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Уважаемые жители района!
Уважаемые военнослужащие!

7 мая 1992 года Президент 
страны Нурсултан Абишевич На-
зарбаев подписал Указ о создании 
Вооруженных сил Республики Ка-
захстан, и с тех пор этот день стал 
всенародным праздником – Днем 
защитника Отечества.

Это праздник всех тех, кто слу-
жил и служит в рядах армии,  без-
заветно предан своей Родине, за-
щищает безопасность государства 
и его граждан. В любые времена 
защита Отечества была, есть и 
будет священным патриотическим 
долгом и обязанностью каждого 
гражданина Казахстана.

Благодаря постоянной под-
держке и вниманию Верховно-
го Главнокомандующего Во -
оруженными силами страны 
Н.А.Назарбаева современная 
казахстанская армия стала на-
дежным гарантом обеспечения 
военной безопасности нашей 
республики. Казахстан с момента 
становления суверенитета уделял 
особое внимание укреплению обо-
роноспособности страны, строи-

тельству современной и профессиональной армии. Служба в рядах Вооруженных сил 
стала почетной обязанностью каждого гражданина республики, мощной нравственной 
школой патриотизма для сотен тысяч молодых людей. Любой казахстанец, находится 
ли он на боевом посту или занимается мирным делом, - прежде всего защитник своей 
Родины.

Нынешнее поколение защитников родины является достойным преемником своих 
героических предшественников. Наши отцы и деды своим мужеством, самоотвержен-
ностью и героизмом сохранили мир на земле, вынесли на своих плечах тяготы самых 
трудных лет, строили Казахстан и внесли огромный вклад в развитие нашего незави-
симого государства. 

Уважаемые военнослужащие, все, кто когда-то служил в армии или сегодня выпол-
няет свой воинский долг! Сердечно поздравляем вас с праздником – Днем защитника 
Отечества! Желаем вам  доброго здоровья, счастья, мира, благополучия!

Аким Абайского района                   Б.Асанов
Секретарь Абайского районного маслихата              Б.Цай

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

Уважаемые жители района!
Чем больше времени отделяет нас от геро-

ических дней Великой Отечественной войны, 
тем величественнее предстает подвиг нашего 
народа, совершенного во имя независимости.

Эта война не докатилась до земли Казах-
стана, но сотни тысяч его сыновей и дочерей 
проявляли мужество и героизм на полях сраже-
ний. Более 500 наших земляков стали Героями 
Советского Союза. Подвиги Талгата Бегельди-
нова, Касыма Кайсенова, Маншук Маметовой, 
Алии Молдагуловой и других, навечно останут-
ся в сердцах потомков. Нет семьи, которую не 
затронуло пламя войны.

Без этой Победы не было бы сегодня не-
зависимого Казахстана – государства, которое 
под руководством Президента страны, Лидера 
нации Нурсултана Абишевича Назарбаева на-
стойчиво идет вперед и добивается впечатля-
ющих успехов.

Большой вклад в дело Победы внесли и 
труженики тыла. Все от мала до велика – кол-
хозники, рабочие, служащие, женщины, стари-
ки, дети вынесли на своих плечах неимоверные 
тяготы той поры, а после окончания войны 
вместе с вернувшимися с фронта мужьями, 
братьями и отцами восстанавливали разру-
шенную страну. 

В этот священный праздник мы низко 
склоняем головы перед всеми, кто сражался 

в жестоких боях, ковал Победу в тылу, ценой своей жизни отвоевал мир и свободу для 
будущих поколений.

Примите слова признательности и благодарности за ваши героизм и самоотвержен-
ность.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! От всей души 
поздравляем вас с Днем Победы! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, любви 
и заботы родных, мира и благополучия!

Аким Абайского района                 Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата         Б.Цай

Құрметті Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!

Құрметті аудан тұрғындары!
Баршаңызды өшпес ерлік пен қаһармандықтың  

мерекесі – Ұлы Жеңіс күнімен құттықтаймыз!
Бұл – туған жерді, Отанды шынайы қастерлеуді 

паш еткен ең ұлық күн, халқымыздың беріктігі мен 
қайсар рухының  белгісі. Ұлы Жеңіске ержүрек 
халқымыздың өжеттігі мен бірлігінің арқасында қол 
жетті. Бүгінгі Тәуелсіздігіміз, еліміздің өркендеуі – 
осынау Ұлы Жеңістің жалғасы.

Ұлы Жеңіс мерекесі – «Бәрі де майдан үшін, 
бәрі де Жеңіс үшін!» деп тынымсыз тірлік еткен 
тыл еңбеккерлерінің мерекесі. Кеңес Одағының 
миллиондаған халқымен бірге, Қазақстан да бұл 
сұрапыл соғыстағы жеңіске өзінің үлкен үлесін 
қосты. Ұлы Отан соғысының барлық майдандарын-
да 500  жуық қазақстандықтар Совет Одағының Ба-
тыры атанды. Талғат Бигельдинов, Қасым  Қайсенов, 
Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұловалардың 
ерліктері мәңгі есімізде.

Бұл мереке  жанқияр ерліктің, еңселі елдіктің 
рухы өрлеп, Жеңіс жалауы желбіреген күн. Бүгінгі 
Ұлт көшбасшысы - Н.Ә.Назарбаевтың сындарлы 
саясатының арқасында тәуелсіздік тұғырының 
берік, еңсеміздің биік болуы, еліміздің өркендеуі де  
осынау мерекенің жемісі

Ардагер ағаларымыздың соғыс жылдарында 
көрсеткен ерлігі мен қайсарлығы Отанға адал 
қызмет етудің үлгісі болып табылады. «Барлығы 
да майдан үшін, барлығы да жеңіс үшін!» деген 
ұранмен еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін 
тылда еңбек етті.  Тыл еңбеккерлері майдан қорына мол жылы киімдер, азық-түліктер 
жинап жіберді. Өз қаражаттарын майдан қорына қосты. Сол сұрапыл жылдары тылдағы 
жанқиярлық еңбектің үлгісін көрсеткен әкелеріміз бен аналарымыздың еңбегі  ел есінде.

Бүгінгі өскелең ұрпақты береке-бірлікке, тату-тәтті тірлікке тәрбиелеу ісіне белсенді ат 
салысып ортамызда аман-есен жүре беріңіздер. Сіздер жасаған ерлік ешқашан өшпейді. 
Ол ұрпақтар есінде мәңгі сақталады

Осынау, Ұлы жеңіс күні – Сіздерге зор денсаулық, балаларыңыз бен немерелеріңізге 
жарқын болашақ, еліміз бен жерімізге бейбіт өмір тілейміз!

Аким Абайского района                  Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата          Б.Цай

Құрметті аудан тұрғындары!
Құрметті әскери қызметшілер!

1992 жылы 7 ма мырда Елбасының 
Жарлығымен тәуел сіз Қазақ елінің Қарулы 
күштері құ рылды, сол күннен бері бұл күн - 
Отан қорғаушы күні мерекесі ретінде аталып 
келеді.

Бүгінгі таңда, Отан қорғаушылар күні 
өз Отанын қадірлейтін, оның тарихын 
құрметтейтін, ерлік пен жауынгерлік күшке ие 
барлық ерлердің ортақ  мерекесіне айналды. 
Бұл күн – бейбіт елдің тыныштығын әуе де, 
құрлықта, теңізде қорғап, өз тағдырын ел 
тағды рымен байланыстырып жүрген әрбір 
әскери қызметші үшін ерекше күн.

Еліміздің Қарулы күштерінің жоғарғы бас 
Қолбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қа зақстан 
Қарулы Күштері мен соғыс ардагерлерінің қо-
ғам дағы орны мен беделін айқындап, әскери 
қызмет керлердің тұрмыстық жағдайларын 
жақсартуды ұдайы басты назарында ұстап, 
оларға қатысты мәселелерді оң шешуге жан-
жақты қолдау көрсетіп келе жатқаны баршаға 
аян. .Уақыт алмасады, ұрпақтар өзгереді, 
бірақ Отанға сүйіспеншілік, қажырлылық, 
ерлік, жауынгерлік рухымыз өзгеріссіз 
қалады. Еліміздің әр азаматы бүгінгі күні 
де өз Отанымыздың қорғаныстық қабілетін 
нығайтуға, Қазақстан халқының игілігі 
мен бейбітшілікті қорғауға лайықты үлесін 
қосуда. Отан қорғаушы күні Отанды қадірлейтін, оның тарихын құрметтейтін, ерлік пен 
жауынгерлік күшке ие нағыз ерлердің мерекесі.

Бүгінгі егемен еліміздің айбынды Армиясының жауынгерлерін Ұлы Отан соғысы арда-
герлерімен ұрпақтар сабақтастығы жалғап жатыр. Сон дықтан да ұрпақ бойында туған 
Отанға деген сүйіспеншілік пен жауынгерлік ерлік-жігердің жасампаз дәстүрі сақталады.

Қазақстан қарулы күштерінің алдында бейбітшілікті, халықаралық және өңірлік 
қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайту, Республика аумағының тұтастығын қорғау міндеті 
тұр. Бұл жас жауынгерлер үшін асқақ абырой екені сөзсіз. Сол себептен де антына адал, 
сертіне берік Отан қорғаушылардың мәртебесі мен мерейі қашан да асқақ болары анық.

Өшпес ерлік пен қайсар мінезді, кәсібилікті талап ететін жауапты қызметте Сіздерге 
сәттілік тілегіміз келеді! Аудан тұрғындарын осынау мерейлі мереке – Отан қорғаушы 
күнімен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасында амандық, елімізге береке-
бірлік тілейміз! Еліміз тыныш, жұртымыз аман болғай!

Аким Абайского района                 Б.Асанов
Секретарь Абайского районного маслихата         Б.Цай
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РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ
Новые объекты на селе

27 апреля аким района Б.К.Асанов с рабочим визитом посетил Карагандинский сельский 
округ. В селе Карагандинское аким района  посетил фермерское хозяйство «Поливное». Вме-
сте с главой хозяйства Абдуахатом Ибрагимовым Бауржан Конирбаевич обсудил вопросы 

строительства фитнес-зала, мечети и жилых домов для работников фермерского хозяйства. 
Глава района обратил внимание на необходимость соблюдения всех строительных и законо-
дательных норм при возведении сооружений. Ибрагимов продемонстрировал акиму района 
имеющуюся сельскохозяйственную технику и овощехранилище, поделился дальнейшими 
планами на будущее.

Соб.корр.

Благоустройство во благо
2 мая аким района Б.К.Асанов совершил объезд по г.Абай. Глава района посетил девяти-

этажный жилой дом по улице 10 лет Независимости РК. Внимательно осмотрев  квартиры в  

новом жилом доме, глава района призвал представителей подрядчиков ускорить завершение 
отделочных работ. Аким района также посетил городской парк культуры и отдыха, осмотрел 
прилегающую территорию школы-лицея №14, обсудил  вопросы их благоустройства. Также в 
ходе поездки был обсужден вопрос проведения частичного ремонта дорог.

Соб.корр.

РЕШЕНИЕ Председателя  30  внеочередной сессии 
Абайского районного маслихата

г.Абай                          № 30/ 328              от  3 мая   2018 года  
О созыве  30  внеочередной сессии Абайского районного маслихата  
Созвать 30 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 10 мая  2018 года  

в  10-00  часов  в  здании  районного  акимата,   в кабинете №25.
Н.Белан   Председатель сессии  

СООБЩЕНИЕ
На  рассмотрение 30 внеочередной сессии Абайского районного маслихата вносятся  

вопросы:
1. О внесении изменений в решение  23 сессии Абайского районного 
маслихата от  14  декабря 2017 года  № 23/236 «О районном бюджете на 2018- 2020 

годы». 
2. Отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год.
Б.Цай   Секретарь Абайского районного маслихата 

РЕШЕНИЕ Председателя  31  внеочередной сессии 
Абайского районного маслихата

г.Абай                                    № 31/335               от 4 мая 2018 года  
                                   
О созыве  31  внеочередной  сессии  Абайского районного маслихата  
Созвать 31 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 11 мая 2018 года  

в  10-00  часов  в  здании  районного  акимата,   в кабинете № 25.
Н.Белан                  Председатель сессии
                                                                                         

СООБЩЕНИЕ
На  рассмотрение 31 внеочередной сессии Абайского районного маслихата вносится  

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

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

Б. Цай  Секретарь Абайского районного маслихата

Өткен аптада аудан әкімі білім Бауыржан Асанов оқу орындарының басшысыларымен 
бірге алдағы уақытта жөндеу жұмыстары жүргізілетін мектептерді аралап шығып, құрылыс  
жүргізетін мердігерлермен кездесті. 

Сапар барысында аудан басшысы қала мектептері мен Топар кентіндегі Абай атындағы 
мектепті аралады. Өткен ғасырдың ортасында бой көтеріп, қолданысқа берілген  ғимараттардың 
біразы – білім ошақтары. Бүгінде бұл мекемелер күрделі жөндеуге зәру. 

Биылғы жылы қаламыздағы төрт мектепте күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмек. 
Осы мақсатта бөлінген қаржы негізінен мектептердің шатыры мен терезелерін ауыстыруға 
жұмсалатын болады. Ал құрылыс жұмыстарымен бірнеше мердігер компания айналысады.
Қаламыздағы №14 мектеп-лицейіне, №1 ҚББМО-на, №12 тірек-мектебінің күрделі жөндеу 
жұмыстарынының әрқайсысына 50 миллион теңгеден бөлініп отыр. Ал №10 мектеп-гимназияның 
былтырғы жылы басталған күрделі жөндеу жұмыстары биыл да жалғасын табатын болады. 
Бұл мақсатта аталмыш білім мекемесіне биылғы жылы 43 миллион теңге бөлінген. Аталған 
мектептерде жұмыстар жаңа оқу жылына дейін аяқталмақ. 

Қала орталығындағы мектептердің жай-күйімен танысып, жөндеу жұмыстары жайлы 
мердігерлермен сөйлескен аудан  басшысы ат басын Топар кентіне бұрды. Кенттегі ұлы ақынның 
атындағы білім ошағы өткен ғасырдың 80-інші жылдары салынып, пайдалануға берілген. Алай-
да, мектептің төбесінен сорғалаған су – білім ошағының тозығы жеткенін дәлелдеп тұр. Биыл 
бұл мектептің ағымдық жөндеу жұмысына 36 миллион теңге бөлінген. Бұл қаржыға мектеп 
шатыры жөнделініп, терезелер ауыстырылатын болады. 

Бұдан кейін Бауыржан Асанов кенттегі мәдениет үйінде жүргізіліп жатқан жөндеу 
жұмыстарымен де танысып қайтты. 

Өз тілшімізден

Білім ошақтарына күрделі 
жөндеу жүргізіледі

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о результатах выборов акимов сельских округов, сел и поселков 

Карагандинской области  
(Выборы - 4 мая 2018 г.)

Наименование ре-
гиона и города, рай-
онного значения, 
сельских округов, 
поселков и сел

К о л и -
ч е с т в о 
кандида-
тов

О б щ е е  
число всех 
выборщи-
ков

Ч и с л о  
выборщиков, 
получивших 
избиратель-
ные бюлле-
теней

Ч и с л о  
в ы б о р щ и -
к о в ,  п р и н я в ш и х  
участие в голосова-
нии

Фамилия и иници-
алы кандидатов в 
акимы 

Число по -
д а н н ы х 
г о л о с о в 
«за»

Ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о  
и з б р а н н о г о  а к и м а  с е л ь с к о г о  о к р у г а ,  
с е л а  и  п о с е л к а  
(ф.и.о., г.р., прежнее место работы, должность и пар-
тийность) 

абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Абайский район
г.Абай 3 15 14 14 93,33 Ахметов М.А. 10 71,43 А х м е т о в  М е д е у  А р и н о в и ч ,  2 8 . 0 8 . 

1964г.р., АО НК «СПК «Сары-арка», администратор по 
стабилизационному фонду и работе с социальными 
павильонами, член партии "Нур Отан"

Даулетов К.С. 2 14,29
Махмутұлы У. 2 14,29

Есенгельдинский 
с/о

3 15 14 14 93,33 Григорьян  А .Л . 12 85,71 Григорьян Анжела Людвиговна, 07.12.1968 г.р., ГУ 
"Аппарат акима Есенгельдинского с/о, аким, член 
партии "Нур Отан"Волокитина Т.Л. 1 7,14

Оразбаева  Е.С. 
 

1 7,14

Всего по району: 6 15 14 14 93,33
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ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

Елбасы жолдауы – үнемі басты назар-
да. Осыған байланысты облыстан келген 
өкілдер мен халық қалаулылары Мичурин 
ауылының тұрғындарымен кездесіп, елбасы 
жолдауын түсіндірді. 

Нұрсұлтан Назарбаевтың «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» жолдауына 
халықтың қызығушылығы зор. Бұл жолдау 
жаңашылдыққа толы, қазақстандықтадың 
әлеуметтік жағдайын арттыруға бағытталған. 

- Жолдауда Президент жүзге асыры-
луы тиіс 10 басым бағытты анықтап берді. 
Бірінші кезекте, Елбасы индустрияланды-
ру мен жаңа технологияларды енгізудің 
көшбасшысына айналу керектігін атап 
айтты. Қазақстан әлемдегі дамыған 30 елдің 
қатарына ену үшін сіздер мен біз жұмыла 
жұмыс жасап, алға қойылған мақсаттады 
толығымен орындауымыз керек, - деді 
облыстық мәслихат депутаты Лилия Мухит-
динова. 

Ал жолдауда айтылған бесінші міндет: 

құрылысқа және коммуналдық секторға зама-
науи технологияларды енгізу туралы облыстық 
әкімшіліктің қала құрылысы және мониторинг 
бөлімінің жетекшісі  Асқар Әбдіқұлов тоқтала 
кетті. 

-Жүзеге асырылып жатқан бағдарламалар 
арқасында елімізде пайдалануға берілген 
тұрғын үйлердің көлемі жылына 10 миллион 
шаршы метрден асты. Тұрғын үйді көпшілікке 
қолжетімді еткен тұрғын үй жинақтау жүйесі 
тиімді жұмыс істеуде. Баспанамен қамту 
көрсеткіші соңғы 10 жылда бір тұрғынға 
шаққанда 30 пайызға өсіп, бүгінде 21,6 шаршы 
метрді құрады. Бұл көрсеткішті 2030-ыншы 
жылы 30 шаршы метрге дейін жеткізу керек», 

Халыққа жолдауды түсіндірді 

- деген елбасы сөзін бөлім жетекшісі тағы да 
қайталап өтті. 

«Ғимарттардың сапасына, экологиялық 
тазалығы мен энергиялық тиімділігіне жоғары 

талап қою қажет. салынатын және салынған 
үйлер мен инфроқұрылымдық нысандарды ин-
теллектуалды басқару жүйелермен жабдықтау 
қажет. бұл тұрғындарға қолайлы жағдай жасап, 
электр энергиясын, жылу мен суды тұтынуды 
қысқартып, табиғи монополистерді тиімді 
жұмысқа ынталандырады», - деген еді елбасы 
өзінің жолдауында. 

