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қиқатА Б А Й

МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

23 июня на площади район-
ного ДК прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню 
государственного служащего и Дню 
казахстанской полиции.

С поздравительной речью в 
адрес государственных служащих 
и полицейских выступил аким рай-

она Бауржан Асанов. Глава района 
подчеркнул роль сотрудников го-
сударственной службы в развитии 
страны,  он призвал их эффективно 
обеспечивать обратную связь с на-
селением, своевременно реагиро-
вать на все нерешенные вопросы 
и  способствовать их разрешению. 
Оправдать высокое доверие народа 
является главной задачей и для по-
лиции. От работы полицейских во 
многом зависит социальная, полити-
ческая и экономическая ситуация в 
регионе, спокойствие и уверенность 
граждан. Все это требует высоко-
го напряжения, внутренней силы, 
воли и мужества. Отдельные слова 
благодарности за службу  Бауржан 
Конирбаевич выразил ветеранам 
полиции и государственной службы.

- Дорогие друзья! Поздравляю 
вас с профессиональным праздни-
ком! Желаю всем государственным 
служащим и сотрудникам полиции 
вдохновения, успехов в благород-
ном деле служения народу, добра и 
мира, мудрости и терпения. Пусть 
каждый прожитый день будет ос-
вещен радостью от осознания при-
частности к процессам создания 
государства и своей роли в обще-
стве, - отметил аким района.

За вклад в социально-экономи-
ческое развитие района и в честь 
празднования Дня государствен-
ных служащих Почетной грамотой 
акима Абайского района награ-
дили руководителя районного от-
дела строительства А.Е.Аскарова, 
заместителя руководителя рай-
онного отдела ЖКХ,ПТ,АД и ЖА 

Укрепляя Казахстанскую 
государственность

Е.О.Баймагамбетова, руководителя 
районного отдела физической куль-
туры и спорта А.М.Нурмуханова, 
главного специалиста районного 
акимата Б.Б.Токсамбаеву.

Благодарственного письма 
удостоены заведующая сектором 
районного отдела земельных от-

ношений, архитектуры и градо-
строительства Ж.Б. Жумабаева, 
главный специалист аппарата аки-
ма п.Топар А.С.Какенов, главный 
специалист аппарата акима села 
Дубовка Е.С.Оразбаева,  главный 
специалист  аппарата акима Самар-
ского сельского округа М.Н.Токенов, 
руководитель отдела экономи-
ки и государственных  закупок и 
активов аппарата акима г.Абай 
А.С.Шакенова.

За вклад в социально-экономи-
ческое развитие района и в честь 
празднования Дня  Казахстанской 
полиции Почетные грамоты и Бла-
годарственные письма вручили 
полковнику полиции, начальнику 
УВД Абайского района Т.К.Бакаеву, 
участковому инспектору местной 
полицейской службы УВД Абай-
ского района Г.Н. Абдыракманову, 
младшему опер уполномоченному 
отделения криминальной полиции 
УВД Абайского района М.Е. Кангожи-
ну, участковому инспектору полиции 
Топарского ОП Бурахан Берғанат, ко-
мандиру отделения взвода патруль-
ной полиции УВД Абайского района 
А.Ж.Тогжигитову, главному следова-
телю отдела следствия УВД Абай-
ского района А.А.Алмаганбетову.

Доброй традицией в Абайском 
районе стало вручение денежных 
сертификатов на профессиональ-
ные праздники. В этот день состо-
ялось чествование ветеранов госу-
дарственной службы, наставников, 
которые передали все свои знания 
и умения молодому поколению. 
За многолетний и добросовестный 

труд, сертификатами на сумму 
50000 тенге наградили Надирову 
Зылиху Сапияновну и Никитину 
Галину Андреевну. 

Аплодисментами встретили 
новость абайцы о том, что почетной 
грамотой  Руководителя департа-
мента агентства государственной 

службы и противодействию кор-
рупции по Карагандинской области 
удостоена руководитель отдела 
кадров районного акимата М.О. 
Копбаева.  За вклад в социально-
экономическое развитие области и 
активное участие в общественной 
жизни Почетной грамотой акима 
Карагандинской области награжден  
аким села Акбастау Б.М.Оразбеков.

Почетное право произвести на-
граждение областными наградами 
сотрудников полиции предоставили 
председателю Карагандинского об-
ластного филиала Казахстанской 
секции Международной полицей-
ской ассоциации, полковнику юсти-
ции в отставке А.А.Хегай. Среди 
награжденных- дознаватель отдела 
дознания УВД Абайского района, 
старший лейтенант полиции Д.А. 
Калиев и инспектор штаба, капитан 
полиции А.К.Нурмашева.

На мероприятии чествовали 
ветеранов труда, а также впервые 
поступивших на государственную 
службу молодых сотрудников, ко-
торые дали торжественную присягу 
служить делу укрепления  Казах-
станской государственности.

Виновников торжества и зри-
телей концертными номерами по-
радовали Боташ Ногаева, солисты 
театра детской песни «Жулдыз», 
вокальная группа  «Русалица». 
Патриотическая песня «Атамекен» 
в исполнении всех участников 
концертной программы  завершила 
праздничное мероприятие.

СҮЙІНШІ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
В канун Дня работников связи и информации  главный редактор 

районной газеты «Абай-Ақиқат» Гульнур Абеуова стала лауреатом 
премии акима Карагандинской области «Алтын Сұңқар» в номинации 
«За лучшее освещение сельской тематики». Данная награда свиде-
тельствует о журналистском таланте, высоком профессионализме, 
творческом потенциале молодого редактора.

Трудовую деятельность Гульнур Оналысовна начала в районке в 
2013 году в качестве корреспондета. Улыбчивая и симпатичная девуш-
ка быстро нашла общий язык с коллегами и читателями.  Выпускница 
Карагандинского государственного университета имени Е.А.Букетова 
демонстрировала отличные знания, стремилась к новым вершинам. 
Неоднократно Гульнур становилась победителем областных кон-
курсов среди СМИ. Целеустремленного корресподента заметили и в 
2016 году Гульнур Абеуову назначили главным редактором районной 
газеты «Абай-Ақиқат». 

Гульнур Оналысовна публикует в районной газете «Абай – Ақиқат» 
сотни статей, в которых находит отражение общественная и соци-
ально-экономическая жизнь города Абай и Абайского района. Она 
работает в различных жанрах: новостная и информационная заметка, 
зарисовка, интервью, расширенная корреспонденция, репортаж, раз-
вернутая статья. Тематика ее статей разнообразна: культура, спорт, 
здравоохранение, сельское хозяйство. Гульнур Оналысовна владеет 
двумя языковыми культурами, общается на казахском и русском 
языках. Уделяет огромное внимание пропаганде государственного 
языка, национального искусства и литературы, традиций казахского 
народа. Гульнур публикует свои статьи не только в районной газете 
«Абай – Ақиқат», но в областном издании «Орталық Қазақстан». В своих 
работах Гульнур Оналысовна верно отображает и передает читателям 
газеты актуальность проблем в районе. Как автора ее отличает тонкая 
наблюдательность и тщательность в подборе фактов. Точка зрения 
не только оригинальна, но и глубоко продумана. 

Редакция  районной газеты «Абай-ақиқат» поздравляет Гульнур 
Оналысовну с заслуженной наградой. Желаем хорошего настроения, 
воплощения в жизнь самых смелых идей и начинаний, новых твор-
ческих успехов, счастья и благополучия! 

Құттықтаймыз!
Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің жыл сайынғы 

кәсіби мерекесі қарсаңында  «Абай-Ақиқат» аудандық газетінің бас 
редакторы Гүлнұр Әбеуова Қарағанды облысы әкімінің «Алтын 
сұңқар» сыйлығының лауреаты атанды.

Ауыл шаруашылығы саласындағы жетістіктерді сапалық әрі 
сандық жағынан жариялағаны үшін «Ауыл тақырыбын үздік жа-
риялау» номинациясында жүлдегер атанды. Қаламы қарымды, 
ойы ұшқыр тілшінің ауыл тақырыбына жазған мақалалары 
биылғы байқауда әділ қазылар алқасының оң бағасына ие болып, 
жоғары бағаланды. Газетте жұмыс істеген жылдарында Гүлнұр 
Оңалысқызы сан түрлі салада қалам тербеп, тұшымды ойларын 
орамды жеткізіп жүр.  

Аталмыш номинация бойынша отыздан астам үміткерлердің 
арасынан оқ бойы оза шауып, дара шыққан әріптесімізге әрдайым 
биіктен көріне бер дегіміз келеді. Журналистиканың жілігін шағып, 
майын ішкен, сол саланың қазанында қайнаған Гүлнұрге жеңісің 
құтты болсын дейміз!  

Вниманию предпринимателей!
Партнерство государства и бизнеса является важным условием эффективного и устойчивого 

развития страны. В целях выработки предложений и налаживания диалоговой площадки между 
субъектами предпринимательства и государством,  состоится встреча с предпринимателями 
Абайского района на тему «Государство и бизнес – эффективное партнерство», которая пройдет   
4 июля т.г, в 10.00 часов  в здании Дома культуры г.Абай. 

Также на период проведения встречи планируется организовать  выставку местных това-
ропроизводителей.

В связи с чем просим всех предпринимателей района принять активное участие в данной 
встрече.       

       ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Абайского района»
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БАЙҚАУ

В преамбуле Плана нации «100 конкрет-
ных шагов» сказано, что он закладывает 
коренные преобразования в обществе и го-
сударстве, главная цель которых – лечение 
системных заболеваний, а не сглаживание их 
внешних симптомов. 

Одной из таких системных проблем, пре-
пятствующих формированию профессиональ-
ного государственного аппарата, без которого 
невозможно наше вхождение в число 30-ти 
развитых государств, является недостаточно 
конкурентоспособный уровень оплаты труда 
госслужащих, что девальвирует идею эффек-
тивного и честного служения народу. 

И именно это одна из основных причин 
низкого уровня профессионализма работ-
ников госаппарата и подверженности их 
коррупции. 

По поручению Главы государства мы по-
дошли к решению этой проблемы комплексно.

Во-первых, был внедрен компетентност-
ный подход при отборе и продвижении кадров. 
Согласитесь, важно не только определить 
уровень знаний специалиста, но и то, каким 
образом он эти знания использует в своей 
повседневной деятельности и обладает ли 
для этого соответствующими  навыками и 
умениями. Одних теоретических знаний недо-
статочно, чтобы быть эффективным работни-
ком. К примеру, эксперт в области лидерства 
не всегда способен быть лидером.

Во-вторых, был осуществлен пересмотр 
системы оценки персонала государственных 
органов. Изъяны этой системы были налицо. 
Уровень результативности работы госслужа-
щего определялся исходя из формальных 
показателей, не позволявших объективно 
оценить его личный вклад в реализацию 
стратегического плана организации. 

Мы устранили эти и другие недостатки, 
внедрив научно обоснованную диагностику 
профессиональной состоятельности спе-
циалиста. Она была апробирована в ходе 
комплексной  аттестации административных 
государственных служащих корпуса «Б». 

Оставалось усиление финансовой моти-
вации персонала государственных органов.

Как известно, повышение оплаты труда 
госслужащих в зависимости от результатов 
деятельности является одной из ключевых 
задач, нашедших отражение в Плане нации. 
Решение ее приобретает особую актуальность 
в свете установки Главы государства о том, 
что вся наша работа должна быть нацелена 
на повышение уровня доходов населения. 

Для этого разработана новая система 
оплаты труда, внедрение которой уже осу-
ществляется в пилотном режиме в Агентстве, 
Министерстве юстиции, акиматах Астаны и 
Мангистауской области. 

