
Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым - ойлап қой

Аудандық апталық газет     
Еженедельная районная газета

Сенбі, 
23 маусым, 2018 ж.

Суббота, 
23 июня 2018 г.

№24
(4219)

Газет 1974 жылдың 2 ақпанынан шығады 
Газета издается со 2 февраля 1974 года

қиқатА Б А Й

ВЫПУСКНИКИ-2018

15 июня на площади 
районного ДК прошел вы-
пускной бал, посвященный 
чествованию выпускников, 
обладателей знака  «Алтын 
белгі» и аттестатов осо-
бого образца. В этом году 
аттестат о среднем общем 
образовании получили 397 
молодых людей Абайского 
района, из них 13 выпуск-
ников стали обладателями 
знака «Алтын белгі», 5 - ат-
тестата с отличием. 

Праздничное меропри-
ятие начали дошколята, 
первоклассники и воспи-
танники Детской школы ис-
кусств п.Дубовка, которые 
подготовили для ребят ин-
тересный флешмоб и спели 
песни школьных лет. Под 
аплодисменты на площадь 
вышли выпускники, ведомые 
директорами школ города.

Аким района Бауржан 
Асанов поздравил выпускни-
ков с окончанием школьной 

НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

поры.
 - Дорогие ребята, вы уже внесли свой 

вклад в жизнь нашего района: защищали 
честь родной школы,   района на спортивных 
соревнованиях, показывали свои знания на 
предметных олимпиадах, в художественном 

мастерстве и различных конкурсах. И какую 
бы профессию вы ни выбрали, самое глав-
ное - навсегда сохраните в себе человека и 
помните, что вы - самое главное достояние 
нашей страны, его настоящее и будущее. На 
Вас лежит ответственность за дальнейшее 
развитие нашего государства. Желаю вам 
быть настойчивыми в преодолении трудно-
стей, успешной сдачи Единого национального 
тестирования. Счастья вам, добра и благо-
получия! Всем педагогам, которые помогали 
взрослеть сегодняшним выпускникам, заботи-
лись о них, передавали знания и опыт, дарили 

каждому тепло своих сердец, 
я желаю как можно больше 
поводов для гордости за 
своих учеников, счастья и 
благополучия!

 Наступил торжествен-
ный момент и лучшим вы-
пускникам школ вручили 
нагрудные знаки «Алтын 
белгі»,  аттестаты с отли-
чием и памятные подарки. 
Среди них - Марк Фицек  - 
школа-гимназия № 10, Берік 
Айкүміс  - Дзержинская СШ, 
Дана Булатова– выпускница  
Ресурсного   центр №12, 
Сәбен Әзілхан, Арайлым 
Сайбанова, Айдын Әлібеков, 
Назерке Пернебай, Эльмира 
Далабаева  - школа-гимназия 
№5 имени А.Кунанбаева, 
Снежана Перстенёва, Анита 
Сербента, Алина Берната-
вичуте, Ангелина Обитоцкая  
- школа-лицей №14, Байму-
хан Ақжол  - СШ имени Абая 
п.Топар, Томирис Бекежано-
ва, Яна Шрейдер    - школа-

центр дополнительного образования имени 
Корниенко п.Топар, Дидар Каримов, Любовь 
Крамер, Айша Батишова– общеобразователь-
ная школа имени  Б.Момышұлы поселка Топар 
Родителям отличившихся выпускников вручи-
ли Благодарственные письма акима района.

Слова благодарности в адрес руководства 
акимата района, педагогов и родителей от 
имени выпускников 2018 года выразили  об-
ладатели  Нагрудного знака «Алтын белгі» 
и  аттестата особого образца Перстенева 
Снежана, Арайлым Сайбанова и Марк Фицек. 
На протяжении всего вечера со сцены звучали 
песни и поздравления в адрес выпускников и 
педагогов. Завершился праздник традицион-
ным исполнением школьного вальса.

Кайрат БЛЯЛОВ
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В РАЙОННОМ АКИМАТЕ НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Кабаев Дидар Дауырович родился в 1989  году 

в поселке Карагайлы, Каркаралинского района 
Карагандинской области. В 2011 году закончил 
Карагандинский государственный технический 
университет, по специальности «транспорт,  транс-
портная техника и технологии».

Трудовую деятельность начал в 2013 году  аген-
том в аппарате  акима города Караганды. 

С ноября 2013 года по февраль 2013 года 
работал инспектором в ГУ «Аппарат акима города 
Караганды».

С 2013 года по декабрь 2016 год работал глав-
ным специалистом сектора автомобильных дорог 
ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог г.Караганды».

С декабря 2016 года по июнь 2018 год прора-
ботал заведующим сектором автомобильных дорог 
ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог г.Караганды».

С 20 июня  2018 года по результатам внутрен-
него конкурса среди государственных служащих 
всех государственных органов и распоряжением 
акима Абайского района назначен руководителем 
государственного учреждения «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, пассажирского транс-
порта,  автомобильных дорог и жилищной инспекции 
Абайского района».

Предложения и вопросы взяты на контроль
18 июня в районном акимате состоялся прием акима района Б.К.Асанова. В нем приняли 

участие акимы г. Абай, сел и поселков, руководители государственных учреждений. Жителей 

интересовали вопросы ремонта ливневой канализации, подведения индивидуальных комму-
никаций, предоставления жилья из коммунального фонда, волновала проблема незаконной 
предпринимательской деятельности. Обращения и предложения граждан были взяты на 
контроль для их решения.

21 июня под председательством Н.Г.Белан прошло заседание 32 очередной сессии 
Абайского районного маслихата. В работе сессии приняли участие аким района Б.К.Асанов, 
руководители государственных учреждений.

Об итогах отопительного сезона 2017-2018 годов и подготовке к предстоящему отопитель-
ному сезону с докладами выступили и.о. руководителя районного отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ 
Е.А.Баймагамбетов и директор ТОО «Абайлық жылу жүйелері» Ж.А.Идрисов. 

Аким Самарского сельского округа З.У.Таубаева, аким Есенгельдинского сельского округа 
А.Л.Григорьян, аким села Сарепта Махфуз Аскар рассказали о проделанной работе. Начальник 
местной полицейской службы УВД Абайского района С.С.Смаилов отчитался по итогам работы 
за 5 месяцев 2018 года. О внесении изменений и дополнений в решение 6 сессии районного 
маслихата от 8 июня 2012 года «Об утверждении Правил оказания жилищной помощи по Абай-
скому району» с докладом выступил руководитель районного отдела занятости и социальных 
программ З.Шакентаев. Руководитель управления государственных доходов по Абайскому 
району А.Ефанов рассказал об установлении размеров единых ставок фиксированного налога 
на единицу объекта налогообложения в Абайском районе. 

Депутаты имели возможность задать интересующие вопросы докладчикам, на которые 
получили обстоятельные ответы.

Народные избранники утвердили  состав экспертного совета по вопросам частного пред-
принимательства, состав комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятель-
ности при акимате Абайского района, Координационный совет по индустриальному развитию, 
бюджетную комиссию. На сессии были рассмотрены ряд других важных вопросов.

В завершение депутаты районного маслихата утвердили план работы на 3 квартал 2018 
года, повестку и председателя 33 очередной сессии районного маслихата.

Соб.корр.

Обсуждены проекты, 
расставлены приоритетыПрофилактика правонарушений

20 июня под председательством заместителя акима района М.С.Магзина состоялось за-
седание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате Абай-
ского района. В ней приняли участие акимы сел и поселков, руководители государственных 

учреждений. О трудовой занятости населения, привлечения безработных, а также лиц осво-
бодившихся из мест лишения свободы к оплачиваемым общественным работам, проведению 
их профессиональной подготовки и обучения участникам совещания рассказала директор 
Центра занятости акимата Абайского района Р.Д. Адымова. Начальник МПС УВД  Абайского 
района С.С.Смаилов доложил о результатах работы по развитию общественных формирований 
правоохранительной направленности и реализации на территории района принципа «нулевой 
терпимости» к беспорядку и правонарушениям. На заседании обсудили вопросы реализации 
молодежной практики, трудоустройства  лиц освободившихся из мест лишения свободы, про-
филактики правонарушений и др.

Соб.корр.

В РАЙОННОМ МАСЛИХАТЕ

ЖИНАЛЫС

Сейсенбі күні аудандық әкімдікте ау-
дан басшысы Бауыржан Асановтың 
төрағалығымен аппараттық жиналыс өтті. 
Оған аудан әкімінің орынбасарлары, қала, кент 
және ауыл әкімдері қатысты. Күн тәртібінде 
маңызды төрт мәселе қаралып, біршама тап-
сырмалар жүктелді. 

Ағымдағы жедел жағдайдф аудан 
әкімінің орынбасарлары М.Мағзин және 
Ә.Жүніспекова мәлімдеме жасады. Ағымдағы 
жылдың бес айында аудан бойынша жағдай 
тұрақты сақталған. Былтырғы жылмен 
салыстырғанда өсім байқалады. Алай-
да, кейбір кәсіпорындардың белгіленген 
көрсеткішке қол жеткізбегені байқалған. Аудан 
әкімі әрбір кәсіпорын басшыларын жинап, 
жиын өткізуді тапсырды.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша 
аудандық кәсіпкерлік және өндірістік бөлімнің 
басшысы Е.Қысрауынов мемлекеттік және 
үкіметтік бағдарламаларды жүзеге асы-
ру туралы жіті айтып берді. Мемлекеттік 

АППАРАТТЫҚ 
ЖИНАЛЫС ӨТТІ

бағдарламалардың шеңберінде біршама 
жұмыстар жасалған екен. Дегенмен, аудан 
әкімі жастарға гранд бөлу мәселесін, жаңадан 
бизнестерін ашып жатқан кәсіпкерлерге 
қолдау көрсету керектігін тапсырды. Мемле-
кет тарапынан ұсынған бағдарламалардың 
барлығын пайдалану керектігін, жұмысты 
жандандыруды қадап айтты. 

Астана күнін өткізуге дайындық бары-
сы туралы аудандық ішкі саясат, мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы 
Қ.Әшкеев баяндама жасады. Бұл күнге орай 
аудан бойынша барлық елдімекендерде 
іс – шаралар өтетін болады. Бауыржан 
Қоңырбайұлы мерекелік шаралар өтетін 
кезде қауіпсіздік шараларын сақтауды, соны-
мен қатар мерейтойлық концерттің жоғарғы 
дәрежеде өтуін тапсырды.

 Бұдан кейін Юбилейное және Карагандин-
ский ауылдық округінің әкімдері атқарылған 
жұмыстары туралы есебін берді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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Бүгінгі таңда күн тәртібінен 
түспейтін өзекті мәселелердің бірі – 
жол жөндеу жұмыстары. Жыл сайын 
миллиондаған қаржы бөлінетін бұл 
салаға биыл да қомақты қаражат 
жұмсалынуда. Облыстық қазына мен 
жергілікті бюджеттен бөлінген ақшаға 
биыл қандай жөндеу жұмыстары 

жүргізілді және жүргізілуде. 
А ғ ы м д а ғ ы  ж ы л ы  ж а л -

пы ұзындығы 14,3 шақырымды 
құрайтын автокөлік жолдарына биыл 
қазына қоржынынан 172,5 милли-
он теңге бөлінген. Оның ішінде 
облыстық бюджеттен бөлінген 
қаржыға жалпы ұзындығы 
10,7 шақырымды құрайтын 
көлік жолдары жөнделмек. 
Атап айтсақ, Путь Илича 
ауылындағы  2 шақырымды 
құрайтын   к і ребер і сте г і 
автокөлік жолдарына 18 мил-
лион теңгеге ағымдық жөндеу 
жүргізілмек. Бүгінде жұмыстар 
басталып та кеткен. Қазір 
жөндеу  учаскелерде матери-
алдарды дайындау бойынша 
жұмыстар жүргізілуде. Атал-
мыш қызметті  «Жол Қызмет» 
МҚК атқаруда. Дәл осындай 
жұмыстар Көксу ауылында да 
жүзеге асырылуда. Ұзындығы 
1  шақырымды құрайтын 
ауылдың кіреберістегі көлік 
жолының ағымдық жөндеу 
жұмысына да 8,2 миллион 
теңге бөлінген. Жоспар бойын-
ша маусым айынан басталған 
жөндеу жұмыстары тамыз 
айында аяқталады.  

С о н д а й - а қ ,  б и ы л ғ ы 
облыстық бюджеттен бөлінген 
қаржыға Самарка ауылының 
кіреберіс жолы мен Центральная 
көшесі орташа  жөндеуден өтпек.  

Ал, аудан орталығындағы жалпы 
ауданы 3000 м2 спорт аллеясы мен 

2-ші ықшам ауданынан басталып, 
МАИ ғимаратына дейінгі автокөлік 
жолы мен   аталмыш ғимараттың 
алаңқайының жөндеу жұмыстары 
д а  қ аз ы н а 
қаржысының 
е с е б і н е н 
жүргізілуде. 

С о н ы -
мен қатар, 
биылғы жылы 
ж е р г і л і к т і 
б ю д ж е т 
е с е б і н е н 
ж а л п ы 
ұзындығы 3,6 
шақырымды 
қ ұ р а й т ы н 
а в т о к ө л і к 
ж о л д а р ы н 

АБАТТАНДЫРУ
Жол жөндеу 

жұмыстары жалғасуда 
жөндеу жоспарланған. Атап айтсақ, 
Сәрепті ауылындағы Дзержинская 
көшесіне, Южный кентіндегі Ком-
сомольская көшесіне, Құлаайғыр 
ауылындағы Мира көшесіне орта-
ша  жөндеу жұмыстары жүргізілсе, 
қаламыздағы Гагарин көшесінің 
жолына да жиектастар орнатумен 

қатар, орташа жөндеу жүргізілуде. Ал 
Топар кентіндегі Ленин, Сарыарқа, 
Молодежная көшелеріне, Қарабас 
елдімекеніндегі Мира көшесіне, 
Дубовка елдімекеніндегі Косма-
навт, Сабурхан және Геофизикалық 

көшелеріне, Ақбастау ауылындағы 
ек і  көшеге  а ғымдық  жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде. Ал, осы 
жөндеу жұмыстары үшін мамыр ай-
ында өткен аудандық мәслихаттың 
30 сессиясында қосымша қаржы 

қарастырылғанын айта кеткен жөн. 
Облыстық қазынадан бөлінген 

қаржы мұнымен аяқталмайды. 
Қазына қаражатының шапағаты 

қала ішілік автокөлік жолдарын да 
айналып өтпейді. Осыдан бірер ай 
бұрын қаладағы ҚР Тәуелсіздігінің 
10 жылдығы көшесі мен Карл 
Маркс көшесінің жолдарына орта-
ша жөндеу жұмыстары мен көшенің 
жарықтандыруын қалпына келтіру 
бойынша конкурс жарияланды. 