Сондай-ақ, зиялы қауым өкілдерімен кез-
десуде сөз алған мектеп ұстаздары да елбасы 
жолдауын бірауыздан қолдайтындықтарын 
жеткізді. 

Меруерт БАЛКЕЕВА 

В целях реализации программы развития продуктивной занятости и массового предприни-
мательства в Центре занятости Абайского района состоялась ярмарка вакансий. во исполнении 
прошла ярмарка свободных рабочих мест для безработных.  В ней приняли участие 27  рабо-
тодателей, которые представили 150 вакансий и Абайский филиал Палаты предпринимателей. 

Кроме этого были представлены вакансии по г.Шахтинску - 234 единиц, по г.Сарани- 313 
единиц, по г.Караганде-1231 единиц.

Представители Центра занятости давали консультации по вопросам профессионального 
обучения и переобучения, раздавали участникам ярмарки памятки по «Программе развития 
продуктивной занятости и массового предпринимательства» с мерами оказания государствен-
ной поддержки занятости. 

Представители работодателей рассказывали о размере заработной платы и условиях 
труда. Безработные  жители, ищущие работу, оставляли резюме, договаривались о встрече 
и собеседовании.

Представители Абайского филиала палаты предпринимателей давали консультации  о 
возможности открытия своего дела.

  Ярмарку посетили несколько сотен человек. По результатам ярмарки приглашены на со-
беседование для трудоустройства 8 человек,  на краткосрочные курсы профессионального об-
учения   12 человек, на общественные работы 2 чел., на оказание АСП  нового формата 2 семьи.

З.Шакентаев
Руководитель отдела занятости и социальных программ Абайского района

ЯРМАРКА

Құрметті мұсылман бауырлар айлардың 
төресі Рамазан жыл он екі айдың ішіндегі 
сұлтаны.Өйткені ақ пен қараны айыратын 
қасиетті құран осы айда түсті. Алла мен 
пенденің арасын жақын қылатын,қабыл 
болатын шексіз сауаптарға толы ғибадат. 
Ораза биыл 16-мамырда  басталып  мау-
сым  айының  14  –інші жұлдызына дейін 
жалғасады. Маусымның  15,16,17 , ораза 
айт күндері..Қасиетті қадір түні де осы 
айда,маусымның 10-нан 11-не қараған түні бо-
лады. Алла тағала Құрани кәрімде былай деп 
бұйырады; яғни, «Рамазан-адамдарға тура 
жол нұсқаушы,ақ пен қараны айырушы,бекем 
тұтынатын жолбасшы ретінде құран түсіріле 
бастаған ай.Рамазан айы туғанын көрген 
адам бірден ораза ұстайтын болсын.Егер 
біреулер ауру болып,әйтпесе жол сапарда 
жүрсе,онда басқа күндерде өтесін.Алла 
сендерге жеңілдік болуын қалайды,ауырлық 
түсіргісі келмейді.(Ауыздарың ашық кездің 
қазасын өтеп), ораза күнінің санын толтырын-
дар. Сендерді тура жолға бастаған Алланы 
мадақтандар.Оған шүкіршілік етіңдер»,-деді.
Бұл аятта баян етіліп тұрғандай.Рамазан 
айы айлардың сұлтаны.Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.) «Рамазанның алғашқы он күні рахмет, 
ортаңғы он күні жарылқау,ақырғы он күні 
тозақтан құтылу» -деп айтқан. Рамазан айы 
туралы Абу Хұрайра р.а. риуаят еткен  мына 
хадисте Пайғамбарымыз(с.ғ.с.) айтты: «Егер 
де рамазан айы келсе жәннәттің есіктері 
ашылып тозақтың есіктері жабылар.Ал шай-
тандар шынжырланар»,-деді.Сол себепті 
оразада артық істер мен жаман әдеттен 
арылуымыз қажет болады.Өйткені мына бір 
хадисте Пайғамбарымыз:  «Кімде-кім жалған 
сөзбен іс қылуын қоймаса,ол адамның тағам 
жемей,сусын ішпегені Алла тағалаға қажет 
емес»,-деген.Қиямет күні болғанда Алла 
тағаланың алдында рамазан айы бір әдемі 
көркем бейнеде келер.Сол кезде Алла тағала; 
«Я,рамазан айы,сенің не тілегің бар?» - деп 
сұрар.Рамазан айы айтар: «Я,раббым,сенің 
бұл құлың денінің сау кезінде сенің разылығың 
үшін мені қастерлеп ораза тұтып,сол арқылы 
саған құлшылық етті.Енді сол құлыңды 
тозақ отынан сақтап,бастарына нұрдан тәж 
киюіне,қабірден тоқ болып тұруына нәсіп 
ет. Оларды жәннәтқа кіргізе көр»- деп тілек 
тілейді.Сол кезде Алла тағала айтар; «Сені 
қадірлеп ораза тұтқан құлдарыңды менің ал-
дыма келтір.Мен сенің тілегінді қабыл еттім. 
Жәннәтқа өзің баста» дер.Сол кезде жәннәттің 
әр-райиан атты есігіне осы дүниеде рамазан 
айын құрметтеп ораза тұтушыларды  жинар.
Рамазан айы бастап жәннәтқа кірер.Барша 
періштелер «мархаба,мархаба» деп ілесіп 
бірге барады. «Кімде-кім рамазан айының 
кіргеніне қуанса,Алла тағала оның денесін 
тозақ отынан сақтайды» Алла тағала Құран 
кәрімде «Ей,иман келтіргендер! Сендерден 
бұрынғыларға парыз болғандай сендерге 
ораза тұту парыз болды»-деп бұйырған.
Ораза ұстаған адам таңнан кешке дейін 
тамақтан,сусыннан,жыныстық қатынастан 
сақтану керек. Білмей ішіп жеп қойса аузын 
шайып оразасын әрі қарай жалғап ұстау керек. 
Әдейі аузын ашып жіберсе кафарат, екі есе 
яғни отыз күн құн төленіп  60-күнге созыла-
ды.Ораза ұстай алмағандар үшін отыз кісіні 
тамақтандыру керек.Болмаса отыз кісінің фітір 
садақасынының көлемінде фидиа садақа беру 
керек.Дені сау жастардың мойнынан ораза 
өтелмейінше парыз түспейді. Жалпы оразаның 

Қош келдің айлардың 
төресі Рамазан!

қасиеттері бізді сабырлыққа,қиындыққа 
мойымауға,ерік-жігерімізді шыңдауға үйретеді.
Қолдағы бар игіліктің қадірін біліп,ысыраптан 
сақтануға шақырады.Міск індерге қол 
созып,көмек көрсету,мейір ім,шапағат 
беру сияқты адамзатқа пайдалы болу 
сияқты сезімдерге жетелейді.Оразаның 
сенімге, мінез құлыққа,денсаулыққа және 
әлеуметтік пайдасының үлкендігін осыдан 
білеміз.Оразада фітір берудің өзі мұқтаж 
адамдардың  жағдайына көңіл бөлу.Биыл 
фітір садақасы жан басына 300  теңге бо-
лып бекіді.Алайда фітір 4- түрлі нәрсемен 
өтеледі арпа,бидай,құрма,мейізбен.ҚМДБ-ның 
бекіткен 300 теңге орташа бидай құнымен 
алыңғаны. Фітір садақасы негізі мешітке 
беріледі. Жер бетінде мұқтаж жер ол мешіт 
болып табылады мұқтаждарға көмектер 
осы мешіт тарапынан қайырымдылықтар 
жасалады. Тұрғылықты жердегі мешіт болса 
өз мешітін тастап басқа жерге беру дұрыс 
болмайды. Өз мешітін көркейтіп артылып 
жатса басқада мешіттерге берсе сауап 
алмаса күнә алмайтыны айтпай-ақ белгі.
Жалпы фітір дәулетті адамдарға құрма,мейіз, 
басқада құндысымен берсе дұрысырақ 
болады.Пайғамбарымыз (с.ғ.с) хадисінде: 
«Садақаның ең жақсысын беріндер»,шалған 
құрбандарында қотты семіз болсын,бергенің 
ахиретте алдыңнан шығар шырақ,шалғаның 
жақсы болса қыл көпірде пырақ болады де-
ген қағида бар.Қонағымызға семіз қой сойып, 
құдамызға көрсеткен құрметімізді білдіріп, 
қызын берген құдамыздын алғысын алсақ . 
Бізге өмір берген,денсаулық берген,қызын 
берген құдамызды бізге нәсіп еткен Алла 
тағалаға қолымыздағының бәрін берсек те 
болар. Пайғамбарымыз(с.ғ.с.): «Кім фітір 
садақасын берсе,ол пендеге Алла тағала он 
жақсылық береді»,-деп айтқан 1.Тозақ отынан 
азат болар.2.Барлық күналары тазарады,3.
Тұтқан оразасы қабыл болады,4.Жаннатқа 
кіру уажіп болады,5.Жақсы амалдарын 
қабыл қылады,6.Пайғамбардың шапағаты 
лайық болады,7.Қыл көпірден оңай өтеді,8.
Оразасы қор болмайды,9.Мизан таразында 
сауабы басым болады,10.Ол кісінің аты сау-
ап кітәбына жазылады.Фітір садақасы ораза 
айында Айт намазға дейін беріледі. Хазреті 
Осман р.а  өз заманында ұмытып кетіп фітір 
садақасын бермегенді. Бірақ уақыт өткен 
соң есіне түсіп,фітір садақасының кафара-
ты үшін деп бір құлды азат етті.Сол кезде 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) айтты: «Ей,Осман,сен 
жүз құлды азат етсең де фітір садақасының 
сауабын таба алмайсың»-деген.Олай 
болса,құрметті мұсылман бауырлар,Алла 
тағаланың сыйлығын, дәулетін надандықпен 
қызғанып,сараңдыққа салынбай ахирет сауа-
бы үшін фітір,зекет садақаларын уақытында 
беріп,дұға етіп,тілек тілеңіздер.Ораза ай-
ында істелетін жақсы амалдың бірі ол ауыз 
ашар беру.Күні бойы Алланың разылығы 
үшін ораза ұстаған адамға ауыз аштырса ол 
адам ораза ұстағандай сауап алады.Алла 
тағала баршамызды Рамазан оразасын шын 
ынта ниетпен тұтушылардан етіп,қиямет 
күнінде ораза ұстағандар ғана кіретін Рай-
яан есігінен кірушілер қатарындағылардан 
етсін.Жалған дүниенің бір күндік қызығына 
а л д а н ы п , а х и р ет т і ң  с а у а б ы н а н  қ ұ р 
қалмаңыздар жамағат. Әмин! 

Абай ауданының бас имамы Аманбол 
қажы Рымқұлұлы 

15 мамыр  сағ 23:00 де тарауық намазы Абай қаласы орталық 
мешітінде оқылады. Қадір түні маусымның  10  нан 11 -не қараған 
түні,Фітір садақасы жан басына 300 теңгеден, ораза кестесі басқа 
да оразаға тиесілі толық мағлұматтарды мешіттен алуға болады.
Мешіт тел: 50111;    Бас имам А.Р.Мукаев 87013363441; найб имам 
Т.Изтилеуов 87027637257. 

ШАНС НАЙТИ РАБОТУ
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СЕНБІЛІК / СУББОТНИК

Дубовка ауылының ардагерлер кеңесі аудандық сенбілік аясында 21 сәуірде соғыс 
ардагерлерінің құрметіне қойылған ескерткіш маңына тал егіп, ретке келтірумен бастау 
алған паториттық іс шаралары 26 сәуір ауылдың мәдениет үйіндегі «Ешкім де, ешқашан да 
ұмытылмайды...» деген атаумен өткен патриоттық сағатқа ұласты. 

Мектептің жоғарғы сынып оқушыларымен өткен патриоттық сағатта ардагерлер кеңесінің 
төарағалары Тоқтаров К.Т, Бабаев В.И, Медведев Н.А, және Мақанова К.Б, біреуміздің 
жерлесіміз, енді біреулердің әкелері, ағалары жалпы Дубовка ауылының соғыс ардагерлері 

жайлы мәліметтермен бөлісе отырып, бүгінгі бейбіт өміріміз үшін қасық қанын қыйған  батыр-
ларымызды ардақтауға шақырды. Сұрапыл соғыстың қармағына іліккен жауынгерлеріміздің 
ерліктері жайлы үлкен толқыныспен, жанарларына жас алып оқушаларға әңгімелеп берді. Бұл 
азаматтарымыздың ана сүтімен берілген патриоттық қасиеттері бүгінгі ұрпаққа үлгі болатынына 
сенеміз!

Оқушылардың назарына селолық кітапханамыздың қорындағы сұрапыл соғыс қасіреті жайлы 
кітаптар көрмесі ұсынылды. Бұл көрмеге жерлесіміз, Ұлы Отан Соғысының Ардагері Тыныбек 
Шілдебаевтың майдангер достарына арналып жазылған өлеңдері де қойылды.  Патриоттық 
тәрбиеге негізделген бұл бастама 9 мамырда ауылымызда соғыс ардагерлерінің ұрпақтары 
ұйымдастырып отырған «Мәңгілік полк» акциясына ұласады деп жоспарланды.

Ардақты ағаларымыздың тамаша бастамасының құрметіне мәдениет үйінің жеткшісі Шы-
рынбекова Әлия Дәрібайқызы «Көктем көңілі» деп аталған концерттік бағдарламасын ұсынды. 

А.Ыбарйхан Дубовка ауылының кітапханашысы

28 апреля на территорий Ильичевского сельского округа прошел субботник. Накануне 
аким села обратился ко всем жителям сельского округа  с призывом принять активное участие 
в наведении чистоты во дворах, к руководителям предприятий и учреждений — обеспечить 
участие своих коллективов в уборке прилегающих территорий, оказать содействие в уборке 
мест отдыха сельчан.  «Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям наше село станет 
чище, уютнее и красивее!» — заключил он.

 В субботнике приняли  участие коллективы бюджетных   организаций и сельхозформи-
рований округа, а также жители села. Работы по благоустройству проводились в усиленном 
режиме с привлечением техники СХТП.   

Участники субботника очистили от мусора не только улицы, сквер, но и парк. В парке  про-
ведена побелка деревьев, сбор сухих веток и вывоз мусора. Активное участие в субботнике 
приняли коллективы ТОО «Достық 2009», ТОО «Надежда НВ», КХ «Каймар», КДСШ «Мерей», 
ФАП села, сельской библиотеки и ГУ «Аппарат акима села Юбилейное». 

Проведение подобных мероприятий способствуют сплоченности односельчан.

«Мы помним, как проходили субботники в моей молодости. Это был настоящий праздник, 
на который все жители приходили семьями. Люди общались, наводили порядок и наслаждались 
природой. После такой работы уже никто не бросал бумажки на улице», – вспомнили Мария 
Михайловна Приходько и Екатерина Романовна Мартынюк, одни из первостроителей села, 
добавив, что проведение субботников очень показательно для подрастающего поколения, 
которое берёт пример со старших и приобщаются к труду.

К.Раймагамбетова, 
главный специалист ГУ «Аппарат акима села Юбилейное»

Чисто там, 
где убирают

«Не сорить, уважать труд людей, следящих за чистотой, и смелее проявлять граж-
данскую позицию, участвуя в проводимых субботниках» - с таким призывом к жителям 

района обратились представители местной власти.  28 апреля в Абайском районе 
прошел областной субботник. В городском парке культуры и отдыха в этот день было 
высажено 30 осин, 35 берез и более 1000 саженцев карагача. Руководители и работ-
ники государственных учреждений и организаций,  вооружившись лопатами,  дружно 

принялись за по-
садку деревьев. 
Аким района  
участвовал в 
посадке сажен-
цев.  В  к анун 
Дня единства 
народа Казах-
стана городской 
парк стал еще 
краше и зеле-
нее. До начала 
майских празд-
ников еще есть 
время для  того, 
чтобы навести 
порядок, благо-
устроить тер-
риторию и вы-
садить зеленые 
н а с а ж д е н и я . 
Таким образом, 
абайцы вно-
сят вклад в 
улучшение 
о к р у ж а ю -
щей среды, 
заботясь об 
э к о л о г и и . 
Важно, что-
бы с  каж -
дым разом 
все большее 
количество 
людей при-
н и м а л о 
участие  в 
санитарной 
очистке на-
с е л е н н ы х 
пунктов.

Соб.
корр.

ВМЕСТЕ – на благое дело!

Мерекеге орай тазалық
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БІЛІМ / ОБРАЗОВАНИЕ

В Карагандинской области стало уже традицией проводить акцию «Один регион – одна 
книга». Акция в декабре месяце вступила в силу. Наша школа КГУ « ОШ (РЦ) № 12» не стала 
исключением.

В рамках акции в школе был проведен  ряд мероприятий. У учащихся младших классов 
прошел литературный марафон «Казахские народные сказки». Дети познакомились с казах-
ским фольклором - казахскими народными сказками и главным героем многих сказок - умным, 
добрым, веселым, хитрым  Алдаром Косе. 

Цель проведенных мероприятий – пробудить интерес учащихся к книге, к чтению. В ходе 
мероприятий дети отвечали на вопросы, узнавали хорошо известных им героев сказки и 
знакомились с  новыми, рисовали иллюстрации к сказкам совместно с родителями. Марафон 
побудил  учащихся на посещение школьной библиотеки и чтение книг.

Для старшеклассников мероприятия были посвящены творчеству таких писателей как 
А.Кунанбаев, К.Кайсенов, С.Муканов и нашему земляку Г.Мустафину.

Были организованы книжные выставки, классные часы «Кітап – асыл қазына», библиочасы 
«Абайдың  
ұ л ы  
м ұ р а с ы » , 
« Б а л у а н 
Шолақ» и 
др.

Библи -
о т е к а р е м 
школы Шка-
ру ба  Т.А . 
совместно 
с  п р е п о -
давателем 
казахского 
языка и ли-
т е р а т у р ы 
Есмаганбе-
товой К.Т. 
был прове-
ден инте -
грирован -
н ы й  ур о к 
– бенефис 
одной книги – «Караганда – город славного шахтерского труда» по роману Г.Мустафина 
«Караганда», а также учащиеся школы показали  театрализованную постановку по данному 
произведению. Постановка прошла хорошо, учащиеся показали свое мастерство.

Т.Шкаруба Библиотекарь школы КГУ « ОШ (РЦ) № 12»                

Достойный итог учебного года
2017-2018 учебный год, как для учителей, так и для учащихся МКШ КГУ «Акбастауская 

ОШ» выдался достаточно сложным: внедрение инновационных методов обучения, системная 
проверка знаний, конкурсы, семинары, олимпиады, интеллектуальные марафоны и т.д. Всем 
нам знакома истина: «Дорогу осилит идущий!», поэтому нужно идти в ногу со временем, уметь  
учиться, сотрудничать, побеждать, быть коммуникабельным, ответственным за себя и своих 
товарищей. 

