмысқа, ішкі 
бухгалтерлік есептілік құжаттарының нысандарын әзірлеуге, сондай-ақ түгендеу жүргізу тәртібін, 
шаруашылық операцияларын жүргізуді бақылауды, бухгалтерлік ақпаратты өңдеу технологи-
ясын сақтауды және құжат айналым тәртібін қамтамасыз етуге басшылық етеді. Ұжымдағы 
және оның бөлімшелеріндегі бухгалтерлік есеп және есептіліктің оңтайлы ұйымдастырылуын 
есептеу жұмыстарын барынша орталықтандыру және заманауи техникалық құралдарды мен 
ақпараттық технологияларды, есептеу мен бақылаудың дамыған нысандары мен әдістерін 
пайдалану арқылы қамтамасыз етеді. Ұжымның қызметі туралы оның мүліктік жағдайы кірістері 
мен шығыстары туралы толық және нақты бухгалтерлік ақпаратты қалыптастыру және уақтылы 
ұсынуды, сондай-ақ қаржылық тәртіпті нығайтуға бағытталған іс-шараларды әзірдеуді және 
орындауды жүзеге негізгі құрал-жабдықтарды, тауарлық-материалдық құндылықтарды, ақшалай 
қаражатты есептеуді, шоттарда қозғалысына  байланысты бухгалтерлік есеп оперцияларының 
уақтылы көрінуін, өндіріс шығыстары мен тыйым салуды есепке алуды, шығыстар сметасының 
орындалуын, өнімнің сатылуын, жұмыстардың (қызметтердің) орындалуын, ұжым қызметінің 
қаржы-шаруашылық нәтижелерін, сондай-ақ қаржы, есептеу және кредит операцияларын 
ұйымдастырылады. Құжаттарды ресімдеудің заңдылығын, уақтылығы мен дұрыстығын, 
экономикалық негізделген өнімнің (жұмыстың, қызмет көрсетудің) өзіндік құнының кальку-
ляциясын жасауды, жалақы бойынша есептерді, заңнамаға сәйкес мемлекеттік бюджетке 
сатықтар мен басқа да міндетті төлемдерді, банктерге зейнетақы және өзге сақтандыру 
жарналарын, төлемдерді, капитал салымдарын қаржыландыруға қаражатты дұрыс ауда-
руды, банктерге қарыз бойынша берешектерді белгіленген мерзімде  өтеуді қамтамасыз 
етеді. Бастапқы және бухгалтерлік құжаттарды, есептер мен төлем міндеттемелерін ресімдеу 
тәртібінің сақталуына, ұжым қызметкерлері жалақысының дұрыс есептелуіне, жалақы қорының 
жұмсалуына, негізгі құралдарға, тауар-материалдық құндылықтр мен ақша қаражатына түгендеу 
жүргізуге бақылауды, бухгалтерлік есеп және есептілік ұжымдарды тексеруді, сондай-ақ ұжым 
бөлімшелерінің құжаттарын тексеруді жүзеге асырады. Ішкі шаруашылық қорды айқындау, 
шығындар мен өнімсіз шығындарды тоқтату мақсатында бухгалтерлік есеп және есептілік 
деректерді бойынша ұжымның қаржы-шаруашылық қызметіне экономикалық талдау жүргізуге 
қатысады. Жетіспеушіліктердің, ақша құралдары мен тауарлық-материалдық құндылықтарды 
заңсыз жұмсаудың, қаржы және шаруышылық заңнаманы бұзудың алдын алу бойынша шара-
лар қабылдайды. Ақша қаражаты мен тауарлық-материалдық құндылықтардың жетіспеушілігі 
мен ұрлануы бойынша қаржылық зерттеулер жүргізу мен материалдар ресімдеуге қатысады, 
қажет болған жағдайларда материалдардың тергеу және сот органдарына берілуін бақылайды. 
Ұжымның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қаржы құралдарын жинақтау бойынша 
шаралар қабылдайды. Штаттық, қаржылық және кассалық тәртіптің, әкімшілік-шаруашылық 
және басқа да шығыстар сметасының, жетіспеушіліктерді, дебиторлық берешектер мен басқа 
да шығындарды бухгалтерлік есептен шығарудың заңдылығының қатаң сақталуын, бухгалтерлік 
құжаттардың сақталуын, лардың белгіленген тәртіппен мұрағатқа тапсырылуын қамтамасыз 
ету бойынша жұмысты жүргізеді. Баланс жасауды және қаражат табысы мен шығысы туралы, 
бюджеттің пайдаланылуы туралы жедел жиынтық есептерді жасауды, оларды белгіленген 
тәртіппен тиісті органдарға ұсынуды қамтамасыз етеді. Есептік ақпараттың шынайылығы ушін 
жауапты болады. Заманауи есептеуіш техника құралдарын пайдалана отырып, тиімді жоспар-
лы және есептік құжаттаманы, бухгалтерлік есеп жүргізудің дамыған нысандары мен әдістерін 
әзірлеуге қатысады. Бөлімшелердің қызметкерлеріне бухалтерлік есеп, шаруашылық қызметін 
бақылау, есеп беру және талдау мәселелері бойынша әдістемелік көмек көрсетеді. Бухгалтерия 
қызметкерлеріне басшылық етеді.

 
Бос қызмет орына орналасу конкурсына қатысушыларға қойылатын талаптар: 

бухгалтерлік есеп саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамалық және басқа да 
нормативтік құқылық актілері; бухгалтерлік есеп және есептілікті жасауды ұйымдастыру; со-
нымен бірге ұйымның шаруашылық – қаржы қызметіне қатысты мәселелер жөніндегі жоғарғы, 
қаржы және бақылау – тексеру органдарының әдістемелік жіне басқа мтериалдары; азаматтық 
құқық, қаржы, салық, әкімшілік – шаруашылық заңнамасы; зейнетақылық қамтамасыз ету туралы 
заңнаманың негіздері, ұжымның құрылымы, оның даму стратегиясы мен перспективалары; 
ұжымда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтар, оны жүргізу 
ережелері; операцияларды ресімдеу тәртібі және есеп учаскелері бойынша құжат айналымын 
ұйымдастыру; қаржы есептерінің нысандары мен тәртібі; ұжымның қаржы – шаруашылық 
қызметіне экономикалық талдау, шаруашылықтың ішкі қорын анықтау әдістері; ақша қаражатын, 
товар – материалдық және басқа құндылықтарды қабылдау, кіріске  алу, сақту және жұмсау 
тәртібі; дебиторлармен және несиегерлермен есептесу ережелері; заңды және жеке тұлғаларға 
салық салу шарттары; жетіспеушіліктерді, дебиторлық берешектер мен басқа да шығындарды 
бухгалтерлік есеп шоттарынан шығару тәртібі; ақша қаражаттарына, товар – материалдық 
құндылықтарға түгендеу жүргізу ережесі; бухгалтерлік баланс пен есептілікті жасаудың тәртібі 
мен мерзімдері, тексерістер мен құжаттамалық тексерулер жүргізу ережесі; заманауи есептеуіш 
техника құралдары және оларды есептеу жұмыстарын орындау және ұжымның өндірістік – 
шаруашылық және қаржылық қызметін талдау үшін қолдану мүмкіндігі; бухгалтерлік есепті 
ұйымдастырудың отандық және шетелдік озық тәжірибелері; экномика, өндірісті, еңбекті 
және басқаруды ұйымдастыру; өндіріс технологиясының негіздері; шаруашылықты жүргізудің 
нарықтық әдістеріҢ Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамасы, еңбекті қорғаудың 
ережелері мен нормалары. 

