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Отчет акима Абайского района Асанова 
Бауржана Конирбаевича перед населением 

по итогам работы местных 
исполнительных органов за 2017 год

«СЛЕДУЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

КУРСУ»
Уважаемые земляки!

Прошлый год стал для нашей страны насыщенным и динамичным. Состоялись мероприя-
тия планетарного масштаба - Международная выставка «ЭКСПО», Всемирная Универсиада. С 

начала января 2018 года Казахстан приступил к 
выполнению функций председателя Совета без-
опасности ООН. Эти важные события укрепили 
авторитет нашей страны в мировом сообществе 
и придали уверенности в завтрашнем дне.

Отчетный год стал началом новой эпохи - 
старта реализации Третьей модернизации, при-
званной создать новую модель экономического 
роста Казахстана, обеспечить нашу глобальную 
конкурентоспособность. Новая конституционная 
реформа заложила основы для масштабной по-
литической модернизации, сформировала обще-
ственно-политические условия для реализации 
задач Третьей модернизации. Объявлено о нача-
ле духовной модернизации, которая органически 
дополняет конституционную реформу, экономи-
ческие преобразования Третьей модернизации 
и является ментальным драйвером успешного 
развития Казахстана в XXI веке.

Мы продолжаем двигаться по пути долго-
срочной Стратегии «Казахстан – 2050». Следуя 
ей, в отчетном году работа местных исполни-
тельных органов района была направлена на 
поддержку предпринимательства, улучшение 
социальных условий жизни граждан, занятость 
населения, создание современных и эффектив-
ных систем образования и здравоохранения, 
модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройство,  повышение качества 
государственных услуг. 

Итоги социально-экономического развития 
района за истекший год свидетельствуют о со-
хранении положительной динамики развития, 
повышении уровня жизни и стабильности обще-
ственно-политической ситуации. Так, рост объ-
ема промышленной продукции составил 8,5%; 
объем строительных работ увеличился на 72,5%; 
введено 6,4тыс.кв.м жилья; объем розничной 
торговли вырос на 2,1%; объем валовой про-
дукции сельского хозяйства – на 23,8%. 

Улучшились основные социальные пока-
затели:

- обеспечена занятость населения, мерами социальной поддержки охвачены 6697 человек, 
из них трудоустроены – 2817 человек;

- повысился уровень жизни, среднемесячная заработная плата возросла на 3,6% и со-
ставила 109274 тенге. (Продолжение на 7, 8, 9, 10, 11 стр.)

Абай ауданының әкімі Бауыржан Қоңырбайұлы 
Асановтың 2017 жылғы жергілікті атқарушы 

органдардың жұмыс қорытындылары 
бойынша халық алдында есеп беруі

«СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
БАҒЫТҚА СҮЙЕНЕ 

ОТЫРЫП»
Құрметті жерлестер!

Былтырғы жыл еліміз үшін қанық және серпінді жыл болды. Әлемдік масштабтағы іс – 
шаралар өткізілді - «ЭКСПО» халықаралық көрмесі, Дүниежүзілік Универсиада. 2018 жылдың 
қаңтар айынан бастап Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік 
кеңесінің төрағасы қызметін атқаруға кірісті. 
Бұл маңызды оқиғалар біздің еліміздің әлемдік 
қауымдастықтағы беделін нығайтты және 
болашаққа сенімділік берді.

Есеп беру жылы жаһандық бәсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін Қазақстанның 
экономикалық өсуінің жаңа моделін құруға 
бағытталған Үшінші модернизацияның жаңа 
кезеңінің басталуы болды. Жаңа конституциялық 
реформа ауқымды саяси жаңғыртудың негізін 
қалады, үшінші модернизацияның міндеттерін 
жүзеге асыру үшін әлеуметтік – саяси жағдай 
қалыптасты. Жаңа конституциялық рефор-
ма кең ауқымды саяси жаңғыртудың негізін 
қалап, үшінші модернизацияның міндеттерін 
іске асыру үшін әлеуметтік – саяси жағдай 
қалыптастырды. Конституциялық реформаны 
органикалық түрде толықтыратын, үшінші 
модернизацияның экономикалық трансфор-
мациясын толықтыратын және XXI ғасырда 
Қазақстанның табысты дамуының ақыл – ойы 
рухани жаңғыртудың басталуын жариялады.

Біз «Қазақстан – 2050» ұзақмерзімді 
стратегиясының жолы бойынша жылжып 
келеміз. 

Одан кейін, есепті жылы ауданның жергілікті 
атқарушы органдарының жұмысы кәсіпкерлікті 
дамытуға, азаматтардың әлеуметтік жағдайын 
жақсартуға, халықты жұмыспен қамтуға, замана-
уи және тиімді білім беру мен денсаулық сақтау 
жүйелерін құруға, тұрғын үй – коммуналдық 
шаруашылықты жаңартуға, мемлекеттік 
қызметтердің сапасын арттыруға бағытталған.

Өңірдің әлеуметтік – экономикалық 
дамуының қорытындысы өткен жылы дамудың 
оң динамикасының, өмір сүру деңгейінің 
жақсаруының және әлеуметтік – саяси 
жағдайдың тұрақтылығын көрсетіп отыр. 
Осылайша, өнеркәсіптік өндіріснің өсуі 8,5% 
құрады; құрылыс жұмыстарының көлемі 72,5% 
-ға өсті; 6,4 мың шаршы метр тұрғын үй салын-
ды; бөлшек сауданың көлемі 2,1% өсті; ауыл 
шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі – 23,8% 
-ға өсті.

Негізгі әлеуметтік көрсеткіштер жақсарды:
- халық жұмыспен қамтамасыз етілді, 6697 адамға әлеуметтік қолдау шараларымен 

қамтылған, оның ішінде 2817 адам жұмысқа орналастырылған;
- өмір сүру деңгейі өсті, орташа айлық жалақы 3,6% артып, 109,274 теңгені құрады.

(Жалғасы 2, 3, 4, 5, 6 бет.)

Баршамызға белгілі, биыл 10 – қаңтар күні 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
жыл сайынғы Қазақстан халқына «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атта жолда-
уы жарияланған болатын. Жолдау жайлы 
еліміздің әрбір төңірегінде жан – жақты егжей 
– тегжейлі насихатталып, түсіндіру жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. 

Осындай игі бастамамен 17 қаңтар 
күні аудандық әкімдікте аудан әкімі Бауыр-
жан Асановтың төрағалығымен Жолдауды 
түсіндіру бойынша актив жиналысы өтті. Оған 
аудандық мәслихаттың хатшысы Б.Цай, аудан 
әкімінің орынбасарлары, қала, кент және ауыл 
әкімдері, аудандық және облыстық мәслихат 
депутаттары, жергілікті қауымдастық өкілдері, 
мемлекеттік мекеме басшылары, өндірістік 
кәсіпорындар басшылары, агроөнеркәсіп 
кешені субьектілерінің жетекшілері, қоғамдық 
ұйымдар өкілдері, ардагерлер қатысты.

- Президентіміздің әрбір Жолдауы – аса 
ірі тарихи оқиға.  Биылғы Жолдауда да өткен 
кезеңнің қорытындысы шығарылып, алдағы 
мақсат – міндеттер айқындалды. Ендігі күн 
тәртібінде Қазақстанның жаңа әлемге, яғни 
Төртінші өнеркәсіптік революция әлеміне 
бейімделу жөнінде міндет тұр. Бұл мақсаттарға 

Жаңа мүмкіндіктерге жол ашылмақ
ж е т у  ү ш і н 
Ж о л д а у д а 
б ел г і л е н ге н 
1 0  н е г і з г і 
басымдықты 
басшылыққа 
алу көзделген. 
Бұл міндеттер  
е л і м і з д і ң 
жаңаша  да -
м у ы н а  ж о л 
ашып,  әрбір 
а з а м а т т ы ң 
ө м і р  с а п а -
сын арттыра-
т ы н ы  а н ы қ . 
Стратегиялық 
құжатты іс жүзіне асыруға біз бүгіннен бастап 
кірісуіміз қажет. Өңірімізде жаңа Жолдаудың 
нақты іске асырылуына алдын ала жасалған 
негіздер мен мүмкіндіктер бар. Осыған бай-
ланысты Жолдау аясында алдымызға орта 
мерзімге бағдарланған бірқатар тапсырмалар-
ды айқындап алуға тиіспіз, – деді Бауыржан 
Қоңырбайұлы.

Аудан басшысы ауданның былтырғы 
жылғы әлеуметтік – экономикалық даму 
көрсеткішіне тоқталып, баяндама жасады. 

Жолдау аясында атқарылуы тиіс жұмыстарды 
нақтылап, жауапты салалар басшыларына 
бірқатар тапсырмалар жүктеді. 

Кәсіпкерлік бөліміне кәсіпкерлермен 
жүйелі жұмыс жасап, 4.0 индустрия жетістігіне 
жетуді тапсырды. Ауыл шаруашылығында коо-
перативтер мен ауыл шаруашылығы өнімдерін 
қайта өңдеу бойынша кәсіпорындар құру 
тетіктері мен артықшылықтарын түсіндіруді 
қамтамасыз етуді жүктеп, коммуналдық 
бөлімге көпқабатты үйлердің модернизациясы 
бойынша жүйелі жұмыс жүргізуді жүктеді. Білім 

беру ұйымдарының цифрландыруға дайын-
дап, ІТ – технологиясын заманауи қосымша 
мүмкіндіктерді пайдалануды айтты. Сонымен 
қатар ауданда тілдерді оқыту орталығын ашу-
ды тапсырды.

Жиында Елбасы Жолдауына байланысты 
Абай ауданының құрметті азаматы, қоғамдық 
кеңес төрағасы Н.Филипенко, «АрселорМит-
тал Теміртау» көмір департаментінің «Вос-
точная» кен байыту орталығы фабрикасының 
директоры Д.Боярский, «Агрофирма Құрма» 
ЖШС директорының орынбасары В.Венников, 
№10 гимназиясының  ағылшын тілі  мұғалімі 
М.Мұстахаева, аудандық мәслихат депута-
ты, қалалық орталық аурухананаң емхана 
жұмыстары жөнінде директорың орынбасары 
Л,Искакова, Құрма ауылының әкімі Ж.Жұмаділ, 
Қарағанды облысы кәсіпкерлер палатасы Абай 
аудандық филиалының директоры Ә.Сейлов 
өз қолдаулары мен пікірлерін білдірді. 

Ең бастысы, бұл Жолдау – халықтың 
болашаққа деген сенімін күшейтіп, бірлесе 
жұмыс істеуге шақырады. Осыған орай жиын 
соңында аудан әкімі қала, кент және ауыл 
әкімдері мен мемлекеттік мекеме басшыла-
рына бірқатар тапсырмалар берді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
      (Жалғасы 12, 13 бетте)
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Өнеркәсіп және инвестициялар. 
Аймақтағы өнеркәсіп келесі салалардан 

тұрады: кен өндіру және карьерлерді қазу 
(63,1%); өңдеу өнеркәсібі (7,1%); электр, 
газ, бу беру және ауа баптау (29,4%); сумен 
жабдықтау, кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау 
және бөлуді бақылау (0,4%).

2017 жылдың соңында өнеркәс іп 
кәсіпорындары өндірісінің көлемі 78500,0 
млн. теңгені (2016 жыл – 72321,5 млн. теңге) 

құрады. Физикалық көлем индексі – 105,6%.
2018 жылы «Абай» шахтасында 341K10S 

лавасындағы жабдықты бөлшектей бастайды 
және жаңа 22К18S лава жабдығын орнатады. 
2018 жылдың үшінші тоқсанында жаңа лаваны 
іске қосу жоспарлануда.

«Восточная» орталық кен байыту фабри-
касы кәсіпорнын кезең – кезеңмен жаңғырту 
жүзеге асырылады. 2015 – 2016 жылдар 
аралығында жалпы сомасы 13,5 млн. теңгені 
құрайтын 3 инвестициялық жоба іске асырыл-
ды (қалдық қоймасының құрылысы – бірінші 
ұшыру қондырғысы, ОМ-24 маркалы машина-
ны ММ-424 маркалы машинаға ауыстыру, ва-
гондарды ауыстыру). Өткен жылы күрделі және 
өте қиын байыту дәрежесімен көмірді байыту 
үшін ауыр гидроциклондар енгізілді. Екінші 
іске қосу кешенінде жаңа қалдық қоймалардың 
құрылысы басталды. Бұл жобаларды іске асы-
ру көмір концентратының кірістілігін 3-4% -ға 
арттырады, суды және 20 жыл бойы сақтауға 
арналған қорларды тазартады. 2018 – 2020 
жылдары жалпы құны 30 млн. теңгеге (жаңа 
қалдық тастайтын екінші кешені құрылысы), 16 
бункерді (қосымша компоненттерді автоматты 
түрде мөлшерлеу үшін бетонды мөлшерлеу 
құралын) сатып алу және бір немесе екі 
бірліктің металл құрылымын ауыстыру бой-
ынша 4 инвестициялық жобаны жүзеге асыру 
жоспарланып отыр. 2018 жылы 7 млрд. теңгені 
инвестицияға салу жоспарланып отыр.

Өткен жылы «ҚазақмысЭнерджи» МАЭС 
ЖШС біртіндеп жаңғырту басталды және 
K-50-90 түріндегі №2 түрлендіргішті K-130-
8.8 турбоагрегатымен ауыстыру жалғасады, 
ол электр қуатын өндіру қуатын 215 МВт-қа 
арттырады. №2 турбокомпанияның іске 
қосылуы ағымдағы жылдың наурыз айында 
жоспарланған. №1 және №3 қазандықтарды 
жаңғырту жұмыстары басталды, оны іске қосу 
2018 жылға жоспарланған.

Жалпы, 2018 жылы өнеркәсіп өндірісінің 
көлемі 1,6% -ға өсіп, 79 млрд. 771 млн. теңгені, 
НКИ - 100,4% құрайды. Тау – кен өнеркәсібінің 
көлемі 2018 жылы 43 млрд. теңгені (НКИ – 
100,3%) құрайды, өңдеу өнеркәсібінің өндірісі 
5 млрд. 550 млн. теңгені (100,2% - НКИ) 
құрайды, электр энергиясын өндіру 24 млрд. 
5 млн. теңге (НКИ – 100,2%), сумен жабдықтау, 
канализация, қалдықтарды жинау және бөлуді 
бақылау 308 млн. теңгені (100,2%) құрайды.

Өңірдің дамуы негізінен қоршаған орта-
ны инвестициялық ағындарды тарту үшін 
қаншалықты қолайлы екеніне байланысты. 
Негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 
11 млрд 504 млн теңгені немесе өткен жылмен 
салыстырғанда 132,9% -ды (8 млрд. 653,7 млн. 
теңге) құрады. НКИ – 129,7%.

Нег і з г і  қорларға  инвестициялар -
ды қаржыландыру көздері құрылымында 
меншікті қаражаттың үлесі 68% (7787,3 млн. 
теңге), бюджет қаражатының үлесі – 29% 
(3 315,7 млн. теңге), қарыз қаражаты – 3% 
( 401,2 млн. теңге). Айта кету керек, барлық 
инвестициялардың 67% индустриалды 
инвестициялық жобаларды іске асыру арқылы 
қамтамасыз етілген:

- «КазахмысЭнерджи» МАЭС ТОО – 
2253,6 млн.теңге;

- "АрселорМиталл Темиртау" АҚ («Абай» 
шахтасы и «Восточная» ОКБФ) – 2572,5 млн.
теңге;

- «Караганданеруд» АҚ – 13,1 млн.теңге;
- «Казводхоз» кәсіпорын – 960 млн.теңге;
 - «Сары-Арқа» АӨК – 273 млн.теңге.
Ең перспективалық инвестициялық 

жобалардың бірі - «ҚазТрансГаз» АҚ мен 
«Сарыарқа» АӨК жүзеге асырған «Шерубай 
– Нұра ауданында көмір метанды зерттеу» 
болып табылады. Болжамаланған ресурстар – 
50 млрд.м3, геологиялық төгілу аумағы – 29,32 
км2. Жоба біздің өңірді газбен қамтамасыз 
етеді, көмір өндірудің газдық қаупін азайтады, 
экологияны жақсартады және жаңа жұмыс 
орындарын ашады.

 Шерубай – Нұра көмір кенішінде 
«Sherubai Komir» ЖШС кәсіпорнымен 2014 
– 2023 жж. сату кезеңімен «Көмір өнімдерін 
ашық әдіспен өндіру» инвестициялық жоба-
сын жүзеге асыруда. Жобаның жалпы құны 

«СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТҚА СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП»
4 млрд. теңгені құрайды, 57 жұмыс орны 
құрылады. Өткен жылы 2 жоғары вольтты желі 
құрылысы жүргізілді, модульдік контейнерлер 
сатып алынды, қоқыс шығару жұмыстары 
жүргізілді. Биылғы жылы көмір ашық түрде 
алынатын болады. Қазіргі уақытта Қарағанды 
облысының ірі тұтынушыларымен көмірді 
жеткізу келісімшарттары жасалды: «Трейд»  
БФК ЖШС, «Евромет» ЖШС.

2018 жылдың бірінші жартысында 
француздық «ROULEAUXPACK» компани-
ясымен бірлескен «Деметра-2005» ЖШС 

к ә с і п о р н ы н ы ң 
б і р л е с к е н 
«Конвейерлік ро-
ликтер өндір іс і» 
жобасын іске қосу 
жоспарланып отыр. 
Жоба еуропалық 
технологиялар мен 
к о м п о н е н т т е рд і 
пайдалана  оты -
рып, конвейерлік 
р о л и к т е р д і 
ш ы ғ а р у д ы 
қ а р а с т ы р а д ы . 
Бастапқыда жылы-
на 3 мың дана ролик 
шығару жоспарла-
нуда, болашақта 
–  ж ы л ы н а  3 0 
мың дана видео. 
Жобаға француз 
инвесторларының 
қ а т ы с у ы  з а м а -
н а у и  ө н д і р і с т і к 

жабдықтарды ұсыну болып табыла -
ды. Жабдықтарды жеткізу, орнату және 
баптау 2018 жылдың екінші тоқсанында 
жоспарланған. Инвестициялардың жалпы 
сомасы 370 млн. теңгені құрайды, 20 жұмыс 
орны құрылады.

«Стежок» ЖШС өндір іс ін  кеңейту 
және жаңғырту мақсатында Абай тігін 
фабрикасының өндірістік кешенін қалпына 
келтіру, Абай тігін фабрикасы брендімен 
жоғары сапалы күнделікті киім, тоқыма 
бұйымдарының ассортиментін шығару жоспар-
ланып отыр. Қазіргі уақытта жөндеуден өтіп 
жатқан бұрынғы Абай 
тігін фабрикасының 
өнд ір і с т і к  к ешен і 
«KaspiBank» АҚ  са-
тып алынды. Ұзақ 
мерзімді перспектива-
да жобаның мақсаты 
–  м а т а л а р  м е н 
жіптерді (ұсақ және 
жұмсақ жүннен) жа-
сау. Жобаның жалпы 
құны 1026 млн. теңгені 
құрайды. Өнеркәсіптік 
кешенн ің  іш інара 
жұмысын қайта бастау 
2018 жылдың қараша 
айында жоспарла-
нып отыр. Жобалық 
қуаттылыққа шығу – 
2025 жыл.

О б л ы с т ы ң 
И н в е с т и ц и я л ы қ 
қолдау картасына 
жалпы құны 5 млрд 101 
млн теңгені құрайтын 
3 инвестициялық жоба 
енгізіліп, 201 жұмыс 
орны ашылды. Бұл 
жоба – «Топар жылы-
жайлары» заманауи жылыжай кешенін құру, 
«Волынка» ЖШС шұжық цехын салу, Дубов-
ка ауылында «Волынский» АӨК ЖШС био 
қалдықтарын қайта өңдеу бойынша өндірісті 
ұйымдастыру болып табылады. 201 жаңа 
жұмыс орны ашылды.

 
Қазақстандық мазмұн. 
2009 жылдан бастап мемлекеттік сатып 

алудағы қазақстандық мазмұнды арттыру, 
отандық өндірушілермен байланыстарды 
нығайту және отандық өндірушілерді қолдау 
мақсатында дәйекті жұмыс жүргізілуде. 
Қарағанды облысының отандық тауар 
өндірушілерінің каталогына «Қарағандынеруд» 
АҚ және ЮТРУ АО ТЭМК кәсіпорны кіреді.

Ж ы л д ы ң  а я ғ ы н д а  т а у а рл а р д ы , 
жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың 
жиынтық көлемі 163,7 млн. теңгені құрады 
(оның ішінде қазақстандық мазмұн 128,6 
млн. теңге немесе 78,6%), бұл 2016 жылдың  
кезеңімен салыстырғанда 95,2% (134 , 2 млн. 
теңге)

Жергілікті тауар өндірушілерді дамыту 
және қолдау мақсатында ауданымыздың 
кәсіпорындары жыл сайынғы «Қазақстанның 
үздік тауары» өңірлік байқау – көрмесіне 
қатысады.

Шағын және орта бизнес. 
Мемлекет басшысының тапсырмасына 

сәйкес ауданда жаңа өндірістер ашу үшін және 
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің 
санын көбейту мақсатында мемлекеттік 
қолдау шаралары қабылдануда.

Аудандағы шағын және орта бизнес 
субъектілерінің саны 2242 бірлікті құрап, 1,8 
% өсті, осы саладағы қызметкерлер саны 
өткен жылмен салыстырғанда 1,5% -ға артып, 
5800 адамды құрады. Өндірілетін өнімнің, 
жұмыстардың және қызметтердің көлемі 9 
млрд 800 млн. теңгені құрады, бұл өткен 
жылғы деңгейден 5,4% жоғары.

К ә с і п к е рл і к т і  д а м ы т уд ы ң  н е г і з г і 
құралдарының бірі болып «Бизнестің жол 
картасы – 2020» бірыңғай кәсіпкерлікті қолдау 
және дамыту бағдарламасы болып табылады. 
2017 жылға арналған бағдарламаның жалпы 

инвестициялық портфелінің жалпы сомасы 
321,5 млн. теңгені құрайтын 8 жобаны құрады.

К р е д и т т е р  б о й ы н ш а  с ы й а қ ы 
мөлшерлемесін субсидиялау бөлігінде 7 жаңа 
жұмыс орнын құрумен 318,5 млн. теңге сомаға 
7 жоба қолдауға ие болды. «Даму» қорының 
кепілдігі бір жоба - «Петро Ойл» ЖШС-нің жал-
пы сомасы 48 млн. теңгеге қамтамасыз етілді.

 Гранттық қаржыландыру 3 млн. теңге 
сомасына 1 жоба - «Ferrum» ЖК Сидоренко 
С.Н. «Соғылған өнімдер мен соғу өнерінің 
элементтері» жобасы мақұлданды.

Тұрғындарды кәсіпкерліктің негіздерін 
үйрету жалғастырылуда. 2017 жылдың 
қорытындысы бойынша 134 адам «Бизнес 
– кеңесші» бағдарламасында оқыды, 24 
далалық кездесулер өткізілді, 300-ден астам 
бастауыш кәсіпкерлерге кеңес берілді.

Шағын және орта бизнесті дамытуға әсер 
ететін көрсеткіштердің бірі бөлшек тауар 
айналымы болып табылады. 2017 жылдың 
қорытындысы бойынша бөлшек сауда 5 млрд. 
624 млн. теңгені құрады, бұл өткен жылғыдан 
2,1% артық.

Өткен жылы экономикалық өсуд і 
қамтамасыз ету жөніндегі іс – шаралар жо-
спарын жүзеге асыру аясында облыста жалпы 
сомасы 390 млн. теңгеге 8 сауда, туризм және 
қызмет көрсету объектілері ашылып, 59 жаңа 
жұмыс орны құрылды және қосымша жергілікті 
бюджеттен 1,5 млн. теңге келіп түсті:

- Абай қаласы – 44 жаңа жұмыс орнын  
құру арқылы инвестиция жалпы сомасы 
340 млн. теңге сомаға 3 нысан («Волынка» 
ЖШС шұжық цехы, 2 «СарыАрқа Нан» ЖШС 
павильоны);

- Топар кенті – 13 жаңа жұмыс орнын 
құрумен 36 млн. теңгеге 4 нысан ашылды ( 
саңырауқұлақтарды өсіру бойынша өндіріс 
Жұматаева ЖК, Кенжебаева ЖК сұлулық са-
лоны, Сүлейменов ЖК сауда үйі, «СарыАрқа 
Нан» ЖШС павильоны өндірісі);

- Құрма ауылы – 2 жұмыс орнын құрумен 
15 млн. теңгеге 1 нысан: (Көрпебаев ЖК – 
шағын кафе құрлысы мен «Аль Баракат» 
қонақ үйі);

Ауданда тауарлардың негізгі түрлеріне 
бағаның негізсіз өсуін бақылауды қамтамасыз 
ету және алдын алу мақсатында инфляциялық 

процестерді тоқтату үшін штаб және 4 жұмыс 
тобы бар. Баға деңгейі 19 әлеуметтік маңызы 
бар азық – түлік тауарларына, азық – түлік 
емес тауарларға, қызметтерге және жанар – 
жағармайға мониторинг жүргізіледі.

Абай қалалық коммунальдық павильонын-
да азық – түлік бағасының өсуін қамтамасыз 
ету үшін ауылшаруашылық және азық – 
түлік өнімдері бағалардың 15 – 20% төмен 
бағамен сатылады, мұнда өндірушілердің 
делдалдарсыз өнімін сату үшін 29 сату 
орны қарастырылған. 342 меморандум жа-
салды және сауда нүктелерімен, аудандық 
наубайханалармен және минималды баға 
белгілеуді жүзеге асыратын нарықтармен 
(247 меморандум - 10% артық емес, 95 ме-
морандум - 5% артық емес) және жалдаудың 
нарықтық бағасының өсуіне қатысты. «Аян» 
ЖШС-нің (нарықтан 10-25% төмен) делдал-

дарсыз сүт өнімдерін апта сайын жеткізу; 
«Агрофирма Курма» ЖШС жұмыртқалары 
(нарық бағасынан 10-15% төмен). Сауда 
орталықтарында әлеуметтік маңызы бар азық 
– түлік өнімдерін қолжетімді бағамен сату үшін 
әлеуметтік қатарлар жасалды.

2018 жылы тіркелген кәсіпорындардың 
санын 2% -ға (2 811-ден 2 870-ге дейін), ал 
олардың өнімдерінің көлемін 5,4% -ға арттыру 
жоспарлануда. 11 жаңа жұмыс орнын құру 
арқылы жалпы сомасы 36 млн. теңгеге 5 жаңа 
сауда нысанын іске қосу жоспарлануда.

Ауылшаруашылығы кешені. 
Жыл сайын аграрлық секторда өнімнің 

негізгі түрлерін шығару айтарлықтай алға ба-
сып келеді. 2017-інші жылы жалпы өнім көлемі 
23,8 %-ға өсіп, 26  миллиард 074 миллион 
теңгені құраған. Мал шаруашылығы өнімінің  
33,9%-ға өсуі және өсімдік шаруашылығының 
өнімінің 16,3 %-ға  өсуі қамтамасыз етілген. 
Ірі қара мал басы 15,1  %-ға артқан; құс басы 
– 13%-ға өскен. Ет өнімі 10,1 %-ға артса, 
жұмыртқа данасы 16,1 %-ға өскен. 2018-інші 
жылы ауылшаруашылығының жалпы өнім 
көлемін 26 241,8 миллион теңгеге дейін 
жеткізу жоспарланып отыр, оның ішінде 
өсімдік шаруашылығы өнімін – 13 581,1 мил-
лион теңгеге дейін, мал шаруашылығы өнімін 
12 660, 7 миллион теңгеге дейін арттыру 
қарастырылған. ФИК 102,2 %-ды құрау керек. 

Ауданда 7 ауылшаруашылығы кооперативі 
құрылған, оның құрамына 212 мүше біріккен: 

1. «Аскар АС» ӘКК, Көксу ауылы (24 адам). 
Ауылшаруашылық дақылдарын өндіреді. 

2. «Фард +» ӘКК,  Самарка ауылы. 
Түрлі мал шаруашылығымен айналысады. 
Құрамындағы мүшелер – 6 адам.

3. «Людмила 2030» ӘКК, Самарка ау-
ылы. Сүт өнімін өндіру және консервілеу. 
Құрамындағы мүшелер 21 адам.

4. «Қоянды 2017» ӘКК, Сәрепті ауылы. 
Сүтті өңдеу,   консервілеу, ірімшік өндіру (3 
адам).

5. «Таңсары» ӘКК, Қарағанды селолық 
округы. Аралас ауыл шаруашылығы. 
Құрамындағы мүшелер 12 адам.

6. «Арқа сүтi - 2020» ӘКК, Есенгелді ау-
ылы. «Ауыл сүт» ЖШС базасындағы аралас 
ауыл шаруашылығы. Құрамындағы мүшелер 
126 адам. 

7. «Рассвет 2017» ӘКК, Есенгелді ауылы. 
Аралас ауыл шаруашылығы. Құрамындағы 
мүшелер 20 адам. 

2017-  і нш і  жылы ауданымыздың 
ауылшаруашылығы тауар өндірушілері 
41 654,7 гектарға ауылшаруашылығы 
дақылдарын отырғызды, бұл өткен жылмен 
салыстырғанда 109,7 % пайызды құрады (2016 
жыл – 37 984 га). 

25 773,7 гектар алаңнан дәнді дақылдар 
мен бұршақ дәнділер (100 %) жиналып алын-
ды, жалпы түсім 36 083,2 тоннаны құрады, 
өнімділік гектарына  – 14,0 центнерден түсті. 
4 205 гектар алаңнан (100 %) картоп жинал-
ды; жалпы түсім 109 330 тонна, ал өнімділік 
гектарына 260 центнерді құрады. 820,5 гектар 
алаңнан көкеністер (100 %) жиналды; жалпы 
түсім 33 640,5 тоннаны құрады, ал орташа 
өнімділік гектарына – 410 центнер болды.  

Өсімдік шаруашылығындағы су және 
ылғал сақтаушы ресурстар технология-
сын енгізу бойынша өнім көлемін арттыру  
белсенді жұмыс істеуге мүмкіндік туғызады. 
2017-інші жылы тамшылатып суару жүйесі 54 
гектар жерге қолданылды, оның 44 гектары 
Қарағанды селолық округы («Поливное» 
ш/қ) болса, 10 гектар жер Самарка ауылына 
(«Елена» ш/қ) тиесілі болды. Ылғал ресурсты 
сақтаушы технология 12 703 гектар жерге 
қолданылды (2016-ыншы жылы – 12 500 
гектарға қолданылған). 

Тұқым жаңартуды жүргізу үшін есептік 
жылда аудандағы ауыл шаруашылығы тауар 
өндірушілерімен 636,17 тонна жоғары сұрыпты     
ауылшаруашылық дақылдары сатылып алы-
нып, отырғызылды: оның ішінде 195,1 тоннасы 
бидай, 21,82 тоннасы арпа, 376,25 тоннасы 
картоп; 3 тонна тұқым көпжылдық шөп; 40 
тонна жасымық. 

Жылдан жылға жем-шөптік дақылдар 
жаңарып келеді, өткен жылы 6687,5 гектар 
жерге көп жылдық шөп отырғызылды, бұл 
мақсат үшін 2017-інші жылы 21,2 тонна көп 
жылдық шөптің тұқымы сатылып алынды: 
оның ішінде 5,7 тоннасы жоңышқа; 11 тоннасы 

(Жалғасы. Басы 1 бетте)

(Жалғасы 3, 4, 5, 6 бетте)
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«СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТҚА СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП»
(Жалғасы. Басы 1, 2 бетте)

(Жалғасы  4, 5, 6 бетте)

эспарцет және 4,5 тоннасы еркекшөп. 
Минералды тыңайтқыштарды қолдану 

жақсы өнім алу үшін өте маңызды фактор 
болып табылады.  2 085,7 тонна сатылып 
алынған, оның ішінде 1149,1 тоннасы амми-
акты селитра; 510,5 тоннасы нитроаммоск; 
158,1 тоннасы аммофос; 204 тоннасы  хлор-

лы калий; 64 тонна карбамид және 8243,1 
гербицидтер. 

Шегіртке секілді зиянкестерге қарсы аса 
жеңіл авиация көмегімен 2 мың гектар жер 
артығымен өңделді, колорад қоңызына (кар-
топ зиянкесіне) қарсы ауылшаруашылығы 
тауар өндірушілерінің қаражатына 1,89 
мың гектар жер өңделді, 10,0 мың гектар 
алаңға ауылшаруашылық дақылдарын арам 
шөптерден тазартуға химиялық жұмыстар 
жүргізілді. 

Қара шөп дайындау үшін әртүрлі 
модификациядағы 598 бірлікті трактор, 238 
трактор тіркеуіші, 87 шөп шабатын машина, 
18 тайлағыш-жинағыш, 8 маялауыш пайда-
ланылды. 60,4 мың тонна қара шөп пен 2701 
тонна пішендеме дайындалды («Астра-Агро 
LTD» ЖШС, «Шанс» Ш/Қ). 

