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

Аудандық апталық газет     
Еженедельная районная газета

Сенбі, 
5 шілде, 2018 ж.

Суббота, 
5 июля 2018 г.

№26
(4221)

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

қиқатА Б А Й

МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с Днем Астаны, столицы мира и согласия! 
День Астаны–общеказахстанский праздник, который отмечает весь многонациональный 

народ страны.
Астана открыла новую эпоху в истории Казахстана. Расположенная в самом центре Евразии, 

Астана стала местом продвижения идей интеграции, сближения Востока и Запада, различных 
культур и цивилизаций, центром экономических и политических преобразований, генерации 
и воплощения важных международных инициатив. Сегодня-это город с мировым именем, 
в котором воплощены удивительные архитектурные  проекты всемирно известных зодчих, 
уникальные фасады зданий, развлекательных и научных центров, парки и скверы. Междуна-
родная специализированная выставка ЭКСПО-2017 открыла совершенно новую страницу в 
экономическом развитии Астаны.

Жемчужина страны, построенная  великой политической волей Главы нашего государства 
Нурсултана Абишевича Назарбаева, стала национальной идеей для всех казахстанцев. Именно 
столица олицетворяет всё инновационное, генерирует энергию будущего.

Мы по праву гордимся своей столицей, её современными достижениями, верим в её 
большое будущее.

Дорогие земляки! Желаем вам здоровья, благополучия, процветания и такой же счастливой 
судьбы, как судьба главного города нашей страны!

Аким Абайского района                            Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата                              Б.Цай

ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
Сіздерді бейбітшілік пен келісім астанасы, Астана күнімен шын жүректен құттықтаймыз!
Астана мерейтойы – бұл бүкіл қазақстандықтар үшін маңызы зор айтулы оқиға. Себебі 

Отанымыздың жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі болған асқақ Астана арқылы Қазақстан өзінің 
еңсесін тіктеген ел екенін жер-жаһанға паш етті.

Бүгінде, Астана - халқымыздың айбыны, егемен еліміздің символы, зор мақтанышына 
айналды.

Болашақты болжай білген Елбасының батыл да ұлы идеясымен дүниеге келген Елордамыз 
қазақ елінің мерейін асқақтатып, сәулетті сұлулығымен таңғалдыруда.

Астананың қазіргі күн санап биіктей түскен еңсесінен тәуелсіздігіміздің тегеурінін, еліміздің 
елдік қасиетін, жасампаздықтың жаңғырығын айқын байқауға болады.  Ерке Есілдің жағасында 
жаңаша сәулеттік нақышпен бой түзеп жатқан әсем қаланың сұлу бейнесі алыстан көз тартып, 
көңіл баурайды. Сондықтан да, оның ертеңіне де барлық қазақстандықтар үлкен үмітпен қарап, 
бүкіл әлем  қызыға көз тігуде.

«ЭКСПО-2017» атты халықаралық мамандандырылған көрмесінің Елордамызда өтуі 
осының дәлелі.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төл туындысы ажарлы Астана керегесі  қауырт көтерілген 
қарашаңырағымыз болуымен бірге, тұрақтылық пен ынтымақ мекені  ретінде барша жаһан 
жұртына  танылғандығын, ғаламдық ғазиз беделге ие  болғандығын кеудемізді керген зор 
мақтанышпен айта аламыз.

Қымбатты жерлестер! Баршаңызды әлемдік өркениетке бой созған Астананың туған күнімен 
шын жүректен құттықтаймыз! Еліміз аман, жұртымыз тыныш, Тәуелсіздігіміз баянды болсын!

Аким Абайского района                            Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата                              Б.Цай

4 июля в районном ДК под председатель-
ством акима Абайского района Б.К.Асанова 
прошла встреча с предпринимателями 
Абайского района  «Государство и бизнес – 
эффективное партнерство». Как отметили 
организаторы, целью проведения встречи 

является конструктивный диалог между госу-
дарством и властью, постановка проблемных 
вопросов и их решение. 

В мероприятии приняли участие  руко-
водители областных управлений, директор 
Палаты предпринимателей Карагандинской 
области, заместители акимов городов и 
района, руководители отделов предпри-

Государство и бизнес – эффективное партнерство
нимательства и промышленности области, 
руководители крупных промышленных пред-
приятий, субъекты малого и среднего бизнеса, 
сельхозформирования. 

В фойе здания разместилась обще-
ственная приемная акимата Абайского рай-

она «Open Аbay», кроме того здесь прошла 
ярмарка государственных услуг. Посетители 
имели возможность ознакомиться с государ-
ственными услугами, получить консультации 
специалистов государственных органов. На 
втором этаже представители малого и средне-
го бизнеса подготовили выставку товаров, 
производимых в Абайском районе.

Вниманию участников встречи был пред-
ставлен доклад заместителя акима района 
Мурата Магзина о развитии предпринима-
тельства и инвестиционных возможностях 
Абайского района. 

Далее с докладами выступили директор 
Палаты предпринимателей Карагандинской 
области Кульпеисов Ернар Даулович, руко-
водитель французской компании «Rouleaux 
Pack» Кристиан Гошон, заместитель ди-
ректора РГП «Енбек-Караганда» Валенти-
на Бендерская, директор ТОО «Стежок» 
Н.Жумабаев.

В своих выступлениях спикеры презенто-
вали проекты, реализуемые в Абайском райо-
не, и возможности для дальнейшего развития. 
В торжественной обстановке глава района 
вручил памятный подарок Кристиану Гошону.

После завершения официальной части на-
ступило время для вручения сертификатов на 
развитие молодежного предпринимательства 
на селе. Грант акима района на сумму 300 
тысяч тенге получили жительница п.Южный 

Анель Талгатова на открытие швейной ма-
стерской и  жительница п.Топар Айя Янина 
на приобретение оборудования для школы 
английского языка. 

Встреча завершилась церемонией под-
писания меморандумов о взаимном со-
трудничестве в области профессиональной 
подготовки кадров между акимом района, 
Абайским многопрофильным колледжем и 
работодателями района.

К.БЛЯЛОВ
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КЕҢЕС

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ, 
ЖИЛЬЕ И РЫНКЕ

2 июля в районном 
акимате состоялся лич-
ный прием акима райо-
на Б.К.Асанова. В нем 
приняли участие акимы 
сел и поселков, руково-
дители государственных 
учреждений. Жителей 
интересовали вопросы 
благоустройства, предо-
ставления жилья из госу-
дарственного жилищного 
фонда, дальнейшая судь-
ба коммунального рынка 
и др. Каждое обращение 
и предложение граждан 
было взято на контроль 
для их решения.

Соб.корр.

В РАЙОННОМ АКИМАТЕ

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Аудандық әкімдікте 
аудан әкімінің орынба-
сары Ә.Жүніспекованың 
төрағалығымен жастар 
саясаты және азаматтарды 
патриоттыққа тәрбиелеу  
жөнінде кеңес отырысы 
өтті. Оған әкімдік жанын-
да құрылған жастар ісі 
жөніндегі кеңес мүшелері, 
қала ,  ауыл  әк імдер і , 
мемлекеттік мекеме бас-
шылары қатысты. Күн 
тәртібінде төрт мәселе 
қарастырылды. 

Бірінші мәселе бойын-
ша аудандық білім бөлімінің 
басшысы Б.Көрпешова 
жазғы демалыс балар мен жастарға бос 
уақыттарын өткізуді ұйымдастыру бойынша 
ақпарат берді. Балалар жазғы маусымда 
демалыс кездерінде бос уақыттарын тиімді 
өткізу үшін аудан бойынша мектептерде жазғы 
лагерьлер ашылған, түрлі спорттық үйірмелер, 
серуендеу алаңдары ұйымдастырылған. 

Аудандық ТКШ, ЖК, АЖ және ТҮИ бөлімінің 
басшысы Д.Кабаев жетім балаларды және 
ата – ананың қамқорысыз қалған балалар-
ды тұрғын үймен қамтамасыз ету жөнінде 
мағлұмат берді. Бұл мәселе төңірегінде жыл-
дан жылға біртіндеп шешімін тауып келеді. 
Биылғы жылы екі тоғыз қабатты тұрғын 
үйді беріп, алдағы жылдары көпқабатты 
тұрғын үйлер салу жоспарлануда. Осыған 
орай кезектің де санын азайту алға қойған 
мақсаттардың  бірі екен. 

Үшінші мәселе бойынша әскерге шақыру 
кезінде жастар арасында туындаған түйткілді 
мәселелер жөнінде аудандық қорғаныс істер 
жөніндегі бөлімнің басшысы Ә.Түсіпбеков 
баяндама оқыды. Әскерге барудан бас 

тартқандар бойыншажұмыстар жасалып, кел-
мегендерге іздеу салып, жергілікті полициямен 
бірлесіп жұмыс жасап жатқандығын жеткізді. 

Бұдан кейін Абай қаласы, Ақбастау және 
Есенгелді ауылдарының әкімдері мемлекеттік 
жастар саясатының жүзеге асырылуы туралы 
баяндамаларын жасады. Аудан әкімінің орын-
басары Ә.Жүніспекова жастармен жұмыстың 
толыққанды жүргізіліп жатпағандығын жеткізді. 
Әсіресе әскерге шақыру науқанында Абай 
қаласы бойынша жұмыстар әлсіз жүргізіледі 
екен. Сонымен қатар әлі де болса ауданда 
жастар немен айналысатынын білмейміз, 
ауданның қоғамдық шараларында белсенділік 
танытпайды. Қандай да бір шара болма-
сын білім ошақтарының жоғарғы сынып 
оқушыларымен ұйымдастыратыны баршаға 
мәлім. Алайда мекетеп бітіріп кеткен жастыр-
мызбен байланыс орнату керектігін тілге тиек 
етті. Бұл жастармен тығыз байланыста болу 
керектігімізді жеткізді. Осыған орай, әрбір 
кеңес мүшелері өз ұсыныстарын айтуды 
тапсырды. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ 

Аудан жастарының бүгінгі ахуалы
28 июня в районном акимате состоялась 

церемония подписания трехстороннего 
соглашения между районными органами 
исполнительной власти, объединениями 

профсоюзов, филиалом палаты предприни-
мателей, ассоциацией предпринимателей и 
работадателями района на 2018-2020 годы.

Перед подписанием важного документа 
глава района Б.К.Асанов отметил, что 22 
мая 2018 года было подписано аналогичное 
областное соглашение. Оно затрагивает во-
просы технологической модернизацим эконо-
мики, содействия продуктивной занятости на-
селения, улучшения качества человеческого 
капитала, условий охраны труда, а также про-

мышленной и экологической безопасности.
Основные положения легли в основу рай-

онного трехстороннего соглашения. 
Аким района сказал, что система социаль-

ного партнерства оказывает стабилизирующее 
воздействие на весь комплекс общественных 
отношений. Важно совершенствовать систему 

предупреждений и цивилизованного урегу-
лирования социально трудовых конфликтов. 
Уверен, что взаимопонимание и согласован-
ные действия всех сторон позволят избежать 
в районе социальной напряженности, дадут 
действенные результаты в развитии социаль-
ного диалога.

Соб.корр.

ГЕНДЕРЛІК САЯСАТ

27 июня под предсе-
дательством акима райо-
на Б.Асанова состоялось 
очередное заседание рай-
онной комиссии по госу-
дарственным символам. 
На повестке дня согласно 
годовому плану работы 
были рассмотрены 3 во-
проса. 

О работе учреждений 
образования по воспи-
танию учащихся в духе 
казахстанского патриотиз-
ма через популяризацию 
государственных символов 
доложила руководитель от-
дела образования Б.Курпешова. О мероприятиях, проведенных в рамках празднования Дня 
государственных символов, отчиталась заместитель руководителя отдела внутренней поли-
тики, культуры и развития языков О.Цой. Также заслушаны отчеты акимов г. Абай, пос. Топар 
и Дубовского сельского округа «Об опыте работы в вопросе популяризации государственных 
символов РК и контролю за их применением». 

По итогам заседания глава района поручил обеспечить системный контроль за применением 
законодательства о государственных символах на территории Абайского района, обеспечить 
своевременную замену Государственных Флагов и Государственных Гербов,  активизировать 
работу по пропаганде государственных символов, в том числе с использованием элементов 
в наружном оформлении и другое. 

Соб.корр.