Она состоит из двух частей: постоянной, 
определяемой на основе факторно-балльной 
шкалы, и переменной, связанной с выплатой 
бонусов по результатам работы за год в раз-
мере не менее 

4-х окладов и выше. 
В чем суть пилотного проекта? Три фак-

тора являются определяющими для новой 
системы. Это компетенции и опыт работы, 
степень сложности решаемых задач и степень 
ответственности за достижение результата. 

Совокупность «баллов» по указанным 
факторам определяет место должности в 
новой сетке оплаты труда. Они объединены 

в 4 блока: высший управленческий, куда 
вошли ответственные секретари, руководи-
тели аппаратов и председатели комитетов, 
основной, содействующий и вспомогательный. 

Работа в основных отраслевых подразде-
лениях, эффективность деятельности которых 
является ключевой для достижения стратеги-
ческих целей организации, разумеется, будет 
более высокооплачиваемой по сравнению с 
работой в содействующих и вспомогательных 
структурах.  

Что дает внедрение новой системы опла-
ты труда? 

Во-первых, создается действенный меха-
низм материальной мотивации. Мы впервые 

НАША ЦЕЛЬ – ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ МОТИВАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

отказываемся от уравнительного подхода, ког-
да независимо от характера работы, степени 
ее сложности и эффективности, все получают 
одинаковую зарплату и премии.

К примеру, эксперт департамента, игра-
ющего ключевую роль в достижении страте-
гических целей госоргана, получает такую же 
зарплату, как работник канцелярии, занимаю-
щийся регистрацией и пересылкой докумен-
тов. Один находится в режиме постоянного по-
иска эффективных управленческих решений, 
другой – действует в рамках отработанного 
алгоритма. То же самое с премиями. 

То есть нарушается базовый принцип 
справедливости. 

Во-вторых, использование новой модели 
позволяет радикально сократить диспропор-
цию в окладах госслужащих регионов и центра 
с 70% до 10%. Это позволит эффективнее 
использовать механизм ротации кадров по 
принципу «центр-регион-центр». 

В-третьих, только таким образом мы 
сможем сделать госслужбу привлекательным 
конкурентоспособным игроком на рынке тру-
да, особенно для талантливой молодежи. Уже 
сегодня зарплата госслужащих в пилотных 
органах выросла более чем 

в 2 раза.
Это в корне меняет отношение к труду, 

побуждает к креативности и лидерству, то 
есть ко всему тому, что делает успешным со-
временного человека.

Конечно, было бы ошибкой думать, что за 
считанные месяцы будет создана идеальная 
модель материальной мотивации госслужа-
щих. На то он и пилотный, чтобы проанализи-
ровать все проблемные аспекты реализации 
и в дальнейшем запустить его в масштабах 
всего госаппарата.

Следует отметить, что промежуточные 
результаты пилота демонстрируют усиление 
мотивации сотрудников к честному и эффек-
тивному труду, а также значительный рост 
конкуренции. 

В сравнении с прошлым годом в среднем 
в 3 раза снизилась текучесть кадров, а в Ми-
нистерстве юстиции в текущем году вообще 
ни один человек не покинул систему государ-
ственной службы. 

Конкурс на одно место достигает 55 че-
ловек, что свидетельствует о существенном 
повышении привлекательности и престиж-
ности государственной службы. Не менее 
важным индикатором позитивного эффекта 
реформы является удовлетворенность ее 
результатами 95% опрошенных работников 
государственных органов, участвующих в 
реализации пилотного проекта.

Несмотря на повышение окладов в рамках 
факторно-балльной шкалы, в текущем году 
мы оптимизировали штатную численность 
Агентства, введя мораторий на заполнение 
30% в центре и 10% на местах, что дало воз-
можность дополнительно повысить зарплату 
сотрудников исполнительского звена цен-
трального аппарата до 60%, территориальных 
департаментов до 10%.  

Следующим шагом в этом направлении 
стал перевод работы кадровых служб в 
формат общего центра обслуживания на ос-
нове действующей информационной системы 
«Е-қызмет». 

Как показывает зарубежный и отече-
ственный опыт, добиться существенного по-
вышения качества человеческого капитала 
частных компаний и государственных учреж-
дений, а также снижения затрат и издержек 
в сфере HR-политики можно путем создания 
интегрированной системы управления персо-
налом. Это  одна из моделей общего центра 
обслуживания. К примеру,                           в 
Нидерландах создание подобного центра, 
оказывающего услуги в сфере управления 
персоналом, привело к сокращению на 50 про-
центов количества работников государствен-
ных учреждений, выполнявших эти функции, 
и ежегодной экономии средств в объеме 250 
млн. долларов США.

Осуществление нашего проекта также по-

зволит сократить 
затраты на HR-
процессы.

Централиза-
ция кадрового де-
лопроизводства 
в рамках функ-
ц и о н и р о ва н и я 
интегрированной 
системы управле-
ния персоналом 
станет началом  
качественно но-
вого этапа опти-
мизации структу-
ры и персонала 
государственных 
органов. По на-
шим расчетам, 
применение дан-
ной  модели  в 
масштабах всей 
государственной 
службы позволит сократить порядка 

4600 кадровиков и бухгалтеров по расчету 
заработной платы, что позволит ежегодно 
экономить  5,5 млрд. тенге.

Комплексная работа по оптимизации 
проводится и в акиматах, участвующих в пи-
лотном проекте по внедрению новой системы 
оплаты труда госслужащих. 

Так, благодаря трансформации количе-
ство управлений акимата Астаны сократи-
лось с 30 до 21. Оптимизированы излишние 
управленческие структуры, исключено дубли-
рование. По аналогии с Агентством, создана 
Единая служба управления персоналом, а 
также Единый орган в сфере контроля. Запу-
щена система обратной связи с населением 
«I-komek». 

В Мангистауской области также осущест-
вляется оптимизация управленческих струк-
тур, автоматизация бизнес-процессов, районы 
переходят на безбумажный документооборот.

Сокращение контрольно-надзорных функ-
ций, исключение дублирующих, передача 
функций в конкурентную среду и дальнейшая 
цифровизация также будут способствовать 
оптимизации структуры и штатной числен-
ности государственных органов, созданию 
необходимых финансовых резервов для по-
вышения оплаты труда госслужащих. 

В целях социальной защиты специали-
стов, должности которых будут сокращены, 
нами совместно с профильными государ-
ственными органами  прорабатывается 
вопрос об их переобучении и дальнейшем 
трудоустройстве. 

В целом работу по внедрению факторно-
балльной шкалы предполагается провести 
поэтапно с учетом наличия у государственных 
органов средств, изысканных за счет оптими-
зации расходов. При этом уместно напомнить,  
что в соответствии с Указом Президента «О 
некоторых мерах по дальнейшему проведе-
нию административной реформы» от 29 марта 
2007 года имеющийся фонд оплаты труда не 
подлежит возврату в бюджет, а сохраняется 
за государственными органами.

Как показывает мировая практика вы-
страивания карьерной модели, наряду с 
повышением требований к государственным 
служащим необходимо  усиливать и уровень 
их социальной защиты.

Поэтому в настоящее время Агентством 
при поддержке Администрации Президента 
прорабатываются меры по улучшению соци-
ального обеспечения госслужащих. Речь идет 
о предоставлении льгот при приобретении 
жилья и назначении пенсий, обеспечении 
местами в детских садах, создании условий 
для оздоровления в регионах. 

Серьезный импульс улучшению социаль-
ных условий госслужащих придаст реали-
зация 5 социальных инициатив Главы госу-
дарства, в том числе программы «7-20-25». 
Совместно с Жилстройсбербанком начата 
проработка вопроса ипотечной программы 
для административных госслужащих «5-5-25» 

по аналогии с программой для военнослу-
жащих и сотрудников специальных органов.

Вкупе с новой системой оплаты труда все 
это позволит значительно повысить мотива-
цию госслужащих.

Полноценная реализация реформы по 
повышению зарплат госслужащих в среднем 
в два раза потребует порядка 220 млрд. тенге 
дополнительных средств. Сумма значитель-
ная, однако, изыскать ее вполне реально, и 
даже без обременения бюджета.

Данная работа проводится Министер-
ством национальной экономики совместно 
с Агентством в рамках исполнения поруче-
ния Главы государства по оптимизации и 
консолидации государственных органов и 
подведомственных организаций. Мы считаем 
целесообразным на первом этапе сократить 
вакансии. 

Их порядка 12 тысяч. Это сразу высвобо-
дит 13 млрд. тенге.

В контексте оптимизации подведомствен-
ных организаций одной из эффективных мер 
является изменение их организационно-
правовой формы с коммунального госучреж-
дения (КГУ) на некоммерческое акционерное 
общество (НАО). 

Основные преимущества работы в форма-
те НАО заключаются в гибкости управления, 
большей самостоятельности при распределе-
нии бюджета, обеспечении сотрудников кон-
курентной заработной платой и возможности 
сокращения штатных единиц. 

К примеру, в результате такого перехода 
руководство Детского дома акимата Астаны 
повысило прозрачность своей финансово-
хозяйственной деятельности, что позволило 
сэкономить 

90 миллионов тенге, которые были на-
правлены на улучшение системы пожарной 
безопасности, ремонт помещений и отопи-
тельной инфраструктуры, внедрение системы 
биометрического доступа. 

Что принципиально важно, при абсолютно 
том же бюджете им удалось повысить зар-
платы сотрудников в 3-4 раза: если раньше 
оклады варьировались от 33 до 120 тысяч, то 
сегодня – от 120 до 450 тысяч тенге. Полагаю, 
что пример столичного Детского дома может 
стать модельным для других коммунальных 
госучреждений.

Не подлежит сомнению, что высоко моти-
вированный служащий, уверенный в том, что 
его карьерные и материальные перспективы 
целиком и полностью зависят только от оценки 
его вклада в реализацию целей организации, 
п отенциала и личных качеств, будет дорожить 
своей репутацией и постоянно стремиться к 
совершенствованию своих профессиональ-
ных знаний и навыков. Это то, что сделано и 
к чему мы стремимся. 

Алик Шпекбаев
Председатель Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции 

Журналистер арасында 
Қазақстан мен Қытай 

ынтымақтастығына арналған 
байқау жарияланды 

Журналистер арасында Қазақстан мен Қытай ынтымақтастығына арналған байқау жари-
яланды.