Ауылшаруашылық дәнді-дақылдар өнімін 
арттыруды қамтамасыз ету, бос жатқан 
жерлерді игеру мақсатында, сонымен 
қатар ғылыми негіздегі ауыспалы егісті 
енгізуде 2018-інші жылы Абай ауданының 
ауылшаруашылығы тауар өндірушілерімен 
42 620 гектар жерге ауылшаруашылығы дәнді 
дақылдарын егу жоспарланған, бұл өткен 
жылға қарағанда 102,3  % пайызды құрайды. 

2017-інші жылы ауыл шаруашылығы сала-
сы бойынша негізгі инвестиция көлемі 1738,6 
миллионды құрады, немесе 2016-ыншы жыл-
мен (797,9 млн. теңге) 220% болды. 

Азық-түлік өнімі бойынша инвестиция 
2016-ыншы жылмен (43 571 мың теңге) 
салыстырғанда  201 801 мың теңгені құрады 
немесе  409,3%  болды. Аталмыш сала бой-
ынша өсім «Волынка» ЖШС «Шұжық цехының 
құрылысы» инвестициялық жобасының іске 
асырылуы есебінен көтерілген. 

Б ы л т ы р ғ ы  ж ы л ы  а у д а н н ы ң 
ауылшаруашылығы тауар өндірушілерімен 25 
бірлік ауылшаруашылығы техникасы сатылып 
алынған болатын:  

- «Сары-Арқа АӨХ» ЖШС - 7 бірлік, оның 
ішінде жалпы 298,2 миллион теңгеге 2 комбайн 
сатылып алынды;

- «Астра-Агро LTD» ЖШС, «Құрма Агро-
фирмасы» ЖШС, «Надежда Н.В» ЖШС, «По-
ливное» ФШ және «Ерлан» ШҚ – 8 бірлікті 
техника, оның ішінде жалпы сомасы 125,6 
миллион теңгеге 2 жүк тиегіш, 2 дөңгелекті 
трактор, 3 жаңбырлатқыш машина (Reinke),  1 
тайлағыш-жинағыш сатылып алынды.

Төмендегідей жобалар жүзеге асырылды: 
- «3000 басқа арналған ірі қара малды 

бордақылау алаңдарының құрылысы» «Сары-
Арқа АӨХ» ЖШС (Ақбастау ауылы), жобаның 
жалпы құны 400,9 миллион теңге және жылдық 
ет өндірісінің қарқындылығы 800 мың тоннаны 
құрайды; 

- «1000 басқа арналған жылқы фермасы 
құрылысы» «Шанс» ш/қ (Көксу ауылы), жоба 
құны 300 миллион теңгені құрады және 35 
қосымша жұмыс орны ашылды; 

- Жалпы сомасы 1416 миллион теңгені 
құраған «Құрма» Агрофирмасы» ЖШС құс 
фабрикасын модернизациялау жобасы жыл 
сайын өнім көлемін арттырып, процесті 
автоматтандыруға мүмкіндік береді;

- «Биотехнологиялық әдістерді қолдана 
отырып, вируссыз негіздегі картоп тұқымы мен 
сұрыптау» «Астра Агро LTD» ЖШС-дегі жоба 
құны 289 миллион теңге; 

- «Топар жылыжайлары» ЖШС-де «За-
манауи жоғары технологиялық жылу кешенін 
құру» жобасының жалпы құны 4 миллиард 514 
миллион теңгені құрады, бұл жерде қосымша 
143 жұмыс орны ашылды. 2018-інші жылы 
көкеністер өсімін 4 500 тоннаға дейін жеткізіп, 
айналымға шығару жоспарда бар. 

Эпизоотикалық жағдайды тұрақтандыру 
үшін 2017-інші жылы 41 миллион 124 мың 
теңге бөлінді, оның ішінде 40 миллион 960 
мың теңге  ветеринарлық  дәрі-дәрмекті 
қолдану бойынша жұмсалса, 164 мың теңге 
оны сақтауға жұмсалған. 2017-інші жылға 

арналған жоспарланған ветеринарлық-
п р о ф и л а к т и к а л ы қ  і с - ш а р а л а р  м е н 
диагностикалық зерттеулер өз уақытында 
және толық көлемде жүргізілді. Жануарларды 
вакцинациялау жоспары толығымен орын-
далды. Өткен жылы 4420 ірі қара мал басын 
трихофитияға қарсы иммундау бойынша 
жұмыстарды екі реттен жүргізуде және 1700 
жылқыға сақау ауруына қарсы иммундау 

жұмыстарына облыстық 
бюджеттен 982 мың теңге 
бөлінген. 2018-інші жыла 
энзоотия бойынша іс-
шараларды жүргізуге 368 
мың теңге бөлінген.  

Жылдық жоспар бой-
ынша 28487 ірі қара мал 
басын бүрсүлезге қарсы 
диагностикалық зерттеу 
толық көлемде жүргізілген. 
Ірі қара мал басы бойын-
ша ауруға шалдығу 1,8 
%-ды құрады. 534 ірі қара 
малда бүрсүлез ауруы 
анықталып, санитарлық 
мал  с ою орындары -
на өткізілген. Жылдық 
жоспар бойынша 52137 
ұсақ мал басын зерттеу 
100%-ды құрады, олардың 
а у р у ғ а  ш а л д ы ғ у ы  - 
0,04%. Бүрсүлез ауруына 
шалдыққан 32 ұсақ мал 
басының көзі жойылды. 

Жануарларды иден-
тификациялау бойынша 
іс-шаралар 100%-ға орын-
далды. 

Аудан территория-
сында 5 мал қорымы бар. 
2018-інші жылы Сәрепті 
және Құлағайыр ауылда-

рында екі мал қорымының құрылысын салуға 
16 миллион теңге бөлінген. Жұмыс істеп тұрған 
16 мал сою нысандары бар: 2 типтік мал сою 
пункті «Агрофирма Құрма» ЖШС мен «Волын-
ский» АӨК аумағында өндірістік күштілігі күніне 
150 малға дейін союға арналған және 14 сою 
алаңы бар.

Аудан тер-
риториясында 
қандай да бір 
инфекцияның 
таралуы  мен 
кіруіне жол бер-
меу мақсатында 
жергілікті поли-
ция қызметімен 
бірлесе отырып, 
транспортпен 
тасымалданған 
ж ү к т е р г е 
б а қ ы л а у 
ж ү р г і з і л е д і . 
Тұрғындардың 
ветеринарлық-
с а н и т а р л ы қ 
с а у л ы ғ ы н 
қамтамасыз ету 
үшін ішкі сауда 
нысандарында 
ет-сүт өнімдерін 
ешбір сараптамасыз сатылымға шығармау 
мақсатында күн сайын бақылау жүргізіледі. 
Есептік жылда 526 бақылау іс-шаралары 
жүргізілді, оның нәтижесі бойынша базарларға 
11 ұйғарым шығарылды, жеке адамға қатысты 
1 материал әкімшілік жауапкершілікке тарту 
үшін аудандық ветеринарлық инспекцияға 
жіберілді. 

2017-інші жылы 2868 мың теңгені құрайтын 
қаржыға 1250 қаңғыбас үй жануарлары 
ұсталынып, көздері жойылды. 

Жер балансына сәйкес ауданның жалпы 
территориясы 672529 гектарды құрайды. 
Ауылшаруашылығына тағайындалған 
жерлердің алып жатқан аумағы 406082 гек-
тар (ол жалпы аумақтың 60%-ы), оның ішінде 
егістік жерлер – 82669 гектар, суармалы жер-
лер – 20515 гектар. 

Жер пайдаланушыларға бекітіліп берілген 
15627 гектар жердің 12427-і гектары суармалы 
жер, ал 3,2 мың гектар жер суарылмайтын қыр 
жерлерге егілген егіс ретінде пайдаланылады, 
аудан бойынша суармалы жерлерді пайдалану 
пайызы 82%-ды құрайды. Ал қорда тұрған жер 
2856 гектар, басқа да категориялар бойынша 
– 0,309 мың гектар. 

2017 - і нш і  жылғы  көк темг і  суару 
жұмыстарының қорытындысы бойынша 
есептік материалдарды талдау кезінде 59 жер 
пайдаланушының  жалпы көлемі 101960 гек-
тар болатын ауылшаруашылығы мақсатында 
тағайындалған жерлердің игерілмей бос 
жатқандығы анықталды, оның ішінде егістік 
жерлер 5665 гектар, жайылымдық жерлер 
96295 гектар. 6 жер пайдаланушыға қатысты 
жер салығының 10 есе мөлшердегі көтерме 
салық мөлшерлемесін қолдану туралы шешім 
шығарылды. Жалпы көлемі 17817,96 гектар 
жер мемлекетке ерікті түрде қайтарылып, 
арнайы жер қорына 7 жеті жер телімі аударыл-
ды. Оның ішінде егістік жерлер – 423 гектар, 
жайылым – 16673 гектар, шөп шабу жерлері 
– 190 гектар. Сот шешімі бойынша жалпы 
ауданы 1090,6 гектар болатын қолданылмаған 
7 жер телімі иесіз мүлік ретінде мемлекетке 
қайтарылды. 

Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер 
учаскелерін сұраған 267 өтініш арнайы есепте 
тұр. 2017-інші жылда тұрғын үй құрылысы үшін 
жер учаскелері дайындалып, бөлініп, кезекте 
тұрған 32 адамға берілген. 

Құрылыс саласы. 
Жыл қорытындысы бойынша құрылыс 

жұмыстарының көлемі 5287,6 миллион 
теңгені құрады, бұл 2016-ыншы жылмен 
салыстырғанда 172,5%-ды құрайды. Құрылыс 
жұмыстарының ФИК - 165,3%. 6419 шаршы 
метрлі тұрғын үй енгізілді.

«Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы 
ба ғ д а рл а м а с ы  б о й ы н ш а  Қ аз а қ с та н 
Республикасының ұлттық қорынан мақсатты 
трансферт есебінен және облыстық бюджеттің 
бірлесіп қаржыландыруынан  492 445 мың 
теңгеге Абай қаласында 9 қабатты екі тұрғын 
үйдің құрылысы жүргізілуде. Бұл екі нысан 
2018-інші жылдың 1-бірінші тоқсанында 
қолданысқа беріледі. 

2017-інші жылы жалпы құны 15507 мың 
теңге болатын 3 жобалық-сметалық құжаттың 
жасалу жұмыстары аяқталды: 

1) «Абай қаласы, Школьная көшесі бой-
ынша ЖТҚ-ның инженерлік коммуникациялық 
инфроқұрылым құрылысына (ИКИ) ЖАҚ жаса-
лынды (40 жер телімі)»;

2) «Топар кентіндегі ЖТҚ –ның ИКИ 
құрылысына ЖАҚ жасалынды (33 жер телімі)»;

3) «Абай қаласындағы 30а ықшам 
ауданындағы үш 5 қабатты тұрғын үйдің ИКИ 
құрылысына ЖАҚ жасалынды». 

Сондай-ақ  2017- інші  жылы Абай 
қаласындағы 30а орамдағы екі ірі панелді 
5 қабатты аз габаритті №1,2 тұрғын үйді 
аудандық бюджеттен жалпы сомасы 10925 
мың теңге болатын типтік жобамен жалғастыру 
орындалған.

Тұрғындардың бұқаралық спортты дамыту, 
салауатты өмір салтын одан әрі қалыптастыру 
мақсатында Абай қаласында жабық жүзу 
бассейнінің құрылысы жүзеге асырылуда. 
2017-інші жылы облыстық және аудандық бюд-
жеттен 402934 мың теңге бөлінді. Нысанның 
ашылуы ағымдағы жылдың бірінші тоқсанына 
жоспарлануда. 

Учаскелік полиция инспекторларын 
қызметтік тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін 
2017-інші жылы Көксу, Сәрепті, Құлаайғыр 
селолық округтарында аудандық бюджеттен 
2336 мың теңге бөлініп, ЖАҚ-пен байла-
ныстырылды. Ағымдағы жылы олардың 
құрылысына аудандық бюджеттен 56868 мың 
теңге бөлінген. 

Сондай-ақ 2018-інші жылы жоспарда бар 
жайттар:

1. Топар кентіндегі жекелеген тұрғын 
үйлерді сумен қамтамасыз ету желілерінің 
құрылысы (33 жер телімі). 61424 мың теңге 
бөлінген.

2. Абай қаласында 320 орынға арналған 
дене-шынықтыру – сауықтыру кешенінің 
құрылысы.  Областық бюджеттен  138037 
мың теңге бөлінген  (30% ). 2019-ыншы жылға 
ауыстырылған нысанның жалпы сметалық 
құны – 463 721 мың теңге. 

3. Аудан бюджетінен жалпы құны 6 519 
мың теңгеге Топар кентіндегі 18 пәтерлі 
тұрғын үйдің инженерлі-коммуникациялық 
инфроқұрылымының құрылысына ЖСҚ-
ты жасау және Топар кентіндегі 18 пәтерлі 

тұрғын үйдің құрылысына жұмыс жобасын 
байланыстыру. 

Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашлығы.

Сумен қамтамасыз ету және су 
тарту. 

Аудан бойынша су құбырлары желісінің 
жалпы ұзындығы – 299 шақырымды құрайды. 
Абай қаласындағы орталықтандырылған су-

мен қамтамасыз ету желісінің қол жетімділік 
деңгейі 94 %-ды құрады, ал ауылдық жерлер-
де ол 48,6 %-ға  тең. 2017-інші жылы жалпы 
құны 1 181,6 мың теңгеге жалпы ұзындығы 
65,2 шақырымды құрайтын су құбырларының 
желісін қайта қалпына келтіру және құрылыс 
жұмыстары бойынша жобалар жүзеге асы-
рылды. 

Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойын-
ша  жалпы құны 772054 мың теңгеге сумен 
қамтамасыз етудің 3 нысаны жүзеге асы-
рылды: 

1) «Вольный елдімекенінің суқұбырлары 
құрылысы»  жалпы құны  455703 мың теңге 
(364562 мың теңге-РБ,91141 мың теңге -ОБ). 

2) «Самарка ауылындағы су құбырлары 
желісін қайта қалпына келтіру» жалпы құны  
181637 мың теңге (145312 мың теңге - РБ,  
36325 мың теңге - ОБ). 

3) «Агрогородок ауылындағы су құбырлары 
желісін қайта қалпына келтіру» жалпы құны  
134714 мың теңге (107771 мың теңге -РБ,  
26943 мың теңге - ОБ). 

Барлық нысандар пайдаланылуға 
берілген. Ауданның 3760 тұрғыны сапалы, 
орталықтандырылған ауыз суды алуға қол 
жеткізді.

Сонымен қатар, аталмыш бағдарлама бой-
ынша жалпы құны 13227 мың теңге болатын 3 
жобалық-сметалық құжат дайындалды:

1) «Юбилейное ауылындағы су құбырлары 
желісін қайта қалпына келтіруге жасалған 
ЖСҚ»;

2) «Есенгелді ауылындағы су құбырлары 
желісін қайта қалпына келтіруге жасалған 
ЖСҚ»;

3) «Топар кентіндегі 1,2,3,ауылдарды су 
құбырлары желісінің құрылысына жасалған 
ЖСҚ».

Сондай-ақ 2018-інші жылы жоспарда бар 
жайттар:

1.«Абай қаласының су құбырлары желісін 
қалпына келтіру» - 533 968 мың теңге;

2. «Жартас елдімекеніндегі су құбырлары 
желісінің құрылысы» -294 973 мың теңге;

3. «Абай қаласы, Қарабас елді мекеніндегі 
КНС-1, КНС-2, КНС-3 кәріздік сорғыш станци-
яларды, кәріздік тазарту құрылымдары мен 
кәріздік тазарту желілерін қайта қалпына 
келтіру» -  4 118 765 мың теңге, нысан 2019-
2020 жылдарға ауыстырылған. 

4.Құрма және Жұмабек ауылдарындағы 
су құбырлары желілерін қайта қалыпна 
келтіруге ЖСҚ жасау (15001 мың теңге) 
және Дубовка елдімекеніндегі су құбырлары 
желісі мен су таратқыштың құрылысын қайта 
қалпына келтіру (14998 мың теңге), сонымен 
қатар Дубовка елдімекеніндегі кәріз желілерін 
қайта қалпына келтіруде ЖСҚ-ты жасау. 

2018 жылы жергілікті бюджет есебінен 
жалпы құны 20 миллион теңгеге ұңғыма 
дебетін көтеру және күштіліні артты-
ру  мақсатында  Д у бовк а  ауылында 
сушаруашылығы ғимараттарын ағымдық 
жөндеу жүргізу жоспарлануда. 

Аудан бойынша кәріз құбырларының 
жалпы ұзындығы 88,6 шақырымды құрайды. 
Қала тұрғындарының орталықтандырылған 
су тарту желілерінің қол жетімділік деңгейі 90 
%, ал ауылдық жерлерде 17,1%.  2017-2018 
жылдарға арналған қысқы жылыту маусымы-
на дайындық шеңберінде ауданның қызмет 

көрсетуші кәсіпорындарымен ұзындығы 360 
метр кәріз желілерін ағымдық жөндеу бойын-
ша жұмыстар жүргізілді, оның ішінде жалпы 
құны 15,7 миллион теңгеге Абай бойынша 
136 метр, Топар кентінде 224 метр жөнделді. 

2018-інші жылы Абай қаласы мен Қарабас 
елдімекенінде жалпы құны 800 миллион теңге 
болатын «КНС1, КНС2, КНС3 ғимараттары мен 
кәріз желілерін қайта қалпына келтіру» жоба-
сын жүзеге асыру жоспарлануда. Жобаның 
жалпы құны 4 миллиард 118 мың теңгені 
құрайды. 

Жылумен қамтамасыз ету.
Аудан бойынша жылу құбырларының 

жалпы ұзындығы 119,5 шақырымды құрайды. 
Жылу маусымына дайындық шеңберінде 

жалпы құны 7 миллиард 285 миллион теңгеге 

іс-шаралар жүргізілген. Аталмыш іс-шаралар 
аясында: 

- 6 миллиард 500 миллион теңге көлемінде 
салынған инвестициялық қаржыға ГРЭС-2 
жылу көзінде бір турбоагрегатқа (№5)күрделі 
жөндеу жүргізілген, 2 қазандық агрегаттарға 
(№ 8,15) күрделі жөндеу жүргізілген және 8 
қазандықагрегаттарға (№1,5,6,7,10,13,14,16) 
ағымдық жөндеу жүргізілген. 
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ЛАТИНИЦА

«СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТҚА СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП»
(Жалғасы. Басы 1, 2 ,3 бетте)

(Жалғасы 5, 6 бетте)

- бектілген кестеге сәйкес Южный 
кентіндегі «ТЭМК» АҚ ОТКБ  қазандығында 
екі қазандық агрегатқа (№1,2) ағымдық жөндеу 

жұмыстары жүргізілді, желілік сорғышқа, 
ілмекті арматураға ағымдық жөндеу жүргізілді 
және көмекші қазандықтың құрал жабдығына 
жалпы құны 11,9 миллион теңгеге күрделі 
жөндеу жүргізілді. 

- жалпы құны 19,19 миллион теңге көлемінде 
салынған қаржыға Жартас ауылындағы 
«Backup Service Resorts» ЖШС қазандығында 
№1,2,3 қазандық агрегаттарға және көмекші 
қазандықтың құрал жабдықтарына ағымдық 
жөндеу жүргізілді, толықтырулық, қоректік 
және желілік сорғыларға тексеріс жүргізілген, 
№1,2 бойлерлік қондырғылар тексерілген. 

М е м л е к е т т і к  « Н ұ р л ы  ж о л » 
нфроқұрылымдық даму бағдарламасы бой-
ынша  Абай қаласында жалпы құны 401,182 
миллион теңгеге ұзындығы 2,082 шақырым 
болатын магистралді жылу желілерін қайта 
қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізілді. 
Бұл жұмыстардың құрамына жылжымайтын 
каналдар қондырғысы, құбыр желілерін төсеу 
және изоляциялау, жылжымайтын тіреуіштерді 
орнату, «ТК-14» қондырғысын орнату кірді, 
нәтижесінде модернизацияланған желілер 
үлесі жалпы ұзындықтың 2,9 пайызын құрады. 

Топар кентінде аталмыш іс-шаралар 
аясында магистарлды жылу құбырларының 
ағымдық жөндеуі жүргізілген, 381 бойл.м. 
құбырлар ауыстырылды, ішкі орамдық 
желілерде 766 бойл.м.

Жалпы ұзындығы 695 бойл.м. айырба-
стау бойынша жұмыстар жүргізілген. 9 ны-
санда ысырмаларды айырбастау бойынша  
жұмыстар жүргізілген. Жалпы ұзындығы 
270 бойл.м. болатын жылу құбырларының 
желісін жылылау бойынша қосымша жұмыстар 
жүргізілген. 

Облыстық бюбжет есебінен жалпы құны 
166,3 миллион теңгеге ҚарЖЭС-2-ден Абай 
қаласына ұзындығы 1 шақырым магистралды 
жылу желілерінің өкізгіш құбыр желісіндегі 
ақаулы участоктерді айырбастау жүргізілді. 
«Абайлық жылу жүйелері» ЖШС-нің өз 
қаржысы есебінен 22 миллион теңгеге Абай 
қаласында жалпы ұзындығы 1,79 шақырым бо-
латын 4 участоктегі құбыр желілерінің ағымдық 
жөндеу жұмыстарын жүргізді. 

Барлығы 699 миллион теңгеге ұзындығы 
8840 бойл.м.  болатын жылу желілеріне 
жөндеу жүргізілді, оның ішінде 5 440 бойл.м.  
магистралды және 3 400 бойл.м.  ішкі орамдық 
желілер. 

Ауданда 39 ЖАЖ бар, оның 8-і ғимарат 
жертөлесінде орналасқан. Осыған байланы-
сты, ЖАЖ-ны жеке тұрған ғимаратқа көшіру 
бойынша  121 миллион теңгеге іс-шаралар 
жоспары жасалынған. Жүзеге асыру уақыты 
2018-2019 жыл. 

2018-інші жылы жергілікті бюджет есебінен 
жалпы құны 2,4 миллион теңгеге ұзындығы 700 
бойл.м. болатын Жартас санаторийындағы 
жылу құбырларын ағыдық жөндеу жұмыстары 
жоспарланған. 

Автокөлік жолдары.
Жалпы пайдаланудағы ауданның 

автокөлік жолдарының жалпы ұзындығы  – 
546 шақырымды құрайды. 

Есептік жылда жүргізілгені:
- 156,7 миллион теңгеге 12 шақырым 

қашықтыққа дейін «Топар-Жартас» автокөлік 
жолдарының орташа жөнделуі, 8 шақырым 
қашықтыққа дейін «Юбилейное-Жон-Карнак» 
автокөлік жолдарын орташа жөндеу жүргізілді; 

- 18,7 миллион теңгеге Қарабас елдімекені 
ішінің 2 шақырым қашықтықтағы жолдарының 
орташа жөнделуі жүргізілді (Дзержинская 
көшесінен 5451 әскери бөлімге дейін). 

- 28 миллион теңгеге ұзындығы 2 шақырым 
қашықтықтағы Путь Илича ауылына (Тасзаим-
ка ауылы) автокөлік жолын қалпына келтірілді. 
Жоба 2 жылға жоспарланған, биылғы жылы 
жолдың үстін асфалттау жүргізіледі. 

Жергілікті бюджет есебінен Абай қаласы 
бойынша мынадай жұмыстар жасалынды: 

- жалпы құны 28,6   миллион теңгеге 
ұзындығы 1 шақырым болатын Ленин және 
Энгельс көшелерінің (Карл Маркс көшесінен 
Промышленная көшесіне дейін) автокөлік 
жолдарының орташа жөндеуі жүргізілді, 
жалпы құны 8,8 миллион теңгеге №10 МГ 
1750м2 ауданының кіреберісіне орташа 
жөндеу жұмыстары жүргізілді, жалпы құны 
17,9 миллион теңгеге №1 ҚББМО 2200м2 ау-
данына орташа жөндеу жүргізілді, жалпы құны 
19,4 миллион теңгеге аумағы 2200м2 Ленин 
көшесіне (Курчатов көшесінен Железнодорож-
ная көшесіне дейін) орташа жөндеу жүргізілді. 

- аумағы 8000м2 болатын жалпы құны 21 

миллион теңгеге  Абай қаласының көшелеріне 
ағымдық жөндеу жұмыстары жүргізілді. 

Ағымдағы жылы жалпы құны 172,5 мил-
лион теңге болатын ортақ ұзындығы 14,3 

шақырымды құрайтын автокөлік жолдарын 
жөндеу жоспарланған, оның ішінде:

1. ұзындығы 1 шақырым «Көксу ауылының 
жолы» автокөлік жолының ағымдық жөндеуі, 
сметалық бағасы 8,2 миллион теңге.

2 .  ауданы 3000м2 болатын Абай 
қаласының спорт аллеясын орташа жөндеу, 
сметалық бағасы 19 миллион теңге.

3. Абай қаласындағы 2-інші ықшам аудан-
нан МАИ ғимаратына дейін ауданы 5000м2 
болатын автокөлік жолдарын орташа жөндеу, 
сметалық бағасы 34,6 миллион теңге.

4. Самарка ауылыны кіреберіс жол мен 
Самарка ауылындағы Центральная көшесінің 
жолының орташа жөнделуі, жалпы ұзындығы 
2,7 шақырымды құрайды, сметалық бағасы 30 
миллион теңге. 

5.  Сәрепті ауылы, Дзержинская көшесі 
бойынша жалпы құны 12,6 миллион теңге 
болатын ұзындығы 0,8 шақырым автокөлік 
жолының орташа жөнделуі.

6. Южный кенті, Комсомольская көшесі 
бойынша жалпы құны 29 миллион теңге бола-
тын 0,8 шақырым автокөлік жолының орташа 
жөндеу жұмыстары. 

7. Құлаайғыр ауылындағы Мира көшесін, 2 
шақырымын орташа жөндеу жұмыстары – 20,9 
миллион теңге. 

8. Гагарин көшесі бойынша 24 миллион 
533 мың теңгеге автокөлік жолдарын жиек-
тастармен бірге орташа жөндеу жұмыстары.

9. жалпы құны 7 миллион 280 мың теңгеге 
29а орамның № 1,2,3 үйлерінің арасындағы 
ішкі орамдық автокөлік жолдарын жиектастар-
сыз асфальттау. 

Жол қозғалысының қауіпсіздігі 
2017- інші жылы жолдарда апатты 

жағдайларды болдырмау, олардың алды алу 
және жол-көлік оқиғаларын төмендету 
мақсатында жергілікті бюджеттен 14,1 
миллион теңге бөлінді: 3 бағдаршам 
нысаны мен 100 жол белгісі пайдалануға, 
77 жол белгісін орнатуға (50 жол белгісі 
Абай қаласында, 9 жол белгісі Топар 
қаласында, 13 жол белгісі аудандық 
маңызы бар жолдарда) және 2-3 
ықшам аудан мен Карл Маркс көшесінің 
қиылысында бір бағдаршам нысанын 
орнатуға. 

2018-інші жылы аудан бойынша 100 
жол белгісі мен Калинин және Курчатов 
көшелерінің қиылысында бір бағдаршам 
нысанын ортану жоспарланған. 

Көлік тасымалы.
Аудан аумағында жолаушыларды 

тасымалдау 4 әлеуметтік маңызды ішкі 
аудандық хабарламаларда және 3 қала 
ішілік көліктік қатынастарда  жүзеге 
асырылады:

№ 208 Абай-Көксу, № 209 Абай-
Жаңа Қараған,  № 211 Абай-Южный-
Топар, тасымалдаушы «Манас» ЖШС;  
№ 200 Абай-Қарабас, тасымалдаушы 
ЖК «Мұқатаев М.А.». Ағымдағы жылы 
әлеуметтік маңызы бар маршруттарға 28,9 
миллион теңге субсидия қарастырылған.

Абай қаласындағы қала ішілік маршруттар: 
№5, №7, №18 автобустарға ЖК «Мукатаев 
М.А.» қызмет етеді. Ішкі қалалық маршруттарға  
субсидия берілмейді. 

Қалалық маршруттар тарифі Абай ауданы 
әкімшілігінің жарғысымен бекітілген.

Абаттандыру 

2017 жылы аудан бюджетінің қаражатынан 
320 млн.теңге сомасына Абай қаласындағы 
қалалық саябақты қайта жаңарту жұмыстары 
жүргізілді. Жасалған жұмыс Отан соғысы 
ардагерлерінің даңк монументін, шағын сәулет 
нысандарын орнату жұмыстарын қамтыды. 
Саябақта сахнаны тұрғызу және 2 су бұрқағын 
орнату жұмыстары жүргізілді. Спорт және ба-
лалар ойнайтын алаңда әртүрлі құрылымдар 
мен спорттық снарядтар орнатылған.  «Жас 
отбасы» және «Ауған соғысының жауынгері» 
мүсіндік композициялары орнатылған, 8300м2 
төсемелі жол тасы салынған, 100 қарағай мен 
шырша көшеттері және 20 қайың көшеттері 
отырғызылды. 

2017 жылы Абай қаласының 5 аула 
аумақтары жолдарына асфальт төсеп, ба-
лалар ойынының элементтерін орнатуға 
жергілікті бюджеттен қаражат бөлінді. К.Маркс 
көшесінің 22 үйінің, Энгельс көшесінің 21-27 
үйлерінің, Промышленная көшесінің 22 үйінің, 
2 шағын аудандағы 1а және 6-11 үйлерінің 
аулалары абаттандырылды. Сонымен қатар, 
жолға асфальт төсеп, жол жиектерін қоюмен 
Калиннин көшесіндегі 25,27 үйлердің ау-
лалары абаттандырылды. (2 млн. 755 мың 
теңге). Жеңіс даңғылы бойынша 1850м. 
созылған жол жиектері тасының ағымды 
жөндеуі 9 млн. 199 теңге сомасына жүргізілді. 
К.Маркс көшесі бойынша 1800 м.созылған 
2 650 кв.м. жаяу жүргінші жолдарын орнату 
жұмыстары жүргізілді (Гете көшесінен ба-
стап 2-3 шағын ауданына дейін); Калинин 
көшесінің 680 кв.м.жаяу жүргінші жолдарын 
жөндеу жұмыстары; (К.Маркс көшесінен Абай 
көшесіне дейін); Жеңіс даңғылынан бастап 3 
шағын ауданның базарына дейін 680 кв.м.жаяу 
жүргінші жолдарын жөндеу жұмыстары; 
білім аллеясында 1 005 м. созылған жол 
жиектерінің тасы қойылды. Ағымды жылы 
2 ауланы абаттандыруға қаражат бөлінді: 3 
шағын ауданның 7,8,9,10 үйлері және  Школь-
ная  көшесінің 21а,22а,22б үйлері.

Ағымды жылы Абай қаласында Кали-

нин көшесінен 4 шағын ауданның тұрғын үй 
құрылысына дейінгі, ҚР Тәуелсіздігінің 10 
жылдығы көшесі бойынша, Промышленная 
көшесінен Степная көшесіне дейінгі, Про-
мышленная көшесінен бассейнға дейінгі жау 
жүргіншілер жолдарының жөндеу жұмыстары 
жүргізілмекші.  Сонымен қатар «Мәдениет 
аллеясы» бойынша жол жиектері ауыстыры-
лады (7 млн. 270 мың тг.), кольцодан Калинин 
көшесіне дейінгі Карл Маркс көшесінің екі 
жағындағы жол жиектері орнатылмақшы (6 
млн.803 мың тг).    

Аймақтарды дамыту бағдарламасы бой-
ынша Топар кентінде Гагарин, Сарыарқа 
көшелерінде 8940 мың теңге сомасына 
абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Қарабас 
кентінде балалар ойнайтын алаң 2140 мың 
тенгеге орнатылады.

Южный кентінің, Самарка, Сәрепті, 
Құрма, Құлаайғыр, Есенгелді, Юбилейное 
ауылдарының көшелерін жарықтандыру 

жұмыстарына қаражат қарастырылып отыр.  
Тұрғын үй қоры 
Ауданда 464 көпормды тұрғын үйлер бар 

(649,2 мың м2). Жеке сектор үйлерінің саны - 
6 193 құрайды. 205 көп қабатты тұрғын үйлер 
кондоминимум объектілері ретінде тіркелген. 

2017 жылы облыстық бюджет қаражаты 
есебінен 10 көп пәтерлі үйлердің энергоаудиті  
жүргізілді. Ағымды жылы Абай қ., Топар 

және Южный кенттерінің көп қабатты тұрғын  
үйлерінің энергоаудиті жүргізілмек. 

2017 жылы жергілікті бюджет қаражаты 
есебінен 931,392 мың теңге сомасына Абай 
қаласындағы апатты жағдайда тұрған 5 
бос үйдің жобалық-сметалық құжаттамасы 
әзірленген болатын, қазіргі таңда мемлекеттік 
сараптама алынды.