Әйелдердің құқықтары мен 
мүмкіндіктерін кеңейту

Сейсенбі күні ҚР Президенті жанындағы 
Ә й ел д е р  і с т е р і  ж ә н е  о т б а с ы л ы қ -
демографиялық саясат жөніндегі ұлттық 
комиссия төрағасының орынбасары Еле-
на Ивановна Тарасенко және Қарағанды 
облысының әйелдер істері және отбасылық 
- демографиялық саясат жөніндегі облыстық 
комиссия хатшысы Қорлан Сәбетқызы Беки-

мова іссапармен келді. Жұмыс сапар бары-
сында алдымен «Нұр Отан» ғимаратында 
«Әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін 
кеңейту» атты семинар тренинг өткізді.

Жиынды аудан әкімінің орынбасары Әсем 
Жүніспекова ашып, келген қонақтармен және 
қатысушылармен таныстырды. Бұждан кейін 
сөз кезегі Елена Ивановнаға берілді.  Бүгіндегі 
билік басында жүрген әйелдер саны 90 жыл-
дармен салыстырғанда біршама өскенін тілге 
тиек етті. 

- Қарағанды облысында гендрлік 
саясаттың жоғарғы дәрежеде жүргізіліп келеді. 
Мұнда әйел азаматтардың барлық салаларда 
қызмет жасайтындығы көңіл қуантады. Әйел 
адамның өз ісінің шебері және көшбасшысы 
болу үшін өзіне деген сенімділікті жоғалпау 
керек. Тек қана қызмет бабында ғана жұмыс 
жасамай отбасылық өмірді де қатар алып 
жүрсе, көптеген жетістіктерге жететініне 
сенімдімін. Жоғарғы дәрежеде жұмыс жасау 
үшін талмай қызмет жасау керек»,- Елена 
Тарасенко өз сөзінде.

Кездесу барысында ол өзінің жетістік 
тарихымен бөлісті. Қарапайым ауылда туып 
– өскен өрімдей қыздың алдында осындай 

қызметтердің болатындығын күтпегенін айт-
ты. Еңбек жолын мектепте мұғалім болып 
бастап, мектеп орынбасары болып, қала 
әкімінің орынбасары болып жұмыс жасай-
ды. Тәуелсіздікке қол жеткізіп, енді аяғынан 
тұра бастаған мемлекетте жұмыс істеу 
ол кездері оңай болмаған. Адайда соған 
қарамастан қиын сәттерде халыққа демеу бо-

лып, үміттерін үзбеуге шақырған. Бұдан кейін 
үш шақырылымда мәжіліс депутаты болып, 
қазіргі таңда  Президенті жанындағы әйелдер 
істері және отбасылық – демографиялық са-
ясат жөніндегі ұлттық комиссия төрағасының 
орынбасары болып жұмыс жасайды. Әлі де 
болса мектептегі шәкірттерімен байланысты 
үзбеген. Сөз соңында отбасы құндылықтары, 
әйелдер істері жөнінде жазылған кітапты 
сыйға тартты. 

С е м и н а р  б а р а с ы н д а  а уд а н д ы қ 
орталықтандырылған кітапхана жүйесінің бас-
шысы Наталья Филипенко келген қонақтарға 
алғысын білдіріп, әйел адамның қоғамдағы 
рөлі жөнінде кеңінен тоқталды. Абай аудандық 
«Кәусәр» әйелдер көшбасшысы жетекшісі, 
мәслихат депутаты Оксана Панасиди 
аудандағы әйелдер қауымының жұмыстары 
жөнінде, адам құқықтары құндылықтары 
жөнінде мағлұмат берді. 

Семинар соңында қонақтар ғимарат 
кіреберісінде жасалған көрмемен танысты. 
Көрмеде биылғы жылы қолға алынға киіз басу 
жобасының туындыларын ұсынды. Ауданда 
жоба бойынша бірнеше әйелдер киіз басу 
ісін оқып, өз қолдарымен бірнеше бұйымдар 

жасаған. Көз тартарлық 
бұйымдар қонақтардың 
көзінің жауын алды. 
Бұдан кейін мемлекеттің 
кәсіпкерлерді қолдау 
бағдарламасы бойынша 
ашылған «Апельсин» 
отбасылық – бос уақыт 
өткізу орталығына бар-
ды. Мұнда жұмысымен, 
ғимаратпен танысып, 
б ү л д і р ш і н д е р м е н 
әңгімелесті. 

Гүлнұр 
ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

ПОДПИСАН ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

28 июня 2018 года 
в библиотеках поселков 
Топар и Карабас в рамках 
реализации инициатив-
ного проекта партии «Нұр 
Отан»  «Переформатиро-
вание библиотек в совре-
менные центры знаний» 
состоялось  открытие 
коворкинг-центров. 

Коворкинг в перево-
де с английского – «со-
вместно работающие». 
Открыть коворкинг в би-
блиотеке - это значит соз-
дать пространства для 
учебы, деловых встреч, 
тренингов, переговоров, 
мастер-классов, семинаров, организовать 
площадки для познавательно-творческого 
развития, содержательного досуга. Это новый 
взгляд на библиотеку, который делает библио-
теки проводниками инновационного развития 
страны, участвующими в модернизации обще-

ственного сознания. 
Настоящим праздником для топарцев ста-

ла презентация библиотеки. В фойе всех при-
влекла уникальная выставка краеведческой 
литературы, а гостей встретили национальным 
танцем, создавшим праздничное настроение. 

С приветственным словом к участникам 
встречи обратились руководитель ГУ «Отдел 
внутренней политики, культуры и развития 
языков Абайского района» Ашкеев Кадыр 
Толеукадырович, первый заместитель предсе-
дателя районного филиала партии «Нұр Отан»  
Адашев Нурлан Рымбекович, депутат Абай-
ского районного маслихата Альдебергенова 
Корлан Казбековна. С интересом слушали вы-
ступление приглашенные педагоги, активисты 
библиотеки, читатели, общественность посел-
ка о новых сервисах библиотеки, связанных с 
образовательными программами, о созданных 
площадках для коллективных и индивиду-
альных занятий. Библиотекарь Шарипова 
М.С. с использованием слайд-презентации 
представила ресурсы библиотеки. Внимание 
привлекло и новое оформление библиотеки. 

Знакомство с библиотекой продолжилось в 
детском зале - «Kids koworking». Выступление 
детей из кукольного театра представило мир  
детского творчества  и развлечений. Здесь  
каждый  может  выбрать  себе занятие по 
душе: петь или танцевать, вязать или лепить, 
пробовать себя в роли актёра или ведущего, 
заниматься  поделками из бумаги. Этим за-
нимаются участники кружков  «Теремок» и 
«Айголек». Особенно удивил гостей клуб 
«Spееdcubing», объединивший ребят, увле-
ченных скоростной сборкой кубика Рубика. 
Муратбек Алишер с другом показали коллек-
цию кубиков Рубиков различной формы и 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БИБЛИОТЕКУ 
НОВЫЙ ОБРАЗ БИБЛИОТЕКИ

продемонстрировали свое мастерство. 
Эстафету презентации центра знаний и 

коворкинг-услуг приняла модельная библио-
тека пос.Карабас, которая по праву считается 
центром общественной жизни, местом учебы и 
активной деятельности, местом вдохновения 
для жителей поселка. С интересом участники 

встречи знакомились с воз-
можностями библиотеки, 
представленными библио-
текарем Садыковой Бина-
гуль Омирбековной.  Это 
интернет-сектор и зона Wi-
Fi, в которой  пользователи 
библиотеки в комфортных 
условиях пользуются бес-
платным выходом в интер-
нет. Уже сегодня проводятся 
практикумы по обучению 
компьютерной грамотности 
для всех желающих. В кон-
ференц-зоне проводятся 
различные информаци-
онные часы, творческие 

встречи, семинары, работает литературный 
клуб «Ынтымақ». Есть и уголок для отдыха 
и индивидуальной работы и чтения. Детей 
привлекает игротека с настольными дидак-
тическими и развивающими играми. Об этом 
рассказали сами активисты библиотеки, дети 
пели, танцевали, читали стихи. 

Аким поселка Карабас Тукебаев Есенгали 
Тукебаевич в своем выступлении отметил 
важную просветительскую роль библиотеки в 
жизни поселка и подарил в коллекцию игро-
теки новые настольные игры для детей. Не 
остались в стороне и предприниматели. По-
дарки библиотекам сделала предприниматель 
из г.Абай Джуматаева Г. , передав детям новые 
игрушки и игры. Директор ТОО «Волынка» Са-
кенов Д.М. порадовал сообщества библиотек 
наборами игр в шахматы, шашки и нарды. 

Инициативный проект партии  «Нұр Отан» 
превратить библиотеки в современные центры 
знаний, открытия в них коворкинг-центров дал 
старт дальнейшему их развитию. Строится 
новое осмысление назначения библиотек. 
Сегодня они призваны организовать интел-
лектуальное взаимодействие всех слоев 
общества. Именно здесь организуются курсы 
по интересам, консультации по работе с порта-
лом госуслуг, компьютерная грамотность для 
всех, площадки для правового просвещения,  
образовательные и просветительские про-
граммы. Библиотеки становятся пространства-
ми для развития.

Н.Филипенко,
директор КГУ «Централизованная 
библиотечная система Абайского 

района»Халықтың  өмір  сүру  
сапасын жақсарту

2018 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың   «Төртінші өнеркәсіптік ре-
волюция жағдайындағы даму-дың жаңа мүмкіндіктері»  атты  
Қазақстан  халқына  Жолдауында  ауылдық елді мекендерді 
сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету үшін Үкімет бұл іске барлық 
қаражат көздерінен жыл сайын кем дегенде 100 миллиард теңге 
қарастыруы қажет деп атап өтілді.

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасын 
іске асыру мақсатында республикалық бюджет есебінен және 
облыстық бюджеттен ортақ қаржыландырумен ағымдағы жылы 
ауданда 2 сумен жабдықтау жобасы жүзеге асырылуда – «Абай 
қ. су құбыры желілерінің қайта құруы» және «Қарағанды аулдық 
округі Жартас а. су құбыры желілерінің  құрылысы», объектілердің аяқталуы осы жылға  
жоспарланған. Сонымен қатар Юбилейное а. су құбыры желілерінің қайта құруы бойынша 
конкурстық  рәсімдер  жүргізілуде,   жобаның аяқталуы 2019жылы.

Құрылыс-монтаждық жұмыстар Абай қаласының 10 көшесінде жүргізіледі: Промышленная, 
Железнодорожная, Ержанов, К.Маркс, Ленин, Энгельс, Абай, Школьная, Гёте, сонымен бірге  
Жеңіс д., 2-ші және 4-ші ықшам аудандарында және  «БАМ» тұрғын ауданында. Бүгінгі күнде 
7 ш. құбыр тартылды, 112 темірбетон құдық орнатылды, жұмыстар өндіріс кестесіне  сәйкес 
жүргізілуде. Жобаның іске асырылуы қаланың сумен жабдықтау сапасының деңгейін арттырады.

Жартас а. су құбыры желілерінің  құрылысында жұмыстар өндіріс кестесінен озып атқарылып 
жатыр, 8 ш. құбыр тартылды, 106 темірбетон құдық орнатылды. Объектіні пайдалануға 
енгізгеннен кейін ауыл тұрғындары орталықтандырылған сапалы сумен қамтамасыз етіледі.

Көп жылдары қаланың және  Қарабас к. су бұру жүйелерінің жағдайы проблемалық мәселе   
болып келді. 2018 жылы үш жылға жоспарланған  кәріз желілерінің қайта құруы бойынша 
құрылыс жұмыстары  басталғаның айтып кетуге болады.  Қайта құру аясында ағымдағы жылы 
жұмыстар Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл, Гёте, Железнодорожная көшесінің 
басы, Межквартальный, Центральный, Первомайский пере-улоктарында жоспарланған. Осы 
уақытта 400м құбыр Межквартальный п. тартылды, құрылыс-монтаждық жұмыстар өндіріс 
кестесінен қалмай  жалғасуда.

А.Асқаров
«Абай ауданының құрылыс бөлімі» ММ басшысы      

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

Темір тордың ар 
жағынан  жазасын 
өтеп, бостандыққа 
шыққандар мен  про-
ба ц и я  қ ы з м ет і н і ң 
қылмыстық-атқару 
ж ү й е с і н д е  е с е п -
те тұрғандар үшін 
екі қолға бір күрек 
та бу  е н д і  о ң а й ғ а 
с о қ п а қ .  Ж а қ ы н д а   
а у д а н ы м ы з д а ғ ы 
1 0  і р і  ж ә н е  о рта 
к ә с і п о р ы н д а р м е н 
меморандумға қол 
қойылды. Ондағы мақсат – жазасын өтеп 
шыққандарды еңбекпен қамту. Осы мәселе 
жөнінде дүйсенбі күні аудандық әкімдіктің 
конференц залында Абай ауданы бойынша 
жазасын өтеп шыққандарға әлеуметтік және өзге 
де көмек жасау бойынша комиссияның кезекті 
отырысы өтті. 