«ҚазАқпарат» халықаралық ақпарат агенттігі мен Қытай Халық Республикасының Елшілігі 
«Бір белдеу, бір жол» бастамасы және «Нұрлы жол» бағдарламасы. Өзаратиімді өсім мен 
өркендеу траекториясы» тақырыбында байқау жариялайды. Конкурс «Бір белдеу, бір жол» 
бастамасының 5 жылдығына арналған. Конкурстың мақсаты - Қазақстан Республикасы мен 
ҚХР арасындағы стратегиялық ынтымақтастықты одан әрі кеңейту. Конкурсқа бұдан бұрын 
жарияланбаған Қазақстан мен Қытай арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың тарихы 
мен стратегиялық басымдықтарына, XXI ғасырдағы Ұлы Жібек жолының жаңғыруына, қазіргі 
әлемдегі Қазақстан мен Қытайдың гуманитарлық миссиясына арналған сараптамалық мате-
риалдар қабылданады. Конкурсқа Қазақстанның барлық азаматтары қатыса алады. Үздік ма-
териалдарды қабылдау және жариялау жұмыстары 2018 жылдың 23 мамырынан 31 шілдесіне 
дейін «ҚазАқпарат» ХАА сайтында жүргізіледі. 1-10 тамыз аралығында конкурстың нәтижелері 
жарияланады. Кейін жеңімпаздар анықталады. Түрлі номинациялар бойынша 19 жеңімпаз 
марапатталады. Конкурсқа түрлі жанрлардағы көлемі 10 мың белгіден аспайтын материалдар 
қабылданады. Конкурсқа ұсынылатын материалдар рецензияланбайды және қайтарылмайды. 
Қазақ және орыс тілдеріндегі материалдар мына мекенжай бойынша қабылданады: Индекс 
010000, Астана қ., Мәңгілік ел даңғылы 8, «Алтын орда» БО, «ҚазАқпарат» ХАА редакциясы 
(«конкурсқа» деген ескертпемен) немесе inform2018konkurs@gmail.com электрондық поштасы. 
Қосымша ақпараттарды мына телефондарға хабарласып біле аласыздар 8 (71 72) - 95 40 68, 
95 40 45.
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В современном мире вопрос безопасно-
сти детей один из самых волнующих каждого 
неравнодушного человека. Как же  можно 
научить ребенка очень  важным  правилам 
безопасности? Наступили летние каникулы, 
и школьникам предоставляется возможность 
выехать в детские лагеря, к родственникам, 

на природу. Чтобы отдых принес только ра-
дость и детям, и их родителям, управлением 
образования ежегодно с 1 июня по 31 авгу-
ста организуется акция «Безопасное лето». 
Целью акции является предупреждение и 
профилактика несчастных случаев, детского 
дорожно-транспортного травматизма, разъяс-
нение норм безопасности на воде и противо-
пожарной безопасности. В  Абайском районе 
акция стартовала 18 июня. В день открытия 
акции в  пришкольном  лагере  «Кемпірқосақ» 
ОШ им.Б.Момышулы ребята вместе с воспита-
телями изготовили памятки ««Поведение при 
пожаре», «Правила поведения на водоемах», 
«Правила безопасности на железной дороге», 
«Соблюдай правила дорожного движения!» 
и раздали их жителям поселка вместе с раз-
ноцветными воздушными шариками и поже-
ланиями помнить, как важно знать правила 
безопасности. В течение недели в пришколь-
ном лагере были организованы различные 
познавательные мероприятия, на которых 

Детство – территория безопасности
в игровой форме детей обучали правилам 
безопасного поведения: познавательный 
час «Солнечный ожог. Первая помощь при 
солнечном ожоге», викторина «Безопасность 
– прежде всего!»(правила поведения на ули-
це, дома, с незнакомыми людьми), тренинг 
«Безопасность на воде. Оказание 1 помощи». 

Также ребятам было предложено нарисовать 
на асфальте  рисунок на тему «Дорожная 
азбука». Юные художники изобразили пере-
крестки, знаки и светофоры,  а потом разы-
грали сценки по безопасному  поведению на 
дороге. Особенно же ребятам запомнилось 
посещение пожарной части, где они смогли 
рассмотреть настоящее оборудование, техни-
ку и защитные костюмы пожарных –  и даже 
примерить их – узнать историю становления 
противопожарной службы, посидеть в кабине  
пожарной машины  и послушать истории о 
тушении пожаров, спасении людей и живот-
ных. И, конечно же, еще раз познакомиться с 
правилами поведения в экстренной ситуации. 
Теперь ребята не только хорошо знают прави-
ла безопасности, но и получили практические 
навыки. Пусть это лето будет счастливым, 
интересным и безопасным.

А. Владимирова
Зам. по ВР ОШ им. Б. Момышулы

Летний период несет в себе не только 
радость каникул, возможность загорать и 
купаться, но и высокие риски для детей. Свя-
занно это с множеством факторов. Летом дети 
едут отдыхать в загородные лагеря, в город 
к родственникам, ходят купаться на речку, 
при этом очень часто в дневное время они 
предоставлены сами себе и бесконтрольно 
прогуливаются по улицам сел и городов, на-
рушая правила дорожного движения. 

С целью предупреждения  и   профилак-

тики детского дорожно-транспортного трав-
матизма, безопасности на воде и противопо-
жарной безопасности  с  1 июня по 31 августа 
2018 года  проводится  широкомасштабная 
областная акция «Безопасное лето».                                    

Чтобы отдых принес только положитель-
ные впечатления, педагогами  проводится 
разъяснительная работа по обеспечению 
безопасности детей во время летних каникул. 
Согласно утвержденному плану, были прове-
дены тематические беседы с детьми: 

- Правила поведения, когда ты один дома 
«Кто стучится в дверь ко мне?»

- Правила личной безопасности на улице
- Правила дорожной безопасности «У ПДД 

каникул нет!»
- Правила пожарной безопасности и об-

ращения с электроприборами, действия в 
случаях возникновения пожара  «Огонь – друг, 
огонь - враг»

- Соблюдение правил безопасного пове-
дения на железной дороге

- Правила поведения на водоёмах «Вода 
ошибок не прощает, перед ней мы все равны».

В один из солнечных дней ребята вышли 

Чтобы лето было безопасным
в жилой сектор с тем, чтобы провести агита-
ционную работу среди населения с раздачей 
листовок «Внимание водитель!». А ролевая 
игра для юных велосипедистов «Рулить по 
правилам!», не оставила никого равнодуш-
ным. Участники игры примерили на себя роль 
инспектора ГИБДД и активных участников 
движения. 

Жизнь интересна и замечательна! Однако 
в нашем современном мире, с таким активным 
темпом жизни, человека окружает множество 

соблазнов, а соответственно и опасностей, 
ведь зачастую дети остаются предоставлен-
ными сами себе. Чтобы родительские страхи 
и волнения не позволяли завладеть и не 
портили детям летние каникулы, хочется дать 
несколько советов.  

    Особое внимание необходимо уделить 
поведению детей на улице. Они начинают 
активно исследовать окружающий их мир без 
взрослых. Результаты таких экспериментов, 
как правило, печальны. В поисках острых 
ощущений, дети играют с огнем, где это толь-
ко возможно. Необходимо им объяснить, что 
игры со спичками очень опасны. Напомните 
по каким телефонам необходимо звонить в 
случае возникновения пожара, в случае ДТП.  
И если вы, уважаемые взрослые, прислуша-
етесь к нашим рекомендациям, а со своими 
детьми проведете «нравоучительную» беседу, 
то летняя пора превратиться для вас и ваших 
детей в замечательный отдых! Берегите себя 
и своих детей!

С.Гороховацкая
Зам.директора по ВР Коксунской ОШ 

Балалар үшін ең қызықты мезгіл – жаз 
мезгілі. Оқушылардың осы мезгілді асыға 
күтетіні белгілі. Үш ай демалыста балалар 
алаңсыз асыр салып ойнап, бір жасап қалады.
Жайраңдаған жаздың қуаныш пен шаттыққа 
толы ұмытылмас естеліктері балалардың 
осындай жазғы демалыс лагерінен бастау ала-
ры сөзсіз.Басым бөлігі өздері оқитын мектеп 
жанындағы лагерьлерге, жазғы мектептерге 
баратыны белгілі.

Оқушылардың жазғы демалысын тиімді 
өткізу мақсатында №1 қосымша білім беру 

мектеп – орталығы жанынан жазғы лагерь 
ұйымдастырылып, ашылу салтанаты 1 
маусым – Балаларды қорғау күніне  сәйкес 
ұйымдастырылған салтанатты ісшарамен 
бірге өткізілді. Мектеп жанынан ашылған 
лагерьдің әр күнін тиімді өткізуге тырыстық.
Әр күні қызыққа толы өтіп, өз ерекшелігімен 
балаларды түрлі әсерге бөледі. Ісшаралардың 
басым бөлігі «Астана қаласының 20 жылдық 
мерейтойына», Мемлекет басшысының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласы және «Мәңгілік ел» идеясымен 
тікелей байланысты өткізілді. 

Таза ауада түрлі қызықты ойындар 
балалардың қызығушылықтарын арттыра 
түсті. Ойындар арасында мектеп медбикесі, 
мектеп психологы, кітапханашы және дене 
шынықтыру мұғалімдері ат салысты. Мектеп 
медбикесі жеке бас тазалығына байла-
нысты әңгімелер жүргізіп, мектеп психо-
логы оқушыларды тест, әңгімелесу және 
ойын арқылы балаларды бақылады.Мектеп 
кітапханашысы оқушыларға әртүрлі қызықты 
ертегілерді оқып, әдеби кітаптарды оқуға бау-
лыды. Лагерьдің тәрбиешілері оқушылармен 
таза ауада ойындар ойнап, би билеп, түрлі 
сайыстар жүргізіп отырды. Дене шынықтыру 
мұғаліміспорттық іс – шаралар жүргізді. 
Балалардың күнделікті іс-әрекеттері таңғы 
жаттығу, флэшмоб билеуден бастайды. 
04 маусым Қазақстан Республикасының 
рәміздер күніне орай «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында балаларды Абай 

Бақытты балалық шақ
Құнанбаев атындағы Әдеби-мемориалдық 
мұражайын тамашалауға саяхатқа шығардық.
Онда балалар Абай Құнанбаев туралы көп 
мәлімет алды.

 «Ғажайып қала» лагері өз жұмысын 
қызықты өткізді. Қызықты әр күн күнделікті 
ғажайып жерлерде жалғастырылды. 
Мұражайға саяхат, таза ауада серуен-
деу, суға шомылу, кітапханаға саяхат, өрт 
сөндірушілермен, полиция қызметкерлерімен 
болған кездесулер балалардың естерінде 
өшпестей із қалдырды. Өрт сөндірушілер 

жұмысы балалар үшін өте қызықты болды. 
Алған әсерлерін көпке дейін естеріне алып, 
бірге талқылап отырды. Осылайша «Ғажайып 
қала» лагері өз жұмысын қанағаттанарлық 
деңгейде аяқтап, қорытындылады. Бұл тұста 
балалардың демалыс күндерін қызықты 
өткізуге үлес қосқан тәрбиешілердің еңбектерін 
ерекше атап өтіп, жоғары бағалауға болады. 

Нәтижесінде:
- Жазғы мектеп жанындағы «Ғажайып 

қала» лагерінің жұмыс барысы жоспар бой-
ынша өтіліп, өз деңгейіне жетті;

- Астана қаласының 20 жылдық мерейтой-
ына арналған флешмоб ұйымдастырылып, 
лагерьдің ашылу салтанатында көпшілік на-
зарына ұсынылды;

- Сурет, қолөнер, мақал-мәтелдер, жа-
рысында балалардың шығармашылығы 
ұйымдастырылды;

- Ұлттық ойындар, логикалық және 
спорттық ойын түрлері арқылы балалардың 
қызығушылығы артты;

- Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласына орай түрлі 
ісшаралар өткізіліп, оқушылар қаланың 
көрнекті жерлерін көріп, мұражайға, түрлі 
тарихи орындарға саяхаттап қайтты.

 С.Айсанова
№1 қосымша білім беру мектеп – 
орталығының лагерь тәрбиешісі 

ҚОШ БОЛ, ЖАЗҒЫ ЛАГЕРЬ!
Абай Құнанбаевт атындағы №5 мектеп- гимназияның жазғы сауықтыру «Мейірім» лагерінде 

маусым айының 23 жұлдызында I маусымның салтанатты түрде жабылуы өтті. Бүгінгі күн 
әдеттегіден ерекше есте қаларлықтай  үлкен  мерекелік концерттік бағдарламамен басталды. 