Ал конкурс қорытындысы келер 
айдың басында белгілі болады. 

Биылғы жылы аулаларды 
абаттандыру жұмыстары да на-
зардан тыс қалған жоқ. Школьная 
көшесінің бойындағы № 21б, 23а, 
23б үйлердің есік алды жолда-
ры жөнделіп, алдағы уақытта 
балалар алаңқайы орнатылады 
деп жоспарлануда. Үнемделген 
бюджет қаржысына Энгельс 
көшесінің бойындағы №33 үй 
мен Абай көшесіндегі №33 үйдің 
ауласын абаттандыру жұмыстары 
жүрг із ілуде.  Әрі ,  Курчатов 
көшесі мен Железнодорожная 
көшесі аралығындағы Энегльс 
көшесіне, Школьная көшесі 
мен Железнодорожная көшесі 
аралығындағы ҚР Тәуелсіздіктің 
10 жылдығы көшесіне, аталмыщ 
көшеден бастап Гете көшесіне 
дейінгі аралықтағы Школьная 
көшесіне, сондай-ақ, Школьная 
көшесінің участігінен бастап, 
Гете көшесіндегі №36 үйге дейін 

автокөлік жолдарына қиыршық 
тас төселінді. Калинин көшесінің 
бойындағы 6 үйдің кіреберіс жолы-
на қиыршық тас себу жұмыстары 
жүргізілді.  Ал квартал аралық 
қиылыстағы көлік жолдарына да 

қиыршық тас төсеу әзірге тек жо-
спарда тұр. 

Айта кету керек, қаламыздағы 
көл і к  жолдарының  а ғымдық 
(шұңқыр) жөндеу жұмыстарына биыл 
23629,6 мың теңге қаржы бөлінген. 

Сондай-ақ, 29а орамындағы 
жиектассыз автокөлік жолда-
рын орташа жөндеу жұмыстары 
бүгінде аяқталды. Жоғарыда 
аталған жұмыстардың барлығын 
« Жол  Қ ы з м ет »  М Қ К  м е н 
басқа да бірнеше жекеменшік 
с е р і к те с т і к те р  ат қ а руд а . 
Оларға қойылған талап пен 
жауапкершілік те жоғары.  

Ж о л  қ о з ғ а л ы с ы н ы ң 
қау іпс ізд і г і  мен көше-жол 
ж е л і л е р і н і ң  ж а қ с а р у ы н 
қамтамасыз ету шеңберінде 
100 жол белгісі қойылды. Оның 
60 бірілігі Абай қаласында 
орнатылса, 17 белгі Топар 
кентінде, 23 белгі аудандық 
маңызы бар жолдардың бойына 
орнатылған. Калинин мен Кур-
чатов көшелерінің қиылысына 
бір бағдаршам орнату жоспар-
лануда. 

Әзірге атқарылып жатқан 
жұмыстар осылайща ауыз 

толтырарлық. Дегенмен нәтижесін 
уақыт көрсетеді. 

Меруерт Сәлімқызы 

С благодарностью к акимату 
Абайского района и города Абай!

Мы, жители частного сектора улицы Гагарина, хотим выразить благодар-
ность акиму Абайского района Асанову Бауржану Конирбаевичу за поддерж-

ку в проведении среднего ремонта автомобильной дороги по нашей улице.
Много лет назад наша улица считалась центральной, благоустроенной 

с хорошей асфальтированной дорогой и  уличным освещением. За 20 лет 
дорога стала аварийной, нет уличного освещения. Школьникам стало небез-
опасно проходить по нашей улице в школу,  случались дорожные аварии. 
Такая ситуация была до сегодняшнего дня.  

На протяжении нескольких  лет мы неоднократно обращались с прось-
бой к руководству района и города  по улучшению  благоустройства улицы 
Гагарина и проведению ремонту дороги.

И вот в  мае 2018 года был начат долгожданный ремонт автомобильной 
дороги.  Мы, жители,  видели, как  рабочая комиссия под руководством акима 
района Бауржан Конирбаевича, заместителя акима М.С. Магзина,  контро-
лировала и проверяла качество и сроки проведения ремонта.  Работники 
подрядной организации  ТОО  «Арни 2003» ответственно осуществляли 
ремонт автомобильной дороги по нашей улице, прислушивались к замеча-
ниям и пожеланиям жителей улицы.  Дополнительно по просьбе жителей 
установили «лежачие полицейские». За короткий срок ТОО «Арни 2003» 
качественно  завершили  ремонт автомобильной дороги.

Огромная благодарность выражаем акиму Абайского района Б.К. Аса-
нову за  решение   важного  социального вопроса для  жителей частного 
сектора - качественный ремонт автомобильной дороги по улице Гагарина. 
В будущем надеемся на восстановление уличного освещения!

Наш родной город  Абай  заметно благоустраивается из года в год! 
Спасибо еще раз руководству нашего района за  улучшение облика нашего 
города и создание благоприятных условий для жителей г.Абай! 

Жители частного сектора по улице Гагарина:  Айтбаев С.М.  Есенгель-
динова К.М, Кнырик С.Б, Хабибрахманов Р.К, Сулейманова А.А., Наимбеков 
Р.А., Михайличенко О.А., Мурсалов Б.К. Айтбаев Ж.М.  

«Нұр Отан» партиясы депутаттық 
фракциясының отырысы өтті 

Маусым айының алғашқы аптасында аудандық мәслихаты жанынан 
құрылған  «Нұр Отан» партиясы фракциясының жетекшісі Рысмағанбет 
Мұсағалиевтің төрағалық етуімен «Нұр Отан» партиясы депутаттық 
фракциясының отырысы өтті. Күн тәртібінде 2 мәселе қарастырылды. 
Бірінші сұрақ елбасының 5 әлеуметтік бастамасының ауданымызда жүзеге 
асырылуы жайында көтерілсе, екінші мәселе қоқыс контейнерлерін орнату 
мен қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару жайында болды. 

Жиналыс жұмысына «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы 
жетекшісінің бірінші орынбасары Нұрлан Адашев, қала әкімі мен түрлі жа-
уапты саланың жетекшілері қатысты. Жиынға қатысушы жетекші мамандар 
бірінші сауал бойынша  өз салаларындағы атқарылған істермен және алдағы 
жоспарлармен  бөлісті. 

Сондай-ақ екінші сауал бойынша, қаладағы қоқыс тазалау мәселесі де 
депутаттар арасында біраз дау туғызды.  

Фракция отырысында атқарылған жұмыстар мен алдағы уақытта 
атқарылатын міндер бойынша өзекті мәселелер талқыланып, тиісті 
шешімдер мен фракция қаулысы қабылданды. 

Өз тілшімізден 

НҰР ОТАН

Пробация қызметі әлеуметтік-
құқықтық көмек көрсетеді

Елбасының  жарялаған «100 нақты 
қадам» ұлт жоспарының 33-қадамы про-
бация қызметіне арналған.Онда «бас 
бостандығынын айыру орындарынан 
босаған және сынықтан өту қызметіне 
т іркелген азаматтарды әлеуметтік 
оңалтудың тиімді жүйесін қалыпқа 
келтіру»,.деп жазған осыған орай  елімізде  
«пробация туралы »жаңа заң қабылданған 
болатын .Бұл заң –жазасын өтеп шыққан 
адамдарды қоғамға бейімдеу,яғни әлеуметтік құқықтық,медициналық  көмек 
көрсету, сотталғандардың  жұмысқа орналасуына сонымен қатар оларды 
кәсіпекрлікке үйрету  бағытында іс шаралар қабылданды .

Биылғы жылы  Қарағанды обылысы Абай аудандық № 1 пробация 
қызметінің есебінде тұрған сотталғандармен Қарағанды обылысы Абай 
аудандық Халықты жұмыспен қамту орталығында дөңгелек үстел өтті,   
отырысқа Абай ауданның әкімдігі мен Абай ауданның прокуратурасы және АК 
159/5 мекемесің психолог маманы және Абай ауданының пробация қызметі 
бастығымен   бірлескен  отырыс барысында  сотталғандармен,Қылмыстың 
алдын алу шаралары әлеуметтік құқықтық көмек көрсету және жұмыспен 
қамту туралы іс-шаралар түсіндірілді осы іс шараның мақсаты - қылмысын 
өтеп шыққандарға жан жақты көмек көрсету арқылы оларды  қоғамға 
бейімдеу болып табылады .     

Қ.Садық
Карағанды обылысы ҚАЖД Абай Аудандық №1 пробация 

қызметі әділет лейтенанты 

ҚҰҚЫҚ
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІ КҮНІ / ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖВЩЕГО

Егеменді еліміз 
ТМД аумағында 
алғашқылардың 
б і р і  б о л ы п 
м е м л е к е т т і к 
қызмет  т уралы 
заңнама қабылдап, 
қызметтік мансап 
жүйесін ендірді, 
әкімшілік және са-
яси мемлекеттік 
қызметшілердің 
кадрлық резервін 
құрды. Қазақстанда 
бұрынғы кеңестік 
кеңістікте алғаш 
рет мемлекеттік 
қ ы з м е т к е 
к о н к у р с т ы қ 
іріктеу енгізілуі, 
м е м л е к е т т і к 
лауазымдардың са-
яси және әкімшілік 
б ол ы п  б ө л і н і п , 
м е м л е к е т т і к 
қ ы з м е т ш і л е р д і 
к ә с і б и л е н д і р у 
жөніндегі шаралар 
іске асырылды. 

Жоғары кәсіби 
м е м л е к е т т і к 
қызмет және біздің 
мемлекеттің ал-
д ы н д а  т ұ р ғ а н 
басқарудың тиімді 
құрылымын құру 
ісіндегі міндеттерді 
іске асыру көбінесе 
м е м л е к е т т і к 
қ ы з м е т ш і н і ң 
кәсібилігіне байланысты. Мемлекеттік 
жүйені дамытудағы басым бағыттардың 
бірі – Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшінің оң беделін қалыптастыру және 
нығайту болып табылады.

Марғұлан Сафаровтың мемлекеттік 
қызметте еңбек етіп жүргеніне он бес жылға 
жуық уақыт болыпты.Осы уақыт аралығында 
таңдаған саласының ыстығы мен суығына 
төзе жүріп, кәсіби қызметіне өзінің барлық күш-
жігерін, білімі мен тәжірибесін жұмсап қана 
қоймай, қоғамға әділ әрі қалтқысыз қызмет 
ету – аталмыш сала қызметкерлерінің басты 
қағидасы болу керек дейді.

- Президентіміз елді тиімді басқару үшін 
мемлекеттік қызметшінің бойында болуы 
тиіс негізгі қасиеттерді атап көрсеткен. Онда 
мемлекеттік қызметші заң талап¬тарымен 
толық сәйкестікте өмір сүруі керек және 
кез-келген орында, кез келген лауазымда 
қандай жағдай болса да халықтың, өз елі 
азаматтарының сенімін жоғалтпай жұмыс 
істеуі керек делінген. Бұл қызметте жүргенімде 
ең басты қағидаларды еш ұмытқан емеспін, - 
дейді Марғұлан Сафаров. 

Бүгінде бұл азамат Топар кенті әкімі 
орынбасарының міндетін атқарады.  Алдағы 
уақытта елге қызмет етуді жалғастыратын 
боламын дейді. Сондай-ақ аталған сала аза-
маттары киім-киісінен бастап, жүріс-тұрысына 
дейін барынша қарапайым болуы қажет. Кез-
келген мәселені шешуде әділдік танытып, 
тамыр-таныстыққа жол бермеуі тиіс деп өз 
ойын нақтылай түсті.    

- Бұл қасиеттердің түпкі мағынасы – 
жоғары моральдық жауапкершілік, кәсіби 

б іл ім,  оны тәжірибеде қолдана білу, 
әділдік, адалдық, белсенді өмірлік пози-
ция. Мемлекеттік қызметтегі әрбір адам өз 
жұмысының маңыздылығын сезінуі және өз 
елінің ұлтжанды азаматы болуы керек, - деп 
тоқталып өтті Марғұлан Сафаров. 

- Ал мемлекеттік қызметшінің ұстанатын 
ұстанымы мен бойындағы қасиеті қандай 
болуы керек?

-Кез келген мемлекеттік қызметші 
халықтың көз алдында жүрген соң, түрлі 
сынға ұшырайтыны анық. «Тура биде 
туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» де-
гендей, ең алдымен адал қызмет, әділ 
шешім, қарапайымдылық және адамгершілік 
қасиеттер барлық мемлекеттік қызметшінің 
бойынан табылуы тиіс деп ойлаймын. Себебі, 
біздің ойымызда жеке мүддеміз емес, ең ал-
дымен елдің мүддесі тұрады. Бұл жүктелген 
міндет. 

Халыққа қызмет етуді міндет қылып 
жүктелген мемлекеттік қызметшілер өз 
кезег інде жаңа этикалық ережелерді 
басшылыққа алып, олардың арасында 
қазіргі таңда қоғамда орын алған сыбайлас 
жемқорлыққа төтеп бере алатындай иммуни-
тет қалыптастыруда. Ал адалдық, әділдіктің 
принциптерін ұстану барлық мемлекеттік 
қызметшілерге жүктелетін жауапкершіліктің 
ең басты қағидаттары болып табылады. 
Сондықтан аталмыш сала мамандарының 
арқалаған жүктері, атқарар міндеттері 
көп. Ал біз өз тарапымыздан мемлекеттік 
қызметкерлердің жұмысына тек сәттілік 
тілейміз. 

Меруерт Балкеева 

ЕҢ БАСТЫСЫ – 
ЕЛГЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУ

Уважаемые сотрудники 
государственных органов!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем государствен-
ного служащего!

В Послании Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева «Новые возмож-
ности развития в условиях Четвертой промышленной революции» заложены реальные 
механизмы для старта нового этапа совершенствования системы государственного 
управления.