   В рамках программы «Рухани жаңғыру», цель которой развитие творческих способно-
стей у учащихся, ученики школы со своими руководителями /учителями – предметниками/ в 
течение года принимали активное участие в конкурсах, олимпиадах и научно – практических 
конференциях разного уровня  и  добились хороших результатов.

1. С 12 по 26 марта 2018 года КГКП «Дворец детей и юношества» при поддержкеКараган-
динского областного историко-краеведческий музея проводил конкурс«ДОРОГА К ИСТОКАМ»в 
рамках реализации программы «Руханижаңғыру». 

Цель конкурса – развитие 
познавательного интереса и поис-
ково- исследовательского творче-
ства у обучающихся посредством 
изучения истории своей семьи.

Задачи: формирование инте-
реса к индивидуально-личност-
ным, семейным и национальным 
духовным ценностям; воспитание 
любви и уважения к семейным тра-
дициям; выявление и поддержка 
талантливых детей.

Эту идею вдохновленно под-
хватила учитель истории КГУ 
«Акбастауской ОШ» Доненко 
А.А., которая в рамках конкурса 
подготовила три работы в разных 
номинациях. Исследовательский 
проект «История моей семьи» с 
учеником 3 Б класса Булумба-
евым Камилем, получивший в 
последствии диплом II степени, 
эссе «Роль семьи в жизни человека» учащихся 8 Б класса Нефедовой Анастасии и Зыбиной 
Елены было награждено дипломами III степени.

2.  28.04.2018г., на областном конкурсе научно-исследовательских проектов, проводимого 
на базе КарГУ факультет химии Диплом ІІІ степени  в номинации «Химическая экспертиза» 
завоевала Зыбина Елена ученица 8 класса /руководитель Дружинина Е.И., учитель химии/

.
Н.Нефедова 

специалист по социальным  вопросам  и делам молодежи Акбастауского с/о

Саналы ұрпаққа – сапалы білім
Еліміз қай салада болмасын қарыштап 

дамып келе жатқаны бәрімізге белгілі. Дамыған 
елдермен терезесі тең, бәсекеге қабілетті 
болуы үшін ең алдымен білім сапасын 
халықаралық деңгейде көтеруіміз қажет. Ел-
басымыз Н.Назарбаевтың кемел саясатының 
арқасында білім жүйесінен көптеген озық 
тәжірибе мен жаңалықтар енгізіліп келеді. 
Соның бірі – PISA (Programme For International 
Student Assessments) зерттеуі халықаралық 
экономикалық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) жүзеге 
асыратын бағдарлама. 2000 жылдан бастау алған бұл зерттеуге әлемнің 80-нен астам елдері 
қатысуда, ал PISA 2018 халықаралық зерттеуінің 7-ші кезеңі. Жылдан-жылға бұл зерттеуге 
қатысушы елдер саны артып келеді. Біздің еліміз биыл 4-ші рет қатысқалы отыр. PISA зерттеуіне 
жасы 15-ке толған білім алушылардың оқу сауаттылығы, математика, жаратылыстану, және 
жаһандық құзіреттілік бойынша оқу жетістіктері бағаланады. PISA зерттеуі оқушылардың білім 
деңгейі арқылы сол елдің білім сапасындағы жаңалықтары мен жетістіктерін анықтайды. 
«Еліміздің болашағы – білімді жастар» - деген Елбасымыздың қанатты сөзі осыған дәлел. PISA 
арқылы біз әлемдік білім жүйесінің ең үздік көшбасшыларының тәжірибесін түсініп, алмасуға 
мүмкіндік аламыз. Болашақта біздің еліміздің жастары әлемнің кез келген елінің ЖОО-на түсіп, 
білім алып, еңбек етуіне жол ашылады. 

Биыл да Қазақстан бұл зерттеуге өз үлесін қоспақ. PISA – ға дайындық ретінде бұл зерттеу 
туралы облыстық, республикалық семинарлар өткізіліп, мәліметтер берілуде. Ұлт болашағы 
саналатын білімді оқушылар халықаралық деңгейде бақтарын сынамақ. Қазақстан атынан 
қатысатын білім алушыларға сәттілік жолдас болсын. «Мен жастарға сенемін» - деп Мағжан 
атамыз айтқандай елімізден қатысатын 20000-ға жуық білім алушыларға қазақ елінің намысын 
биік ұстап, көк туын көкке желбіретіп қайтуына Алла өзі нәсіп етсін!

Ханий Бахат
Дзержинск ЖББ мектебінің Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі

Один регион – одна книга Жас инспекторлар 
сайысы өтті 

Жылдағы дәстүрге сай өткен сенбіде жас жол инспекторлары слеті ұйымдастырылды. №1 
қосымша білім беретін мектеп-орталығында өткен мерейлі шараға кенттер мен ауылдарағы білім 
ұяларының намысын қорғауға келген 21 команда қатысып, тартыста кіл мықтылар анықталды. 

Атаулы жарыстың негізгі мақсаттарының бірі – балалардың жол қозғалысы жөніндегі 
ережелерін пысықтап, оны әдеттегі өмірде қолданысқа енгізу, біліктіліктері мен тәжірибелерін 
арттыру. 

Бұл сайысқа екі жүзге жуық оқушы қатысты. Байқау шарты бойынша сайысшылар алғашқы 
медициналық көмек көрсету, жолда жүру ережелерін білу, көше тәртібін сақтау және басқа да 
ережелер бойынша сынға түсті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мектеп оқушыларына жол 
жүру тәртібін үйретуде мұндай байқаудың берері мол. 

- Біздің мектептерімізде жол жүру тәртібі бойынша әртүрлі іс-шаралар, сынып сағаттары 
өткізіледі. Біз осы сайысқа бір жыл дайындалдық. Барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз, - 

дейді жас жол инспекторлары. 
Сайыс болған онда жеңіс те бар, жеңіліс те бар. Командалардың кез-келген тапсырмалар-

ды орындауда бірде асығы алшысынан түссе, енді бірде әттеген ай деп бас шайқап, бармақ 
тістеп жатты. 

Сонымен, 21 команданың ішінен  Көксу ауылы мектебінің командасы үздік деп танылды, 
Жеңімпаздар марапатталып, сыйлықтар тапсырылды. Айта кету керек, аудандық шарадан 
үздік шыққан топ облыста өтетін өңірлік жас жол инспекторлары сайысына жолдама алады. 

Меруерт БАЛКЕЕВА

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

сообщает следующее. 
С 1 ноября 2017 года проводится пилотное тестирование модуль «Виртуальный склад» в web-

приложении информационной системы «Электронные счета-фактуры» (далее – ИС ЭСФ).
Модуль «Виртуальный склад» -  функционал ИС ЭСФ, позволяющий осуществлять контроль за 

перемещением товаров и автоматический подсчет остатков товаров на складе.
В рамках проведения пилотного тестирования модуля «Виртуальный склад» 4 декабря 2017 года на 

портале Комитета (Деятельность/Налоговое администрирование/Электронные счета-фактуры) опубли-
кован API-интерфейс, содержащий в себе основные бизнес-процессы модуля.

Указанная версия API-интерфейса является тестовой и будет модифицирована по результатам за-
вершения пилотного тестирования.

Пилотное тестирование модуля «Виртуальный склад» проводится в целях всестороннего охвата 
предложений и замечаний налогоплательщиков, связанных с особенностями учета товаров. 

По результатам отработки территориальными органами государственных доходов поручения (письмо 
от 10 ноября 2017 года № КГД-04-3/28708-И) Комитетом определена целевая группа налогоплательщиков 
(55 лиц), которые будут задействованы в пилоте от начала до его завершения.  

Вместе с тем с момента запуска пилота в тестировании модуля задействовано всего 167 налогопла-
тельщика, в числе которых не значатся налогоплательщики целевой группы.

 Кроме того, сообщаем, что с 31 января 2018 года будет отключена возможность выписки ЭСФ в 
ERP-системах по версии API-механизма, действовавшей до 1 октября 2017 года. 

Следовательно, выписка электронных счетов-фактур будет осуществляться посредствам web-
приложения ИС ЭСФ и API-механизма, обновленного в связи с вводом нового бланка ЭСФ.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 263 Налогового кодекса с 1 января 
2018 года счет-фактуру в электронной форме обязаны выписывать крупные налогоплательщики, под-
лежащие мониторингу.

Управление государственных доходов по Абайскому району
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ТІЛ САЯСАТЫ

23 сәуір халықаралық кітап пен авторлық құқық күніне орай  Дубовка селолық моделді 
кітапханасында «Ақындар жыры-халықтың сыры» деген атты ауыл ақындарының қатысуымен 
іс шара өтті. 

Іс шарамыздың пердесін Дубовка өнер мектебінің ұстазы Төлеубекова Нұргүл 
Балтабаевнаның жетекшілігіндегі кіші домбырашылар ансамбілі «Тепеңкөк» күйімен ашып берді. 

Кітапханамыздағы бұл іс шарамыздың басты қонақтары  «Терме жырдың Төресі» деген 
үкілі аты бар Төребек Құтжанов, жазба ақын Бақтыбай Аманжолов денсаулығына байланы-
сты қатыса алмаса да ақыннын кітаптарын алып,  жары – Әменова Майра келді және поэзия 
парағында қаламын ұштап жүрген Нұрқасым Жаппаров, Мая Кульпина Викторовналар болды.

Іс шара барысында кітапханамыздың жас оқырмандары Бақтыбай ағамыздың өлеңдерін 
жатқа оқыса, ақындарымызда қонақ кәде ретінде өз өлеңдерін оқып берді. Төребек ағатай 
домбырамен өз сөзіне жазылған «Дубовкама» әнін орындады. Ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Тоқтаров Кеңес Тоқтарұлы бүгінгі бастамамыз үлкен ауыл көлемінде өткізілетін іс шараға 
ұлассын деген тілегін білдірді. Себебі, ауыл ақындары барша жұртқа насихатталуы керек, 
олардың еңбектері еленуі тиіс деді. Болашақта ауыл ақындарымен бірлесе отырып, Дубовка 
ақындарының өлеңдері мен шығармалар жинағын шығаруды жоспарлап отырмыз. Бұл біздің 
«Туған жер» бағдарламасын жүзеге асыруға бағытталған кішкене бір үлесіміз болады деп 
сенемін.

 Ән мен күйден жүректері тербелген көрермен қонақтарымызда  ортаға шығып өлең оқып, 
ерекше шабытта, қуанышты көңіл күймен тарқасты.

Өз тілшімізден

Празднование 20-летия столицы 
Республики Казахстан

На основании Концепции «ЕЛ ЖУРЕГІ - АСТАНА», 
в связи с празднованием 20-летия столицы Республики 
Казахстан  в общеобразовательной школе при  учреж-
дении АК-159/5 с учащимися - 10, 11 классов проведе-
ны классные часы и открытые уроки  на тему «20-лет 
столице Республики Казахстан».  

Педагогическим коллективом проведены такие 
мероприятия, как: 

1) Конкурс плакатов - «Экскурсия по Астане», с 
целью ознакомления и расширения знаний о достопри-
мечательностях города Астаны.  

2) Конкурс стихотворений - «Пою тебя, моя столи-
ца» с целью выявления талантливых чтецов, развития 
патриотических чувств к столице Республики Казахстан. 

3) Выставка книг об Астане, с целью развития 
эстетического вкуса, расширения кругозора учащихся. 

4) Тематический урок - «Астана Отанымыз жүрегі», с 
целью расширения знаний, воспитания любви к столице. 

Учащиеся приняли активное участие в разработан-
ных мероприятиях. На основании проведенных мероприятий можно сделать вывод: учащиеся 
проявляют интерес к приобретению новых знаний, выражают патриотические чувства к Родине 
– Республике Казахстан. 

Отдел по воспитательной работе среди осужденных Учреждения АК-159/5

В 2018 году исполняется 20 лет со дня обретения городом Астаной статуса столицы.  За эти 
годы Астана стала символом независимости страны и успешной реализации инициатив Главы 
государства Н.Назарбаева, центром общественно-политической и культурной жизни Казахстана.

В рамках данного юбилея 27 апреля 2018 года в помещении Медико-социального учрежде-
ния престарелых и инвалидов Абайского района состоялся праздничный концерт «Казахстан 
– наш общий дом», посвященный также и Дню единства народа Казахстана. Организатором 
концерта выступил Дом культуры незрячих и слабовидящих г. Караганды. 

Выступления в Домах ветеранов и инвалидов участников художественной самодеятель-
ности Дома культуры стало доброй традицией, ведь занятие творчеством является для них 
важной составляющей социальной реабилитации. Зрители тепло встречали выступления 
самодеятельных артистов – бурно аплодировали, танцевали под зажигательные песни. Перед 
началом концерта для любителей игры в шашки был проведён дружеский турнир, организо-
ванный администрацией Медико-социального учреждения и советником акимата Абайского 
района по делам инвалидов Картбековым С.К.. Победители были отмечены грамотами. Меро-
приятие получилось насыщенным и праздничным, подарив положительные эмоции и хорошее 
настроение всем участникам.

Соб.корр.

20-ЛЕТИЕ СТОЛИЦЫ

А ба й  а уд а н д ы қ  б і л і м  б ө л і м і н і ң 
ұйымдастырумен  2018 жылғы 28 сәуірде  
№10 мектеп-гимназиясында республикалық 
XIX Абай оқуларының аудандық кезеңі өтті.

Аудандық XIX Абай оқуларының негізгі 
мақсаттары мен міндеттері: мектеп оқушылары 
арасында Абай, Шәкәрім шығармаларын наси-
хаттау; олардың шығармашылық қабілеттерін, 
эстетикалық талғамдарын, тұлғалық сезім 
мәдениетін дамыту; ұлылар поэзиясына, 
рухани мұрасына деген сүйіспеншілікке 
тәрбиелеу, тарихи танымдарын, ізгілікке, 
демократияға және азаматтыққа бағдарланған 
дүниетанымдары мен сана-сезімдерін, өмірлік 
айқындамаларын қалыптастыру. 

Қатысушылар ұлы Абайдың өлеңдерін 
жатқа айтып қана қоймай, қара сөздерін 
мәнерлеп оқып, әндерін орындады. Жыл өткен 
сайын Абай шығармаларын мүдірмей оқитын 
оқушылар саны да, сапасы да артып келеді. 

 Өзге ұлт өкілдері оқушыларының 
мемлекеттік тіл-қазақ тілін оқып-үйренуге 
деген ынтасы мен ықыласы осы байқауды 
ұйымдастыру барысында байқалды. 

 О с ы л а й ш а ,  А б а й ,  Ш ә к ә р і м 
шығармаларын тіл үйренудің тиімді тәсілі 
ретінде тануды мақсат тұтқан байқау 
мемлекеттік тілдің мәртебесін үстем ете түсті.

 Аудандық XIX Абай оқулары төрт номи-
нация бойынша өткізілді:

-         «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» 
- Абай  және Шәкәрім

шығармаларын жатқа оқу.
-         «Көңілім әнді ұғады» - Абай  мен 

Шәкәрімнің әндері мен күйлерін
орындаушылардың байқауы.
-         «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» 

- жас дарындар байқауы            
(өз шығармаларын орындау: өлеңдер, 

әндер, музыкалық шығармалар).
- «Ұлылар» - Абай мен Шәкәрім Абай және 

Шәкәрім еңбектеріне эссе жазу.
 Байқауға аудандық жалпы білім беретін 

мектептерден 58 оқушы қатысты. 
-         «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» 

наминациясы бойынша: 
 I орын – Кобзева Виктория №10 мектеп-

гимназиясының 9 - сынып оқушысы;
 I орын – Кучерова Элянора,  №5 мектеп-

гимназиясының 9-сынып оқушысы;
II орын – Қуатберген Баян, Есенгелді жал-

пы білім беретін мектептің 9- сынып оқушысы;
II орын – Сидоренков Данил, Мичурин 

негізгі орта мектебінің 6 - сынып оқушысы;

II орын – Асатов Бекарыс, №1 қосымша 
білім беру  мектеп-орталығының 7 - сынып 
оқушысы;

III орын – Ширинов Ислам, П.Корниенко 
атындағы қосымша білім беру  мектеп-
орталығының 7 -сынып оқушысы;

III  орын – Бекболат Күнсұлу, Көксу жалпы 
білім беретін мектептің 8-сынып оқушысы; 

III орын – Қуан Іңкәр, Топар жалпы білім 
беретін  мектептің 7-сынып оқушысы.

«Көңілім әнді ұғады» наминациясы бой-

Асыл сөзді іздесең, 
Абайды оқы ерін бе...

ынша: 
I орын –  Полякова Виктория, №4 жалпы 

білім беретін мектептің 9-сынып оқушысы;
I орын – Жаппарова Диана, №5 мектеп-

гимназиясының 7-сынып оқушысы;
II орын – Авхадеева Алина, №10 мектеп-

гимназиясының 8-сынып оқушысы;
II орын – Нурпейсова Ажар, Ақбастау жал-

пы білім беретін мектептің 8-сынып оқушысы;
II орын – Бірлік Ділдә, Курмин жалпы білім 

беретін мектептің 8-сынып оқушысы;
III орын – Сыздықова Ақбота, Көксу жалпы 

білім беретін  мектептің 7-сынып оқушысы;  
III орын – Закерия Лағыл, Дубовка  жалпы 

білім беретін  мектептің 9 -сынып оқушысы;  
III орын – Байдукова Карина, Көксу жалпы 

білім беретін  мектептің 7 -сынып оқушысы;  
III орын – Шахмаратова Милена, №1 

қосымша білім беру  мектеп-орталығының  - 6 
сынып оқушысы.

«Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» на-
минациясы бойынша: 

I орын –  Ердімұрат Нұрмұқасан, №15 жал-
пы білім беретін мектептің 9-сынып оқушысы;

II орын – Ахынұлы Нұрмұхаммед, Абай 
атындағы жалпы білім беретін мектептің  
5-сынып оқушысы;

II орын – Сайран Әлібек, Есенгелді жалпы 
білім беретін мектептің 10-сынып оқушысы;

III орын – Жакупов Рамазан, №9 мектеп-
балабақша кешенінің 5-сынып оқушысы;  

III орын – Бауыржан Назерке, Самарка  
жалпы білім беретін  мектептің 7 -сынып 
оқушысы;  

I I I  орын – Азимов Рузимухаммад, 
«Жұлдыз» мектеп - балабақша кешенінің 8 - 
сынып оқушысы. 

«Ұлылар әлемі» наминациясы бойынша: 
II орын – Алиева Диана, №1 қосымша 

білім беру  мектеп - орталығының  7 - сынып 
оқушысы;

II орын – Серғажы Аққайың, Есенгелді жал-
пы білім беретін мектептің 10 -сынып оқушысы;

II орын – Муршудова Айдан,  №14 мектеп-
лицейінің  10 -сынып оқушысы; 

 II орын – Баладжаева Айсель,  №10 
мектеп-гимназиясының  9 - сынып оқушысы;

III орын – Сержанқызы Ақмаржан, Абай 
атындағы жалпы білім беретін мектептің  6 - 
сынып оқушысы;  

III орын – Сергиенко Анастасия,  №12 тірек 
мектебінің  5 - сынып оқушысы;  

III орын – Смирнова Анастасия, №4 жалпы 
білім беретін мектептің 8-сынып оқушысы.