Жиын жұмысына аудан әкімінің орынбасары 
Әсем Жүнісбекова төрағалық етті. Сондай-
ақ комиссия мүшелерімен қатар, пробация  
қызметкерлері, аудан аймағында орналасқан 
түрме басшылары қатысты.

Күнтәртібіне қойылған түзету мекемелерінен 
қоғамнан аластатылмаған жазасын өтеп 
шыққандарға әлеуметтік көмек көрсету және 
оларды жұмысқа орналастыру мәселесі бойын-
ша Абай ауданының жұмыспен қамту орталығы 
басшысының міндетін атқарушы Рахат Ады-
мова баяндады. Аталған бөлім тарапынан 
мұндай азаматтарға әрдайым көмек қолы со-
зылады дейді. Оларға ҚР Заңнамасына сәйкес 
әлеуметтік көмек көрсетіледі екен. Алдымен 
жұмыспен қамту мәселесі қарастырылады. 
Жұмыссыздарды тіркеуге алып, қоғамдық 
жұмыстарға жіберіледі немесе кәсіптік білім 
алуға бағыттайды. 

Бүгінде ауданымызда 3 түзеу мекемесі 
орналасқан. Жұмыспен қамту орталығы бұл 
мекемелерге бос жұмыс орындары туралы 
анықтама материалдар, "Жаппай кәсіпкерлік пен 
нәтижелі жұмыспен қамту" бағдарламасының 
жүзеге  асырылуы,  азаматтардың жа-
засын өтегеннен соң жұмысқа орналасу 
мүмкіндіктері туралы ақпараттар беріліп, 
жұмыстар жүргізіліп отырады. Биылғы жылы 
жазасын өтеп шыққандармен 2 рет кездесу 
ұйымдастырылған. Және қайткенде білім 
алғандардың екі қолдарына бір күрек ұстатамыз 
деп сендірді баяндамашы. Ағымдағы жылы 
түзеу мекемелерінен 19 адамның бостандыққа 
шыққаны туралы мәлімет келіп түскен. Оның 
жартысы жұмысқа орналасып, 1 адам кәсіптік 
білім меңгеруде. 6 адам өз еріктерімен жұмыс 
табамыз деген сыңай танытыпты. Бүгінгі таңда 
аталмыш мекемеде апта сайын кеңестік орталық 
жұмыс жасайды. Онда пробация, прокуратура 
қызметкерлері, кәсіпкерлер палатасы филиалы 
өкілдері мен олрталық қызметкерлері құқықтық 
көмек көрсету, еңбекпен қамту, және өзге де 
мәселелер бойынша қабылдау жүргізеді. 

Рахат Жарболатқызының айтуынша, 
биылғы жылдың бірінші тоқсанында жергілікті 
кәсіпкерлермен, ЖШС басшыларымен жазасын 
өтеп шыққан және пробация қызметінде аза-
маттарды жұмыспен қамту бойынша жергілікті 
кәсіпкерлермен дөңгелек үстел өткізілген бола-
тын. Нәтижесінде 1 адам  «Стежок» ЖШС оқу 
орталығына кәсіптік білім алуға бағытталса, 
«Зайтаев Х.М.» ЖК тұрақты жұмысқа 1 адам 
қабылданды. 

Жазасын өтеп шыққандар 
қоғамнан тыс қалмайды  

Соңғы алты айдың ішінде пробация 
қызметінде қоғамнан аластатылмаған жазасын 
өтеп шыққан  117 адам тіркеуде тұр. Оның тек 
33-і ғана халықты жұмыспен қамту орталығына 
барған. Оның ішінде 9 адам автослесарь, аспаз, 
программист тігінші секілді қысқа мерзімді 
курстарға жіберілген. Оқу кезінде жолақы, 
шәкіртақы төлемдері төленді. 

Баяндамашының айтуынша, жастар 
тәжірибесінен өтуге – 1 адам, қоғамдық 
жұмысқа 2 адам тартылған. Жұмыспен қамту 
орталығының бағыттауы бойынша 4 адам 
тұрақты жұмыспен қамтылған. Тіпті жаза-
сын өтеп шыққан бір адам сантехникалық 
қызметтерді көрсету бойынша жеке кәсіпкер 
болып тіркелген. Ал ықтиярсыз жұмысқа 1 адам 
тартылса, қысқамерзімді оқыту курстарына 
2 адам жазылып, 13 адам өздігінен жұмысқа 
тұрған. Жұмыспен қамту орталығы Топар кенті 
мен Абай қалаларының пробация қызметінің 
бөлімдерімен бірігіп жұмыс істейді. 

Сотталғандардың қоғамдық жұмыстарда 
жазасын өтеу үшін нысандарды анықтау 
және қоғамдық жұмыс жасау жазасын 
алған азаматтардың соттың үкімін орындау 
жұмыстарын ұйымдастыру мәселесі жайында 
пробация қызметкерлері мәлімдеді. Қоғамдық 
жұмысқа тарту секілді жеңіл жаза алғандарға 
жұмыс орындарын жергілікті әкімдер анықтау 
керек екен. Абай аудандық пробация қызметінің 
аға инспекторы, әділет капитаны Ш.Шонаева 
ауданымыздың ауылдарының әкімдері бұл 
жұмыстарды қаншалықта атқарып жатқаны 
туралы айтып өтті. Көп жағдайда қоғамдық 
жұмыстарда жазасын өтеуге жіберілгендер 
барған жерлеріне тіркелмейді немесе ешбір 
ескертусіз басқа қалаға кетіп қалады. Ал оларды 
бақылап отыруға пробация қызметкерлерінің 
құзыреті жеткендерімен, күші жетпейді. Себебі 
көліктің жоқтығынан алыс ауылдардағы бақылау 
жұмыстары қадағаланбайды. Салдарыран 
келеңсіз жағдайлар орын алады. Бір ғана мы-
сал, өткен жылы Қарағанды селолық округында 
болған жағдай осының дәлелі. Жазасын өьеп 
шыққан азамат айтылған ауылда емес, басқа 
жақта жүрген.  

Басқосуда қоғамға қайта зиян келтірмеудің 
алдын алу шаралары қарастырылды. Осы орай-
да жауаптыларға айыптылар мен күдіктілердің 
мінезін түзеу міндеттері жүктелді. Түзеу 
мекемесінен шыққан азаматтарға әлеуметтік-
құқықтық қызмет көрсетуді жетілдіре түсу 
қажеттілігі айтылды. Жиналыста күн тәртібіне 
қойылған екі сұрақ бойынша мәселелер де 
айтылып, оларды бірлесе шешу үшін Әсем 
Айтжанқызы нақты тапсырмалар жүктеді. Жаза 
басып, жаңылғандарды жазалай бермеу, қайта 
оларды қоғамға бейімдеу – бүгінгі күннің басты 
талабы. Сондықтан бұл бағыттаңы жұмыстар 
алдағы уақытта да өз жалғасын таба бермек. 

Меруерт Балкеева 

ЖОБА
Есенгелді ауылдық округі Пахотное ауылының аумағында орналасқан «Амантай» шаруа 

қожалығына шектеу ісшараларын белгілеу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабының 1 тармағының 
18 ) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі  «Ветеринария туралы» 
Заңының 10 бабының 2 тармағының 9) тармақшасына сәйкес, Абай ауданының бас мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық инспекторының 2018 жылғы 21 маусымына № 07-1-1-24/85 
ұсынысының негізінде Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ірі қара малы арасында бруцеллез ауруының шығуына байланысты Есенгелді ауылдық округі 
Пахотное ауылының аумағында орналасқан «Амантай» шаруа қожалығына шектеу іс-шаралары 
белгіленсін. 

2. Ветеринариялық-санитариялық, сауықтыру және шектеу іс-шаралары  Қазақстан 
Республикасының  қолданыстағы заңңамасына сәйкес өткізілсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан  әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
4. Осы қаулы оның алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Абай ауданының әкімі                                                                         Б.Асанов

ПРОЕКТ
Об установлении ограничительных мероприятий  в  крестьянском хозяйстве «Аман-

тай» находящегося на территории Есенгельдинского сельского округа села Пахотное

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», 
подпунктом 9)  пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветерина-
рии», на основании представления от 21 июня 2018 года № 07-1-1-24/85 главного государственного 
ветеринарно-санитарного инспектора Абайского района , акимат Абайского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с выявлением бруцеллеза среди крупного рогатого скота установить ограничительные 
мероприятия  в крестьянском хозяйстве «Амантай» находящегося на территории  Есенгельдинского 
сельского округа села Пахотное.

2. Провести ветеринарно-санитарные, оздоровительные и ограничительные мероприятия, в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии.

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

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опублико-
вания.

Аким Абайского района                                                                           Б. Асанов
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ЖАЗ - 2018 / ЛЕТО - 2018

С к о л ь к о  с о л н ц а ! 
Сколько света!

Сколько зелени кругом! 
Что же это? Это ЛЕТО,
Наконец спешит к нам 

в дом.
Лето - это особенная 

пора для каждого школь-
ника. С каким нетерпением 
все ребята ждут эти счаст-
ливые дни, когда можно 
будет надолго забыть о 
занятиях. И вот наступает 
долгожданное время кани-
кул. Некоторые родители   
заняты работой, поэтому 
организовать полноценный 
отдых для   детей  они про-
сто не в  состоянии.

Наша небольшая шко-
ла ОСШ № 8 находится в 
посёлке Кзыл. Хоть детей 
в школе не очень много, 
мы - педагоги стараемся 
разнообразить их летний 
досуг по мере сил и возможностей.

 Для организации летнего досуга школьников в   
школе традиционно  работает  пришкольный лагерь. 
Ребенку не нужно уезжать  далеко  от дома, он  на-
ходится  в  привычной  ему  атмосфере  и  вряд  ли 
ему захочется  остаться  в  стороне  от интересных  
мероприятий, проводимых воспитателями в летнем 
лагере. А воспитатели пришкольного лагеря-учителя 
нашей  школы  настолько хорошо  знают  особен-
ности  большинства  детей, что общение у них с 
ребятами выстраивается с легкостью и доверием. 
Поэтому наши ребята с большим интересом и же-
ланием ждут 1 июня, чтобы прийти к нам и провести  
продуктивно свой летний досуг. 

Программа в пришкольном летнем лагере 
насыщена разными спортивно-познавательными 
развивающими мероприятиями и играми, которые 
способствуют активному отдыху воспитанников, а 
главное, формируют творческие способности детей. 
Они принимают активное участие в проведении 
игровых программ, концертов. Участвуют в больших 
коллективных делах лагеря.

Успешное выступление детей в мероприятиях, 
конкурсах повысит их  социальную активность, ко-
торая должна через некоторое время проявиться в 
течение учебного года в школьных делах. Дети станут 
дружным, сплочённым, творческим коллективом, 
ставящим перед собой новые цели.

1 июня - День защиты детей.  И К большой радо-
сти этот день совпадает с открытием летнего лагеря. 
В этот день по старой традиции мы встречали детей 
с музыкой, рассказывали о правилах посещения 
лагеря, знакомили с названием, девизом, а также 
проводили большое мероприятие – путешествие под 
лозунгом «Здравствуй, Планета Детства!». На этом 
мероприятии дети совершили кругосветное путеше-
ствие в поисках старого клада, прошли и пережили 
множество испытаний. Но к всеобщему удивлению 
кладом оказались не монеты и не сладости, а остров 
в океане, и тут начинались новые приключения и все-
возможные веселые конкурсы под названием «Как 
использовать остров», «Вырасти пальму», «Задания 
волшебных кокосов», «Построй корабль» и др. В 
конце дня ребята создавали аквариумы своими ру-
ками и рисовали общий плакат «Настроение- ЛЕТО».

Далее по традиции был проведен конкурс рисун-
ков на асфальте «Лето – это маленькая жизнь!», где 
дети, вспоминая веселое путешествие, нарисовали 
много интересных и ярких рисунков. Также в этот 
день с ребятами проводились игры на свежем воз-
духе с мячом. Праздник очень впечатлил детей и 
прошел на позитивных нотах!

Воспитатели ежедневно проводят минутки 
здоровья, используя различные формы работы, 
оказывали содействие в организации и проведении 

конкурсов рисунков и  других мероприятий, которые 
проводились как в кабинете, так и на свежем воздухе, 
в спортивном зале. Все дети с интересом и радостью 
принимают  активное участие во всех мероприятиях.