Конкурс келесі ережелер негізінде өтеді: азаматтық қызметке орналасу және азаматтық 
қызмет бос лауазымына орналасуға конкурсы жариялайды, конкурс республикалық бұқаралық 
ақпаратта жарияланған.(«Егемен Қазақстан» газеті 21.11.2007ж. №361 және «Казахстанская 
правда» газеті 04.10.2007ж. № 155.)

Конкурсқа қатысушыларға қажетті құжаттар («Абай-Ақиқат» газеті) аудандық бұқаралық 
ақпарат көздерінде жарияланып 15 күнтізбелік күннен кейін қабылданады. 

Конкурсқа қатысушылардың құжаттары толығымен тапсырылмаған жағдайда құжаттар 
қайтарылып беріледі. 

Құжаттар қабылданып болғаннан кейін он күн көлемінде әңгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны «Абай ауданының мәдени бос уақыт өткізу орталығы» КҚМК өтеді.

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

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!
Аудан айнасы «Абай-Ақиқат» газетіне 2018 жылдың ІI-

жарты жылдығына жазылу науқаны жүріп жатыр.
Сүйікті басылымдарыңызға «Қазпошта» АҚ-ның 

бөлімшелері арқылы  жазылуға болады.
Жеке адамдар үшін – 1057, 76 теңге,

( индекс- 65625)
Заңды тұлғалар үшін – 2005,76 теңге. 

( индекс 15625)
Аудандық басылымды Абай қ., 3 - шағынаудан, 
43 үй мекенжайы бойынша редакциямызға келіп, 

жазылуларыңызға болады.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписная кампания на IІ полугодие 2018 

года на районную газету «Абай - Ақиқат». 
Подписку на газету можно 
оформить в отделениях 

почтовой связи АО «Казпочта», а также 
в редакции районной газеты .

На полугодие для физических лиц - 1057,76 тенге 
( индекс- 65625), 

для юридических лиц - 2005, 76 тенге 
( индекс 15625)
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Ауданымыздың 
мақтанышы

 Қарағанды қаласының білім бөлімі 2018 жылдың 11 мамырда №77 жалпы білім беретін мек-
тепте «Құрмет» орденінің иегері, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ҚР Педагогикалық 
ғылымдар академиясының академигі, ҚР-ның еңбек сіңірген мұғалімі Қ.О.Бітібаеваның құрметіне 
орай «Жаңартылған білім беру жағдайында тіл мен әдебиетті оқыту мәселелері» тақырыбында 
І аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізілді. Конфренцияға Қарағанды облысының әр 
аймағынан ұстаздар келіп, өз тәжірибесін ортаға салды. Абай ауданынан №1 қосымша білім беру 

мектеп-орталығының ұстаздары Дәурен Бүбіш «Мәтінмен жұмыс барысында функционалдық 
сауаттылықты қалыптастыру» тақырыбында шеберлік сынып көрсетті. Әбілдина Перизат 
Азатқызы «Білім беру мазмұнын жаңартуда озық тәжірибилерді қолдану» тақырыбында жазған 
мақаласы жинаққа енгізіліп, сертификатқа ие болды.

Талантын таңдауға, шығармашылығын шыңдауға үйренген ұстаздың қоғамға берері де мол 
болмақ. Олай болса, кемелденген азаматтарды тәрбиелеудегі біліміміз бен білігімізді, қажыр-
қайратымызды, «Ұстаз» деген атқа лайықты қызмет ете берейік.

 С.Шагирова  
 Абай ауданының білім бөлімінің әдіскері 

Қазақ елінің мақтанышына айналған,  әдемі  
де, әсем болып көркейіп келе жатқан бас қаламыз 
Астананың 20 жылдық мерейтойына байланысты 
«Аққу бөбекжай» КМҚК  18 мамыр күні спорт 
нұсқаушысы Нурмуханова Алма Рахмановнаның 
ұйымдастыруымен педагогтар мен қызметкерлер 
арасында спорттық сайыс өткізілді. Іс-шара сал-
танатты түрде әнұранмен ашылып, сайыс шарт-
тары түсіндірілді. 8 турдан тұратын спорттық ойын 
түрлерінен екі команда жарысып бағын сынады. 
Екі топ мүшелері қызу түрде ойынға қатысып, 
жанкүйерлердің қолдауына ие болды. Бөбекжай 
қызметкерлері бір сәтке балалық шаққа оралғандай 
ғажайып күй кешті. Әділ қазылар алқасы сай-
ланып, әрбір тур соңында ұпайлар беріліп, 
нәтижесі шығарылды. Ұпайлар санынан бір-бірінен 
қалыспаған екі топ тең түсіп отырды. Сайыс өте 
жоғары деңгейде тартымды әрі қызықты өтті. 

Г.Сейтимова
 «Аққу бөбекжай» КМҚК  музыка жетекшісі                        

«Дені саудың жаны сау» дегендей,денсаулық тазалықтан басталады.Баланы тазалыққа 
жас кезінен үйрету қажет.

Абай қаласындағы «Солнышко» бөбекжайында балалар арасындағы ішек ауруларының 
алдын алу және жеке бас гигиенасын сақтау мақсатында «Чистые руки» акциясы өтті.Осы акция 
аясында «Балапан» тобында «Қолымызды дұрыс жуамыз» әңгіме-сағаты болды.Балалардың 
тамақтанар алдында,тамақтанғаннан кейін,серуеннен кейін,т.б. қол жууы әдетке айналған.