Оқушылардың барлығы  мерекелік костюмде киінген, өз өнерлерін ортаға салды. Қыздар тобы 
«Қуыршақтар» биін билесе, ал жігіттеріміз «Тентектер» биін биледі. Лагерь ұранын хормен 
айтты. «Біз Отанның ұланымыз» өлеңін жатқа орындады. Барлық оқушылар флешмоб биін 
биледі. Қызықты ойындар ұйымдастырылды.  Арнайы шақырылған «Мейрам әлемі»  қуыршақтар 
театры  оқушыларымыздың көңіл-күйін көтеретіндей ойындар ұйымдастырды. Викториналық 
сұрақтар қойылды. «Эстафеталық ойындар» ойнатылды. Оқушыларға лагерь  барысында 
белсенділік танытқаны үшін марапаттау қағазы берілді  және мерекелік дастарқан жасалынды.  

А.Тулеубаева Абай Құнанбаев атындағы №5 мектеп- гимназияның тәлімгері



30.06.2018 / №254 АБАЙ - АҚИҚАТwww.abay-akikat.kz

МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

10 мың домбырашы бір мезетте орындаған күй
ҚХР, Толы ауданында 2010 

жылдың 30 мамыр күні 10450 адам 
бір мезетте "Кеңес" күйін орындап, 
Гиннес рекордтар кітабына кірді. 
Домбырашыларды дайындауға ша-
мамен екі жылға жуық уақыт кеткен. 
Бұл жобаға қарапайым тұрғындар, 
тіпті жылқышылар мен егіншілерге 
дейін ат салысып, домбырада 
ойнап үйрену үшін мектептердегі 
с а б а қ т а р  т о қ т а т ы л ғ а н . 
Ұйымдастырушылардың «Кеңес» 
күйін таңдап алуында да өзіндік сыр 
бар. Қазақта «күйдің басы – Кеңес» 
деген сөз  жайден-жай айтылмаса 
керек. Ежелден үлкен дауларды 
билер кеңесі шешіп отырғандығын 
білеміз, бұл жиындарға күйшілер 
де белсене қатысқан екен. «Кеңес» 
күйі осындай тарихи жағдайда өмірге келген. 

Әрине, 10 мың адамды жинау үшін ұйымдастыру мүшелері тынбай еңбек еткен. Жергілікті 
мектептерден мықты деген 160 домбырашыны таңдап алып, олар жеке-жеке жүздеген шәкірттер 
тәрбиелеген. Тіпті, жергілікті телеканалдан 5 минуттық «Домбыра үйренейік» атты бағдарлама 
жүріп, онда «Кеңес» күйінің орындалуын көрсетіп отырған. Бір қызығы, 10450 адамның ішінде 
20-ға жуық басқа ұлт өкілдері де 
болыпты.

"Алтын" домбыра
 
Алтынмен апталып, гауһармен 

әрленген домбыраның құны - 
50 мың евроны құрайды. Бұл - 
кәдесый жасайтын Швецариялық 
компанияның өнімі. Оған барлығы 
24 каратты гауһар тасы бар таза ал-
тын пайдаланылған. Ұзындығы - 100 
см, ені 25 см. Домбыра күнделікті 
қолдануға арналмаған, оның әуен 
ойнап беретін арнайы механизимі 
бар. Онда “Үшқоңыр” (Н.Назарбаев, 
А.Қоразбаев), ” Желсіз түнде жарық 
ай” (Абай) мен “Аққу” (Сүгір) әндері 
ойнатылады. 

Гиннес кітабына 
енген ең кішкентай 

домбыра
 
Б ол ат б е к  К ә р і м х а н ұ л ы 

жасаған ең кішкентай домбы-
ра Гиннес рекордтар кітабына 
енген. Оның ұзындығы – 4 см, 
5 мм, ал ені – 1 см, 4 мм. Бала 
кезінен ағаштан бұйым жасау-
ды жанына серік еткен шебер 
алғашында рекордтар кітабына 
ену үшін ең алып домбыраны жа-
сау керек деп шешеді. Бірақ, оған 
қаржының жоқтығы кедергі болып, 
ең кішкентай домбыраға отырған. 
Сондай-ақ, Болатбек интернеттен 
іздеп қазақтың ең кішкентай дом-
бырасы жасалмағанын көреді. 
Шамамен бір ай уақытта дүниеге 
келген бұйым ағаштан ойылып жасалған және құлақтары, ішектері, тіпті сыртқабы да бар.

Домбыра қашан 
пайда болған?

 
Ұлтымызбен жасасып келе 

жатқан төл аспабымыздың нақты 
шығу тарихы туралы ақпараттар 
жоқтың қасы.  Ғалымдар IV 
ғасырда Хорезм мен Жамбылда 
жүргізілген археологиялық зертте-
улерде табылған тасқа қашалған 
қос аспаптың суретінен кейін дом-
быраны тас дәуірінде пайда болуы 
мүмкін деп болжайды. Ал ғалым 
Кемел Ақышев болса, б.з.б 4000 
жыл бұрын салынған домбыраның 
суретін тапқан. Яғни, содан бергі 

уақытты есептеп қарағанда домбыраның кем дегенде 6 мың жылдық тарихы бар.

Домбыра сөзі қайдан шыққан?
 
Кей дерек-

терде "домбы-
ра" сөзі  көне 
ш у м е р д е н 
а у д а р ғ а н д а 
"кішкене садақ" 
мағынасында 
екені айтыла-
ды. Бірақ, бұл 
қ а н ш а л ы қ т ы 
нақты дерек? 
Ғалымдар не 
дейді? Ахмет 
Ж ұ б а н о в т ы ң 
айтуы бойын-
ша «домбыра» 
сөз ін ің  шығу 
тарихы «қозы 
құйрық» сөзімен 
байланысты «дунбаһ» және «бурра» деген қос араб сөздерінен дүниеге келген. Расымен де, 
бұл музыкалық аспаптың пішіні конус секілді, яки қозының құйрығы сияқты аяқталады. Ал 
К.Жүзбасовтың мәліметінше, домбыра сөзі  музыкалық орындауға тікелей қатысты: дем және 
беру сөздерінен тұрады. Тағы бір деректерде "дом+бұра" сөздерінен шыққан делінеді. «Дом» 
сөз қазірге дейін "домығып, ісініп кетіпті" мағынасынта қолданыста жүр. Ал «бұра» яғни, "күйге 
келтір" дегенге саяды.

Өзі күй шертетін 
электронды 

домбыра
 
Ғылымның қарыштап 

дамуы, домбыраның да 
өзіне күй шерткізіп қойды. 
Осын дай  элек трон ды 
домбыраның еліміз бойын-
ша алғашқы түпнұсқасын 
Қарағандыдағы Назарба-
ев зияткерлік мектебінің 
оқушылары дайындап 
шыққан. Оны дайындауға 
бір ғана күн жұмсалса, 
бағдарламаны іске асыруға 
бір жеті кетіпті. Бұл дом-
быра әзірге тек «Ерке-
май» күйін шертіп береді. 
Болашақта күрделі деген 
күйлерді де, домбыраның 
ө з і  т ө г і л т і п  о р ы н д а п 
беретініне сеніміміз мол.

А й т п а қ ш ы ,  е н д і 
д о м б ы р а н ы  ұ я л ы 
телефоныңыздан тартып, 
ән шырқауыңызға болады. Үйренгіңіз келсе, тегін жүктеп алыңыз. Жобаның авторы  Нұрлан 
Қамбар домбыра үйренуге әрі домбыра жоқ жерде ұялы телефоннан күй немесе ән тартуға 
осылай тамаша мүмкіндік тудырып отыр.

Домбыра аспабы тағы қандай халықтарда бар?
 
Домбыра – топшур, ұйғыр, түркімен халықтарында – дутар, қырғыздарда – комуз, 

әзірбайжандықтарда – гопуз, тәжіктердер – думрак, өзбектерде – думбыра, думбрак, ал ноғай 
мен башқұрттарда – домбыра деген атау алған. Әрине, олардың құрылыстары да біздің 
д о м б ы р а м е н 
салыстырғанда, 
а й т а р л ы қ т а й 
ерекшел ік тер і 
б а р .  X І V 
ғ а с ы р д а ғ ы 
ж а з б а л а р д а 
к ө р с е т і л г е н 
о р ы с т ы ң 
музыкалық аспа-
бы домраның 
а л ғ а ш қ ы  т ү р і 
қазақтың дом-
бырасына өте 
ұқсас. Олардың 
а т т а р ы н ы ң 
ұқсастығы және 
п а й д а  б о л у ы 
бірдей екендігі де 
атап көрсетіледі

ДОМБЫРА ТУРАЛЫ 7 ҚЫЗЫҚТЫ ДЕРЕК
Қазақ халқының өте ертеден келе жатқан ұлттық музыкалық аспабы - домбыра туралы не білеміз? Ол қашан пайда 

болған? Және тағы басқа қызықты деректерді бүгінгі топтамамыздан оқи аласыздар.

Уважаемые жители района!
Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева в 

стране учрежден Национальный день домбры, который будет отмечаться в первое 
воскресенье июля.

Для каждого казаха домбра – это сокровенный символ принадлежности к великой 
нации. Звуки кюя заставляют замереть душу, порой мелодии домбры способны донести 
более глубинные мысли, чем слова. Так было во времена кочевников и остается до сих 
пор. Домбра с древних времен сопровождала казахов и в радости, и в горе, она помогала 
сохранять историю народа, его традиции и незыблемые ценности.

Этот музыкальный инструмент – неотъемлемый атрибут казахских сказок, легенд и 
мифов. А имена мастеров, в совершенстве освоивших искусство игры на домбре – Кур-
мангазы, Дины Нурпеисовой, Казангапа, Нургисы Тлендиева и других, - стали символами 
казахской культуры. Их произведения занимают особое место в музыкальной летописи 
страны, их помнят, любят и часто исполняют.

Глава государства в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания» отмечал, как важно для каждого общества сохранение своей 
культуры, собственного национального кода. В нашей стране неизменно особое вни-
мание уделяется сохранению национальных обычаев, языка и культуры, развитию 
национального искусства.

Дорогие земляки! Поздравляем вас с праздником – Национальным днем домбры! 
Желаем вам доброго здоровья, счастья и благополучия, светлых и радостных дней!

Аким Абайского района                           Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата             Б.Цай

Құрметті аудан тұрғындары!
Қазақстан Республикасы Президенті Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлының Жарлығымен 

елімізде шілденің алғашқы жексенбісі – Ұлттық домбыра күні белгіленді.
Домбыра халық даналығы. Домбырадан төгілген күйлер халқымыздың ты-

нысын ,табиғаттың ғажайып үнін бейнелейді. Күйлер ұрпақтан ұрпаққа жалғасып 
келеді. Бұрынғы уақытта көшіп қонып жүрген қазақтың қай-қайсысы да домбыраны 
шаңырағында қастерлеп төрге іліп, ұрпаққа жалғастырушы ретінде сақтап келген өнер 
киесі. Халқымыздың мұңы мен зары, қуаныш-күйініші, қайғысы мен қасіреті, аңсаған 
арманы, іздеген мұраты сол киелі домбыраның қос ішегінен күй болып табылады.

Домбыра өнерi мыңдаған жылдар бойы осынау қазақ ұлтының ұйытқысы, дамыту-
шысы қызметiнен еш төмендемей, керiсiнше үдеп дамып келедi. Бізге жеткен күйлердің 
әуен ырғағы, тақырыбы мен мазмұны, халықтың көкейкесті ой-арманынан туған. Ал, 
халық күйшілері Құрманғазы, Дина Нұрпеисова, Қазанғап, Нұрғиса Тлендиевтер сол 
күйлерді сақтап, келесі ұрпаққа жалғастырды.