 Жеңімпаздар аудандық білім бөлімінің 
мақтау грамотасымен марапатталды.  
Бірінші орын алған жеңімпаз оқушыларымыз 
облыстық кезеңге жолдама алды.

Даналықтың өлшемі бола білген философ-
ақынның рухани мұрасы шын мәнісінде, казақ 
халқының зерделі ойы мен өмірі тұрғысындағы 
энциклопедия секілді болған ұлы Абай ата-
мыз өскелең ұрпаққа мәңгі мұра болып қала 
бермек. 

МӘДЕНИЕТ
Ақындар жыры – халықтың 

сыры...
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Білім – рухани жаңғыруды жүзеге 
асырудың басты жолдарының бірі. Осы 
орайда «Қуаныш мектеп-балабақша» 
кешенінде» «Ол домбыра тартады» 
тақырыбында қазақ тілі пәнінен ашық сабақ 
өтті. Сабақ барысында қазақстандық патри-
отизм мен азаматтық жауапкершілік, құрмет 
және ынтымақтастық құндылықтарын 
дартырудың алғыштарттары жүзеге асы-
рылды.  Мұғалім оқушыларды Құрманғазы 
Сағырбайұлы, Күләш Байсейітова және 
Шара Жиенқұлова топтарына бөлінді. 
Осылайша қазақтың күй, опера, би тари-
хында жарқырап орын алған тұлғалармен 
танысып, рухани жаңғыруда тағы бір 
қадам басты. Оқушылардың ұлттық үн 
мен ұлттық өнерге деген ынтасын арттыру 
мақсатында сабақ «Көңілашар» күйімен ба-
сталды.  Қазақтың ұлттық музыкалық аспабы 

домбыраның құрамы көрнекі түрде таны-
стырылды. Балалар «Алдар Көсе мен Бай» 
мультфильмін көре отырып, қазақтың ұлттық 
кейіпкерлерін біліп таныды. Кейіпкерлердің 
бойында кездесетін жағымды және жағымсыз 
қасиеттерді талдады. 

Ерекше атап өтуге болатыны ұлттық 
құндылығымыз қасиетті қара домбыраның 
құрылысын критериалды бағалау жүйесінің 
дескрипторлары негізінде ала отырып бала 
санасына сіңіру болды.

Мұғалім әр оқушыны толық домбыра, 
тек ішекті домбыра және домбыраның бос 

сұлбасын беру арқылы, ал топтарға үлкен, 
орташа және кішкентай домбыра беру арқылы  
дифферинциациялы бағалады. Сондай-ақ 
оқушылардың алдына домбыраларын жинауға 

арналған қазақы сандықшалар қойылды. 
Оқушыларға жұмбақтар жасырылып, жауапта-
рын үш тілде берудің негізінде үштілді оқытуға 
да көңіл бөлінді. Оқушылар сабақ бойы үлкен 
қызығушылық танытып, зор белсенділікпен 
қатысты.

Кемел елдің келешек ұрпақатарын 
оқытуда жалпы адамзаттық құндылықтар, сан 
ғасырлық тарихымыздан бастау алған рухани 
байлығымыз басты ресурсымыз болмақ. 

Б.Ақмағанбет-«Қуаныш» ББМК 
бастауыш сыныптар мұғалімі

Бұқар жыраудың айтқанындай:
Дүниеде не өлмейді, 
Жақсының аты өлмейді, 
Ғалымның хаты өлмейді, – 
демекші қандай қиын кезеңдерден жоғалмай, 

жойылмай есімінің ұмытылмай ел ауызында 
сақталып келуі, әрі саналы, әрі шешен, әрі көсем бар 
ғұмырын елінің игілігіне арнаған азамат болғандығын 
айғақтайды. Көне көз, кәрі құлақты қариялардан 
«Ахметжан туралы не айта аласыз?» деп сұрағанда: 
«Би Ахметжан ба?», «Болыс Ахметжан ба?», «Ахмет-
жан шешен бе?» деп нақтылай бастайды. Адамның 
ел алдындағы беделін, құрметін айқындайтын осы 
сөздердің барлығы бір ғана тұлғаға – Талпақтың 
Ахметжанына бағытталып тұр. Өзге мәселелерге 
соңыра тоқталармыз, бірақ, дәл осы жерде бір 
орынды сұрақтың оқырман ойына оралары сөзсіз. 
Ол: «Талпақтың Ахметжаны 1866 жылы туған деген 
дерек қалай және қайдан алынған?» деген мәселе. 
Тағы да ел ауызында сақталып жеткен бір әңгімеге 
назар аударуға тура келеді.

Қазақ халқының танымалы қайраткерлерінің бірі, 
ел бірлігі үшін жарғақ құлағы жастыққа тимей жұмыс 
жүргізген Ақбайдың Жақыбы, қазан төңкерісіне 
дейінгі және кейінгі кезеңдерде да қуғын-сүргін көрді. 

Қызы Аргуния әкесі туралы естелігінде былай 
дейді: «Әкем 1886 жылы Қарқаралы қаласындағы 
қазақ интернатына келіп оқуға кіреді. 1889 жылы 
Омбы қаласындағы гимназияда оқып, оны бітірді. 
Содан кейін, Санкт-Петербург университетінің заң 
факультетіне түседі. 1903 жылы осы факультетті 
алтын медальмен тамамдап, оқудағы алғырлығы 
мен ерекше қабылеті үшін университет советі оған 
заң магистры деген ғылыми атақ береді». Сонымен, 
екі жылдай ғана еркіндік көрген, нақтырақ айтқанда, 
шаңырақ көтеруге ғана үлгерген Жақып Ақбаев 1905 
жылдан бастап, отыз жылға жуық уақыт бойына 
қуғын-сүргінге түседі. Бар кінасы – әділдіктің жар-
шысы болғаны. «1931 жылы Мұратты да алып кетті. 
Одан көп уақыт өтпей шешемді де қамап қойды. Төрт 
бала, үлкені мен, үйде жалғыз қалдық. Бірнеше күн 
бір бұрышқа тығылып жылап отырғанымыз есімде. 
Туысқандарымыз да жоқ емес. Бірақ, есік ашпайды, 
өйткені, «халық жауының» балаларына қамқорлық 
жасады деген аттан қорқады. Осы бір кез менің 
денсаулығыма үлкен зиян келтірді. Бірер айдың 
шамасында шешем де, Мұрат та босанып шықты. 
Сол кезде, түрмеде отырған әкемнен «Қазақстаннан 
басқа жаққа көшіңдер» деген хабар келді. Сөйтіп, 
біз жазда Қарақалпақстанның Төрткөл деген 
қаласына көштік» дейді Аргуния. Міне, осындай 
елім деп еңіреген азаматтың жақын досы, тығыз 
қарым-қатынаста болған Ахметжан да, халықтың 
қамқоршысы болған адам еді. Ел ішіндегі әңгімеде 
екі қайраткердің достығының себебін құрдастығына 
саяды. Ақиқатында, тарихи құжаттар бойынша 
Ақбайдың Жақыбы да 1866 жылы туған. Бірақ, 
біздің пайымдауымызша ынтымақтастық олардың 
құрдастығында ғана емес, мақсат пен мүдденің 
бірлігінде. Қос тұлға да халықтың қамын ойлаған 
азаматтар болғандығында. 

Көне көз қариялардың айтуынша төңкерістен 
кейінгі келесі жылы, осы негізге сүйене отырып 
айтқан біздің пікіріміз бойынша 1918 жылы ақтардың 
елу солдаты Жуанқоңыр деген таудың бауырында 
жолаушы келе жатқан үш салт аттыны қолға түсіреді. 
Үшеудің бірінің Ақбайдың Жақыбы екенін біліп қойған 
әскербасы оны ұстап қалады да, екеуін қоя береді. 
Бірақ аттары болдырған ақтар екі күн тынығу үшін 
сол жерде аялдап қалады. Ал, босаған екеуі бірден 
Талпақтың Ахметжанына келеді.

- Аға, біз ақтарға кездесіп қалдық. Жақып ағаны 
ұстап қалды да, бізді босатты. Оны атаманға апара-
мыз, жауапқа тартады дейді, не істейміз? – деп нали-
ды. Ахметжан болса жүз құр атты алдына салғызып, 
бір ту биені жетекке алғызып, бірнеше жігітпен 
ақтарға келеді. Келген бетінде биені сойғызып, 
астырып, оларды тамақтандырып, жүз атты сыйға 
тартады. Әбден риза болған әскербасы:

- Мына құрметіңе мен разымын, қандай қалауың 
бар? – дегенде Ахметжан:

- Бойына талап қонған иісі қазағыма қанат 
болған, Арқаның бір асылын абақтыға жаптырмақ 
ойың бар екен. Раыңнан қайт, шешіміңді айт, келісіп 
жолыңды бер, келісімге қолыңды бер. Қайтесіңдер 
асыл текті, сендердің де замандарың өтті, судың 
да сұрауы бар деген, ойланыңдар! – деп нығыздай 
айтады. Әскербасы келісіп, Ақбайдың Жақыбын 
босатады. Ауылға келіп, тай сойдырып, ет астарып, 
Ахметжанның үйіне «Сәлем береміз» деп, «Әңгіме 
тыңдаймыз» деп ел жинасады. Ет піскенше біраз 
әңгіме де айтылады. Әңгіме айтып отырып Жақып 
мырза әрегідік басын шайқап-шайқап қояды екен. 
Байқап отырған бір адам сұрақ қойыпты:

- Бағанадан бірі көріп отырмын, сіз әңгіме 
айтқанда басыңызды неге шайқай бердіңіз? 

Сонда Ақбайдың Жақыбы:
- Бүгін Ахаң үлкен іс қылды, сөзі өтіп, тілі жетіп, 

мені құтқарды. Әй, Талпақ-ай! Әй, Талпақ-ай! Ахмет-
жанды оқытпадың, ойына білім тоқытпадың, сондағы 
ісі мынадай! Егер оқыған болса, ойына білім тоқыған 
болса, дұшпанды табанына салып иілер еді, иісі 
қазақты билер еді, - депті. Мұны естіген Ахметжан:

- Иә, бүгін бір үлкен іс қылдым, хабар жетіп 
ақтардың әскеріне бардым, бастығына қолға салдым, 
сөзім өтіп, тілім жетіп, Жақаңды босатып алдым. Әй, 
Ақбай-ай! Әй, Ақбай-ай! Заманның ағымына ердің, 
Жақыпты орыстың оқуына бердің, оқысын деп еңбек 
еткіздің, не мұратқа жеткіздің? Иісі қазаққа ғана емес, 
орысқа да танылды бірақ олардан да дұшпан көздер 
табылды, жала жабылды, қуғын көрді, сүргін көрді! 
Егер оқытпасаң, әрі барса иісі Арғын ғана білер еді, 
мен сияқты ел ішінде қуғын көрмей жүрер еді! – депті. 
Көп ішінде отырған Қосыбай баласы Алтынбек:

- Саудадан бөз қалады, шешеннен сөз қалады, 
бұл құрдастардың қалжыңы ғой, - деген екен.

Енді біз осы айтылған әңгімеге талдау жасап 
көрелік. Алдымен деректерге жүгінейік.

Тарихтағы үлкен тұлға Ақбайдың Жақыбын 
оқырманға таныстыру біздің ойымызша міндетті 
емес. Өйткені ол қазақ халқына еңбегі сіңген 
қайраткер, танымалы азамат. Ал, «Алты Алаштың 
ардағы» деген айдармен Қайырбек Садуақасовтың 
жарыққа шығарған «Жақып Ақбаев» деген еңбегінде: 
«Есімі алты алашқа Мәшһүр болған Жақып мыр-
за Ақбаев 1876 жылғы (1866 жыл болуы керек, 
баспада басылу барысында жаңсақ кеткен тәрізді 
М.А.) 7 қарашада кезіндегі Қарқаралы округы, 
Берікқара болысындағы Төңіректас, немесе қазіргі 
Жезқазған облысы, Ақтоғай ауданындағы «Еңбек» 
совхозы орналасқан аймақтағы Ақбай қыстағында 
дүниеге келген» деп жазады. Бұл мұрағат дерегі, 
тарихы шындық. Егер жаңағы ел ішінде айтылып 
жүрген әңгімені негіз етіп, Ахметжанды Ақбайдың 
Жақыбымен құрдас деп қарастырсақ, онда олда 
1866 жылы туған болып шығады. Екіншіден, әңгіменің 

Талпақтың Ахметжаны: 
әдеби мұрасы

мазмұны өзгеріске ұшыраған, өңделген деуге 
негіз жоқ. Себебі ол бірнеше ғасырларды басынан 
өткерген, талай өнерпаздардың елегінен өткен 
«Қобыланды батырдың» жыры емес. Үшіншіден, 
әңгіменің өзегінде ақиқаттың жатқандығын тағы да Қ. 
Садуақасовтың еңбегінен аңғарамыз. Онда: «Қазан 
төңкерісінен кейін де Ж. Ақбаевтың жағдайы күрт 
өзгере қоймайды. 1918 жылы ақ қазақтардың ату жа-
засынан кездейсоқ аман қалған Жақаң Алашорданың 
белсенгері, ұлтшыл деген айыптан кеңес орындары 
да байып тапқызбайды» деп көрсеткен. Яғни, осы 
жолғы құтқарушы Талпақтың  Ахметжаны болуы 
әбден мүмкін.

Енді шешендік сөздерге назар салып көрелік. 
«Бойына талап қонған, иісі қазағыма қанат болған, 
Арқаның асылы». Бұл Ахметжанның Жақыпқа берген 
бағасы. Сыртқы сұлулығы ырғаққа сәйкес тербеліп 
тұр. Ал, ішкі мазмұны өте маңызды. «Талаптағы нұр 
жауар» дейді қазақ. Яғни, шешеннің «талап қонған» 
дегені, Жақаңа «нұр жауған азамат» дегенді мегзейді. 
Ал, «қазаққа қанат» болуы «ел жүгін арқалаған 
азамат» дегенде аңдатса, «Арқаның асылы» деуі 
«Жақсының аты қалады» демекші, есімі мен еңбегі 
ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді дегенді сездіреді. 
Өйткені, «асыл» ешқашан тозбайды, солмайды.

Сондай-ақ, Ахметжанның өзі де осал адам 
емес. Бойына бес қаруын асынған ақтардың 
әскербасысына күш көрсете сөйлейді: «Райыңнан 
қайт, шешіміңді айт! Келісіп жолыңды бер, келісімге 
қолыңды бер!» яғни, берсең қолыңнан, бермесең 
жолыңнан аламын деп отыр. Сонымен қатар ескер-
ту де бар: «Қайтесіңдер асыл текті, сендердің де 
замандарың өтті!» Осының бәрін әскербасы түсінбей 
отырған жоқ, сезіп, біліп отыр. Көнбеске шара жоқ, 
өйткені, Ахаң мықты адам, еліне арқа сүйей айтып 
отыр.

Ал, Жақыптың «Әй, Талпақ-ай! Әй, Талпақ-
ай!» деуі, немесе Ахметжанның «Әй, Ақбай-ай!, 
Әй-Ақбай-ай!» деуі, қазақи дәстүр тұрғысынан 
қарасақ «Құрдастың өзіне өкпе жүрсе де, сөзіне 
өкпе жүрмейді», замандас тұлғалардың әзілі. Бірақ, 
әзілдің аясында да ақиқат жатыр. Жақыптың Ахмет-
жанды «Дұшпанды табанына салып илер еді, иісі 
қазақты билер еді» деп суреттеуі өті жоғары деңгейде 
бағалауы. Яғни, Жақаң Ахаң сондай деңгейге лайық 
болғаннан кейін айтып отыр. Сол тәрізді Ахаң 
да Жақаңды «иісі қазаққа ғана емес, орысқа да 
танылды» деп оның Ресей төңірегіндегі елдердің 
барлығына танылған ұлт қайраткері ретінде баға 
береді. Яғни, бұл әңгіменің, мазмұнынан үш мәселені 
аңғарамыз. Алғашқысы шешендік өнердің тамаша 
үлгісі, екіншісі тарихи дерек, үшіншісі азаматтардың 
тарихтағы тұлғасы.

Талпақтың Ахметжаны туралы әңгімелерді, 
шешендік сөздерін Сағынбай, Бабажан, Ілияс тәрізді 
қариялардан естіген едік. Олардың арасында Ахаңды 
көзімен көргендер де бар. Мәселен, ол кісіні алғашқы 
көруін Әбдудің Ілиясы былайша әңгімелейді:

«1918 жылдың күзі болатын. Әкемнің қайтыс 
болғанына төрт жылдан асқан еді. Шешемнің айту-
ымен жас та болсам, малға қарап, ағайындармен 
бірлесіп бағымға жіберетінмін. Заман талабына 
орай мал басын азайтып, елуден астам жылқы он 
шақты сиыр, жүзге тарта қой қалдырған едік. Күздің 
бір айының ішінде үш рет барымталап жылқының 
жартысынан көбін алып кетті. Кімдер екенін біле 
алмай дал болдым. Жасы үлкен ағайындармен 
ақылдастым. Бір жанашыр:

- Әй, Ілияс, сен өзің біле де, таба да алмайсың. 
Осы өңірде жақсылығы жаннан асқан, қиналғандарға 
қол ұшын беретін, ел ішінің жағдайын толық білетін 
бір ғана адам бар. Ол – Талпақтың Ахметжаны. Саған 
бір көмектессе сол ғана көмек жасайды. Бірақ, ол кісі 
алдына барған адамды сынайды. Өтсең қуана бер, 
өтпесең бір дәм ішесің де қайтасың, реніш болмайды, 
- деді. Сонымен, немере ағам екеуіміз бармаққа бел 
буып, бірге аттандық.

Күн шыға аттанған біз түс ауа қажы атаның 
ауылына келіп, би ағаның көрші үйіне түстік. 
Жағдайымызды айтқаннан кейін, үй иесі би ағаға 
барып, қабылдайтынын айтып келді. Сәлден кейін 
сәлем беріп, табылдырықтан аттадым. Аққұба өңді, 
ат жақты, бойшаң адам екен. Үстінде оқаланған ша-
пан, басында тақия. Сәлемімді алған бетте:

- Қай баласың? – деді.
- Әбдудің баласымын, атым Ілияс, - дедім.
- Е, Әбдуден бір жетім қалды деп естуші едім, 

маған келгендегі мақсатың не? – деді.
Алдында ауылдан шыққанда үлкендердің 

айтқанын әбден ұғып алған мен, ойлана отырып, 
сұрақтарға абайлай жауап бердім.