Тәрбиешілер үнемі қадағалап,естеріне салып отырады.Әңгіме барысында тазалықтың пайдасы 
туралы сөз болды.Қолды қалай дұрыс жуу керектігі жөнінде кеңес айтылды.Жеміс-жидекті жуып 
жеу керектігі еске салынды. Балалар топ болып жұмыс жасады, әр түрлі  суреттер бойынша өз 
ойларын айтып,пікір таластырды.Сабынның,зиянды микробтартардың суретін салды.

«Балапан» тобы ата-аналары арасында тазалық тақырыбындағы сурет көрмесі 
ұйымдастырылды.Негізінде,каңдай да бір іс-шара болмасын ата-аналар белсенді түрде қатысып 
отырады.Мұндай акциялар болашақта да өз жалғасын табатын болады.

А.Төлеубаева «Солнышко бөбекжай» КМҚК

ТАЗАЛЫҚ - ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ

Кел, әріптес көңілді сергітейік!

БӘРЕКЕЛДІ!

САЙЫС
Встал утром – убери планету

Маленький принц из рассказа Сент-Экзюпери по-хозяйски рассуждал: «Встал утром – убери 
планету!» Это хороший пример, заразительный и поучительный. В Абайском районе активно 
проходят «чистые четверги» и субботники в рамках весеннего двухмесячника по благоустрой-
ству, санитарной очистке и озеленению. В минувшую субботу, 19 мая  прошел районный 
субботник. Уже с самого утра абайцы вышли на улицы вооруженные вениками и граблями. 

Заметно, что абайцы  потрудились на славу. Слаженно трудились медики Центральной  боль-
ницы г.Абай, активно в борьбу с мусором включились государственные служащие, работники 
культуры, бюджетных организаций и предприниматели. Ударно потрудились педагоги. В этот 

день сотрудники Молодежного ресурсного центра Абайского района наградили сотрудников 
районного отдела образования дипломами за занятые первые места в районном конкурсе 
Selfie'-субботник в номинациях  «Самая массовая уборочная бригада» и «Самая большая 
куча». Заметно как район преображается после субботников и это очень хорошо.

Соб.корр.
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Абай  аудандық  мәслихатының  2018  жылғы  10  мамырдағы 30 

кезектен тыс сессиясының  №30/332 ШЕШІМІ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу

Тізілімінде 2018 жылғы 22 мамырда № 4768 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 – 8 207 174 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2 023 712 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 14 615 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 50 204 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 6 118 643 мың теңге;
2) шығындар – 8 275 927 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) – алу 53 802 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –       53 802 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 61 328 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 77 267 мың теңге;
бюджет қаражаттарының  пайдаланатын қалдықтары – 69 741 мың теңге.»;
көрсетілген шешімге 1, 5, 7, 8 - қосымшалар осы шешімге 1, 2, 3, 4 - қосымшаларға сәйкес 

жаңа редакцияда мазмұндалсын.
2. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы                                                 Н. Белан
Абай аудандық мәслихаттың хатшысы          Б. Цай 

Абай аудандық мәслихатының 30 сессиясының 2018 жылғы 10 мамырдағы 
№30/332 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 8 207 174

1 Салықтық түсімдер 2 023 712
01 Табыс салығы 833 610

2 Жеке табыс салығы 833 610
03 Әлеуметтік салық 560 200

1 Әлеуметтік салық 560 200
04 Меншікке салынатын салықтар 543 437

1 Мүлікке салынатын салықтар 306 236
3 Жер салығы 174 433
4 Көлік құралдарына салынатын салық 60 906
5 Бірыңғай жер салығы 1 862

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 73 945
2 Акциздер 2 874
3 Табиғи және басқа  да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 29 589
4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар 41 313
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 50 204
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 26 156

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату    26 156
03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 24 048

1 Жерді сату 23 764
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 8 275 927
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 685 441

1 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 337 329
112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 22 002

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 21 502
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 500

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 133 842
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 123 452
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 10 390

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 181 485
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
178 985

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары         2 500

РЕШЕНИЕ 30  внеочередной сессии Абайского районного маслихата 
от 10 мая 2018 года № 30/332

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов 22  мая 2018 года за №4768

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  – 8 207 174 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 2 023 712 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 14 615 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 50 204 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  –  6 118 643 тысяч тенге;
2) затраты  – 8 275 927 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 – минус 53 802 тысяч тенге;
6)  финансирование  дефицита  (использование  профицита) 
бюджета – 53 802 тысяч тенге:
поступление  займов –  61 328 тысяч тенге;
погашение  займов – 77 267 тысяч тенге;
используемые  остатки  бюджетных средств – 69 741 тысяч тенге.»;
приложения 1, 5, 7, 8 к указанному решению изложить в новой редакции  согласно  при-

ложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель  сессии                                                Н. Белан
Секретарь  Абайского  районного  маслихата       Б. Цай

Приложение 1 к  решению  30 сессии Абайского районного маслихата от 10 мая 
2018 года №30/332

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

Районный бюджет на 2018 год
Категория Сумма (ты-

сяч тенге)Класс 
Подкласс

Наименование
1 2 3 4 5

І. Доходы 8 207 174
1 Налоговые поступления 2 023 712

01 Подоходный налог 833 610
2 Индивидуальный подоходный налог 833 610

03 Социальный налог 560 200
1 Социальный налог 560 200

04 Налоги на собственность 543 437
1 Налоги на имущество 306 236
3 Земельный налог 174 433
4 Налог на транспортные средства 60 906
5 Единый земельный налог 1 862

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 73 945
2 Акцизы 2 874
3 Поступления  за использование природных и других ресурсов 29 589
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 41 313
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) выдачу 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, финансируемыми из 
государственного бюджета

19 

1 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета

19

06 Прочие неналоговые поступления 1 433
1 Прочие неналоговые поступления  1 433

3 Поступления от продажи основного капитала 50 204
01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 26 156

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 26 156
03 Продажа земли и нематериальных активов 24 048

1 Продажа земли 23 764
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 8 275 927
01 Государственные услуги общего характера 685 441

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государ-
ственного управления

337 329

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 22 002
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 21 502
003 Капитальные расходы государственного органа 500

122 Аппарат акима района (города областного значения) 133 842
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 123 452
003 Капитальные расходы государственного органа 10 390

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 181 485
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе,   города районного значения, поселка, 

села, сельского округа 
178 985

022 Капитальные расходы государственного органа 2 500
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2 Қаржылық қызмет 24 343

489 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі 24 343
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер
12 086

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 250
004 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 3 466
005 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған 

байланысты дауларды реттеу
8 541

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер 323 769
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, жолаушылар 

көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
244 525

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 218 579

494 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі 17 061
001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер
11 771