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар; рухани жаңғыру» мақаласында төл мәдениет пен 
ұлттық кодтың сақталуы барлық қоғам үшін өте маңызды. Біздің елімізде ұлтымыздың 
салт-дәстүрі, тілі мен мәдениеті, ұлттық өнердің дамуына барлық жағдай жасалған.

Құрметті жерлестер! Сіздерді – Ұлттық домбыра күнімен құттықтаймыз! Сіздерге 
мықты денсаулық, бақ пен береке, аспанымыз ашық, қуанышты күндеріміз көп болсын!

Абай ауданының әкімі   Б.Асанов

Абай ауданы мәслихатының хатшысы  Б.Цай
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МЕРЕКЕЛЕРІҢІЗБЕН / С ПРАЗДНИКОМ!

С невероятной теплотой вос-
принял народ Казахстана известие 
о том, что Президент страны Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев учредил 
Национальный день домбры. Теперь 
этот музыкальный праздник будет 
отмечаться в первое воскресенье 
июля.

Домбра – это целая философия. 
Верная спутница казахов заслу-
женно занимала в юрте степняка 
почетное место – төр. Посредством 
домбры степняки вели беседу, спо-
рили, узнавали новости, выказывали 
уважение, рассказывали о своей 
любви.

К домбре казахи всегда отно-
сились с особым почтением. Было 
недопустимым, чтобы домбра ва-
лялась под ногами, нельзя было её 
ломать, пинать, использовать не по 
назначению. Её хранили высоко, 
на почетном месте. По негласному 
правилу домбра обязательно была 
в каждом доме, через неё, её звуки, 
отношение к ней казахи воспитыва-
ли своих детей. Родные напевы дом-
бры, домашний очаг, близкие сердцу 
люди – составные национального 
сознания, фундамент, на котором 
строится патриотизм.

Домбра – инструмент особен-
ный, чуткий. В её звуках живет душа 
казаха. Как говорится в народе 
«Нағыз қазақ қазақ емес,  нағыз 
қазақ – домбыра» - «Истинный казах 
не сам казах, а его домбра». Заво-
раживающие звуки можно извлечь 
лишь из домбры, детали которой 
проработаны точно и тщательно. 
Каждая составляющая инструмента 
играет важную роль в его звучании. 
Несмотря на то, что у домбры все-

го две струны, палитра звучания 
очень богата. Посредством домбры 
можно передать все звуки природы 
и человеческих эмоций: шум ручья, 
завывание ветра, раскаты грома, 
злость врага, горе матери, чувства 
влюбленных…

Домбра очаровывает давно и 
не только казахстанцев. Высотой 
и разнообразием звука домбры 
восхищались в начале прошлого 
века во время выступления Амре 
Кашаубаева в Париже, на выставке 
ЭКСПО в 1925 году…

Состязание исполнителей кюев 
– кюй тартыс – было популярно в 
народе так же, как и айтыс – состяза-
ние в красноречии акынов-импрови-
заторов. Кюйши становились только 
очень одаренные люди, сумевшие 
познать тайны домбры.

Домбра – это не просто музы-
кальный инструмент. Это целый 
мир, Вселенная для казаха, вся его 
жизнь. Свое восхищение и особое 
почтение к домбре выражали всегда 
акыны и писатели. Строки, полные 
любви к домбре, оставили Абай, 
Ильяс Жансугуров, Сакен Сейфул-
лин, многие другие мастера пера.

В 2014 году в Список немате-
риального культурного наследия 
ЮНЕСКО включены искусство ис-
полнения казахских кюев на домбре 
и навыки по изготовлению казахских 
и кыргызских юрт. Теперь, в первое 
воскресенье июля, Казахстан бу-
дет отмечать Национальный день 
домбры – праздник любимого му-
зыкального инструмента, который 
продолжает дарить нам свои чару-
ющие звуки.

З.Надирова

ДРАГОЦЕННОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Өткен демалыс күндері «Ләйсан» 
татар-башқұрт этномәдени бірлестігі 

мүшелерінің ұйымдастыруымен 
өңірімізде тұрып жатқан татар-
башқұрт ағайындар бір - бірін осылай 
құттықтады. Олар ежелгі халықтық 
мереке - сабантойды тойлады. 
Диқандар көктемгі дала жұмыстарын 
атқарып болғасын көңілді бір 
демдейтін шараға іргелас жатқан ау-
ылдар мен елдімекендердің мәдени 
орталықтарынан меймандар келіп, 
сабантой мерекесі аталып өтті.

Сабантой  - бұл туысқан татар 
- башқұрт халқының  ежелден келе 
жатқан ұлық мерекесі. Оны кең 
тойласаң, бидай бітік шығады деген 

Сабантуй бәйрәме белән! 
наным бар. Қаладағы мәдениет 
үйіне жиналған қалың жұртшылық  

алдағы күзде  жиын- терім мол бол-
сын деген тілектерін жеткізді. Мән 
- мағынасы зор мерейлі мерекені 
тойлау үшін қаламызға Қарағанды 
қаласынан арнайы келген қонақтар 
да бар. Сондай-ақ мерекелік ілкімді 
шарада  Шахтинск қаласының 
«Алсу» татар халықтық ансамблі 
өнер көрсетті. 

Мерекеде татар-  башқұрт 
халқының салт- дәстүрлері танысты-
рылып, ұлттық тағамдар таратылып, 
түрлі қызықты спорттық жарыстар 
ұйымдастырылды. 

-  Сабантой мерекесі татар 
халқының ғана бір ұлттың ғана 
мерекесі  емес.  Қазірг і  таңда 
бүкіл халықтың мерекесіне, бүкіл 
қазақстандықтардың мерекесіне ай-
налып отыр. Осы мерекенің барлығы 
береке-бірлікпен, достықтың, тарихи 
дәстүрлерді сақтаудың арқасы деп 

білеміз, - дейді «Ляйсен» татар-
башқұрт бірлестігінің жетекшісі 
Длара Сайфулина . 

Қазіргі күні Қазақстанды 130-  дан 
астам түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері 
мекен етеді. Бірлік пен татулықты 
ту еткен елімізде әр ұлттық салт - 
дәстүрі барынша дәріптеледі. Ал бұл 
береке – бірліктің  нығаюна септігін 
тигізетіні анық. 

Молшылық пен достықтың, 
еңбектің  мейрамы саналатын са-
бантойда  әуезді әндер  шырқалып, 
билер биленді. Ән мен жырға толы 
мереке барша ұлт өкілдерінің 
басын қосып, жиналған қауымға 
шаттық  сыйлады. . Мереке ба-
рысында келушілер спорттық, 
ұлттық ойындарға қатысып,әнші, 
бишілер  мен көркемөнерпаздар 
ұжымдарының өнерлерін тамаша-
лады. Ұйымдастырушылар алқасы 
кішкентай бүлдіршіндер мен жары-
ста жеңіске жеткендерге сыйлықтар 
табыс етті. 

Меруерт Балкеева 

Музыка Великой степи
Бескрайняя, величественная, прекрас-

ная степь, воспетая акынами, писателями, 
поэтами и композиторами… Через музыку 
Великой степи, ее крылатых напевов мы с 
особым трепетом ощущаем тепло родной 
земли, объединяющей и торжествующей, 
созидающей и неповторимой!

В рамках Программы «Рухани жаңғыру» 
Дом культуры г. Сарани осуществляет 

реализацию проекта «Музыка 
Великой степи», направленного 
на сохранение культурного на-
следия, духовно-нравственного 
воспитания казахстанцев. Этот 
проект предполагает проведение 
мероприятий в городах и поселках 
Карагандинской области.

24 июня в Доме культуры 
поселка Кулығар Абайского рай-
она состоялся концерт «Великая 
степь, дух единения», в очередной 
раз подтвердивший значимость 
данных мероприятий для куль-
турной жизни поселка. Каждый 
музыкальный номер в исполнении 
руководителя народного духового 
оркестра, эстрадно-джазовой 
группы Ирины Борзых, вокального 
трио эстрадно-джазовой группы, 
победительницы международных 
конкурсов по вокалу и областного 
молодежного вокального конкурса 
«Жас канат» 2017 года Лейлы 
Изратовой (Дом культуры г. Сара-
ни), участницы международных, 
областных, городских конкурсов 
по вокалу Варвары Желенковой 
(ДШИ № 3) вызывал шквал аплодисментов и радость от встречи с высоким 
искусством. Украшением праздничной программы стало соло на трубе в 
исполнении солиста народного духового оркестра Анатолия Варганова и 
игра на саксафоне Ирины Борзых. Их музыка была олицетворением неж-
ности и чистоты, объединяла сердца зрителей и участников. Исполненное 
в завершение концертной программы поппури на тему народных песен ото-
звалось благодарными слезами и трепетной нежностью от прикосновения 
к красоте звучания самобытных народных песен.

Благодарственное письмо за подписью акима Кулаайгырского сельского 
округа Н. Кенжебаева, заведующего сельским Домом культуры Ю. Тузова 
организаторам концертной программы - Дому культуры г. Сарани стало 
важным стимулом для дальнейшего расширения культурных связей и про-
паганды музыкального творчества народа Казахстана.

Татьяна Стрельчук

Таяуда Қазақстан президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев елмізде 
жаңа мереке – Ұлттық домбыра 
күні енгізілгенін жариялаған бо-
латын.Елбасының жарлығымен 
бекі¬тілген жаңа мейрам – Ұлт¬тық 
домбыра күні жыл сайы¬н шілде 
айының алғашқы жек¬сенбісінде 
аталып өтілетін болады. Биыл бұл 
мерекенің тұсаукесері 1 шілдеге 
тура келіп отыр. Бұл жаңалықты 
ұлттық құндылықтарымызды 
бағалай білетін әрбір азамат қуана 
қабыл алды. Домбыраға деген 
қызығушылық әрі музыкалық 
аспаптың танымалдылығы 
ешқашан да тоқтаған емес. Бүгінде 
домбыраның құлағында ойнай-
тын жастар көп. Бұл қуантарлық 
жайт. Бұл дәстүрді сақтап, оны 
келесі ұрпаққа аманат етіп тап-
сыру біздің қолымыздан келеді 
дейді қасиетті қара домбыраның 
құлағында ойнайтындар.

Қ а с ы м  Қ а р а қ а т  –  д о м -
быра әлеміне қанат қаққан жас 
таланттардың бірі әрі бірегейі. Олай 
дейтін себебіміз – жас болса да 

Түрегел, Тұран! Төрлет, Домбыра!
өңірлік, аймақтық, республикалық 
түрлі байқаулар мен сайыстарға 
қатысып, жүлделі орындарға қол 
жеткізіп жүр. Үкілі домбыраға деген 
құмарлық пен күйге деген әуестігі 
шынашақтай кезінде басталған. 
Дәл сол кезден бастап музыка 
мектебінің домбыра үйірмесіне 
қатысқан Қарақат бүгінде қазақтың 
шертпе күйлерін де, төкпе күйлерін 
де орындап жүр.  

Домбыраның құлағындай ой-
найтын тағы бір адам -  Құралай 
Сәтбекова. Кезінде Астана қаласы 
әкімдігінің №3 музыка мектебінде 
5 жыл қазақ халқының аспаптары 
бөілімінің домбыра сыныбында 
оқып, тәмамдаған. Республикалық 
орк естерд ің  мүшес і  болған . 
Жетекшім Қайыңбай Айгүл маған 

қолыма домбыра ұстатып, күй 
әлемінің қыр-сырын үйретті. Оның 
үстіне үйде әкем домбыра тарта-

тын. Кішкентай кезімнен бастап 
домбыраның даусын естіп өстім. 
Содан болар, домбыра менің жа-
ныма жақын. 