Вопросы повышения эффективности и результативности государственного управле-
ния в современных условиях приобретают особую значимость. Именно эффективный 
управленческий аппарат способен улучшить уровень и качество жизни населения, 
решить социально-экономические проблемы. Поэтому перед работниками государ-
ственных органов стоят такие задачи, как повышение имиджа государственной службы, 
укрепления доверия общества к государственным органам и его институтам, воспитание 
у молодых государственных служащих чувства патриотизма и гордости за высокое 
звание государственного служащего, осознание своей причастности к построению и раз-
витию независимого Казахстана, повышение чувства ответственности перед обществом.

Сегодня в нашем районе трудятся более 180 государственных служащих, причем 
больше половины из них - женщины. Высшие учебные заведения окончили 72,7% сотруд-
ников, среди которых 17,5% имеют более одного высшего образования. Немало среди 
госслужащих и молодежи, тем самым соблюдается принцип преемственности поколений.

Искренние слова благодарности мы говорим ветеранам, всем тем, кто внес свой 
вклад в становление государственной службы. Заложенные вами традиции, опыт и 
знания помогают нынешнему поколению работников государственных органов решать 
новые масштабные задачи, стоящие перед страной.

Уважаемые коллеги! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, не-
иссякаемого оптимизма, бодрости духа, уверенности в своих силах, новых успехов в 
работе на благо нашей страны!

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

Құрметті мемлекеттік 
орган қызметкерлері!

Сіздерді шын жүректен кәсіби мерекелеріңіз – Мемлекеттік қызметші күнімен 
құттықтаймыз!

Мемлекетіміздің Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауында 
тиімді, заманауи мемлекеттік қызмет пен басқару құрылымына ие кәсіби мемлекет құру 
екенін атап өткен болатын.

Мемлекеттік қызмет – халықтың сенімін ақтау, ұлтымыздың абыройын асырып, 
асқақтату.  Әрбір өркениеттің өріне қадам бастаған мемлекеттің ең басты тірегі, оның 
идеясы мен саясатын алға апарушы мемлекеттік қызметкер екені белгілі. Сондықтан 
да ұлт мәртебесін көтеретін, ел абыройын асқақтататын мемлекеттік қызметкер болу – 
мәртебелі міндет. Мемлекеттік қызметкер – мемлекеттің айнасы. Қазіргі жаһанданудың 
өрелі биігіне қол созған кезде тәуелсіз елімізді өркендету жолында еселі еңбек етіп, өз 
міндеттерін кәсіби деңгейде атқарып, мемлекетіміздің демократиялық, әлеуметтік және 
құқықтық мемлекетке айналуына үлкен үлес қосып жүрген осы мамандық иелері. 

Ауданымыздың әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан алға басуына бүгінде 
180-нен аса мемелекеттік қызметкер еңбек етсе, соның жартысынан көбі - әйелдер. 
Қызметкерлердің 72,7% жоғары білім иегерлері болса, соның 17,5% бірнеше жоғары 
білімі бар. Мемлекеттік қызметшілердің арасында жас мамандар қатары аз емес, соның 
арқасында ұрпақтар сабақтастығы жалғасып келеді.

Мемлекеттік қызметтің іргетасын қалауға ат салысып келе жатқан ардагерлерге де-
ген алғысымыз шексіз. Сіздерден қалған мол тәжірибе мен терең білім кейінгі толқын 
манадардың алдарына қойылған мақсат пен міндеттерін орындауға көп септігін тигізіп 
келеді.

Құрметті әріптестер! Баршаңызға зор денсаулық, игілік пен бақыт, бақ-дәулет, 
отбасыларыңызға амандық тілейміз! Қазақстанның тұрақты дамуы мен кемелденуі 
жолындағы еңбектеріңіз табысты, барлық бастамаларыңыз сәтті болсын!

Абай ауданының әкімі                                         Б.Асанов
Абай ауданының мәслихат хатшысы                    Б.Цай

Государственная служба нашей республи-
ки – одно из сильнейших звеньев в команде 
единомышленников Главы государства. Со 
времени обретения Казахстаном независимо-
сти Президент страны Нурсултан Абишевич 
Назарбаев уделяет пристальное внимание 
развитию государственной службы. Создана 
нормативно-правовая база, регулирующая 
правовые отношения прохождения государ-
ственной службы, разработан Этический 
кодекс, направленный на укрепление дове-
рия общества к госорганам и формирование 
высокой культуры взаимоотношений на гос.
службе. Именно государственные служащие, 
выступающие от лица страны, от имени Пра-
вительства, являются воплотителями идей, 
озвученных Главой государства в Послании 
«Новые возможности развития в условиях 
Четвертой промышленной революции».

Каждый год Казахстан выходит на новый 
этап развития, соответственно повышаются 
требования к качеству кадрового состава го-
сударственной службы. Представление о гос-
служащих у населения формируется в первую 
очередь после контактов со специалистами 
сельских, городского и районного акиматов. 
Именно на этом уровне должно решаться 
большинство возникающих вопросов, поэтому 
от местных чиновников требуются хорошее 
знание дела, умение и желание вникать в про-
блемы, находить адекватные ответы.

В нашем районе штатная численность 
государственных служащих составила 183 
человека, причем больше половины из них 
– женщины. Высшие учебные заведения окон-
чили 72,7% сотрудников, среди которых 17,5% 
имеют более одного высшего образования. 
Это солидная и высокопрофессиональная 
часть работающего населения. Немало среди 
госслужащих и молодежи, тем самым соблю-
дается принцип преемственности поколений.

Профессионализация системы государ-
ственной службы, основанная на принципах 
меритократии, эффективности, результатив-
ности, транспарентности и подотчетности 
обществу, является важнейшим фактором в 

ГАРМОНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
И НРАВСТВЕННОСТИ

обеспечении конкурентоспособности системы 
государственного управления и качественного 
оказания государственных услуг населению.

Повышение качества оказания государ-
ственных услуг населению является важным 
аспектом противодействия коррупции и по-
вышения доверия граждан к деятельности  
государственных органов.  Государственные 
органы Абайского района оказывают 96 
видов государственных услуг. За 2017 год 
оказано 27020 государственных услуг, из них  
оказаных услугодателями в бумажной форме 
3700; в бумажной форме, но которые могли 
быть оказаны через веб-портал «электронного 
правительства» и (или) Госкорпорацию 14830; 
оказанных через Госкорпорацию – 6959; ока-
занных в электронном виде - 1531. Во всех 
государственных органах района определены 
лица, ответственные за оказание государ-
ственных услуг 

В учреждениях, оказывающих государ-
ственные услуги, созданы необходимые 
условия для лиц с особыми потребностями, 
установлены 14 пандусов, 9 звонков вызова, в 
школах имеется 18 пандусов.  За счет средств 
местного бюджета оказывается услуга специ-
алиста по сурдопереводу для инвалидов со 
слухом. В текущем году услугой специали-
ста по сурдопереводу воспользовались 23 
человека. В учреждениях, где оказываются 
государственные услуги,  установлены ин-
формационные стенды с рельефно-точечным 
шрифтом Брайля для инвалидов по зрению. 

Реформирование государственной служ-
бы в Казахстане идет полным ходом. Цель 
этого процесса проста и ясна – управлять 
государством должны только самые компе-
тентные и креативные люди, осознающие 
свою высокую ответственность перед обще-
ством. Государственный служащий должен 
показывать пример уважения к Конституции 
и законам, быть патриотом, соблюдать этику 
госслужащего и ставить выше всего интересы 
Казахстана и государственной службы.

З.Надирова

Конкурс «Еңбек Жолы»
В целях определения лучших трудовых династий и работников производства,   воспитания молодежи 

в духе уважительного отношения к труду, сохранения и приумножения трудовых традиций Министерством 
труда и социального развития Республики Казахстан объявлено о начале Республиканского конкурса 
«Еңбек Жолы».

Конкурс будет способствовать повышению статуса Человека труда в обществе и стимулирования про-
изводительности труда под эгидой «Общества всеобщего труда».

В Конкурсе могут участвовать все работники предприятий (вне зависимости от отрасли).
Конкурс состоит из 3 номинаций:
1)  «Лучшая трудовая династия» - выбирается самая многочисленная династия с самым продолжитель-

ным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград;
2)  «Лучший молодой работник производства» - выбирается самый активный и трудолюбивый работник 

производства со стажем работы не более 5 лет;
3) «Лучший наставник работающей молодежи» - выбирается самый высокоэффективный наставник со 

стажем работы не менее 20 лет.
Перечень необходимых документов:
1) заявление об участии в конкурсе в произвольной форме с указанием номинации;
2) копия удостоверения личности;
3) видеоролик по теме номинации не более 1-3 минут (с демонстрацией рабочего места и навыков, 

при желании);
4) компьютерная презентация 1-3 минут (в формате MicrosoftPowerPoint) о конкурсанте (работа, семья, 

увлечение, хобби и т.п.);
5) копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж работы каждого представителя 

трудовой династии или работника, заверенная работодателем / справка с места работы;
6) рекомендательное письмо от работодателя или профсоюза.
При наличии копий следующих документов:
копии государственных или ведомственных наград, грамоты, благодарственные письма, сертификаты 

о повышении квалификации  (при наличии).
Документы на конкурс представляются на государственном или русском языках.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 10 июня по 2июля 2018 года   в     ГУ «Отдел 

занятости и социальных программ Абайского района» (г.Абай, ул.М.Ауэзова, 30 кабинет №7, телефон для 
справок: 44612).

Приглашаем всех желающих жителей и трудовые коллективы организаций всех форм собственности 
принять участие в данном конкурсе.
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18 июня  на территории УВД Абайского 
районав  г. Абай состоялось открытие обе-
лиска сотрудникам полиции, погибшим при 
исполнении служебного долга. Это меропри-
ятие организаторы приурочили к 26-летию 
казахстанской полиции. 

В нем приняли участие аким Абайского 
района Бауржан Асанов, заместитель началь-
ника ДВД области полковник полиции Ардак 
Ынтыкбаев, ветераны правоохранительных 
органов, родные и близкие погибших сотруд-
ников полиции, со-
трудники УВД Абай-
ского района.

Глава района 
Бауржан Асанов и 
полковник полиции 
Ардак Ынтыкбаев 
возложили венки и 
цветы к обелиску. 
Торжественно про-
звучал  Гимн Респу-
блики Казахстан. 
Стук метронома 
наполнил сердца 
присутствующих пе-
чалью.  Почетный 
караул произвел 
троекратный залп 
в честь отважных 
стражей порядка.

- Сегодня впер-
вые в нашем райо-
не открывается обе-
лиск сотрудникам 
полиции, погибшим 
при исполнении служебного долга. Сотрудни-
ки полиции самоотверженно несут нелегкую 
службу, находясь на переднем крае борьбы с 
преступностью, охраняя законы и обеспечивая 
безопасность каждого жителя. Сотрудники по-
лиции Евгений Гончаров, Александр Истомин, 
Алданыш Тайгожин, Сергей Фрунзе делом сво-
ей жизни избрали бескомпромиссную борьбу 
с преступностью и в мирное время погибли 
на боевом посту. Мы склоняем головы перед 
светлой памятью погибших сотрудников, по-
жертвовавших собой ради торжества закона, 
гражданского мира и целостности государства, 
- сказал Бауржан Конирбаевич.

О подвигах полицейских,  их непростой 
работе в своей речи рассказал полковник по-
лиции Ардак Ынтыкбаев.  Обелиски погибшим 
сотрудникам есть в Караганде, Темиртау, 
Жезказгане, Балхаше, Сарани, Приозерске, 
в Нуринском, Актогайском, Бухаржырауском, 
Осакаровском районах. Через несколько 
дней обелиски будут открыты в Сатпаеве и 
Каражале.

-  В нашей службе неразрывно связаны 
жизнеутверждающие ноты с горечью боевых 
утрат. Сегодня мы собрались здесь с вами 
вспомнить  тех, кто до последней минуты 

ПАМЯТИ ОТВАЖНЫХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ

СПОРТ  ЖОЛЫНДА 
Қарағанды облысы бойынша   2018 

жылдың 7-8 сәуір  аралығында  ересектер 
арасынан  Қазақстан чемпионаты «Әскери  
самбо»  жарысы өтті.  Жарысқа Қазақстан 
Республикасының барлық өңірлерінен сам-
бо  спорт түрінің  майталмандары қатысты. 
Осындайда өзін сынап көрмекке  бел 
буған Абай ауданының  ІІБ Топар полиция 
бөлімінің  ЖПҚ қызметкері, полиция аға лей-
тенанты, әрі спортшы Пернаев Жарылғап 
Оразәліұлы қатысып, қанжығасына  екінші 
орынды қыстырып қайтты. Қарағанды 
облысының ішкі істер департаментінде 
болған Қазақстан чемпионаты «Әскери 
самбо» жарысында  ІІІ-орын иегері болды.    

Естеріңзге сала кетейік Жарылғап  
осының алдында да көптеген жарыстарға 
қатысып, жүлдегер атанған.  Айта кетсек,  
2017 жылдың 8 сәуір айында Теміртау 
қаласында өткен «GREPPLING» ашық  ков-
ра жекпежегінде ІІ орынды иеленді. Сондай-
ақ, Жарылғаптың жеңісі тек бұл ғана емес 
2017 жылы   Қарағанды облысы бойынша 
өткен ММА FOF қоян қолтық жекпе-жегінде 
ІІ- орынды иеленген. 

1991  жылы туылған  Жарылғап 
Оразалиұлы  өмір жолын спортпен бастаған. 
Қарағандыдағы Спорт мектебінің түлегі. 
Қазақстанның спорт жағынан атағын шығару 
үшін көптеген шет елдерде де болып 
қайтқан. Атап айтсақ  Ресей еліндегі «Барнауыл», Өзбекстан еліндегі «Ташкент», Қырғыстан елі 
мен Тәжікстан елдерінде де «ДЗЮДО», «САМБО», «Боевое САМБО» -дан өз өнерін танытқан 
азамат.

-Қызметіңіз бе, әлде спорт жақын ба және жастарға не айтар едіңіз деген  сауалға ол былай 
деп жауап берді: 

-«Расын айтсам екеуі де жақын. Спорт менің денсаулығымның кепілі, ал халқыма қызмет 
ету менің басты парызым және арымның кепілі. Ал жастарға  айтарым өмірде мақсат қойса 
сол мақсатқа жеткенше еңбектену керек, соның арқасында көптеген армандарына жетеді»- 
деп айта кетті.