2017 жылы 124 адам тұрғын үйге мұқтаж 
болып отыр. Кезекте тұрғандарды түгендеу 
жұмыстары жүргізілді. Мемлекеттік тұрғын 
үй қорынан пәтер алуға кезекте барлығы 1 
824 адам тұр. Былтыр мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан, «Тұрғын үй қатынастары туралы» 
ҚР Заңында қарастырылған тәртіп негізінде 
азаматтарға пайдалануға 3 пәтер берілді, олар 
4 жетім балаға және 1 көпбалалы отбасына.  

Коммуналдық меншікте тұрған бос 63 
пәтер бар. Оның ішінде: Абай қ.- 47 пәтер, 
Топар к. – 8, Южный к. – 4, Мичурин а/о – 4. 

2018 жылға Топар кентіндегі (10 пәтерлі 
үйге 30 415 мың теңге), Южный кентіндегі 
(3 пәтерлі үйге 8 723 мың теңге) және Ми-
чурин а/о (4 пәтерлі үйге 18 541 мың теңге) 
пәтерлерді қалпына келтіруге жергілікті бюд-
жеттен 57 679 мың теңге сомасында қаражат 
бөлінді. 

Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
қорғау 

Есепті жылы  елімізде еңбек нарығында 
сұранысқа кәсіби дағдылар мен біліктіліктерді 
игеру арқылы еңбек ресурстарының сапасы 
мен әлеуетін арттыру, жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту, еңбек делдалдығының тиімді үлгісін 
құру көзделетін нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың жаңа 
бағдарламасын жүзеге асыру жұмыстары ба-
сталды. Бағдарламаны жүзеге асыруға  2017 
жылы 449,3 млн. теңге бөлінді. Бағдарлама 
3161 адамды қамтыды. 

Б а ғ д а р л а м а н ы ң  « Б а ғ д а р л а м а 
қатысушыларын техникалық және кәсіптік 
біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік оқытумен 
қамтамасыз ету» бірінші бағыты бойынша 283 
адам қысқа мерзімді білім алды, ол жоспардың 
129% құрайды. 

4 оқу орталықтарында және 2 коллед-
жда («Қарағанды технология және сервис 
колледжі», «Абай көпсалалы колледжі») 
10 мамандық бойынша оқыту жұмыстары 
жүргізілді («Волынка» ЖШС, «Стежок» ЖШС, 
«Centerofservices» ЖШС, «Манас-Балхаш» 
ЖШС). 271 адам оқуды бітірді, 2012 адам 
жұмыспен қамтылды. 2018 жылы «Стежок» 
ЖШС оқу орталығында 15 адам алдағы 
ауқытта  тұрақты жұмысқа орналасумен ауы-
спалы оқуды жалғастыруда. 

Техникалық және кәсіби білім кадрларын 
даярлауға 16 адам жолдама алды.  

Екінші бағыт «Жаппай кәсіпкерлікті дамы-
ту» бойынша 45 адам 233,5млн.теңге сомасын 
құрайтын шағын несие алды. 

АШҚҚҚ (Ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қоры) арқылы 135,2 млн.теңге со-
мансында 35 адам несие алды, оның ішінде:

- 20 адам бордақылайтын алаң салуға 
65,4 млн.теңге соманы құрайтын несие алды;  

- 10 адам мал шаруашылығын дамытуға 
39,9 млн.теңге соманы құрайтын несие алды; 

- 3 адам 18 млн.теңге сомасына жүк 
автокөлігі – арнайы техникасын алды;

- 2 адам 11,9 млн.теңге сомасын құрайтын 
ТҚКС (Техникалық қызмет көрсету стансасы) 
құрылысына несие алынды 

«Қаржыгер» НС ЖШС арқылы 92,8 млн. 
теңге сомасында 8 адам несие алды:  

-   6 адам мал шаруашылығын дамытуға 
60,6 млн.теңге;

- 1 адам тұрмыс орталығын ашу үшін 
ғимаратты жөндеуге  14,2 млн.теңге;

- 1 адам сауда орталығын жөндеуге  18 
млн.теңге.

Екінші деңгейдегі банктен (Халық банкі) 2 
адам  5,5 млн.теңге сомасында несие алды:

- отбасылық бос уақыт өткізу орталығын 
ашуға (3,5 млн.теңге);

- шаштаразға жабдық алуға (2 млн.теңге).
21 жұмыс орны құрылды. 
Үшінші бағыт «Халықты жұмыспен қамтуға 

жәрдемдесу және еңбек ресурстарының 

ұтқырлығы арқылы еңбек нарығын дамыту» 
бойынша 2817 адам жұмыспен қамтылды, 
оның ішінде: 

-  2398 адам бос жұмыс орындарына;   
- 38 адам жастар практикасына. 17 меке-

ме мен ұйымдармен келісім-шарт жасалды. 
Қаржыландыру сомасы 9,5 млн.теңге;



20.01.2018 / №3 5АБАЙ - АҚИҚАТ abayhabar@mail.ru

«СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТҚА СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП»
(Жалғасы. Басы 1, 2 ,3, 4 бетте)

(Жалғасы 6 бетте)

- 22 жұмыс берушілермен 91 адам 
әлеуметтік жұмыс орындарына келісім-шартқа 
отырды. Қаржыландыру сомасы 9,1 млн.теңге;

- 248 адам қоғамдық жұмыстарға жол-
данды. Қоғамдық жұмыстар ұйымдастыруға  
27 мекеме мен кәсіпорынмен келісім-шартқа 
отырды. Қаржыландыру сомасы 12,8 млн.
теңге;

- инфрақұрылымдық жобаларға 46 адам 
қатысты.

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жап-
пай кәсіпкерлікті дамыту жаңа бағдарламасы 
шеңберінде ауданда 113,4 млн.теңге со-
масына 45 жұмыс орындарын құрумен 15 
инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылды, 

оның ішінде жұмыспен қамту орталығы 
арқылы 29 адам. Олар, жүргізілген жөндеу 
жұмыстары: 

-  3 мәдениет объектілері  27 млн.теңге 
сомасына;

-  7 білім беру объектілері 49,2 млн. теңге 
сомасына;

-  2 спорт объектілері 17,6 млн.теңге со-
масына;

-  3 тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
объектілері  19,6 млн.теңге сомасына.

Инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге 
асыру кезінде құрылған жұмыс орындарға 
жұмыспен қамту орталығы арқылы 46 
жұмыссыз азамат жолданды. 

2018 жылы Бағдарламаны жүзеге асыру 
үшін 368,1 млн. теңге бөлінді. 

Мемлекеттік басқарудың маңызды 
міндеттерінің бірі  азаматтардың негізгі 
әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз ету мен 
сақтау болып табылады.  

Барлық мұқтаж болған аудан азаматта-
ры әлеуметтік қолдаумен қамтылған: ҰОС 
ардагерлері, зейнеткерлер, мүгедектер, ар-
найы қолдауды қажет ететін балалар. Есепті 
жылы 6697 аудан тұрғындарына жалпы 90 
млн.теңгеден аса сомаға әлеуметтік қызмет 
көрсетіліп төлемдер жүргізілді. Әлеуметтік 
көмек бөлімі 312 жалғызбасты және қарт 
адамдардың, 65 мүгедек балалардың 
үйлерінде қызмет көрсетті.

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
бірыңғай жәрдемақы – аз қамтылған от-
басылар үшін арналған қолданыстағы үш 
әлеуметтік төлемді біріктіруді қарастырған 
жана форматтағы атаулы әлеуметтік көмек  
(АӘК) еңгізілеген. Оны төлеу үшін болжап 
алғанда 1322 алушыларға республикалық 
бюджеттен 23 млн. 251 мың теңге және 
жергілікті бюджеттен 1 млн. 608 мың тенге 
сомасы бөлінді. 421 алушыларға тұрғын үй 
көмегін төлеуге 10 млн.719 мың теңге бөлінді.  

Арнайы қолдауды қажет ететін тұлғаларға 
қолжетімді орта құру үшін ауданда 2012 
жылдан 2017 жылға дейін 85 объект паспорт-
талды, оның 55 объектісі әлі бейімделуді 
қажет етеді, 30 объект бейімделді. Барлық 
объектілер қолжетімді және «Қолжетімділіктің 
интерактивті картасы» порталына еңгізіліп 
баспасөзде жарияланды.  Есептік көрсеткіш 
70% құрайды, ол Бейімеудің аймақтық жоспа-
рына сәйкес келеді. 2018 жылы мүгедектердің 
өмір сапасын жақсарту мақсатында  жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен келесі іс-шаралар 
өткізу жоспарлануда: 

1. Арнайы гигиеналық құралдармен 
мүгедектерді  қамтамасыз етуге және ым тілі 
мамандары қызметін ұсынуға, мүгедектердің 
жеке оңалту бағдарламасына сәйкес жеке 
көмекшінің қызметтерімен қамтамасыз етуге 
жалпы 88 млн. 472  мың теңге сомасы бөлінді. 
(Арнайы гигиеналық құралдарға – 14 млн. 
865 мың теңге; ым тілі мамандары қызметіне 
– 2 млн. 928 мың теңге; жеке көмекшінің 
қызметтеріне – 66 млн. 296 мың теңге).

2. Үйде тәрбиеленіп оқитын мүгедек бала-
ларды материалдық қамтамасыз  етуге – 577 
мың теңге.

3. Жергілікті өкілдік органның шешімі бой-
ынша жеке санатты азаматтарға әлеуметтік 
көмек – 12 млн. 026 мың теңге (1 топ 
мүгедектеріне әлеуметтік көмектің қосымша 
түрі және 16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға  
– 2 млн. 170 мың теңге; түберкүлезбен 
ауыратындарға әлеуметтік көмек – 2 млн. 
193 мың теңге, Жеңіс күніне – 7 млн. 663 мың 
теңге)

Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір 
сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 – 
2018 жылдарға арналған іс-шаралар жо-
спарын жүзеге асыруға республикалық 

бюджет қаражатынан 15 млн. 297 мың 
теңге қарасытырлыған (Арнайы гигиеналық 
құралдарды алуға (қайта кірген) - 12 млн. 
242 мың теңге; ым тілі мамандары қызметінің 
сағаттары көбейгендігіне байланысты (жы-
лына 30 сағаттан 60 сағатқа дейін) – 3 млн. 
55 мың теңге).

2018 жылға жұмыспен қамту шараларының 
жәрдемдесуімен 1950 адамды қамту жоспар-
ланып отыр, жұмыспен қамту шараларының 
жәрдемдесуіне 23294 мың теңге сомасы 
аудандық бюджет қаражатын құрайтын бо-
лады.

Білім беру 
Ауданның білім беру даму стратегиясын 

анықтайтын негізгі құжат Қазақстан Респу-
бликасында білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы мен аталған 
бағдарламаны жүзеге асыру іс-шаралары 
болып табылады.  Ауданда 47 білім беру 
мекемесі қызмет жасайды: 31 жалпы білім 
беретін күндізгі мектеп,  4 кешкі мектеп, 9 
балабақша, 3 балалар өнер мектебі. 

2017 жылдың шілде айында ауданның 
білім беру мекемелері жүйесінде өзгерістер 
болды. Білім алушылар контентінің азаюына 
байланысты Қойбас бастауыш мектебі жой-
ылды. Абай мен Бұхар-Жырау аудандарының 
аумақтық шекарасының өзгеруі шеңберінде 
ауданның білім бөлімінің ведомствосына Ду-
бовка ауылының жалпы білім беретін мектебі  
мен Балалар өнер мектебі берілді. 

Ауданның стратегиялық міндеттерінің 
ішінде – мектепке дейінг і  б ілім беру 
қолжетімділігін жоғарлату міндеті бар. Ауданда 
23 мектепке дейінгі білім беру мекемелері (9 
балабақша, 8 мектеп-балабақша кешендері, 6 
шағын орталықтар) бар, онда 1 жастан 6 жасқа 
дейінгі 1866 бала тәрбиеленіп білім алуда, 
ол 84,5 % құрайды.  Мектепке дейінгі тәрбие 
мен білім алудың қамтуын жоғарлату үшін 
Құрма ауылдық округында 2018 жылы Құрма 
НМ жанында 50 орынды шағын орталық ашу 
жоспарлануда. 

Қоғамның әлеуметтік  тапсырысын 
қанағаттандыру мен білім беру саласының 
қызметін кеңейту үшін ауданда 9 қалалық  
және 22 ауылдық мектеп жұмыс жасайды, 
онда 7905 оқушы білім алуда. 

Ауданның 25 мектебі (81%)  типтік 
ғимаратта,  6 (19%) – бейімделген үй жайларда 
орналасқан. 13 – шағын жинақты мектеп (42%), 
оның ішінде  4 балалардың контингенті аз.  

2013 оқушыны базалық мектепке жеткізу 
міселесі 2 Газель автокөлігі мен 6 метеп авто-
бусымен жүзеге асырылады. 

26 мектепте 7701 оқушыға ыстық 
тамақ қамтамасыз етілген, оның ішінде 1-4 
сыныптардағы аз қамтыған отбасылардан 400 
оқушыға тегін ыстық тамақ ұйымдастырылған.   

1-11 сынып оқушыларын оқулықтармен 
қамту 100 % құрайды. 2017-2018 оқу жылына 
жергілікті бюджет қаражатынан 2,5,7 сынып-
тар үшін білім беру мазмұны жаңартылған 
оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер, 1 
мен 2 сыныптар үшін жұмыс дәптерлер және 
8 сыныптың билингвалық физика оқулығы  
алынды, барлығы  81 млн. 720 мың теңге со-
масына. 2018 жылы 3,6,8,10 сыныптар үшін 
білім беру мазмұны жаңартылған оқулықтарды 
127 млн. 742 мың теңге сомасына алу жоспар-
ланып отыр.

21 мектепте жаңа модификациялы ка-
бинеттер бар, ол қажеттіліктің 76% құрайды. 
2017 жылы облыстық бюджет қаражатынан 
мақсатты ағымды трансферт бойынша 
жалпы 10 млн. теңгеге 3 Робототехника 
лабораториясының жиынтығы  (Көксу НМ, 
Құрма НМ, А.Құнанбаев атындағы №5 мектеп-
гимназия) алынды. 2018 жылға жергілікті бюд-
жет қаражатынан 8 млн. теңге сомасына Абай 
қ. №12 тірек мектебіне (Ресурстық орталық) 
және Южный к. №9 мектеп-балабақша 
кешеніне 2 Робототехника лабораториясын 
алу, Абай қ. №10 мектеп-гимназиясының тех-
нология кабинетін жабдықтауға 5 млн.теңге 
жоспарланған. 

Ауданның 6 мектебіне (Көксу НМ, Құрма 
НМ, Южный к. №9 мектеп-балабақша кешені, 
Корниенко атындағы қосымша білім беру 
мектеп орталығы, Абай қ. №5 мектеп-гимна-
зия, №10 мектеп-гимназия) облыстық бюджет  
қаражатынан 6 млн. теңге сомасына 6 интел-
лектуалды ойын кабинеттері алынбақ.  

Ауданның білім беру мекмелерінің 
материалдық-техникалық базасы жыл сай-
ын нығайюда. 2017 жылы №10 МГ толық 

жөндеуіне жергілікті бюджет қаражатынан 143 
млн. 099 мың теңге бөлінді: 2017 жылы 100 
млн. теңге сомасына толық жөндеу жүргізілді, 
2018 жылы 43 млн.099 теңге сомасына толық 
жөндеуді аяқтау жоспарлануда.

Сондай-ақ, Абай қаласының тағы 3 
мектебінің толық жөндеуіне жергілікті бюджет 
қаражатынан әрқайсысына 50 млн. теңге 
сомасынан бөлінді:  №12 тірек мектебіне 
(Ресурстық орталық), №1 қосымша білім 
беру мектеп орталығына және №14 мектеп-
лицейіне.  

Облыстық бюджет есебінен 66 млн. теңге 
сомасына Топар к. Абай атындағы мектебі 
мен Ақбастау мектебінің  шатыры мен 
терезелерінің ағымды жөндеу жұмыстары 
жасалмақшы. 

2017 жылы 21 млн.824 мың теңге сомасы-
на облыстық бюджет қаражатынан ауданның 
18 мектебі 54 мультимедиялық жабдықтар 
жиынтығымен қамтылды. 

2018 жылға 9 млн. 920 мың теңге сомасы-
на облыстық бюджет қаражатынан ауданның 
14 мектебіне 20 ПАК жиынтығын алу жоспар-
ланып отыр. 

Аудан мектептерінің компьютерлік паркі 
1510  бірлігін құрайды, бір компьютерге 4,5 
оқушыдан келеді.  2017 жылы жергілікті 
бюджет қаражатынан 16млн.146 мың теңге 
сомасына 150  компьютер алынды. 2018 
жылға  15 млн.теңге сомасына 75 компьютер 
алу жоспарда тұр. 

Ауданның барлық мектептері жылдамдығы 
4 мбит/с-н 8 мбит/с дейінгі   Интернет 
желісіне 100% қол жеткізіп отыр. 2017 жылы  
қашықтықта орналасқан 12 ауыл мектептерін 
кеңжолақты Интернетке қосу міндеті облыстық 
трансферт есебінен 8 млн. 320 мың теңге со-
масына шешілді, онда өткен жылдың шілде ай-
ынан бастап «Астел» компаниясының спутник 
антенналары орнатылды. Бұл мектептерде 
интернет жылдамдығы 512 кБиттан 4 мБитқа 
артты. Аудан мектептерінде Интернет желісіне 
қолжеткізу қызметін көрсетуге  8 млн. 766 мың 
теңге жұмсалды, 2018 жылға облыстық бюд-
жеттен 17 млн. 086 теңге жоспарланып отыр. 

Білім беру қызметінің сапасын арттыру 
мен жаңа ақпараттық-технологияларды 
жүйелі пайдалану мақсатында 2017 жылы 
барлық мектептер «Білім Медиа Групп» 
компаниясының Сандық білім беру ресур-
сына қосылды, оған облыстық бюджеттен 7 
млн. 190 мың теңге бөлінді. Осы мақсатқа 
сондай сомадағы қаражат 2018 жылға да 
қарастырылып отыр. Ағымдағы жылы 672 мың 
теңге қаражаты «Әлеуметтік желілерді талдау» 
оқушылардың интернет сайттар мониторингісі  
автоматтандырылған бағдарламасына қол 
жеткізуге бөлінді.  

Жаңа формациядағы мұғалімді даярлау 
қазіргі таңда басым бағыт болып табылады. 
Аудан мектептерінде барлығы - 904 педагог 
қызмет жасайды, оның ішінде 27 жас маман. 
2017-2018 оқу жылына педагог кадрларының 
қажеттілігі туындап тұрған жоқ. Білім берудің 
жаңа мазмұнына көшу мен бағалаудың жаңа 
жүйесін қамту үшін ауданның 172 педагогы, 
директорлар мен орынбасарлар, жәнеде 
білім бөлімінің әдіскерлері Педагогикалық 
шеберлік орталығы мен біліктілікті жоғарлату 
институты базасында курстан өтті. Мектеп 
пен мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің 
директорларының 100% менеджмент са-
ласында біліктіліктерін жоғарлатып қайта 
даярлаудан өтті. 

2015-2020 жылдарға үш тілді білім беруді 
дамыту  Жол картасын орындау шеңберінде 
мұғалімдерді әртүрлі форматтағы тіл курста-
рына оқыту жүзеге асырылуда.  2016 жылдан 

бастап ауданда «Шетелде оқу» жобасы іске 
асырылуда. 2017 жылдың  қараша айын-
да жаратылыстану-математика циклының 
мұғалімдері арасында өткен «Үздік замануи 
сабақ» аудандық конкурсының жеңімпазы 
- Мичурин НОМ математика және информа-
тика мұғалімі С.Р.Байтұлов «Математика мен 
физиканы оқытудың ерекшеліктері» тақырыбы 
бойынша тағылымдамадан өту үшін Словакия 
Республикасының Евразиялық академиясына 
жолдама алды. 2018 жылға «Жетістікке жет-
кен мұғалім - табысты оқушы кепілі» жобасы 
шеңберінде химия, биология, информатика 
және физика пәндері мұғалімдерінің арасында 
өтетін аудандық конкурстың қорытындысы 
бойынша бір мұғалімді біліктілігін арттыруға 
шетелге жолдау үшін 1 млн.теңге қаражаты 
жоспарланды. Ағымды жылы «Табысты мек-
теп – табысты мемлекет» жобасы шеңберінде 

жалпы білім беретін мектептер арасында 
«Мектеп күні - 2018» аудандық конкурсы және 
жас педагогтар арасында «Педагогикалық 
дебют - 2018» конкурсы өткізілмек. 

Сабақтан тыс уақытта оқушылардың 
шығармашылық әлеуетін дамытуға қосымша 
білім беру мүмкіндігін туғызады. Ауданда 
қосымша білім беретін 3 мекеме бар: Абай 
қ., Топар к. және Дубовка а. 746 оқушыны 
қамтитын балалар өнер мектебі. Балалар 
өнер мектептерінің материалдық-техникалық 
базасын нығайту үшін 2017 жылы 9 млн. 
300 мың теңге сомасына жергілікті бюджет 
қаражатынан музыкалық аспаптар алынды 
(домбыралар, баяндар, аккордеондар, ро-
яльдар, скрипкалар, флейталар, ысқылар, 
саксафондар). 

2016 жылдан бастап инженерлі және 
ғылыми-техникалық білімді қамту үшін Абай 
қ. №1 мектебі мен Топар кентінің Корниенко 
атындағы мектебінің базасында «3D – графи-
ка, 3D - модельдеу» және «Техникалық мо-
дельдеу мен құрастыру» үйірмелері ашылған 
Қосымша білім беру орталықтары жұмыс 
жасайды. Аталған үйірмелердің әрі қарай да-
муына 6 млн. 666 мың теңге жұмсалды. Смарт-
оқыту үшін білім контенттерін техникалық 
қамтамасыз ету үшін №14 мектеп-лицейінде 
2016 жылдан бастап «Мектеп-ТV» мектеп 
телевидениесін еңгізу бойынша жұмыстар 
атқарылуда, жаңа модификациялы жабдықты 
сатып алу үшін қосымша 10 млн.теңге 
жұмсалды. 

Техникалық білімнің сапасын арттыру 
мақсатында, оқушыларды техникалық салаға 
тарту үшін, инженерлік кәсіптің мәртебесін 
жоғарлату үшін 2017-2018 оқу жылында №1 
мен Корниенко атындағы 2 қосымша білім 
беру мектептері «Болашақтың инженерлері» 
облыстық жобасына енді. 

Дене шынықтыру және спорт 
Дене шынықтыру  және  спортпен 

шұғылданатындар аудан тұрғындарының 
30% қамтиды. Спорт инфрақұрылымы да-
муда. 124 спорттық құрылыстар қызмет 
жасайды, тұрғындардың барлық әлеуметтік 
топтарына дене шынықтыру және спортпен 
айналысу үшін барлық жағдай жасалған, дене 
шынықтыру мен сауықтыру және спорттық 
құрылыстар тиімді түрде қолданылып жатыр. 

128 мектептің спорт секцияларында 
футболға, волейболға, баскетболға, грек-рим 
күресіне, қазақ күресіне, тоғызқұмалаққа, 
шашкиға, шахматқа, шаңғыға, боксқа және 
жеңіл атлетикаға 2830 оқушы қатысады. 

Ауданның спортзалдарының материалдық-
техникалық базасы жыл сайын нығаюда. 2017 
жылы 10,0 млн. теңгеге жаңа жабдық сатып 
алынды. 2018 жылға 10 млн. теңгеге спорт 
жабдығын алу жоспарланды. 

Бұқаралық спортты дамыту мен дені 
сау ұрпақ тәрбиелеудегі үлкен рөлді, әрине, 
әлемдік атаққа ие болған бір топ спортшы-
лар өсірген  Балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебі атқарады. Мектепке 733 
жасөспірім келеді, спорттың 9 түрінен спорттық 
жаттығулар ұйымдастырылған. Волейбол, 
қазақ күресі, жеңіл атлетика, бокс бойын-
ша БЖСМ филиалдары Топар, Карабас 
кенттерінде, Вольный, Сәрепті, Құлаайғыр 
ауылдарында ашылған. Абай қ. «Жігер» 
стадионында  47 адам пауэрлифтингпен, 
150 адам футболмен айналысады. Олар 
«Абай» шахтасының командасы, «Жігер» 
футбол сүйер командалары және «Жастар» 
облыстық футбол мектебі мен «Шахтер» 
футбол клубының 3 балалар тобы. Топар 
кентінің стадионында  70 адам футболмен 
шұғылданады. «Дене шынықтыру және спорт 

туралы» ҚР Заңын орындау үшін 2017 жылы 
Абай ауданының дене шынықтыру және спорт 
бөлімі 103 спортшыға спорт разрядтарын 
берді. Ауданда мүмкіндігі шектеулі жандарды 
бұқаралық спортқа тартуға үлкен назар ау-
дарылады. 40-тан астам мүгедектер шашки, 
шахмат, үстел теннисі және жеңіл атлетика 
бойынша жыл сайынғы сайыстарға қатысады. 

2017 жылы ауданда 88 көпшілік спорт 
іс-шаралары өткізілген,  оған 24 мың адам 
қатысты. Аса маңызды іс-шаралар «Қарлы 
қыс» аудандық қысқы спартакиадасы, 
«Сарыарқа» жазғы спартакиадасы, Топар кенті 
тұрғындары арасында шаңғымен сырғанау 
бойынша жарысы, қазақ күресі бойынша 
«Сарыарқа барысы» жарысы, Қарағанды 
қаласының командасы мен Абай қаласының 
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«СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТҚА СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП»
(Жалғасы. Басы 1, 2 ,3, 4, 5 бетте)

құрама командасы арасындағы хоккейден 
жолдастық матчы. 

«Қазақстан Республикасындағы халықтың 
дене тәрбиесi даярлығының Президенттiк 
сынамалары туралы» ҚР Үкіметінің Қаулысын 
еңгізу  бойынша белсенді түрде жұмыс 
атқарылуда, 2017 жылы сынамалардан өтуге 
3 мыңнан астам адам қатысты. 

2017 жылы спорт жарыстарын өткізуге 125 
мың теңге қаражаты бөлінді, спорттың әр түрі 
бойынша облыстық жарыстарға аудан коман-
дасы мүшелерінің дайындалуы мен қатысуы 
үшін -1 млн. 593 мың теңге жұмсалды. 

Ағымды жылы дене шынықтыру және 
спорттың алдағы уақытта дамуына  47 млн. 
800 мың теңге сомасы ауданның 3 мектебіне 3 
көпфункционалды корт орнату жоспарлануда. 
(Топар к. Момышұлы атындағы НМ, Қарабас к. 
№15 мектебі, Сәрепті а. Дзержинская).  Дене 
шынықтыру және сауықтыру орталығының 
ашылуы басталды, жабық жүзу бассейннің 
ашылуы күтілуде. 

Денсаулық сақтау 
Халықтың денсауылығын сақтау мен 

нығайту әрқашанда біздің еліміздің басты 
назарында.  

Ауданымызда денсаулық сақтау жүйесін 
жаңғырту  бойынша біршіма шаралар 
қабылданған.  Ерте қалпына келтіру емі 
мен медициналық оңалту технологиялары 
еңгізіген. 

Түберкүлезбен күрес басымды бағытта 
тұр.  2017 жылы тексеріске жататын 
тұрғындардың 100% флюрографиялық 
қараудан өтті. Амбулаториялық ем қабылдап 
жатқан және түберкүлездің белсенді форма-
сы бар науқастарға  аудандық мәслихаттың 
шешімімен 3964 теңге мөлшерінде ай-
сайынғы төлем қарастырылды. Осы мақсатта 
2018 жылға 2 млн. 193 мың теңге қаражаты 
қарастырылып отыр. Сапалы жедел дәрігерлік 
жәрдем көрсетуге Аудандық аурухана 4 жедел 
жәрдем автокөлігін алды.  Орталық аудандық 
аурахананың үш қабатты бас корпусын толық 
жөндеуге 100 млн.теңге қаражаты жұмсалды. 

Тұрғындарға сапалы медициналық қызмет 
көрсету жұмыстарын жақсарту мақсатында 
есепті жылы қала ауруханасы 50 млн. 929 мың 
теңгеге медициналық жабдықпен қамтылды, 
оның ішінде лизингқа диагностикалық ультра-
дыбысты стационарлық жүйесі, бронхоскоп, 
фиброгастроскоп, жан сақтау бөліміне өкпені 
жасанды желдету аппараты сатып алын-
ды. Ауруларды тасымалдау үшін арнайы 
жедел жәрдем автокөлігі алынды. Аурулар-
ды ерте сатыда анықтау бойынша ұлттық 
скрининг бағдарламасын жүзеге асыруға 
республикалық бюджеттен қала және іргелес 
кенттерге  10 млн. 603,9 мың теңге мөлшерінде 
қаражат бөлінген. Ағымды жылдың сәуір 
айында «Кезексіз емхана» бағдарламасы бой-
ынша  электрондық кезек жүйесі орнатылмақ. 
Қағаз негізіндегі құжаттар айналымын азайту 
мақсатында КМАЖ, СНЭР, ГАЖ, ЖМК-а 
АДАҚ және тағы басқа бағдарламалық 
кешендер еңгізілген.  Ауруларды қолдау 
қызметі жұмыс жасайды, ол туралы ақпарат 
кәсіпорынның сайтында және ақпараттық 
стендта жарияланған. 

Мәдениет 
Азаматтарды адамгершілік пен патриоттық 

рухта тәрбиелеуде мәдениет мекемелері 
үлкен рөл атқарады.  

Ауданымызда 17 мемлекеттік кітапхана 
бар, оның ішінде 14 – ауылдық, 3 – қалалық. 
2017 жылы кітапханалар 17792 оқырманға 
қызмет көрсетті,  кітап берілімі 346815 да-
наны құрады. Жалпы келу саны  - 173592. 
Есепті жылы Топар к., Көксу а.  және Южный 
к. кітапханаларында балалардың кітап оқу 
бұрыштары құрылып, 1,5 млн.теңге сомасына 
арнайы балалардың кітапханалық жиһазы 
алынды. Аудандық бюджеттен бөлінген 3 
млн.теңгеге  2092 дана жаңа кітап алынды. 
Ұтқырлықты қамтамасыз ету мақсатында 2018 
жылы кітапханалар үшін УАЗ автокөлігі сатып 
алу жоспарланып отыр. «Рухани жанғыру» 
бағдарламасын орындау үшін Агрогородок а. 
ауылдық кітапханасын мәдени бос уақыт өткізу 
орталығына трансформациялау мен жаңғырту 
бойынша сынама жобасын жүзеге асыру  жо-
спарлануда. Осыған  1,2 млн. теңге сомасы 
қарастырылып отыр. Сонымен қатар ағымды 

жылда 3 млн.теңгеге кітапханалар үшін жаңа 
әдебиеттер алу және т.б. қарастырылған

Ауданның мәдени бос уақыт өткізу 
орталықтары 18 объектіні қамтиды, оның 
ішінде клуб түрінде 16 мекеме, мәдениет және 
демалыс саябағы, «Жігер» қалалық стадионы. 

2017 жылы 34млн. 707,7 мың теңге сома-
сын құрайтын аудан бюджетінің қаражатына  
«Жігер» қалалық стадионына  абаттандыру  
жұмыстары жүргізілді. Нәтижелі жұмыспен 

қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту  
бағдарламасы шеңберінде 9 млн. тенгеге 
Дубовка ауылының Мәдениет үйін жөндеу 
жобасы жүзеге асырылды.   

Мекемелердің материалдық-техникалық 
базасы нығайтылды. Аудандық бюджеттен 
бөлінген қаражатқа Абай қ. АМҮ мен 8 ауылдық 
мәдениет объектілері үшін кәсіби дыбыс 
құрал-жабдығының жиынтығы алынды; қазақ 
халық аспаптар оркестрі үшін музыкалық 
аспаптар алынды; көркем шығармашылық 
қатысушыларына сахналық киім тігілді; Топар 
к. «Энергетик»  МҮ перделер мен сахналық 
киім тігілді.  

2017 жылы аудан бойынша барлығы 2649 
мәдени-көпшілік іс-шаралар  өткізілді, оның 
ішінде ауылдарда 2376. Іс-шараларға келген 
адамдар саны 207 200 адам, оның ішінде 
ауылдарда 7 мың адам. 

2018 жылы аудан бюджетінің қаражаты 
есебінің  15886 мың теңге сомасына Жартас 
а. ауылдық мәдениет үйі шатырының ағымды 
жөндеуі және 23925 мың теңге сомасына То-
пар к. МҮ ағымды жөндеуі жоспарланып отыр. 

Жастар саясаты 
Аудан жастарының саны  13748 мың 

адамды құрайды. Есепті жыл ішінде ауданның 
жастар ресурстық орталығымен 9575 адамды 
қамтыған  243 іс-шара өткізілді.  