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 орган-

дары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
779

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 11 434
9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 11 434

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

11 434

021 Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 11 434
04 Білім беру 3 436 585

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 2 984 729

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 2 922 784
003 Жалпы білім беру 2 798 283
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 423 401
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 423 401

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 910
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 (балаларды) 

күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
35 791

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 240 691
068 Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету 1 051
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 1 940

06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 407 299
1 Әлеуметтік қамсыздандыру 30 566

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 5 707
030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 5 707

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 топтарына 

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 65 663

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 65 663
001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді 

іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
45 594

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

        1 018

021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары         3 062
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 1 889 849

1 Тұрғын үй шаруашылығы 171 052
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 124 811

003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау 60 062
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру       64 749

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

46 241

003 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру 42 722
033 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту  және (немесе) жайластыру 1 000
049 Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу 2 519

2 Коммуналдық шаруашылық 1 711 557
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі  1 651 905

006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту  1 333 968
058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 317 937

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

59 652

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
17 414

3 Елді-мекендерді көркейту 7 240

2 Финансовая деятельность 24 343
489 Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) 24 343

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

12 086

003 Капитальные расходы государственного органа 250
004 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 3 466
005 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и 

регулирование споров, связанных с этим      
8 541

9 Прочие государственные услуги общего характера 323 769
459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 35 325

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

34 622

015 Капитальные расходы государственного органа 703
486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного 

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)
244 525

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-комму-
нального 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 218 579

494 Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) 17 061
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпри-

нимательства и промышленности
11 771

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 областного 

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 государственной противопо-
жарной службы

779

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность  11 434
9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 11 434

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

11 434

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 11 434
04 Образование 3 436 585

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  2 984 729

464 Отдел образования района (города областного значения) 2 922 784
003 Общеобразовательное обучение 2 798 283
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 423 401
464 Отдел образования района (города областного значения) 423 401

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 15 910
005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных уч-

реждений 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

35 791

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 240 691
068 Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения 1 051
113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 1 940

06 Социальная помощь и  социальное обеспечение 407 299
1 Социальное обеспечение 30 566

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) 5 707
030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 5 707

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 местности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан  

5 748

006 Оказание жилищной помощи 10 719
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных пред-

ставительных 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 предостав-

ление 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 65 663

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 65 663
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости 

и реализации социальных программ для населения
45 594

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 1 018
021 Капитальные расходы государственного органа 3 062
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 1 889 849

1 Жилищное хозяйство 171 052
467 Отдел строительства района (города областного значения) 124 811

003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда 60 062
004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 64 749

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

46 241

003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 42 722
033 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 1 000
049 Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов 2 519

2 Коммунальное хозяйство 1 711 557
467 Отдел строительства района (города областного значения) 1 651 905

006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения 1 333 968
058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 317 937

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

59 652

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)
17 414
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492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
7 240

016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 650
018 Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру 6 590

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 631 272
1 Мәдениет саласындағы қызмет 334 686

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі     334 686
009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 334 686

2 Спорт 152 477
465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 14 440

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

8 243 

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
3 222

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 90 993

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 90 993
005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 12 436
007 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 76 681
008 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының  басқа да тілдерін дамыту 1 876

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер 53 116
478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 53 116

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

27 386

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 009
004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 11 178
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

158 813

1 Ауыл шаруашылығы 145 142
462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 39 729

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

39 729

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 89 413
001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 14 927
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
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 5 000
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 2 352
486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 2 352

007 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 2 352
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 21 456
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 21 456

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 11 456
001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11 456

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 10 000
004 Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын 

әзірлеу
10 000

12 Көлік және коммуникация 244 266
1 Автомобиль көлігі 211 271

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

211 271

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 36 204
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа 

жөндеу
175 067

9 Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 32 995
492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 

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 30 029
9 Басқалар 30 029

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 10 029
040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 

жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
10 029

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 745 053
1 Трансферттер 745 053

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 745 053
006 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 3 381
024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған 

бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
202 808

038 Субвенциялар 489 080
051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 28 513
054 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық 

бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын 
қайтару

21 271

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

3 Благоустройство населенных пунктов 7 240
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и 

жилищной инспекции района (города областного значения)
7 240

016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 650
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 6 590

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство  631 272
1 Деятельность в области культуры 334 686

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 334 686
009 Поддержка культурно-досуговой работы 334 686

2 Спорт 152 477
465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 14 440

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

8 243

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 
3 222

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 90 993

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 90 993
005 Услуги по проведению государственной информационной политики  12 436
007 Функционирование районных (городских) библиотек 76 681
008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1 876

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 53 116
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 53 116

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укре-
пления государственности и формирования  социального оптимизма граждан, развития языков и 
культуры

27 386

003 Капитальные расходы государственного органа  1 009
004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 11 178
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  

158 813

1 Сельское хозяйство 145 142
462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) 39 729

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере  сельского хозяйства 39 729
467 Отдел строительства района (города областного значения) 16 000

010 Развитие объектов сельского хозяйства 16 000
473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 89 413

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере  ветеринарии 14 927
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
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 5 000
047 Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъ-

ятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для 
здоровья животных и человека

15 000

6 Земельные отношения 2 352
486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного 

значения)
2 352

007 Организация работ по зонированию земель 2 352
9 Прочие услуги в области  сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей 

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 21 456
2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 21 456

467 Отдел строительства района (города  областного значения) 11 456
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства 11 456

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного 
значения)

10 000

004 Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населен-
ных пунктов

10 000

12 Транспорт и коммуникации 244 266
1 Автомобильный транспорт 211 271

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

211 271

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 36 204
045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных 

пунктов
175 067

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), при-
городным и внутрирайонным сообщениям 

32 995

13 Прочие 30 029
9 Прочие 30 029

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 10 029
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития 

регионов до 2020 года
10 029

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 745 053
1 Трансферты 745 053

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 745 053
006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 3 381
024 Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего 

бюджета в связи с изменением законодательства
202 808

038 Субвенции 489 080
051 Трансферты органам местного самоуправления 28 513
054 Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из респу-

бликанского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
21 271

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 окружающей 
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
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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) - 53 802
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)  53 802
Қарыздар түсімдері 61 328
Қарыздарды  өтеу 77 267
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 69 741

16 Қарыздарды  өтеу 77 267
1 Қарыздарды  өтеу 77 267

459 Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 77 267
005 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 76 279
022 Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару 988

Абай аудандық мәслихатының 30 сессиясының 2018 жылғы 10 мамырдағы 
№30/332 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, кент-
тер, ауылдық округтер бюджеттеріне аудандық бюджеттен нысана-