Пернаев Жарылғап Оразалиұлына жұмыста жеміс,спортта тек қана осындай жеңістерді  
тілейміз!

Ұлжан Бөрібаева Абай ауданының ІІБ МТАТ жетекші маманы

оставался верным присяге. В борьбе за права 
и свободу граждан погибли немало сотрудни-
ков полиции. К сожалению, ежегодно по всему 
Казахстану списки полицейских, которые по-
ложили свою жизнь на алтарь справедливости 
и закона, пополняются все новыми и новыми 

фамилиями. Мы обязаны помнить о каждом из 
тех, кто отдал самое дорогое - жизнь, во имя 
торжества закона мира и спокойствия. Наша 
задача состоит в том, чтобы будущее поколе-
ние знало героев, тех, кто не дрогнул перед 

опасностью и защитил граждан от преступных 
посягательств. В стране много героев,  есть 
такие герои и среди абайских полицейских. 
Открывая этот обелиск, мы вспоминаем своих 
боевых товарищей, коллег и друзей. Это Ал-
даныш Тайгожин, который в неравной схватке 
с вооруженными преступниками был жестоко 
убит. Александр Фрунзе, Евгений Гончаров 
Александр Истомин,  погибшие при задержа-
нии преступников. Полицейские никогда не 
забудут тех, кто сложил головы в этой тихой 
войне, незаметной простым гражданам, - под-
черкнул А. Ынтыкбаев.

Затем слово предоставили членам семей 
погибших полицейских. Со слезами на глазах 
слова признательности полицейским за за-
боту и поддержку выразили дочь Алданыша 
Тайгожина - Айлана,  мама Александра Ис-
томина-  Валентина Михайловна и его дочь 
Анастасия, дочь Сергея Фрунзе-  Анастасия.

 Их трогательная и благодарная речь ни-
кого не оставила равнодушным. Мероприятие 
продолжилось в актовом зале УВД Абайского 
района, в котором состоялся концерт, посвя-
щенный Дню казахстанской полиции. 

Кайрат БЛЯЛОВ

Среди абайских 
полицейских много 
профессиональных 
и добросовестных 
сотрудников. Одним 
из них является за-
меститель команди-
ра взвода дорожно-
патрульной службы 
УВД Абайского района 
Оркен Амандыкович 
Дагаров. В системе 
правоохранительной 
системе он работает 
более 15 лет.  В дет-
стве Оркен много вре-
мени уделял спорту, 
стремился защищать 
слабых и помогать 
во всем своим роди-
телям.  На профес-
сиональный выбор 
нашего собеседника 
повлияла его мама 
Абдыханова Рымжан 
Тусупхановна, которая 
работала в полиции. 
После окончания 11 
классов Оркен был 
призван в  ряды ка-
захстанской армии. В 
2001-2003 годы Оркен 
Амандыкович прохо-
дил службу в погра-
ничных войсках КНБ 
РК. Крепкое мужское 
братство и армейская 
жизнь пришлась по 
душе молодому сол-
дату. Демобилизовав-
шись, О.Дагаров решил стать полицейским. 
Его выбор поддержали родные и близкие. 
С благодарностью он вспоминает своего 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
наставника- помощника 
командира взвода ППС 
старшину полиции Сады-
кова Жумабека. Опытный 
полицейский рассказал 
Оркену о том, как вести 
себя в трудных ситуа-
циях, вести работу с до-
кументами и многое дру-
гое.  Видя стремление и 
ответственный подход к 
работе, в 2007 году руко-
водство назначило Оркена 
Амандыкович командиром 
отделения патрульно-по-
стовой службы, с 2015 - он 
заместитель командира 
взвода.

Вместе с Оркеном 
Амандыковичем трудятся 
как молодые, так и опыт-
ные сотрудники. Среди 
них старшина Идрисов 
Ернур, старшие сержанты 
Жумадил Мурат, Старцун 
Андрей, Касымбек Бо-
станов. На сегодняшний 
день Оркен Амандыкович 
является наставником для 
начинающих полицейских. 
Награжден медалями «За 
10 лет безупречной служ-
бы» 3 степени, «За 15 лет 
безупречной службы» 2 
степени, знаком «Класс-
наставник».  Оркен До-
гаров руководит личным 
составом, осуществляет 
контроль и обеспечение 
охраны общественного 

порядка,  дорожной безопасности. Это его 
призвание.

К.Блялов

Құрметті ішкі істер органдарының 
ардагерлері мен қызметкерлері!

Бүгін біз сіздерді кәсіби мерекелеріңіз – Қазақстан полициясы күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Сіздердің еңбектеріңіз – маңызды әрі жауапкершілігі мол жұмыс. Сіздерге қоғамдық 
тәртіпті қорғау, азаматтардың құқықтарымен бостандықтарын қамтамасыз ету және 
қылмыспен күрес, оның алдын алу бойынша күрделі міндеттер жүктеледі. Тәуелсіздің 
алған күннен бастап біздің полициямыз ел Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша алға қойған 
міндеттерін табысты жүзеге асырып келеді.

Қазақстан полициясы қылмыскерлерге, діни экстремиз мен терроризмге  қарсылық 
көрсетуге, құқықбұзушылықтың алдын алу, сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша 
міндеттерді табысты атқаруға жағдай жасайды.

Сіздер күнделікті қызметтеріңізде адамдармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп, 
олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мәселелерін шешуге атсалысасыз-
дар. Халық көп жағдайда биліктің демократиялылығы мен пәрменділігін сіздердің іс-
әрекеттеріңізге қарап бағалайды.

Отанға қызмет ету жолында, қаза тапқан жандардың алдында біз тағзым етеміз.
Ішкі істер органдары ардагерлеріне қазақстан полициясын қалыптастыруға жан аямай 

күш салып, өскелең ұрпаққа көрсеткен үлгілеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз.
Халқымыздың амандығын сақтау мен Отанымыздың өркендеуіне қосып жатқан 

үлестеріңіз аз емес, еңбектеріңіз әрқашан жемісті де табысты болғай! 

Абай ауданының әкімі                  Б.Асанов

Абай ауданының мәслихат хатшысы                    Б.Цай

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем казахстан-
ской полиции!

Ваш труд – это гарантия спокойствия и жизни наших граждан, одна из важнейших 
основ безопасности государства. На вас возложена большая ответственность за сохране-
ние законности и правопорядка в стране. За годы независимости наша полиция успешно 
решает поставленные Президентом страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым 
задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности людей.

Казахстанская полиция успешно трудится на поприще бескомпромиссной борьбы с 
преступностью, противодействия религиозному экстремизму, терроризму, реализации 
Государственной программы борьбы с коррупцией как угрозы национальной безопас-
ности и общественной стабильности.

В своей повседневной служебной деятельности вы работаете в тесном контакте с 
людьми, решаете вопросы защиты их прав  и законных интересов. Народ во многом 
будет судить о демократичности и эффективности власти по вашим делам и поступкам.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью погибших на боевом посту 
сотрудников полиции.

Особый почет ветеранам, которые стояли у истоков создания казахстанской полиции 
и сегодня являются примером для подражания нынешнему поколению.

Выражаем благодарность за службу на благо Родины. Желаем вам и вашим семьям 
благополучия, счастья, здоровья, успехов в вашей нелегкой службе! 

Аким Абайского района                Б.Асанов

Секретарь Абайского
районного маслихата                    Б.Цай

 ҚАЗАҚСТАН ПОЛИЦИЯСЫ КҮНІ / ДЕНЬ КАЗАХСТАНСКОЙ ПОЛИЦИИ
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МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

15 июня в районном ДК 
прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню 
медицинского работника «Гор-
димся мы своими докторами».

С поздравлениями в адрес 
медицинских работников и 
ветеранов здравоохранения 
выступил аким района Б.К. 
Асанов. Он отметил, что в рай-
оне развитию здравоохранения 
уделяется большое внимание. 
Обновляется материально-
техническая база медицинских 
учреждений. Принимаются 
меры по повышению квалифи-
кации работников. Проводится 
ремонт организаций здравоох-
ранения. Государством созда-
ются условия для привлечения 
м о л о д ы х 
специали-
с то в .  П о 
мере воз-
можности 
из комму-
нального 
жилищного 
фонда вы-
деляются 
служебные 
квартиры.

-  Ува -
ж а е м ы е 
работники 
с и с т е м ы 
здравоох-
р а н е н и я ! 
О т  в с е й 
души по -
здравляю вас с профессиональным праздни-
ком! От лица всех жителей района выражаю 
вам признательность и благодарность за то, 
что помогаете преодолеть боль и болезни, все-
ляете надежду на долгую и счастливую жизнь. 
Желаю вам успехов в вашем самоотвержен-
ном труде, верности профессиональному 
долгу, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким! – сказал Бауржан Конирбаевич.

За вклад в социально-экономическое раз-
витие Абайского района и в честь празднова-
ния Дня медицинского работника Почетными 
грамотами акима Абайского района наградили 
врача хирурга Е.Ш.Рамазанова, старшего 
фельдшера  станции скорой медицинской 

ГОРДИМСЯ МЫ СВОИМИ ДОКТОРАМИ

помощи Ю.М. Безнощенко, врача акушера-
гинеколога Е.Б. Нагирную, участкового врача 
педиатра Т.И. Кульмагамбетову, старшую 
медсестру С.Т.Шаблевскую, медсестру Ш.И. 
Сыздыкову, руководителя организационно-
правового отдела и мониторинга РГП «Управ-
ление по охране общественного здоровья 
Абайского района» А.А.Кенжебаеву. 

Благодарственных писем удостоены врач 
Жарасқызы Жанар, медсестра Байдолда 
Динагүл, акушер Н. Е. Ребекевша, меди-
цинский статист И.Ю. Гейнинг, врач-педиатр 
Е.А.Жигулина, лаборант Г.Н. Длимбетова.

В торжественной обстановке сертификат 
на сумму 50 тысяч тенге в номинации «За 
верность профессии» вручили  Джунусовой 

Бибижар Тлеулесовне. Более 40 лет Биби-
жар Тлеулесовна проработала в районном 
медицинском объединении поселка Топар. 
Награждена многочисленными медалями 
«Кәсіби қызмет 
а я с ы  ү ш і н »  и 
«Еңбек ардагері». 
В данной номи-
нации лауреатом 
признана  заведу-
ющая акушерско-
гинекологическим 
отделением Цен-
тральной больни-
цы города  Абай 
Л.С.Тенкелиди. 
Людмила Степа-
новна  имеет стаж 
более 35 лет.  Под 
ее руководством  
выполняются са-
мые сложные задачи, за последние годы в 
отделении улучшены основные показатели 
акушерско-гинекологической службы.

Денежного сертификата удостоен моло-
дой специалист Курминской сельской вра-
чебной амбулатории Тойшиев Шамсиддин 
Баймұратұлы.

Сертификат на сумму 50 тысяч тенге в 
номинации «Уверенный старт» вручили Куп-
цову Сергею Александровичу -врачу общей 
практики Центральной больницы  города Абай. 

Слова огромной благодарности адресо-
вали ветеранам здравоохранения, руководи-

телям медицинских учреждений 
района. Среди них – директор 
Центральной больницы г.Абай 
М.Д.Жумакаев, директор Цен-
тральной районной больницы 
п.Топар Н.Г.Белан, руководитель 
РГП «Управление по охране 
общественного здоровья Абай-
ского района» Б.Е.Абжанов.

За многолетний труд в здра-
воохранении и личный вклад 
в развитие здравоохранения 
медалью «Еңбек ардагері» на-
градили заместителя директора 
Центральной районной боль-
ницы Г.А.Смаилову, нагрудного 
знака «Денсаулық сақтау ісінің 
үздегіне» удостоена фельдшер 
общей практики фельдшер-
ско-акушерского пункта село 
Сарепта И.П. Подалинская. 
Почетными грамотами област-

ного управления здравоохранения награди-
ли медицинских работников А.Ж.Башекову, 
Л.П.Пряженцеву, Е.И.Лустову, Ж.Н. Стуканов-

скую, М.Охезину, М.В.Буравенко.
Со своими творческими номерами вы-

ступили вокальное трио «Стар Вей», хорео-
графический образцовый коллектив «Дидар», 
баянист  Айдар Нурбеков, Боташ Ногаева, 
Аманжан Манабаев, квартет «Жан сезім» и др.

Финальная песня «Медицина, будь здоро-
ва!» в исполнении всех участников концертной 
программы и праздничный фейерверк стали 
завершающим аккордом торжественного 
мероприятия.

Кайрат БЛЯЛОВ

АСТАНАҒА - 20 ЖЫЛ

Аспан ашық. 
Кіршіксіз, көгілдір 
тартқан  мөп -
мөлдір теңіздей. 
Төрінде шуағын 
ш а ш қ а н  а л -
т ы н  с ә у л е л і 

күн күлімдейді. Осынау әлемге ортақ 
болған алапат аспан мен нұрлы күннің 
астында қанатын еркін қағып қыран 
қалықтап ұшып жүр. Құдды бір, осы кең 
байтақ жердің иесі секілді. Зеңгір көктен 
көз тастап өз мекенін жаудан қорғап 
жүргендей тым қырағы. Қайсарлығынан 
дұшпаны қаймығатындай. «Бұл дархан 
дала – менің ата-бабамның, менен 
кейінгі ұрпақтардың даласы.  Мына 
ұлы даланың мәңгілік иесі менмін!» 
дейтіндей саңқылдайды. Даусы жер-
ананың әр бұрышына жеткендей 
жаңғырады...

Б ұ л  м е н і ң  е г е м е н  ел і м н і ң 
байрағында белгіленген жәй ғана су-
рет емес. Тұнып тұрған терең тарих. 
Ұлтымның жүріп өткен ұлы жолы. 
Баһадүр бабаларымның қазыналы жерді 
қорғауда төккен қаны мен ащы тері, 
аманаты. «Азаттық» деп аңсаған асыл 
арманы. Тәңірім жер бетіндегі «қазақ» 
деген қайсар, айбарлы халықтың тілегін 
қабыл алды. Тәуелсіздікті тарту етті. 
Тәуба! Ұлт болып ұйыстық, ел болып 
біріктік. Егемен ел атанғанымызға 26 
жыл ғана болса да, өзге елдер ғасырлап 
жеткен жетістікті біз қас-қағым уақытта 
бағындырдық.  Азуын айға білеген 
алпауыт мемлекеттермен тереземізді 
теңестірдік. Шетелдермен алыс-берісіміз 
артпас бұрын, шекарамызды шегендеп 
алдық. Төрткүл дүниеге тарыдай тарап 
кеткен қандастарымызды Отанына 
оралттық. 