Кроме обучающих занятий, воспитателями 
проводились  развлекательные  мероприятия. Так 
на первом сезоне проводилась спортивная декада 
под лозунгом «Мы за здоровый образ жизни!», где 
ребята с удовольствие участвовали в различных 
состязаниях, эстафетах, веселых стартах, конкурсе 
- квн «Всё о спорте». После мероприятий, у детей 
сформировались такие качества как: быстрота и точ-
ность движений, выносливость, меткость, ловкость, 
а также умение коллективно взаимодействовать, 
соблюдая правила игры. Ребята во время игры 
поддерживали дружескую обстановку и у всех было 
хорошее настроение. 

Для наших милых девчонок воспитатель Де-
мьянова Т.А.  провела  конкурс «Мисс Лето 2018», 
где  девочки  показывали  свое  мастерство  в при-
готовлении блюд,  умение  укладывать прическу, 
интеллектуальные  знания в  области  казахского  
языка. Каждая  участница  конкурса  старалась  по-
казать  свои  лучшие  качества. А наши мальчишки 
по достоинству оценили таланты девочек и выбрали 
«Мисс Лето 2018».

Еще одним интересным мероприятием, органи-
зованным воспитателем Костецкой А.В. была инсце-
нировка сказки « Сказка о Василисе Прекрасной». 
Дети  подошли  к  выступлению  очень  творчески,  
подготовили  костюмы  и  декорации. Эмоциональ-
ное выступление  школьников  заставило  зрителей  
наблюдать  за  событиями  с  большим  интересом. 

Но самым  незабываемым  днем  для  ребят 
за весь сезон летнего лагеря, стала  музыкально 
танцевальная программа « Племя Тумба – Юмба », 
где в  завершение первого сезона ребята  устроили 
незабываемое  зрелище - конкурс  мыльных  пузырей 
и поиск клада.  Как  много  интересных  и  запоми-
нающихся  моментов  останется  в  памяти  ребят!  

Можно отметить, что за время посещения лет-
него лагеря ребята обрели новых друзей, научились 
ценить дружбу. Каждый  ребёнок  старался  показать  
свои  самые  лучшие  способности  и  таланты. 
В конце нашего сезона многие  ребята  покидали  
пришкольный лагерь  с  большим  сожалением. Мы 
с ребятами провели это время с  пользой и в тесном 
взаимопонимании! Надеемся, что дни, проведенные 
в летнем пришкольном лагере «Бригантина» надолго 
запомнятся ребятам и останутся наполненными не-
забываемыми впечатлениями, полезными делами и 
приятными воспоминаниями.

Т.Демьянова 
Воспитатель пришкольного лагеря   

Радужное лето в пришкольном лагере 
«Бригантина»ҚАУІПСІЗ ЖАЗ 

Абай Құнанбаевт атындағы №5 мектеп- 
гимназияның жазғы сауықтыру «Мейірім» лагерінде 
маусым айының 18-22 аралығында қауіпсіз жаз 
науқанына байланысты іс- шаралар өтті. Атап 
айтсақ: су қауіпсіздік, өрт қауіпсіздік, жол қауіпсіздік, 
жолда жүру қауіпсіздік, тіке күннің түсуінен қорғану 
ережелерін таныстырып, кез- келген уақытта сақ 
жүруімізді үйреттік. 

А.Тулеубаева Тәлімгер

В системе непрерывного 
образования каникулы в це-
лом, а летние в особенности, 
играют весьма важную роль 
для развития, воспитания и 
оздоровления детей и под-
ростков. Пришкольные лагеря 
– одна из наиболее востребо-
ванных форм летнего отдыха 
детей школьного возраста. 
Воспитательная ценность 
системы летнего отдыха со-
стоит в том, что она создаёт 
условия для педагогически це-
лесообразного, эмоциональ-
но привлекательного досуга 
школьников, восстановления 
их здоровья, удовлетворения 
потребностей в новизне впе-
чатлений, творческой самореализации, общении и 
самодеятельности в разнообразных формах, вклю-
чающих труд, познание, искусство, культуру, игру и 
другие сферы возможного самоопределения.                                                                               
В целях создания необходимых условий для форми-
рования духовно-нравственных ценностей в рамках 
реализации общенациональной идеи «Мәңгілік 
ел» и програамы «Рухани жаңғыру», организации 
оздоровительного отдыха, занятости и досуга детей, 
профилактики детской безнадзорности, правона-
рушений и преступности, укрепления здоровья, 
безопасности и творческого развития детей в пе-
риод летних каникул 2018 года в КГУ «Школа-центр 
дополнительного образования им.П.Корниенко» 
проводится комплекс мероприятий, включающий в 
себя работу пришкольного лагеря, летней школы, 
языковой школы, трудовую практику, работу с уча-
щимися «группы риска» и т.д. 

Необходимая информация об организации 
летней оздоровительной смены была доведена до 
родителей на общешкольном родительском собра-
нии 15.05.2018г., а также на классных родительских 
собраниях. Проведен инструктаж «Безопасное лето 
– 2018» с учениками и их родителями.                            

В этом году охвачены отдыхом и оздоровлением 
30 учащихся из малообеспеченных семей, из них 
5 – из многодетных семей, 3 опекаемых детей. В 
первом сезоне  посещали лагерь 18 детей.                                                                       

Летний отдых – это не только социальная за-
щита, это и возможность для творческого развития 
детей, обогащения духовного мира и интеллекта 
ребёнка, радость общения, творческие открытия, 
оригинальные идеи. Программа  пребывания 
учащихся в лагере насыщена разнообразными 
воспитательными и развивающими мероприятиями 
и играми, которые способствуют активному отдыху 
воспитанников, а главное формируют духовно-нрав-
ственную творческую личность. Все направления 
работы летнего пришкольного лагеря – нравствен-
но-патриотическое, физкультурно-оздоровительное, 
интеллектуальное, художественно-эстетическое, 
трудовое, экологическое – ставят перед собой 
цели формирования казахстанского патриотизма 
и духовно-нравственного становления личности 
детей в рамках реализации общенациональной 
идеи «Мәңгілік ел»  и программы «Рухани жаңғыру».                           

В 1-м сезоне в школе работали   пришкольный 
лагерь «Достық». Начальник лагеря – Акимбекова 
А.Р., воспитатели – Тротно И.И., Трокина Л.Л., 
Сарсембаева А.С., Куламин В.Е., инструктор по 
физкультуре – Бекежанов К.А. Перед началом 
работы зам.директора по ВР Нургалиевой А.М., на-
чальником лагеря Акимбековой А.Р. был проведен 
инструктаж по ТБ, противопожарной безопасности, 
о правилах поведения на водоемах, на железно-
дорожных путях, на дорогах  и т.д., о чем были 
составлены протоколы с подписями работников 
и детей пришкольного лагеря. Оформлен «Уголок 
безопасности» с планом эвакуации и другими не-
обходимыми материалами. Педагоги, и работники 
школы ознакомлены со схемой оповещения в слу-
чае  возникновения чрезвычайного происшествия, 
какой-либо нештатной ситуации.                              

Веселой музыкой, красочно оформленными 
игровыми комнатами встретил 1 июня детей при-
школьный лагерь «Достық». В этот день воспитате-
ли организовали праздничную программу «Детство 
– это радость!», посвященную Международному 
дню защиты детей. Наши дети приняли участие в 
поселковом фестивале «Қоңырау»: пели, танцева-
ли, декламировали стихи.                                                                                                                                        

4 июня проведены мероприятия, посвященные 
Дню государственных символов Республики Казах-
стан: патриотический час «Гордость страны – ее 
символы», викторина «Знатоки государственных 
символов РК». Также ребята приняли участие в 
поселковом праздничном мероприятии.                                                            

С 1 по 12 июня проведены мероприятия в 
рамках НИК «12 дней борьбы против эксплуата-
ции детского труда»: обновлен стенд «Детство 
без насилия», оформлен информационный стенд 
«Ақпарат», проведены беседы, рейды в торговые 
точки с целью выявления фактов использования 
детского труда,  круглый стол, конкурс рисунков, 
акция «Мы за счастливое детство!». Ребята раздали 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ: 
время творчества и духовного роста

листовки и рисунки жителям поселка, тем самым 
еще раз привлекли внимание взрослых к проблеме 
защиты прав детей. 

Для  учащихся, имеющих высокий уровень учеб-
ных способностей,  а также для детей, нуждающихся 
в индивидуальной коррекционно-развивающей 
поддержке, была организована летняя школа «Айна-
лайын». Была организована работа летней языковой 
школы. С учащимися 10 класса проводила занятия 
учитель русского языка Медведева С.М.                                            

В пришкольном лагере и летней школе  работал 
«Клуб любознательных». Учителя и работники шко-
лы проводили  развивающие и творческие занятия: 
«Клуб знатоков казахского языка» (Кабылова П.Ж.), 
«Мир фантазий» (Куликова Н.Р.), «Занимательный 
английский» (Литвинова М.Ю.), «По страницам исто-
рии» (Акшалов Б.Т.), «Дорожная азбука» (Комутов 
А.Е.), библиотечные часы (Темченко Н.В.), профо-
риентационные мероприятия и экскурсии, беседы 
по пропаганде здорового питания, физкультуры и 
здорового образа жизни (Адашева Г.К.).                                                                                

Старшая вожатая Акимбекова А.Р. организо-
вала «Школу лидера» для учащихся 5-10 классов, 
активистов организации «Жас Ұлан». Цель про-
граммы – подготовка социально-положительного 
лидера для участия в системе соуправления школы. 
Были проведены  теоретические и практические за-
нятий по выработке лидерских качеств активистов 
школьной жизни. Ребята получили возможность 
применить свои знания на практике: они участво-
вали в проведении  воспитательных мероприятий 
в пришкольном лагере.                                                                                                         

Для учащихся «группы риска» социальный 
педагог Сарсембаева А.С. организовала  «Школу 
интересных каникул». Развивающие и коррекцион-
ные занятия в «Школе интересных каникул» про-
водили психолог школы Егорова О.В., медработник 
Адашева Г.К., учитель физкультуры Бекежанов 
К.А. Классными руководителями были составлены 
индивидуальные планы работы с учащимися, со-
стоящими на учете ГЮП, ВШУ.                                            

В рамках работы пришкольного лагеря, летней 
школы были организованы мероприятия по патрио-
тическому, духовно-нравственному, экологическому 
и трудовому воспитанию, по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике СПИДа, наркомании, 
табакокурения.  

С 12 по 21 июня в лагере была проведена спор-
тивная декада под лозунгом «Мы за здоровый образ 
жизни!», которая включала в себя мероприятия по 
закаливанию, беседы «Пирамида здорового пита-
ния», «Профилактика ОКИ», посещение кабинета 
ЗОЖ ЦРБ п.Топар. 

В мае – июне была организована работа 
школьных трудовых объединений.  В бригадах по 
озеленению были задействованы учащиеся 5-8 
классов. Ребята занимались обустройством цветоч-
ной клумбы,  ухаживали за зелеными насаждениями, 
производили полив и прополку, стрижку кустарников. 
Регулярно проводились трудовые «десанты» по 
уборке территории школьного двора. Работы на 
школьном дворе по озеленению и благоустройству 
сыграли определенную роль в формировании 
экологического мышления, активной гражданской 
позиции наших школьников.

Хочется поблагодарить социальных партнеров 
школы, которые на протяжении многих лет по-
стоянно помогают в организации летнего отдыха 
учащихся: в этом году спонсорскую помощь детям из 
малообеспеченных семей, посещающим пришколь-
ный лагерь, оказали ИП Уахитов Е.Н., Шпакова В.Ю., 
Троегубова М.Н.    

Работа в пришкольном лагере полезна и педа-
гогам: возможность общения с детьми в неформаль-
ной обстановке позволяет лучше понять внутренний 
мир детей, их личностные особенности. Все это 
способствует лучшему взаимопониманию между 
взрослыми и детьми, созданию доброжелательной 
обстановки во время учебы и творчества, реали-
зации гуманистических, духовно-нравственных  
принципов образования и воспитания школьников. 

А.Нургалиева, 
зам.директора по ВР КГУ ШЦДО 

им.П.Корниенко 
п.Топар                

Каникулы – это вре-
мя игр, развлечений, 
свободы в выборе за-
нятий, снятие  напря-
жения, восстановления 
сил. Это период сво-
бодного общения детей.