Есепті жылы мемлекеттік жастар саясатын 
жүзеге асыруға 9 млн. 434 мың теңге бөлінді, 
оның ішінде  іс-шаралар өткізуге - 1 млн. 885 
мың теңге. Осы қаражатқа ауыл жастарының 
аудандық форумы, шығармашыл жастардың 
фестивалі өткізілді. Мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс шеңберінде 825 мың теңге  со-
масына «Жас патриот мектебі» жастардың 
жаңа қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу 
бойынша жобаны ұйымдастыру және өткізу» 
жобасы жүзеге асырылды. Жоба шеңберінде 
волонтер клубы, экологиялық қозғалыс, асық, 
пейнтбол, КТА ойындары бойынша турнирлер 
және т.б.ұйымдастырылды. 

Тілдерді дамыту және ономастикалық 
жұмыс

2 0 1 7  ж ы л ы  Т і л д е р д і  д а м ы т у 
бағдарламасын жүзеге асыруға жалпы 1 
млн. 222 мың теңге 3 топты мемлекеттік 

және ағылшын тілін оқытуға (1 млн. 626 мың 
теңге) және әртүрлі конкурстар, семинарлар, 
дөңгелек үстелдер, фестивальдар мен басқа 
да мемлекеттік тілді насихаттау бойынша іс-
шараларды өткізуге (250 мың теңге) бөлінді. 

«Қазтест» жүйесі бойынша біздің ауданнан 
сынақтан 67 адам өтті, ол жоспарға сәйкес 
келіп тұр.  

2018 жылға тіл саясатына 1 876 мың теңге 
қаржыландыру көзделіп отыр. 

Ономастика саласында жұмыстар 
өткізілуде. Ауданда 341 геонимдер (көшелер, 
тұйық көшелер, шағын аудандар және т.б.) бар, 
олардың атаулары  15,2% моральды тұрғыда 
ескірген. Есепті жылы оларды қайта атау 
жұмыстары жүргізілді. Қорытынды бойынша 
облыстық комиссияға көшелерді қайта ату 
бойынша ауданнан 35 өтініш жолданды. 

Ішкі саясат 
Қоғамдық-саяси жағдай тұрақты бақылауға 

алынған. Елді мекендер мен ірі кәсіпорындар 
жағдайының күнделікт і  мониторингіс і 
жүргізіледі. Аудан кәсіпорындары мен 
мекемелерінде жалақы бойынша берешектер 
жоқ.  БАҚ және әлеуметтік желі мониторингісі 
жүргзіледі. 

Ауданда 25 үкіметтік емес ұйымдар, 6 
саяси партиялар, 7 кәсіподақ ұйымдары, 7 
этномәдени орталықтары қызмет жасайды. 

28 д іни ұйымдар т іркелген:  оның 
ішінде Ислам– 3, православиялық  – 3, 
католицизм – 1, протестантизм – 21. Діни 
экстремизмнің алдын алуға және дәстүрлі 
құндылықтарды насихаттауға 2017 жылы 2290 
мың теңге бөлінді. Теологтар мен дәстүрлі дін 
қызметкерлерін тартуға бағытталған 2 жоба 
жүзеге асырылды. 

2018 жылға  4 млн. 100 мың теңге 
қарастырылып отыр, олар  адрестік алдын 
алу жұмыстарына, имамдарға сыйақы төлеуге 
және дін мәселесі бойынша АТТ тартылған 
мүшелерге төлеу үшін жұмсалмақ. 

2017 жылы мемлекеттік ақпараттық 
саясатқа 12 млн. 436 мың теңге бөлінді. 

«Сарыарқа» телеарнасында аудан өмірі ту-
ралы халықты ақпараттандыру жұмыстары 
жүзеге асырылды. (25 сюжет), «5 Канал» 
телеарнасында (9 сюжет), «Индустриальная 
Караганда» облыстық газетінде (37 мақала) 
және «Орталық Казақстан» (35 мақала).

Аудандық газетте 33 тұрақты айдар бар, 
олардың 5 «Рухани жаңғыру» қоғамдық са-
наны жаңғырту бағдарламасына  арналған. 
2017 жылы Жолдау мен бағдарламаларды 
насихаттау бойынша 188 мақала жарияланған 
болатын. 

5 жобаны жүзеге асыру үшін 2017 жылы 
мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа 399 мың 
теңге бөлінді. 2018 жылы 6 жобаны жүзеге 
асыруға 7 млн. теңге қарастырылып отыр. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
шеңберінде 27 әлеуметтік жобаны жүзеге 

асыру жоспарланып отыр, 2017 жылы оның 3 
іске асырылды. 

Азаматтадың өтініштері
2017 жылы Аудан әкімі аппаратына жеке 

және заңды тұлғалардан  568 жазбаша және 
ауызша өтініштер келіп түсті, ол былтырғы жыл 
деңгейінен 0,3% жоғары (566). Өтініштердің 
басым көпшілігі жер пайдалану мәселесі 
(31%) және тұрғын үй сипатындағы өтініштер 
(22%). Барлық өтініштер қаралды, 98,6% 
жауптар берілді, оның ішінде түсіндірме 
түрінде; өтініш берушілердің 1,4% мәселесін 
шешуге қолданыстағы заңнама негізінде бас 
тартылды. 

Аудан әкімі блогына 83 өтініш келіп 
түсті, 47 – облыс әкімінің блогына. Көбінесе 
коммуналдық және тұрғын үй мәселесі бойын-
ша  өтініштер. Барлық сұрақтарға түсіндірме 
жауаптары берілді. 

Былтыр барлығы 27020 мемлекеттік 
қызмет көрсетілді (96 түрі). Оның ішінде: қағаз 
түрінде көрсеткен қызмет - 3700, Мемкорпо-
рация арқылы - 6959, Электрондық үкімет 
порталы арқылы -14830, электрондық түрде 
көрсетілген қызмет -1531.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл 

Ауданда азаматтық қоғам субъектілерін, 
үк іметт ік  емес ұйымдарды сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге асы-
ру бойынша қызметке тарту шаралары 
жүргізіледі, олардың қатысуымен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тақырыпта 16 «дөңгелек 
үстел» және 2 семинар өткізілді. Мемлекеттік 
мекемелерде сенім телефондары, жәнеде хат-
тар мен шағымдар үшін жәшік орнатылған. Әкім 
аппараты сайтында «Сыбайлас жемқорлықпен 
күрес»  бөлімі бар, онда осы бағытта 
атқарылған жұмыстар туралы хабарланады. 
«Абай-ақиқат» аудандық газетінде сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тақырып бойынша айдар 
ашылған, онда сыбайлас жемқорлықпен күрес 
туралы ҚР Заңнамаларындағы өзгерістер 
мен толықтырулар жайлы жарияланып, 
мемлекеттік мекеме мен құқық қорғау орган-
дары басшылары мен мамандарының жари-
яланымдары жарық көреді. Есепті жылда 16 
мақала жарияланды. 

Құқық бұзышылықтың алдын алу 
Абай ауданының ішкі істер басқармасымен 

2017  жыл  іш інде  қылмыстық  құқық 
бұзушылықтың алдын алу, анықтау, ашу, тер-
геу жүргізу,  қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті 
сақтау бойынша  жұмыстар жүргізілді.  Жыл 
қорытындысы бойынша жедел ақпарат 
2,8% қылмыстық құқық бұзушылық саны 
өскендігімен негізделеді. (846-дан 870-ке 
дейін). Кәмелетке толмағандардың құқық 
бұзушылығының 240 % өсуі байқалды. (5 –н 
17-ге дейін).

Сонымен қатар алдағы уақытта  жасалған 
құқық бұзушылық саны төмендеді 16,3% (129-
н 108-е дейін). 3,8% жол көлік оқиғаларының 
саны  азайды (52-н 50-ге дейін). Алкогольдік 
мастану мен отбасылы тұрмыс саласында 
жасалған қылмыстық құқық бқзушылық 
анықталмады. 36,4% қасақана өлтіру, 50,0% 
қарақшылық шабуылдар,  9% ұрлық саны 
азайды. 

Қылмыстың ашылуы көбеюде: ауыр және 
аса ауыр қылмыстардың ашылу деңгейі 
байқалады 78,2% құрайды, былтырғы жылы 
- 73,8%; қасақана қылмыс бойынша  90,9% 
(2016жылы 81,8%). 

Құрметті аудан тұрғындары!!!
Барлықтарыңызға бірлікте атқарған 

еңбектеріңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін.  
Тек күшімізді біріктіре отыра ған біз жаңа 
шыңдарға жетеміз. 

Осы жылы біз стратегиялық бағыттағы 
жолымызды жалғастырамыз.  Биылғы 
жылдың айтулы оқиғасы – біздің еліміздің 
жетістіктерінің басты нышаны мен жеңісіне 
айналған Астананың 20-жылдығы. 

Қазіргі таңда біздің мемлекетіміз Төртінші 
өнеркәсіптік революция элементтерін кең 
түрде еңгізуге негізделген дамудың жаңа сапа-
сын талап етеді. Жаңа Жолдау технологиялық, 
экономикалық және әлеуметтік салалардағы 
терең және қарқынды өзгерістер дәуіріне 
Төртінші өнеркәсіптік революция әлеміне 
бейімделу мен жетістікке жету жолдарын  
айқындайды. 

Біздің ауданның әр тұрғыны  жаңа заманға 
сай болу үшін қолынан келгенше бәрін жа-
сау керек. Елбасы айтқандай: «...Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы тарихи 
өрлеу бастауында тұрған біртұтас ұлт болуы-
мыз керек».
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Промышленность и инвестиции. 
Промышленность региона представлена 

следующими отраслями:    горнодобывающая 
промышленность и разработка карьеров 
(63,1%); обрабатывающая промышленность 
(7,1%); электроснабжение, подача газа, пара 
и воздушное кондиционирование (29,4%); 

водоснабжение, канализационная система, 
контроль за сбором и распределением от-
ходов (0,4%). 

По итогам 2017 года объем производства 
продукции промышленными предприятиями 
составил 78500,0 млн.тенге (2016 год- 72321,5 
млн.тенге). Индекс физического объема – 
105,6%.

В 2018 году на шахте «Абайская» начнутся 
работы по демонтажу оборудования в лаве 
341К10С и монтажу оборудования новой лавы 
22К18С. Запуск новой лавы запланирован на 
3 квартал 2018 года.

 ЦОФ «Восточная» проводит поэтапную 
модернизацию предприятия. За период 2015-
2016 годы  реализованы 3 инвестиционных 
проекта на общую сумму 13,5млн.тенге (стро-
ительство хвостохранилища -первый пусковой 
комплекс, замена отсадочной машины ОМ-24 
на МО-424, замена вагонотолкателя). В про-
шлом году в целях обогащения угля трудной 
и очень трудной степени обогатимости были 
внедрены тяжелосредние гидроциклоны. На-
чато строительство нового хвостохранилища 
на втором пусковом комплексе. Реализация 
данных проектов позволит увеличить выход 
угольного концентрата на 3-4%, производить 
очистку воды и складирование флотохвостов 
в течение 20 лет. В 2018-2020 годах планиру-
ется реализовать 4 инвестиционных проекта 
на общую сумму 30 млн.тенге (строительство 
нового хвостохранилища-второй пусковой 
комплекс), приобретение 16 бункеров (бетон-
но-дозирующее устройство для автоматиче-
ского дозирования добавочных компонентов) 
и замена металлической конструкции одного 
или двух агрегатов.  В 2018 году планируется 
вложение инвестиций в сумме 7 млрд.тенге. 

В прошлом году начата и будет продол-
жена поэтапная модернизация ГРЭС ТОО 
«КазахмысЭнерджи»  по замене турбоагрегата 
№2 типа К-50-90 на турбоагрегат типа К-130-
8,8, который позволит увеличить вырабатыва-
емую мощность электроэнергии на 215 МВт. 
Запуск турбоагрегата №2 запланирован на 
март текущего года.  Начаты работы по модер-
низации котельных агрегатов №1 и №3, запуск 
которых запланирован на 2018 год. 

В целом в 2018 году объем промышлен-
ного производства будет увеличен на 1,6% 
и составит 79 млрд.771 млн.тенге, ИФО 
– 100,4%. Объем горнодобывающей про-
мышленности в 2018 году составят 43 млрд.
тенге (ИФО– 100,3%), объем производства 
обрабатывающей промышленности  составит 
5 млрд.550 млн.тенге (ИФО – 100,2%), объемы 
производства электроснабжения составят 24 
млрд.290,5 млн.тенге (ИФО- 100,2%), объемы 
производства водоснабжения, канализаци-
онной системы, контроля за сбором и рас-
пределением отходов составят 308 млн.тенге 
(ИФО – 100,2%).

Развитие региона в значительной степени 
зависит от того, насколько благоприятная сре-
да создана для привлечения в него инвестици-
онных потоков. Объем инвестиций в основной 
капитал составил 11 млрд. 504 млн. тенге или 
132,9 % к прошлому году(8млрд.653,7млн.
тенге).  ИФО – 129,7%.

 В структуре источников финансирования 
инвестиций в основной капитал доля соб-
ственных средств составляет 68% (7787,3млн.
тенге), доля бюджетных средств – 29% (3315,7 
млн.тенге), заемные средства – 3% (401,2млн.
тенге). Стоит отметить, что около 67%  всех 
инвестиций приходится на  промышленность, 
обеспеченную за счет реализации инвестици-
онных проектов на:

- ГРЭС ТОО «КазахмысЭнерджи» - 2253,6 
млн.тенге;

- АО "АрселорМиталл Темиртау" (шахта 
«Абайская», и ЦОФ «Восточная») – 2572,5 
млн.тенге;

- АО «Караганданеруд» - 13,1 млн.тенге;
- Предприятие «Казводхоз» - 960 млн.

тенге;

«СЛЕДУЯ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ КУРСУ»
 - СПК «Сары-Арка» - 273 млн.тенге.
 Одним из перспективных инвестици-

онных проектов является «Разведка метана 
угольных пластов на участке Шерубай-Нурин-
ский», осуществляемого АО «КазТрансГаз» и 
СПК «Сарыарка». Прогнозные ресурсы со-
ставляют 50 млрд.м3, площадь геологического 
отвода– 29,32 кв.км. Проект обеспечит наш 
регион газовым топливом, позволит снизить 

газоопасность добычи угля, улучшить эколо-
гию и создать новые рабочие места.

 На  Шерубай-Нуринском угленосном 
разрезе предприятием ТОО «Sherubai Komir» 
реализуется  инвестиционный проект «Добыча 
угольной продукции  открытым способом»  с 
периодом  реализации 2014-2023годы. Общая 
стоимость проекта 4 млрд.тенге, будет  созда-

но 57 рабочих мест. В прошлом году проведено 
строительство 2-х высоковольтных линий, при-
обретены  модульные  контейнеры, проведены 
вскрышные работы.  В этом году уголь будет 
добываться открытым способом. В настоящее 
время заключены договора поставки угля с 
крупными потребителями Карагандинской 
области:  ТОО ГФК «Трейд», ТОО «Евромет». 

 В 1 полугодии 2018 года планируется 
запуск проекта «Производство конвейерных 
роликов»  совместного предприятия ТОО 
«Деметра-2005» с французской компанией 
«ROULEAUXPACK». Проектом предусмотрено 
производство конвейерных роликов с приме-
нением европейских технологий и комплекту-
ющих. Первоначально планируется выпуск 3 
тыс. штук роликов в год, в перспективе - до 30 
тыс. штук роликов в год. Участие французских 
инвесторов в проекте заключается в предо-
ставлении современного производственного 
оборудования. Поставка, монтаж и наладка 
оборудования запланированы во втором квар-
тале 2018 года. Общая сумма инвестиций 370 
млн.тенге, будет создано 20 рабочих мест.

 С целью расширения и модернизации 
производства ТОО «Стежок» запланирована 
реализация проекта по восстановлению про-
изводственного комплекса Абайской швейной 
фабрики, изготовлению ассортимента верхней 
повседневной одежды, текстильных изделий 
под брендом Абайской швейной фабрики. В 
настоящее время выкуплен у АО «KaspiBank» 
промышленный комплекс бывшей Абайской 
швейной фабрики,  на котором ведутся ре-
монтные работы. В долгосрочной перспективе 
целью проекта является производство ткани 
и ниток (из грубой и мягкой шерсти). Общая 
стоимость проекта составляет 1026 млн.тен-
ге. Возобновление частичной деятельности 
промышленного комплекса планируется в 
ноябре 2018 года. Выход на проектную мощ-
ность-2025 год. 

 В Карту поддержки предприниматель-
ства области вошло 3  инвестиционных про-
екта на общую сумму 5 млрд. 101 млн. тенге, 
с созданием 201 рабочих мест. Это проекты по 
созданию современного тепличного комплек-
са» ТОО «Топарские теплицы», строительство 
колбасного цеха» ТОО «Волынка», организа-
ция производства по переработке биоотходов 
ТОО АПК «Волынский» с.Дубовка. Создано 
201 новых рабочих мест.  

Казахстанское содержание. 
С 2009 года начата последовательная ра-

бота по увеличению казахстанского содержа-
ния в государственных закупках, укреплению 
связей с национальными производителями, 
поддержке отечественных производителей. В 
Каталог отечественных товаропроизводителей 
Карагандинской области  включены предпри-
ятия АО «Караганданеруд» и ЮТРУ АО ТЭМК.

По итогам года совокупный объем за-
купок товаров, работ и услуг составил 163,7 
млн. тенге (из них казахстанское  содержание 
-  128,6 млн. тенге или 78,6%), что к анало-
гичному периоду 2016 года составило 95,2% 
(134,2 млн. тенге).

В целях развития и поддержки местных 
товаропроизводителей предприятия района 
ежегодно принимают участие в региональном 
конкурсе-выставке «Лучший товар Казахста-
на».

Малый и средний бизнес. 
В соответствии с поручением Главы 

государства в районе принимаются необ-
ходимые меры государственной поддержки 
для открытия новых производств, увеличения 
количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Число субъектов малого и среднего бизне-
са в районе составило 2242 единиц с ростом 
1,8%, количество занятых в этой сфере соста-
вило 5800 человек с ростом 1,5% к прошлому 
году. Объем произведенной продукции, работ 
и услуг составил 9 млрд. 800 млн.тенге, что 
выше уровня прошлого года на 5,4%.

Одним из главных инструментов разви-
тия предпринимательства  является Единая 
программа поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020». Общий ин-
вестиционный портфель программы за 2017 
год составил 8 проектов на общую сумму 
321,5 млн.тенге.

 В части субсидирования процентной 
ставки по кредитам поддержаны 7 проектов на 
сумму 318,5 млн. тенге с созданием 7 новых 
рабочих мест. Гарантией фонда «Даму» обе-
спечен 1 проект -ТОО «Петро Ойл» на общую 
сумму - 48 млн.тенге.

По грантовому финансированию одобрен 

1 проект на сумму 3 млн. тенге - ИП «Ferrum» 
Сидоренко С.Н. проект «Производство кован-
ных изделий и элементов художественной 
ковки».

Продолжается обучение населения осно-
вам предпринимательства. По итогам 2017 
года 134 человек прошли обучение по про-
грамме «Бизнес – советник», проведено 24 
выездных совещаний, проконсультировано 
более 300 начинающих предпринимателей.

Одним из показателей, влияющих на раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства, является розничный  товарооборот. По 
итогам 2017 года объем розничной торговли 
в реальном выражении  составил 5 млрд. 
624 млн.тенге, что больше уровня прошлого 
года на 2,1%.

В рамках исполнения Плана мероприятий 
по обеспечению экономического роста за 
прошлый год в районе открыто 8 объектов 
торговли, туризма и услуг на общую сумму 

инвестиций 390 млн.тенге, при этом создано 
59 новых рабочих мест и дополнительно 
поступило 1,5 млн.тенге налогов в местный 
бюджет:

- г.Абай – 3 объекта на общую сумму ин-
вестиции 340 млн.тенге с созданием 44 новых 
рабочих мест (колбасный цех ТОО «Волынка», 
2 павильона ТОО «СарыАрка Нан»);

- п.Топар – 4 объекта на 36 млн.тенге с соз-
данием 13 новых рабочих мест (производство 
по выращиванию грибов ИП Жуматаева, салон 
красоты ИП Кенжебаева, торговый дом ИП Су-
лейменов, павильон ТОО «СарыАрка Нан»);

- с.Курминка – 1 объект на 15 млн.тенге с 
созданием 2 рабочих мест: ( ИП Корпебаев – 
строительство мини кафе и гостиницы «Аль 
Баракат»).

В целях обеспечения контроля и не-
допущения необоснованного роста цен на 
основные виды товаров в районе действует 
штаб и 4 рабочие группы по сдерживанию ин-
фляционных процессов. Ведется мониторинг 
уровня цен по 19 наименованиям социально 
- значимых продуктов питания, непродоволь-
ственным товарам, услугам и ГСМ.

В целях сдерживания роста цен на про-
довольственные товары  в коммунальном 
павильоне г.Абай реализуется сельскохозяй-
ственная и бакалейная продукция по ценам 
на 15-20% ниже рыночных, где предоставлено 
29 торговых мест для реализации продукции 
товаропроизводителями без посредников.  
Заключены и действуют 342 меморандума 
c торговыми точками, пекарнями района и 
рынками об осуществлении минимальной на-
ценки (247 меморандумов - не более 10%, 95 
меморандумов – не более 5%) и о не повыше-
нии рынками стоимости аренды. Еженедельно 
осуществляется поставка молочной продукции 
без посредников ТОО «Аян» (на 10-25% ниже 
рыночных);  яйца ТОО «Агрофирма Курма» (на 
10-15% ниже рыночных). В торговых объектах 
созданы социальные ряды для реализации 
социально - значимых продуктов питания 
местного производства по доступным ценам.

В 2018 году планируется увеличение коли-
чества зарегистрированных субъектов на 2% 
(с 2811 до  2870), объема выпускаемой ими 
продукции на 5,4 %. Запланирован запуск 5 
новых объектов торговли и услуг на общую 
сумму инвестиций 36 млн.тенге с созданием 
11 новых рабочих мест.

Агропромышленный комплекс. 
В аграрном секторе ежегодно растет 

производство основных видов продукции. В 
2017 году валовой объем продукции возрос 
на 23,8% и составил 26 млрд. 074 млн.тенге. 
Обеспечен рост продукции животноводства 
на 33,9%  и растениеводства на 16,3%. По-
головье крупного рогатого скота возросло на 
15,1%; птицы – на 13%. Производство мяса 
увеличилось на 10,1%;  яиц – на 16,1%. На 
2018 год планируется довести объем валовой 
продукции  сельского хозяйства  до 26 241,8 
млн.тенге, в том числе продукцию растение-
водства –до 13 581,1 млн.тенге, продукцию 
животноводства – 12 660,7 млн.тенге. ИФО 
должен составить 102,2%.

В районе  создано 7 сельскохозяйствен-
ных кооперативов, в которых объединены 
212 членов:

1. СПК «Аскар АС», с/о Коксу (24 человек). 
Выращивание сельскохозяйственных культур. 

2. СПК «Фард +», с/о Самарка. Развитие 
прочих животных. Количество членов 6 че-
ловек.

3. СПК «Людмила 2030», с/о Самарка. 

Производство и консервирование молока. 
Количество членов 21 человек.

4. СПК «Коянды2017», с/о Сарепта. Пере-
работка молока,  консервирование,  произ-
водство сыра (3 человека).

5. СПК «Тансары», с/о Карагандинский. 
Смешанное сельское хозяйство. Количество 
членов 12 человек;

6. СПК «Арка сүтi - 2020», с/о Есенгельда. 
Смешанное сельское хозяйство на базе ТОО 
«Ауыл сут». Количество членов 126 человек.

7. СПК «Рассвет 2017», с/о Есенгельда. 
Смешанное сельское хозяйство. Количество 
членов 20 человек.

В 2017 году сельхозтоваропроизводителя-
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ми района  было посеяно сельскохозяйствен-
ных культур на площади 41 654,7  га или 109,7 
% к 2016 году (2016 год – 37 984 га).

Убрано зерновых и зернобобовых культур 
с площади 25 773,7 га (100,0 %); валовой сбор 
составил 36 083,2 тонн, урожайность -14,0 
ц/га. Картофеля убрано с площади 4 205 га 
(100 %); валовой сбор составил 109 330 тонн, 
урожайность - 260 ц/га.  Овощей убрано с пло-
щади 820,5 га (100 %); валовой сбор составил 
33 640,5; тонн средняя урожайность - 410 ц/га.  

Увеличению объемов продукции в расте-
ниеводстве способствует активная работа по 
внедрению водо- и влагоресурсосберегающих 
технологий. В 2017 году система капельного 
орошения применена на площади 54 га, из них 
44 га – в Карагандинском с/о (ф/х «Поливное») 
и 10 га-в с/о Самарка (к/х «Елена). Влагоре-
сурсосберегающая технология применена на 
площади 12 703 га (2016 год - 12 500 га).  

Для проведения сортообновления в отчет-
ном году сельхозтоваропроизводителями рай-
она было приобретено и использовано 636,17 
тонн элитных семян сельскохозяйственных 
культур: из них 195,1 тонна пшеницы;  21,82 
тонн ячменя; 376,25 тонн семян картофеля;  
3 тонны семян многолетних трав; 40 тонн 
чечевицы.  

Из года в год обновляются площади посе-
ва кормовых культур, в прошлом году посеяно 
6687,5 га многолетних трав, для этих целей 
в 2017  году приобретено 21,2 тонны семян 
многолетних трав: из них 5,7 тонны люцерны; 
11 тонн эспарцета и  4,5 тонны житняка. 

Немаловажным фактором получения 
хорошего урожая является применение ми-
неральных удобрений. Было приобретено 2 
085,7 тонн, из них: 1149,1  тонн аммиачной 
селитры; 510,5 тонн нитроаммофоски; 158,1 
тонн аммофоса; 204 тонны хлористого ка-
лия; 64 тонны карбамида и 8243,1 литров 
гербицидов.

Против нестадных саранчовых вредителей 
с помощью сверхлегкой авиации обработано 
2 тыс. га земель запаса, против колорадского 
жука (картофель) обработано 1,89 тыс. га за 
счет средств сельхозтоваропроизводителей, 
проведена химическая прополка сельскохо-
зяйственных культур на площади 10,0 тыс. га.

Для заготовки грубых кормов использова-
лось 598 единиц тракторов различной моди-
фикации, 238 тракторных прицепа, 87 косилок, 
18 пресс-подборщиков, 8 стогометателей. 
Заготовлено 60,4 тыс. тонн грубых кормов,  
сенажа 2701 тонна (ТОО «Астра-Агро LTD», 
КХ «Шанс»). 

В целях обеспечения увеличения про-
изводства сельскохозяйственных культур, 
освоения залежных земель, а также внедре-
ния научно обоснованных севооборотов в  
2018 году сельхозтоваропроизводителями 
Абайского района планируется посев сельско-
хозяйственных культур на площади 42 620 га 
или 102,3 % к 2017 году.

В  2017 году инвестиции в основной ка-
питал сельского хозяйства составили  1738,6 
млн.тенге или 220% к 2016 году (797,9 млн.
тенге). 

Инвестиции в производство продуктов 
питания составили 201 801 тыс.тенге или 
409,3%  к 2016 году (43 571 тыс.тенге). Рост 
произошел за счет реализации инвестици-
онного проекта «Строительство колбасного 
цеха» ТОО «Волынка».

В прошлом году сельхозтоваропроизводи-
телями района было приобретено 25 единиц 
сельскохозяйственной техники:  

- ТОО "АПХ Сары-Арка"- 17 единиц, в 
том числе 2 комбайна на общую сумму 298,8 
млн. тенге;

- ТОО "Астра-Агро LTD", ТОО "Агрофирма 
Курма", ТОО"Надежда Н.В", ФХ "Поливное" и 
КХ "Ерлан" – 8 единиц техники, в том числе 2 
погрузчика, 2 трактора колесных, 3 дождеваль-
ные машины (Reinke),  1 пресс-подборщик на 
общую сумму 125,6 млн. тенге.

Реализованы следующие проекты:  
- «Строительство откормочной площадки 

КРС на 3000 голов» ТОО «АПХ Сарыарка» 
(с/о Акбастау) стоимостью проекта 400,9 млн. 
тенге и производственной мощностью до 800 
тонн мяса в год; 

- «Строительство конефермы на 1000 
голов» к/х «Шанс» (с/о Коксу) стоимостью 300 

«СЛЕДУЯ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ КУРСУ»
млн. тенге и созданием 35 дополнительных 
рабочих мест; 

- «Модернизация птицефабрики ТОО "Аг-
рофирма "Курма"» на общую сумму 1416 млн. 
тенге, которая способствует экологичности, 

ежегодному увеличению объемов продукции 
и автоматизации процессов;

- «Селекция и семеноводство картофеля 
на безвирусной основе с использованием ме-
тодов биотехнологии» ТОО «Астра Агро LTD» 
с суммой проекта 289 млн. тенге; 

- «Создание современного высокотехно-
логического тепличного комплекса» ТОО «То-
парские теплицы» на сумму  4 млрд. 514 млн. 
тенге и созданием 143 рабочих мест. В 2018 
году планируется вырастить и реализовать 4 
500 тонн овощей. 

Для стабилизации эпизоотической ситу-
ации в 2017 году было выделено 41млн.124 

тыс. тенге, в том числе по применению вете-
ринарных препаратов 40 млн. 960 тыс.тенге 
и хранению 164 тыс.тенге. Запланированные 
на 2017 год ветеринарно-профилактические 
мероприятия и диагностические исследования 
проведены своевременно и в полном объеме. 
План вакцинации животных выполнен полно-
стью.  В 2017году  из областного бюджета 
было выделено 982 тыс. тенге для проведения 
работ по имммунизации против трихофитии 
крупного рогатого скота двукратно в коли-
честве 4420 голов и против мыта лошадей 
в количестве 1700 голов. На 2018 год  на 
проведение мероприятий по энзоотии 
выделено 368 тыс. тенге.

Диагностические  исследования на 
бруцеллез КРС при годовом плане 28487 
голов  исполнены в полном объеме. По 
КРС уровень заболеваемости составил 
1,8 %. Выявленные на бруцеллез 534 
головы крупного рогатого скота сданы 
на санитарный убой. При плане 52137 
голов МРС исследование составило 
100%, уровень заболеваемости – 0,04%. 
32 голов мелкого рогатого скота, положи-
тельно реагирующих на бруцеллез, были 
ликвидированы.

Мероприятия по идентификации жи-
вотных выполнены на 100 %. 

На территории района имеются 5 
скотомогильников. На 2018 год для стро-
ительства двух скотомогильников в с/о 
Сарепта и Кулаайгыр выделено 16 млн. 
тенге. Имеется 16 действующих объектов 
убоя:  2 типовых убойных пункта, располо-
женных на территории ТОО «Агрофирма 
Курма» и ТОО АПК «Волынский» с про-
изводственной мощностью до 150 голов 
в день  и 14 убойных площадок.  

В целях недопущения ввоза и рас-
пространения инфекции на территории 
района совместно с местной полицейской 
службой проводится контроль за транспорти-
ровкой перевозимых грузов. Для обеспече-
ния ветеринарно-санитарного благополучия 
населения ежедневно проводится контроль 
на объектах внутренней торговли в целях 
недопущения реализации мясо-молочной 
продукции без проведения экспертизы. В от-

четном году было проведено 526 контрольных 
мероприятий,  по результатам которых было 
выдано рынкам 11 предписаний,  1 материал 
представлен в ветеринарную инспекцию райо-
на для привлечения лица к административной 
ответственности.

На выделенные в 2017году финансовые 
средства в сумме  2868 тыс. тенге было от-
ловлено 1250 голов бродячих животных. 

Общая территория района согласно зе-
мельному  балансу   составляет 672529 га.  
Земли сельскохозяйственного назначения  
занимают площадь 406082  га (60 % от общей 
территории), в том числе  пашни - 82669 га, 
орошаемые земли - 20515 га. Из закрепленных 
за землепользователями 15627 га орошается - 
12427 га, используется как богара -  3,2 тыс. га, 
процент использования орошаемых земель по 
району составляет 82 %.  Находятся в землях 
запаса – 2856 га, в других категориях – 0,309 
тыс. га.

По итогам весенне-полевых работ 2017 
года при анализе отчётных материалов были 
выявлены неиспользуемые земельные участ-
ки сельскохозяйственного назначения у 59-ти 
землепользователей площадью 101960 га, 
из них пашни - 5665 га, пастбищ - 96295 га. В 
отношении 6-ти землепользователей  принято 
решение применить меру повышения базовой 
ставки земельного налога в 10-кратном раз-
мере. Добровольно возвращено государству и 
переведено в спецземфонд 7  участков  общей 
площадью 17817,96 га земель, в т.ч. пашни 
- 423 га,    пастбищ - 16673 га,   сенокосов - 
190 га.  По решению суда было возвращено 
государству 7 неиспользуемых земельных 
участков общей площадью 1090,6 га, как вы-
морочное имущество.