- Би аға, келген мақсатым сізге сәлем беру! – 
дедім.

- Мақсатыңа көңілім толды, тауып сөйледің, енді 
тілегіңді айт!

- Тілегім сол, сізден көмек сұрай келдім.
Би ағаның мақтағанына көңілім көтеріліп, еркін 

сөйлей бастадым.
- Көмегіңе қол ұшын берейін, шаруаңды айт!
- Менің жетімдігімді басынып, малымды ұрлап 

алды, соны таптыруға жәрдем етсеңіз!
- Ұры мықты болса жылқы ұрлайды, күпті 

болса сиыр ұрлайды, қартайғанда қой ұрлайды, 
жантайғанда астындағы көпшігін ұрлайды, не 
жоғалттың? – деді.

- Жылқы – деп жауап бердім.
- Жарайды, таптырамын, ертең кешке дейін 

еліңе жеткізеді, ал өзің әкең Әбдудің сыбағасын жеп 
қайт! – деді де, сырттан кіріп келген бір жігітке, – Мына 
Әбдудің ұлына бір жауыр атты жетегіне байлаңдар, 
- деп маған сынай қарады. Би ағаның көзқарасын 
түсінген мен, бірден жауап қаттым:

- Би ағаның қолынан алған жауыр ат, жай адам-
нан алған тұлпардан көш ілгері емес пе? – дедім.

- Бала болсаң да байыпты сөйлеуді үйреніп 
қылған екенсің, адамды семіртетін көңіл, ширататын 
өмір ғой, алдыңнан жарылқасын, - деп ризашылығын 
білдірді. Сол сәтте әлгі жігіт есікті ашып:

- Би аға, бізде жауыр ат жоқ екен, не істеймін? 
– деді. Би ағаң қынжыла жауап қатты.

- Осы күнгі жастар сөз астарын түсінбейтін болып 
барады. Нұрлан деген болыс таз адамды кемсіткенде 
Жұмыр деген шешен: «Болысеке! Ит жақсысы тазы 
болады, ет жақсысы қазы болады, жер жақсысы саз 
болады, мезгіл жақсысы жаз болады, құс жақсысы 
қаз болады, адам жақсысы таз болады» деген еді, 
менің «жауыр ат» дегенім әбден бапталған тәуір 
ат дегенім емес пе? Дұрысын беріңдер! – деді. Би 
аға мені бала деп олқысынбай барған шаруамды 
тындырып қайтарды».

Әбдуов Мухаммадғали Ильясұлы, 
ф.ғ.д., профессор, Е.А. Бөкетов атындағы 

ҚарМУ-дың филология факультетінің деканы

Мектептегі бағалау да рухани 
жаңғыру аясында болып жатыр

Өнегенің, әділеттің, адамгершіліктің 
халық үшін күресудің үлгісі болған ұлы 
Абай өлеңдері әр қазақтың баласына жат 
емес. Олай болса қазақ сахарасындай 
алып ұлы талант иесі, әлем әдебиетінің 
жарық жұлдызы  Абай өлеңдерін насихат-
тау да үлкен жауапкершілік. Әсіресе, Абай 
шығармаларымен танысып, өлеңдерін жатқа 

оқып, қара сөздерін нақышына келтіре жеткізіп, 
құлақ құрышын қандырар әсем әндерін 
орындай білетін жас жеткіншектерді бәсекеге 
шақыру тағылым тәрбиенің көзі. Өткен аптада 
аудандық орталықтандырылған кітапханада 
Қазақстан Ресупбликасының астанасы – 
Астана қаласының 20 жылдық мерейтойы, 
Бұқар Жырау Қалқаманұлының 350 жылдығы, 
М.Жұмабаевтың 125 жылдығына орай қазақ 
жастарының арасында «Абай оқулары»  
дәстүрлі аудандық байқауы өткізілді.

Өнер сайысында көркемсөз оқу және ән 
айту шеберлігін қатар игерген жастар өзара 
бақ сынасты. Байқау қазақ тілінің аясын 
кеңейту, мем¬лекет¬тік тіл саясатын наси-
хаттау, Абай шығармашылығын наси¬хаттау 
және отан-сүйгіштік сезімге тәрбиелеу, сондай-
ақ, көпшіліктің қазақтың ұлттық мәдениеті 
мен өнеріне, әдебиеті мен тіліне деген 
ықыласын арттыру, жастар арасында кітап оқу 
мәдениетін дамыту мақсатын көздеді. 

Байқау қазақтың белгілі жазушыларының 
көркемдігі жоғары прозалық шығармаларынан 
үзінді оқу және Мағжан Жұмабаевтың 125 
жылдығына орай поэзиялық шығармаларынан 
үзінді оқу секілді 2 тапсырма бойынша 

өткізілді. Қатысушылар бірінші кезеңде 
өмірі өнегеге айналған Абай мұраларының 
мән – мағынасын, терең тағылымын жеткізе 
білетіндігімен көзге түсті. Екінші кезеңде по-
эзияны көркем шеберлікпен жатқа орындады. 
Айта кететін жайт, жылда ұйымдастырылатын 
бұл байқауға ұсыныс білдіретін үміткерлердің 
аздығы көңілге кірбің түсіреді. Осы байқауға 

да 4 қатысушы ғана қатысты. Осыған орай 
қазылар алқасы бірінші және екінші орынды 
ғана анықтады. Алдағы уақытта үміткерлер 
саны бұдан бірнеше есеге көбейеді деп 
сенейік. 

Қатысушылардың өнерін бағалап, олардың 
көркем мәтінді таңдау талғамына және оқу 
шеберлігіне, қазақ тілінің орфоэпиялық нор-
маларын сақтап сөйлеуіне, сахналық өнер 
көрсету мәдениетіне қарап, бағалаған қазылар 
алқысы болды. Оның құрамында аудандық 
мәдениет үйінің әдіскері Динара Жұмағұлова, 
аудандық орталықтандырылған кіткпхана 
жүйесінің библиографы Шынар Сұлтанбекова,  
аудандық «Абай – Ақиқат» газетінің редакторы 
Гүлнұр Әбеуова болды.

Сонымен сайыс соңында бірінші орынды 
Топар кентінің Корниенко атындары орта 
мектептің қызметкері Сәрсенбаева Арайлымға 
бұйырды. Екінші орын Абай қаласындағы №14 
мектеп – гимназияның мұғалімі Қанатқызы 
Үммігүлсім иеленді. Қалғандары алғыс хат-
пен марапатталды. Барлық қатысушыларға 
бағалы сыйлықтар табысталды.  

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда
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ТАТУЛЫҚ ПЕН БІРЛІК - БЕРЕКЕ БАСТАУЫ
«Береке бастауы бірлік, ел іші тату 

тірлік» қағидасын ұстанған ел үшін бұл 
мейрамның орны ерекше. Жыл сайын ата-
улы мерекеде Қазақстан аумағында тұрып 

жатқан 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері 
киелі қара шаңырақта тату – тәтті, береке 
мен бірлікте, бейбітшілік пен ынтымақта өмір 
сүріп жатқандығын тойлайды. Сондықтан бұл 

мейрамның маңызы зор. 
Абай ауданында да бұл мейрамға орай 

36 әртүрлі шаралар өткізіліп, 21 мың адамды 
қамтыды. Яғни бұлар – көрмелер, байқаулар, 
жастар акциясы, кездесулер және тағы 
басқалары. Сонымен қатар бірлік күніне  

жүзу, футбол, үстел теннисі, тоғызқұмалақ, 
қазақ күресі, каратэ спорт жарыстары 
ұйымдастырылды. 

Жылдағы дәстүр бойынша ел ынтымағы 
мен бірлігін тойлаған мерекелік шерге 5 
мыңнан астам мемлекеттік мекеме және 
кәсіпорын ұйымдарының қызметкерлері, 
қала тұрғындары қатысты. Олардың бәрі 33 
мерекелік шерушілер легі аудандық мәдениет 
үйінен қалалық орталық саябағына дейін 

БIРЛIГIМ – БЕРIК ТУЫМ

Қазақстан жерінде тұрып жатқан әрбір ұлттар 
мен ұлыстардың көз тартарлықтай киімдерінде 
жүріп өтті. Ел ынтымағы  мен бірлігін тойлаған 
мерекелік шеруді аудан басшысы Бауыржан 
Асанов,  аудандық мәслихаттың хатшысы 

Борис Цай және «Нұр Отан» партиясы фили-
алы төрағасының бірінші орынбасары  Нұрлан 
Адашев бастап жүрді. 

Бұдан кейін орталық саябақта «Бiрлiгiм 
– берiк туым» театрланған көрініс назарға 
ұсынылды. Қойылым 130 домбырашының 

алаңға шығып, «Балбырауын» күйін тартумен 
ашылды. Барлық алаңға жиналған қауымды 
аудан әкімі Бауыржан Асанов құттықтады.

- Ел егемендігімен қатар жаңа сипатқа  
ие болған бұл мерекенің жылдан – жылға 
өзіндік берік дәстүрі қалыптасып келеді. До-
сына — пейілін, ұрпағына — тілегін,  қонағына 
— төрін ұсынған Қазақ халқы бірлік пен 
татулықтың қадірін жақсы біледі. Өйткені, ұлт 
бірлігі кешегі тар жол, тайғақ кешу заманында 
әлсізге — медет,  тарыққанға — демеу, ұлысқа 

— ұран болған... Бір шаңырақтың астындағы 
халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі 
одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық 
татулық әрдайым берік болып, қашан да 
ынтымағы мен бірлігі арта берсін! – деп аудан 
басшысы жылы лебізін білдірді. 

Құттықтау сөзден кейін Бауыржан 
Қоңырбайұлы 3 этномәдени бірлестіктеріне 
ұлтаралық келісімді нығайтуға қосқан үлестері 
үшін 100 мың теңге көлемінде сыйақы табы-
стады. Айта кету керек, ауданда 7 этномәдени 
бірлестіктері қызмет жасайды. Барлығы 
мерекелік шараға қатысып, өз туындыларын 
ортаға салды. 

Тұрғындардың назарына ұсынылған кон-
цертте бір тудың астында ырыс – ынтымағын 
жарастырып, келісімін келістіріп күн кешіп 

жатқан көптеген ұлттардың достығы, татулығы 
әспеттелді.  Сазды әндер шырқалып, әр ұлтың  
билері қойылды. 

Сол сияқты орталық саябақта орнатылған 
киіз үй ішінде әртүрлі ұлт өкілдерінің қолөнер 
туындалары қойылды. Шаттыққа толы сал-

танатты шарада ұлттық тағамдар фестивалі 
ұйымдастырылды. Бұл күні Қарабас кентінде 
қазақ күресінен спорттық секция және әйелдер 
мен балалардың салауатты өмір салттарын 
ұстану үшін орталық ашылды. 

Тағдыр табыстырып, тарих тоғыстырған 
түрлі өзге ұлт  өкілдері ынтымағы жарасқан 
егемен елімізде бейбіт те берекелі ғұмыр 
кешіп келеді. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ!
В этом году исполняется 73 года Великой Победе над фашистской Германией. 

Сегодня в районе осталось всего  4 ветерана Великой Отечественной войны. Преклоняясь перед их мужеством и силой духа, мы искрен-
не желаем всем нам, чтобы ужасы войны и страшные годы лихолетья больше никогда не повторились. 

Слава героям, которым мы обязаны сегодняшней мирной жизнью! Пусть процветает наша Родина – Независимый Казахстан! 

И в труде, как в бою

ВЫРВА Вера Афанасьевна роди-
лась 29 сентября 1921 года в селе Голяки 
Каневского района Киевской области. 
Окончила 5 классов сельской школы, 
затем с 1938 года работала в городе За-
порожье бетонщицей.

Воевала в составе 61-ой гвардейской 
славянской Краснознаменной стрелко-
вой дивизии. Демобилизовалась в зва-
нии рядовой. За храбрость и мужество 
награждена Орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями «За боевые 
заслуги» «Ветеран труда», «60 лет Побе-
ды», «60 лет освобождения Белоруссии». 
После войны до 1955 года трудилась в 
Киеве на заводе, добывала уголек на 
Донецком угольном бассейне, принимала 
участие в различных геологических раз-
ведках. В 1960 году приехала в Казахстан 
на строительство КарГРЭС-2, где и про-
работала до выхода на пенсию.

По призыву совести 
ЛЫСЕНКО Иван Маркович родился 17 октя-

бря 1925 года в селе Ягодное Акмолинской обла-
сти. Окончил 4 класса сельской школы. в армию 
был призван в декабре 1942 года. После сборов 

в Петропавловске попал на 2 Украинский фронт. 
Сначала служил стрелком в 37-ом стрелковом 
полку, а с августа 1944 года стал артиллеристом. 
Был минометчиком орудия стрелкового полка. 
С февраля 1944 года был орудийным номером 
пушечной артиллерийской бригады. Прошагав 
пол-Европы завершил свой военный поход в 
Германии. Демобилизовался 15 марта 1948 года 
на основании Постановления Совета министров 
СССР от 13 января 1948 года. В послевоенные 
годы работал на строительстве КарГРЭС-1 в 
г.Темиртау. По окончании строительства пере-
ехал в поселок Топар, где трудился на КарГРЭС-2 
более 30 лет. В 1985 году вышел на пенсию.

За боевые заслуги награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени, юбилейными 
медалями Вооруженных сил СССР и медаля-
ми Победы в ВОВ, а также медалью маршала 
Г.Жукова и др.

Герой незабытой войны

МАКАРОВ Иван Степанович родил-
ся 13 февраля 1926 года в селе Ерзовка 
Куйбышевской области в семье желез-
нодорожника. В 1942 году был призван в 
ряды Советской армии Жанааркинским во-
енкоматом и направлен на учебу в военное 
училище. В марте 1944 года Иван Степа-
нович окончил Забайкальский пулеметно-
минометное училище и был направлен на 
фронт в звании младшего лейтенанта. В 
составе 2 и 3 Украинских фронтов участво-
вал в освобождении городов Кировоград, 
Пятихатка, Новоукраинка, Кишинев, а также 
городов Венгрии и Австрии. Был дважды 
ранен. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР награжден орденами «Красная 
Звезда», Отечественной войны, медалями 
«За Победу над Германией», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», юбилейны-
ми медалями, медалью «Ветеран труда». В 
отставку вышел в звании майора.

Во имя жизни
ШАПУРИН Василий Иванович родился в 

селе Липовка Тамбовской области в 1923 году. в 
1931 году поступил в церковно-приходскую шко-
лу. Затем был определен в начальную школу. В 

октябре 1941 года был призван в ряды Советской 
Армии. В течение 5 месяцев Василий проходил 
курс молодого бойца в Сибири. А в марте 1942 
года уже участвовал в боях на Украине, под 
Харьковым. Часть в которой служил Василий Ша-
пурин трижды попадала в окружение. Находился 
в плену. В 1944 году военнопленных в Германии 
освободили американские войска. Вскоре их 
перевезли в Чехословакию и передали Советской 
Армии.После демобилизации в 1947 году приехал 
на Родину и стал работать в колхозе шофером.

В 1952 году Василий Иванович приехал в 
Казахстан в поселок Шерубай-Нура, где работал 
на строительстве шахт. Потом работал на шахте 
6/7. В 1976 году вышел на пенсию.

Василий Иванович награжден медалью «Ве-
теран труда» и многочисленными юбилейными 
наградами. Неоднократно поощрялся за трудо-
вые успехи, имеет многочисленные грамоты.

Нет в нашей стране праздника 
более народного и трогательного, чем 
День Великой Победы – 9 Мая. С каж-
дым годом растет цифра, отдаляющая 
нас от исторического дня 9 мая 1945 
года, оставшегося уже в прошлом сто-
летии, а если взглянуть масштабнее, то 
и в прошлом тысячелетии…

Но память осталась. Эта память 
передалась нам через рассказы и вос-
поминания нашей бабушки Надировой 
Кульжан.

Родные братья моего отца Рашид и 
Галымбек – участники героических сра-
жений Великой Отечественной войны.

Дядя Рашид, по рассказам бабуш-
ки был смелым и отчаянным парнем, 
никогда не останавливался перед воз-
никшими трудностями, с достоинством 
преодолевал их. Он был отличником 
учебы, возглавлял комсомольскую ор-
ганизацию школы. В 1939 году был при-
зван в армию, а в 1941 году, когда время 
службы истекло, и солдаты собирались 
возвращаться домой, началась война. 
Превозмогая тяготы войны, прорывы 
и отступления, холод и смерть одно-
полчан дядя Рашид участвовал в самых 
жарких боях. Погиб смертью храбрых в 
декабре 1942 года в боях под Сталин-
градом. Похоронен там же. На одной из 
стел Мамаева кургана увековечено его 
имя – Надиров Р.А.

2 февраля 2018 года исполнилось 
75 лет со дня победы в Сталинградской 
битве, которая проходила с 23 августа 
1942 по 2 февраля 1943 года. За 125 
суток ожесточенных боев главная груп-
пировка противника под Сталинградом 
была разгромлена. Враг потерял около 
1,5млн. человек убитыми, ранеными, плен-
ными и пропавшими без вести.

Дядя Галымбек был образованным чело-
веком, работал в системе народного просве-
щения, с 1932 года – сотрудник газеты «Уголь-
ная кочегарка», которая впоследствии стала 
областной газетой «Орталық Қазақстан», т.е. 
он стоял у истоков создания этого периоди-
ческого издания Карагандинской области. Так 
же, как и дядя Рашид, был участником Вели-
кой Отечественной войны. Он вынес на своих 

плечах тяготы  и лишения военного лихолетья, 
превозмогая страх и ужас тех страшных дней. 
После войны вернулся в редакцию своей газе-
ты, где проработал 36 лет. Был собственным 
корреспондентом, заведующим отделом, за-
местителем главного редактора. Он воспитал 
целую плеяду талантливых журналистов, 
щедро делился с ними опытом своей работы. 
Умер в 1968 году.

Мы будем помнить вас всегда, герои самой 
страшной в истории войны.

З.Надирова

Будем помнить всегда
4 мая на 

г о р о д с к о м 
с т а д и о н е 
«Жигер» про-
шла традици-
онная район-
ная военно- 
спортивная 
игра «Ұлан» 
среди юноар-
мейских отде-
лений школ, 
посвященная 
2 0  л е т и ю 
Астаны, Дню 
Великой По-
беды и Дню 
з а щ и т н и к а 
О теч е с т ва . 
Целью про-
ведения во-
е н н о - с п о р -
тивной игры 
является вос-
питание мо-
лодежи в духе 
казахстанско-
го патриотиз-
ма, достиже-
ние высоких результатов в привитии навыков 
военно-спортивного мастерства и готовности 
к защите своей Родины, а также оценка со-
стояния военно- патриотической работы и 
начальной военной подготовки в школах. В 
мероприятии приняли участие 19 юноармей-
ских отделений10-11 классов школ района.