 Пришкольный лет-
ний оздоровительный 
лагерь «Ақ желкен» на-
чал свою работу в пик 
летнего сезона каникул 
– 25 июня.  Дружный, 
творческий педагогиче-
ский коллектив школы- 
гимназии  №10 старает-
ся сделать отдых детей 
полезным, интересным 
и запоминающимся. 
Это название приду-
мали не случайно. Всю 
смену, которая прод-
лится 20 дней, в этом 
учебном заведении бу-
дет «править» морская 
тематика со своими 
«морскими законами».  
Педагоги разработали 
интересную програм-
му мероприятий для 
школьников. Так весь состав лагеря отправился в 
увлекательное кругосветное морское путешествие, 
каждый день останавливаясь на новом «острове». 
. В этом году вся работа в пришкольном лагере «Ақ 
желкен» направлена на реализацию патриотиче-
ского и краеведческого воспитания, связанного с 
20-летием Астаны,  посещением значимых мест и 
достопримечательностей города.

Для того, чтобы детям было не скучно,учителями  
Байтуловой А.Е, Аврай А., Инирбаевой Д.К., Демья-
новой Т.А., была продумана система мероприятий, 
чередующая игровую и познавательную деятель-
ность. Программа 20-дневного пребывания учащихся 
в лагере насыщена различными мероприятиями, 
которые способствуют активному отдыху детей. 

В свободное время дети могут самостоятельно 
выбрать себе занятие: пойти на интеллектуальную 
игру с использованием технических средств или по-
смотреть интересный научный фильм, а может, про-
сто мультфильм . Также для ребят всегда находятся 
в свободном пользовании настольные игры и принад-
лежности для творчества (кисти, краски, ножницы, 
бумага и многое другое). Для особо активных детей, 

педагог дополнительного образования, Домоевская 
Н.Н. ежедневно проводит увлекательные занятия в 
мир искусства и творчества. 

Следит за здоровьем воспитанников медсестра 
школы А.С. Колесникова. Опытный работник всегда 
присутствует на  мероприятиях, ежедневно проводит 
осмотр детей, организует профилактические беседы.

 Ежедневно в лагере проводятся мероприятия 
по оздоровлению ребят: утреннюю музыкальную 
зарядку проводит учитель физкультуры Чупрунов 
А.С. Под его руководством на протяжении лагерной 
смены будут проведены спортивно-оздоровительные 
мероприятия.

Вкусное, полноценное, витамизированное и 
разнообразное питание организуют работники кухни: 
повар –  Шагбанова С.А.

Конечная и главная наша цель, чтобы летнее 
солнце, активный отдых, улучшенное питание, забо-
та и внимание сотрудников лагеря помогли ребятам 
прийти 1 сентября в школу отдохнувшими, подрос-
шими и готовыми к новым учебным достижениям.

Е. Карпушкина
КГУ Школа-гимназия №10 

учитель начальных классов

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
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МӘДЕНИЕТ

Жазушы Софы Сматаевтың «Көгілдір 
такси» мелодрамасы жақында сахна төрінен 
жұртшылыққа жол тартты. «Спектакль болады 
екен» дегенді естіген жұртшылық  қойылым 
күні тайлы-таяғы қалмай қалалық мәдениет 
үйіне жиналды. Айтылған уақытта сахна 
пердесі түріліп, көптен күткен спектакль ба-
сталды. 

Жалпы, бұл мелодрамада махаббатын 
мансапқа айырбастап, отбасын ойран еткен 
Қайыржан есімді жігіттің тағдыры мен Мәриям 
атты келіншектің өмірінен сыр шертіледі. 
Мәрияммен махаббатың тұнығын лайлап, 
байлықтың құрсауында кеткен Қайыржан, 
оның ұлы Костя, шын аты Бақытжан тағдырдың 
тәлкегімен көп жылдардан соң өзін кішкентай 
кезінде тастап кеткен әке алдына келеді. Жәй 
ғана емес, есірткі тасымалдаушы ретінде. Бұл 
кезде Қайыржан да толық өзгерген. Кезінде 
Мәрияммен бірге армандап, қиын сәттерді 
бірге қарсы алған Қайыржан ұлының алдында 
полиция бастығы болып отырады. Алғашында 
әке мен бала қарсы отырғанын әсте сезбейді. 
Міне, осы жерден оқиғаның желісі өрбиді. Осы-
дан жиырма жыл бұрын жас жігіт Қайыржан 
сұлу бойжеткен Мәриямға ғашық болып, екеуі 
қол ұстасып, «Көгілдір таксиге» балаларымыз-

бен мініп алып, қаланы аралаймыз деп арман-
дайды. Жігіт заңгер болсам деп армандап, оқу 
оқиды. Оқып жүргенде Мәриямды министрдің 
қызы Клараға айырбастап, болашақтағы шені 
үшін баласы мен әйелін тастап кетеді. Сөйтіп, 
армандары орындалмай қалады.   

Баласын жалғыз бағып-қаққан Мәриям ақ 
қан ауруына шалдығады. Оған берілетін бір 
дәрінің құны кемінде үш мың доллар тұрады. 
Мұндай ақшаны табу үшін ұлы есірткі тасы-
малдаушы болып кәсіп етеді. Кезекті қылмыс 
үстінде ұсталған Бақытжанды тергеу кезінде 
анасы Мәриям полковниктің бөлмесіне кіріп 
келеді. Сонда полиция бастығы өзінің алдында 
тергеуде отырған жігіт кезінде өзінің тастап 
кеткен баласы екенін біледі. Ал Мәриям 
болса, «Енді менің аз өмірім қалды. Сені өмір 
бойы күтіп едім, балам екеумізге қайтып кел-
генде сені кешірер едім. Сонда жас кезімізге 
армандаған көгілдір таксиге мініп, бақытты 
болатын едік», - дейді. Сол кезде бұған 
шыдамаған әке жүрегін ұстап, жерге құлап 
түседі. Қойылым баласының «Әке мен сені 
баяғыда кешіргем», - деген сөзімен аяқталады. 

Қойылым барысында сахна төрінде өнер 
көрсеткен актерлар өздеріне берілген рөлдерін 
шынай»ы сомдап, халыққа жеткізе білді. 
Қойылымның басты кейіпкері – Мәриямды  
осы спектакльдің қоюшы режиссері, аудандық 
мәдениет үйінің майталман маманы Динара 
Жұмағұлова, Мәриямның ұлы Бақытжанның 

Сахнада «Көгілдір такси» 
рөлін өнер саласының маманы – Серікболсын 
Қайыржанов, ал полиция полковнигі, тергеуші 
Қайыржан Ахатовичтің рөлін – Досан Мол-
дабеков, министрдің қызы Клараны орталық 
кітапхана қызметкері Шынар Сұлтанбекова 
тамаша сомдады. Ал, полиция бастығының 
алдына келіп ғашығын босатуын сұрап, көз 
жасын көлдеткен Бақытжанның ғашығы 
Арайлымның рөлін Тәттімбет атындағы 
өнер колледжінің эстрада вокал студенті 
Қызғалдық Әуесханқызы, Есбергеновтың 
рөлінде А.Құнанбайұлы атындағы №5 мектеп-
гимназиясының 11 сынып оқушысы Тойбек 
Жетпісбаев, Мәриямның жас кезін Топар 
кентіндегі Б.Момышұлы атындағы ЖББО 
мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
Элеонора Бейсенбекова, Қайыржанның жас 
кезін А.Құнанбайұлы атындағы №5 мектеп-
гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі Нұрсұлтан Қызырата Русланұлы 
кәнігі әртістерше орындап шықты. Өздеріне 
жүктелген міндетті абыроймен алып шықты.
Оған дәлел халықтың ыстық ықыласы мен 
толассыз соққан қошеметі.

Қойылымды сахнаға шығарған режис-
сер – Динара Балқашқызы бұл қойылымды 
тегіннен-тегін таңдап алмағандығын айтады. 

Өйткені, «Көгілдір такси» мелодрамасында 
махаббатқа деген сатқындық, қылмыстық 
оқиға, жаны адал, жүрегі ашық жанның қимас 
адамы үшін теріс жолды таңдаудағы іс-әрекеті 
бейнеленеді. Бұл қойылым сүйген жарға адал 
болып, әрқашан таза жолмен жүру – үлкен 
адами құндылықтың көрінісі екенін сипаттай-
ды дейді. 

Сонымен қатар  «Көг ілд ір  такси» 
қойылымын басынан бастап соңына дейін 
тамашалаған жұртшылықтың ризашылығында 
шек жоқ.  

- Қойылым өте сәтті шықты. Сахна төріне 
шыққан шығармаларды қалт жібермеймін. 
Баршамызға таныс «Бір түп алма ағашы», 
«Досымның үйлемнуі», «Домалақ ана», 
«Ақнұр» секілді қойылымдар қатарына бүгін 
«Көгілдір такси» де қосылып жатыр. Өмірдің 
өзегінен алынған оқиғаларды әркез қойылым 
арқылы көрерменге ұсынып келген майталман 
мамандар бүгін де ролдерін барынша шынайы 
сомдап шықты. Бұл ұжымда жалындаған 
жастар да бар екен, олардың шеберліктері 
шыңдала түссін,-деп өздерінің жүрекжарды 
тілектерін білдіріп жатты. 

Бір сағатқа созылған спектаклдің соңында 
аудандық мәдениет үйінің майталман маманы 
Бота Ноғаева сахнаға шығып, өнерпаздарға  
шығармашылық табыстар тілеп, әріптестеріне 
қолдау көрсеткендерге алғысын жеткізді. 

Меруерт Арғын 

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

Идея переноса столицы из Алматы в 
Астану, озвученная Президентом страны Нур-
султаном Абишевичем Назарбаевым в начале 
трудных 90-х годов ХХ века, когда Казахстан 
только ступил на сложный путь становления 
и развития своего суверенитета, поистине 
ошеломила. Тогда никто не мог даже подумать 
о том, что новая столица станет духовным цен-
тром современного глобализирующегося мира 
и местом зарождения новейшей истории мо-
лодого Казахстана, нового поколения и эпохи.

Дерзкие и амбициозные планы казались в 
годы разрухи совершенно неосуществимыми. 
Большинство не смогли разглядеть в них за-
ложенного глубокого смысла укрепления и ду-
ховного возрождения страны. Эту прекрасную 
идею называли «утопией», её сопровождали 
всевозможные домыслы и скепсис. Такова 

была реакция сознания, дремлющего в при-
вычных догмах, на идею новую, радикальную, 
многое меняющую в укладе общественной 
жизни.

Реализация долгосрочных планов раз-
вития страны и её столицы Астаны подтвер-
дила талант и умение мыслить на далекую 
перспективу политика глобального масшта-
ба, каковым является Глава государства. В 
Астане он сумел воплотить удачный синтез 
построения новой столицы нашей республики 
и возрождения сердца Евразии. В этом городе 
органично и уместно соединились история ка-
захского народа и постмодерн, национальная 
стилистика и современность новых высотных 
зданий и домов.

Сегодня казахстанская столица вы-

ступает в качестве центра, где проходят 
значимые международные форумы: здесь 
уже состоялись съезды лидеров мировых и 
традиционных религий, саммиты Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС), Организации исламского 
сотрудничества (ОИС). Регулярно с успехом 
проходит «азиатский Давос» - авторитетный и 
значимый Астанинский экономический форум. 
В этом ряду особое место занимает успешное 
проведение в столице  Казахстана Междуна-
родной выставки «ЕХРО-2017».

Однако Астана – город смелый и стреми-
тельный, уже добившись небывалых высот, не 
устает стремиться к покорению новых вершин 
и заявить о себе всему миру. Столица стала 
настоящим национальным брендом, притя-

гивающим ино-
странных инве-
сторов со всего 
мира. Самые 
современные 
инновацион-
ные производ-
ства и техноло-
гии формируют 
бизнес-среду 
столицы Казах-
стана. В эпоху 
урбанизации 
н е  о т д е л ь -
ные отрасли, 
а сами города 
с т а н о в я т с я 
д р а й в е р а м и 
роста эконо-
мики. Вся ин-
фраструктура, 
которая есть 
в городе, по-
зволяет Астане 
стать одним из 
глобальных го-
родов евразий-

ского пространства.
Астана стала ещё одной знаковой вехой на 

казахстанском пути развития – центральным 
звеном, вокруг которого укрепляется государ-
ственность и строится новый Казахстан. По-
ступательное и динамичное развитие Астаны 
– неотъемлемая составляющая президент-
ской стратегии всесторонней модернизации 
нашего государства.

Нурсултан Абишевич Назарбаев показал 
себя как историческая личность, принимая ре-
шения, опережающие время. Президент умеет 
ставить цели, кажущиеся невыполнимыми, и 
добиваться их исполнения.

Астана – это не только наш успех сегодня, 
это наша большая надежда на будущее!

З.Надирова

АСТАНА – ИДЕЯ ПРЕЗИДЕНТА, 
ВОПЛОЩЕННАЯ В ЖИЗНЬ

День столицы - 6 июля явля-
ется государственным праздником 
Республики Казахстан.  В этом 
году исполняется 20 лет со дня об-
ретения городом Астаной статуса 
столицы.