«Домбыра мен үшін ең асыл 
аспап... Нағыз қазақ, қазақ емес, 
нағыз қазақ домбыра деп үнемі 
әкем айтатын мен к iшкентай 
болған кезде.. Сол себептен бе, 
мен өзімді нағыз қазақпын деп 
сезініп жүретінмiн кiшкентай кезімде. 
Қазiргi кезде домбыраның мәртебесі 
асқақтап бара жатқанына өте 
қуанамын. Оның айғақ дәлелі шет 
елдіктердiң қолдарына домбыра 
алуы... Әрі қарай да одан да кеңінен 
таралғанын қалаймын» 

Домбыраның құлағында ойнай-
тын тағы бір кейіпкеріміз – Қанағат 
Қуатова. Ол – халық әндерін дом-
бырамен шырқағанда ерекше күйге 
бөленесіз. Жастайынан домбы-
ра ұстап, өзінше ән салып, ақыр 
соңында қос ішекті жанына серік ет-
кен.  «Домбыра – қазағымның киелі 
аспаптарының бірі. Әр қазағымның 
үйінің төрінде үкілі домбыра болу 
керек. Домбыра өзіме ең жақын 
досым. Мұңымды да, қуанышымды 
да бөлісе аламын. Ол мені түсінетін 
сияқты», - дейді кейіпкеріміз. 

Меруерт Арғын
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ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

На прошлой неделе на городском стадионе «Жигер» проходил областной турнир по мини-
футболу среди команд подразделений внутренних дел Карагандинской области, посвященный 
Дню Казахстанской полиции.

В спортивном состязании приняли участие  все подразделения области.  Полицейские 
продемонстрировали отличную физическую подготовку и волю к победе. В итоге  футбольная 
команда УВД Абайского района стала победителем турнира. В финале абайцы обыграли ко-
манду СОБР ДВД Карагандинской области. Мы от всей души поздравляем наших полицейских 
и желаем им еще не раз становиться на высшую ступень пьедестала почета.

Соб.корр.

СПОРТ
ДВОРОВОЙ ФУТБОЛ

На вопрос какая спортивная игра является самой популярной, любой человек, не заду-
мываясь, ответит — футбол. Но мало кто вспомнит, что начало большому футболу положили 
состязания дворовых команд. 

В каждом дворе была своя команда, свой мяч и свои правила. Играли в дворовой футбол 
практически все: от мала до велика. Прошли годы, но по-прежнему мальчишки и девчонки 
выходят во двор, чтобы с удовольствием предаться этой игре. Ведь дворовой футбол — это 
немалый заряд бодрости. 

Дворовые спортивные командные игры позволяют не только развивать силу мускулов и 
приумножать здоровье. Они еще отвлекают молодежь от бесцельного времяпровождения, 
приводящего к правонарушениям. Для того чтобы возродить дворовые игры в рамках госу-
дарственного социального заказа по проекту "Школа молодого патриота" ОО «Молодежный 
Альянс» по заказу КГУ «Молодежный ресурсный центр Абайского района» были организованны 
дворовые игры среди молодежи Абайского района.

21 июня 2018 года была проведена первая игра по футболу во дворе города Абай, Карла 
Маркса 31. В итоге упорной борьбы команда «СНОУ КИДС»  завоевала «золото», команда 
«Дубовка СИТИ» завоевала «серебро» и команда «КАРЛО» завоевала «бронзу». 

Конечно, трудно убедить молодежь играть не за дорогостоящие награды, а за простой титул 
победителя. Но вполне возможно. Главное — дать возможность детям принимать решения 
самостоятельно, не оказывая давления на них и не диктуя своей воли. Они должны осознать 
свои действия, почувствовать внутреннюю потребность в них.

Следующие игры по дворовому футболу, волейболу и баскетболу будут в июле и августе. 
Спешите принять участие и подать заявку на почту abai_crm@mail.ru, по телефонному номеру 
8 (72131) 49807 или в социальные аккаунты «Абай жастары».

К.Кизилбаева
Инструктор по работе с молодежью 
КГУ «Молодежный ресурсный центр 

Абайского района» 

АСТАНА – ҚАЗАҚСТАН ЕЛІНІҢ ОРДАСЫ
2018 жыл – елордамыз Астананың 20 жылдығын атап өтетін мерейтойлы жыл.
Осы уақыт ішінде ару Астана төрткүл дүние тамсанатын, әлемнің атақты астаналарымен салтанат 

жарыстырып, бой таластыра алатын әсем қалаға айналды.
Бас қаламыздың  Еуразияның маңызды даму орталықтарының қатарына қосылуы – баршамыздың 

ортақ мақтанышымыз.
Астанада заманауи құрылыс саласының барлық құрылымын қамтитын еліміздің жаңа құрылыс кластері 

қалыптасты. Бас қаламызда сәулет өнерінің озық үлгілері салтанат құрды. «Ақорда», «Астана триумфы», 
«Пирамида», «Бәйтерек», «Хан Шатыр». Бұл архитектуралық ансамбльдерге «Қазақ елі» монументі, «Мәңгілік 
ел» аркасы қосылды. 91 метрлік зәулім тұғырдың ұшар басынан заңғар аспанға ұмтылған самұрық құс 
азаттық аңсаған әрбір қазақ баласының жүрегіне мақтаныш сезімін ұялатты.  Батыс пен Шығыс өркениетін 
жалғастыратын алтын көпір атанған ару Астана бүгінде толғақты түйіндерін талқылайтын әлемдік орталыққа 
айналғаны да ақиқат. Міне, осындай тамаша жетістіктер мен жеңістерге толы 20 жыл ішінде Ұлы даланың 
қақ кіндігі – Сарыарқа төсінде XXI ғасыр ғажайыбы, әлемдік мегаполис бой көтерді.

Астана күнінің маңыздылығы артып, ол тек елордалықтар ғана емес, бүкіл қазақстандықтардың асыға 
күтетін мерекесіне айналды. 

Тәуелсіз Қазақстанның елордасы халықаралық алқалы жиындар, салиқалы саясат, тұғырлы экономика, 
дінаралық келісім кеңестері өтетін жаһандық орталық дәрежесіне жетті.

Біздің елордамыз  халықтың өз күшіне сенімі мен ұлы тағдырының символы болып табылады. Бүгінде 
Астанада, Қазақстанның барлық өңіріндегі сияқты, жүзден астам ұлт өкілдері өмір сүреді. Халықтар достығы, 
өзара түсіністік және ынтымақтастық — Астананы және жаңа Қазақстанды құрудың негізі, міне, осылар.

Өткен жиырма жыл ішінде Астана Қазақстанның шынайы тәуелсіздігі мен егемендігін паш еткен 
мемлекеттік орталық болып танылды. Болашақта да елдіктің ерен елордасы – Астанада ғасырлар бойы 
Қазақстан халқының азат ойы мен мүдделері, асқақ арманы мен мақсаттары іс жүзіне асырыла беретін болады.

Қазақ елінің елордасы Астанамыздың мерейі тасып, беделі асқақтай берсін!
Э.Н.Беркамалова   Абай ауданының мемлекеттік архивінің бөлім басшысы 

Памятка по профилактике 
выпадения детей из окон

Падение из окна — является одной из основных причин детского травматизма и смерт-
ности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной 
любознательности.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо 
придерживаться следующих правил:

• Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом 
находится под присмотром.

• Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если Вы все же открываете 
окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители.

• Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.
• Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и 

полезть к открытому окну.
• Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное 

попадание малыша на подоконник.
• Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научиться открывать окно 

самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.
• Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть 

в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может 
слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона).

• Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие 
впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая 
не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.

• Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на 
короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь 
увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.

 К.Богуш 
Главный специалист 

РГУ «ОЧС Абайского района»

40-жылдан астам тарихы бар, елімізге, 
ауданымызға қажетті кәсіби білімді мамандар 
дайындап жүрген Абай аудандық көпсалалы  
колледжі өз түлектеріне диплом табыстау 
рәсімін өткізді. Игілікті шара қаламыздағы 

мәдениет сарайында өтті. Оған ұстаздар 
ұжымы, ата-аналар, аудан басшылығы 
өкілдері, студенттер мен түлектер қатысып, 
мереке көркін қыздыра түсті.

Әуелеген әнұранмен ашылған салта-
натты шарада аудан әкімінің орынбасары 
Әсем Айтжанқызы алғашқы болып түлектерді 
құттықтап, өзінің жылы лебізін білдірді. 

- Құрметті түлектер және ата-аналар! 
Сіздерді үлкен нәтиже көрсетіп, диплом 

алуларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. 
Еңбек жолына басатын қадамдарыңызға 
сәттілік тілеймін. Еліміздің түкпір-түкпірінде 
ғана емес, алыс-жақын шетелдерде де, 
баянды істеріңізбен, терең білімдеріңізбен  
еліміздің атын шығара беріңіздер. Алдағы 
уақытта да тек жақсы жетістіктеріңізбен, 
жоғары көрсеткіштеріңізбен қуанта беріңіздер. 
Тәрбие мен терең білімнің арқасында тәуелсіз 
еліміздің тұғырын биіктетіп, келешегін кемел-
дету жолында үлкен еңбек етеді деп сенемін. 
Үлкен өмір жолында үкілі үміт пен жоғары 
сенімді ақтап, биік белестерді бағындыран 
беріңіздер! – деді Әсем Жүнісбекова. 

Түлектерге диплом 
табысталды

Игі құттықтаудан соң Әсем Айтжанқызы 
сахна төрінде колледж дтректорының оқу 
ісі жөніндегі орынбасары Жаңылдық Амри-
мовамен бірге  аталмыш оқу орнын үздік 
тәмамдаған студенттерге диплом табыстады. 

Қырық жылдан астам тарихы бар, іргетасы 
қалыптасқан Абай көпсалалы колледжін 
биыл 9 мамандық бойынша 150-ден астам 
студент аяқтап отыр. Мәдениет сарайындағы 
салтанатты рәсімде сөз алған аудандық 
мәслихат хатшысы Борис Цой, «Нұр Отан» 
партиясының аудандық филиалы жетекшісінің 
бірінші орынбасары Нұрлан Адашев және 
колледж директоры Бекежан Егишев болашақ 
мамандарға сәт-сапар тілеп, алған білімдеріңіз 

қиындықта қуат, қуанышта медеу болсын!,- деп 
бітірушілерге биік белестерден көрінулеріне 
тілектестіктерін білдіріп, дипломдарын табы-
стады. Ілкімді шарада ән мен биден шашылған 
шашу мерекенің көркін қыздырды. Айта кету 
керек, оқу-техникалық базасы қалыптасқан, 
заманауи білім жүйесін игерген колледж биыл 
45-інші түлектерін түлетіп отыр. Осы уақыттың 
ішінде колледж ұстаздары арманға ұмтылған 
сан талапкерді қанаттандырды. Олардың 
біразы бүгінде үміт үдесінен шығып, үлгілі 
маман атанып, мекеме мерейін өсіруде.

Меруерт Арғын

БІЛІМ

ЧС СООБЩАЕТ
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Абай ауданы әкімі аппаратында  2018  жылдың 
ІІІ тоқсанына арналған азаматтарды қабылдау кестесі

График
приема граждан в аппарате акима Абайского района на 

ІІІ квартал 2018 года
Лауазымы 
Должность 

Т.А.Ә.
Ф.И.О.