лы трансферттер
Атауы Сома (мың 

теңге)
1 2
Барлығы 220 519
оның ішінде:
Трансферттер 220 519
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстарына 1 940
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын 
ұйымдастыруға

21 049

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 985
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 2 968
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 89 623
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз етуге

97 063

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

5 891

Абай аудандық мәслихатының 30 сессиясының 2018 жылғы 10 мамырдағы 
№30/332 шешіміне 3 - қосымша

Абай аудандық мәслихатының 23 сессиясының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы 
№23/236 шешіміне 7- қосымша

2018 жылға  арналған  аудандық  бюджетте  аудандық  маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық  округтерінің   әкімі  аппараттары  бойынша  шығындар 

№ Бюджеттік бағдарламаның әкімшісінің атауы Барлығы Бағдарламаның атауы
123001 «Қаладағы ау-
дан, аудандық маңызы 
бар қаланың, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз 
е т у  ж ө н і н д е г і 
қызметтер»

1 2 3 0 2 2 
«Мемлекет 
тік органның 
к ү р д е л і 
ш ы ғ ы с -
тары»

1 2 3 0 4 0  « Ө ң і р л е р д і 
дамытудың 2020 жылға 
дейінгі  бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді 
экономикалық дамытуға 
жәрдемдесу бойынша ша-
раларды іске асыру»

Барлығы 191 514 178 985 2 500 10 029
1 Ақбастау ауылдық округі әкімінің аппараты 17 538 17 042 496
2 Сәрепті ауылы әкімінің аппараты 22 574 21 578 996
3 Қарағанды ауылдық округі әкімінің аппараты 20 378 19 498 880
4 Курмин ауылдық округі әкімінің аппараты 18 818 16 958 500 1 360
5 Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің аппараты 18 401 16 258 500 1 643
6 Есенгелді ауылдық округі әкімінің аппараты 18 490 16 940 750 800
7 Юбилейное ауылы әкімінің аппараты 22 030 20 230 750 1 050
8 Көксу ауылдық округі әкімінің аппараты 19 713 18 773 940
9 Мичурин ауылдық округі әкімінің аппараты 17 950 16 865 1 085
10 Самарка ауылдық округі әкімінің аппараты 15 622 14 843 779

Абай аудандық мәслихатының 30 сессиясының 2018 жылғы 10 мамырдағы 
№30/332 ешіміне 4 - қосымша

Абай аудандық мәслихатының 23 сессиясының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы 
№23/236 шешіміне 8- қосымша

2018 жылға жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін 
трансферттердің аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, 

ауылдық округтер арасында бөлінуі
Атауы Сома

Барлығы 28 513
Самарка ауылдық округі әкімінің аппараты 4 152
Ақбастау ауылдық округі әкімінің аппараты 11 703
Сәрепті ауылы әкімінің аппараты 1 745
Мичурин ауылдық округі әкімінің аппараты 1 907
Қарағанды ауылдық округі әкімінің аппараты 980
Курмин ауылдық округі әкімінің аппараты 1 518
Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің аппараты 2 755
Есенгелді ауылдық округі әкімінің аппараты 1 565
Юбилейное ауылы әкімінің аппараты 1 620
Көксу ауылдық округі әкімінің аппараты 568

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

Категория Сумма (ты-
сяч 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 С у м м а 
( т ы с я ч 
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 - 53 802
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 53 802
Поступление займов 61 328
Погашение займов 77 267
Используемые остатки бюджетных средств 69 741

16 Погашение займов 77 267
1 Погашение займов 77 267

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 77 267
005 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом 76 279
022 Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета 988

Приложение 2 к  решению  30 сессии Абайского районного маслихата от 10 мая 
2018 года  №30/332

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 220 519
в том числе:
Трансферты 220 519
На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 1 940
На организацию сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, по-
селка, сельского округа

21 049

На освещение улиц в населенных пунктах 1 985
На обеспечение санитарии населенных пунктов 2 968
На благоустройство и озеленение населенных пунктов 89 623
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, 
сельских округах

97 063

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

5 891

Приложение 3 к  решению  30 сессии Абайского районного маслихата от 10 мая 
2018 года №30/332

Приложение 7 к решению 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 
2017 года №23/236

Затраты по аппаратам акима города районного значения, поселка, села, сельского 
округа на 2018 год

№ Наименование администратора бюджетных 
программ

Всего Наименование программы
123001 «Услуги по обеспе-
чению деятельности акима  
района в городе, города 
районного значения, посел-
ка, села, сельского округа»

123022 «Ка-
питальные 
расходы го-
сударствен-
ного органа»

123040 «Реализация мер 
по содействию экономи-
ческому развитию регио-
нов  в рамках Программы 
«Развитие регионов»

Итого 191 514 178 985 2 500 10 029
1 Аппарат акима Акбастауского сельского округа 17 538 17 042 496
2 Аппарат акима села Сарепта 22 574 21 578 996
3 Аппарат акима Карагандинского сельского 

округа
20 378 19 498 880

4 Аппарат акима Курминского сельского округа 18 818 16 958 500 1 360
5 Аппарат акима Кулаайгырского сельского округа 18 401 16 258 500 1 643
6 Аппарат акима Есенгелдинского сельского 

округа
18 490 16 940 750 800

7 Аппарат акима села Юбилейное 22 030 20 230 750 1 050
8 Аппарат акима Коксунского сельского округа 19 713 18 773 940
9 Аппарат акима Мичуринского сельского округа 17 950 16 865 1 085
10 Аппарат акима Самарского сельского округа 15 622 14 843 779

Приложение 4 к  решению  30 сессии Абайского районного маслихата от 10 мая 
2018 года  № 30/332

Приложение 8 к решению 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 
2017 года  № 23/236

Распределение трансфертов органам местного самоуправления 
между городами районного значения, селами, поселками, сельскими 

округами на 2018 год
Наименование Сумма
Всего 28 513
Аппарат акима Самарского сельского округа 4 152
Аппарат акима Акбастауского сельского округа 11 703
Аппарат акима села Сарепта 1 745
Аппарат акима Мичуринского сельского округа 1 907
Аппарат акима Карагандинского сельского округа 980
Аппарат акима Курминского сельского округа 1 518
Аппарат акима Кулаайгырского сельского округа 2 755
Аппарат акима Есенгелдинского сельского округа 1 565
Аппарат акима села Юбилейное 1 620
Аппарат акима Коксунского сельского округа 568
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Абай  аудандық  мәслихатының  2018  жылғы 11 мамырдағы 31 кезектен тыс  