Ұзақ жылдар бойы бодандықта 
болған ұлтымыз бостандық алып, 
дербес мемлекет атанған күннен 
ұлттық құндылықтарды, тілімізді, 
дінімізді, ділімізді, салт-дәстүрімізді, 
рухани мұрамызды жаңғыртып, дамыта 
бастадық. Мұндай құндылықтары жоқ 
ел өркениетке қадам баса алмайтыны 
анық. Кемшілігімізді түзетіп, жоғымызды 

Тәуелсіздік – тұғырым
       (Эссе)

түгендеп алған соң 30 дамыған елдің 
қатарына қосылуға ұмтылдық. Осы 
мақсатымызға жету жолында жұмылған 
жұдырықтай ел болып  атсалысып 
жатырмыз. Әрине, ең басты қасиетті 
де қадірлі құндылығымыз – тәуелсіздік. 
Сондықтан оны тұғырлы ету бүгінгі 
ұрпақтың еншісінде. 

Ел сеніміне селкеу түсірмеген 
Президентіміз атом қаруларынан құтылу 
– жаһанда бейбітшілік орнатады деп 
әлемді тыныш өмір сүруге шақырды. 
Көптеген мемлекет басшылары «шыны-
менде қару кезеп, қатыгез қадамдарға 
барудың салдарынан жазықсыз қараша 
қырылып жатыр екен ғой» деп естерін 
жиды. Міне, бұл – қазақтың ақылды ұлт 
екенін айғақтады. Ал, бауырмалдығы 
мен кеңпейілділігі баршаға бесенеден 
белгілі.  Қиын қыстау кезеңде қаншама 
ұлтқа пана болған Қазақстан бүгін 
мызғымас бекем бірліктің үлгісін паш етіп 
отырған бірден-бір мемлекет.

Ұлт көшбасшысы: «Алдымызда 
асу - асу белдер бар, ұлт жолында 
ұйтқи соққан желдер бар. Бел де талар, 
жел де беттен қағар. Бәріне төзу керек, 
бәріне көну керек, жас ұрпақ!» -деп 
елдің ертеңі - жастардың намысын жани 
отырып, мәңгілік тәуелсіз елдің алынбас 
қамалы, темірқазықтай мықты тірегі 
болуға шақырды. Ал сол егемендігіміздің 
болашағын баянды ететін ұрпақты 
тәрбиелеу біздің, яғни ұстаздардың 
м о й н ы н д а ғ ы  м а ң ы зд ы  м і н д ет. 
Патриоттық сезімі асқақ, еңбексүйгіш, 
жан-жақты, білімді балаларды тәрбиелеу 
жолында еліміздің педагогтары аянбай 
еңбек етіп жатыр десем артық айтқаным 
емес. Күнделікті сабағымызды ұлттық 
тәрбиемен сабақтастырып, сана-
сезімдері салиқалы, өресі биік ұрпақтың 
өсуіне өлшеусіз үлес қосуға тырысуда-
мыз. Елін сүю – жеке тұлғаның туған 
жеріне, ұлтына адал ниеті, мемлекеттің 
күш-қуатын, өміршеңдігін тұтастығын 
қорғайтын рухани тірегі.

 «Тәуелсіздік» деген ұлық ұғымның 
қасиетін ұқтыру – біздің міндетіміз 
екенін жақсы түсінеміз. Сондықтан 
балалардың дүниетанымында осы 

ұғымды бағалай білу, елін сүйе білу 
сезімін қалыптастырамыз. Ол үшін 
бүгінгі толқын тарихын жақсы білуі тиіс. 
Тарих тасада қалса, жарқын болашаққа 
сену бос әурешілік. 

Иә ,  Нұрсұлтан  Әб ішұлының 
«Мәңгілік ел» идеясы  - ол жәй ғана 
идея емес. Тұтас ұлтымыздың тағдыры. 
Аңсаған арманы, баянды болашағы. 
Мәуел і  бәйтерек тей  жайқалған 
еліміздің тамырын тереңдетіп, қалың 
ормандай ұлтқа айналдыру идеясы 
бұл. Халқымыздың саны артқан сайын 
барлық жағынан бәсекеге қабілетті, 
қуатты елге айналамыз. Сонда ғана 
ашкөз жаудан ұшса құстың қанаты тала-
тын жазиралы жерімізді, тәу етер жалғыз 
киеміз – тәуелсіздігімізді сақтап қаламыз. 
Өйткені, тәуелсіздік құны ешнәрсемен 
өлшенбейді. Егемендік жолында Алаш 
зиялылары күресті, жанын пида етті. Ал, 
енді бүгінгі ұрпақтың парызы - осы киелі 
құндылықты  мәңгілік мұра етіп қалдыру. 
Оған біз тәрбиелеп жатқан толқынның 
қабілеті де, қайраты да жетеді деп 
сеніммен айта аламыз.  

Бостандық таңы сондай арайлы 
һәм әдемі! Нұры жаныңды жылы-
тып, көңіліңді жадыратады. Ойым – 
азат. Келешегім - кемел. Еңсем - биік. 
Жеңісім де, жетістіктерімнің жемісі де 
– азаттықтың арқасы. Алғыр ақылы, 
ұтқыр ұстанымы, пайымды пікірі бар 
кемеңгер көшбасшымыз барда біз 
алаңсыз өмір сүреміз. Ендеше, пара-
сатты патшамыздың игілікті идеяларын 
ел болып қолдап, жұрт болып жүзеге 
асырсақ нұр үстіне нұр. Он жеті мил-
лион халықтың мүддесі бір болса, 
біз биік мінберлерді еш қиындықсыз 
бағындырамыз. 

Бір білетінім, азаттық жолында 
жанын пида еткен арда азаматтардың 
өміршең рухы ешқашан өлмейді. Өйткені 
Мағжан Жұмабаев сенген «арыстан-
дай айбатты, жолбарыстай қайратты 
жастар» барда еркіндіктің, елдіктің, 
егемендіктің туы мәңгі көкте желбірейді. 

Назерке Жақсыбек
Топарк кенті 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ 
ОРГАНДАРЫНА - 20 ЖЫЛ

20 қайырымды іс акциясы
Бейсенбі күні қалалық мәдени - бос уақыт өткізу саябағында аудандық 

мемлекеттік қызметшілер арасында сенбілік өткізілді. Аталмыш сенбілікті 
Қарағанды облысы мемлекеттік қызмет істері департаменті мемлекеттік 
қызметшілер күнін мерекелеуге және биылғы жылы мемлекеттік қызмет 
органдарының құрылғанына 20 жылдығына орай ұйымдастырылды. 
Акцияның басты мақсаты – қайырымды іске көптеп тарту.  Қайырымдылық 
акциясы «20 игі іс» деп аталды. Шара барысында аудандық мемлекеттік 
қызметшілер саябақты қоқыстан тазартып, ағаштарды түптеді.  «Жаңында 
жүр жақсы адам» демекші кішкентай болса да барлығымыз жақсылық жа-
сауды ұмытпауымыз қажет.

Өз тілшімізден
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МЕРЕКЕЛЕРІҢІЗБЕН / С ПРАЗДНИКОМ!
Құрметті байланыс және 
ақпарат қызметкерлері!

Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз – Қазақстан Республикасының Байланыс және ақпарат 
қызметкерлерінің күнімен құттықтаймыз. Бүгінгі нарықтық заманда өмірімізді байла-
ныс және бұқаралық ақпарат құралдарынсыз елестету мүмкін емес.  Мемлекетіміздің 
абыройын асқақтатып, жан-жақты даму жетістіктерін насихаттауда бұқаралық ақпарат 
құралдарының рөлі қашанда жоғары. Тәуелсіздігімізді тұғырландыру, егемендігімізді 
еңселету, Елбасымыз бастаған биіктерге қол жеткізу  жолында бұқаралық ақпарат 
құралдарына артылған сенім жүгі ауқымды. Сіздер ел жаңалықтарының жарқын 
хабаршысы ретінде қоғамдық ахуалды айқындап, көпұлтты халқымызды рухани 
қалыптастыруға айтарлықтай үлес қосып келесіздер. Байланыс және ақпарат саласы 
Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың сарабдал саясатынан туындайтын міндеттерді 
тұрғындар арасында насихаттап, осы бағытта атқарылатын шаралардың жүзеге асуына 
ықпал ететін  басты қызмет.

Бүгінгі жаңа технологиялардың дамыған дәуірінде байланыс саласындағы 
қызметкерлердің тұрғындар арасында беделі зор.  Байланыс еңбеккерлері ақпарат 
құралдарын таратуда оқырмандар арасында алтын көпір орнатып, пошта байланысы 
мен ғаламтор желісін, телефон қызметін ұсынып отыр. Мемлекетіміздің дамыған отыз 
елдің қатарына кіру үшін «Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасын іске 
асыру үшін байланыс және ақпарат саласының маңызы зор.

Аудандық «Абай-Ақиқат» газеті ауданымыздың нағыз жылнамасы бола тұрып, 
өңіріміздегі еңбеккерлерді алдарына қойылатын мақсат, міндеттерден хабардар етеді. 
Газет журналистері аудан өмірін нақты әрі жан-жақты жариялап, ерен еңбегімен көзге 
түскен еңбек адамдарын елге танытты. Соңғы уақытты аудандық газет әлеуметтік салаға 
аса көңіл аударып, маңызды ақпараттар таратып отыр.

Байланыс және ақпарат қызметкерлерінің барлығына бақыт, денсаулық, жағымды 
жаңалықтар мен табыс тілейміз!

Аким Абайского района                   Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата              Б.Цай

Уважаемые работники 
связи и информации!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников 
связи и информации! 

Сегодня сфера информации и коммуникаций становится стратегической отраслью. 
Насыщенный характер происходящих в стране и за её пределами событий обуславли-
вает высокую востребованность и особую роль отечественных СМИ в объективном 
освещении государственной политики и курса реформ в Казахстане. Средства массовой 
информации определяют главные тренды формирования общественного мнения и 
оказывают влияние на сознание людей. Работники СМИ вносят большой вклад в обе-
спечение консолидации общества вокруг Президента страны, Лидера нации Нурсултана 
Абишевича Назарбаева.

Немаловажную роль в современной жизни играет и связь. В нашу жизнь уверенно 
вошли мобильная связь, интернет, цифровые технологии, спутниковое телевидение. 
Вхождению республики в тридцатку развитых стран мира будет способствовать го-
сударственная программа «Информационный Казахстан-2020», в реализации которой 
существенную роль играет отрасль связи и информации.

Районная газета «Абай-Ақиқат» на своих страницах отражает повседневную тру-
довую жизнь и перспективные задачи, стоящие перед тружениками нашего региона. 
Журналисты газеты стремятся объективно и разносторонне освещать жизнь района, 
рассказывать о людях, которые внесли весомый вклад в его социально-экономическое 
развитие. В последнее время «районка» стала печатать много актуальных материалов, 
уделяя особое внимание социальной сфере.

Желаем всем работникам связи и информации счастья, здоровья, добрых новостей, 
новых успехов!

Аким Абайского района                Б.Асанов

Секретарь Абайского
районного маслихата                      Б.Цай

БАРОМЕТР ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Районная газета «Абай-Ақиқат» явля-

ется единственным общественно-поли-
тическим изданием в регионе, надежным 
связующим звеном между органами власти 
и населением. Более сорока лет работ-
ники редакции стремятся объективно и 
разносторонне освещать политическую, 
общественную, социальную жизнь на-
шего района. Редакция районной газеты 
вносит свой вклад в обеспечение инфор-
мационного сопровождения деятельности 
Главы государства Нурсултана Абишевича 
Назарбаева, разъяснение положений 
Послания Президента страны народу 
Казахстана, конституционной реформы, 
программы «Рухани жаңғыру». Особое 
внимание уделяется реализации государ-
ственных программ «Нұрлы жол» и «Нұрлы 
жер», развитию агропромышленного ком-
плекса, продуктивной занятости. Газета 
также осуществляет информационное 
сопровождение статьи Главы государства 
«Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания». Готовятся целевые 
полосы «Рухани жаңғыру». Редакция при-
глашает к сотрудничеству руководителей 
государственных органов, работников 
образования и здравоохранения, пред-
ставителей правоохранительных органов, 
предпринимателей, сельхозтоваропроиз-
водителей, неправительственные орга-
низации, этнокультурные объединения. 
На страницах газеты широко освещается 
работа Абайского районного маслихата, 
деятельность филиала партии «Нур Отан».

Еженедельно печатается подробная 
информация о деятельности главы райо-
на Асанова Бауржана Конирбаевича, его 
поездках по населенным пунктам нашего 

региона, сходах с жителями. 
Так, на прошлой неделе состо-
ялась встреча со спортивной 
общественностью района, на 
которой аким  района Бауржан 
Асанов рассказал о том, что в 
этом году в Абайском районе 
для жителей села открылись 
три многофункциональных 
спортивных корта, введен в 
эксплуатацию крытый пла-
вательный бассейн, начато 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса  
в городе Абай. Запланирова-
но строительство еще двух 
спортивных сооружений за 
счет спонсоров, так главы 
крестьянских хозяйств в селах 
Коксу и Жартас намерены сде-
лать подарок для односельчан  
- построить физкультурно-
оздоровительный комплекс и 
фитнес-зал, а предпринима-
тель из села Сарепта обещал 
оборудовать спортивный зал 
для занятий боксом. На этой 
неделе Бауржан Конирбаевич 
принял участие в открытии 
обелиска сотрудникам поли-
ции, погибшим при исполнении 
служебного долга.  Плани-
руется проведение Форума 
предпринимателей. Всё это 
говорит о том, что аким района 
постоянно находится среди 
жителей в гуще событий, про-
исходящих в нашем регионе.

 Газета выходит один 
раз в неделю на двух языках: 
государственном и русском, 
тираж составляет 2750 экзем-
пляров. Коллективом редак-

ции проводится большая 
работа по укреплению 
межнационального и меж-
конфессионального согла-
сия, пропаганде духовных 
ценностей. 