Қабылдау күні мен 
уақыты

Дни и время приема

кабинет, тел №

Аудан әкімі 

Аким района

Бауржан 
Қонырбайұлы

Асанов

Асанов
Бауржан

 Конирбаевич

әр айдың 1-ші және 
3-ші дүйсенбісі күні 

сағат 16.00-де

1-й и 3-й понедельник 
месяца с 16.00 часов

Абай қаласы
Жеңіс даңғылы 3, 
конференц-зал

тел. 4-65-23
г.Абай пр.Победы 3 
конференц-зал тел. 

4-65-23
Аудан әкімінің 

экономика, ауыл 
шаруашылық,  тұрғын-

үй коммуналдық 
шаруашылық және 
төтенше жағдайлар 

жөніндегі  орынбасары

Заместитель акима 
района по экономике, 
сельскому хозяйству, 
жилищно-коммуналь-

ному хозяйству и чрез-
вычайным ситуациям

Мағзин 
Мұрат 

Сакенұлы 

Магзин
 Мурат

 Сакенович

әр сейсенбі күні сағат 
16.00-ден

 каждый вторник с 
16.00 часов

Абай қаласы 
Жеңіс даңғылы 3, 

конференц-зал тел. 
4-05-91

г. Абай
пр. Победы 3, 

конференц-зал тел. 
4-05-91

Аудан әкімінің 
әлеуметтік мәселелері 
жөніндегі  орынбасары

Заместитель акима 
района по социальным 

вопросам

Әсем Айтжанқызы 
Жүніспекова

Джунуспекова Асем 
Айтжановна

әр сәрсенбі күні сағат 
16.00-ден

каждую среду с 16.00 
часов

Абай қаласы 
Жеңіс даңғылы 3, 
конференц-зал

тел. 4-86-78
г. Абай пр. Победы 
3, конференц-зал 

тел. 4-86-78

Ескерту: аудан әкiмiнің қабылдауына алдын ала жазылу №22  кабинетте жүргізіледі, тел.4-
65-23

Примечание: предварительная запись к акиму района ведется в кабинете № 22 ежедневно, 
тел.4-65-23

К сведению потребителей 
ТОО «Главная распределитель-

ная энергостанция Топар»!
Руководствуясь пунктом 15 Правил организации и функционирования 

розничного рынка электрической энергии, а также предоставления услуг на 
данном рынке (утвержденных приказом Министра энергетики Республики 
Казахстан от 20 февраля 2015 года № 111) ТОО «Главная распределитель-
ная энергостанция Топар» уведомляет о прекращении с 1 сентября 2018 г. 
оказания услуги по поставке электроэнергии. 

На основании пункта 16 Правил организации и функционирования 
розничного рынка электрической энергии, а также предоставления услуг 
на данном рынке, в течение 1 календарного месяца с момента получения 
настоящего уведомления Вы можете обратиться с заявлением о заклю-
чении нового договора электроснабжения в иную энергоснабжающую 
организацию.

Примечание: 
Энергоснабжающей организацией, имеющей в настоящее время до-

говор на передачу электроэнергии по сетям ТОО «Главная распредели-
тельная энергостанция Топар», является ТОО «Казэнергоцентр».

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Управление государственных доходов по Абайскому району разъясняет, что плательщиками 

налога на транспортные средства являются физические лица, имеющие объекты налогообло-
жения на праве собственности.

Не являются плательщиками налога на транспортные средства:
1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по 

льготам и гарантиям, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за са-
моотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной 
войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной 
войны, герои Советского Союза и герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий 
"Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и 
орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" или награжденные 
подвеской "Алтын алқа" либо "Күмiс алқа", – по одному автотранспортному средству, являю-
щемуся объектом обложения налогом.

2) Инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям – по одному 
автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом.

Для освобождения от уплаты налога на транспортные средства необходимо обратиться 
в УГД по Абайскому району с подтверждающими документами об инвалидности (справка, 
удостоверение личности, технический паспорт транспортного средства).

УГД Абайского района

ХАБАРЛАНДЫРУ
Құрметті аудан тұрғындары, Сіздерді  2018 жылдың 4 шілде күні Абай қаласының 

Мәдениет үйінде сағат 10.00-13.00 аралығында өтетін Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
ЖӘРМЕҢКЕСІНЕ шақырамыз.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша туындаған барлық сұрақтарыңызды қоя 
аласыздар. 

«Абай ауданының әкімі аппараты» ММ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители района, приглашаем Вас принять участие в ЯРМАРКЕ государственных 

услуг, которая состоится 4 июля 2018 года  с 10.00-13.00 часов в здании ДК г.Абай.
У Вас есть возможность задать все инстересующие вопросы по оказанию государственных 

услуг. 
 ГУ «Аппарат акима Абайского района»

На территории Абайского района в текущем году зарегистрировано 6 фактов дорожно-
транспортного происшествия, при котором получили различные тяжести ранений – 12 
человек (в т.ч., 5 несовершенолетних) и ни одного с летальным исходом, с сравнением 
прошлого года зарегистрировано 14 фактов дорожно-транспортных происшествий (в т.ч., 
с участием несовершенолетнего – на моторолере), при котором получили различные 
тяжести ранений – 18 человек (в т.ч., 3 несовершенолетних) и 9 человек (в т.ч., 1 несо-
вершенолетний) с летальным исходом.

В связи с чем, личным составом взвода дорожно-патрульной полиции осуществляется 
ряд профилактических мер по профилактике дорожно-транспортных средств, в части 
выявления грубых нарушений Правил дорожного движения, а именно управления авто-
транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения со 
стороны водителей двухколесных транспортных средств.

Так, в период с 01 июня по 24 июня 2018 года, личным составом взвода дорожно-
патрульной полиции УВД Абайского района выявленно – 3 административных право-
нарушений - ст. 608 КРК об АП (управление автотранспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения либо наркотического опьянения), со стороны двухколесных 
транспортных средств.

МЕСТНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБАЙСКОГО РАЙОНА

Қарағанды облысы Абай ауданы әкімдігінің 
2018 жылғы 08 маусым 

№22/01 қаулысы. Қарағанды облысының
 Әділет департаментінде 2018 жылғы 25 маусым 

№ 4829 болып тіркелді
2018 жылы мүгедектер үшін жұмыс орындарының квотасын белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 2005 жылғы 13 сәуірдегі «Қазақстан Республикасында 
мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» Заңының 31 бабының 1) тармақшасына, 2016 жылғы 6 сәуірдегі 
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 9 бабының 6) тармақшасына, «Мүгедектер үшін жұмыс орын-
дарын квоталау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрінің 2016 жылғы 13 маусымдағы № 498 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 14010 бойынша тіркелген) сәйкес, Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ауыр жұмыстарды, еңбек жағдайлары зиянды, қауіпті жұмыстардағы жұмыс орындарын есептеме-
генде, ұйымдастырушылық-құқықтық нысанына және меншік нысанына қарамастан, ұйымдарда жұмыс 
орындарының тізімдік санынан пайызбен көрсеткенде қосымшаға сәйкес мүгедектер үшін 2%-дан 4%-ға 
дейінгі көлемде жұмыс орындарының квотасы белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін. 
3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Абай ауданының әкімі                                                                         Б. Асанов
Абай ауданы әкімдігінің 2018 жылғы «08» маусым № 22/01  қаулысына  қосымша 

Мүгедектер үшін жұмыс орындары квотасы белгіленетін Абай 
ауданы ұйымдарының тізімі

№ Ұйымның атауы Қызметк ер -
лердің тізімдік 
саны

Қызметкерлердің 
т і з імд і к  саны -
нан алғандағы 
квотаның көлемі 
(%)

М ү г е д е к т е р 
ү ш і н  ж ұ м ы с 
о р ы н д а р ы н ы ң 
саны

1 Абай ауданың ішкі саясат, мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімінің «Абай аудандық 
мәдени – бос уақыт өткізу орталығы» 
коммуналдық мемлекетт ік  қазыналық 
кәсыпорыны

50 2 1

2 «Қызғалдақтай» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

40 2 1

Постановление акимата Абайского района Карагандин-
ской области от 08 июня 2018 года № 22/01. 

Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандин-
ской области 25 июня 2018 года №4829

Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов на 2018 год
 В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктом 1) статьи 31 Закона Республики Ка-
захстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», подпунктом 6) 
статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения», приказом Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 13 июня 2016 года № 498 «Об утверж-
дении Правил квотирования рабочих мест для инвалидов» (зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 14010) , акимат Абайского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить квоту рабочих мест для инвалидов в размере от 2% до 4% для организаций независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности в процентном выражении от списочной числен-
ности рабочих мест, без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями 
труда согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима 
района.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования. 
Аким Абайского района             Б.Асанов

Приложение к постановлению акимата Абайского района от «08» июня 2018 года № 22/01
Перечень организаций Абайского района, для которых 

устанавливается квота рабочих мест для инвалидов
№ Наименование организации Списочная 

численность 
работников 

Размер квоты 
(%) от списочной 
численности 
работников

Количество рабо-
чих мест для 
инвалидов

1 Коммунальное государственное казенное 
предприятие «Абайский районный культур-
но-досуговый центр» отдела внутренней 
политики, культуры и развития языков 
Абайского района

50 2 1

2 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Қызғалдақтай»

40 2 1

ОФИЦИАЛЬНО

После смерти Егоровой Людмилы Хисьметовны, умершей 12 июня 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Есмагамбетова Жумабая Мухановича, умершего 18 февраля 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бейсенбековой Дариге Аскаровне, 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 54, кабинет 8, тел. 87024441894.

Открыто наследственное дело
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АСТАНАҒА - 20 ЖЫЛ

Биыл — Астанаға 20 жыл!
 «…Ақорда резиденциясындағы менің жұмыс кабинетімнен біздің жаңа елордамыздың жүрек толқытар панорамасы көрініс береді. 

Көптеген кездесулерден, кеңестерден және құжаттармен жұмыстан тұратын тығыз жұмыс кестемде бос минут пайда болған сәтте 
мен қайта-қайта терезеге қараймын.

Мен кең дала төсімен есіле ағып жатқан Есілдің бүлкілсіз суы бетіне қазақстандық күннің қалай сәуле шашып шағылысқанын 
көремін. Ол қала шегіндегі адам қолымен жасалған жаңа өзен арнасы суында шомылып жүреді.

Кей кездері мен түнгі Астана көшелерінде көлікпен немесе жаяу жүремін. Әр кез менің жүрегімді елорда үшін мақтаныш сезімі 
кернейді. Өзіме — иә, біз осыны жасадық деймін!»

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ.
/6 шілде 2013 жыл/

Осы жылы Тәуелсіз Қазақстанның 
теңдессіз жауһары — Астана қаласы 20 
жылдығын атап өткелі отыр. Еліміздің жүрегі 
іспеттес шаһардың «туған күніне» дайындық 
жұмыстары бүгінде басталып та кетті. Бұл 
түсінікті де, өйткені Астана күні әлдеқашан 
жалпыұлттық мерекеге айналған.

Біз атаулы датаға орай өткен жылдарға 
шегініс жасап, тарихи оқиғаның қалай 
басталғанына тоқталғалы отырмыз…

Елорданы Алматыдан Ақмолаға ау-
ыстыру туралы шешімді Қазақстан Ре-
спубликасы Жоғарғы Кеңесі 1994 жылы 6 
шілдеде қабылдады. Астананы ресми көшіру 
1997 жылғы 10 желтоқсанда жүзеге асты. 
Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы 
Жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып 
өзгертілді. Жаңа астананың халықаралық 
тұсаукесері 1998 жылғы 10 маусымда өтті. 
Ал 1999 жылы Астана ЮНЕСКО шешімімен 
«Әлем қаласы» атағын алды. Қазақстанның 
бас қаласы 2000 жылдан бастап Аста-
налар мен ірі қалалардың халықаралық 
ассамблеясының мүшесі.