сессиясының  № 31/339 ШЕШІМІ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу

Тізілімінде 2018 жылғы 22 мамырда  № 4769 болып тіркелген
Абай  аудандық  мәслихатының 2017  жылғы  22  желтоқсандағы 24 сессиясының  № 24/257 «2018-2020  жылдарға  арналған 

аудандық  маңызы бар қала,  кенттердің, ауылдық округтің бюджеттері  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 22 желтоқсандағы 24 сессиясының № 24/257 «2018-2020  жылдарға  арналған аудандық  
маңызы бар қала, кенттердің, ауылдық округтің бюджеттері  туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде № 4538 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық 
бақылау банкісінде 2018 жылы 17 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 Абай қаласының бюджетін 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі 

көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 530 546 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 56 170 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 946 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 473 430 мың теңге;
2) шығындар – 530 546 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;    
4) қаржылық  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) – алу 0 мың теңге;
6)  бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 
 0 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;                                      
бюджет қаражаттарының  пайдаланатын қалдықтары –  0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімге 1, 4 - қосымшалар осы шешімге 1, 2 - қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын;
4 – тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«4.  2018–2020 жылдарға арналған Топар кентінің бюджетін 6, 7 және 8- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі 

көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 219 288 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 67 002 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 934 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 150 352  мың теңге;
2) шығындар – 219 288 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;    
4) қаржылық  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) – алу 0 мың теңге;
6)  бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –  0 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;                                      
бюджет қаражаттарының  пайдаланатын қалдықтары –  0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімге 6, 9 - қосымшалар осы шешімге 3, 4 - қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын;
10 – тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
 «10. 2018–2020 жылдарға арналған Южный кентінің бюджетін 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға 

келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 22 228 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 007 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 995 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 17 226  мың теңге;
2) шығындар – 22 228 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;    
4) қаржылық  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) – алу 0 мың теңге;
6)  бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –  0 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;                                      
бюджет қаражаттарының  пайдаланатын қалдықтары –  0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімге 16 - қосымша осы шешімге 5 - қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын;
12 – тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
 «12. 2018–2020 жылдарға арналған Дубовка ауылдық округінің бюджетін 20, 21 және 22 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 

жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 48 020 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 7 360 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 205 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 40 455 мың теңге;
2) шығындар – 48 020 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;    
4) қаржылық  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) – алу 0 мың теңге;
6)  бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –  0 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;                                      
бюджет қаражаттарының  пайдаланатын қалдықтары –  0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімге 20, 23 - қосымшалар осы шешімге 6, 7 - қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.          
2.  Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы                                                  Н. Белан

Абай аудандық мәслихаттың хатшысы           Б. Цай   

Абай аудандық мәслихатының 31 сессиясының 2018 жылғы 11 мамырдағы №31/339 шешіміне 1-қосымша
Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 1-қосымша

2018 жылға арналған Абай қаласының бюджеті
Санаты Сома (мың 

теңге)
Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 530 546

1 Салықтық түсімдер 56 170

01 Табыс салығы 40 472

2 Жеке табыс салығы 40 472

04 Меншікке салынатын салықтар 15 698

1 Мүлікке салынатын салықтар 859

3 Жер салығы 1 929

4 Көлік құралдарына салынатын салық 12 910

2 Салықтық емес түсімдер 946

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 800

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 800

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 146

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 146

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 473 430

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 473 430

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 473 430

Функционалдық топ Сома  (мың 
теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 530 546

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 36 315

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 36 315

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 36 315

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 34 375

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 1 940

04 Бiлiм беру 287 048

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 287 048

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 287 048

004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық 
қызмет көрсетуді ұйымдастыру

287 048

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 123 166

РЕШЕНИЕ 31  внеочередной сессии Абайского районного маслихата
от 11 мая 2018 года № 31/339

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов 22 мая 2018 года за № 4769

О внесении изменений в решение 24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 24/257 «О  бюджетах 
города районного значения, поселков, сельского округа на 2018-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря  2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Абайский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести  в решение 24 сессии Абайского районного маслихата от 22  декабря  2017 года  № 24/257 «О  бюджетах города районного 
значения, поселков, сельского округа на 2018-2020 годы» (зарегистрировано в  Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов  за  № 4538, опубликовано  в  Эталонном  контрольном банке нормативных правовых  актов Республики Казахстан  в  
электронном виде  17 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 бюджет города Абай на 2018-2020 годы  согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в 

следующих объемах:
1) доходы  –  530 546 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 56 170 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 946 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  – 473 430 тысяч тенге;
2) затраты  – 530 546 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
погашение бюджетных кредитов  – 0 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 – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 
0 тысяч тенге:                   
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4  к указанному решению изложить в новой редакции  согласно  приложениям 1, 2 к настоящему решению;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить бюджет поселка Топар на 2018-2020 годы  согласно приложениям 6, 7 и 8 соответственно, в том числе на 2018 год 

в следующих объемах:
1) доходы  –  219 288 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 67 002 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 1 934 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  – 150 352 тысяч тенге;
2) затраты  – 219 288 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
погашение бюджетных кредитов  – 0 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 – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.»;
приложения 6, 9  к указанному решению изложить в новой редакции  согласно  приложениям 3, 4 к настоящему решению;
пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Утвердить бюджет поселка Южный на 2018-2020 годы  согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2018 
год в следующих объемах:

1) доходы  –  22 228 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 4 007 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 995 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  – 17 226 тысяч тенге;
2) затраты  – 22 228 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
погашение бюджетных кредитов  – 0 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 – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.»;
приложение 16 к указанному решению изложить в новой редакции  согласно  приложению 5 к настоящему решению;
пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Утвердить бюджет Дубовского сельского округа на 2018-2020 годы  согласно приложениям 20, 21 и 22 соответственно, в том 
числе на 2018 год в следующих объемах:

1) доходы  –  48 020 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 7 360 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 205 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  – 40 455 тысяч тенге;
2) затраты  – 48 020 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
погашение бюджетных кредитов  – 0 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 – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.»;
приложения 20, 23 к указанному решению изложить в новой редакции  согласно  приложениям 6, 7 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

Председатель  сессии                                                 Н. Белан
Секретарь Абайского   районного маслихата       Б. Цай

Приложение 1 к решению 31 сессии Абайского районного маслихата от 11 мая 2018 года №31/339
Приложение 1 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257