Юбилей столицы - это со-
бытие как республиканского, так 
и международного масштаба.  
Развитие новой столицы карди-
нально изменило весь Казахстан, 
превратило его в экономически 
сильное и политически стабиль-
ное государство.

За годы независимости 
в Астане возведены совер-
шенно новые уникальные 
объекты культуры мирового 
уровня, в том числе Госу-
дарственный театр оперы 
и балета «Астана-Опера», 
Национальный музей Ре-
спублики Казахстан, Дворец 
Независимости, Дворец 
Мира и Согласия, Централь-
ный концертный зал «Ка-
захстан».

С целью формирования 
у подрастающего поколе-
ния чувства патриотизма, 
воспитания любви к сво-
ей Родине, уважения к ее 
истории и культуре, а также 
демонстрации достижений 
Казахстана, совместной 
реализации задач Стра-
тегии «Казахстан-2050» и 
модернизации обществен-
ного сознания, изложенных 
в программной статье Пре-
зидента страны «Рухани жанғыру» в КГКП 
«Ясли-сад Балбөбек» 4 июля 2018 года 
прошло «виртуальное путешествие» по до-
стопримечательностям нашей столицы.  

Для знакомства с культурно-нравственны-
ми и историческими ценностями нашей Роди-
ны использовались современные технические 
средства: мультимедийная презентация, 
музыкальные заставки казахстанских авторов 
и музыкантов, видеоролики с изображением 
главных улиц и достопримечательностей 
Астаны. Таким образом, удалось перенестись 
в жизнь современного мегаполиса. Заранее 
была подготовлена выставка экспонатов 

«Астана – сердце Евразии». 
Во время «поездки» по глав-
ному городу нашей страны, 
дети совершали остановки, 
рассматривая уменьшенные 
копии уникальных сооружений 
современной архитектуры: 
Президентского Дворца, зда-
ния Парламента, Ақ Орды, 
Астана Байтерек и многое 
другое. Большой популяр-
ностью, среди детей нашего 
поселка пользуется культурно-

развлекательный центр «Думан». Практически 
каждый ребенок был посетителем «океанских 
глубин» и имеет массу впечатлений от увиден-
ного, которыми готов с радостью поделиться. 

Благодаря политике нашего Президента 
по развитию и модернизации Независимого 
Казахстана, каждый казахстанец имеет воз-
можность жить в современной конкуренто-
способной стране, созерцать уникальные 
монументы архитектуры, посещать центры 
духовно-культурного наследия нации.

Е.Вединеева, Г.Карибекова, 
Б.Туганбаева 

КГКП «Ясли-сад Балбөбек» п.Топар

Астана – сердце нашей Родины

Н а -
ч а л о 
2 0 1 8 
года оз-
н а м е -
н о в а н о 
для нас  
важным 
событи-
ем,  об-
ращени-
ем Пре-
зидента 
Р е с п у -
блики Ка-
захстан 
–  Н у р -
султана 
А б и ш е -
вича  Назарбаева с Посланием к народу Казахстана. В программном документе «Новые воз-
можности развития в условиях четвертой промышленной революции» определены основные 
тенденции развития Казахстана. Послание Главы государства включает как политические, 
экономические, так и социальные направления стратегии и тактики государства. Особенность 
данного документа, краткость, четкость, ясная перспектива видения ближайших задач, которые 
стоят перед нашим государством, перед всем казахстанским обществом, перед каждым из нас. 

Акимом Карагандинской области утверждены составы и графики выездов областных ин-
формационных групп, согласно которым прошла встреча в Центральной районной больнице. 
В ней приняли участие члены областной информационной группы Абдигулов Аскар Ашимбеко-
вич - руководитель отдела ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства 
Карагандинской области» и Молотов-Лучанский Вилен Борисович – советник ректора КарГМУ, 
член Ассамблеи народа Казахстана, руководитель научно-экспертной группы областной Ас-
самблеи народа Казахстана, профессор, доктор медицинских наук. Лекторы выступили перед 
аудиторией по вопросам реализации Послания, ответили на возникшие вопросы. 

Соб.корр.

20-ЛЕТИЕ АСТАНЫ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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АСТАНА – 
город мира

Очень рад  Алексей Квон тому, что живет 
и работает в столице Казахстана. Астана ему 
очень нравится и за 6 лет, которые он живет 
в Астане, он посетил много красивых мест.

 - Мои родители и друзья живут в Абае, 

и часто по выходным дням я бываю дома. Я 
хорошо помню тот момент, когда в первый раз 
приехал в столицу. Положительная энергетика 
этого города сразу мне понравилась. Я рабо-
таю в сфере общепита, кроме того занимаюсь 
хореографией. Здесь я встретил очень много 
интересных людей. 

В прошлом году в столице прошла Между-
народная специализированная выставка Аста-
на ЭКСПО-2017. Это большое достижение для 
нашей страны!

Расположенная в самом центре Евразии, 
Астана стала местом продвижения идей 
интеграции, сближения Востока и Запада, 
различных культур и цивилизаций, центром 
экономических и политических преобразова-
ний, генерации и воплощения важных между- 
народных инициатив. Сегодня – это город 
с мировым именем, в котором воплощены 
удивительные архитектурные проекты все-
мирно известных зодчих, уникальные фасады 
зданий, развлекательных и научных центров, 
парки и скверы…

В нынешнем году мы отмечаем 20-летие 
Астаны, которая была и есть не только центр 
культуры и истории страны, но и ядро эконо-
мики и политики, показатель нашей жизни и 
одновременно гордость всех казахстанцев. 
Юбилейную дату я связываю с общими до-
стижениями Казахстана и проводимыми в 
стране реформами.

От всей души поздравляю всех абайцев 
с наступающим Днем столицы! Этот празд-
ник для всех стал любимым и всенародным. 
Каждый год страна встречает его новыми 
достижениями в социально-экономическом 
развитии. В этом году столица нашей Родина 
Астана отмечает свой 20-летний юбилей. Я 
горжусь нашей столицей, ее современными 
достижениями и верю в ее будущее. Желаю 
всем счастья, здоровья, семейного благопо-
лучия.

С днем 
рождения, 
СТОЛИЦА!

Жителей района с наступающим Днем 
столицы поздравляют Еркендос Балгабаевич 
Каримов и Нусупова Асель Далабаевна, кото-
рые работали в сфере культуры и образования 
нашего района. 

- Абайский район – многое значит для нас. 
Здесь мы выросли, много трудились. В Астану 
мы переехали в 2013 году. И если в этом году 
Астана отмечает свой 20-летний юбилей, то 
мы отмечаем 5-летие со дня переезда. На се-
годняшний день мы - сотрудники Управления 
по делам Президента Республики Казахстан. 
Мы любим и гордимся нашей столицей и счи-
таем что самый лучший город в мире. 

Астана неразрывно связана с именем 
Первого Президента Казахстана Нурсултана 
Абишевича Назарбаева. Благодаря его даль-
новидности и решимости, созидательному 
таланту этот выдающийся исторический 
проект воплотился в жизнь. Для всего мира 
Астана – это символ политического триумфа 

С любовью из Астаны!
Численность жителей Астаны увеличивается с каждым годом и на данный момент в столице проживают более 1 миллиона 

человек. Среди тех, у кого в графе место жительства написано Астана, есть люди, ранее проживавшие в Абайском районе. В ка-
нун 20-летия Астаны они делятся своими размышлениями о столице, намечают планы и поздравляют абайцев с наступающим 
праздником.

Казахстана. 
Благодаря политической воле и историче-

ским начинаниям Лидера нации, на священной 
земле Сарыарки вырос город-мечта с прису-
щей только ему индивидуальной и уникальной 
архитектурой. Астана – символ благоденствия, 
торжество достижений нашей Отчизны, при-
мер безграничных возможностей народа 
Казахстана. Астана открыла независимый 
Казахстан миру. Здесь проводятся встречи 
мировых лидеров, главные международные 
мероприятия по актуальным политическим, 
экономическим и социально-культурным во-
просам. Она стала центром Евразии, местом, 
где определяются пути устойчивого развития 
стран, укрепления доверия и взаимопони-
мания между народами. Астана – один из 
самых уникальных и красивейших городов 
мира с современным неповторимым обликом 
и архитектурой. Из года в год наша столица 
динамично развивается и ведет за собой всю 
страну. Астана – гордость казахстанского на-
рода, символ независимости и процветания 
нашей республики! В прошлом году мы по-
бывали на международной выставке «Астана 
ЭСКПО-2017». Это большое достижение для 
нашей молодой республики. С Днем столицы, 
дорогие абайцы!

ЭТО НАША
 столица. 
ЭТО НАШ 
праздник

Вот уже более 10 лет Анна Дмитриевна 
Егорова живет в Астане. А.Егорова родилась 
и выросла в городе Абай. В 1992 году окончи-
ла  школу-гимназию №14. В 1997 году после 
института работала в Абайском колледже и с 
1999 года в школе-гимназии №10.

Ее супруг муж Андрей Владимирович 
учился в СШ №2. В 1999 году после окончания 
Карагандинского государственного техниче-

ского университета трудился на Карабасском 
щебеночном карьере. В 2004 году его пере-
вели работать в Астану. Компания, где рабо-
тал Андрей стояла у истоков строительства 
Астаны. Они занимались поставкой щебня 
для столицы. В 2006 году Егоровы переехали 
в столицу. Это был важный этап в их жизни.

- Когда мы переехали в Астану, чувств 
и впечатлений было множество, они были 
смешанные: это был и страх перед большим 
незнакомым городом, где тебя никто не знает 
после маленького Абая, это было восхищение 
от размаха и разнообразия архитектуры.

С 2006 по 2018 год на моих глазах выросли 
целые районы. Там, где я живу сейчас была 
степь, а теперь небоскребы…, - говорит наша 
землячка. 

Анна Дмитриевна наблюдала за тем, как 
шло строительство павильонов Междуна-
родной выставки «Эскпо-2017». Благо работа 
находилась совсем рядом. В строительстве 
принимали участие не только страна, но были 
задействованы и международные компании. 
Помимо ЭКСПО рядом были построены 
жилые кварталы, конгресс-холл, гостиница, 
бизнес-центр.

- В прошлом году я посещала ЭКСПО 
«Энергия будущего», была в казахстанском 
павильоне. Получила большое удовольствие 
от экспозиций различных стран. Музей ЭКСПО 
работает до сих пор,  и его можно посетить в 
любой день. Зрелище завораживающее.

Анна Дмитриевна работает учителем 
информатики в Международной школе горо-
да Астаны и рада тому, как преображается 
Абайский район.

 - Я от всей души поздравляю жителей 
Абайского района с Днем столицы. Желаю 
все семейного благополучия, исполнения за-
ветной мечты и новых свершений!

СЕРДЦЕ 
СТРАНЫ – 

Астана!
Свою судьбу со столицей связала и Аль-

мира Нугуманова.
В Астану я переехала в 2015 году и по-

ступила на географический факультет, на-
правления «Экология и природопользование» 

Казахстанский филиал МГУ.
Как раз в год моего поступления открылось 

новое общежитие, и я с удовольствием засели-
лась туда. С первого курса я была старостой 
общежития и группы, на первом курсе подра-
батывала репетитором по английскому языку, 
потом когда перешла на 2 курс, устроилась 
на должность официанта в кофейню, через 
месяц меня повысили до должности Бариста 
(человек который варит кофе и стоит за баром)
еще через месяц стала администратором, 
совмещать учебу с работой было не легко, 
но возможно. Позитивная энергетика Астаны 
мне понравилась сразу, молодой город, в кото-
ром реализуются 
многие интерес-
ные проекты.

Н а  в р е м я 
сессии в фили-
але на работе 
брала отгулы, 
чтобы не было 
проблем с экза-
менами. Именно 
в университете 
поняла,что взрос-
лая и самосто-
ятельная жизнь 
не самое легкое 

з а н я т и е . 
Мы всег-
да тянем-
ся  с тать 
с т а р ш е , 
но  к о гда 
достигаем 
желаемого 
в душе остается ощущение  нехватки роди-
телей и привкус упущенного детства. А назад 
пути уже нет. Дальше ждал переход на 3 курс, 
потому как начинался естественный отбор 
в Москву, учиться стало сложнее, и работа 
осталась в стороне. В Астане я обрела новых 
знакомых, каждый из которых играл важную 
роль в становлении моей личности. Расши-
рился кругозор в политической сфере, мне с 
детства было это интересно. Об этом говорит 
моя активная позиция в родном городе Абай, 
естественно что в столице происходят более 
масштабные действия (благотворительные 
концерты, поездки в детские дома, помощь 
малообеспеченным семьям - все это не 
осталось позади.) Я благодарна своей семье 
и школе за то, что помогли мне стать Чело-
веком, в большом городе я поняла что это 
самое важное.