С приветственными словами в адрес 
будущих защитников обратились начальник 
отдела по делам обороны Абайского района 
Тусупбеков А.К., председатель районной 
комиссии по военно-патриотическому вос-
питанию полковник Тимохин Н.М.

Военно-спортивная игра состояла из 
нескольких этапов, юноармейцы проходили 
строевой смотр отделений, одевали противо-
газы, преодолевали огневой рубеж, стреляли 
из пневматической винтовки, проводили раз-
борку автомата на время, метали учебные 
гранаты и преодолевали кросс на 400 метров.

Игра началась со строевой подготовки 
– одного из важнейших разделов обучения 

РАСТУТ ПАТРИОТЫ

юнармейцев. Под бодрую строевую песню 
ребята показывали умение быстро и четко 
выполнять команды и распоряжения, не за-
бывая быть образцом внешнего вида, так как 
опыт проведения игры «Ұлан» показывает, 
что юноармеец, который всегда опрятно и по 
форме одет, легко и четко выполняет строе-
вые приемы. Особенный интерес у зрителей, 
которые в этот день пришли поболеть за свои 
команды, вызвал конкурс разборки и сборки 
автомата Калашникова на время. Перед 
началом данного конкурса организаторы по-
казали ребятам как производить разбор-сбор 
автомата. Видно было, что в Абайском районе 
на уроках начальной военной подготовки 
будущие защитники не раз производили эти 
действия.

В завершение в торжественной обстанов-
ке победители были награждены почетными 
грамотами и кубками. Победителем районной 
военно-спортивной игры «Улан» стала отряд 
КДСШ №9 пЮжный.

Соб.корр
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Абай  аудандық мәслихатының 2018 жылғы 19 сәуірдегі

29 кезектен тыс сессиясының №29/323 ШЕШІМІ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу

Тізілімінде 2018 жылғы 27 сәуірде №4729 болып тіркелген
Абай  аудандық  мәслихатының 2017  жылғы  22  желтоқсандағы 24 сессиясының  

№24/257 «2018-2020  жылдарға  арналған аудандық  маңызы бар қала,  кенттердің, 
ауылдық округтің бюджеттері  туралы» шешіміне  өзгерістер  енгізу  туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан 
Республикасының  2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан  Республикасындағы  жергілікті  
мемлекеттік  басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Абай аудандық мәслихаты 
ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Абай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 24 сессиясының № 24/257 
«2018-2020  жылдарға  арналған аудандық  маңызы бар қала, кенттердің, ауылдық округтің 
бюджеттері  туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
№ 4538 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
электрондық түрдегі эталондық бақылау банкісінде 2018 жылы 17 қаңтарда және 2018 жылғы 
13 қаңтардағы № 1-2 (4205) «Абай-Ақиқат» аудандық газетінде  жарияланған) келесі өзгерістер 
енгізілсін:

1 – тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
 «1.  2018–2020 жылдарға арналған Абай қаласының бюджетін 1, 2 және 3-қосымшаларға 

сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 553 099 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 56 170 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 800 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 496 129 мың теңге;
2) шығындар – 553 099 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;    
4) қаржылық  активтерімен  операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5)  бюджет тапшылығы (профициті) – алу 0 мың теңге;
6)  бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 
 0 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;                                      
бюджет қаражаттарының  пайдаланатын қалдықтары –  0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімге 1, 4 - қосымшалар осы шешімге 1, 2 - қосымшаларға сәйкес жаңа 

редакцияда мазмұндалсын.
4 – тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«4.  2018–2020 жылдарға арналған Топар кентінің бюджетін 6, 7 және 8- қосымшаларға 

сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 232 844 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 67 002 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 934 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 163 908  мың теңге;
2) шығындар – 232 844 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;    
4) қаржылық  активтерімен  операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5)  бюджет тапшылығы (профициті) – алу 0 мың теңге;
6)  бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 
 0 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;                                      
бюджет қаражаттарының  пайдаланатын қалдықтары –  0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімге 6 - қосымша осы шешімге 3 - қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда 

мазмұндалсын.
12 – тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
 «12. 2018–2020 жылдарға арналған Дубовка ауылдық округінің бюджетін 20, 21 және 22 

қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 45 830 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 7 360 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 38 470 мың теңге;
2) шығындар – 45 830 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;    
4) қаржылық  активтерімен  операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5)  бюджет тапшылығы (профициті) – алу 0 мың теңге;
6)  бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 
 0 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;                                      
бюджет қаражаттарының  пайдаланатын қалдықтары –  0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімге 20, 23 - қосымшалар осы шешімге 4, 5 - қосымшаларға сәйкес жаңа 

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

Абай аудандық мәслихатының 29 сессиясының 2018 жылғы 19 сәуірдегі №29/323 
шешіміне 1-қосымша

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№24/257 шешіміне 1-қосымша

2018 жылға арналған Абай қаласының бюджеті

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы

РЕШЕНИЕ 29  внеочередной сессии Абайского районного маслихата
от  19 апреля  2018 года  № 29/323

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов  27 апреля  2018 года  за  № 4729

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

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

1. Внести  в решение 24 сессии Абайского районного маслихата от 22  декабря  2017 года  
№ 24/257 «О  бюджетах города районного значения, поселков, сельского округа на 2018-2020 
годы» (зарегистрировано в  Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов  за  № 4538, опубликовано  в  Эталонном  контрольном банке нормативных правовых  
актов Республики Казахстан  в  электронном виде 17 января 2018 года  и  в районной газете 
«Абай-Ақиқат» от 13 января  2018 года  № 1-2 (4205)) следующие  изменения:  

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Абай на 2018-2020 годы  согласно приложениям 1, 2 и 3 со-

ответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы  –  553 099 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 56 170 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 800 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  – 496 129 тысяч тенге;
2) затраты  – 553 099 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
погашение бюджетных кредитов  – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том  числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч 
тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 
0 тысяч тенге:                   
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4  к указанному решению изложить в новой редакции  согласно  приложе-

ниям 1, 2 к настоящему решению.
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить бюджет поселка Топар на 2018-2020 годы  согласно приложениям 6, 7 и 8 

соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы  –  232 844 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 67 002 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 1 934 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  – 163 908 тысяч тенге;
2) затраты  – 232 844 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
погашение бюджетных кредитов  – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том  числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч 
тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 
0 тысяч тенге:
  поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.»;
приложение 6 к указанному решению изложить в новой редакции  согласно  приложению 

3 к настоящему решению.
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить бюджет Дубовского сельского округа на 2018-2020 годы  согласно прило-

жениям 20, 21 и 22 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы  –  45 830 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 7 360 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  – 38 470 тысяч тенге;
2) затраты  – 45 830 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
погашение бюджетных кредитов  – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том  числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 
0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.»;
приложения 20, 23 к указанному решению изложить в новой редакции  согласно  прило-

жениям 4, 5 к настоящему решению.
17. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель  сессии                                                 Н. Белан
Секретарь Абайского   районного маслихата         Б. Цай

Приложение 1 к решению 29 сессии Абайского районного маслихата от 19 апреля 
2018 года №29/323

Приложение 1 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 
2017 года  №24/257

Бюджет города Абай на 2018 год
Категория Сумма (ты-

сяч тенге)Класс 
Подкласс

Наименование
1 2 3 4 5

І. Доходы 553 099
1 Налоговые поступления 56 170

01 Подоходный налог 40 472
2 Индивидуальный подоходный налог 40 472

04 Налоги на собственность 15 698
1 Налоги на имущество 859
3 Земельный налог 1 929
4 Налог на транспортные средства 12 910

2 Неналоговые поступления 800
01 Доходы от  государственной собственности 800

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 800
3 Поступления от продажи основного капитала 0
4 Поступления трансфертов 496 129

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 496 129
3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 496 129

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы
Атауы

1 2 3 4 5
І. Кірістер 553 099

1 Салықтық түсімдер 56 170
01 Табыс салығы 40 472

2 Жеке табыс салығы 40 472
04 Меншікке салынатын салықтар 15 698

1 Мүлікке салынатын салықтар 859
3 Жер салығы 1 929
4 Көлік құралдарына салынатын салық 12 910

2 Салықтық емес түсімдер 800
01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 800

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 800
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0
4 Трансферттердің түсімдері 496 129

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 496 129
3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 496 129

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 
Программа 

Наименование
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1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 553 099
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 36 315

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 36 315
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 36 315

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

34 375

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 1 940
04 Бiлiм беру 287 048

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 287 048
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 287 048

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

287 048

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 146 071
3 Елді-мекендерді көркейту 146 071

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 146 071
008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 46 902
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 000
010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 205
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 96 964

12 Көлiк және коммуникация 83 665
1 Автомобиль көлiгi 83 665

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 83 665
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету
83 665

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0
Бюджеттік кредиттер 0

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы
Атауы

1 2 3 4 5
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0
1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
Қаржы активтерін сатып алу 0
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

V. Бюжет тапшылығы  (профициті) 0
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0
Қарыздар түсімдері 0
Қарыздарды  өтеу 0
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

Абай аудандық мәслихатының 29 сессиясының 2018 жылғы 19 сәуірдегі №29/323 
шешіміне 2-қосымша

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№24/257 шешіміне 4-қосымша

Абай қаласының 2018  жылға арналған  аудандық бюджеттен 
берілген нысаналы трансферттер

Атауы Сома (мың 
теңге)

1 2
Барлығы 156 121
Ағымдағы нысаналы трансферттер 156 121
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстарына 1 940
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 81 614
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз етуге

72 567

Абай аудандық мәслихатының 29 сессиясының 2018 жылғы 19 сәуірдегі №29/323 
шешіміне 3-қосымша

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№24/257 шешіміне 6-қосымша

2018 жылға арналған Топар кентінің бюджеті
Санаты С о м а 

( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы
Атауы

1 2 3 4 5
І. Кірістер 232 844

1 Салықтық түсімдер 67 002
01 Табыс салығы 5 024

2 Жеке табыс салығы 5 024
04 Меншікке салынатын салықтар 61 978

1 Мүлікке салынатын салықтар 246
3 Жер салығы 54 792
4 Көлік құралдарына салынатын салық 6 940

2 Салықтық емес түсімдер 1 934
01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 250

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 250
06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1 684

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1 684
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0
4 Трансферттердің түсімдері 163 908

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 163 908
3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 163 908

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 232 844

1 2 3 4 5 6
ІІ. Затраты 553 099

01 Государственные услуги общего характера 36 315
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государствен-

ного управления
36 315

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 36 315
001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 34 375
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 1 940

04 Образование 287 048
1 Дошкольное воспитание и обучение 287 048

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 287 048
004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях до-

школьного воспитания и обучения
287 048

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 146 071
3 Благоустройство населенных пунктов 146 071

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 146 071
008 Освещение улиц в населенных пунктах 46 902
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2 000
010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 205
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 96 964

12 Транспорт и коммуникации 83 665
1 Автомобильный транспорт 83 665

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 83 665
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, 

сельских округах
83 665

III. Чистое бюджетное кредитование 0 
Бюджетные кредиты 0

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс

Подкласс
Наименование

1 2 3 4 5
5 Погашение бюджетных кредитов 0

01 Погашение бюджетных кредитов 0
1 Погашение бюджетных кредитов,  выданных из государственного бюджета 0

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

Администратор бюджетных программ
Программа

                    Наименование 
1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
Приобретение финансовых активов 0
Поступление от продажи финансовых активов государства 0

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ
Программа

 Наименование 
1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0
Поступление займов 0
Погашение займов 0
Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 2 к решению 29 сессии Абайского районного маслихата от 19 апреля 
2018 года №29/323

Приложение 4 к решению 24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 
2017 года  №24/257

Целевые трансферты  города Абай из районного 
бюджета на 2018 год

Наименование Сумма (тысяч тенге)
1 2
Итого 156 121
Текущие целевые трансферты 156 121
На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 1 940
На благоустройство и озеленение населенных пунктов 81 614
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, 
сельских округах

72 567

Приложение 3 к решению 29 сессии Абайского районного маслихата от 19 апреля 
2018 года №29/323

Приложение 6 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 
2017 года  №24/257

Бюджет поселка Топар на 2018 год

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс
Наименование

1 2 3 4 5
І. Доходы 232 844

1 Налоговые поступления 67 002
01 Подоходный налог 5 024

2 Индивидуальный подоходный налог 5 024
04 Налоги на собственность 61 978

1 Налоги на имущество 246
3 Земельный налог 54 792
4 Налог на транспортные средства 6 940

2 Неналоговые поступления 1 934
01 Доходы от  государственной собственности 250

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 250
06 Прочие неналоговые поступления 1 684

1 Прочие неналоговые поступления 1 684
3 Поступления от продажи основного капитала 0
4 Поступления трансфертов 163 908

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 163 908
3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 163 908

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 
Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6
ІІ. Затраты 232 844
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01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 32 622

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 32 622
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 32 622

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

32 622

04 Бiлiм беру 112 087
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 112 087

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 112 087
004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында 

медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
112 087

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 63 695
1 Тұрғын үй шаруашылығы 30 415

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 30 415
007 Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының 

сақталуын ұйымдастыру
30 415

3 Елді-мекендерді көркейту 33 280
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 33 280

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 4 486
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 708
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 25 086

12 Көлiк және коммуникация 15 500
1 Автомобиль көлiгi 15 500

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 15 500
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету
15 500

13 Басқалар 8 940
9 Басқалар 8 940

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 8 940
040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 

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

8 940

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0
Бюджеттік кредиттер 0

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы
Атауы

1 2 3 4 5
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0
1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
Қаржы активтерін сатып алу 0
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

V. Бюжет тапшылығы  (профициті) 0
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0
Қарыздар түсімдері 0
Қарыздарды  өтеу 0
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

Абай аудандық мәслихатының 29 сессиясының 2018 жылғы 19 сәуірдегі №29/323 
шешіміне 4-қосымша

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№24/257 шешіміне 20-қосымша

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

( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы
Атауы

1 2 3 4 5
І. Кірістер 45 830

1 Салықтық түсімдер 7 360
01 Табыс салығы 2 247

2 Жеке табыс салығы 2 247
04 Меншікке салынатын салықтар 5 113

1 Мүлікке салынатын салықтар  192
3 Жер салығы  192
4 Көлік құралдарына салынатын салық 4 729

2 Салықтық емес түсімдер 0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0
4 Трансферттердің түсімдері 38 470

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 38 470
3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 38 470

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 45 830
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 21 188

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 21 188
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 21 188

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

21 188

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 9 591
1 Тұрғын үй шаруашылығы 1 141

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 1 141
007 Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының 

сақталуын ұйымдастыру
1 141

3 Елді-мекендерді көркейту 8 450
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 8 450

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 2 650
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 445
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 5 355

12 Көлiк және коммуникация 11 693

01 Государственные услуги общего характера 32 622
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного 

управления
32 622

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

04 Образование 112 087
1 Дошкольное воспитание и обучение 112 087

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 112 087
004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях до-

школьного воспитания и обучения
112 087

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 63 695
1 Жилищное хозяйство 30 415

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 30 415
007 Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, по-

селка, сельского округа
30 415

3 Благоустройство населенных пунктов 33 280
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 33 280

008 Освещение улиц в населенных пунктах 4 486
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 3 708
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 25 086

12 Транспорт и коммуникации 15 500
1 Автомобильный транспорт 15 500

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 15 500
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, 

сельских округах
15 500

13 Прочие 8 940
9 Прочие 8 940

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 8 940
040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по 

содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
8 940

III. Чистое бюджетное кредитование 0 
Бюджетные кредиты 0

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс

Подкласс
Наименование

1 2 3 4 5
5 Погашение бюджетных кредитов 0

01 Погашение бюджетных кредитов 0
1 Погашение бюджетных кредитов,  выданных из государственного бюджета 0

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

Администратор бюджетных программ
Программа

Наименование 
1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
Приобретение финансовых активов 0
Поступление от продажи финансовых активов государства 0

Функциональная группа С у м м а 
( тысяч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ
Программа

                    Наименование 
1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0
Поступление займов 0
Погашение займов 0
Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 4 к решению 29 сессии Абайского районного маслихата от 19 апреля 
2018 года № 29/323

Приложение 20 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 дека-
бря 2017 года  №24/257

Бюджет Дубовского сельского округа на 2018 год 
Категория С у м м а 

( т ы с я ч 
тенге)Класс 

Подкласс
Наименование

1 2 3 4 5
І. Доходы 45 830

1 Налоговые поступления 7 360
01 Подоходный налог 2 247

2 Индивидуальный подоходный налог 2 247
04 Налоги на собственность 5 113

1 Налоги на имущество 192
3 Земельный налог 192
4 Налог на транспортные средства 4 729

2 Неналоговые поступления 0
3 Поступления от продажи основного капитала 0
4 Поступления трансфертов 38 470

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 38 470
3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 38 470

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 
Программа 

Наименование
1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 45 830
01 Государственные услуги общего характера 21 188

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

21 188

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

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 591
1 Жилищное хозяйство 1 141

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

сельского округа
1 141

3 Благоустройство населенных пунктов 8 450
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 8 450

008 Освещение улиц в населенных пунктах 2 650
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 445
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 5 355

12 Транспорт и коммуникации 11 693
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1 Автомобиль көлiгi 11 693

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 11 693
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету
11 693

13 Басқалар 3 358
9 Басқалар 3 358

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 3 358
040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 

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

3 358

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0
Бюджеттік кредиттер 0

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы
Атауы

1 2 3 4 5
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0
1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
Қаржы активтерін сатып алу 0
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
1 2 3 4 5 6

V. Бюжет тапшылығы  (профициті) 0
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0
Қарыздар түсімдері 0
Қарыздарды  өтеу 0
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

Абай аудандық мәслихатының 29 сессиясының 2018 жылғы 19 сәуірдегі №29/323 
шешіміне 5-қосымша

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№24/257 шешіміне 23-қосымша

Дубовка ауылдық округінің 2018 жылға арналған аудандық бюджет-
тен берілген нысаналы трансферттер

Атауы Сома (мың теңге)
1 2
Барлығы 18 189
Ағымдағы нысаналы трансферттер 18 189
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын 
ұйымдастыру

1 141

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 5 355
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз етуге

11 693

1 Автомобильный транспорт 11 693
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 11 693

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

11 693

13 Прочие 3 358
9 Прочие 3 358

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3 358
040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по 

содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
3 358

III. Чистое бюджетное кредитование 0 
Бюджетные кредиты 0

Категория С у м м а 
(тысяч 
тенге)Класс

Подкласс
Наименование

1 2 3 4 5
5 Погашение бюджетных кредитов 0

01 Погашение бюджетных кредитов 0
1 Погашение бюджетных кредитов,  выданных из государственного бюджета 0

Функциональная группа Сумма (ты-
сяч тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ
Программа

                    Наименование 
1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
Приобретение финансовых активов 0
Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ
Программа

 Наименование 
1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0
Поступление займов 0
Погашение займов 0
Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 5 к решению 29 сессии Абайского районного маслихата от 19 апреля 
2018 года №29/323

Приложение 23 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 
2017 года  №24/257

Целевые трансферты Дубовского сельского округа из районного 
бюджета на 2018 год

Наименование Сумма (тысяч тенге)
1 2
Итого 18 189
Текущие целевые трансферты 18 189
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, 
сельского округа

1 141

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

11 693

Абай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 19 сәуірдегі
29 кезектен тыс сессиясының №29/324 ШЕШІМІ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде 2018 жылғы 27 сәуірде  №4730 болып тіркелген

Абай ауданындағы автотұрақтар (паркингтер) үшін бөлінген жерлерге салынатын 
базалық салық мөлшерлемелерінің көбеюі туралы

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы  «Салық және  бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Кодексіне және Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына  сәйкес, Абай аудандық мәслихаты 
ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Автотұрақтар (паркингтер) санаттары осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес белгіленсін.
2. Осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес автотұрақтар (паркингтер) үшін бөлінген елді 

мекендердің жерлеріне салынатын салықтың мөлшерлеме көлемінің базалық мөлшерлемесі 
ұлғайтыла отырып белгіленсін.