Астана — Азияның ең солтүстігінде 
орналасқан елорда. Қазіргі уақытта Астананың 
аумағы 722 шаршы шақырымнан асады, 
тұрғындар саны 1 миллион асады. Қала үш 
ауданнан — «Алматы», «Сарыарқа» және 
«Есіл» ауданынан тұрады.

Астана Қазақстанның орталығынан 
солтүстікке қарай құрғақ далалық өлкеде, 
құрғақ бозды-бетегелі дала аймағында 
орналасқан. Қала аумағы аласа терраса — 
жайылма жер бедері түрінде келеді.  Есіл 
өзені елорданың басты су көзі саналады. Ауа 
райы күрт континентальды — қысы суық әрі 
ұзақ, жаз мезгілі ыстық және бірқалыпты қуаң.

Еуразия құрлығының ортасында қолайлы 
орналасуы Астананы экономикалық тұрғыдан 
тиімді көлік,  қатынас және логистика 
орталығына, Еуропа мен Азия арасындағы 
өзіндік транзиттік көпірге айналдырды.

Ел астанасын ауыстыру Астананың 
экономикалық дамуына қуатты серпін 
берді. Қала экономикасының қарқынды 
дамуы көптеген инвесторлар үшін тар-
тымды болып отыр.  Астананың елге 
тартылған инвестициялардың республикалық 
көлеміндегі үлесі 10 пайызға, ал республика 
экономикасындағы өңірлік жалпы өнімінің 
үлесі 10,2 пайызға тең.

Қала экономикасының негізі — сауда, 
өнеркәсіп өндірісі, көлік, байланыс және 
құрылыс салалары.

Шаһардың өнеркәсіп өндірісі негізінен 
құрылыс заттарын, азық-түлік өнімдерін 
шығару мен машина жасау ісі төңірегіне 
шоғырландырылған. Астана Қазақстанда 
құрылыс металл бұйымдарын, пайдалануға 
дайын бетон және бетоннан жасалған құрылыс 
заттарын шығару жөнінен алдыңғы орынды 
иеленеді.

Қаланың ірі кәсіпорындары қатарында 
Целиноград вагон жөндеу зауытын, «Цесна-
Астық» концернін,  «Тұлпар-Тальго» ЖШС 
жолаушылар вагонын құрастыру зауытын, 
«Еврокоптер Казахстан инжиниринг» ЖШС 
тікұшақ құрастыру зауытын айтуға болады.

Қ а л а  Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  і р і  б и з н е с 
орталығының біріне айналды. Кәсіпкерлік 
мәдениеті қарыштап дамып келеді — Аста-
нада 128 мыңнан астам шағын және орта 
кәсіпкерлік нысандары жұмыс істейді. 
Астаналық тұрғындардың орташа номиналды 
айлық жалақысы 154 мың теңге шамасында.

Елорда құрылыс ауқымы жөнінен де көш 
бастап тұр. Астана мәртебесін алғалы бері 
қалада 10 миллион шаршы метр тұрғын үй 
салынды.  Астана құрылысына жүздеген 
отандық және шетелдік құрылыс компания-
лары қатысты.

Астананың сәулеткерлік тұжырымдамасын 
жасау барысында Нұрсұлтан Назарбаевтың 
елордада Батыс пен Шығыстың мәдени 
дәстүрлері  үйлесім тапқан ерекше еуразиялық 
стиль қалыптастыру идеясы негізге алынды. 
Астаналық бас жоспардың авторы белгілі жа-
пон сәулеткері Кисе Курокава болды.

«Бәйтерек» кешені жаңа елорданың басты 
символына, оның өзіндік бойтұмарына айнал-
ды. Өзге де бірегей сәулеткерлік ғимараттар 
қатарында белгілі британдық архитектор 
Норман Фостердің жобасы бойынша пирамида 
үлгісінде салынған «Бейбітшілік және келісім» 
сарайын, әлемдегі ең биік шатыр үлгісіндегі 
ғимарат —«Хан Шатыр» сауда-ойын-сауық 
орталығын, теңізден алыс орналасқан оке-
анариум —  «Думан» орталығын, «Астана 
опера» мемлекеттік опера және балет теа-
трын, Орталық Азиядағы ірі мешіт — «Әзірет 
Сұлтан» мешітін, Әулие Успен Богородица 
кафедралдық соборын, Әулие Мария Ар-
хиепархиясы рим-католиктік  кафедралдық 
соборын, «Бейт Рахель Хабад Любавич» 
синагогасын, «Қазақстан» орталық концерт за-
лын, «Қазақ Елі» монументін, Қазіргі заманғы 
өнер музейі мен Президенттік мәдени орталық 
ғимараттарын атауға болады.

Қазақстан мен Орталық Азиядағы ең биік 
ғимарат — «Әбу-Даби Плаза» кешені де бар.

Жаңа спорттық нысандар арасында 30 
мың көрерменге арналған «Астана-Арена» 
жабық стадионы, 2011 жылы әлемде үздік 

деп танылған, 10 мың орынға арналған 
«Сарыарқа» бірегей велотрегі бар. Тағы 
бір маңызды спорттық кешен — ең жоғары 
халықаралық стандарттарға сай келетін 
«Алау» мұз айдыны.

Қазақстанның елордасы елдің барлық 
өңірлеріндегі талапкерлер үшін тартым-
ды орталыққа айналды. Мұнда отандық 
білім беру ісінің жетекшілері — Назарбаев 
университеті, Л.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университеті, Қазақ ұлттық өнер 
университеті, С.Сейфуллин атындағы Қазақ 
агротехникалық университеті, М.Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің 
филиалы, Астана медициналық университеті 
орналасқан.

Астананың айналасында бірегей «жасыл 
белдеу» жасалып, қала ұлан-ғайыр далалық 
өлкенің ортасындағы шұратқа (оазис) айналып 
келеді.

Бүгінде Астана халықаралық маңызы 
бар түрлі форумдар, конгрестер мен өзге 
де іс-шаралар өтетін Еуразия кеңістігінің 
орталығына айналды. Елордада Әлемдік 
және дәстүрлі діндер лидерлерінің съездері, 
Астана экономикалық форумы және өзге де 
маңызды халықаралық оқиғалар тұрақты 
түрде өтіп келеді. Астанада ЕҚЫҰ-ның тарихи 
саммиті, ШЫҰ мен ИЫҰ-ның мерейтойлық 
саммиттері болып өтті. 2011 жылдың басын-
да республиканың елордасы VII Қысқы Азия 
ойындарының қатысушылары мен қонақтарын 
қабылдады. Өткен жылы Астанада «Expo-
2017» халықаралық көрмесі өтті.

Қазақстанның Тұңғыш Президентінің иде-
ясымен іргесі қаланған жаңа елорда қысқа 
мерзім ішінде жалпыұлттық идея мәртебесіне 
ие болып, жас мемлекеттің Тәуелсіздігінің сим-
волына және жаhандық табысына айналды.

Келбеті көркем Астана 
Кең байтақ мына даланың, 
Әсем де, көркем қаланың. 
Ізі болған дананың, 
Көз тоймас алтын шаһарым!

Сырлы дала кеудесінде жаңғырып, 
Көркем, кербез сұлулылығы ән қылып. 
Болашақтың бастауына айналған 
Қазағымның Астанасы мәңгілік!

Кеткендер бар, көтермей өмірде сын, 
Сен деген жаңа әлем ішіндесін!
Бар ғалам саған ғана қарайтындай, 
Сен мына ғаламаттың төріндесің!

Керемет, жұмбақ қала түсіндегі!
Көркем еткен бүгінгінің шеберлері! 
Кешегі бабалардың сарқытындай, 
Жас қала Азия ішіндегі! 

Аруза Абдрахманова
Абай Құнанбаев атындағы 5 мектеп-
гимназиясының 9-сынып оқушысы

«ЭТНОАУЫЛ» ҰЛТТЫҚ-
МӘДЕНИ КЕШЕНІ

Елордамыздың 20 жылдығына арнайы құрылған «Этноауыл» ұлттық-мәдени кешенінің екінші 
маусымының салтанатты ашылуы 1 маусымда болады және жаздың соңына дейін өз жұмысын 
жалғастырады.

Ауқымды оқиға қазақ мәдениеті мен тарихының көп ғасырлық жауһарын жинақтаған. Этноауылды 
өз саласындағы айрықша және алғашқы ұлттық жоба деп мақтанышпен айтуға болады. Кешеннің 
қақпасынан кіре бергеннен қонақтарды батыр көшпенділердің, шексіз сар даланы бағындырушылардың 
ежелгі заманына қас қағым сәтте алып барады. Астананың мерейтойын атап өтуге келген әр адам 
өзі үшін қызықты және есте қаларлық оқиғаны көруіне мүмкіндік алады. Этнауыл аясында этникалық 
музыка және театр өнерінің фестивальдері, көркем көрмелер, қолданбалы-сәндік өнерінің әр түрлі 
шеберлік сыныптары, ұлттық спорт түрлері бойынша сайыстар, атты-спорттық іс-шаралар және т.б. 
өтетін болады. 2500 шаршы метр алаңына жайылған аймақ: «Шеберлер ауылы» секторы, «Спорттық-
цирктік іс-шаралар» секторы, «Концерттік зал» секторы, «Демалыс аллеясы» секторы, «Дәстүрлі қазақ 
және шығыс тағамдары мейрамханасы» секторы, «Ұлттық дәстүрлер мен салттар» секторы, «Жібек 
жолы» Шығыс базары секторы, «Аңшылықтың дәстүрлі түрлері» секілді көптеген секторларға бөлінген.

Этнауыл аясындағы ең ауқымды күтілетін оқиға, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің ұйымдастыруымен «Алпамыстың жарқын жебесі» атты театрландырылған цирктік шоу 
болады. Осы іс-шара үшін ұлттық-мәдени кешен аймағында 1000 көрермен орнына арналған, соңғы 
шоу-техникамен жарақталған айрықша концерттік зал салынады. Субұрқақпен, арнайы эффектілермен 
және ерекше панорамалық экранмен жоғары технологиялық сахна ежелгі құбыжықтармен жойқын 
шайқасқа түсу үшін қайсар батырлар өтуі керек қауіпті оқиғалар мен хор қыздарының еліктірер әсем 
билері үйлесімдікте көрсетілетін тамаша театрландырылған цирктік таңғажайып көрініс өтетін орынға 
айналады. Қазақ тарихының сонау ежелгі және беймәлім беттеріне алып баратын «Алпамыстың жарқын 
жебесі» атты сиқырлы аңыз көрінісі қазіргі уақытта әлемге Қазақстанның жаңа елордасы – Астана ретінде 
танымал болған ежелгі Бозоқ қаласының көшелерінде және алаңдарында өрбиді. Бозоқ қаласының 
атауы «Боз оқ» - яғни, жарқын жебе деген ұғымды білдіреді.

Қойылымға әр елден келген 70 артист қатысады. Олардың бәрі халықаралық цирктік конкурстарының 
лауреаттары және ең жоғарғы деңгейдегі спорттық сайыстардың жеңімпаздары, Du Soleil циркінің көп 
жылдар бойы қатысушылары.

Айрықша Этноауыл Астана қаласынан 14 шақырымда орналасқан «Қазанат» атшабарының 
аумағында орын алған. Кешен 30 киіз үйден, сондай-ақ Этноауылдың жалпы композициясын тамаша 
көркейтіп тұратын көркемдік-қолданбалы элементтермен жабдықталған кіші сәулет нысандары – ланд-
шафты сәулет құрылымдарынан тұрады.