На спецучете состоят 267 ходатайств 
о предоставлении земельных участков для 
ИЖС. За 2017 год  подготовленные земельные 
участки для строительства жилья распределе-
ны и предоставлены 32 очередникам. 

Строительство. 
Объем строительных работ по итогам года 

составил 5287,6 млн.тенге , что составляет 
172,5%  к 2016. ИФО строительных работ 
-165, %. Введено 6419 кв.м. индивидуального 
жилья.

По Программе жилищного строительства 
«Нұрлы жер» за счет целевого трансферта из 
Национального фонда Республики Казахстан 
и софинансирования из областного бюджета 
на  сумму 492 775 тыс.тенге  ведется строи-
тельство 2-х 9-ти этажных жилых арендных 
домов в г.Абай. Объекты  будут введены в 
эксплуатацию  в 1 квартале 2018года.

В 2017 году завершена разработка  3  про-
ектно-сметных документаций на общую сумму 

15507 тыс.тенге:
1) «Разработка ПСД  на строительство 

ИКИ к ИЖС по ул.Школьной г.Абай (на 40 
земельных участков)»;

2) «Разработка ПСД  на строительство 
ИКИ к ИЖС пос.Топар   (на 33 земельных 
участка)»;

3) «Разработка ПСД  на строительство 
ИКИ  к 3-м 5-ти этажным жилым домам 30а 
квартала г.Абай».

Также в 2017 году выполнена Привязка 
типового проекта на строительство 2-х  круп-
нопанельных 5-ти этажных   малогабаритных 
жилых домов  №1,2 в г.Абай 30а квартал на 
сумму   10925 тыс.тенге из бюджета района.

В  целях дальнейшего развития массово-
го спорта, формирования здорового образа  
жизни  в г.Абай осуществлено строительство 
крытого плавательного бассейна. В 2017 году 
на строительство из областного и районного 
бюджетов было выделено 402934 тыс.тенге. 
Открытие объекта планируется в 1 квартале 
текущего года. 

Для обеспечения служебным жильем  
участковых инспекторов  полиции в 2017 
году   на привязку  ПСД  на строительство 3-х 
двухквартирных жилых домов в селах Коксу, 
Сарепта, Кулайгыр было выделено из бюд-
жета района  2336 тыс.тенге.  В текущем году 
на их строительство из районного бюджета 
выделено 56868 тыс. тенге.

В 2018 году также планируется:
1. Строительство сетей водоснабжения 

к индивидуальным жилым домам в п. Топар  
(33 земельных участка). Выделено 61424 
тыс.тенге.

2. Строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса  на 320 зрительских мест 
в г. Абай.  Выделено из областного бюджета  
138037 тыс.тенге  (30% ). Общая  сметная 
стоимость – 463 721 тыс.тенге,  объект пере-
ходящий на 2019 год.

3. Привязка рабочего проекта на стро-
ительство 18-квартирного жилого дома в п. 
Топар и разработка ПСД  на строительство 
инженерно-коммуникационной инфраструк-
туры  к 18-квартирному жилому дому в п. 
Топар на общую сумму  6 519 тыс.тенге  из 
бюджета района.

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Водоснабжение и водоотведение. 
Общая протяженность водопроводных 

сетей по району составляет – 299 км. Уровень 
доступа к центральному водоснабжению в г. 
Абай составил  94%, в сельской местности 
– 48,6 %. В 2017 году реализованы проекты 
по строительству и реконструкции водопрово-
дных сетей общей протяженностью 65,2 км на 
общую сумму 1 181,6 тыс. тенге.

По Программе развития регионов на об-
щую сумму  772054 тыс.тенге реализованы  3 
объекта  водоснабжения:

1) «Строительство водопроводных сетей 
пос.Вольный»  общую сумму 455703тыс.
тенге(364562тыс.т.-РБ,91141тыс.т.-ОБ). 

2) «Реконструкция водопроводных сетей 
с.Самарка» на общую сумму  181637тыс.тенге 
(145312тыс.т.-РБ, 36325тыс.т.-ОБ). 

3) «Реконструкция водопроводных сетей 
с.Агрогородок» на общую сумму  134714тыс.
тенге (107771тыс.т.-РБ, 26943тыс.т.-ОБ). 

Все объекты введены в эксплуатацию. 
3760 жителей района получили доступ к 
качественному,  централизованному водо-
снабжению.

Также по данной Программе разработаны 
З проектно-сметные документации общую 
сумму 13227 тыс.тенге:

1) «ПСД  на реконструкцию водопрово-
дных сетей с.Юбилейное»;

2) « ПСД  на строительство водопроводных 
сетей с.Есенгельды»;

3) «ПСД  на строительство водопроводных 
сетей аулов 1,2,3 п.Топар».

В 2018 году также планируется:
1.«Реконструкция  водопроводных сетей 

г. Абай» - 533 968 тыс.тенге;
2. «Строительство водопроводных сетей 

с. Жартас» -294 973тыс.тенге;
3. «Реконструкция канализационных 

очистных сетей, канализационных очистных 
сооружений, канализационных насосных стан-
ций КНС-1, КНС-2, КНС-3 в г. Абай, п. Карабас» 

-  4 118 765тыс.тенге,  объект переходящий на 
2019-2020 годы.

4. Разработка ПСД на реконструкцию 
водопроводных сетей с. Курминское, с. Жу-
мабек» (15001 тыс.тенге) и реконструкцию 
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водопроводных сетей и строительство водо-
вода в с. Дубовка (14998 тыс.тенге), а также 
разработка ПСД на реконструкцию канализа-
ционных сетей с. Дубовка.

В 2018 году за счет средств местного бюд-
жета планируется провести текущий ремонт 
водохозяйственных сооружений села Дубовка 
в целях увеличения мощности и повышения 
дебета скважин на общую сумму 20 млн. тенге.

Общая протяженность канализационных 
сетей по району составляет - 88,6км. Уровень 
доступа к центральному водоотведению го-
родского населения составляет 90%, в сель-
ской местности 17,1%. В рамках подготовки к 
отопительному сезону 2017-2018 годов пред-
приятиями-услугодателями района проведены 
работы по текущему ремонту канализацион-
ных сетей протяженностью 360 метров, в том 
числе по г. Абай -136 метров,  п.Топар-224 
метров на общую сумму 15,7 млн. тенге. 

В 2018 году в г.Абай и п.Карабас плани-
руется реализация проекта «Реконструкция 
канализационных сетей и сооружений КНС1, 
КНС2, КНС3» на общую сумму 800 млн. тен-
ге. Общая стоимость проекта составляет  4 
млрд.118 тыс. тенге. 

Теплоснабжение.
Общая протяженность тепловых сетей по 

району составляет 119,5 км.в 
В рамках подготовки к отопительному 

сезону проведены мероприятия на общую 
сумму 7 млрд. 285 млн. тенге. В рамках данных 
мероприятий:

- на теплоисточнике ГРЭС-2 произведен 
капитальный ремонт одного турбоагрегата 
(№5), капитальный ремонт 2-х котлоагрегатов 
(№ 8,15) и текущий ремонт 8-и котлоагрегатов 
(№1,5,6,7,10,13,14,16), с вложением инвести-
ционных средств в сумме  6 млрд. 500 млн. 
тенге.

- на котельной ЮТРУ АО «ТЭМК» п.Южный, 
согласно утвержденного графика произведена  
работа по текущему ремонту 2-х котлоагрега-
тов (№1,2), текущий ремонт сетевого насоса, 
запорной арматуры и капитальный ремонт 
вспомогательного котельного оборудования 
на общую сумму  11,9  млн. тенге.  

- на котельной ТОО «Backup Service 
Resorts» с.Жартас проведен текущий ремонт 
котлоагрегатов № 1,2,3 и вспомогательного 
оборудования котельной, выполнена ревизия 
подпиточных, питательных и сетевых насо-
сов, ревизия бойлерных установок № 1, 2 с 
вложением средств на общую сумму 19,19 
млн. тенге. 

В г.Абай по государственной программе 
инфраструктурного развития «Нұрлы жол» 
проведены работы по реконструкции участка 
магистральных тепловых сетей общей про-
тяженностью 2,082 км. на сумму 401,182 млн. 
тенге. Работы  включили в себя устройство 
неподвижных каналов, прокладку и изоляцию 
трубопровода,  устройство неподвижных опор, 
устройство «ТК-14», в результате чего доля 
модернизированных сетей составила 2,9 % 
от общей протяженности.

В п.Топар в рамках данных мероприятий 
проведен текущий ремонт  магистральных 
тепловых сетей, заменено  381 п.м. труб, 
внутриквартальных сетей 766 п.м. Выполнены 
работы по замене вводов общей протяжённо-
стью 695 п.м. На 9-ти объектах произведены 
работы по замене задвижек.  .Дополнительно 
проведены работы по утеплению труб тепло-
вых сетей общей протяженностью 270 п.м. 
Всего  произведены работы по замене 1842 
п.м. труб теплоснабжения. 

За счет средств областного бюджета вы-
полнена замена дефектных участков на пода-
ющем трубопроводе магистральных тепловых 
сетей от КарГРЭС-2 в сторону г. Абай протя-
женностью 1 км на общую сумму 166,3 млн. 
За счет собственных средств ТОО «Абайлық 
жылу жүйелері» на сумму 22 млн.тенге в г.Абай 
проведен текущий ремонт тепловых сетей на 
4-х участках общей протяженностью 1,79 км. 

Всего проведены ремонтные работы те-
пловых сетей протяженностью 8 840 пог. ме-
тров, из них 5 440 пог. метров магистральных 
и 3 400 пог. метров внутриквартальных сетей 
на общую сумму 699 млн. тенге.  

В районе имеется 39 АСО, из них 8- рас-

положены в подвальном помещении. В связи 
с этим разработан план мероприятий на сумму 
121 млн. тенге по выведению данных АСО в от-
дельно стоящее здание.  Период реализации 
2018-2019 годы.

На 2018 год за счет средств местного бюд-
жета запланирован текущий ремонт тепловых 

сетей в сан. Жартас протяженностью 700 п.м. 
на общую сумму 2,4 млн.тенге.

Автомобильные дороги.
Общая протяженность автомобильных 

дорог района общего пользования составля-
ет  – 546 км.

В отчетном году проведены:
- средний ремонт автомобильной до-

роги «Топар-Жартас», протяженностью 12 

км, средний ремонт автомобильной дороги 
«Юбилейное-Жон-Карнак», протяженностью 
8 км на сумму 156,7 млн.тенге; 

- средний  ремонт внутрипоселковой  
дороги п.Карабас, протяженностью 2 км (от 
ул.Дзержнская до в/ч  5451) на сумму 18,7 
млн.тенге; 

- восстановление автомобильной дороги 
Подъезд к с.Путь Ильича (с.Тасзаимка), про-
тяженностью 2 км на сумму 28 млн.тенге. 
Проект запланирован на 2 года, в текущем 
году будет проведено асфальтирование до-
рожного полотна.

За счет местного бюджета выполнены 
работы по городу Абай: 

- средний ремонт автомобильных дорог 
улиц: Ленина и Энгельса (от ул.Карла Маркса 
до ул.Промышленная), протяженность 1 км на 
общую сумму 28,6 млн.тенге, средний ремонт  
к подъезду ШГ №10, площадью 1750м2 на 
сумму  8,8 млн.тенге, средний ремонт  к подъ-
езду ШЦДО №1, площадью 2200м2 на сумму  
17,9 млн.тенге, средний ремонт ул.Ленина 
(от ул.Курчатова до ул.Железнодорожная), 
площадью 2200м2 на сумму 19,4 млн.тенге. 

- текущий ремонт дорог улиц города Абай, 
площадью 8000м2 на сумму 21 млн. тенге. 

В текущем году запланирован ремонт 
автомобильных дорог общей протяженностью 
14,3 км на общую сумму 172, 5 млн.тенге, в 
том числе:

1. текущий ремонт а/д «Подъезд к с. Коксу» 
протяженностью 1 км со сметной стоимостью 
8, 2 млн.тенге.

2. средний ремонт  Аллеи спорта города 
Абай  площадью 3000 м2 со сметной стоимо-
стью 19 млн.тенге.

3. средний ремонт  автодороги от 2- микро-
района до здания ГАИ города Абай  площадью 
5000 м2 со сметной стоимостью 34,6млн.тенге.

4. средний ремонт подъезда к с. Самарка и 
ул. Центральная с. Самарка,   протяженностью 
2,7 км со сметной стоимостью 30 млн. тенге.

5. средний ремонт а/д ул.Дзержинская 
с.Сарепта, протяженностью 0,8 км в сумме 
12,6 млн.тенге.

6. средний ремонт ул. Комсомольская 
п.Южный, протяженностью 0,8 км в сумме 29 
млн.тенге.

7. средний ремонт ул.Мира с.Кулаайгыр - 
2км в сумме 20,9 млн.тенге.

8.  средний ремонт автодороги по 
ул.Гагарина с бордюром на сумму 24 млн.533 
тыс.тг.

9. асфальтирование внутриквартальной 
автодороги без бордюров 29а квартал дома 

№1,2,3 на сумму 7 млн.280 тыс.тг.
Безопасность дорожного движения
В целях недопущения аварийных ситуаций 

на дорогах и снижения дорожно-транспорт-
ных происшествий в 2017 году из местного 
бюджета были выделены 14,1 млн.тенге на: 
эксплуатацию 3-х светофорных объектов и 
100 дорожных знаков, установку  77 дорожных 
знаков (50 знаков в г.Абай, 9 в п.Топар, 13 
на дорогах районного значения) и установку 
одного светофорного объекта на перекрестке 
ул.К.Маркса и 2-3 микрорайона.

В 2018 году запланирована установка 100 
дорожных знаков по району и одного свето-
форного объекта на перекрестке ул. Калинина 
и ул. Курчатова.

Транспорт.
На территории района перевозку пассажи-

ров осуществляет 4 социально-значимых вну-
трирайонных сообщении и 3 внутригородских:

№ 208 Абай-Коксу, № 209 Абай-Новый 
Караган,  № 211 Абай-Южный-Топар, пере-
возчик ТОО «Манас»; № 200 Абай-Карабас, 
перевозчик ИП «Мукатаев М.А.». В текущем 
году на субсидирование социально – значи-
мые маршруты предусмотрено 28,9 млн. тенге.

Городские маршруты г.Абай: №5, №7, №18 
обслуживает ИП «Мукатаев М.А.». Внутриго-
родские маршруты не субсидируются.

Тариф на городские маршруты утвержден 
Постановлением акимата Абайского района.

Благоустройство. 
В 2017 году за счет средств районного 

бюджета в сумме 320 млн.тенге проведены 
работы по реконструкции городского парка 
г.Абай. Работы включили в себя установку 
монумента славы ВОВ, малых архитектурных 
форм. Проведены  работы по возведению  сце-
ны и 2-х фонтанов. На спортивной и детской 
игровой площадках установлены различные 
сооружения и спортивные снаряды. Установ-
лены скульптурные композиции «Молодая 
семья» и «Воинам-афганцам», уложена брус-
чатка площадью – 8300 м2, высажено – 100 
саженцев сосен и елей  и 20 саженцев берез. 

В 2017 году были выделены средства из 
местного бюджета на благоустройство 5-ти 

дворовых территорий в  г.Абай  с асфальти-
рованием дорожного покрытия и установкой 
детских игровых элементов. Благоустроены 
дворы на улице К.Маркса, 22, Энгельса, дома 
21-27, Промышленная, 22 и на 2 микрорайо-
не дома 1а и 6-11. Также проведено благо-
устройство двора по ул.Калинина, д.25,27 с 
асфальтированием дорожного покрытия и 
установкой бордюр (2 млн. 755 тыс.тенге). 
Осуществлен текущий ремонт бордюрного 
камня по пр.Победы на сумму 9 млн. 199 тыс.
тенге протяженностью 1850 м. Осуществлены 
устройство 2 650 кв.м. пешеходного тротуара 
по ул.К.Маркса (от ул.Гете до кольца 2-3 мкрн.) 
протяженностью 1800 м.; ремонт 680 кв.м. 
тротуаров по ул.Калинина (от ул.К.Маркса 
до ул.Абая); ремонт 680 кв.м. тротуаров от 

пр.Победы до рынка 3 микрорайона; установка 
1 005 м. бордюрного камня по аллее образо-
вания. В текущем году выделены средства на 
благоустройство 2-х дворов: 3 микр.д.7,8,9,10 
и ул.Школьная  д.21а,22а,22б.

В текущем году в городе Абай будет про-
изведен ремонт тротуаров от ул. Калинина до 
жилой застройки 4 микрорайона, по ул. 10 лет 

Независимости РК, от ул. Промышленная до 
ул. Степная, от Промышленной до бассейна. 
Также будет осуществлена замена бордюр 
по «Аллее  культуры» (7 млн. 270 тыс.тг.), 
установлены бордюры по ул.Карла Маркса с  
2 сторон от кольца до ул.Калинина (6 млн.803 
тыс.тг).    

По программе развития регионов в посел-
ке Топар будет произведено благоустройство 
улиц Гагарина, Сары-Арка на сумму 8940 тыс. 
тенге. Будет установлена детская игровая пло-
щадка в поселке Карабас на 2140 тыс. тенге. 

Предусмотрены средства на освещение 
улиц в поселке Южный, селах Самарка, 
Сарепта, Курма, Кулаайгыр, Есенгельды, 
Юбилейное. 

Жилищный фонд.
В районе имеются 464 многоквартирных 

жилых домов (649,2 тыс. м2). Количество 
домов частного сектора составляет - 6 193. 
Зарегистрированы как объекты кондоминиума 
205 многоэтажных жилых домов.

В 2017 году за счет средств областного 
бюджета проведен энергоаудит  10-ти много-
квартирных жилых домов. В текущем году 
энергоаудит будет проведен в многоэтажных 
жилых домах г.Абай, п.Топар и п.Южный.

В 2017 году за счет средств местного 
бюджета была разработана проектно-сметная 
документация на демонтаж оставшихся 5 пу-
стующих аварийных домов г. Абай, на сумму 
931,392 тыс. тенге, получена государственная 
экспертиза.

За 2017 год нуждающимися в жилище 
признаны 124 человека. Проведена инвента-
ризация списков очередников. Всего в очереди 
на получение жилища из государственного 
жилищного фонда состоят 1 824 человека. За 
прошлый год из государственного жилищного 
фонда, в порядке, предусмотренном Законом 
РК «О жилищных отношениях», в пользование 
гражданам предоставлено 3 квартиры для 4 
детей-сирот и 1 многодетной семьи.

Имеются 63 пустующие квартиры, находя-
щиеся в коммунальной собственности. Из них: 
г.Абай- 47 квартир, п.Топар – 8, п.Южный – 4, 
Мичуринский с/о – 4. 

На 2018 год из местного бюджета вы-
делена сумма в размере 57 679 тыс. тенге 
на восстановление квартир в п.Топар (10-ти 
квартирный дом на сумму 30 415 тыс.тенге), п. 
Южный (3 квартиры на сумму 8 723 тыс.тенге) 
и в Мичуринском с/о (4 квартиры на сумму 18 
541 тыс. тенге).

Занятость и социальная защита. 
В отчетном году началась реализация 

новой программы, направленной на развитие 
продуктивной занятости и массового предпри-
нимательства, ориентированной на создание 
эффективной системы получения востребо-
ванных на рынке труда профессиональных 
навыков и квалификаций, развитие массового 
предпринимательства, создание эффективной 
модели трудового посредничества, включая 
поддержку социально уязвимых групп насе-
ления.  На  реализацию Программы развития 
продуктивной занятости и массового предпри-
нимательства  на 2017 год было выделено  
449,3 млн. тенге. Участниками Программы  
стали 3161 человек.

По  первому  направлению Программы: 
«Обеспечение участников Программы техни-
ческим и профессиональным образованием 
и краткосрочным профессиональным об-
учением» прошли краткосрочное  обучение 
283 человека, что составляет 129% от плана. 

Обучение проходило по десяти специаль-
ностям в 4-х учебных центрах (ТОО «Волын-
ка», ТОО «Стежок», ТОО "Centerofservices", 
ТОО «Манас-Балхаш») и 2-х  колледжах  
(«Карагандинский колледж технологии и 
сервиса», «Абайский многопрофильный кол-
ледж»). Завершили обучение 271 человек, 
трудоустроено 212 человек. В 2018 году в 
учебном центре ТОО «Стежок» продолжают 
переходящее обучение 15 человек с дальней-

шим трудоустройством на постоянную работу.
На обучение кадров с техническим и про-

фессиональным образованием  направлены 
16 человек.

По второму направлению «Развитие 
массового предпринимательства» получили 

(Продолжение на 10, 11 стр.)
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микрокредит 45 человек на сумму 233,5 млн.
тенге: 

35 человек получили кредит через ФФПСХ 
(Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства) на сумму 135,2 млн. тенге, из них:

- 20 человек получили кредит в сумме 
65,4 млн.тенге на создание откормочных 
площадок;

- 10 человек получили кредит в сумме 39,9 
млн.тенге на развитие животноводства;

- 3 человека приобрели спецтехнику - гру-
зовой автотранспорт на сумму 18 млн.тенге;

- 2 человека на строительство СТО на 
сумму 11,9 млн.тенге.

Через МК ТОО «Каржыгер» получили 
кредит 8 человек на сумму 92,8 млн. тенге:

- 6 человек на развитие животноводства в 
сумме 60,6 млн.тенге;

- 1 человек на ремонт здания под бытовой 
центр на сумму 14,2 млн.тенге;

- 1  человек на ремонт торгового  центра 

на сумму 18 млн.тенге.
В банке второго уровня (Народный Банк) 

получили кредит 2 человека на сумму 5,5 
млн.тенге:

- на открытие семейно-досугового центра 
(3,5 млн.тенге);

- на приобретение оборудования для па-
рикмахерской (2 млн.тенге).

Создано 21 рабочее место.  
По третьему направлению «Развитие 

рынка труда через содействие занятости на-
селения и мобильность трудовых ресурсов» 
трудоустроены 2817 человек, в том числе:

-  2398 человек  на вакантные рабочие 
места; 

- 38 человек на молодежную практику. 
Договора заключены с 17 учреждениями и 
организациями. Сумма финансирования 9,5 
млн.тенге;

- 91 человек на социальные рабочие 
места. Договора заключены с 22 работодате-
лями. Сумма финансирования 9,1 млн.тенге; 

- 248 человек направлены на обществен-
ные работы. Договора на организацию обще-
ственных работ заключены с 27  организация-
ми и предприятиями. Сумма финансирования 
12,8 млн.тенге;

- 46 человек на инфраструктурные про-
екты.

В рамках Программы развития продуктив-
ной занятости и массового предприниматель-
ства в районе реализованы 15  инфраструк-
турных проектов на сумму 113,4 млн.тенге, с 
созданием 45 рабочих мест, из них через центр 
занятости 29 человек. Это ремонты:

-  3-х объектов культуры на сумму 27 млн.
тенге;

-  7-ми объектов образования на сумму 
49,2 млн. тенге;

-  2-х объектов спорта на сумму 17,6 млн.
тенге;

-  3-х объектов ЖКХ на сумму 19,6 млн.
тенге.

На созданные рабочие места при реа-
лизации инфраструктурных проектов через 
центр занятости населения направлены 46 
безработных граждан. 

На 2018 год на реализацию Программы 
району выделено  368,1 млн. тенге. 

Одной из важнейших задач государ-
ственного управления является обеспечение 
и соблюдение основных социальных прав 
граждан.

Социальной поддержкой охвачены все 
нуждающиеся граждане района: ветераны 
Великой Отечественной войны, пенсионеры, 
инвалиды, дети с особыми потребностями. В 
отчетном году произведены выплаты и ока-
заны социальные услуги  6697-ми жителям 
района на общую сумму более 90 млн.тенге. 
Обслуживаются отделениями социальной по-
мощи на дому 312 одиноких и престарелых, 
65 детей-инвалидов.  

C 1 января 2018 года введено единое по-
собие – адресная социальная помощь (АСП) 
нового формата, которое предусматривает 
объединение трех существующих социальных 
выплат для малообеспеченных семей. Для его 
выплаты на 1322 предполагаемых получате-
лей из республиканского бюджета выделено 
23 млн. 251 тыс. тенге и из местного бюджета 
1 млн. 608 тыс. тенге. На  выплату жилищной 
помощи для 421 получателей выделено 10 
млн.719 тыс. тенге.  

Для создания доступной среды для лиц с 

особыми потребностями в районе с 2012 года 
по  2017 год паспортизировано 85 объектов, 
из которых подлежит адаптации 55 объектов, 
адаптировано 30 объектов. Все объекты ча-
стично доступны и внесены на портал «Инте-
рактивная карта доступности» и опубликованы 
в печати. Расчетный показатель составляет 
70%, что соответствует Региональному плану 
адаптации.

В 2018 году в целях улучшения качества 
жизни инвалидов за счет средств местного 
бюджета планируется проведение следующих 
мероприятий:

1. Обеспечение нуждающихся инвалидов 
специальными гигиеническими средствами и 
предоставление услуг специалистов жесто-
вого языка, обеспечение индивидуальными 
помощниками в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации инвалида на 
сумму 88 млн. 472  тыс. тенге (приобретение 
обязательных гигиенических средств– 14 млн. 
865 тыс. тенге; услуги специалиста жестового 
языка – 2 млн. 928 тыс. тенге; услуги индивиду-
ального помощника – 66 млн. 296 тыс. тенге).

2. Материальное обеспечение детей-ин-

валидов, воспитывающихся и обучающихся 
на дому – 577 тысяч тенге.

3.  Социальная помощь отдельным кате-
гориям граждан по решениям местных пред-
ставительных органов – 12 млн. 026 тыс. тенге 
(дополнительный вид социальной помощи 
инвалидам 1 группы и детям инвалидам до 
16 лет – 2 млн. 170 тыс. тенге; социальная по-
мощь больным туберкулезом– 2 млн. 193 тыс. 
тенге, ко Дню Победы – 7 млн. 663 тыс. тенге).

Из средств республиканского бюджета 
предусмотрена реализация Плана мероприя-
тий по обеспечению прав и улучшению каче-
ства жизни инвалидов в Республике Казахстан 
на 2012-2018 годы – 15 млн. 297 тысяч тенге 
(приобретение обязательных гигиенических 
средств (вновь веденных) – 12 млн. 242 тыс. 
тенге;  в связи с увеличением часов услуги 
специалиста жестового языка (с 30 часов до 
60 часов в год) – 3 млн. 55 тыс. тенге).

Мерами содействия занятости на 2018 год 
планируется охватить 1950 человек, сумма 
финансирования мер содействия занятости 
из средств районного бюджета составит 23294 
тыс.тенге.

Образование. 
Основополагающим документом, опреде-

ляющим стратегию развития образования в 
районе, является Государственная программа 
развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2016 - 2019 годы и план меро-
приятий, по реализации данной программы. 
В районе функционируют 47 организаций об-
разования: 31 дневная общеобразовательная 
школа,   4 вечерние школы, 9 детских садов, 
3 детские школы  искусств.  

В июле 2017 года произошло изменение 
сети организаций образования района. В  свя-
зи с уменьшением контингента обучающихся,  
ликвидирована Койбасская начальная школа. 
В рамках изменения  территориальных границ 
Абайского и Бухар-Жырауского районов,  в 
ведомство  отдела образования района пере-
даны общеобразовательная школа и Детская 
школа искусств села Дубовка. 

В числе стратегических задач района - по-
вышение доступности дошкольного образо-
вания. В районе 23 дошкольных  учреждения 
(9 детских садов, 8 комплексов детский сад 
– школа, 6 мини – центров), в которых вос-
питываются и обучаются 1866 детей от 1 до 6 
лет, что составляет 84,5 %.  Для увеличения 
охвата детей дошкольным воспитанием и об-
учением в Курминском сельском округе в 2018 
году запланировано открытие мини-центра 
при Курминской ОШ на 50 мест.

Для удовлетворения социального заказа 
общества и расширения сферы образова-
тельных услуг в районе функционируют  9 
городских и 22 сельских школы, где обучаются 
7905 школьников.

25 школ района  (81%)  расположены в 
типовых зданиях, 6 (19%) - в приспособлен-
ных помещениях. 13  школ (42%) являются 
малокомплектными, из них 4 школы с мало-
численным контингентом детей. 

Подвоз  213  учащихся к 8 базовым школам 
осуществляется на 2-х автомашинах Газель и  
6-ти школьных автобусах. 

В 26  школах организовано горячее пи-
тание для 7701 учащихся, в том числе для 
400 детей из малообеспеченных семей 1-4 
классов организовано бесплатное горячее (Продолжение на 11 стр.)
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питание. 
Обеспеченность учебниками учащихся 

1-11 классов составляет 100%. На 2017-2018 
учебный год из средств местного бюджета 
приобретены  учебники и учебно-методиче-
ские комплексы с обновленным содержанием 
образования для 2,5,7 классов; рабочие те-
тради для  1-х и 2-х классов и билингвальный 
учебник физики для 8 класса, всего  на сумму 
81 млн. 720 тысяч тенге. На 2018 год запла-
нировано приобретение учебников с обнов-
ленным содержанием образования для 3,6,8, 
10 классов на сумму 127 млн. 742 тыс. тенге.

В 21 школе имеются кабинеты новой 
модификации, что составляет  76% от по-
требности. В 2017 году были приобретены 
3 комплекта лаборатории Робототехники по 
целевым текущим трансфертам из областного 
бюджета на сумму 10 млн. тенге (Коксунская 
ОШ, Курминская ОШ, ШГ №5 им.А.Кунанбаева 
). На 2018 год запланировано приобретение 2 
лабораторий Робототехники на сумму 8 млн. 
тенге из средств местного бюджета для Опор-
ной школы (Ресурсного центра) №12 г.Абай и 
комплекса школа-детский сад №9 п.Южный, 
кабинета технологии на сумму 5 млн.тенге для 
школы-гимназии №10 г.Абай.

Для 6 школ района (Коксунская ОШ, Кур-
минская ОШ,  комплекс школа-детский сад 
№9 п.Южный, Школа-центр дополнительного 
образования им. Корниенко, школа-гимназия 
№5, школа-гимназия №10 г.Абай)  из средств 
областного бюджета будут приобретены 6 
кабинетов интеллектуальных игр на сумму 6 
млн. тенге.

Ежегодно укрепляется материально – 
техническая база организаций образования 
района.  В 2017 году из средств местного 
бюджета было выделено 143 млн. 099 тысяч 
тенге для проведения капитального ремонта 
в  ШГ №10: в 2017 году  проведен капиталь-
ный    ремонт на сумму 100 млн. тенге, в 2018 
году планируется завершение капитального 
ремонта на сумму 43 млн.099 тенге.

Также из местного бюджета выделены 
денежные средства на проведение   капи-
тальных ремонтов еще  в 3-х школах г.Абай 
на сумму 50 млн. тенге в каждой: опорной 
школы (ресурсного центра) №12, школы-
центра дополнительного образования №1 и 
школы-лицей №14 г.Абай.

За счет областного бюджетана сумму 66 
млн. тенге будет проведен текущий ремонт 
кровли и окон школы им.Абая п.Топар и Ак-
бастауской школы.

В 2017 году 54 комплектами мультиме-
дийного оборудования обеспечены 18 школ 
района на сумму 21 млн.824 тыс.тенге за счет 
средств областного бюджета.

На 2018 год запланировано приобрете-
ние 20 комплектов ПИК для 14 школ района 
на сумму 9 млн.920 тыс.тенге из областного 
бюджета.

Компьютерный парк школ района  со-
ставляет 1510 единиц, на один компьютер 
приходится 5,4 учащихся. В 2017 году приоб-
ретено 150  компьютеров на сумму 16млн.146 
тыс.тенге из средств местного бюджета. На 
2018 год запланировано приобретение еще 75 
единиц компьютеров на сумму  15 млн.тенге.

100% доступ к сети Интернет со скоро-
стью подключения от 4 до 8 мбит/с имеют 

все школы района. В 2017 году за счет  об-
ластного трансферта на сумму 8 млн. 320 
тысяч тенге решена задача подключения к 
широкополосному Интернету 12 отдаленных  
сельских школ,  где с июля месяца прошлого 
года установлены спутниковые антенны ком-
пании «Астел».  Скорость интернета в этих 
школах увеличилась от 512 кБит до 4 мБит. 
На оказание услуг доступа к сети Интернет в 
школы района было выделено 8 млн. 766 тыс. 
тенге, на 2018 год запланировано 17 млн. 086 
тенге из областного бюджета.

В целях  повышения качества образова-
тельных услуг и системного использования 
новых информационно-коммуникационных 
технологий в 2017 году все школы района 
были подключены к Цифровым образователь-
ным ресурсам  компании «Білім Медиа Групп», 
на что из областного бюджета было выделено 
7 млн. 190  тысяч тенге. В 2018 году средства 
на данные цели предусмотрены в том же объ-
еме. В текущем году также выделено 672 тыс. 
тенге на предоставление доступа к автомати-
зированной программе мониторинга интернет 
сайтов учащихся «Анализ социальных сетей».