3. Абай ауданына жататын автотұрақтар (паркингтер) үшін бөлінген басқа санаттағы жер-
лерге базалық салық мөлшерлемесін қолдануға жақын жатқан елді мекен болып Абай қаласы 
белгіленсін.

Абай аудандық мәслихатының 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 42/501 «Абай ауданындағы 
автотұрақтар үшін бөлінген жерлерге салынатын базалық салық мөлшерлемелерінің көбеюі 
туралы» 42 сессиясы шешімінің (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
№ 8-9-123 болып тіркелген, 2012 жылғы 21 қаңтардағы № 3 (3904) «Абай-Ақиқат» аудандық 
газетінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

5. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күннен кейін  күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы                            Н. Белан
Абай аудандық мәслихатының хатшысы             Б. Цай

КЕЛІСІЛДІ:
Абай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер Басқармасы басшысының м.а.                          

Т. Дүйсенбаев        2018 жылғы 19 сәуір

КЕЛІСІЛДІ:
«Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің басшысы             Р. Сатыбаева    2018 жылғы 19 сәуір

Абай аудандық мәслихатының 29 сессиясының 2018 жылғы 19 сәуірдегі №29/324 
шешіміне 1- қосымша

Абай ауданы бойынша автотұрақтар (паркингтер) санаттары
Р/с N Автотұрақтардың түрлерi Санаттары
1. Жер үстiндегi жабық типті автотұрақтар, ашық типті автотұрақтар. 1 санат
2. Басқа маңыздағы ғимараттарға жалғастырылған автотұрақтар, басқа маңыздағы ғимараттардың iшiне салынған 

автотұрақтар.
1 санат

2. Ғимараттардың астындағы, жер астындағы, жертөлелердегі, шығыңқы ірге немесе төменгі жер үсті қабаттарда 
орналасқан автотұрақтар.

2 санат

Абай аудандық мәслихатының 29 сессиясының 2018 жылғы 19 сәуірдегі №29/324 
шешіміне 2- қосымша

Автотұрақтар (паркингтер) үшiн бөлiнген жерлерге салынатын салық 
мөлшерлемесінің санатына қарай мөлшерлерi

р./с. N Автотұрақтардың санаты Мөлшерлемелер
1. 1 санат 10 есе
2. 2 санат 9 есе

РЕШЕНИЕ 29  внеочередной сессии Абайского районного маслихата
от 19 апреля 2018 года №29/324

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов  27 апреля  2018 года  за  № 4730

Об увеличении  базовых ставок налога на земли Абайского  района, выделенные 
под автостоянки (паркинги)

На  основании  Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закона  Республики  Казахстан  от  23  
января 2001 года  «О  местном  государственном  управлении  и самоуправлении  в  Республики  
Казахстан», Абайский  районный  маслихат РЕШИЛ:

1.  Установить категории автостоянок (паркингов) согласно приложения 1 к настоящему 
решению.

2.  Установить размеры ставок на земли населенных пунктов, выделенных под автостоянки 
(паркинги) с увеличением базовых ставок согласно приложения 2 к настоящему решению.

3.  Для применения базовых ставок налога на земли других категорий, выделенные под 
автостоянки (паркинги), относящиеся к Абайскому району, близлежащим населенным пунктом 
определить город Абай.

4.  Признать утратившим силу решение 42 сессии Абайского районного маслихата от 12 
декабря 2011 года № 42/501 «Об увеличении базовых ставок налога на земли Абайского райо-
на, выделенные под автостоянки» (зарегистрировано в  Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов  за  № 8-9-123, опубликовано в  районной газете «Абай-Ақиқат» 
от 21 января  2012 года  № 3 (3904).            

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

Председатель сессии                                                    Н. Белан    

Секретарь Абайского районного маслихата              Б. Цай

Согласовано: И.о.руководителя Управления государственных доходов 
по Абайскому району Т. Дюсенбаев  19 апреля  2018 года  

Согласовано: Руководитель государственного учреждения «Отдел земельных
отношений, архитектуры и градостроительства Абайского района» 
                     Р. Сатыбаева 19 апреля 2018 года

Приложение 1 к решению 29 сессии Абайского районного маслихата от 19 апреля 
2018 года  №29/324

Категории автостоянок (паркингов) по Абайскому району
N п/п Виды автостоянок Категории
1. Надземные автостоянки закрытого типа, автостоянки открытого типа. 1 категория
2. Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, автостоянки, встроенные в здания другого 

назначения.
1 категория

3. Автостоянки, расположенные под зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних над-
земных этажах

2 категория

Приложение 2 к  решению 29 сессии Абайского районного маслихата от 19 апреля 
2018 года  №29/324

Размеры ставок налога на земли, выделенные под автостоянки
 (паркинги) в зависимости от категории

N п/п Категории автостоянок Ставки
1. 1 категория в 10 раз
2. 2 категория в 9 раз
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Абай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 19 сәуірдегі
29 кезектен тыс сессиясының № 29/325 ШЕШІМІ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде 2018 жылғы 27 сәуірде №4731 болып тіркелген

Қазақстан Республикасының жер заңнамасына  сәйкес Абай  ауданы
бойынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы  мақсатындағы
жерлерге  жер  салығының  базалық мөлшерлемелерін  және  бірыңғай
жер салығының мөлшерлемелерін арттыру туралы

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы  «Салық және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Кодексіне және Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Абай аудандық мәслихаты 
ШЕШІМ  ЕТТІ:

1. Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес Абай ауданы бойынша  пай-
даланылмайтын ауыл шаруашылығы  мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық  
мөлшерлемелері он есеге арттырылсын.

2. Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес Абай ауданы бойынша  пайдала-
нылмайтын ауыл шаруашылығы  мақсатындағы бірыңғай жер салығының мөлшерлемелері он 
есеге арттырылсын.

3. Абай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 21 сәуірдегі 2 сессияның № 2/25 «Абай ауданы 
бойынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы  мақсатындағы жерлерге жер салығының 
базалық мөлшерлемелері мен бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін жоғарылату тура-
лы» шешімінің (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3764 болып 
тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық    жүйесінде   2016  жылғы  13  мамырда   және    2016 

жылғы 30 сәуірдегі  № 17 (4120)  «Абай-Ақиқат» аудандық газетінде  жарияланған) күші 
жойылды деп танылсын.

4.  Осы шешімнің 2-тармағы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.
5. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік  он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы                                                    Н. Белан
Абай аудандық  мәслихатының хатшысы        Б. Цай

КЕЛІСІЛДІ:
Абай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер Басқармасы
басшысының м.а.             Т. Дүйсенбаев         2018 жылғы 19 сәуір

КЕЛІСІЛДІ:
«Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің басшысы            Р. Сатыбаева           2018 жылғы 19 сәуір

РЕШЕНИЕ 29  внеочередной сессии Абайского районного маслихата
от  19 апреля  2018 года  № 29/325

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов  27 апреля  2018 года  за  № 4731

О повышении  базовых ставок земельного налога и ставок единого
земельного налога на не используемые в соответствии с земельным
законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного
назначения по Абайскому  району

На  основании  Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закона  Республики  Казахстан  от  23  
января 2001 года  «О  местном  государственном  управлении  и самоуправлении  в  Республики  
Казахстан», Абайский  районный  маслихат РЕШИЛ:

1. Повысить базовые ставки земельного налога в десять раз на не используемые в соот-
ветствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного 
назначения  по Абайскому  району.

2. Повысить ставки единого земельного налога в десять раз на не используемые в соот-
ветствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного 
назначения  по Абайскому  району.

3.  Признать утратившим силу решение 2 сессии Абайского районного маслихата от 21 
апреля 2016 года № 2/25 «О повышении базовых ставок земельного налога и ставок единого 
земельного налога на не используемые земли сельскохозяйственного назначения по Абайскому 
району» (зарегистрировано в  Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов  за  № 3764, опубликовано в  информационно-правовой системе «Әділет» 13 мая  2016 
года  и  в районной газете «Абай-Ақиқат» от 30 апреля  2016 года  № 17 (4120).

4. Установить, что  пункт 2 настоящего решения действует до 1 января 2020 года.
5. Настоящее  решение  вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии                                                   Н. Белан

Секретарь Абайского районного маслихата             Б. Цай

Согласовано: И.о.руководителя Управления государственных доходов по Абайскому 
району     Т. Дюсенбаев       19 апреля 2018 года  

Согласовано: Руководитель государственного учреждения «Отдел земельных
отношений, архитектуры и градостроительства Абайского района»                    Р.Сатыбаева      

19 апреля 2018 года

Суд первой инстанции принимает судеб-
ные акты по гражданским делам в форме 
судебных приказов, решений, определений, 
постановлений.

Суды апелляционной, кассационной ин-
станций принимают судебные акты в форме 
определений и постановлений.

Вступившие в законную силу судебные 
акты, а также распоряжения, требования, по-
ручения, вызовы, запросы и другие обращения 
судов и судей при отправлении правосудия 
обязательны для всех государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, должностных лиц, граждан 
и подлежат исполнению на всей территории 
Республики Казахстан.

Стадия исполнения судебного акта явля-
ется заключительной и обязательной стадией 
гражданского процесса. Конечной целью рас-
смотрения любого гражданского дела являет-
ся постановление законного и обоснованного 
судебного решения. После вступления его 
в законную силу оно приобретает свойство 
общеобязательности. Ненадлежащее или 
несвоевременное исполнение судебных актов 
ведет к подрыву авторитета судебной власти, 
ущемлению прав и законных интересов граж-
дан, юридических лиц и государства. 

Для лиц, выигравших процесс и защитив-
ших свои права в судебном порядке, важен ко-
нечный результат исполнения судебного реше-
ния. Принцип исполнения судебных решений и 
иных актов принадлежит к основополагающим 
обязательствам нашего государства, согласно 
статьи 13 Конституции каждый имеет право на 
судебную защиту своих прав и свобод.

Решение в порядке, установленном за-
коном, приводится в исполнение после всту-
пления его в законную силу, кроме случаев 
немедленного исполнения. После вступления 
в законную силу решения суда выписывается 
исполнительный лист, который выдается взы-
скателю либо по его письменному заявлению 
либо заявлению в форме электронного доку-
мента направляется судом для исполнения в 
орган юстиции по территориальности.         

В случаях конфискации имущества, взы-
скания в доход государства, а также взыскания 
ущерба, причиненного преступлением, взы-
скания алиментов, возмещения вреда, при-
чиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья, потерей кормильца, где стороной 
является государство, суд по своей инициати-
ве направляет исполнительный документ для 
исполнения в соответствующий орган юстиции 
по территориальности. По решениям суда, 
подлежащим немедленному исполнению, 
исполнительный лист выписывается и на-
правляется на исполнение немедленно после 
вынесения решения. Исполнительные листы  
выписываются судом первой инстанции в те-
чение трех суток со дня вступления решения 
в законную силу или возвращения дела из вы-
шестоящего суда. По каждому решению суда 
выдается один исполнительный документ. К 

Исполнение  судебных актов  в 
гражданском судопроизводстве

исполнительному листу судом прилагается 
копия судебного акта либо выписка из него, 
заверенная печатью суда. Исполнительный 
документ выдается взыскателю либо по его 
заявлению направляется судом для исполне-
ния в орган юстиции по территориальности в 
письменной форме либо в форме электрон-
ного документа.

В случае направления судом исполни-
тельного документа в соответствующий орган 
юстиции по территориальности или если ис-
полнительный документ выдан взыскателю 
до его уведомления об исполнении судебного 
решения, должник уведомляет взыскателя.

Судебный исполнитель после поступления 
к нему исполнительного документа, соот-
ветствующего установленным законом тре-
бованиям, не позднее трех суток возбуждает 
исполнительное производство, о чем выносит 
постановление и одновременно принимает 
меры по обеспечению исполнительных до-
кументов.

При этом судебный исполнитель одновре-
менно с возбуждением исполнительного про-
изводства направляет или вручает должнику 
предложение о необходимости в течение пяти 
календарных дней со дня получения добро-
вольно исполнить исполнительный документ 
(за исключением исполнительных документов, 
подлежащих немедленному исполнению) и 
предупреждает должника о принудительном 
исполнении указанных требований по исте-
чении срока для добровольного исполнения с 
взысканием с него исполнительской санкции, 
но в настоящее время количество добро-
вольно исполненных судебных актов незначи-
тельно.          Должник, исполнивший судебное 
решение до предъявления исполнительного 
документа к принудительному исполнению, 
должен в течение трех рабочих дней уведо-
мить об этом суд, вынесший решение.

В случае направления судом исполни-
тельного документа в соответствующий орган 
юстиции по территориальности или если ис-
полнительный документ выдан взыскателю 
до его уведомления об исполнении судебного 
решения, должник уведомляет взыскателя.

И даже после полного принудительного 
исполнения недобросовестный должник не 
освобождается от ответственности за свое 
отношение к исполнению судебных актов.

Так, после полного принудительного ис-
полнения законодатель обязывает судебных 
исполнителей к применению в отношении 
должника такого самостоятельного вида 
имущественной ответственности, как испол-
нительская санкция.

В тоже время законом предусмотрено, что 
за неисполнение исполнительного документа 
должник может быть привлечен к администра-
тивной либо уголовной ответственности.

Г. Азбаева
Главный  специалист районного суда 

№2 Абайского района      

Судьи при рассмотрении дела независимы, по-
дотчетны только Конституции и закону. Ущемление 
статуса и независимости судей не допускается, 
также не допускается вмешательство в деятель-
ность суда по рассмотрению дел, что влечет от-
ветственность.

В соответствии с п.3 ст.1 Конституционного 
Закона РК от 25 декабря 2000 года «О судебной 
системе и статусе судей РК» проявление неува-
жения к суду или судье влечет установленную 
законом ответственность. Задачи правосудия 
требуют от участников процесса, а также от всех 
граждан, присутствующих в зале судебного за-
седания, строгого соблюдения установленного 
порядка судебного заседания. Это обусловлено 
необходимостью создания деловой обстановки, це-
ленаправленностью и последовательностью всех 
совершаемых в ходе судебного разбирательства 
процессуальных действий

Согласно п. 9 нормативного постановления 
Верховного Суда от 14 мая 1998 года № 1 с 
учетом изменений и дополнений, внесенных нор-
мативными постановлениями ВС РК в 2008, 2011 
и 2014 годах «О некоторых вопросах применения 
законодательства о судебной власти в Республике 
Казахстан», за проявление неуважения к суду, если 
он не содержит признака другого специального 
административного правонарушения или престу-

Ответственность за неуважение к суду
пления, виновные лица несут административную 
ответственность по ст. 653 КоАП, в соответствии 
с которой неуважением к суду признаются любые 
действия (бездействие), свидетельствующие о 
явном пренебрежении к суду или установленным 
в суде правилам.

Проявлением неуважения к суду являются:
— неявка в суд без уважительных причин 

участников процесса и иных лиц по повестке, изве-
щению, уведомлению или вызову в случаях, когда 
дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие 
не представляется суду возможным;

— неподчинение распоряжениям председа-
тельствующего В судебном заседании; 

— нарушение установленных в суде правил; 
— иные действия или бездействия, явно сви-

детельствующие о неуважении к суду или судье. 
Санкция данной статьи предусматривает 

штраф в размере 20 МРП либо административный 
арест до пяти суток. 

А за повторенное нарушение, совершенное в 
течение года, — штраф в размере 30 МРП либо 
административный арест до 10 суток. 

Наложение административного взыскания, 
согласно статье, возможно как во время судебного 
заседания, так и вне судебного заседания.

А.Жамангарина Судья районного суда №2 
Абайского района                          

ПРАВО

Членами комиссии по содействию дея-
тельности учреждений, исполняющих уголов-
ные наказания и иные меры уголовно-право-
вого воздействия, а также по организации 
социальной и иной помощи лицам, отбывшим 
уголовные наказания при акимате Абайского 
района и прокуратурой Абайского района, 
в целях реализации плана мероприятий по 
реализации комплексной стратегии социаль-
ной реабилитации граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы и находящихся на 

учете службы пробации в РК на 2017-2019 
годы с осужденными, состоящими на учете 
отдела службы пробации г. Абай ДУИС по Ка-
рагандинской области  провели круглый стол, 
где подучетным  разъяснили важность соблю-
дения установленного порядка  регистрации, 
соблюдения  норм поведения, необходимости 
трудоустройства. Даны разъяснения присут-
ствующим по правовым вопросам. В случае  
возникновения проблемных вопросов пред-
ложено обращаться в службы пробации и 
прокуратуру. Сотрудниками Центра занятости 
населения были  предложены вакансии на 
свободные рабочие места, предоставлена 

информация о возможности прохождения  
краткосрочного профессионального обучения 
в рамках потребностей работодателя с даль-
нейшим трудоустройством на постоянную ра-
боту, трудоустройство на социальные рабочие 
места. По итогам круглого стола Центром за-
нятости населения трое подучетных включены 
в список претендентов на прохождение кратко-
срочного профессионального обучения и один 
направлен на собеседование к работодателю, 
также была проведены работа с психологом. 

Круглый стол проходил в вновь открытом 
Консультационном центре по предоставле-
нию помощи гражданам, освободившимся 
из мест лишения свободы и находящихся на 
учете службы пробации, на базе КГУ «Центр 
занятости населения Абайского района», куда 
в дальнейшем, согласно графика дежурства 
специалистов государственных органов и уч-
реждений различных сфер, могут обратиться 
освободившиеся из мест лишения свободы и 
находящиеся на учете службы пробации, для 
получения той или иной помощи. 