В конечном итоге, Астана и Казахстанский 
филиал МГУ занимают особое место в моем 
сердце, так как именно этот город и универ-
ситет сделали меня сильной и независимой 
личностью. 

Поздравляю жителей Абайского района с 
наступающим Днем Столицы и желаю счастья, 
здоровья, семейного благополучия.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
СТОЛИЦЕ

Меня зовут Мусатаев Данияр Ермурато-
вич. Я жил в поселке Топар Абайского района, 
учился в школе-гимназии имени Абая. В 2015 
году я женился и после свадьбы переехал в 
Астану. Для меня столица – мегаполис, где 
перед людьми, молодежью в первую очередь, 
открываются большие возможности для само-
реализации. К тому же в Астане проходят все 
важнейшие события политической и культур-
ной жизни страны, и мы можем принимать 
в них непосредственное участие. Конечно, 
мы с супругой посещали и Международную 
выставку ЭКСПО, правда, в день закрытия, 
когда удалось освободиться от дел. Это было 
уникальное событие, выставка произвела не-
изгладимое впечатление, ты будто заглянул 
в будущее и прикоснулся к технологиям за-
втрашнего дня. 

Вообще Астана никогда не спит, движение 
не прекращается ни днем, ни ночью, столица 
полна энергии, что не может не привлекать. 
Приезжая сюда, первое, что бросается в глаза 
– необычная архитектура, обилие скверов и 
парков, здесь делается все для комфортного 
проживания горожан. 

В моей жизни Астана занимает особое ме-
сто и не потому, что это столица нашей страны, 
здесь создавалась моя семья, родились мои 
дети - сыновья Имран и Арсен. Когда удается 
выкроить время, мы любим выезжать с детьми 
на прогулку, будь то в парк или торговые цен-
тры, где малыши могут вдоволь наиграться.

20-ЛЕТИЕ АСТАНЫ
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ЖЕҢІМПАЗДАРЫН ЖАРИЯЛАЙМЫЗ.

ӨЗІМ ЖАЙЛЫ
Мен 2009 жылы 1 қыркүйекте дүние есігін аштым. Менің есімімді 

ақылды, дана болсын деп ырымдап Данасыл қойған екен. Төрт жа-
сымда әріп танып, сурет сала бастадым. Мақал-мәтел , жұмбақтарды 
жатқа білемін. Орыс, ағылшын тілінде ертегі, әңгімелер оқимын. 
Дойбы, шахмат, тоғызқұмалақ ойындарын жақсы көрем. 6 жасымда 
Қарағандыда Республикалық тоғызқұмалақтан жарысқа қатыстым. 
Сурет үйірмесінің 1 сыныбын, мектептің 2 сыныбын үздік аяқтадым. 
Менің хоббиім кітап оқу және сурет салу. Жаз мезгілінде ата-анама 
саяжайда көмектесемін. Өзіме берілген бармақтай бақты бағалай 
білуім керек. Мен  болашақта қазақтың әлемге әйгілі сәулетшісі 
болғым келеді. Елімнің қалалары әлемдегі Нью-Йорк , Куа-Лумпур 
қалалары сияқты әлемге әйгілі болса деп армандаймын.

Біз әкем екеуміз «Абай ақиқат» газетінің тұрақты оқырмандарымыз. 
Сіздер жариялаған байқауды көріп, қатты қуандым.Сондықтан 
бағымды сынайын дедім. Өзім аспан денелері, галактика, күн жүйесі, 
жұлдыздар, планеталар туралы көп оқимын, қатты қызығамын. Менің 
ертегімде зұлымдықты, әрқашан жақсылық жеңіп шығады. Мен 
болашақта биік шыңдарды бағындыратыныма сенімдімін!

Біздер өсіп , самғайтын,
Отанымыз бар қолдайтын.
Біздер үшін ешқашан,
Жамандыққа бармайтын.

МӘҢГІЛІК ЕЛ
Ерте заманда жер бетінде бүкіл ғарыштағы ең әдемі , ең жап-жасыл табиғаты әсем, 

суы мөлдір жер шары болыпты. Жер бетінде орман , тоғайлар , аңдар , құстар өте көп 
екен.Адамзат баласы құстармен аңдардың тілін білген.Бүкіл ғарыштағы көршілері бұл 
жер шарын ғажайыптар елі деп атапты.Бұл ғаламшарға күн өз сәулесін аямай шашқан ,жер 
бетін түн баспапты.Адамдар 
өте мейірімді , еңбекқор , ба-
тыл жау-жүрек адамдар өмір 
сүріпті.Жер шарындағы ауа-
райы өте қолайлы,жайлы 
болып,олар үйір-үйір жылқы 
бағып,мал өсірген,жабайы 
а ң д а р д ы , қ ұ с та р д ы  қ ол ғ а 
үйреткен,өс імд іктің  түр-
түрін өсірген.Ғажайыптар 
елінде жасыл ормандар,жазық 
дала,көлдер,өзендер,таулар 
бар екен.

О с ы н д а й  ж а й м а - ш у а қ 
күндердің күнінде аспанды қара 
бұлт торлап,дем арасында 
қара түнек басады.Ешнәрседен 
хабарсыз жұрт не болғанын 
түсінбей қалады.Осы күннен ба-
стап жұрт күн сәулесін көруден 
қалады.Ал батырлар болса , 
пырақтарына мініп,ғарышқа 
аттанады.Көрші Марс ғаламторын отқа оранып,жанып жатқанын көреді.Бір сұмдықтың 
болғанын сезеді.Жақындап қараса зұлымдық ғаламшары жан-жағына от шашуда.Бұның 
арты жақсылыққа апармайтынын білген батырлар тез арада жер шарына қайта келіп , 
Марс ғаламшарын тас-талқан болғанын хабарлайды.Көсемдері тез арада қол жинап,оларды 
зұлымдық ғаламшарына аттандырады.

Күндер өте береді, бірақ олардан еш хабар болмайды.Өсімдіктер сола бастайды, мал 
азықсыз жүдеп қырыла бастайды.Амалы таусылған жұрт I ғасыр жасаған жұлдызнамашы 
қарияға келеді.Содан қария былай дейді: жақсылықтарыңа қарай айдың жетінші жұлдызында 
мешітте Алтын Айдарлы сәбиді табасыңдар.Зұлымдық ғалашарын жеңу тек сол баланың 
қолынан келеді депті.Жұлдызнамашы қарияның айтқаны дәл келеді.Алтын Айдарлы бала 
күніне емес , сағат сайын өседі.Бала үлкейіп ержетеді. Алтын Айдарлы балада тоғыз кісінің 
күші болады.

Алтын Айдарлы батыр сондай күшті болып , алысқанын алып ұратын , құралайды көзге 
ататын мерген болып өсіпті.Жұлдызнамашы уақыттың келгенін байқайды.Ел боп , жұрт 
боп батырдың қасына сарбаздарын қосып , баталарын беріп , ақ жол тілеп шығарып салады. 
Алтын Айдарлы батыр пырақтарына мініп сарбаздарымен зұлымдық ғаламшарына аттана-
ды.Ал бұл уақыт ішінде зұлымдар қаншама ғаламшарды өртке , мұзға орап тіршілікті жойған 
еді. Алтын Айдарлы батыр әскерінің рухын көтеріп , ұран тастап зұлымдық ғаламшарына 
шабуыл жасайды.

Ғарыш әлемінде үлкен шайқас басталды.Зұлымдық ғаламшарының әскері лаулаған от-
пен шабуылдайды.Бірақ Алтын Айдарлы батыр әскері , оларға төтеп береді.Жеті күндік 
шайқастан кейін зұлымдық ғаламшары кейінге шегінеді. Сол кезді пайдаланып,батыр 
пырақтарын әскерін тынықтырады.Айдың тоғызыншы жұлдызында қайта шайқас басталды.
Ғалам әлем-тапырақ қып-қызыл отқа оранады. Бұл шайқас 79 күнге созылады.Ақыры Ал-
тын Айдарлы жігіт жеңіске жетіп , зұлымдық ғаламшарын мәңгілік ғаламға аттандырады.
Сол заматта әлемге күн сәулесін шашады.Халық содан бері қоршаған дүниені бір сөзбен 
айтқанда он сегіз мың ғалам деген атау беріпті.Тұрағымыз жер , ал үстіміз көк аспан.
Ондаған мың жұлдыздарға , алыс галактикаларға атау беріпті.Қара түнек тарағаннан кейін 
, ғаламда дөңгеленген дүние пайда болады.Оған халық «ай» деген атау береді.Жер шарына 
күндіз кун,түнде ай сәулесі жарық берген.Халық аспандағы айды ең сұлу денелердің бірі деп 
есептепті.Жұрт сәбилерге ай сөзін қосып  есім берген.Содан бері ай жерден бірелі қалмай  
қасында еріп отыратын болыпты.Алтын Айдарлы жігіт еліне , жеріне аман-есен сарбаз-
дарымен оралыпты.Жұрттың қуанышында шек жоқ.Халқы Алтын Айдарлы жігітті көсем 
етіп сайлапты.Ол ел қазақ деген батыр ел екен.Көсем зәулім ғимараттары бар , келешек 
ұрпаққа мақтаныш болатындай Сарыарқаның төрінде Алтын Орда салдыртыпты.Бұл ел 
ең бақытты елге айналыпты. Алтын Айдарлы батырдың арқасында «Қазақ елі» әлемге 
әйгілі мәңгілік елге,жерге айналыпты.

Содан бері жер шары тыныштықта , бейбітшілікте өмір сүруде екен.Сол кезден бері 
басқа ғаламшарларда тіршілік жойылып , тек жер шарында ғана тіршілік қалған екен.

Ферметай Данасыл Ғабитұлы

Однажды в одном ауле родился малень-
кий верблюжонок. Ему интересно было всё. 
И мама в шутку называла его «Почемучка». 
Он спрашивал обо всём, что видел вокруг.  

И вот как-то раз, он проснулся, а вокруг 
все суетились, бегали. Он спросил у мамы-
верблюдицы:

-Мама, а куда все торопятся?
Мама ответила:
-Наступает великий праздник. День 

рождения нашей столицы и нашего Прези-
дента. 

- А что такое столица?- спросил малень-
кий «Почемучка».

- Это главный город нашей страны! 
Называется он – Астана! Ему исполняется 
20 лет.

рия»?
- Это ряд событий, свзан-

ных с появлением этого горо-
да. Вот например в прошлом 
году произошло одно очень 
великое событие. В нашу 
столицу приезжали люди со 
всего мира, из разных стран 
и республик. Они показывали 
свои достижения в разных 
областях науки и техники. 
Называлась эта выставка 
«EXPO-2017».

- Вот интересно побы-
вать там, - с печалью в голо-
се сказал верблюжонок.

Мама лизнула верблюжон-
ка в лоб.

ВЕРБЛЮЖОНОК «ПОЧЕМУЧКА»
- Он такой 

старый?!- уди-
вился верблю-
жонок.

-  Н е т -
з а с м е я л а с ь 
мама.- Астана-
еще молодой 
город, но очень 
красивый. Там 
много красивых 
домов, разных 
зданий. У него 
очень богатая 
история.

- А  ч т о 
такое «исто-

- Н е  п е ч а л ь с я , -
ласково сказала она.- В наше 
время

это сделать очень легко. 
Можно посмотреть об вы-
ставке в интернете.  

- Здорово!- восклик-
нул верблюжонок и бросился 
к своему другу Алмазу. Ведь у 
него есть компьютер. 

И вновь вокруг началась 
суета. Все готовилсь к празд-
нику.

Павлинская Алина 
ученица 1 класса КГУ 

«Комплекс «школа-дет-
ский сад Ақбота»

МОЯ СТОЛИЦА
Много стран во всем мире, но есть одна страна – это Родина 

моя! Я живу в Казахстане и не хочу никуда отсюда уезжать, потому, 
что Казахстан моя любимая родина!

Я очень люблю путешествовать со своим любимым игрушечным 
котенком Мурзиком. Он очень милый и даже волшебный. Когда мне 
скучно он оживает, и мы попадаем с ним в разные сказки. Но я вам 
расскажу не сказку, а быль.

Как-то раз  мы всей семьей поехали в Астану – нашу прекрасную 
столицу! Где мы только там не побывали! Сначала мы поехали в 
Хан-Шатыр. Мой котенок очень удивился, но потом 
так обрадовался! И мне очень-очень понравилось. 
А больше всего мне понравилось кататься там 
на лошадках.  