       Сегодня средства 
массовой информации 
являются не только сво-
еобразным барометром 
развития государства, но 
и важнейшим обществен-
ным институтом, оказыва-
ющим непосредственное 
влияние на формирование 
общественного сознания, 
поэтому усиление их ответ-
ственности продиктовано 
самим временем. Как от-
метил Президент страны 
Н.А.Назарбаев, выступая 
на Х Евразийском меди-
афоруме: «Наступление 
новой эры всемирной до-
ступности и прозрачности 
информации повышает 
требования к СМИ и их 
моральную ответствен-
ность перед обществом».  
Поэтому на страницах газе-
ты жителям района предо-
ставляется достоверная 
информация, наши кор-
респонденты стараются 
правдиво рассказать чи-
тателям о самом важном. 
Она с честью выполняет 
роль летописца главных 
событий района. По га-
зетным подшивкам можно 
изучать историю родного 
края.

Наше издание постоян-

но развивается, 
углубляет свое 
содержание в 
соответствии с 
запросами чита-
телей, требова-
ниями времени, 
стала выходить 
в полноцветной 
печати. Сегодня 
в редакции ра-
ботает дружный 
и сплоченный 
коллектив, ко-
торым руково-
дит молодой и 
целеустремлен-
ный директор 
Абеуова Гуль-
нур  Оналысов-
на. Ей помогают 
ответственный 
секретарь Ба-
хыт Кигамбеко-
ва, фотокорре-
спондент Кайрат 
Блялов, главный 
бухгалтер Вене-
ра Ариткулова, 
корреспондент 
Меруерт Балке-
ева, водитель 
Нурбол Айгожин. 
Мы благодарим  
читателей за 
верность нашей 
газете, всех тех. 
кто ждёт её, зво-
нит и пишет в 
редакцию.

З.Надирова
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БІЛІМ / ОБРАЗОВАНИЕЖАЗ - 2018
Балалардың жол-көлік жарақатын ескерту және алдын алу, судағы қауіпсіздігі мен өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Абай атындағы жалпы білім беретін мектеп жанындағы  
«Бәйтерек-2018» лагерінде  «Қауіпсіз жаз-2018» акциясының ашылуы  ұйымдастырылды. Акция 
аясында  Топар кенті полиция бөлімінің  кәмелеттік жасқа толмаған істері жөніндегі инспектор  
аға лейтенант Ниязбекова А.Қ. лагерь тәрбиеленушілерімен кездесіп, үгіт-насихат жұмысын 

жүргізді. Сонымен қатар лагерь тәрбиеленушілері Топар кенті су құтқару станцияның маманда-
рымен кездесіп, судағы қауіпсіздік ережелерімен танысып шықты. Осы акция аясында қауіпсіздік 
ережелерін жетік меңгерген  лагерь тәрбиеленушілері үшін алаңдамауға толық негіз бар.

Жазғы демалыс күндерінің басталуына орай маусым айының 15-і күні Қоянды негізгі 
орта мектебінде  «Қауіпсіз жаз-2018» дәстүрлі акциясын өткізді. Биыл екінші жыл қатарынан 
ұйымдастырылған науқанның негізгі мақсаты - жаз айларындағы балалардың өзен-көлдерде, 
елдімекен ішінде, жолдарда өмір қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.

Атаулы акцияның маңызы мен жасөспірімдердің жазғы демалыс уақытын қауіпсіз өткізуі 
бүгінгі күннің басты мәселесі екендігін мектеп директоры Н. С.Әбішев: «Жазғы демалыс күндері 
мектеп оқушыларының оқудан бой жазып, жаңа оқу жылының алдында күш жинайтын кезеңі. 
Осынау тұста әрбір оқушы қайда барса да, өзінің өмірінің қауіпсіздік жауапкершілігін сезіне 
білуі керек, - деп, барша оқушыларға қызықты демалыс күндерін тіледі. Айта кету керек, түрлі 
науқандық шаралармен ғана емес, мектептердегі үздіксіз жүргізіліп келе жатқан жол қауіпсіздік 
ережелерін оқытудың нәтижесі болса керек, мектептің бүлдіршіндері көңілді әуенге флэшмоб 
биледі. 

Өзенге, көлге барсаңыздар ересек адамдармен, өздеріңіздің үйреншікті орындарыңызға 
барғандарыңыз абзал. Себебі, судың астында ми-батпақ, терең шұңқырлар болады», - деп 
түсіндіріп Н.Макерман оқушылардың алдарында құтқару шараларын жүргізу, су жұтқан адамға 
алғашқы көмек түрлерін жасау сияқты жаттығуларды көрсетіп, қандай жағдай болмасын, көмекке 
ересектерді шақыру қажет екендігін қатаң тапсырылды. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей жаз уақыты балалардың бос уақытының көп болуымен ғана 
емес, жолдарда автокөліктердің көп қатынауымен де ерекшеленеді. Көшеде танымайтын адам-
дармен сөйлесуге, олардың көліктеріне отыруға немесе берген заттарын тұтынуға болмайды. 

Қандай бір жағдайлар орын алса, ата-аналарыңызға айтып, өз беттеріңізбен әрекет жаса-
удан аулақ болыңыздар,-деді. Оқушылар да әңгіме барысына белсенді қатысып, сауалдарын 
қойды. Мерекелік акция барысында оқушылар өзара жылдамдықтарымен, тапқырлықтарымен, 
күштерімен бақ сынасып, жеңіске жетті.

Әрине, жеңіске жеткендер марапатталып, жеңіліс тапқандар күш-қуатпен қайраттанды. Ең 
бастысы, алдағы демалыс күндерінде айтылған қауіпсіздік шараларын қатаң сақтанып, мек-
тепке, достарға, ұстаздарға оралу. Әрбір баланың ертеңі жарқын болуы үшін бүгіннен бастап 
өзінің және айналасындағы адамдардың денінің саулығына жауапкершілікпен қарай білуі қажет.

Н.Макерман
Қоянды негізгі орта мектебінің директордың тәрбие ісінің орынбасары 

МЕН ЖӘНЕ КІТАП
А д а м  б а л а -

с ы  з а м а н ғ а  с а й 
білімді, мәдениетті, 
а д а м г е р ш і л і к т і , 
ү л к е н д і  с ы й л а у, 
ш ы н д ы қ т ы  к і т а п 
оқу арқылы өз бой-
ына сіңіреді. Бала-
ны кітап оқуға бау-
лу және балаларға 
кітап оқуды сүюге 
жан-жақты көмектесу 
б а с т ы  м а қ с а т . 
Осы  алға  қой ған 
мақсаттың орында-
луы үшін Ақбастау 
ауылдық кітапханасы 
м е н  А қ б а с т а у 
о р т а  м е к т е б і н і ң 
бірігуімен  ауылдық 
кітапханада жазғы 
сауықтыру лагеріне 
қ а т ы с у ш ы л а р ы , 
ба с тау ы ш  с ы н ы п 
оқушылары арасында «Мен және кітап» атты дөңгелек үстел өткізілді. Іс-шара өту кезінде 
балаларға мультфильмдер көрсетіліп, балалармен ашық әңгіме өткізілді. Мұндай іс-шаралар 
тек жоспар бойынша ғана емес, күнделікті өтетіні жайлы оқушыларға ескертілді.

Қазақ атамыз айтқандай, баланы жастан демекші балаларды жастайынан кітапқа баулы үшін 
қызықты ертегілер оқу және әңгімелеуге үйрету қажет. Сонымен қатар барлық тәрбие ананың 
ақ сүтімен берілетіндігі жөнінде жас аналарға кеңес беру  керек. Сол себептен балаларды кітап 
оқуға баулу туралы  ата-аналармен әңгімелер жүргізілуде.

С.Жакаева Ақбастау ауылдық кітапханашысы

Ж а з ғ ы 
демалыстың баста-
луы көңілді кезең 
ба л а л а р  ж аз ғ ы 
лагерлерге, түрлі 
демалыс орында-
рына, табиғат ая-
сына қыдырып, бір 
демалып қалады. 
Б а л а л а р д ы ң 
бос уақыттарын 
құнарлы өтк і зу, 
денсаулықтарын 
с а у ы қ т ы р у , 
қауіпсіздіктеріне 
жауап беру, әрине 
үлкендердің, ата-
аналардың және 
ж а з ғ ы  л а г е р д і 
ұйымдастырушы 
лагерь ұжымының  
үлесінде. Осы мақсатта Мичурин НОМ 
«Ертегілер елінде» атты жазғы лагері жа-
уапты жұмыс атқарып жатыр. Күнделікті 
лагерге демалушыларды қабылдап алудан 
кейін, балаларды міндетті түрде техника 
қауіпсіздігі, түрлі қауіпсіздік ережелері туралы 
нұсқаулармен таныстырып, танымды ақпарат 
береміз. Түрлі қойылымдар, саяхаттар, кез-
десулер ұйымдастыру арқылы, балаларға 
ақпаратты тек алып қана қоймай, түрлі өмірлік 
жағдайларда қолдана білуге жетелейміз.

15.06.18 ж.  таңертеңгілік уақытта лагерь 
қонақтарымен «Жарақаттану мен жазатайым 
жағдайлардың алдын алу» туралы әңгіме 
дүкен құрдық.

Ол жағдайлардың алдын- алу бойынша 
балаларға кеңінен ақпарат бердік. Бала-
лар ауыл тұрғындары болғандықтан осы 
жағдаяттардың ішінен өздерін қараусыз 
жүрген иттерден қалай қорғау керек, егер 
жағдай ушығып жатса, қандай шаралар 
қолдану керек деген сияқты жағдаяттар 
талқыланды.    Сәтті болған жағдай сол күні 
бізді көптен күттіріп жүрген Долинка кентінің 
Сангород мекеніндегі кинологиялық қызметтер 
орталығы қонаққа шақырды. Зоналық кине-
логия қызметкерлері балалардың келу сәтін 
кинологтардың 5 күндік сайыс кезеңін мара-
паттаумен байланыстырған екен. 

Мичурин НОМ жанында  өртсөндіруші 
қызметкерлерімен кездесу ұйымдастырылды. 
Бұл балалардың жазғы демалыс уақытындағы 
қауіпсіздігі үшін табылмайтын ақпарат болды.

Абай ауданының ТЖ өрт сөндіру бойынша 
қызметкерлері балаларға автоцистерналы өрт 
сөндіргіш машинамен таныстырды. Автоци-
стерналы ӨСА өрт ошағына шашылатын өрт 

Жаз жайнатып, күн күлдіріп  
біз лагерге барамыз

сөндіргіш заттармен бірге өрт сөндірушілерді 
де алып жүреді және өрт сөндіруге қажет әр 
түрлі құрал-жабдықтармен жабдықталады. Өрт 
сөндіру сатысы, жарықтандыру, техникалық, 
т.б. мақсаттарға арналған құралдармен 
жабдықталған автомобиль арнайы ӨСА 
деп аталады. Техника қызметтің ӨСА өрт 
ошағына өрт сөндірушілерді, бөлме ішінен 
түтін соратын және оған таза ауа айдайтын, 
үйді бұзатын не тесетін, жөндейтін, т.б. құрал-
жабдықтарды тасиды. Көмекші ӨСА ірі өрт 
сөндіру кезінде өрт сөндіру техникасының 
жұмысына көмек (жанар май құяды, жөндейді, 
тех. қызмет көрсетеді) көрсетеді, т.б. мақсаттар 
үшін пайдаланылады. Барлық ӨСА-н өзге 
көлік түрлерінен оңай ажырату үшін қызыл 
түске (немесе қызыл және ақ) бояйды. ӨСА 
көк сәулелі шамшырақпен және сирена-
мен жабдықталады. Балалар өрт сөндіру 
қызметкерлеріне өздерінің қызықтыратын 
сұрақтар қойды. Миша машинаға қанша 
тонна су сиятынын және үстіндегі сатысының 
неше метр екенін сұрады. Машина 2 т. суды 
еңсереді екен, ал сатысының ұзындығы 
үш қабатты үйдің биіктігімен бірдей екен. 
Балаларға ӨСА барлық бөліктерінің қызметтері 
көрсетілді. Риза болған балалармен өрт 
сөндіру қызметкерлеріне алғысымызды айтып 
шығарып салдық.

Лагерь ұжымы болса, жасөспірімдер 
мен балалардың жазғы демалыс уақытында 
қауіпсіздігін сақтау мақсатында  «Қауіпсіз 
жаз-2018» облыстық акциясы бойынша 
жоспарланған жұмыстарын жалғастыра  
бермек.

Ж.Куйкентаева Мичурин НОМ I кезең  
жазғы лагерь басшысы 

Баланы бастан патриоттық рухқа тәрбиелеу үшін, отанға деген сүйіспеншілік сезімін  бойына 
сіңіруіне демеу беру мақсатында жетекшілерімен  Абай ауданының ІІБ-на  жазғы демалыста  
жүрген  аудан  мектептеріндегі  бұлдіршіндер қонаққа келіп кетті.

Олар Абай ауданының ІІБ әкімшілік ғимаратын аралап, ондағы Ұлы Отан соғысы кезінде 
қаза тапқандармен, халқы үшін ерлік етіп түрлі ел билеген хандармен, түрлі халықаралық   
дау-дамайды шешкен  шешендермен, ғұламалар мен  жауға шапқан батырлардың  тарихымен 
және де халқының тыныштығы үшін  қанды қол қарақшылардың қолынан қаза тапқап  полиция 
қызметкерлерінің және де қазіргі таңда елі үшін аянбай, ереулі еңбек етіп отырған аудандық по-

лиция қызметкерлері жай-
лы    құлағдар болып, 
Абай аудандық ішкі істер 
басқармасының ауласында 
Қазақстан полициясының 
кәсіби мерекесі мен Астана 
қаласының 20 –жылдығына 
орай, қызмет бабында қаза 
болған қызметкерлердің 
қ ұ р м е т і н е  а ш ы л ғ а н 
мемориалдық тақта тасы 
қасында тұрып  бір ми-
нут үнсіздік жарияланып,  
балаларға  тарихтан сыр 
шертілді.  Балалар соңында  
Абай ауданының ІІБ по-
лиция қызметкерлерімен  
жақын танысып, полиция 
қызметкерлері балалар-
ды тәртіпті, өнегелі болуды және  ұялы телефонның пайдасы мен зиянын айтып, ұрлық, 
қарақшылықтан бойын аулақ ұстау керек екендігін түсіндіріп, балғын балалардың  ризашылығына 
бөленді. Қатарласып қол ұстасып, шуласқан бүлдіршіндер ары қарай  өмірдің жаңа  қырларымен 
танысуға  бет алып кете барды.