Соб.корр.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
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ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

ЖАРНАМА
«Абай ауданының білім бөлімі» ММ 2018 жылдың 24 сәуірі мен 10 мамыр 

аралығында Қарағанды облысы білім басқармасының дарынды балаларға арналған 
Дарын, Мұрагер, Жамбыл, «Зияткер» (Балқаш қ.), «Өркен» (Жезқазған қ.) және   
Н.Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернаттарының 5 сыныбына, 
«Ақпараттық технологиялар» мамандандырылған мектеп-лицей-интернатының 7-сы-
ныбына түсу үшін оқушылардың құжаттарын қабылдау жүзеге асырылатындығы 
туралы хабарлайды. Толық ақпарат аталған мектептердің және білім басқармасының 
сайтында жарияланған. Байланыс телефоны: 8(7212)412288.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГУ «Отдел образования Абайского района» сообщает, что с 24 апреля по 10 мая 

2018 года осуществляется прием документов для поступления в 5 класс в специали-
зированные школы-интернаты Дарын, Мурагер, им.Жамбыла, «Өркен» (г.Жезказган), 
«Зияткер» (г.Балхаш) и Н.Нурмакова и 7 класс в специализированную школу-лицей-
интернат «Информационных технологий». Подробная информация опубликована  на 
сайтах данных школ и управление образования. Контактный телефон: 8(7212)412288.

 Жоба «Абай ауданындағы салық салу объектісінің бірлігіне тіркелген салық 
ставкаларының мөлшерлерін белгілеу туралы» 

Қазақстан Республикасының 2017 жылгы 25 желтоқсандағы  «Салық  және бюджет-
ке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы»  (Салық Кодексі) Кодексіне, Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы  «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»  Заңына сәйкес, Абай аудандық мәслихаты 
шешім етті:

1.Абай ауданындағы салық салу объектісінің бірлігіне тіркелген салық ставкаларының 
мөлшелері, осы шешімге қосымшаға сәйкес белгіленсін.

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

Қосымша
Абай ауданындағы салық салу объектісінің бірлігіне тіркелген салық 

ставкаларының мөлшерлері
№ Салық салу объектісінің атауы А й ы н а  т і р к ел ге н  с а л ы қ 

ставкаларының  (айлық  есептік 
көрсеткіштер) мөлшерлері

1 Бір ойыншымен ойын  өткізуге арналған, ұтыссыз ойын 
автоматы

3

2 Біреуден артық ойыншылардың  қатысуымен  ойын  
өткізуге арналған ұтыссыз ойын автоматы

4

3 Ойын өткізу үшін пайдаланылатын дербес компьютер 1
4 Ойын жолы 10
5 Карт 5
6 Бильярд үстелі 5
7 Астана және Алматы қалаларын және арнайы аймақты  

қоспағанда, уәкілетті ұйымның елді мекенде  орналасқан 
айырбастау пункті

15

Проект « Об установлении размеров ставок фиксированного налога на единицу объ-
екта налогообложения в Абайском районе»

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от  25 декабря 2017 г.  «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» ( Налоговый кодекс), Законом Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан,  Абайский районный маслихат решил:

1. Установить размеры ставок фиксированного налога на единицу объекта налогообложения 
в Абайском районе, согласно приложению к настоящему решению.

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

Приложение
Размеры ставок фиксированного налога на единицу объекта 

налогообложения в Абайском районе
№ Наименование объекта налогообложения Размеры ставок фиксирован-

ного налога( в месячных рас-
четных показателях) в месяц

1 Игровой автомат без выигрыша, предназначенный для 
проведения игры с одним игроком

3

2 Игровой автомат без выигрыша, предназначенный 
для проведения игры с участием более одного игрока

4

3 Персональный компьютер, используемый для про-
ведения игры

1

4 Игровая дорожка 10
5 Карт 5
6 Бильярдный стол 5
7 Обменный пункт уполномоченной организации, рас-

положенный в населенном пункте, за исключением 
городов Астана и Алматы и специальной зоны

15

Требуются разнорабочие и се-
мейная пара для работы с про-
живанием на зоне отдыха в 
Топаре 87013238778

Новые сайты – к вашим услугам!
В контентах следующих сайтов, разработанных Комитетом по развитию языков и обще-

ственно-политической работы Министерства Культуры и спорта РК, можно найти необходимую 
информацию, относящееся к сфере языка.

Например: http://tilalemi.kz – это площадка для обмена мнениями по актуальным темам 
государственного языка; 

http://balatili.kz – веб-ресурс, разработанный для легкого и интересного обучения детей 
казахскому языку;

http://atau.kz – портал ономастических наименований по всей республике;
http://termincom.kz – интернет-словарь утвержденных терминов по многим отраслям науки;
http://emle.kz – орфографический интернет-словарь казахского языка;
http://qujat.kz – методическая помощь в оформлении документов делопроизводства и других 

документов на государственном и русском языках;
http://tilmedia.kz - портал, предназначенный для изучения английского языка посредством 

разных видов языковой коммуникации, как чтение и аудирование.
ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района» 

Қызметіңізге – жаңа сайттар!
ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс 

комитеті әзірлеген төмендегі сайттар арқылы тіл саласына қатысты қажетті ақпараттарға қол 
жеткізе аласыздар.

Мысалы: http://tilalemi.kz – бұл мемлекеттік тілге қатысты өзекті тақырыптардағы пікір 
алмасу алаңы;

http://balatili.kz – балаларға қазақ тілін жеңіл әрі қызықты форматта үйретуге бағытталған 
веб-ресурс; 

http://atau.kz – республиканың ономастикалық атаулары жинақталған портал;
http://termincom.kz – көптеген ғылым салалары бойынша бекітілген терминдердің интернет-

сөздігі;
http://emle.kz – қазақ тілінің орфографиялық интернет-сөздігі;
http://qujat.kz – мемлекеттік және орыс тілдерінде іс қағаздарын және басқа да құжаттарды 

ресімдеуге таптырмайтын әдістемелік көмек; 
http://tilmedia.kz – ағылшын тілін оқылым, тыңдалым секілді тілдік қатысым түрлері арқылы 

үйренемін деушілерге арналған портал.
«Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 

Равенство мужчин и женщин в свете 
Стратегии гендерного равенства

20 апреля в г. Абай прошёл семинар - тренинг для активных женщин региона, который 
состоял из двух основных частей: 

1. интерактивной лекции с элементами дискуссии, на которой всем участникам был пред-
ставлен анализ развития гендерной политики в РК на начало 2018 года и рассмотрены при-
оритетные направления деятельности в рамках реализации «Концепции семейной и гендерной 
политики до 2030 года». 

2. практической части на которой был организован дискуссионный клуб для женщин ли-
деров с тренинговыми элементами, способствующими развитию лидерских качеств участниц. 

Всего в мероприятии приняли участие более 20 представителей разных сфер: специалисты 
аппаратов акимов Абайского района (с. Есенгельды, Сарепта, Акбастау, Топар и других сельских 
округов), лидеры некоторых предприятий города, НПО, представители СМИ.

В процессе мероприятия участники активно вступали в дискуссию, отвечали на вопросы, 
высказывали заинтересованность в качественном исполнении поставленных задач. 

Тренеры  мероприятия: Савицкая Татьяна Ивановна (руководитель 2-х активных НПО, 
тренер по психологии и медиации) и Бейсенова Айгүл Аманжанқызы (доктор социологии, заве-
дующая кафедрой политологии и социологии КарГУ им. академика Е.А. Букетова) постарались 
раскрыть перспективы и показать риски развития основ гендерной политики. Все участники 
получили методические пособия для организации самостоятельной первичной работы по 
формированию женского лидерского потенциала и реализации этапов Концепции семейной и 
гендерной политики до 2030 года.

По итогам встречи участники мероприятия дали высокую оценку проведённой в Абайском 
регионе работе. 

СЕМИНАР

ХАБАРЛАНДЫРУ
Аудандық «Абай-Ақиқат» газетінің келесі саны 

19.05.2018ж. жарық көреді.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Следующий номер районной газеты «Абай-

Ақиқат» выходит 19.05.2018г. 

ПРОЕКТ

После смерти Шепелевой Зои Леонидовны, 
умершей 02.12.2017г., заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой 
Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, ул.Абай 26 
«А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Поляковой Марии Никитичны, 
умершей 23.03.2018г., заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой 
Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, ул.Абай 26 
«А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Усачева Николая Ивановича, 
умершего 07.11.2017г., заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой 
Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, ул.Абай 26 

«А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Пупкова Пётра Николаевича, 
умершего 21 января 2018 года. Всем заинтересо-
ванным лицам необходимо обратиться к нотариусу 
Бейсенбековой Дариге Аскаровне по адресу: г.Абай, 
ул.Абай 54, кабинет 8, тел. 87024441894.
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

«Аққу бөбекжай» балабақшасы әр 
мерекені өз деңгейінде, жоғары дәрежеде 
өткізеді. Сол мерекелердің бірегейі – 1 
мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі 
күні, достық мерекесі. Балабақшамызда 
кішкентай бүлдіршіндеріміздің қатысуымен 
өтетін мерекелік шараның жоғары деңгейде 

ұйымдастырылып, өтуін балабақша дирек-
торы Ералиева Асылзада Абильхаирқызы  
жіті қадағалап отырады. «Ұлттар  достығы »  
атты мерекелік шарада қазақ, орыс, өзбек, т.б. 
ұлттар өздерін өлең жолдарымен таныстырды. 
Сонымен қатар мерекелік шарада  әр ұлттың 
билері мен ұлттық ән-жырлары шырқалды. 

Ұлттық болмысымызды жоғалтпаудың ба-
сты негізі – ұлттық құндылығымызды бағалау. 
Осыған байланысты балабақшамызда достық 
мерекелік шарасын ұлттық нақышқа сай етіп 
музыка жетекшісі  Сейтимова Г.Т.дүркіретіп 
өткізді .  Балалар біздің болашағымыз 
болғандықтан біздің міндетіміз рухани 
сусындаған елім деп еміренген ұлттық бол-
мысы мықты тұлға тәрбиелеу. Осындай мере-
келер ұлтымыздың қарыштап дамуына ықпал 
етпек. «Аққу бөбекжай» балабақшасының 
негізгі мақсаты да рухани тұрғыда жан-жақты 
дамыған ұрпақ тәрбиелеп шығару болып 
табылады. 

Мәңгілік елдің - бейбіт 
бүлдіршіндері

Қаз ірг і  уақытта  балабақшамызда 
тәрбиеленіп жатқан өзге ұлттың бала-
лары да қазақы киім киіп, қазақша өлең 
оқып, қазақтың әнұранын айтады. Бұл 
еліміздің тұрақтылығының, бейбітшілігінің, 
ынтымақтастығының нышаны болып табыла-
ды. «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте»,- 

дегендей басқа ұлт өкілдеріне де қазақтың 
тілін, дәстүрін, салтын санасына салсақ, 
қазақтың керегесі кеңге жайлатыны сөзсіз. 
«Ағашты қалай ексең, солай өседі»,-дегендей 
қазіргі таңда көзі ашық, көкірегі ояу, тұлға 
тәрбиелеу біздің балабақша тәрбиешілерінің 
басты міндеті. 

Қорыта  келгенде, «Аққу бөбекжай» 
балабақшасы қандай мереке болмасын үлкен 
жауапкершілікпен атап өтеді. Мейрам күндерін 
балалар асыға күтеді. Балалар өміріндегі 
мерекелердің маңызы – адамгершілік 
эстетикалық тәрбие беру құралы, әдеби 
шығармалар, әндер мен өлеңдер патриоттық 
сезімдерін қалыптастырады. Балабақшамызда 
өткізілетін ертеңгіліктер баланың танымын да-
мытып, болашағына бағдар береді. Мәңгілік 
елдің бүлдіршіндері  бейбіт өмір сүруге 
әрдайым құқылы.

Әлия Асан 
«Аққу бөбекжай» КМҚК тәрбиешісі

Құрметті Абай қаласының 
тұрғындары мен қонақтары! 
 Сіздерді Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 73 жылдығына арналған, 9 – мамыр күні, 

сағат 11-00-де, қаламыздың мәдени және демалыс саябағында болатын 
мерекелік шарамызға шақырамыз.  

Мерекелік бағдарлама:
Сағат 9.30 - да – «Мәңгі өшпес полк» акциясына қатысушылардың жи-

налуы, аудандық Мәдениет үйінің алаңы
Сағат 11.00 - де – «Даңқ» мемориалындағы «Мәңгі алауға» гүл шоқтарын 

қою 
Сағат 11.20 – да – Абай ауданының әскери бөлімдердегі әскери 

қызметшілер мен «Ұлан» әскери - спорттық ойындарға қатысушылардың 
саптағы салтанатты маршы

Сағат 11. 30 – да – «Ерлік – елге мұра, ұрпаққа ұран!» театрландырылған 
көрініс 

Сағат 12.00 – ден –14.00 – ге дейін  – Қарағанды қаласы мен аудандық 
Мәдениет үйі ұжымдарының қатысуымен концерттік бағдарлама

Мерекелік шараның барысында мерекелік сауда болады және дәстүрлі 
«жорық ас үйінің» мәзірі ұсынылады. Бұл күні қазақ күресі, кір тасын көтеру,қол 
күрестіру, арқан тарту сайыстарынан жарыс өтеді. Жабық бассейінде 
мүгедектердің арасында үстел теннисі, дойбы және тоғызқұмалақ жарысы 
болады.   

Уважаемые жители и гости 
города Абай!

Приглашаем Вас на праздничное мероприятие, посвященное 73 годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне,  которое  состоится в Парке 
культуры и отдыха в 11.00 часов

В программе праздника:
9.30 - сбор колонн участников акции «Бессмертный полк», площадь рай-

онного Дома культуры
11.00 – церемония  возложения цветов к «Вечному огню» у мемориала 

«Слава»
11.20 – торжественный марш колонн военнослужащих воинских частей 

Абайского района и  участников военно-спортивной игры «Улан»
11. 30 – театрализованное представление «Ерлік – елге мұра, ұрпаққа 

ұран!»
12.00–14.00 – праздничная концертная программа с участием творческих 

коллективов РДК и г.Караганда
В ходе праздничного мероприятия на территории парка будет органи-

зована полевая кухня,спортивные мероприятия по қазақ күресі, гиревому 
спорту, армрестлингу, арқан тарту, праздничная торговля. В здании пла-
вательного бассейна пройдут соревнования среди спортсменов-инвалидов 
по настольному теннису, шашкам и тогызкумалаку.

БАЛУАНДАР БӘСЕКЕСІ
Кейінгі жылдары өзіміздің ұлттық төл спортымыз қазақ күресі қарыштап дамуда. Соның 

бір дәлелі ретінде 28-сәуір күні Құлаайғыр ауылындағы Топар жалпы білім беретін мектебінің 
спорт залында  қазақ күресінен 2003-2004 жылы туған жасөспірімдер арасында  «1 – мамыр 

Қазақстан халықтарының бірлігі күні» және «Астана қаласының – 20 жылдығына»  арналған  
аудандық жарыс өтті. Атаулы спорт додасы Абай ауданының балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектебі, Абай аудандық білім бөлімінің және Құлаайғыр ауылы әкімшілігінің қолдауымен өтті. Бұл 
жарысқа Абай қаласы, Топар кенті, Южный кенті, Шахан кенті, Саран қаласы, Есенгелді ауылы, 
Сәрепті ауылы және Құлаайғыр ауылының командалары қатысты.  Жарыс сегіз салмақ дәрежесі 
бойынша өтті. Жарыстың ашылу салтанатында Құлаайғыр ауылының әкімі Кенжебаев Нұржан 
Сағынайұлы және Абай ауданының  БЖСМ басшысы Ижанов Әлібек Балдайұлы құттықтау сөз 
сөйлеп, балуандарға сәттілік тіледі. Сонымен қатар, Абай ауданының БЖСМ басшысы Ижанов 
Әлібек Балдайұлы өткен жылы республикалық турнирлерге қатысып, жүлдегер атанған  До-
смурзаев Төлегенге (Абай қаласы), Кәрібек Айғазыға (Топар кенті), Зейнуллов Нұрлыбекке 
(Құлаайғыр ауылы)  « Қазақ күресінен Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне үміткер» 
куәліктерін табыстады.

 40-қа жуық балуан қатысқан жарыс өте қызықты өтті. Нәтижесінде төмендегі балуандар 
жеңімпаз атанды.

38 салмақ Тықан Қаныш (Саран қаласы), 42 салмақ Манат Жан (Топар кенті), 46 салмақ 
Қайырбек Парасат (Құлаайғыр ауылы), 50 салмақ Мусилов Алихан (Абай қаласы), 55 салмақ 
Жақсытай Құрман (Құлаайғыр ауылы), 60 салмақ Түлен Қадырбек (Абай қаласы), 66 салмақ 
Досмурзаев Төлеген (Абай қаласы), 66-дан жоғары салмақ Ковтун Наби (Топар кенті). Жарыс 
жүлдегерлері мен жеңімпаздары медальдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. 

Осы жарысқа ауылдағы шағын кәсіпкерлердің басын қосып, демеушілік танытуына себепші 
болған  Құлаайғыр ауылының әкімі Кенжебаев Нұржан Сағынайұлына және жарыстың барынша 
тартымды өтуіне қолдау көрсеткен мектеп директорының м.а Дюсенова Айткүл Әріпқызына 
зор алғыс білдіремін.

Ж. Рахметов Топар жалпы білім беретін 
мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

Празднуем  - ВМЕСТЕ!!!
 День един-

ства народа Ка-
захстана -это не 
только государ-
ственный празд-
ник. Прежде всего 
это история мно-
гонациональной 
страны.

И з  у р о к о в 
истории, от по-
коления к поко-
лению знаем, что 
еще с 19 века в 
Казахстан вы -
сылали людей с 
Украины, России, 
Белоруссии.  В 
30-е годы – это 
годы массовых 
р е п р е с с и й ,  в 
Казахстан были 
сосланы тысячи 
людей. В суро-
вые военные годы  
наша страна приняла беженцев из многих республик СССР. И для всех наша земля становилась 
материнской, а семьи и народы пустили здесь корни навсегда.

Все наши успехи достигнуты только благодаря единству народа Казахстана, доверию друг 
другу, спокойствию и политической стабильности.

«Все эти годы мы были вместе, мы были дружны между собой, дружили с соседями. Поэтому 
Казахстан сейчас имеет самые лучшие в СНГ показатели социально-экономического развития. 
Самое главное, мы сберегли единство — наше главное достояние», — сказал Н. А. Назарбаев.

 Исторически так сложилось, что на территории Акбастауского сельского округа проживают 
представители более 12 этносов, перемешаны культуры  и традиции таких народов как: казахи, 
русские, татары, немцы, молдаване, чеченцы и т.д.

Доброй традицией нашего села стало народное шествие по улицам  в честь праздника 
«День единства народа Казахстана». 

Жители села во главе с акимом села вышли на улицы с флагами и транспарантами, шара-
ми и цветами. Активное участие в шествии приняли и  учащиеся школы, которые приготовили 
праздничный, музыкальный «флешмоб», в котором приняли участие более 40 учеловек.  Были 
организованы массовые игры для детей, спортивные соревнования среди молодежи села.

 Н.Нефедова 
аппарат акима Акбастауского с/о