Приоритетным направлением деятель-
ности сегодня является подготовка учителя 
новой формации. Всего педагогических 
работников в школах района – 904 человек, 
в том числе 27 молодых специалистов. На 
2017-2018 учебный год потребности в педаго-
гических кадрах нет. Для обеспечения перехо-
да на обновленное содержание образования 
и новую систему оценивания 172 педагогов 
района, директора и их заместители, а также 
методисты отдела образования прошли курсы 
на базе Центра педагогического мастерства и 
института повышения квалификации.  100% 
директоров школ и дошкольных учреждений 
прошли повышение квалификации и перепод-
готовку в области менеджмента. 

В рамках выполнения Дорожной карты 
развития трехъязычного образования на 
2015-2020 годы осуществляется обучение 
учителей на языковых курсах разного фор-
мата. С 2016 года в районе реализуется  про-
ект «Учеба за рубежом». В ноябре месяце 
2017 года победитель районного конкурса 
«Лучший современный урок» среди учителей 
естественно-математического цикла учитель 
математики и информатики Мичуринской ОСШ  
Байтулов С.Р. был направлен в Республику 
Словакию в Евразийскую академию для про-
хождения стажировки по теме «Особенности 
преподавания математики и информатики». 
На 2018 год также запланирован 1  млн. тенге 
для направления на повышение квалифика-
ции за рубежом одного педагога по итогам 
районного конкурса среди учителей химии, 
биологии, информатики и физики в рамках 
проекта «Перспективный учитель - гарант 
успешного ученика». Также в текущем году 
будет проведен районный конкурс среди 
средних общеобразовательных школ «День  
школы – 2018» в рамках реализации  проекта 
«Успешная школа – успешное государство» и  
районный конкурс среди молодых педагогов  
«Педагогический дебют – 2018».

Развитию творческого потенциала уча-
щихся во внеурочное время способствует 
дополнительное образование. В районе функ-
ционирует 3 организации дополнительного об-
разования: детские школы искусств в г. Абай, 
п. Топар и с.Дубовка с охватом 746  учащихся. 
Для укрепления материально-технической 
базы детских школ искусств  в 2017 году были 
приобретены музыкальные инструменты 
(домбры, баяны, аккордеоны, рояли, скрипки, 
флейты, смычки, саксофоны ) на сумму 9 млн. 
300 тыс.тенге из средств местного бюджета. 

С 2016 года для обеспечения инженерного 
и научно-технического образования, на базе 
школ №1 г.Абай  и им. Корниенко пос.Топар 
были  созданы Центры дополнительного об-
разования, где открыты кружки «3D – графика, 
3D- моделирование» и «Техническое моде-
лирование и конструирование». В 2017 году 
для  дальнейшего  развития  данных кружков  
было направлено 6 млн. 666 тысяч тенге. Для 
технического обеспечения  разработки обра-
зовательных контентов для смарт-обучения  
в школе-лицее №14 с 2016 года  осущест-
вляется  работа по внедрению  школьного 
телевидения «Мектеп-ТV».  В 2017 году на 
развитие  школьной телестудии «Мектеп 
TV», приобретение оборудования новейшей 
модификации затрачено дополнительно 10 

млн. тенге.
В целях повышения качества техническо-

го образования, привлечения школьников в 
техническую сферу и повышения инженерной  
профессии в 2017-2018 учебном году 2 шко-
лы-центры дополнительного образования №1 
и им. Корниенко вошли в областной проект 
«Инженеры будущего».

Физическая культура и спорт. 
Охват населения, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в районе составляет 
30%.  Развивается спортивная инфраструкту-
ра. Функционируют 124 спортивных сооруже-
ния,  создаются условия для занятий физиче-
ской культурой и спортом для всех социальных 
групп населения, эффективно используются 
имеющиеся физкультурно-оздоровительные 
и спортивные сооружения. 

В 128-ти школьных спортивных секциях 
по футболу, волейболу, баскетболу, греко-
римской борьбе, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, 
шашкам, шахматам, лыжам, боксу и по легкой 
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атлетике занимаются 2830 учащихся.

Ежегодно укрепляется материальная база 
спортивных залов школ района. В 2017 году 
приобретено спортивное оборудование на 
сумму 10,0 млн. тенге. На 2018 год запланиро-
вано приобретение спортивного оборудования 

еще на 10 млн. тенге.
Большая роль в развитии массового 

спорта и воспитании здорового поколения 
принадлежит Детско-юношеской спортивной 
школе, которая вырастила целую плеяду спор-
тсменов с мировым именем. Школу посещают 
733 подростка, организованы занятия  по 9 
видам спорта. Филиалы ДЮСШ по волейболу, 
казак курес, легкой атлетике, боксу  открыты 
в пос. Топар, Карабас, Вольный, с. Сарепта и 
Кулаайгыр.  На стадионе «Жигер» г.Абай 47 
человек занимаются пауэрлифтингом, 150-за-
нимаются футболом. Это команды шахты 
«Абайская», команды любителей футбола  
«Жигер» и 3-х детских групп футболистов 
из филиалов областной школы футбола 
«Жастар» и футбольного клуба «Шахтер». 
На стадионе поселка Топар занимаются 
футболом 70 человек. Во исполнение Закона 
РК «О физической культуре и спорте» в 2017 
году районным отделом физической культуры 
и спорта присвоены спортивные разряды 103 
спортсменам. В районе уделяется внимание 
вовлечению в массовый спорт и людей с 
ограниченными возможностями. Более 40-ка 
инвалидов приняли участие в ежегодных со-
ревнованиях по шашкам, шахматам, настоль-
ному теннису и по легкой атлетике.

В 2017 году в районе проведено 88 спор-
тивно-массовых мероприятий, в которых 
приняли участие более  24 тыс. человек.  
Наиболее значимыми из них стали районная 
зимняя спартакиада «Қарлы қыс», летняя 
спартакиада «Сары - Арқа», соревнования 
по казақ күресі «Сары Арқа Барысы», сорев-
нования по лыжным гонкам среди жителей  
п.Топар, товарищеский матч по хоккею с шай-
бой между командами г.Караганды и сборной 
командой г.Абай. Активная работа проводится 
по внедрению постановления Правительства 
РК «О Президентских тестах физической 
подготовленности населения Республики Ка-
захстан», в  2017 году в сдаче тестов приняли 
участие более 3-х тыс. человек. 

В 2017 году на проведение спортивных 
соревнований было выделено 1 млн. 125 
тыс.тенге, для подготовки и участия членов 
сборных команд района по различным видам 
спорта на областных соревнованиях выделено 
-1 млн. 593 тыс.тенге.     

Для дальшейшего развития физкультуры 
и спорта в текущем году в районе заплани-
рована установка 3-х многофункциональных 
кортов для 3 школ района на сумму 47 млн. 
800 тыс.тенге (ОШ им.Момышулы п.Топар, ОШ 
№15 п.Карабас,Дзержинская ОШ с.Сарепта).  
Будет открыт крытый плавательный бассейн, 
начато строительство типового физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Здравоохранение.
Охрана и укрепление здоровья населения 

всегда были в приоритете развития нашей 
страны.

В нашем районе принято немало дей-
ственных мер по модернизации системы здра-
воохранения. Внедрены технологии раннего 
восстановительного лечения и медицинской 
реабилитации. 

Приоритетным направлением остается 
борьба с туберкулезом. За  2017 год флю-
орографическим осмотром охвачено 100% 
населения,  подлежащего  осмотру. Больным, 
имеющим активную форму туберкулеза и 
находящимся на амбулаторном лечении, 
решением сессии районного маслихата пред-
усмотрены ежемесячные выплаты в размере 
3964 тенге.  Для этих целей на 2018 год за-
планировано 2 млн. 193 тыс. тенге. Для ока-
зания качественной неотложной медицинской 
помощи районной больницей приобретены 4 
автомобиля скорой помощи. Проведен капи-
тальный ремонт главного трехэтажного кор-
пуса больницы ЦРБ на сумму 100 млн.тенге.

В целях  улучшения качества оказания 
медицинских услуг населению  в отчетном 
году городской больницей приобретено меди-
цинское оборудование на сумму 50 млн. 929 
тыс. тенге, в том числе приобретена в лизинг 
диагностическая ультразвуковая стационар-
ная система, бронхоскоп,  фиброгастроскоп, 

в реанимационное отделение куплен аппарат 
искусственной вентиляции легких. Приобретен 
специализированный автомобиль скорой 
помощи для транспортировки пациентов. 
На реализацию программы национального 
скрининга по раннему выявлению заболева-
ний из республиканского бюджета городу и 
прилегающим поселкам выделены средства 
в размере 10 млн. 603,9 тыс. тенге. В апреле 

текущего года по программе «Поликлиника 
без очередей» будет установлена система 
электронной очереди. В целях снижения 
бумажного документооборота  внедрены 
программные комплексы КМИС, ЭРСБ, ГИС, 
АДИС для СМП и прочие. Функционирует 
Служба поддержки пациентов, информация 
о которой размещена на сайте предприятия 
и информационных стендах.

Культура. 
Важную роль в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании граждан играют 
учреждения культуры.  

В районе 17 государственных библиотек, 
из них: 14 - сельских, 3 – городские. В 2017 
году библиотеки обслужили 17792 читателей, 
книговыдача составила 346815 экземпляров.  
Общее количество посещений – 173592. В  
отчетном году в библиотеках п.Топар. с.Коксу  
и п.Южный созданы уголки детского чтения с 
приобретением специальной детской библи-
отечной мебели на сумму 1,5 млн.тенге. На 3 
млн.тенге, выделенные из районного бюджета, 
приобретено 2092 экземпляров новых книг. В 
целях обеспечения мобильности в 2018 году 
для библиотек  будет приобретена автомаши-
на УАЗ. Во исполнение программы «Рухани 
жанғыру» запланирована реализация пилот-
ного проекта по трансформации и модерни-
зации сельской библиотеки с.Агрогородок в 
полноценный культурно-досуговый центр. Для 
этого предусмотрены финансовые средства 
в сумме 1,2 млн. тенге. Также на текущий 
год предусмотрено приобретение новой ли-
тературы для библиотек в сумме 3 млн.тенге 
и другое.

Культурно-досуговые учреждения района 
представлены 18 объектами, в числе которых 
16 организаций клубного типа, парк культуры 
и отдыха, городской стадион «Жигер».

В 2017 году за счет районного бюджета 
на сумму 34млн. 707,7 тыс. тенге произве-
дено благоустройство городского стадиона 
«Жигер». В рамках Программы развития 
продуктивной занятости и массового предпри-
нимательства реализован проект по ремонту 
Дома культуры в селе Дубовка на 9 млн. тенге. 

Укреплена материально-техническая база 
учреждений. На выделенные из районного 
бюджета средства приобретены комплекты  
профессионального звукового оборудования 
для РДК г.Абай и 8 сельских объектов культу-
ры; музыкальные инструменты для оркестра 
казахских народных инструментов; осущест-
влен пошив сценических костюмов для участ-
ников художественной самодеятельности; для 
ДК «Энергетик» п.Топар осуществлен пошив 
штор и одежды сцены.

За   2017 год всего по району  было про-
ведено 2649 культурно – массовых меропри-
ятий, из них  на селе 2376. Число посетителей 
мероприятий составило 207,2 тыс.человек, в 
том числе на селе 173,7 тыс.человек. 

В 2018 году за счет средств районного 
бюджета запланирован текущий ремонт кров-
ли в сельском доме культуры с. Жартас на 

сумму 15886 тыс. тенге и текущий ремонт ДК 
п. Топар  на сумму 23925 тыс. тенге.

Молодежная политика. 
Численность молодежи района составляет 

13748 тысяч человек. Молодежным ресурсным 
центром района за отчетный период проведе-
но 243 мероприятия с охватом 9575 человек. 

На реализацию государственной моло-
дежной политики в отчетном году было вы-
делено 9 млн. 434 тыс. тенге, в том числе на 
проведение мероприятий - 1 млн. 885 тыс. 
тенге. На данные средства проведен район-
ный форум сельской молодежи, фестиваль 
творческой молодежи. В рамках государ-
ственного социального заказа на сумму 825 
тыс. тенге  реализован проект «Организация 
и проведение проекта по воспитанию нового 
казахстанского патриотизма молодежи «Шко-
ла молодого патриота». В рамках проекта 
организован клуб волонтеров, экологическое 
движение, проведены турниры по асикам, 
пейнтболу, играм КВН и другое.

Развитие языков и ономастическая 
работа.

На реализацию программы развития 
языков в 2017 году было выделено 1 млн. 222 
тыс. тенге на проведение обучения 3-х групп 
государственному и английскому языку (1 млн. 
626тыс. тенге) и организацию и проведение 
различных конкурсов, семинаров, круглых 
столов, фестивалей и других мероприятий 
по пропаганде государственного языка (250 
тыс. тенге).

По системе «Казтест» от нашего района 
тестирование прошли 67 человек, что соот-
ветствует плану. 

На 2018 год на языковую политику пред-
усмотрено финансирование 1 876 тыс.тенге. 

Проводится работа в сфере ономастики. 
В районе 341 геонимов (улицы, переулки, мкр 
и т.д.), их наименования на 15,2% являются 
морально устаревшими. В отчетном году в 
районе проведена работа по их переимено-

ванию. По ито-
гам в област-
ную комиссию 
от района на-
правлено 35 
предложений 
по переиме-
нованию улиц.  

Внутрен-
няя полити-
ка. 

О б щ е -
ственно-по -
л и т и ч е с к а я 
ситуация на-
ход и тс я  н а 
постоянном 
контроле. Осу-
ществляется 
ежедневный 
м о н и то р и н г 
ситуации в на-
селенных пун-

ктах и на крупных предприятиях. Задолжен-
ности по заработной плате на предприятиях и 
организациях района нет. Ведется мониторинг 
СМИ и социальных сетей.  

В районе функционируют 25 неправитель-
ственных организаций, 6 политических партий, 
7 профсоюзных организаций, 7 этнокультур-
ных центров. 

З а р е г и -
стрировано 
28 религиоз-
ных органи-
заций: в том 
числе Ислам 
– 3,  право -
славие – 3, 
католицизм – 
1, протестан-
тизм – 21. В 
2017 году на 
профилактику 
религиозного 
экстремизма 
и пропаганду 
традицион -
ных ценно -
с т е й  б ы л о 
в ы д е л е н о 
2290 тыс. тенге. Реализованы 2 проекта, на-
правленные на привлечение к работе теологов 
и традиционного духовенства.

 На 2018 год предусмотрено выделение 
4 млн. 100 тыс. тенге, которые будут на-
правлены на адресную профилактическую 
работу, выплату вознаграждения имамам и 
оплату привлеченным членам ИРГ по вопро-
сам религии. 

В 2017 году на государственную информа-
ционную политику было направлено 12 млн. 
436 тыс. тенге. Осуществлено информирова-
ние населения о жизнедеятельности района 
на телеканале «Сары Арка» (25 сюжетов), 
телеканале «5Канал» (9сюжетов), в област-
ных газетах «Индустриальная Караганда» (37 
статей) и «Орталык Казахстан» (35 статей).

В районной газете действуют 33 постоян-
ных рубрики, 5 из которых посвящены про-
грамме модернизации общественного созания 
«Рухани Жангыру».  По пропаганде Послания 
и программы за 2017 год опубликовано 188 
статей. 

На государственный социальный заказ 
в 2017 году было выделено 5 млн.399 тыс.
тенге на реализацию 5 проектов.  Н а 
2018 год запланировано выделение 7 млн. 
тенге, на которые будут реализованы 6 про-
ектов. 

В рамках программы «Рухани Жангыру» 
запланирована реализация 27 социальных 
проектов, 3 из них реализовано в 2017 
году.  

Обращения граждан.
За 2017 год  в аппарат акима района по-

ступило 568 письменных и устных обращений 
от физических и юридических лиц, что выше 
уровня прошлого года на 0,3% (566). Наи-
больший удельный вес занимают вопросы 
землепользования (31%) и жилищного харак-
тера (22%). Все обращения рассмотрены, на 
98,6% обращений даны ответы, в том числе 
разъяснительного характера; 1,4% заявителей 
отказано в решении вопроса на основании 
действующего законодательства.

На блог акима района поступило 83 
обращения,  47 – на блог акима области. 
Больше всего обращений по коммунальным 
и жилищным вопросам. На все вопросы даны 
разъяснения.

В прошлом году всего было оказано 27020 
государственных услуг (96 видов). Из них: 
оказанных услугодателями в бумажной фор-
ме-3700, через Госкорпорацию-6959, через 
Портал электронного правительства-14830, 
оказанных в электронном виде-1531 услуга.

Противодействие коррупции.
В районе принимаются меры по привлече-

нию к деятельности по реализации антикор-
рупционной политики субъектов гражданского 
общества, неправительственных организаций, 
с их участием в отчетном периоде были про-
ведены 16 «круглых столов» и 2 семинара на 
антикоррупционную тематику. В государствен-
ных учреждениях установлены телефоны до-
верия, а также ящики для писем и жалоб. На  
сайте аппарата акима функционирует раздел 
«Борьба с коррупцией», в котором размеща-
ется информация о проводимой в данном 
направлении работе. В районной  газете 
«Абай-Акикат» работает рубрика на антикор-
рупционную тематику, в которой публикуются 
изменения и дополнения в законодательстве 
Республики Казахстан о борьбе с коррупцией, 
выступления руководителей и специалистов 
государственных учреждений и правоохрани-
тельных органов. За отчетный период было 
опубликовано 16 статей.

Профилактика правонарушений.
Управлением внутренних дел Абайского 

района в течение 2017 года проводилась рабо-
та по профилактике, выявлению, раскрытию, 
расследованию уголовных правонарушений, 
обеспечению общественного порядка и 
безопасности. Оперативная обстановка по 
итогам года обусловлена ростом количества 
уголовных правонарушений на 2,8% (с 846 до 
870). Наблюдается рост на 240 % правонару-
шений, совершенных несовершеннолетними 
(с 5 до 17).

Вместе с тем, отмечается снижение право-
нарушений совершенных ранее совершавши-
ми на 16,3% (с 129 до 108). На 3,8% снизилось 
число дорожно-транспортных происшествий (с 
52 до 50). Не допущен рост уголовных право-
нарушений в состоянии алкогольного опьяне-
ния и в семейно-бытовой сфере.  На 36,4% 
произошло снижение количества умышленных 
убийств; на 50,0% - разбойных нападений; на 
21,9%-грабежей. 

Отмечается увеличение раскрываемости 
преступлений: уровень раскрываемости тяж-
ких и особо тяжких преступлений составил 

78,2% при прошлогоднем -73,8%;  по умыш-
ленным убийствам-90,9% (81,8% за 2016 год). 

Уважаемые жители района
Выражаю благодарность всем вам за со-

зидательный труд и единство. Лишь совмест-
ными усилиями мы достигнем новых вершин.

В этом году мы продолжим следовать 
стратегическому курсу. Знаковым событием 
станет 20-летие нашей прекрасной столицы - 
главного символа достижений и побед нашей 
страны. 

Сегодня нашему государству требуется 
новое качество развития, которое должно ос-
новываться на широком внедрении элементов 
Четвертой промышленной революции. Новое 
Послание определяет, что нам предстоит сде-
лать для успешной навигации и адаптации в 
новом мире, в эру глубоких и стремительных 
изменений: технологических, экономических 
и социальных.

Каждый житель нашего района должен 
стремиться сделать все от него зависящее, 
чтобы соответствовать новому времени. Как 
говорит Президент: «Нам предстоит спло-
титься в единую нацию – нацию, стоящую на 
пороге исторического восхождения в условиях 
Четвертой промышленной революции».  
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Каждое Послание Президента Н.Назарбаева 
народу Казахстана всегда несет в себе мощный 
импульс, который мобилизует общество вокруг 
актуальной идеи, указывает конкретные шаги к вы-
ходу страны на новые рубежи развития. Поэтому 
Послание Елбасы 10 января 2018 года приковало 
внимание всех казахстанцев. Современный мир 
становится все более динамичным, повышается 
скорость изменений. Технологические изменения 21 
века, как видно уже сегодня, превзойдут изменения 
20 века. Долгосрочный успех будет основываться 
на балансе стратегической и тактической гибкости, 
способности изменяться, знании тенденций развития 
современного мира. Президент в Послании «Новые 
возможности развития в условиях четвертой про-
мышленной революции» открывает новые смыслы, 
высказывает вдохновляющие идеи, делает краткий 
аудит проблемных вопросов. 

У Казахстана есть магистральный путь движения 
вперед – Стратегия «Казахстан - 2050». Поставлена 
главная цель – войти в 30 самых развитых стран 
мира. У нас есть продуманная тактика достижения 
цели – План нации «100 шагов», программа Третьей 
модернизации Казахстана, программа «Рухани 
жанғыру». Президент подчеркивает, достижения 
Казахстана – надежная база, но не гарантия за-
втрашних успехов. Стране требуется новое качество 
развития. Глобальные тренды показывают, что оно 
должно основываться в первую очередь на широком 
внедрении элементов Четвертой промышленной 
революции.

Послание Президента 2018 года определяет, 
что нам предстоит сделать для успешной навигации 
и адаптации в новом мире – мире Четвертой про-
мышленной революции. 

Центральная линия Послания «Новые возмож-
ности развития в условиях Четвертой промышленной 
революции» связана с тотальной цифровизацией. 
Особое внимание обращает Глава государства на 
внедрение новых технологий и цифровизации в об-
ласти индустрии. В частности, это пилотный проект 
по оцифровке казахстанских промышленных пред-
приятий. В век цифровых технологий следует пере-
смотреть традиционное отношение к ресурсному 
потенциалу страны. 

В повестке дня – переход к «зеленой» эконо-
мике, широкое внедрение энергоэффективных, 
экологически чистых решений, переход на возобнов-
ляемые источники энергии. Модернизация охватит и 
аграрную отрасль. Внедрение новейших технологий, 
бизнес ¬моделей, интеллектуальных систем, увели-
чение наукоемкости АПК позволят добиться много-
кратного повышения производительности сельского 
хозяйства. Особая роль в модернизации отводится 
финансовому сектору.

Президент справедливо определяет человече-
ский капитал как основу модернизации страны. С 
этим самым объемным пунктом нового Послания 
связаны и все остальные аспекты. Эффективное го-
сударственное управление, экономическое развитие, 
новые технологии, «умные города», верховенство 
закона – все это не появляется само по себе. В 
государственном строительстве интеллектуальный 
капитал является одним из важнейших ресурсов. 

Никогда в мире глобальная конкуренция за 
экономически активных людей, обладающих про-
фессиональными компетенциями, не была такой 
острой как сейчас, и она будет нарастать в связи 
с развитием технологий. Образование и культура 
формируют качество человеческого капитала, на-
бор его ценностей и компетенций. Помимо того, 
что человека сегодня надо готовить к постоянным 
изменениям, происходящим в мире, сам человек 
должен иметь мотивацию к непрерывной учёбе и 
переподготовке. Образование с получением диплома 
не заканчивается. Упреждая все возможные вызовы 
и угрозы, Президент призывает казахстанцев быть 
во всеоружии к фундаментальным преобразованиям 
будущего устройства мира.

Создание собственной передовой системы обра-
зования, повышение доступности и эффективности 
медицинской помощи, обеспечение качественной 
занятости, активное внедрение современных техно-
логий в жилищном строительстве и коммунальном 
секторе, – все это повысит уровень жизни наших 
граждан. 

Образование, культура и идеология должны 
служить укреплению духовного потенциала нации. 
Обращает на себя внимание мысль Главы госу-
дарства: «Идеалом нашего общества должен стать 
казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, 
при этом современный, владеющий иностранными 
языками, имеющий передовые и глобальные взгля-
ды». В Абайском районе на достижение этих целей 
направлены 27 проектов по реализации программы 
«Рухани жанғыру». Необходимо в условиях нарас-
тающей глобализации сохранить многовековую 
систему наших национальных культурных ценностей. 
Преумножение культурного многообразия народа, 
бережное отношение к нашему историческому на-
следию являются составной частью национальной 
идеи «Мәңгілік Ел». 

Всеобъемлющий характер Послания требует 
активного участия всех граждан страны в работе по 
ее реализации. 

Планы становятся реальностью, когда мысли 
превращаются в действия. Каждый казахстанец мо-
жет внести свой вклад в решение конкретной задачи.

А решение конкретных задач - это всегда вызов, 
оно ведет к изменению образа жизни, появляется 
внутренняя энергия. Вслед за Президентом мы 
говорим: «У Казахстана есть исторический шанс 
для ускоренного вхождения в число 30 наиболее 
развитых стран». И чтобы добиться этого, чтобы 
соответствовать новому времени, нам предстоит 
сплотиться в единую нацию – нацию, стоящую на 
пороге исторического восхождения в условиях Чет-
вертой промышленной революции.

Филипенко Наталья Сергеевна
Председатель Общественного совета

Каждое новое обращение Президента 
страны стало для нас этапным рубежом раз-
вития и стратегически важным документом. 

Нынешнее Послание посвящено развитию 
страны в условиях четвёртой промышленной 
революции. Главой государства определены 
10 основных задач, которые нам всем пред-
стоит реализовать. 

Это программа конкретных практических 
дел, которая касается всех казахстанцев, и в 
первую очередь, нас - промышленных пред-
приятий.

Закономерно, что самый большой инте-
рес у нас вызвал первый приоритет, который 
звучит так: «Индустриализация должна стать 
флагманом внедрения новых технологий». 

Как сказал Елбасы, необходимо разра-
ботать и апробировать новые инструменты, 
направленные на модернизацию и цифрови-
зацию наших предприятий с ориентацией на 
экспорт продукции.

ЦОФ «Восточная» является центральным 
звеном Угольного Департамента АО «Арселор 
Миттал Темиртау» - сюда поступает уголь со 
всех 8-ми шахт, что делает фабрику актив-
ным участником развития и экономической 
стабильности Абайского района и всей Кара-
гандинской области. Именно поэтому за по-
следние 10 лет произведена большая работа 
по модернизации производства.

Реализованы такие проекты, как:
1. В 2009-2010 годах проведена модер-

низация системы обогащения мелкого угля, 
стоимостью 1,81 млрд. тг / 12,1 млн. $, что 
позволило увеличить выход угольного концен-
трата на 4%;

2. В 2012-2015 годах осуществлена модер-
низация системы флотации: установлены 2 
новые флотомашины «Jameson Cell» и лен-
точный вакуум-фильтр «Delkor». Стоимость 
проекта составила 2,23 млрд. тенге, или 12 
млн. $. Благодаря этому увеличен выход 
угольного флотоконцентрата на 1%.

3. В 2015-2016 годах осуществлено стро-
ительство первой очереди нового хвостохра-
нилища. Стоимость проекта -  4,13 млрд. тг / 
12,7 млн. $. 

4. В 2017 году начато строительство второй 
очереди нового хвостохранилища стоимостью 
1,42 млрд. тг / 4,3 млн. $. Реализация проекта 
направлена на обеспечение стабильной рабо-
ты фабрики на ближайшие 25 лет;

Всего за последние годы на ЦОФ «Вос-
точная» были реализованы инвестиционные 
проекты на сумму 15,96 млрд. тг / 53,2 $, что 
позволило увеличить выход угольного концен-
трата на 4,5%.

В текущем году вложение инвестиций со-
ставит 7,68 млрд. тг (24 млн. $).

Будут реализованы следующие крупные 
проекты:

1. Внедрение тяжелосредных гидроцикло-
нов. Проект будет способствовать увеличению 
выхода угольного концентрата на 4-4,5%. Срок 
окупаемости составит 1,5-2 года.

2. Будет продолжено строительство второй 
очереди нового хвостохранилища. 

3. Будет проведена модернизация отде-
ления приёмки, дозировки и подачи рядовых 
углей на обогащение, благодаря чему будет 
обеспечена стабилизация качества рядовых 
углей, подаваемых на обогащение, улучшится 
качество продукции и выхода на 0,5%;

4. Также мы проведем модернизацию 
отделения сушки угольного концентрата, 
которая будет способствовать стабилизации 
влажности угольного концентрата.

Уважаемые участники актива! 
Наша фабрика обеспечивает нужды не 

только металлургического комбината г. Те-
миртау, но и осуществляет экспорт угольного 
концентрата в Россию и Украину. Постоянное 
развитие ЦОФ «Восточная» гарантирует на-
личие постоянных рабочих мест и стабильный 
вклад в экономику района и области на дли-
тельный период.

Безусловно, Послание Президента опре-
деляет для всех нас путь для дальнейших 
действий. И у нас нет никаких сомнений в том, 
что под руководством нашего Елбасы будут 
успешно реализованы все поставленные за-
дачи на предстоящие годы!

Боярский Дмитрий Вячеславович
Директор ЦОФ «Восточная»

В своем Послании «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промыш-
ленной революции» Глава Государства в 
очередной раз ставит перед сельхозтова-
ропроизводителями задачу кардинального 
увеличения производительности труда и рост 
экспорта переработанной сельскохозяйствен-
ной продукции.

В подтверждение  этому ТОО «Агрофирма 
Курма» активно ведет работу по внедре-
нию современных передовых технологий 
и вложению инвестиций, применяя опыт 
передовых стран, таких как: США, Германия, 
Италия. 

С 2009 года проведена реконструкция и 
модернизация 16 птичников на общую сумму 
800 млн.тенге, что позволило увеличить пого-
ловье птиц в птичниках в 2 и более раз. Вслед-
ствие этого, производство товарного яйца за 
2017 год составило 253 млн.штук, что на 35 
миллионов штук больше уровня 2016 года. В 
2018 году работа в данном направлении будет 
продолжена: будет проведена реконструкция 
и модернизация еще двух промышленных 
птичников. Это позволит увеличить поголовье 
кур несушек в этих птичниках с 90 тысяч до 
180 тысяч голов.  

Предприятием было приобретено совре-
менное ленточное конвейерное оборудование 
для транспортировки яиц, линии сортировки 
и упаковки яиц. Автоматизация производ-
ственного процесса позволила существенно 
повысить производительность труда, снизить 
численность задействованных работников на 
сборе и сортировке, а также улучшить каче-
ство продукции. Вследствие этого в 2017 году 
в Афганистан было экспортировано 19 млн. 
штук товарного яйца, что в 10 раз больше 
уровня 2016 года, в дальнейшем планируется 
активизировать деятельность в данном на-
правлении, увеличить экспорт продукции и  
расширить границы.

На предприятии завершается реализация 
инновационного проекта «Строительство 
и приобретение оборудования биогазовой 
установки мощностью 1 Мега Ватт в час», что 
позволит снизить не только себестоимость 
яйца, а также решить ряд экологических 
вопросов по утилизации отходов, а также 
снижение эмиссии парниковых газов. При 
реализации проекта используются самые со-
временные разработки ведущих европейских 
стран в отрасли переработки отходов. На 
данный момент идет наладка оборудования, 
в апреле месяце планируется запустить био-
газовую установку. Процесс работы оборудо-
вания полностью автоматизирован, при этом 
мониторинг работы установки можно будет 
осуществлять дистанционно – через спутни-
ковую связь. В дальнейшем будет налажено 
производство отечественных биоудобрений. 

Все это стало возможным благодаря 
новой Государственной программе развития 
агропромышленного комплекса и мерам го-
сударственной поддержки. 

Мы не сомневаемся в том, что задачи, 
поставленные в Послании, будут выполнены 
и нам остается только работать над их осу-
ществлением. 

Для выполнения поставленных задач Гла-
вой государства, мы должны приложить все 
усилия для увеличения объема производства 
качественной, экологически чистой, конкурен-
тоспособной продукции сельского хозяйства. 

Венников Виталий Николаевич
Заместитель директора 

ТОО «Агрофирма Курма»

Елбасымыздың  Қазақстан халқына «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы  дамудың жаңа 
мүмкіндіктері»  Жолдауының басты бағыты -  адам 
және оның әлеуметтік дағдысы мен қоғамдағы орны, 
XXI ғасырдағы оның мүмкіндіктері және ұмтылысы.  

Қазақстанның әрбір азаматы Жолдаудан өзі үшін 
қандай да бір маңыздылығын көре алды, еліміздің әрбір 
тұрғыны, халқы біздің  Елбасымыздың  қамқорлығын  
сезе білді. 

Президентіміздің жаңартылған білім мазмұны 
үрдіс іне мұғалім мамандығының мәртебесін 
жоғарылатуға ерекше көңіл бөлуі, мен үшін,  жас маман 
ретінде,  өте маңызды және құнды.

Мен магистратураны аяқтап, білім берудің 
инновациялық технологияларын терең меңгерген, 
шығармашылықпен жұмыс істеу дағдылары 
қалыптасқан  №10 мектеп-гимназиясында қызмет 
етемін.

Оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін енгізу, Назарбаев 
интеллектуалдық  мектеп тәжірибесін тарату сияқты 
облыстық жобаларға қатысу, жаңа форматтағы 
деңгейлік курстан өту - әр педагогты өзінің шеберлігін 
жетілдіруге, біліктілігін  арттыруға жетелейді. 

Мектебімізге Білімал электрондық басқару жүйесі, 
электрондық журналдың  енгізілуі қағазбастылықтан  
толық бас тартуға мүмкіндік берді. Сабағымызда 
«Білімленд» онлайн білім беру порталындағы  цифрлық 
ресурстарын  жүйелі қолданамыз. 

Қазіргі өзгермелі заманда   адами капиталдың жаңа 
сапасы, еліміздің болашағы бізге, мұғалімдерге  бай-
ланысты екенін түсінеміз. Ұстаздар алдында әлемдік 
бәсекеге қабілетті, білімді  маман,  көшбасшы бола 
алатын түлектерді дайындау міндеті тұр. 

Біз Ұлт Лидерінің тілдерді дамыту ұстанымын 
толық қолдаймыз. Әрине, Қазақстан  жастары  қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерін жоғары деңгейде игеруі тиіс.

Бұл - заман талабы. Мектептерде ағылшын тілінде 
сабақтардың өтуі жас ұрпақтың дамуына  және  әлемдік 
білім кеңістігіне кіруіне мүмкіндік береді. 

Уважаемые участники актива!
Президент ставит перед нами задачу перехода с 

2019 года к преподаванию на английском языке отдель-
ных естественно научных дисциплин в 10 и 11 классах.  
Для решения этой задачи в нашем районе учителя 
естественно – научного цикла обучались на курсах 
английского языка и с 2017 года три  школы  вошли 
в проект  по внедрению трехязычия. В этом учебном 
году в пилотном режиме  в нашей  школе начато об-
учение учащихся 8-го класса физике и информатике 
по билингвальным учебникам. 

Особая ответственность в реализации этого про-
екта лежит на нас, учителях английского языка. Для вы-
равнивания языковой подготовки учащихся мы создали 
Летнюю языковую школу. В течение года, помимо уро-
ков, ребята посещают факультативные занятия, пишут 
проекты и участвуют в работе Клуба любителей англий-
ского языка. Это дает им возможность  углубить свои 
знания и развить навык английской речи. Отрадно, что  
каждый год в школах района увеличивается количество 
лингафонных кабинетов, устанавливаются комплекты 
мультимедийного оборудования, 3Д принтеры, лабо-
ратории робототехники, кабинеты интеллектуальных 
игр. Как говорит наш Президент, это важное условие 
для подготовки молодежи к новому технологическому 
укладу. Нам, молодым учителям, очень помогают в 
работе авторские видео  уроки педагогов – новаторов 
нашего района,   которые транслируются в режиме 
оффлайн и онлайн  через канал    студии  Мектеп ТВ.  

Изучение английского языка и использование 
информационных технологий станут для учащихся 
ключом к переходу на латиницу. Этот переход не со-
ставит труда для нового поколения, так как латиница 
-инструмент современной коммуникации.

Обращает на себя внимание следующая мысль 
Главы государства: «Идеалом нашего общества 
должен стать казахстанец, знающий свою историю, 
язык, культуру, при этом современный, владеющий 
иностранными языками, имеющий передовые и гло-
бальные взгляды». 

Достижению такого идеала будет способство-
вать  программа «Рухани жанғыру», направленная на 
укрепление казахстанского патриотизма, единства и 
сплоченности всех жителей страны. 

Мы четко понимаем, что основная нагрузка ло-
жится на плечи педагогов и радует, что государство 
в лице нашего Президента готово поддержать нас в 
данной работе.

Послание Президента разворачивает все обще-
ство, экономическую и социальную сферы жизни к 
главному действующему лицу в воспитании и обучении 
каждого человека, к  Учителю. Девизом в моей работе 
стали  слова Нурсултана  Абишевича Назарбаева о 
том, что  «Своими делами и своим словом учитель 
преподает самую сложную науку – быть Человеком. 
Только высокообразованный, талантливый, мудрый 
и патриотичный учитель может воспитать достойное 
поколение». 

Вселяет уверенность то, что наша страна успешно 
движется вперед – внедряются грандиозные про-
екты, повышаются зарплаты, пенсии, пособия. Все 
это – яркое подтверждение политики государства, 
направленной на улучшение жизни каждого человека 
в нашей стране.

Для того, чтобы учителя достойно выполняли свою 
миссию, Президент говорит в Послании о необходимо-
сти повышения престижа профессии и оплаты труда 
педагогов. Меня очень радует,  что с 1 января 2018 
года  должностной оклад учителей, которые перешли 
на обновленное содержание учебного материала будет 
увеличен на 30%, а после прохождения национального 
квалификационного теста заработная плата  учителей  
вырастет еще от 30 до 50%. Такая поддержка и забота 
Елбасы вдохновляет и воодушевляет. Я счастлива, что 
выбрала профессию учителя и уверена, что творче-
ская, трудная, но увлекательная профессия педагога  
внесёт свой вклад в новый виток успешного развития 
нашего государства. 

In order that teachers adequately fulfill their mission, 
the President says in the Message about the need 
to increase the prestige of the profession and pay for 
teachers. Such support and care of head of state inspires 
and inspirits. I am sure that the creative, difficult but exciting 
profession of the teacher will contribute to a new round of 
successful development of our state. 

Біз, жастар, жаңа өмірді құра отырып, жаңа 
белестерді бағындыра отырып,  өзіміздің маңызды 
құндылығымыз ретінде Ел Президенті  Жолдауының  
идеяларын жүзеге асырамыз.

Мұстахаева Меруерт Амангельдіқызы
№10 мектеп-гимназиясының ағылшын тілі 

мұғалімі 

Жаңа мүмкіндіктерге жол ашылмақ
(Басы 1 бетте.)
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Послание Президента народу Казахстана «Но-
вые возможности развития в условиях четвертой про-
мышленной революции» открывает новую страницу 
в истории независимого Казахстана. Перечисляя 
десять основных задач, Президент делает особый 
упор на активное внедрение современных техноло-
гий во все сферы жизни казахстанского общества. 
Первоклассное здравоохранение и здоровая нация 
– такой  ориентир ставит Глава государства перед 
здравоохранением.  

 В мировой медицине сегодня идет активный 
процесс технологизации. Так, на базе цифровых и 
биологических технологий продолжается развитие 
так называемой медицины «4П»: превентивной/
предупредительной, прогностической, пациентоо-
риентированной, персонифицированной. В послед-
ние годы закладываются основы «5П-медицины», 
которая дополняется решениями на базе цифровых 
платформ, основанных на использовании математи-
ческих моделей состояния здоровья или связанных 
с данными моделями комплексов методов его кон-
троля и лечения.

Определяя современные векторы развития 
здравоохранения в стране, Президент в Послании 
ставит задачу усилить управление общественным 
здоровьем, профилактические мероприятия,  про-
пагандируя здоровый образ жизни, диагностировать 
болезни на ранней стадии, в особенности онкоза-
болевания.

С 2016 года реализуются мероприятия по 
исполнению  Дорожной карты по внедрению инте-
грированной модели управления онкологическими 
заболеваниями. 

Обеспечивается проведение 6 видов скринингов 
населения на раннее выявление онкозаболеваний. 
Работают мужские и женские смотровые кабинеты. 
В программе КМИС при подозрении онкопатологию 
выставляется маркер «Онконастороженность». 

Следует переходить от малоэффективной и 
затратной для государства диспансеризации к управ-
лению основными хроническими заболеваниями с 
применением дистанционной диагностики, а также 
амбулаторного лечения. 

Особое внимание следует уделить охране и 
укреплению репродуктивного здоровья молодежи. 

Для беременных женщин функционирует мо-
бильное приложение дородового патронажа «Моя 
беременность», где каждая беременная регистри-
руется и может получать информацию о тревожных 
признаках, особенностях протекания каждого  
триместра беременности, может задать вопросы и 
получить ответы на интересующие вопросы. Также 
имеется кнопка «SOS», звонок с которого поступает 
как экстренный вызов.

Здравоохранение будет поэтапно переходить на 
систему обязательного социального медицинского 
страхования (ОСМС), основанную на солидарной 
ответственности населения, государства и работо-
дателей. Сделан акцент на разработку новой модели 
гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи,  новой редакции Кодекса «О здоровье на-
рода и системе здравоохранения».

Глава государства особое внимание уделил 
обеспеченности и качеству подготовки медицинских 
кадров, а также внедрению мобильных цифровых 
приложений,  электронных паспортов здоровья, 
переходу на «безбумажные» больницы. 

Задачи, которые Глава государства поставил 
перед здравоохранением в своем Послании, кон-
кретны и очень актуальны, заставляют сконцентриро-
ваться, сверить намеченные планы с поставленными  
приоритетами. Многое сделано, но предстоит еще 
большая работа.

В настоящее время в городской больнице 
функционирует отделение профилактики и соци-
ально-психологической помощи, куда входит Центр 
укрепления здоровья. Его работа направлена на 
формирование здорового образа жизни и профилак-
тики социально значимых заболеваний, поведенче-
ских факторов риска. 

Важным шагом в развитии электронных серви-
сов стал в Казахстане новый проект – мобильное 
приложение электронных медицинских сервисов 
DamuMed, разработанное Центром информацион-
ных технологий «ДАМУ».

С помощью мобильного приложения DamuMed 
пользователи могут записаться на прием или вызвать 
врача на дом, посмотреть выписанные рецепты и 
результаты лабораторных исследований, скачивать 
больничные листы. Функция «Тревожная кнопка» 
позволяет родителям детей до 5 лет, беременным 
и пациентам по отдельным группам диспансерного 
наблюдения экстренно, в один клик, вызывать врача 
на дом.

  Центральная больница г. Абай с  2015 года 
работает в программе КМИС (Комплексная меди-
цинская информационная система). Формируются 
электронные паспорта здоровья на каждого жителя 
с внесением данных о пациенте. 

Осуществляется поэтапное внедрение проекта 
перехода на безбумажное ведение медицинской 
документации в организации. Ведется безбумажное 
ведение историй болезни и других документов. В 
целях перехода на безбумажное ведение медицин-
ской документации 127 бумажных форм будут пере-
ведены на электронные аналоги форм первичной 
медицинской документации. 

Послание Президента Казахстана «Новые 
возможности развития в условиях четвертой про-
мышленной революции» является стимулом к 
дальнейшей модернизации страны, а также служит 
руководством к действию для нас и для каждого 
казахстанца. У нашей страны есть все условия и 
возможности для вхождения в число лидеров нового 
мира. Для этого у нас единство, согласие и уверен-
ность в победе на этом пути!

Искакова Ляззат Игебаевна
Заместитель директора Центральной больни-

цы г.Абай, депутат районного маслихата

Еліміз рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 
жүйелі жұмыс жасауда. Еліміздің үшінші жаңғыруы 
басталды, қазіргі технология әлемді өзгертуде. 
Елбасының көреген саясатының арқасында 
Қазақстан техникалық жағынан да, рухани жағынан 
да жан-жақты дамыған  елдердің қатарына қосылуда.

Жолдауда Елбасы алдағы 10 міндетті атап 
өтті. Сондағы  жетінші міндетті –адами капитал – 
жаңғыру негізі, соның ішінде, сапалы жұмыспен 
қамту және әлеуметтік қамсыздандырудың әділетті 
жүйесі айтылды. 

Елбасының тапсырмасы бойынша 2017 
жылы Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бекітіліп, 
халықты  нәтижелі жұмысқа тарту үшін көбірек 
мүмкіндік беріп, олардың жеке кәсібін бастауына 
немесе жаңа мамандық алып, жұмысқа орналасуына 
жағдай жасау. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 
оның құралдарын нығайта отырып, халықтың осы 
санаттарын кеңінен тарту қажет. Өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандарды тіркеу үдерісін мейлінше жеңілдетіп, 
оларға мемлекет алдындағы міндеттерін адал атқару 
тиімді болатындай жағдай туғызу керек.

Қазақстандықтардың жаңа жұмыс орнын са-
лыстырмалы түрде тезірек иеленуге, соның ішінде 
еліміздің басқа да елді мекендерінен жұмыс табуға 
мүмкіндігі болуға тиіс. 

Бірыңғай электрондық еңбек биржасын кең 
ауқымда енгізіп, бос жұмыс орындары мен жұмыс 
іздеушілер туралы барлық ақпарат жинақталуға 
тиіс.  Нәтижесінде азаматтар үйлерінен шықпай-ақ 
кәсіби бағдарлы тест тапсырып, оқу курстары мен 
мемлекеттік қолдау шаралары туралы біліп, өзін 
қызықтыратын жұмыс таба алады.  2018 жылғы 1 
сәуірге дейін Электрондық еңбек биржасы туралы 
Заң  қабылданады. 

Жолдауда Нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы 
аясында оның құралдарын нығайта отырып, 
халықтың осы санаттарын кеңінен тарту қажет 
екені айтылды. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 
жылдарға арналған бағдарламасының міндеттері: 
еңбек нарығының қажеттілігін есепке ала отырып 
техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды 
даярлау; еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер 
мен дағдылар бойынша жұмысшы кадрларды қысқа 
мерзімді кәсіптік оқыту; кәсіпкерлік негіздеріне 
оқыту; ауылда және қалада микрокредит беруді 
кеңейту; жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған адамдарды жұмыспен қамтамасыз етуге 
жәрдемдесу; еңбек ресурстарының ұтқырлығын 
арттыру; жұмысқа орналастыру бойынша бірыңғай 
цифрлық алаң құру.Бағдарламаны іске асыру үш  
бағыт бойынша жүзеге асырылады.

 2017 жылдың сәуір айында аулаларды аралау 
нәтижиелері бойынша Абай ауданы бойынша 3457  
жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтығандар екені 
анықталып, оның ішінде Құрма ауылдық округінде 
168 жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 
бар  екені анықталды. Құрма ауылының аппарат 
әкімімен ауыл тұрғындарымен  бағдарламаны 
іске асырып және осы азаматтарды қатыстыру 
үшін ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілген. 
Жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз еткен 
азаматтар Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікке дамыту бағдарламасының үш бағыты 
бойынша бағдарламаға қатысты.

  Бағдарламаның бірінші бағыты бойын-
ша- қысқа мерзімді кәсіптік оқуға жіберілді, 
бағдарламаның  екінші бағыты,  жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бойынша 19 млн. 500 теңге көлемінде не-
сие алған, оның ішінде: қожалықты кеңейту үшін 
6 млн.теңге көлемінде несие беріліп 40 бас ірі 
қара мал және шөп, жем сатып алынған болса, өз 
ісін ашу үшін 13 млн.500 тенге көлемінде несие 
алынды, яғни 1 жүк таситын көлік және  115 бас  
қой сатып алынды, бағдарламаның  үшінші бағыты 
халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және еңбек 
ресурстарының ұтқырлығы арқылы  еңбек нарығын 
дамыту бойынша әлеуметтік жұмыс орындарына,  
қоғамдық жұмыстарға  жіберіліп, бос жұмыс орын-
дарына азаматтар жұмысқа орналастырылды. Ауыл 
тұрғындарымен бағдарлама бойынша  жұмыстар 
әліде жалғасуда. 

2018 жылы Құрма ауылдық округ інде 
бағдарламаның бірінші бағыты, қысқа мерзімді 
кәсіптік оқуға 10 адам жіберіледі, бағдарламаның  
екінші бағыты  жаппай кәсіпкерлікті дамыту бой-
ынша 7 адамға шағын несие берілетін болады, 
бағдарламаның үшінші бағыты бойынша 48 адам 
қоғамдық жұмыстарға жіберіліп, жастар практика-
сына 8 адам жұмысқа орналастыру жоспарланған.  

2018-2021 жылы  Құрма ауылдық округі Нәтижелі 
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы  бойынша жұмыстар атқаратын 
болады, жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар категориясын бағдарламамен қамтып, 
бағдарламаның іске асырылуын кеңейту көзделуде. 

Қ ұ р м а  а у ы л ы н ы ң  т ұ р ғ ы н д а р ы ,  о с ы 
аталаған нақты міндеттермен биік белестерді 
бағындыратындарына, Ұлы Дала елінің  Мәңгілік 
ұрпағы боларымызға сөзсіз сенеді. Ауыл халқы  Ел-
басы жолдауын бірауыздан қолдап, аталған міндетті 
орындау үшін бірлік пен ынтымақтастықта қызмет 
атқарары сөзсіз.

Жұмаділ Жанат Маратұлы
Құрма ауылдық округ әкімі 

Ежегодное Послание Президента Республики 
Казахстан народу Казахстана – одно из самых 
значимых политических событий страны. Посла-
ние этого года содержит конкретную программу 
мер системной модернизации Казахстана в со-
временных условиях.

Мы успешно прошли две модернизации, в 
прошлом году запущена третья модернизация 
Казахстана. Воплощаются  в реальность цели 
«Стратегии 2050» и План нации «100 конкретных 
шагов».

Одним из важных направлений роста эконо-
мики является развитие бизнеса в стране. Этому 
вопросу Глава Государства уделяет особое вни-
мание – за последние годы принят ряд программ, 
направленных на развитие и поддержку бизнеса.

Палата Предпринимателей выступает за 
активное вовлечение казахстанского бизнеса 
в реализацию государственных программ, за-
щищает интересы деловых кругов в органах 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, расширяет и укрепляет связи с бизнес со-
обществом зарубежных стран, а также выступает 
в поддержку казахстанского бизнеса в рамках 
интеграционных процессов.

Как отметил в Послании Глава Государства 
«Необходимо предоставить больше возмож-
ностей для вовлечения людей в продуктивную 
занятость– открыть собственное дело или полу-
чить новую профессию и устроиться на работу. 
Важно расширить охват этих категорий населения 
Программой развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства, усилив ее 
инструменты».

Палатой предпринимателей осуществля-
ется и в дальнейшем будет осуществляться 
содействие в развитии массового предпринима-
тельства, являющимся одним из приоритетных 
направлений стратегии Национальной Палаты 
предпринимателей «Атамекен». 

В 2017 году по Абайскому району в Центр 
поддержки предпринимательства обратились 
350 человек. Это начинающие предпринимате-
ли и лица, изъявившие желание открыть свое 
дело. Было предоставлено 1300 консультаций 
по программам господдержки, 60 юридических 
консультаций, 30 бухгалтерских услуг. Принято 
на сопровождение 59 проектов, 37 из которых на 
сегодняшний день реализованы. По 22 проектам 
сопровождение еще осуществляется. В рамках 
реализации проекта «Бизнес-советник» прошли 
обучение 134 человека. 16 человек обучились по 
проекту «Бизнес рост».

Развитие технического и профессионального 
образования путем подготовки, переподготовки и 
повышение квалификации через учебные центры 
осуществляется через учебные центры, создан-
ные при содействии Палаты.

Учебные центры работают с 2015 года на 
базе ТОО «Стежок» и с прошлого года на базе 
ТОО «Волынка». Кроме того, в рамках согла-
шения между «Абайским многопрофильным 
колледжем», Палатой предпринимателей Кара-
гандинской области  и сельхозтоваропроизводи-
телями ведется обучение  по системе дуального 
образования.  Обучено 35 студентов по специаль-
ности ветеринарный фельдшер. (ТОО «АПК «Во-
лынский» - 15 человек, ф/х Жердем -20  человек).

В текущем году в рамках второго направле-
ния Программы продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства начнется обучение 
основам предпринимательства по проекту «Ба-
стау-Бизнес», который направлен на обучение 
участников программы предпринимательским 
навыкам, а также сопровождение этих бизнес 
проектов.

В Послании Глава государства уделяет осо-
бое внимание дальнейшему развитию бизнеса 
и сокращению издержек для предпринимателей, 
обеспечение цифровизации процессов получе-
ния бизнесом господдержки, с ее оказанием по 
принципу «Одного окна». 

На сегодня по снижению издержек государ-
ством делается немало. На сегодня Палатой 
предпринимателей и местными исполнитель-
ными органами  ведется совместная работа:  
любой нормативный правовой документ, затра-
гивающий интересы бизнеса, должен получить 
положительное  экспертное заключение Палаты 
и Ассоциации. На сайтах акиматов размещаются 
карты свободных земельных участков, предостав-
ляемые под развитие бизнеса, чем сокращаются 
административные барьеры.  

Улучшение бизнес-климата и принятие ново-
го пакета системных мер по поддержке бизнеса, 
вывода его из тени, позволит дать дополнитель-
ный толчок развитию бизнеса в нашей стране.

Уверен в том, что при государственной под-
держке, созданной для бизнеса в нашей стране, 
будут реализованы все поставленные задачи.

Сейлов Адил Кельдешевич
Директор Филиала Абайского района 

Палаты предпринимателей Карагандинской 
области

Дамудың жаңа 
мүмкіндіктері жарияланды

«Қуаныш» мектеп-балабақша кешенінің 
ұжымы Елбасының 2018 жылғы Қазақстан 
халқына кезекті  Жолдауын  алдыңғы 
Жолдаулардың   салиқалы саясатпен жасалған 
жалғасы деп танып, келешекке деген  үлкен 
үмітпен және сеніммен қабылдап, қолдау 
білдірді.

Бұл Жолдау жас мемлекет ім ізд ің 
әлемнің 30 дамыған мемлекеттері қатарына 
енуі үшін жасалып отырған нақты, нық 
қадамы, «Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 
мемлекетімізді дамытудың басты бағыты 
болмақ.

Е л ба с ы м ы зд ы ң  а л ғ а  қ о й ғ а н  1 0 
міндеттеренің қайсы болса да білім беру 
мекемесінің қызметкерлері, біздер үшін 
маңызды деп білеміз және оны орындауда бар 
мүмкіндіктерімізді пайдаланамыз.

Шәкірттеріміздің санасына қазірден бастап 
энерготиімділік және экологиялылық, өндіріс, 
табиғи шикізат қоры ұғымдарын сіңірсек, 
болашақта осы бағытта жаңа технологиялар 
ойлап табатын жас дарындар шығатынына 
сенімдіміз. Елбасымыздың өзі болашақтың 
жастардың қолында екенін айтып кеткен 
болатын.

Қазақстандықтардың өмір сапасын 
жақсартуды  көздеген  құрылыс және тұрғын-үй 
коммуналдық қызметте жаңа технологияларды 
қолдану біздің балаларымыздың  келешегіне 
деген сенімімізді арттыра түсті.

Өмір сапасын жақсартуды көздеген тағы 
бір міндет қарапайым халықтың мүддесін  
көздеген қаржы секторының жұмысына 
бағытталғаны қуантарлық жағдай болды. 

Адами к апиталдың жаңа  сапасы 
атты жетінші міндет тікелей бізге қатысты 
болғандықтан, біз оны орындауға бар күшімізді 
саламыз, жаңартылған білім мазмұнына көшуді 
сапалы, тиімді, жүйелі жалғастырамыз. Қазіргі 
заман жаңа, тез өзгермелі, білімді де білікті, 
тың серпіліске, өзгеруге дайын және жаңа 
талап деңгейінен көріне алатын шығармашыл 
да кәсіби шебер мұғалімдерді қажет етіп 
отырғанына  көзіміз жетті. Сондықтан да ба-
стауыш сыныптан бастап адами капиталдың  
жаңа сапасына қол жеткізуге қызмет ету  ең 
басты мәселе.

Сонымен қатар Елбасымыз бұған дейін де 
осы Жолдауында да «Ауырып ем іздемей, ау-
ырмайтын жол ізде» деген халық даналығына 
сай аурудың алдын алуды  міндеттеп отыр. 
Бұл әрқайсымыздың денсаулығымыздың 
сақталуына  мемлекет тарапынан қолдау 
болатынына кепілдік. Ал емдеу сапасы мен 
медициналық қызмет одан әрі жақсармақ.

2016-2017 жылдардағы әлеуметтік 
төлемдер мен мемлекеттік және азаматтық 
қызметшілердің жалақыларының едәуір 
өскенін тілге тиек ете отырып, Президентіміз 
бұл тенденцияның жалғас табатынын айтты. 
Бұл орайда  қолдау мен қуанудан басқа еш 
қосарымыз жоқ.

Мемлекеттік қолдау мен мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасын цифрлық технологи-
яларды қолдану арқылы арттыру көзделген 
міндет қойылған. Бұған бүгінгі таңның өзінде 
де көзіміз жетіп отыр. Облысымызда болып 
жатқан денсаулық сақтау, халыққа қызмет 
көрсету салаларындағы цифрлық технологи-
яларды қолдану тәжірибесі оның куәсі.

Заңның үстемдігі мен жемқорлықпен күрес 
басым бағыт болып қалды. Бұл орайда  біз өз 
мекемеміз тарапынан құқықтық жалпы білім 
беру мектебі жұмысын одан әрі  күшейтуді 
міндетке алып отырмыз.

Соңында айтарымыз Біз  Елбасы -
мен біргеміз. Елбасымыздың алға қойған 
міндеттерін орындауда барлық білім-
біліктілігімізді, күш-жігерімізді саламыз.

Б.Ақмағанбет
«Қуаныш» мектеп-балабақша 

кешенінің  бастауыш сынып мұғалімі

Жаңа мүмкіндіктерге жол ашылмақ

Особое внимание в Послании уделено 
основным десяти задачам, которые предстоит 
реализовать Казахстану в 2018 году. Меня, как 
агрария, заинтересовала программа «Умные 
технологии» - ведь это шанс для рывка в раз-
витии агропромышленного комплекса.

Увеличение продукции на селе должно 
произойти за счет кардинального повышения 
производительности труда и роста экспорта 
переработанной сельскохозяйственной про-
дукции.

Мы, крестьяне, действительно вырастив 
хороший урожай картофеля и овощей, не 
всегда успеваем реализовать его за сезон. 
Рост и экспорт переработанной сельскохо-
зяйственной продукции, был бы нам хорошим 
подспорьем для сбыта нашей продукции.

Это заинтересовало бы сельхозтоваро-
производителей  Казахстана в увеличении 
производства продукции за счет повышения 
производительности труда. Также глава 
государства предлагает стимулировать тех, 
кто использует землю с наилучшей отдачей. 
Считаю, что крестьяне Абайского района 
внесут достойный вклад в реализацию задач, 
озвученных в послании Президентом Казах-
стана на 2018 год.

К.Канжекеев Глава К/Х «Тулпар» Депу-
тат Абайского районного маслихата

ЗА СТРОКОЙ 

ПОСЛАНИЯ
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АУДАН ӘКІМІНІҢ ХАЛЫҚ АЛДЫНДАҒЫ ЕСЕБІ

18 января под председательством 
акима района Б.К.Асанова прошла отчет-
ная встреча акима Дубовского сельского 
округа С.Г.Абдулкаримова. В мероприятии 
приняли участие руководители государ-
ственных учреждений и организаций, 
жители села.

Отчетная встреча  прошла в поселковом 
Доме культуры. Подводя итоги социально-
экономического развития района 2017 года, 
аким района Бауржан Конирбаевич отметил, 
что в целом регион сохранил положительную 
динамику развития, укрепив свои экономиче-
ские показатели. 

Подробно о  проделанной работе за 2017 
год и задачах на предстоящий период участ-
никам встречи рассказал аким села Серикказы 
Абдулкаримов.

Согласно плану в поселке развивается 
сельское хозяйство, созданы все условия 
для развития малого и среднего бизнеса. 
Есть свои достижения в сфере образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, большое 
внимание в селе уделяют жилищно-комму-
нальному хозяйству, социальной политике 
и трудоустройству граждан. Вместе с тем, в 
поселке существуют и проблемные вопросы. 
Это отсутствие детского сада, неудовлетвори-
тельное состояние внутрипоселковых дорог, 
канализационных и водопроводных сетей, 
отсутствие на отдельных улицах уличного 
освещения и др.  

Аким Дубовского сельского округа 
С.Г.Абдулкаримов проинформировал 
сельчан о том, что по программе «Раз-
витие регионов» планируется вос-
становление уличного освещения по 
ул.Геофизическая. Будут установлены 5 
столбов освещения. В перспективе про-
ведение ремонта дорог и тротуаров, раз-
работка ПСД на реконструкцию 6,5 км. 
водопроводных сетей и строительство 
глубинной скважины в районе АПК «Во-
лынский». Кроме того, рассматривается 
возможность по включении реконструк-
ции канализационных сетей  села Дубов-
ка в программу модернизации очистных 
сооружении г.Абай, строительства либо 
восстановление  детского садика, уста-
новка пропускных труб, ремонта моста 
через р.Сокур и подъезной дороги к 
с.Алабас и другие важные вопросы.

По завершении выступлений жители 
имели возможность задать интересующие 
вопросы. В основном вопросы  касались 
санитарного состояния, освещения улиц, 
водоснабжения и др. Бауржан Конирбаевич 
отметил, что все проблемные вопросы взяты 
на контроль для их поэтапного решения. Так, 
в частности, детский садик в селе планируется 
организовать за счет государственного част-
ного партнерства. 

В этот же день в селе Дубовка глава 
района Б.К.Асанов посетил Дом культуры, 

18 қаңтар күні аудан әкімі Бауыржан Аса-
нов Ақбастау мен Құрма ауылдарында есептік 
кездесу өткізді. Есептік кездесу барысында 
аудан басшысы аудан көлемінде атқарылған 
істер мен алда жасалатын жұмыстарға 
тоқталды. Жиынға Абай ауданы мәслихатының 
хатшысы Б.Цай, мәслихат депутаттары, аудан 
әкімінің орынбасарлары, мемлекеттік мекеме 
басшылары қатысты. Аудан әкімі есептік 
кездесудің басында әлеуметтік маңызы бар 
мекемелер мекетеп, амбулатория, мәдениет 
үйі, кітапхана, әкімдікті аралады. 

Ақбастау
Ауыл әкімі Батыржан Оразбеков өткен 

жылы ауыл үшін еткен еңбегінің есебін ел 
алдында баяндады. Ауыл былтырғы жылы 
әлеуметтік – экономикалық жағынан оң 
нәтижелерге қол жеткізген. Елбасының жыл 
басында Үшінші жаңғыру жолдауындағы бер-
ген міндеттерді басшылыққа алған. Округте 39 
ауыл шаруашылық кәсіпорындары тіркелген.  

Астықтың орташа өнімділігі 14,2 ц / га 
құрады. Жалпы өнімділік 4852 тоннаны құрады. 
Қыста шамамен 8000 тонна шөп жиналған. 
Мал шаруашылығында да өсім байқалған. 
Ірі қара мал – 3019 басты, ұсақ мал – 3067 
баты құраған. Ауылда инвестиция көлеміде 
өскен. Инвестициялардың өсуі малдың асыл 
тұқымды қорын сатып алу, техниканы сатып 
алу және өндірістік нысандардың құрылысы 
есебінен байқалады. Ауылдық округ аумағы 
91142 га құрайды, оның ішінде 80 251 гектар 
ауыл шаруашылығы алқабы, жалпы ауданның 
88% құрайды, соның ішінде егістік жерлер 
– 6188 га, шабындықтар – 3114 га, жайылым-
дар – 67478 га, басқа жерлер – 3471 га. Бұған 
қарамастан ауылда 7 шаруа қожалығындағы 
жерлер маққаты түрде қолданылмайды. 
Осыған орай бұл қожалықтарға ескертулер 
жасалған. 

Сонымен қатар әлеуметтік маңызды бар  

азық – түлік тауарлары бағаларының негізсіз 
өсуіне жол бермеу үшін мониторинг жүргізіліп 
тұрады. Биылғы жылғы «Нәтижелі жұмыспен 
қамту және жаппай кәсіпкерлікпен айналысу» 
бағдарламасы бойынша 5 адам оқытылып, 
жалпы соммасы 30 900 мың тенгеге несие 
алған.  

Су, жол, көлік қатынасы, тұрғын үй, 
абаттандыру, денсаулық салаларында да 
бірсыпыра жұмыстар атқарылып жатыр. 
Білім саласында 2018 жылы облыстың білім 
беру жылы аясында Жалпы құны  30 000 000 
теңгеге 1200 шаршы метр аудандағы мек-
теп ғимаратының төбесін жөндеу және 80% 
пластиктен жасалған терезелерді ауыстыру 
жоспарланып отыр.

ЖЕТІСТІКТЕР МОЛ, ЖОСПАР АУҚЫМДЫ

Мәдениет саласында «Нәтижелі жұмыспен 
қамту және жаппай кәсіпкерлікпен айналысу» 
бағдарламасы аясында жалпы соммасы 9 
млн. теңгеге былтыр ауылдық клуб жөнделген.

Биылғы жылы ауылдық округте ішкі 
және облыстық маңызы бар жолдарды 
жөндеу көзделіп отыр. 
Ауыл   шаруашылық 
кооперативтерін құру, 
мал басын көбейтіп, 
мол астық өнімін алу 
және ауыл шаруашылық 
б а ғ д а р л а м а л а р ы н а 
қатысу  жоспарлану -
да. Рұқсат етілмеген 
п а л и г о н д а р д а ғ ы 
қоқыстарды  шығару 
көзделіп отыр. 