Ұ.Бөрібаева Абай ауданының ІІБ  МТАТ жетекші маманы 

ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ
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АДАМ. ҚОҒАМ. ЗАҢ / ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОНЛЕТО - 2018

С 18 по 20 июня в комплексе «Ақбұлақ» согласно утвержденному плану прошла акция 
«Безопасное лето 2018». 

Приглашенный сотрудник МЧС Дроздов Д.Г. рассказал детям о безопасном поведении 
младших школьников в период летних каникул.

Соб.корр.

ПРОСТО КАНИКУЛОВО
Лето - это подходящее время для развития и воспитания детей и важно не упустить те 

возможности, которые оно предоставляет. Разнообразная деятельность и новые впечатления 
ждут ребёнка  в родном селе и за его чертой, поэтому нужно подготовиться к активному познава-
тельному совместному отдыху с детьми, в процессе, которого так важно замечать необычное в 
простом: сверкание росы под утренним солнцем, краски вечернего заката, загадочность летнего 
звёздного неба, завораживающие звуки леса. При этом нужно не только увидеть интересное 
явление, но и суметь объяснить его ребёнку. 

В нашем комплексе 1 июня была открыта летняя площадка «Қуаныш қаласы».  Для наших 
любознательных первоклассников это стало самым ярким событием. Здесь они нашли для 
себя  занятия по интересам,  творческие лаборатории, а самое главное они почувствовали 
себя создателями чего-то нового и интересного. Идея нашей летней пришкольной площадки –  
строительство города «Қуаныш қаласы». Опираясь на эту идею, в первый день открытия нашей 
площадки, мы организовали строительные фирмы, которые будут «строить» город. Учащиеся 
торжественно дали клятву отдыхающего. Им были разъяснены правила и законы города.  Еже-
дневно,  каждая строительная фирма получала новое задание.  А к концу дня строила один 
или несколько домов. В конце дня каждый ребенок отмечал свое отношение к проведенным 
делам в виде смайликов на «Экране достижений», так же каждая фирма получала заветные 
бантики и приклеивала их на свои деревья. По итогам сезона все четыре строительные фирмы 
добились больших успехов и набрали равное количество бантиков.

 В рамках проекта «Қазақ әндері» в нашем городе прошло музыкальное мероприятие 
«Фабрика звезд» караоке. В день закрытия пришкольной площадки состоялся большой гала-
концерт «Каламбур» – мероприятие, посвященное  закрытию смены. Все ребята проявили свои 
творческие способности, умение держаться на сцене, фантазию, эстетический и художествен-
ный вкус. Самые активные были награждены дипломами. А концерт создал тёплую атмосферу 
прощания с городом радости. Хочется отметить и поблагодарить наших спонсоров - Караба 
С.. Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей, желаем Вам всяческих благ, 
здоровья, процветания и  тепла на Вашем жизненном пути.

 Хочется надеяться, что такой пример не останется незамеченным, послужит примером 
для других предпринимателей в оказании помощи детским учреждениям.

И.Соколова 
Директор КГУ КШДС «Ақбота» депутат от избирательного округа №13 

Лето – это время отдыха для школьников. 
Любимым местом отдыха ребятишек является 
Дом культуры «Энергетик». В летний период 
для детей из пришкольных лагерей «Достык», 
«Байтерек» и «Радуга» был подготовлен и 
проведен цикл увлекательных мероприятий 
и театрализованных представлений. Посещая 
различные мероприятия, ребята позабыли о 

компьютерах, телевизорах и видеоиграх, дети 
увлеченно занимались творчеством, обща-
лись со сверстниками, играли в подвижные и 
интеллектуальные игры, принимали участие 
в различных спортивных эстафетах.

Весь период сезона был расписан для 
ребят буквально по минутам.

Сезон развлечений начался со спортивных 
состязаний «Веселые старты», где перед 
началом соревнований свое мастерство по-
казали ребята, занимающиеся в секции каратэ 
«кёкушинкай» под руководством Бачурина 
Андрея. Активное участие в различных спор-
тивных эстафетахпринимали не только дети, 
но и их вожатые.

Команды соревновались друг с другом в 
быстроте, ловкости, умении прыгать, бегать и 
выполнять различные задания ведущих.

Ребята показали силу и командную спло-
чённость не только в спортивных состязаниях, 
но и в турнире по шашкам. По итогам сорев-
нования победителем стала Инкар Мухамет-
каримова-ученица школы имени Абая.

 В течение всего сезона ребята были во-
влечены в калейдоскоп различных событий. 
Каждый следующий день был непохож на 
предыдущий и наполнен новыми впечатле-
ниями и общением.

Ребят ожидал и приятный танцевальный 
сюрприз. Занятия по обучению флешмобу 
были включены в план мероприятий для 
пришкольного лагеря. Сложные, на первый 
взгляд, движения дети освоили с легкостью,с 
удовольствием повторяли танцевальные 
движения, лучшие танцоры получили сладкие 
призы.

 Море удовольствий и впечатлений ребя-
та получили от игры «Найди клад», который 
проводилсяна свежем воздухе по маршруту 
для каждой команды. Дети, дружно шли по 
запискам, которые вели к заветному кладу. 

Ребята получили массу положительных 
эмоций от увлекательного мероприятия.

Свои знания в области мультфильмов 
и сказок дети показали в интеллектуальной 
игре «Поле чудес». Отгадывая задания, 
ребятаотправились в путешествие в страну 
сказок, чудес и волшебства.Мальчики и де-
вочки с большой активностью отвечали на все 
вопросы и поддерживали участников игры.
Громкие аплодисменты не смолкали в честь 
победителя Парфенковой Софии – ученицы 
школы имени П. Корниенко.

А в завершение сезона ребята из при-
школьных лагерей были приглашены в 
уютный зрительный зал Дома культуры на 
просмотр мультипликационных фильмов«В 
мире сказок».

Дом культуры «Энергетик» всегда с радо-
стью вносит частичку сказки и волшебства в 
жизнь юных топарцев.

С.Ербаева 
культорганизатор ДК «Энергетик» 

п. Топар

ДК «Энергетик» - центр отдыха для 
пришкольных лагерей поселка Топар

Спасибо вам за труд нелегкий, доктора!
Каждый год в третье воскресенье июня в нашей стране отмечается профессиональный 

праздник людей в белых халатах – День медицинского работника. Труд медицинских работни-
ков – это высокое служение во имя и благо людей. Перед профессией врача во все времена 
люди преклонялись и ценили ее уникальность. 

День медицинского работника – это хороший повод собраться, ощутить свою значимость, 

незаменимость в обществе, отметить истинных профессионалов и просто расслабиться среди 
тяжелых будней. 

В предверии праздника Дня медицинского работника в сельском Доме культуры совместно 
с модельной сельской библиотекой была проведена встреча «Спасибо вам за труд нелегкий, 
доктора!»  с работниками фельдшерского – акушерского пункта села.

Работники Дома культуры подготовили замечательную концертную программу.  Библи-
отекарь подготовила для просмотра веселые поздравительные видеоролики с шуточными 
вопросами викторины. Аким Кулаайгырского сельского округа Кенжебаев Н. С. поздравил ме-
дицинских работников с праздником,  пожелал здоровья, семейного благополучия, благодарных 
пациентов, поблагодарил за терпение, доброту и тяжелый труд. Председатель совета ветеранов 
села Маюрова Г. М. выступила с приветственным словом, рассказала о каждом медицинском 
работнике нашего села и выразила всем благодарность от населения и совета старейшин села. 
Никто не заметил пролетевшего времени, у всех было позитивное настрение, смех и улыбки. 

В библиотеке фельдшер Танхаев Р.  для детей, посещающих летнюю оздоровительную 
площадку Топарской ОШ провел профилактическую беседу  «Здоровье – это здоровый образ 
жизни».

Т.Адильбекова 
ФБС № 11 с. Кулаайгыр

С областного слета – 
с победой в двух номинациях!

С 4 по 6 июня 2018 года состоял-
ся XIX слет ЮИД, который прошел в 
Бухар - Жырауском районе на базе 
санатория «Березняки». Меропри-
ятие организовано в честь юбилей-
ной даты создания ЮИДовского 
движения «ЮИДу – 45! Мы славим 
праздник добрыми делами». 

18 команд из разных регионов 
области   боролись  за звание силь-
нейшего. В программе слета пред-
усмотрены соревнования по восьми 
номинациям: смотр строя, юные 
регулировщики, знатоки ПДД, юные 
санитары, турнир эрудитов, конкурсы 
агитбригад, лучший пропагандист до-
рожной безопасности 
(среди сотрудников 
МПС ДВД) и откры-
тая перемена (среди 
работников образо-
вания).

Команда Абайско-
го района «Сигнал», 
которую представля-
ла Коксунская ОШ, 
стала победителем в 
конкурсе агитбригад 
и каждый участник  
команды получил 
сертификат на приоб-
ретение спортивных 
товаров. 

Руководитель ко-
манды Абайского рай-
она старшая вожатая 
школы Мищенко А.Н. заняла 1 место в номинации «Открытая перемена».

Сотрудник УИП ГЮП МПС УВД Абайского района старший лейтенант Шонаев Г. Н., кото-
рый сопровождал нашу команду, принимал активное участие на этапе «Лучший пропагандист 
дорожной безопасности».

В свободное от соревнований время ЮИДовцы принимали активное участие в  различных 
спортивных и культурных мероприятиях. 
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Информация субъекта естественной монополии об исполнении 
инвестиционной программы (проекта) на 2017 год 

ТОО «Абайлық жылу жүйелері» 
наименование субъекта, вид деятельности
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тепловой 
сети 40 
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3.1. комплекс 
оборудова-
ния сетевой 

безопас-
ности

компл. 14 14    28,00    28,00    0,00

3.2. программ-
ное обе-
спечение 
Microsoft 

Oficce

шт 14 14    419,86    419,86    0,00

3.3. программ-
ное обе-
спечение 
Windows

шт 14 14    588,00    588,00    0,00
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Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл Агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті

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

маттарды қабылдау жүргізеді.
Департамент басшысының және оның орынбасарларының азаматтарды

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
№ Азаматтар мен кәсіпкерлерді қабылдау 

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

Азаматтарды қабылдау күні мен 
уақыты

Байланыс 
ақпараты

1 Департамент басшысы  – Әдеп кеңесінің 
төрағасы

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

50-33-83

2 Департамент басшысының орынбасары - Әдеп 
жөніндегі кеңес хатшылығының менгерушісі

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

Апта сайын сейсенбі және жұма 
күндері сағат      16.00-18.30 аралығында

50-33-83

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

50-33-83

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

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

50-40-75

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

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

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

ГРАФИК ПРИЕМА граждан Руководителя 
Департамента и его заместителей 

№ Должность лица, проводящего прием 
граждан и предпринимателей

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

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

1 Руководитель Департамента - Пред-
седатель Совета по этике

Сарсенов Жандос Ше-
ралыевич

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

50-33-83

2 Заместитель руководителя Депар-
тамента

Ахметов Берик Мухамед-
жанович 

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

50-33-83

3 Заместитель руководителя Депар-
тамента

Медет Талант Бакбер-
генович 

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

50-33-83

4 Уполномоченный по этике Шахмерденов Айдын 
Багдатович 

Ежедневно с 09:00-18:30ч. 50-40-75

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

Выдается  индивидуальным предпринима-
телям, в том числе выращивающим крупный 
рогатый скот мясного направления, крестьян-
скому хозяйству, фермерскому хозяйству и 
юридическим лицам, занимающихся только 
животноводством.

В рамках выдаваемого программы креди-
тования «Сыбаға» низкий процент, длитель-
ный срок займа. Эта программа финансиру-
ется из программы продуктивной занятости 
и массового развития предпринимательства 
и из собственных средств АО «Фонд под-
держки сельского хозяйства». В частности, 
если максимальная сумма кредита, финанси-
руемая из средств программы продуктивной 
занятости и массового развития предприни-
мательства - 12 000 000 тенге, ставка возна-
граждения - 4% годовых, максимальный срок 
- 84 месяца, льготный период до 24 месяцев. 
Если выдается из собственных средств АО 
«Фонд поддержки сельского хозяйства», то 
максимальная сумма кредита - 40 000 000 
тенге, ставка вознаграждения - 14% годовых 
(10% годовых на условиях субсидирования), 
максимальный срок - 180 месяцев, льготным 
периодом до 24 месяцев.

Основные требования, предъявляемые по 
данной программе: 

- • наличие помещения для содержания 
скота;

- ветеринарно-санитарное состояние села 
должно быть благополучным;

- обеспеченность кормами (должны быть 
пастбища, сенокосы, пашня), пастбищных 
площадей в собственности, из расчета на-
личия 3 га на одну голову крупного рогатого 
скота. Не разрешается заключение договора 
о совместной деятельности на использование 
земельными угодиями.

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ «СЫБАҒА»
- наличие договора на сдачу полученного 

приплода КРС с откормочной площадкой от 
1000 скотомест.

Основные требования, предъявляемые на 
приобретение крупного рогатого скота:

- Сумма кредита на приобретение маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота, техни-
ки и оборудования не должна превышать 15 
млн. тенге, на оборотные средства не должен 
превышать 5 млн тенге.

- Приобретаемый скот должен быть только 
импортированный из дальнего и ближнего 
зарубежья.  Не допускается приобретение 
поголовья скота из Казахстана.

- Возраст приобретаемого скота: возраст 
породистого скота, ввозимых из стран дальне-
го зарубежья, должен быть от 8 до 26 месяцев. 
Возраст породистого скота, ввозимых из стран 
ближнего  зарубежья, должен быть от 12 до 
26 месяцев.

Есть возможность поставить в качестве 
залогового имущества независимо от времени 
залога автотехнику, объекты строительства 
в удовлетворительном состоянии, имеющие 
документы, прошедшие юридическию реги-
страцию в сельской местности. А также есть 
возможность поставить дополнительную га-
рантию на приобретаемый скот, технику. Сто-
имость залогового имущества должна быть 
достаточной для покрытия кредита на 100%. 
От залогодержателя требуется платежеспо-
собность и финансовая устойчивость, отсут-
ствие задолженности за последние 6 месяцев 
по налогам и другим обязательным платежам 
в бюджет, отсутствие задолженности перед 
финансовыми учреждениями и БВУ, требуется 
наличие инфраструктуры, базы-помещения, 
необходимой для выращивания скота. 