Бюджет города Абай 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 530 546

1 Налоговые поступления 56 170

01 Подоходный налог 40 472

2 Индивидуальный подоходный налог 40 472

04 Налоги на собственность 15 698

1 Налоги на имущество 859

3 Земельный налог 1 929

4 Налог на транспортные средства 12 910

2 Неналоговые поступления 946

01 Доходы от  государственной собственности 800

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 800

06 Прочие неналоговые поступления 146

1 Прочие неналоговые поступления 146

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 473 430

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 473 430

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 473 430

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 530 546

01 Государственные услуги общего характера 36 315

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 36 315

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 36 315

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 34 375

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 1 940

04 Образование 287 048

1 Дошкольное воспитание и обучение 287 048

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 287 048

004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и 
обучения

287 048

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 123 166
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3 Елді-мекендерді көркейту 123 166

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 123 166

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 45 713

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 962

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 205

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 76 286

12 Көлiк және коммуникация 84 017

1 Автомобиль көлiгi 84 017

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 84 017

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

84 017

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0

Санаты Сома (мың 
теңге)

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

Функционалдық топ Сома (мың 
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 Сома (мың 
теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

V. Бюжет тапшылығы  (профициті) 0

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0

Қарыздар түсімдері 0

Қарыздарды  өтеу 0

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

Абай аудандық мәслихатының 31 сессиясының 2018 жылғы 11 мамырдағы №31/339 шешіміне 2-қосымша
Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 4-қосымша

Абай қаласының 2018  жылға арналған  аудандық бюджеттен берілген нысаналы 
трансферттер

Атауы Сома (мың теңге)

1 2

Барлығы 133 422

Ағымдағы нысаналы трансферттер 133 422

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстарына 1 940

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 64 268

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

67 214

Абай аудандық мәслихатының 31 сессиясының 2018 жылғы 11 мамырдағы №31/339 шешіміне 3-қосымша
Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 6-қосымша

2018 жылға арналған Топар кентінің бюджеті
Санаты С о м а 

( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 219 288

1 Салықтық түсімдер 67 002

01 Табыс салығы 5 024

2 Жеке табыс салығы 5 024

04 Меншікке салынатын салықтар 61 978

1 Мүлікке салынатын салықтар 246

3 Жер салығы 54 792

4 Көлік құралдарына салынатын салық 6 940

2 Салықтық емес түсімдер 1 934

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 250

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 250

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1 684

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1 684

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 150 352

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 150 352

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 150 352

Функционалдық топ Сома  (мың 
теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 219 288

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 32 622

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 32 622

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 32 622

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 32 622

04 Бiлiм беру 112 087

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 112 087

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 112 087

004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық 
қызмет көрсетуді ұйымдастыру

112 087

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 53 188

1 Тұрғын үй шаруашылығы 19 908

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 19 908

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

19 908

3 Елді-мекендерді көркейту 33 280

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 33 280

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 4 486

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 708

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 25 086

12 Көлiк және коммуникация 15 500

1 Автомобиль көлiгi 15 500

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 15 500

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

15 500

13 Басқалар 5 891

9 Басқалар 5 891

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 5 891

3 Благоустройство населенных пунктов 123 166

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 123 166

008 Освещение улиц в населенных пунктах 45 713

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 962

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 205

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 76 286

12 Транспорт и коммуникации 84 017

1 Автомобильный транспорт 84 017

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 84 017

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 84 017

III. Чистое бюджетное кредитование 0 

Бюджетные кредиты 0

Категория С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Класс

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

5 Погашение бюджетных кредитов 0

01 Погашение бюджетных кредитов 0

1 Погашение бюджетных кредитов,  выданных из государственного бюджета 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

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 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 2 к решению 31 сессии Абайского районного маслихата от 11 мая 2018 года №31/339
Приложение 4 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257

Целевые трансферты  города Абай из районного бюджета на 2018 год

Наименование Сумма (тысяч тенге)

1 2

Итого 133 422

Текущие целевые трансферты 133 422

На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 1 940

На благоустройство и озеленение населенных пунктов 64 268

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 67 214

Приложение 3 к решению 31 сессии Абайского районного маслихата от 11 мая 2018 года № 31/339
Приложение 6 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  № 24/257

Бюджет поселка Топар 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 219 288

1 Налоговые поступления 67 002

01 Подоходный налог 5 024

2 Индивидуальный подоходный налог 5 024

04 Налоги на собственность  61 978

1 Налоги на имущество 246

3 Земельный налог 54 792

4 Налог на транспортные средства 6 940

2 Неналоговые поступления 1 934

01 Доходы от  государственной собственности 250

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 250

06 Прочие неналоговые поступления 1 684

1 Прочие неналоговые поступления 1 684

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 150 352

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 150 352

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 150 352

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 219 288

01 Государственные услуги общего характера 32 622

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 32 622

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 32 622

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 32 622

04 Образование 112 087

1 Дошкольное воспитание и обучение 112 087

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 112 087

004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания 
и обучения

112 087

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 53 188

1 Жилищное хозяйство 19 908

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 19 908

007 Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа 19 908

3 Благоустройство населенных пунктов 33 280

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 33 280

008 Освещение улиц в населенных пунктах 4 486

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 3 708

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 25 086

12 Транспорт и коммуникации 15 500

1 Автомобильный транспорт 15 500

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 15 500

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 15 500

13 Прочие 5 891

9 Прочие 5 891

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 5 891
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040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу 

бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
5 891

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0

Санаты Сома (мың 
теңге)

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

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) 0

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0

Қарыздар түсімдері 0

Қарыздарды  өтеу 0

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

Абай аудандық мәслихатының 31 сессиясының 2018 жылғы 11 мамырдағы №31/339 шешіміне 4-қосымша
Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 9-қосымша

Топар кентінің 2018 жылға арналған  аудандық бюджеттен берілген нысаналы транс-
ферттер

Атауы Сома (мың теңге)

1 2

Барлығы 58 767

Ағымдағы нысаналы трансферттер 58 767

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыруға 19 908

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 2 968

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 20 000

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

10 000

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

5 891

Абай аудандық мәслихатының 31 сессиясының 2018 жылғы 11 мамырдағы №31/339 шешіміне 5-қосымша
Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 16-қосымша

2018 жылға арналған Южный кентінің бюджеті
Санаты Сома (мың 

теңге)
Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 22 228

1 Салықтық түсімдер 4 007

01 Табыс салығы 2 046

2 Жеке табыс салығы 2 046

04 Меншікке салынатын салықтар 1 961

1 Мүлікке салынатын салықтар 136

3 Жер салығы 327

4 Көлік құралдарына салынатын салық 1 498

2 Салықтық емес түсімдер 995

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 90

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 90

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 905

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 905

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 17 226

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 17 226

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 17 226

Функционалдық топ Сома  (мың 
теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 22 228