Ақбастау ауылының 
әкімі есебін аяқтаған 
соң тұрғындар өздерін 
толғандырып жүрген 
с ұ р а қ т а р ы н  қ о й д ы . 
Ж а с а л ы н ы п  ж ат қ а н 
жұмыстарға ризашылықтарын білдіре отырып, 
кемшіліктердің де  барын жасырмады. Жыл-
да аудандық есепті ресми тілде тыңдаймыз, 
мемлекеттік тілге көп көңіл бөлсе, ұлттық 
ойындарға көңіл бөлінсе деген ұсыныстарын 
білдірді. Сонымен қатар рухани жаңғыруды 
өзімізден бастау керектігін айтты. Малды 
сатуға апару үшін анықтаманы алу көп уақытты 
қажет етеді екен. Ауыл тұрғындардың көпшілігі 
дәрі – дәрмектің жетіспеушілін, дәріхананың 
жоқтығы алаңдатады екен. Балабақша болса 
деген тілек білдірді. Аудан басшысы кездесуде 
көтерілген барлық жағдайларды бақылауға 
алатындығын жеткізіп, тұрғындарды да 
асарлап жұмыс істеуге шақырды. Ауылда 
бабабақша жоқтығына байланысты аудандық 
білім бөлімінің басшысы биылғы жылы 
мектептің жанынан шағын орталық ашу жо-
спарлап жатқандығын жеткізіді.

P.S. Мнением о проведенной встрече по-
делился представитель местного сообще-
ства Акбастауского сельского округа, заве-
дующий сельским клубом Б. Есмагамбетов:  

Я, как представитель местного сообще-
ства, в целом хотел отметить, что все 
вопросы по расходу финансовых средств в 
селе рассматривались на сходе местного 
сообщества, все решения по всем вопросам 
принимались совместно. 

Хочу поблагодарить руководство района 
за оказание помощи в решении проблемных 
вопросов. На отчетном собрании глава рай-
она Асанов Бауржан Конирбаевич подробно 
остановился по каждому актуальному вопро-
су. В частности: обеспечение бесперебойной 
поставки электроэнергии, состояние подъ-
ездных дорог и развитии АПХ в Акбастау-

ском сельском округе. 
В целом за отчетный период сделана 

определенная работа по благоустройству и 
санитарной очистке села, отремонтирован 
сельский клуб, в 2019 году планируется про-
ведение ремонта внутрипоселковых дорог, в 

последующем восстановление освещения на 
улицах и ремонт средней школы. Все это на 
благо жителей села и процветание страны. 
От представителей местного сообщества 
с. Акбастау выражаю благодарность Главе 
нашего государства, руководству района и 
сельского округа. 

 

Құрма 
Құрма ауылының әкімі Жанат Жұмаділ 

бір жылда атқарылған жұмыстары туралы 
кең көлемде баяндап берді. Кәсіпкерлік, 
ауылшаруашылық, білім, мәдениет, денсаулық 
салаларына тоқталды. Ауылда орналасқан 
облыс бойынша ірі ауылшаруашылығы 
кәсіпорындардың бірі – «Агрофирма Құрма» 
ЖШС құс фирмасы. Бұл құс фабрикасын-
да 2009 жылдан бері қайта жаңарту және 
жаңғырту жасалып келеді. заманға сай 
ауыстырылып келеді. 2014 жылдан бастап 
биогаз орналастыру құрлысының жобасы 
іске асырылуда. Қабылданған шаралар жыл 
сайын фабриканың өнімділігін арттыруға және 
оның қоршаған ортаға деген пайдалылығын 
арттыруға мүмкіндік береді. Құс тұратын жер 
қайта жаңартылды. Сонымен қатар кәсіпорын 
мемлекет тарапынан көрсететін қолдауларды 
белсенді түрде қолданады. 

Шағын және орта кәсіпте қарқынды 
даму үстінде. Ауылда 35 шағын және орта 
кәсіпкерлік нысандары бар. Сол сияқты білім 
беру, емхана салаларында, мәдени шаралар 
да бірқалыпты іс – шаралар атқарылуда. Десе 
де ауылда клуб және кітапхан ғимараттары 
жоқтың қасы. Спорт саласында да ауыз 
толтырып айтатын дүниелер бар. Аудандық, 
облыстық және республикалық спорттық ша-

раларда спортшылар жүлделі орындарға ие 
болуда. Округте «Дзюдо» және «Қазақ күресі» 
жақсы дамуда.

«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікпен айналысу» бағдарламасының 3 
бағыты аясында жұмыстар жүргізілуде. Бірінші 
бағыт бойынша 3 адам оқытылып, сертификат 
алды. Екінші бағыт бойынша 4 адам «Бизнес 
Бастау» жобасы бойынша оқылып, соммасы 
19,5 млн. теңгеге несие алған. Тұрғындарды 
жұмыспен қамтамасыз ету жүз пайыздан артық 
көрсеткішті көрсеткен. 

Бүгінгі таңда су және кәріз желілері 
тозығы жеткендіктен, ауыстыру қажеттілігі 
туындауда. Сол себепті 2018 жылы құрылыс 
бөліміне аудандық бюджеттен 15,0 млн. 
тенге көлемінде қаражат бөлініп, ауылдық 
округте ЖСҚ жүргізетін болады. «Өңірлерді 
дамыту» бағдарламасы бойынша 1 млн. 600 
мың теңге бөлініп, оған ауыл көшелерінде 9 
жарықтандыру бағаны орналастырылған. 

Ауыл әкімі Жанат Маратұлы былтырғы 
жылы жасалған ізгілікті істерін айтып, жо-
спарларымен бөліскеннен кейін тұрғындар 
тарапынан ұсыныстар мен сұрақтарға кезек 
берілді. Ауылда тоқ көзіне төлеп отырған 
тарифті қымбатсынады екен. Оған аудан 
басшысы сол арада тиісті жауабын берді. 
Мәдениет үйі, балабақша тапшы екен. 
Балабақша бойынша аудан әкімі 50 орындық 
мектеп жанындағы орталық 1 наурыздан ба-
стап ашылатындығын жеткізді. Тұрғындар ескі 
мектеп ғимаратын пайдалануға беруді сұрады. 
Оған жергілікті билік өкілдері ғимаратты апат-
ты деп танылғанан кейін қазіргі таңда беру 
қауіпті екендігін жеткізді. Ғимаратты қайта 
жөндеуден өткізгеннен кейін бұл мәселелер 
шешімін табатындығын айтты. Су, кәріз, қар 
тазалау, жол ақысы, телефон жөнінде сұрақтар 
қойылды. Аталмыш мәселелер бойынша жа-
уапты мекеме басшыларына тапсырмалар 
берді.

P.S. Собрание прошло в спокойной, де-
ловой рабочей обстановке, -  поделилась 
впечатлением жительница Курминского 
сельского округа, председатель славянского 
этнокультурного центра С.Волощук. 

В эти январские, крещенские дни жите-
ли Абайского района принимают отчеты 
акимов по сельским округам. Сегодня мы 
заслушали отчет акима сельского округа 
Жұмаділ Жанат Маратұлы по сельскому 
округу. Сегодня, как и всегда, наша сельская 
школа гостепреимно распахнула свои двери 
для гостей и жителей Курминки. В отсут-
ствии своего клуба, новая школа стала для 
нас местом проведения всех мероприятий. 
Просторная, теплая, уютная. Вы видели, 
что в ожидании начала собрания жители про-
водили время за игрой в шашки и шахматы. 

В отчете акима сельского округа подве-
дены итоги социально-экономического разви-
тия за 2017 год. Флагманом экономического 
роста является ТОО «Агрофирма Курма». 
Последние годы проводится реконструкция и 
модернизация фабрики, замена устаревшего 
оборудования, птицеводческое оборудование 
для сбора инкубационного и товарного яйца, 
завершается установка биогазовой установ-
ки (БГУ), плланируемый запуск в I квартале 
2018 года. 

Были подняты проблемные вопросы: 
отсутствие детского сада, клуба, водо-
снабжение в летний период. Акимом района 
были даны разъяснения по всем вопросам. 

Мы уверенны, что постепенно вме 
проблемные вопросы нашего села будут 
решены. Главное, чтобы в нашем общем 
доме - Республике Казахстан - всегда царили 
мир, дружба и согласие.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Просьбы услышаны, ответы получены

общеобразовательную школу, спортивный 
зал, аппарат акима Дубовского сельского 
округа, школу искусств и семейно-врачебную 
амбулаторию.

Председатель совета ветеранов Ду-
бовского сельского округа Тохтаров Кенес 
Тохтарович:

- В селе Дубовка я проживаю с 1975 года, 
и поэтому его развитие многое для меня зна-
чит. Отчетная встреча акима Дубовского 
сельского округа С.Г.Абдулкаримова прошла 
продуктивно. Мы узнали много полезной ин-

формации. Отрадно, 
что селу уделяется 
такое пристальное 
внимание. В прошлом 
году был проведен 
ремонт Дома куль-
туры, преобразилась 
сельская библиоте-
ка, чему очень рады 
читатели. Приобо-
дрились и любите-
ли здорового образа 
жизни с открытием 
спортивного зала. 
После ремонта его 
невозможно узнать.  
На сегодняшний день 
молодежь регулярно 
проводит там спор-
тивные мероприя-

тия. Безусловно, открытие обновленного 
спортивного объекта придаст новый им-
пульс развитию спорта на селе. Конечно, 
проблемных вопросов накопилось немало, 
но сегодня мы узнали алгоритм действий 
местных исполнительных органов. Всеми 
силами будем помогать Акиму села и его 
сотрудникам. Нужно засучить рукава и ра-
ботать на результат. Хотел бы пожелать 
акиму района и акиму села успехов в работе 
и реализовать намеченные планы.
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В целях реализации Указа Главы государства «О проведении отчетных встреч с населением руководителей цен-
тральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений»  от 5 февраля 

2016 года №190 акимы района, города, сельских округов, сел и поселков отчитываются перед населением согласно 
утвержденного графика. 

ГРАФИК проведения отчётных встреч акима Абайского района, акимов посёлков, сел и сельских округов в январе-феврале 2018 года

№ 
п/п

Наименова-
ние населен-
ного пункта

ФИО акима Дата про-
ведения

Место и время проведения

Абайский район
1 г.Абай Асанов Бауржан Конирбаевич 02.02.2018 Дом культуры 16.00 ч.

Есенгельдинский с/о
2 с.Есенгельды Григорян Анжелла Людвиговна 23.01.2018 Сельский клуб 10.00 ч.

Самарский с/о
3 с.Самарка Таубаева Замзагуль Ураловна 23.01.2018 Сельский клуб 12.00 ч.

с.Сарепта
4 с.Сарепта Махфуз Аскар 23.01.2018 Актовый зал школы 15.00 ч.

Карагандинский с/о
5 Карагандинский 

сельский округ
Жабагин Канат Хамитович 24.01.2018 Актовый зал школы 10.00 ч.

с.Юбилейное
6 с.Юбилейное Байтурсынов Еркн Хасенович 24.01.2018 Актовый зал аппарата акима 

села 12.00 ч.
Коксунский с/о

7 с.Коксу Рахимов Саят Рымжанович 24.01.2018 Дом культуры 15.00 ч.
п.Южный

8 п.Южный Икишева Бахыт Мухамедкаримовна 25.01.2018 Дом культуры 11.00 ч.
Кулайгырский с/о

9 с.Кулайгыр Кенжебаев Нуржан Сагинаевич 25.01.2018 Дом культуры 12.30 ч.
Мичуринский сельский округ

10 с.Агрогородок Сарсенбаев Болат Абдрахманович 25.01.2018 Сельский клуб 16.00 ч.
п.Топар

11 п.Топар Муслимова Карлыгаш Отынши-
новна

26.01.2018 Дом культуры 11.00 ч.

п.Карабас
12 п.Карабас Тукебаев Есенгали Тукебаевич 26.01.2018 Дом культуры 16.00 ч.

г.Абай
13 г.Абай Кисраунов Ергали Диярович 30.01.2018 Музыкальная школа 16.00 ч.

Места размещения ящиков для писем и жалоб от населения в населенных 
пунктах района

№ 
п/п

Наименование
Населенного пункта

Аким сельского 
округа

Места размещения ящиков для 
писем и жалоб от населения

1. Карагандинский сельский округ Жабагин К.Х. Почта

2 Восход Жабагин К.Х. Магазин «Мухтасимова»
3 Поливное Жабагин К.Х. к/х «Ибрагимов»
4 Мичуринский сельский округ Сарсенбаев Б.А. Почта
5 Ягодное Сарсенбаев Б.А. Магазин «Светлана»
6 Садовое Сарсенбаев Б.А. Магазин «Диса»
7 Коксунский сельский округ Рахимов С.Р. Почта
8 Южный Рахимов С.Р. Магазин «Айгерим»
9 Северный Рахимов С.Р. Административное здание с.Северное
10 с.Юбилейное Байтурсынов Е.Х. Почта
11 Жон Байтурсынов Е.Х. ФАП
12 Тазаимка Байтурсынов Е.Х. к/х «Шыгыс»
13 Акбастауский сельский округ Оразбеков Б.М. Аппарат акима с/о
14 Курминский сельский округ Жумадил Ж.М. Аппарат акима с/о 
15 Есенгельдинский сельский окрун Григорян А.Л. Аппарат акима с/о 
16 Самарский сельский округ Таубаева З.У. Почта
17 Огороды Таубаева З.У. ИП «Худоба»
18 Пруды Таубаева З.У. ИП «Шидербеков»
19 с.Сарепта Махфуз А. Аппарат акима села
20 Коянды Махфуз А. Школа
21 Койбас Махфуз А. Школа
22 п.Южный Икишева Б.М. 1.ДК 2.ГРУ АО «ТЭМК»
23 ст.Шерубай-Нура Икишева Б.М. Магазин ИП «Полтарушникова»
24 Кулайгырский сельский округ Кенжебаев Н.С. Аппарат акима с/о 
25 Жаман-Жол Кенжебаев Н.С. Школа
26 Ялта Кенжебаев Н.С. Кафе «На Ялте»

Дубовский сельский округ Абдулкаримов С.Г. Аппарат акима с/о 
27 п.Топар Муслимова К.О. 1.Больница

2.Почта
3. Аппарат акима поселка

28 п.Карабас Тукебаев Е.Т. 1.ДК
2.Школа №15

29 г.Абай Кисраунов Е.Д. 1.ТОО «Абай Коркем» по ул.Абая, 46
2.Здание почты по ул.Абая 27
3.Центральная больница г.Абай
4.Народный банк
5.Центральный рынок

30 п.Новый Караган Кисраунов Е.Д. Школа
31 п.Вольный Кисраунов Е.Д. Школа
32 п.Кзыл Кисраунов Е.Д. Школа

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

Послание Президента Нурсултана 
Назарбаева народу Казахстана «Новые 
возможности развития в условиях чет-
вертой промышленной революции» сле-
дует рассматривать, как рекомендации 
по повышению конкурентоспособности 
нашей страны, а также развития предпри-
нимательской инициативы. Такое мнение 
высказал директор филиала Палаты 
предпринимателей Карагандинской об-
ласти Сейлов Адил Кельдешевич в нашем 
интервью.

 Ежегодное Послание Президента Респу-
блики Казахстан народу Казахстана – одно 
из самых значимых политических событий 
страны. Новое послание - это программа кон-
кретных практических дел. И оно, несомненно, 
касается всех казахстанцев, и, в первую оче-
редь предпринимательство. 

В своем Послании Глава государства 
делает акцент на дальнейшую реализацию 
Программы развития продуктивной заня-
тости и массового предпринимательства, 
усилив ее инструменты.  Много сделано по 
данной Программе и в Абайском районе..

- В Абайском районе созданы все условия 
для развития предпринимательства.  За 2017 
год   число субъектов предпринимательства 
возросло, созданы новые рабочие места, со-
ответственно возросла численность занятых 
в сфере предпринимательства. Таким обра-
зом, наблюдается положительная динамика.  
Большие перспективы предпринимателям 
для создания и расширения бизнеса предо-
ставляет Программа развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства. 
В прошлом году в городе Абай открылся до-
суговый центр «Апельсин», сельских округах 
открываются объекты бизнеса в сфере услуг 
это СТО, услуги по оказанию грузоперевозок 
и другие. В 2017 году по второму направле-
нию Программы  микрокредиты получили 44 
человека. Обучение по программе «Бизнес-
советник» прошли более 100 абайцев. И это 
не предел. 

В этом году в рамках второго направле-
ния Программы продуктивной занятости и 
массового предпринимательства в Абайском 
районе начнется обучение основам предпри-
нимательства по проекту «Бастау-Бизнес», 
который направлен на обучение участников 
программы предпринимательским навыкам, 
а также сопровождение этих бизнес проектов. 

Президент отмечает важность обеспе-
чения эффективности рынка труда.  При 
этом большое внимание будет привлечено 
к самозанятым и безработным гражданам, 
являющимся резервом для экономическо-
го роста.  Какая работа проведена в этом 
направлении и что предстоит сделать?

- Как отметил в Послании Глава Госу-
дарства «Необходимо предоставить больше 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
возможностей для вовлечения людей в про-
дуктивную занятость– открыть собственное 
дело или получить новую профессию и устро-
иться на работу. Важно расширить охват этих 
категорий населения Программой развития 
продуктивной занятости и массового пред-
принимательства, усилив ее инструменты.»

Палатой предпринимателей осуществля-
ется и в дальнейшем будет осуществляться 
содействие в развитии массового предпри-
нимательства являющейся одним из приори-
тетных направлений стратегии Национальной 
Палаты предпринимателей "Атамекен».  В 
2017 году по Абайскому району в Центр под-
держки предпринимательства обратились 
350 человек, это в основном начинающие 
предприниматели и лица изъявившие желание 
открыть свое дело. 

При содействии Палаты предпринима-
телей на сегодня в районе функционируют 2 
учебных центра, где безработные граждане 
имеют возможность получить профессию.  
Это такие предприятия, как швейных цех ТОО 
«Стежок» мясоперерабатывающий комбинат 
ТОО «Волынка».  

Кроме того, в рамках  заключённого согла-
шения между «Абайским многопрофильным 
колледжем», Палатой предпринимателей 
Карагандинской области  и сельхозтоваро-
производителями о совместной деятельности 
ведется обучение  по системе дуального об-
разования.  

В Послании Глава государства уделяет 
особое внимание дальнейшему развитию 
бизнеса и сокращению издержек для пред-
принимателей, обеспечению цифровизации 
процессов получения бизнесом господдержки, 
с ее оказанием по принципу «Одного окна». 

На сегодня по снижению издержек госу-
дарством делается немало. Палатой пред-
принимателей и местными исполнительными 
органами  ведется совместная работа. На 
сегодняшний день нормативно-правовые до-
кументы, затрагивающие интересы бизнеса 
получают положительное  экспертное за-
ключение если по ним предприниматели не 
несут дополнительных издержек, на сайтах 
акиматов городов и районов  размещаются 
карты свободных земельных участков предо-
ставляемые под развитие бизнеса, сокраща-
ются административные барьеры.  

Улучшение бизнес-климата и принятие 
нового пакета системных мер по поддержке 
бизнеса, вывода его из тени, позволит дать 
дополнительный импульс развития бизнеса 
в нашей стране

Безусловно, Послание Президента народу 
Казахстана определяет для всех нас и для 
страны в целом новые пути и возможности 
преодоления глобальных вызовов. И у нас нет 
никаких сомнений в том, что под руководством 
нашего Елбасы будут успешно реализованы 
все приоритетные задачи развития страны на 
предстоящие годы!

Кайрат БЛЯЛОВ

УТЕРЯН

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
После смерти Жуковой Марии Ивановны, умершей 08 декабря 2017 года. Всем заинтересо-

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

После смерти Ложкиной Натальи Семеновны, умершей 30 октября 2017 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Сердюченко Розы Ягуповны, умершей 23 августа 2017 года. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Сулейман қызы Дастер, умершей 16 августа 2017 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Демченко Евгения Петровича, умершего 24 июля 2017 года. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Тиркина Александра Николаевича, умершего 10 сентября 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 Нупинова Кабдылманата Окасовича, умершего 27 октября 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 Макарова Владимира Андреевича, умершего 27 июня 2017 года, всем за-
интересованным лицам  необходимо обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 55, тел. 4-21-58, 87016221985.

После смерти Уртабаева Илдара Зуфаровича, умершего 27 июля 2017 года, всем заинте-
ресованным лицам  необходимо обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 55, тел. 4-21-58, 87016221985.

После смерти Затонный Владимира Алексеевича, умершего 23 ноября 2017 года, всем за-
интересованным лицам  необходимо обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 55, тел. 4-21-58, 87016221985.

После смерти Шибутовой Бибигайши Ауданбаевны, умершей 15 августа 2017 года, всем 
заинтересованным лицам  необходимо обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 55, тел. 4-21-58, 87016221985.

После смерти Гладковой Нины Васильевны, умершей 30 декабря 2017 года, всем заинте-
ресованным лицам  необходимо обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 55, тел. 4-21-58, 87016221985.

После смерти Исмагулова Аманжола Молдахметовича, умершего 16 апреля 2017 года, 
всем заинтересованным лицам  необходимо обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу: г.Абай, ул.Абая 55, тел. 4-21-58, 87016221985.

После смерти Фрик Владимира Викторовича, умершего 15 июля 2017 года, всем заинте-
ресованным лицам  обращаться к нотариусу Бейсенбековой Дариге Аскаровне. По адресу: 
г.Абай, ул.Абая 54, тел. 87024441894.

После смерти Нечипоренко Богданы Николаевны, умершей 01 января 2018 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Бейсенбековой Дариге Аскаровне, по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 54, кабинет 8, тел. 87024441894.

Контрольно-кассовая машина Миника 1102 Ф. Заводской номер 1401132, год выпуска 2004, 
принадлежащей налогоплательщику Беккожиевой Салтанат Канатовны.
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У зимы забав не мало…
Прогулка зимой  не только прекрасное время для развлечений,  но и замечательный 

способ улучшить здоровье. Катание с горки на санках и «ватрушках», на коньках на ледовой 
площадке – всё это можно наблюдать теперь и в нашем городском парке. Здесь целый день 
играет веселая музыка и собирает детвору и взрослых со всего города.

От всех городских мам и детей хочется выразить слова благодарности в адрес акима 

Абайского района Асанова Б.К. за благоустройство этой чудной зимней площадки в городском 
парке, которая каждый день собирает не только ребят, но и нас, родителей. 

Теперь нам спокойно за своих детей, которые, уже не сидят за компьютерами дома, а спе-
шат в парк, где их ждут зимние забавы и игры. Именно во время игры наши дети набираются 
смелости, решительности, у них повышается двигательная активность, что положительно ска-
зывается на их физическом развитии, и всё это в сочетании с радостью, весельем и азартом. 

Призываем всех родителей со своими детьми, бабушек с внуками посетить  городской парк 
и вместе с ними вспомнить свои детские годы.

Т. Грабовская и родители городских ребят

Абай  аудандық  мәслихатының  2017  жылғы  22 желтоқсандағы 24 
кезектен тыс  сессиясының  № 24/259 ШЕШІМІ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде 2018 жылғы 17  қаңтарда  № 4578 болып тіркелген

Абай ауданының сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен  болып танылған 
иесіз қалдықтарды басқару қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексіне, Қазақстан 
Республикасының  2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан  Республикасындағы  жергілікті  
мемлекеттік  басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Абай аудандық мәслихаты 
ШЕШТІ: 

1. Қоса беріліп отырған Абай ауданының сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен 
болып танылған иесіз қалдықтарды басқару қағидалары  бекітілсін.

2. Осы шешім оның алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік  он  күн  өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы                                                             И. Соколова
Абай аудандық мәслихатының  хатшысы   Б. Цай

1. Жалпы ережелер
1. Осы Абай ауданының сот шешімімен 

коммуналдық меншікке түскен болып танылған 
иесіз қалдықтарды басқару қағидалары (бұдан 
әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының 
2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық 
кодексінің  20-1 бабының 5) тармақшасына 
сәйкес әзірленді және сот шешiмiмен 
коммуналдық  меншiкке түскен болып 
танылған иесiз қалдықтарды (бұдан әрі – 
қалдықтар) басқару тәртiбiн айқындайды.

2. Қалдықтарды коммуналдық меншікке 
беру сот шешімінің негізінде жүзеге  асыры-
лады.

3. Иесіз  қалдықтарды басқару Абай 
ауданының әкімдігімен (бұдан әрі – аудан 
әкімдігі) жүзеге асырылады.

4. Қалдықтарды басқару мақсатында аудан 
әкімдігі мүдделі құрылымдық бөлімшелердің 
өкілдерінен комиссия құрады (бұдан әрі – 
Комиссия). 

Қ а л д ы қ та рд ы  ба с қ а ру  б о й ы н ш а 
жұмыстарды ұйымдастыратын орган ретінде 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы 
саласында аудан әкімдігі қызмет атқаруға 
уәкілеттілік берген «Абай ауданының тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі (бұдан әрі - бөлім) белгіленеді.

5. Иесіз  қалдықтарды басқару – бұл 
қалдықтарды бағалау, есепке алу, одан әрі 
пайдалану, сату, кәдеге жарату және жою 
бойынша қызмет.

2. Сот  шешімімен  коммуналдық  
меншікке түскен болып танылған  иесіз  

Абай аудандық мәслихатының 2017 жылғы  22 желтоқсандағы 24 сессиясының  
№ 24/259 шешімімен бекітілген

Абай ауданының сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен 
болып танылған иесіз қалдықтарды басқару қағидалары

қалдықтарды  басқару  тәртібі
6. Қалдықтарды есепке алу, сақтау, бағалау 

және одан әрi пайдалану Қазақстан  Республи-
касы  Үкіметінің  2002 жылғы  26  шілдедегі  № 
833 «Жекелеген негіздер бойынша мемлекет 
меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi 
есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және 
одан әрi пайдаланудың кейбiр мәселелерi» 
қаулысымен бекітілген Жекелеген негiздер 
бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған 
(түскен) мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау 
және одан әрi пайдалану қағидаларына сәйкес 
атқарылады.

7.   Талап етілмеген қалдықтарды 
қауіпсіз кәдеге жарату және жою бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыруды аудан әкімдігі 
Коммиссияның ұсыныстарын ескере отырып, 
Қазақстан Республикасының экологиялық 
заңнамасының талаптарына сәйкес жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырады.

8.  Қалдықтарды кәдеге жарату және жою 
бойынша көрсетілетін қызметтерді жеткізушіні 
таңдау  Қазақстан Республик асының 
мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына 
сәйкес жүзеге асырылады. 

9.  Қалдықтар сатылғаннан, кәдеге 
жаратылғаннан және жойылғаннан кейін 
қалдықтардың орналасқан аумақтарын 
қалпына келтіру Қазақстан Республикасының 
жер заңнамасының талаптарына сәйкес 
жүргізіледі.

3. Қорытынды ережелер
10. Қалдықтармен жұмыс iстеу барысында 

Қазақстан Республикасының экологиялық 
заңнамасында көзделген талаптар сақталады. 

РЕШЕНИЕ 24  внеочередной сессии Абайского районного маслихата
от  22 декабря  2017 года  № 24/259

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов 17 января  2018 года  за  №4578

Об утверждении Правил  управления бесхозяйными отходами, признанными  реше-
нием суда поступившими в коммунальную собственность  Абайского района

В соответствии  с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года   и  
Законом  Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республике Казахстан»,  Абайский  районный  маслихат  РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила управления бесхозяйными отходами, признанными 
решением суда поступившими в коммунальную собственность  Абайского района.

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

Председатель сессии                                                        И. Соколова 
Секретарь Абайского районного маслихата              Б. Цай

Утверждены решением 24 сессии Абайского районного маслихатаот 22 декабря 
2017 года № 24/259

Правила управления бесхозяйными отходами, признанными решением 
суда поступившими в коммунальную собственность Абайского района

1. Общие положения
1. Настоящие Правила управления бес-

хозяйными отходами, признанными реше-
нием суда  поступившими в коммунальную 
собственность Абайского района (далее 
– Правила), разработаны в соответствии с под-
пунктом 5) статьи 20-1 Экологического кодекса 
Республики Казахстан от 9 января 2007 года 
и определяют порядок управления бесхозяй-
ными отходами, признанными решением суда 
поступившими в коммунальную собственность 
(далее – отходы).

2. Передача отходов в коммунальную 
собственность осуществляется на основании 
судебного решения.

3.  Управление бесхозяйными отходами 
осуществляется акиматом Абайского района 
(далее - акимат района).

4.  Для целей управления отходами аки-
матом района создается комиссия из пред-
ставителей заинтересованных структурных 
подразделений (далее – Комиссия). 

Органом по организации работ по управ-
лению отходами определяется орган, уполно-
моченный акиматом района на осуществление 
функций в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства,   государственное учреждение 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспекции Абайского рай-
она (далее – отдел).

5. Управление бесхозяйными отходами 
– это деятельность по оценке, учету, даль-
нейшему использованию, реализации, утили-
зации и удалению отходов.

2. Порядок  управления  бесхозяйны-
ми  отходами, признанными     решением 
суда  поступившими  в  коммунальную 

собственность
6.  Учет, хранение, оценка, дальнейшее 

использование отходов осуществляется в 
соответствии с Правилами учета, хране-
ния, оценки и дальнейшего использования 
имущества, обращенного (поступившего) в 
собственность государства по отдельным 
основаниям, утвержденными постановлением 
Правительства  Республики Казахстан  от  26  
июля  2002  года 

№ 833 «Некоторые вопросы учета, хра-
нения, оценки и дальнейшего использования 
имущества, обращенного (поступившего) в 
собственность государства по отдельным 
основаниям». 

7.  Организация работы по безопасной 
утилизации и удалению невостребованных 
отходов осуществляется акиматом района 
с учетом рекомендаций Комиссии в соот-
ветствии с требованиями экологического за-
конодательства Республики Казахстан за счет 
средств местного бюджета. 

8.  Выбор поставщика услуг по утилизации 
и удалению отходов осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Республики 
Казахстан о государственных закупках. 

9.  Рекультивация территорий, на которых 
были размещены отходы, после реализации, 
утилизации, удаления отходов производится 
в соответствии с требованиями земельного 
законодательства Республики Казахстан.

3. Заключительные положения
10. В процессе обращения с отходами 

соблюдаются требования, предусмотренные 
экологическим законодательством Республики 
Казахстан. 

РЕШЕНИЕ Председателя  26  внеочередной сессии 
Абайского районного маслихата

г.Абай                                       № 26/267               от 17 января 2018 года  
О созыве  26  внеочередной сессии  Абайского районного маслихата  
Созвать 26 внеочередную сессию Абайского районного маслихата  22 января 2018 года  

в  10-00  часов  в  здании  районного  акимата,   в кабинете № 25.
И.Соколова  Председатель сессии  

СООБЩЕНИЕ
На  рассмотрение 26 внеочередной сессии Абайского районного маслихата вносятся  вопросы:
1. Об утверждении  Плана по управлению пастбищами и их использованию по Абайскому 

району на 2018-2019 годы.
2. О внесении изменений и дополнения в решение 30 сессии Абайского районного маслихата от 

12 июня 2014 года № 30/310 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления 
размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Абайского района».

3.Разное.
Б. Цай   Секретарь Абайского районного маслихата 

На 91 году ушёл из жизни участник ВОВ 
Гончаренко Михаил  Александрович. Это был 
человек с активной жизненной позицией, тру-
долюбивый, уважаемый населением района.  

Михаил  Александрович родился 30 ноября 
1926 года в селе Белоглазово Шипуновского 
района Алтайского края. 

В 1943 году был призван на войну Шипу-
новским РВК Алтайского края. С 11.1943 – 
05.1944 года был в качестве стрелка в первом 
учебном батальоне, с 05.1944-05.1946 года-
стрелок в 582 стрелковом полку, с 05.1946-
04.1950 года кавалерист в 17 кавалерийском 
полку. Демобилизовался 2 апреля 1950 года на 
основании Постановления Сов. Мина СССР от 
28.01.1950 года. Воинское звание- рядовой.

Имеются боевые награды: медаль «За По-
беду над Германией 1941-1945», медаль «За 
Победу над Японией», орден «Отечественной 
войны». После войны работал механиком в 
с.Белоглазово Алтайского края. В 1955 году 
прибыл в Казахстан по путёвке, работал на 
шахте, потом водителем в Придолинской ав-
тобазе. В 1986 году вышел на пенсию.

Выражаем самые искренние соболезнова-
ния родным и близким. Светлая память о  Ми-
хаиле  Александровиче навсегда сохранится 
в наших сердцах.

ГУ «Аппарат акима Абайского района», 
ГУ «Аппарат Абайского районного маслиха-
та», Совет ветеранов Абайского района, ГУ 
«Аппарат акима Карагандинского сельского 
округа»

ГОНЧАРЕНКО Михаил АлександровичРАЙОНКА, ПОБЛАГОДАРИ!