АО «Фонд поддержки сельского хо-
зяйства».

Сыбаға бағдарламасының шарттары 
қандай?

Ет бағытындағы мүйізді ірі қара малының 
экспорттық әлеуетін дамыту мақсатында 
қабылданған «Сыбаға» бағдарламасы - ауылдағы 
мал өсіріп отырған, оның басын көбейте түссем 
деген ағайынға берілген зор мүмкіндік. Ол 
шаруашылықтардағы, малдың ет өнімділігін 
арттырып, еттің өзіндік құнын арзандатуды, мал 
басын өсіріп, мал шаруашылығы саласында 
қосымша жұмыс орындарын ашуды көздейді.

«Сыбаға» аясында берілетін несиенің 
үстеме пайызы төмен, қайтару мерзімі ұзақ. Бұл 
бағдарлама Нәтижелі жұмыспен қамту және 
жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының 
қаржысынан және «Ауыл шаруашылығын қолдау 
қоры» АҚ өз қаржысынан қаржыландырылады. 
Мәселен, Нәтижелі жұмыспен қамту және жап-
пай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының 
қаржысынан қаржыландырылатын болса ең 
жоғары несие сомасы - 12 000 000 теңге, сыйақы 
ставкасы - жылдық 4%, ең ұзақ мерзімі - 84 ай, 
24 айға дейін жеңілдетілген кезеңімен беріледі. 
Егер  «Ауыл шаруашылығын қолдау қоры» АҚ 
өз қаржысынан қаржыландырылатын болса ең 
жоғары несие сомасы - 40 000 000 теңге, сыйақы 
ставкасы - жылдық 14% (жылдық 10% субсидия-
лау шартымен), ең ұзақ мерзімі - 180 ай, 24 айға 
дейін жеңілдетілген кезеңімен беріледі.

Бұл несие тек қана мал шаруашылығымен 
айналысатын, соның ішінде етті бағыттағы ірі 
қара өсіруші жеке кәсіпкерге, шаруа қожалығына, 
фермерлік шаруашылыққа және заңды тұлғаларға 
беріледі.

Бұл бағдарлама бойынша қойылатын негігі 
талаптар:

• Сатып алынатын малды және өзінің малын 
ұстайтын қораның болуы.

• Мал ұстайтын ауылдың ветеринарлық 

санитарлық ахуалы таза болуы керек.
• Мал азығымен қамтамасыз етілуі керек 

(жайылым, шабындық, егістік жерлері болуы 
қажет), бір бас ірі қара малға 3 га жайылым 
жер молуы міндет. Бұл жерде жерді басқа бір 
шаруашылықпен бірігіп пайдалануға келісім шарт 
жасауға болмайды. 

• Ірі қара 1000 бастан артық ұстайтын 
бордақылау алаңдарымен, төлден шыққан 
бұқашықтарды өткізуге келісім шарттың болуы 
керек. 

Ірі қара малды сатып алуға қойылатын 
негізгі талаптар:

• Несиеге аналық ірі қара мал алуға болады, 
техника оборудования алуға болады, оның сом-
масы 15 млн теңгеден аспау керек, айналымға 5 
млн теңгеден аспау керек.

• Сатып алынатын мал тек шетелден алынуы 
тиіс. Қазақстанның ішінен мал басын сатып алуға 
болмайды.

• Сатып алынатын малдың жасы: Алыс 
шетелден әкелетін асыл тұқымды малдың жасы 
8 ай мен 26 айдың арасында болуы керек. Таяу 
шетелден әкелетін асыл тұқымды малдың жасы 
12 ай мен 26 айдың арасында болуы керек.

Кепілдік мүлік ретінде тұрғызылған уақытына 
қарамастан, ауылдық жердегі құжаттары заңды 
тіркеуден өткен, жағдайы қанағатанарлық барлық 
құрылыс нысандарды, автотехникаларды қоюға 
мүмкіндік бар. Сонымен қатар сатып алынатын 
малдың, техниканың өзін қосымша кепілдікке 
қоюға болады. Қойылған кепілдік мүліктің құны 
алынған несиенің 100 пайызын жабуға жеткілікті 
болуы тиіс. Қарызгерден төлем қабілеттілігі мен 
қаржылық тұрақтылығы, салыққа, бюджетке 
және де басқа міндетті төлемдер бойынша 
соңғы 6 айда қарызының болмауы (банктерге 
де берешегі болмасын), малды өсіруге қажетті 
инфрақұрылым, қора-жайы болуы талап етіледі.

«СЫБАҒА» НЕСИЕ БАҒДАРЛАМАСЫ

КОНКУРС ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
Конкурсты ұйымдастырушы: Қарағанды облысының кәсіпкерлік басқармасы» ММ.
Орналасқан жері: Қарағанды қ., Әлиханов к.-сі, 13 үй; пошталық мекенжайы: 100008, 

Қарағанды қ., Әлиханова к.-сі, 13 үй; электрондық пошта мекенжайы: mb2@krg.gov.kz ;байланыс 
телефоны 8/7212/42-50-69;

Конкурс нысанасы: «Бизнестің жол қартасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде ісін жаңа бастаған 
кәсіпкерлерге, жас кәсіпкерлерге, әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан асқан адамдарға 
(өз бизнесін құруға) мемлекеттік гранттар беру.

Конкурс нысаны: ашық конкурс.
Конкурсқа қатысу үшін өтінім берілетін жер:
1. Қарағанды облысының кәсіпкерлік басқармасы» ММ – : Қарағанды қ., Әлиханов к.-сі, 13 

үй; пошталық мекенжайы: 100008, Қарағанды қ., Әлиханова к.-сі, 13 үй; электрондық пошта 
мекенжайы: mb2@krg.gov.kz ;байланыс телефоны 8/7212/42-50-69;

Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: конкурсқа қатысу үшін үміткерлер көрсетілген 
мекенжайға өзі, пошта арқылы немесе өзінің өкілетті өкілі арқылы бекітілген нысан бойынша 
конкурстық өтінім мен толық құжаттама топтамасын береді.

Конкурстық құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2018 ж. «14» маусымынан бастап 2018 ж. «28» 
маусым аралығында, жұмыс күндері сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін (жергілікті уақытпен)

Өтінімдерді беру басталатын күні мен уақыты: 2018 ж. «14» маусым сағат 09.00 (жергілікті 
уақытпен)

Өтінімдерді беру аяқталатын күні мен уақыты: 2018 ж. «28» маусым сағат 13.00 (жергілікті 
уақытпен)

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін түскен өтінімдер қабылданбайды. Осы хабарландырумен 
және конкурстық құжаттамамен www.dkb2020.kz сайтында танысуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Организатор конкурса: ГУ «Управление предпринимательства Карагандинской области».
Местонахождение: г.Караганда, ул. Алиханова, д.13; почтовый адрес: 100008, г.Караганда, 

ул. Алиханова, д.13; адрес электронной почты: mb2@krg.gov.kz ;контактный телефон 8/7212/42-
50-69

Предмет конкурса: предоставление начинающим предпринимателям, молодым пред-
принимателям, женщинам, инвалидам и лицам старше 50 лет государственных грантов (на 
создание собственного бизнеса) в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020».

Форма конкурса: открытый конкурс.
Место подачи заявок для участия в конкурсе: 
1. ГУ «Управление предпринимательства Карагандинской области» г.Караганда, ул. Али-

ханова, д.13; почтовый адрес: 100008, г.Караганда, ул. Алиханова, д.13; адрес электронной 
почты: mb2@krg.gov.kz ;контактный телефон 8/7212/42-50-69

Порядок предоставления конкурсной документации: для участия в конкурсе претенденты 
представляют по указанному адресу лично, по почте или через своего полномочного предста-
вителя заявку по утвержденной форме и полный пакет конкурсной документации.

Сроки предоставления конкурсной документации: с «14» июня 2018 г. по «28» июня 2018 
г. в рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов (время местное).

Дата и время начала подачи заявок: «14» июня 2018 г. 
с 9:00 часов (время местное).
Дата и время окончания подачи заявок: «28» июня 2018 г.
до 13:00 часов (время местное).
Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат. С настоящим 

объявлением и конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте www.dkb2020.kz.

После смерти Пырова Ивана Васильевича, умершего 22 декабря 2017 года. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Бейсенбековой Дариге Аскаровне, по адресу: г.Абай, ул.Абая 54, кабинет 
8, тел.87024441894.

После смерти Жгута Любовь Федоровны, умершей 09 мая 2018 года. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бейсенбековой Дариге Аскаровне, по адресу: г.Абай, ул.Абая 54, кабинет 8, 
тел.87024441894.

После смерти Филиппова Владимира Владимировича, умершего 12 июня 2018 года. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Новикова Сергея Николаевича, умершего 14 апреля 2018г., заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», 
тел.(872131) 2-03-84, 87757416333.

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

жауап береді. 
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16 июня на городском стадионе «Жигер» состоялся благотворительный забег «Алға басу 
- движение вперед» среди  государственных служащих Абайского района, посвященный Дню 
государственного служащего в рамках чествования 20-летия органов государственной службы. 
В этот же день государственные служащие соревновались в асык ату.  В соревнованиях при-

няли участие государственные служащие, члены их семей и любители спорта. Также в этот 
день прошел велопробег.  Цель  данных мероприятий - это  развитие массовых видов спорта, 
пропаганда здорового образа жизни среди государственных служащих и повышение имиджа 
государственной службы, оттачивания мастерства участвующих в спортивных соревнованиях, 
оказания поддержки благотворительному фонду «Дом».

В преддверии 20-летия  Астаны, в честь Дня государственного служащего единым стартом, в 
один день, в один час, во всех областных центрах, городах Астана и Алматы прошел массовый 
легкоатлетический забег среди государственных служащих.  Стоит отметить, что собранные 
средства за счет соревнования будут направлены на лечение больных детей и перечислены  
на счёт благотворительного фонда «Дом».

С приветственным словом к участникам забега обратились секретарь районного мас-
лихата Б.А.Цай, первый заместитель председателя районного филиала партии «Нұр Отан» 
Н. Р.Адашев, главный специалист Департамента Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области Г.О. Ма-
диева. И вот прозвучал сигнал и участники забега устремились вперед, в этот день не было 
проигравших. Все  участники забега получили массу положительных эмоций. 

По окончании забега  состоялось торжественное вручение сертификата госслужащим 
участникам забега.

К.Блялов

КОРТ БОЛЬШОГО ЗНАЧЕНИЯ
20 июня в п.Карабас состоялось торжественное открытие многофункционального спор-

тивного корта на территории школы №15.  Он был построен за счет финансовых средств, 

выделенных из районного бюджета. Организаторы мероприятия празднично оформили корт 
воздушными шарами, баннерами и раз-
ноцветными флагами. На праздник пришли 
родители и дети, ветераны педагогического 
труда и спортсмены.

О развитии спорта в стране и в райо-
не, необходимости вести здоровый образ 
жизни в поздравительных речах отметили 
секретарь районного маслихата Б.А.Цай, 
первый заместитель председателя районно-
го филиала партии «Нұр Отан» Н.Р.Адашев, 
член местного сообщества п.Карабас 
Ф.Л.Атбекова.

Выступление агитбригады школы №15 
было ярким, интересным и позитивным. 
В центр корта почередно выходили фут-
болисты, боксеры, баскетболисты, борцы. 
Такой физкультпрвет никого не оставил 
равнодушным. В торжественной обстановке 
Борис Александрович от имени акима райо-
на передал в дар школе спортивные мячи. 

Праздничное мероприятие продолжи-
лось товарищеским матчем по футболу 
между старшеклассниками. 

Соб.корр.

21.06.2018года  
на спортивном ста-
дионе Учреждения 
АК-159/9 ДУИС по 
Карагандинской об-
ласти, согласно ут-
вержденного плана 
спортивных меро-
приятий состоялась 
красочное шоу со 
спортивными атри-
бу та м и  « Л ет н я я 
Спартакиада - 2018».

Торжественное 
открытие Летней 
Спартакиады-2018, 
п р и у р оч е н н о е  к 
празднованию 20 - 
летия города Аста-
ны, началось с ис-
полнения Гимна Ре-
спублики Казахстан. 
С поздравительной 
речью выступил за-
меститель началь-
ника подполковник 
юстиции Турсунха-
нов С.А., он с гор-
достью отметил, что подобные мероприятия 
проводятся в учреждении ежегодно и благо-
приятно влияют на морально-психологический 
и спортивный облик осужденных. В качестве 
жюри на данное спортивное шоу были пригла-
шены: и.о. акима Коксунского сельского округа 
Невструева П.Д., менеджер по персоналу 
производственного участка № 9 РГП «Енбек-
Караганды» Коваленко В.И., директор дома 
культуры с.Коксу Сергеева И.А., специалист 
по делам молодежи и спорта аппарата акима 
Коксунского сельского округа Терновская Н.А., 
учитель физической культуры общеобразо-
вательной школы № 1 при исправительном 
учреждении  Жакенов М.К.

Официальная часть мероприятия на-
чалась с представления команд, отличив-
шихся талантами мастерства, харизмы и 
пластичности. В миг на спортивной площадке 
зажглись новые звезды спорта. В сопрово-
ждении барабанного оркестра, осужденные 

продемонстрировали самые смелые эле-
менты художественной гимнастики. В ходе 
всей спортивной программы чувствовалась 
любовь к спорту, Родине, чему и посвящена 
данная Спартакиада. В течение двух месяцев 
будут включены следующие спортивные дис-
циплины: соревнования по метанию ядра, 
по метанию колец, по бегу с препятствиями, 
эстафета, волейбол, соревнования по дартсу, 
по спортивной ходьбе,  теннис и т.д.

Команды представлены, рапорта сданы! 
Удачи, смелых побед и всего самого доброго 
пожелала и.о. акима с. Коксу Невструева П.Д.

Яркие и творческие моменты Летней 
Спартакиады-2018 направлены на укрепле-
ние позитива, здорового образа жизни среди 
осужденных.

Н.Салфетникова 
Начальник ОВиСПРСО учреждения 

АК-159/9 ДУИС по Карагандинской обла-
сти майор юстиции   

ВСЕГДА ВПЕРЁД 
СО СПОРТИВНЫМ РВЕНИЕМ!