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 16 173

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 16 173

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 16 173

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 16 173

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 3 597

3 Елді-мекендерді көркейту 3 597

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 3 597

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 2 797

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 800

12 Көлiк және коммуникация 268

1 Автомобиль көлiгi 268

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 268

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

268

13 Басқалар 2 190

9 Басқалар 2 190

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2 190

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

2 190

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0

Санаты С о м а  ( м ы ң 
теңге)

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

Функционалдық топ Сома (мың 
теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию эконо-
мическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5 891

III. Чистое бюджетное кредитование 0 

Бюджетные кредиты 0

Категория С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Класс

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

5 Погашение бюджетных кредитов 0

01 Погашение бюджетных кредитов 0

1 Погашение бюджетных кредитов,  выданных из государственного бюджета 0

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
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 Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 4 к решению 31 сессии Абайского районного маслихата от 11 мая 2018 года №31/339

Приложение  9 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257

Целевые трансферты поселка Топар из районного бюджета на 2018 год
Наименование Сумма (тысяч тенге)

1 2

Итого 58 767

Текущие целевые трансферты 58 767

На организацию сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа 19 908

На обеспечение санитарии населенных пунктов 2 968

На благоустройство и озеленение населенных пунктов 20 000

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 10 000

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

5 891

Приложение 5 к решению 31 сессии Абайского районного маслихата от 11 мая 2018 года №31/339
Приложение 16 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257

Бюджет поселка Южный на 2018 год
Категория Сум м а 

(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 22 228

1 Налоговые поступления 4 007

01 Подоходный налог 2 046

2 Индивидуальный подоходный налог 2 046

04 Налоги на собственность 1 961

1 Налоги на имущество 136

3 Земельный налог 327

4 Налог на транспортные средства 1 498

2 Неналоговые поступления 995

01 Доходы от  государственной собственности 90

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 90

06 Прочие неналоговые поступления 905

1 Прочие неналоговые поступления 905

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 17 226

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 17 226

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 17 226

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 22 228

01 Государственные услуги общего характера 16 173

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 16 173

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 16 173

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 16 173

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 597

3 Благоустройство населенных пунктов 3 597

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3 597

008 Освещение улиц в населенных пунктах 2 797

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 800

12 Транспорт и коммуникации 268

1 Автомобильный транспорт 268

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 268

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 268

13 Прочие 2 190

9 Прочие 2 190

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 190

040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономи-
ческому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 190

III. Чистое бюджетное кредитование 0 

Бюджетные кредиты 0

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

5 Погашение бюджетных кредитов 0

01 Погашение бюджетных кредитов 0

1 Погашение бюджетных кредитов,  выданных из государственного бюджета 0

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

Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 
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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) 0

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0

Қарыздар түсімдері 0

Қарыздарды  өтеу 0

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

Абай аудандық мәслихатының 31 сессиясының 2018 жылғы 11 мамырдағы №31/339 шешіміне 6 қосымша
Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы

№ 24/257 шешіміне 20 қосымша

2018 жылға арналған Дубовка ауылдық округінің бюджеті
Санаты С о м а 

( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 48 020

1 Салықтық түсімдер 7 360

01 Табыс салығы 2 247

2 Жеке табыс салығы 2 247

04 Меншікке салынатын салықтар 5 113

1 Мүлікке салынатын салықтар 192

3 Жер салығы 192

4 Көлік құралдарына салынатын салық 4 729

2 Салықтық емес түсімдер 205

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 205

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 205

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 40 455

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 40 455

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 40 455

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 48 020

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 21 188

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 21 188

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 21 188

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 21 188

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 11 576

1 Тұрғын үй шаруашылығы 1 141

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 1 141

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

1 141

3 Елді-мекендерді көркейту 10 435

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 10 435

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 4 635

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 445

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 5 355

12 Көлiк және коммуникация 11 898

1 Автомобиль көлiгi 11 898

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 11 898

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

11 898

13 Басқалар 3 358

9 Басқалар 3 358

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 3 358

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

3 358

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0

Санаты Сома (мың 
теңге)

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

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 ома  ( м ы ң 
теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

V. Бюжет тапшылығы  (профициті) 0

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0

Қарыздар түсімдері 0

Қарыздарды  өтеу 0

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

Абай аудандық мәслихатының 31 сессиясының 2018 жылғы 11 мамырдағы № 31/339 шешіміне 7 қосымша
Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 23 қосымша

Дубовка ауылдық округінің 2018 жылға арналған аудандық 
бюджеттен берілген нысаналы трансферттер

Атауы Сома (мың теңге)

1 2

Барлығы 20 174

Ағымдағы нысаналы трансферттер 20 174

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру 1 141

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 5 355

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

11 693

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 985

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

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 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 6 к решению 31 сессии Абайского районного маслихата от 11 мая 2018 года  №31/339
Приложение 20 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257

Бюджет Дубовского сельского округа 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 48 020

1 Налоговые поступления 7 360

01 Подоходный налог 2 247

2 Индивидуальный подоходный налог 2 247

04 Налоги на собственность 5 113

1 Налоги на имущество 192

3 Земельный налог 192

4 Налог на транспортные средства 4 729

2 Неналоговые поступления 205

06 Прочие неналоговые поступления 205

1 Прочие неналоговые поступления 205

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 40 455

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 40 455

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 40 455

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 48 020

01 Государственные услуги общего характера 21 188

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 21 188

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 21 188

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 21 188

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 11 576

1 Жилищное хозяйство 1 141

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 141

007 Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 141

3 Благоустройство населенных пунктов 10 435

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 10 435

008 Освещение улиц в населенных пунктах 4 635

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 445

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 5 355

12 Транспорт и коммуникации 11 898

1 Автомобильный транспорт 11 898

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 11 898

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 11 898

13 Прочие 3 358

9 Прочие 3 358

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3 358

040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономи-
ческому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 358

III. Чистое бюджетное кредитование 0 

Бюджетные кредиты 0

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

5 Погашение бюджетных кредитов 0

01 Погашение бюджетных кредитов 0

1 Погашение бюджетных кредитов,  выданных из государственного бюджета 0

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
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 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 7 к решению 31 сессии Абайского районного маслихата от 11 мая 2018 года  №31/339
Приложение 23 к решению 24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года №24/257

Целевые трансферты Дубовского сельского округа из районного бюджета на 2018 год
Наименование Сумма (тысяч тенге)
1 2
Итого 20 174
Текущие целевые трансферты 20 174
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сель-
ского округа

1 141

Благоустройство и озеленение населенных пунктов 5 355
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, 
сельских округах

11 693

Освещение улиц в населенных пунктах 1 985