Однажды Мурзик пожаловался мне, что боится 
больших рыб, которых видел по телевизору, и я 
решила обязательно сводить его в знаменитый 
Океанариум, показать удивительный мир подво-
дного царства. Увидев больших рыб, мне показалось, 
что они могут даже исполнять желание. Я, конечно 
же, загадала свое заветное желание – приехать еще 
раз в этот замечательный город.

Ночевали мы в красивой гостинице, на самом 
верху - на 25 этаже. А с высоты можно увидеть 
дома удивительной формы, невероятной красоты! 
Казалось мне, что можно достать до небо, достать 
звезды.

В моей столице много цветов и солнца. Я и 
мой Мурзик желаем, чтобы столица нашей Родины 
стала богаче и еще красивей, а ее жителям жить 
в мире. 

Камарова Аружан,
ученица 2 класса СОШ им. П. Корниенко, 

читатель библиотеки П. Топар.

ДЕРЕВО ЖИЗНИ
Однажды маленький мальчик Болат  и его друг верблюжонок 

Акбота отправились в путешествие по своему краю. День был 
солнечным и жарким, в долгом пути друзья решили отдохнуть 
под ветвистым деревом, растущим у дороги. Отдыхая под 
деревом, Болат вспомнил, как дедушка с почтением относился 
к деревьям. Он говорил, что дерево оберегает человека и за-
ботится о нем. Почувствовав прохладу от кроны дерева, Болат 
пригласив верблюжонка к себе поближе, сладко задремал. При-
ятный шелест листьев убаюкал путников, Болату показалось 
сквозь сон, что это его дедушка, как и раньше рассказывает 
своим тихим голосом удивительные легенды и  притчи. 

Мальчику приснилось мифическое дерево-великан, Дерево 
жизни, которое росло в степи. Это было могучее дерево Байте-
рек, оно корнями удерживало землю, кроной поддерживало небо. 
Корни его находились в подземном мире, ствол – в зеленом, а 
крона – в небесном.

В ветвях дерева, на самой его вершине жила сказочная 
птица Самрук. Каждый  год священная птица откладывала 
золотое яйцо – Солнце, которое проглатывал злой дракон 
Айдахар, живущий у подножия Дерева жизни. Это означало 
смену лета и зимы, дня и ночи – вечную борьбу Добра и Зла.

 Проснувшись от сна, Болат не поверил, что такое 
может присниться. Он был уверен, что ему очень повезло 
увидеть такое чудо. Ведь по рассказам дедушки, Байтерек 
показывается не каждому человеку: путь к нему лежит 
через многие преграды. Увидев  священное дерево, нужно 
обязательно загадать желание. Болат и верблюжонок 
Акбота завязали по обычаю яркую ленточку и загадали 
сокровенное желание – увидеть прекрасное Дерево жизни 
не во сне, а на яву. 

Путешествие двух друзей продолжилось с преграды 
бурлящей реки «Ишим». А чтобы преодолеть реку, им 
нужно было построить деревянный плот. И вновь с благо-
дарностью подумал Болат, что дерево в очередной раз 
выручает его.  

Приплыв к берегу и пройдя по серебристой от ковы-
ля поляне, путники вошли в прекрасный город, в  самом 
центре которого друзья увидели рукотворное дерево, 
возвышающееся в небо, а на вершине – золотой шар, 
символизирующее Солнце. И подумал тогда Болат, что 
правы были предки, преклонявшиеся перед деревьями. А 
жители молодой столицы Астана рассказали ему, что 
«Байтерек» символизирует новую жизнь казахского народа и призывает человечество к 
добрым делам. Болата охватила великая гордость за такой красивый город, за родную 
землю, он был очень рад, и счастье переполняло его сердце. 

Петрова Мария,
ученица 6 А класса ОШ им. Б. Момышулы п. Топар
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Біз, Абай ауданының атқару билігі органдарының өкілдері, 
кәсіподақ өкілдері, кәсіпкерлер қауымдастығы, ауданның 
кәсіпкерлер палатасының филиалы мен жұмыс берушілері, 
Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының заңнамасын мүлтіксіз сақтау негізінде әрекет 
ете отырып, «Қазақстан-2050» стратегиясын, Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы және Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын 
іске асыру шеңберінде, әлеуметтік әріптестікті дамыту, әлеуметтік-
еңбек қатынастарын ұжымдық-шарттық реттеу және еңбек 
құқықтарын іске асыру кезінде шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық 
және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, 
дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне, жасына не-
месе дене кемістіктеріне, сондай-ақ қоғамдық бірлестіктерге 
қатыстылығына байланысты ешқандай кемсітуге жол бермеу 
қағидаттарын басшылыққа ала отырып, әлеуметтік әріптестіктің 
барлық деңгейлеріндегі үш жақты келіссөздер мен консультациялар 
барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды сақтауға міндеттене 
отырып,Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің негізінде 2018 
− 2020 жылдары әлеуметтік-еңбек қатынастарын және олармен бай-
ланысты экономикалық қатынастарды  реттеудің негізгі бағыттары 
бойынша Тараптардың келісілген ұстанымдарын айқындайтын 
2018 − 2020 жылдарға арналған осы аудандық келісімді (бұдан 
әрі − Келісім) жасастық.

I бөлім
Экономиканы жедел технологиялық жаңғырту

Тараптар келесі бағыттар бойынша бірлесе жұмыс атқаруға 
иіндеттеме алады:

 Төртінші Өнеркәсіптік революцияның элементтерін енгізуді 
жүзеге асыру.

1.1. Экономиканы технологиялық жаңарту және цифрланды-
ру жағдайында сұраныс пен ұсыныс теңгерімін қамтамасыз ету 
есебінен еңбек нарығын тиімді реттеу.

1.2. Бюджеттік шығыстардың тиімділігін арттыру.
Тараптар жоғарыда көрсетілген мақсаттарды іске асыруды 

қамтамасыз ету үшін:
1.3. Экономика салаларын технологиялық қайта жарақтандыру 

мақсатында инновацияларды және Төртінші өнеркәсіптік 
революцияның элементтерін енгізу үшін қолайлы жағдайлар 
жасауға.

1.4. Әлеуметтік тұрақсыздыққа және халықтың кірісінің 
төмендеуіне жол бермеу үшін еңбек ресурстарының құзыреттілігін 
арттыруды және Қазақстанның аймақтарының кәсіпорындардың, 
салалардың және өңірлердің ішінде және олардың арасында 
кадрлардың икемді ауысуын қамтамасыз етуге. 

1.5. Аудан кәсіпорындарын технологиялық жаңарту үшін ішкі 
және сыртқы инвестицияларды тартуға.

1.6. Жоғары нәтижелі жобаларды қолдау үшін инвестициялық 
климатты жақсарту бойынша шаралар қабылдауға келісті.

Ауданның атқару билігінің органдары өздеріне мынадай 
міндеттемелерді қабылдайды: 

1.7. Ұлттық экспорттық стратегияның, Ұлттық инвестициялық 
стратегияның және «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасының іске 
асырылуын жүзеге асыру.

1.8. Экономиканы жаңғырту шеңберінде ірі кәсіпорындармен 
жол карталарын жасасу және Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының барлық құралдарын 
пайдалану арқылы еңбек ұтқырлығы және еңбек ресурстарының 
басқарылатын ауысуы үшін жағдай жасау. 

1.9. Мемлекеттік экономикалық өсуін ынталандыру және 
мемлекеттік әлеуметтік міндеттемелерін қамтамасыз ету, әлеуметтік 
әріптестік жүйесін дамыту, бюджет қаражаттарының шығыны 
нәтижелілігін арттыруға бағытталған бюджеттік параметрлерді 
қалыптастыруға көмектесу.

1.10. Тараптарды Абай ауданының әлеуметтік-экономикалық 
дамуының жағдайы туралы ақпараттандыру.

Ауданның кәсіпкерлер палатасының филиалы, ауданның 
кәсіпкерлері мен жұмыс берушілерінің қауымдастығы 

өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:
1.11. Алдыңғы қатарлы технологияларды енгізуді ескерген 

қалде негізгі жабдықтарды жеделдете жаңғыртуды өткізуге 
кәсіпорындарды тарту.

1.12. Еңбек нарығында шиеліністі болдырмау үшін еңбек 
ресурстарының көшуін басқару жүйесін құруға көмектесу.

Жұмыскерлердің аудандық бірлестіктері өздеріне келесі 
міндеттемелерді қабылдайды:

1.13. Еңбек нарығында шиеліністі болдырмау үшін еңбек 
ресурстарының көшуін басқару жүйесін құруға келесі жолдар 
арқылы көмектесу:

-  экономиканың технологиялық жаңғыруына байланысты 
еңбек нарығына қойылатын талаптар туралы еңбек ұжымдарында 
кең түрде ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын өткізу.

1.14. Салалық және аймақтық келісімдерде, ұжымдық 
шарттарда бюджеттік саланың біліктілігі жоқ және техникалық 
жұмыскерлеріне сауықтыру жәрдемақысын төлеу бойынша шаралар 
қабылдауды қарастыру.

II бөлім
Бизнес ортаны түбегейлі жақсарту

Тараптар келесі бағыттар бойынша бірлесе жұмыс атқаруға 
иіндеттеме алады:

2.1. Тауарлардың, жұмыстардың және көрсететін қызметтердің 
өндіріс көлемін арттыру және жаңа жұмыс орындарын құру негізі 
ретінде шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту үшін жағдай жасау.

2.2. Бизнесті ашу және жүргізу үшін шығындар мен 
кедергілердің барлық түрлерін төмендету.

2.3. Экономиканың тиімді жеке секторын құруға және 
мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту.

Тараптар жоғарыда көрсетілген мақсаттарды іске асыруды 
қамтамасыз ету үшін:

2.4. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасын, оның ішінде бизнес негіздеріне оқыту 
және халыққа микрокредиттер беру бөлігінде тиімді іске асыруды 
қамтамасыз етуге.

2.5. Экономиканы әртараптандыруды және бәсекеге 
қабілеттіліктің өсуін қамтамасыз ететін оның басым секторларын 
дамытуға келісті.

Ауданның атқару билігінің органдары өздеріне мынадай 
міндеттемелерді қабылдайды:

2.6. Қалыптасқан жағдайлардың түрін ауқымды  түрде азайту 
арқылы жеке сектордың іскерлік белсенділігін ынталандыру және 
бизнес-ортаны жақсарту бойынша шаралар қабылдау. 

2.7. Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың 
шараларын кеңеюіне көмектесу.

2.8. Әлеуметтік маңызды азық түлік тауарларына, реттелуші 
қызметтер мен тарифтердің бағаларына мониторинг жүргізу. 
Әлеуметтік маңызды азық түлік тауарлары бағасының негізсіз өсуі 
жағдайларында ауданда ашылған«Сары-Арқа» СПК әлеуметтік 
павильондары арқылы бірінші қажетті тауарларымен жабдықтау.

Ауданның кәсіпкерлер палатасының филиалы, ауданның 
кәсіпкерлері мен жұмыс берушілерінің қауымдастығы 

өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:
2.9. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасының тиісті бағыттарын іске асыру опера-
торы болу.

2.10. Кәсіпкерлерді оқытуды ұйымдастыру және оларға 
бизнесті ашу және жүргізу бойынша консалтингілік қызметтер 
көрсету.

2.11. Ұзақ мерзімдік тарифтер және тарифтік сметаларды 
бекітуге сұраныстарды қарау кезінде көпшілік тыңдауларға қатысу.

Жұмыскерлердің аудандық бірлестіктері өздеріне мынадай 
міндеттемелерді қабылдайды:

2.12. Бизнес-ортаны жақсарту, оның ішінде еңбек 
қатынастарын реттеу бөлігінде ұсыныстар әзірлеу. 

III бөлім
Халықты формальді және нәтижелі жұмыспен қамтуға және 

еңбек өнімділігін арттыруға жәрдемдесу
Тараптар келесі бағыттар бойынша бірлесе жұмыс атқаруға 

иіндеттеме алады:
3.1. Жоғары өнімділікпен, қауіпсіз еңбек жағдайларымен, 

еңбекақы мөлшерін реттеумен сипатталатын жаңа жоғары сапалы 
жұмыс орындарын құру.

3.2. Формальді және нәтижелі жұмыспен қамтамасыз ету.
3.3. Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту арқылы еңбек 

ресурстарының сапасын          арттыру.
3.4. Еңбек ресурстарының ұтқырлығын қамтамасыз ету үшін 

еңбек нарығының инфрақұрылымын жаңғыртуға қатысу.
3.5. Жоғары білікті шетелдік жұмыс күшін тарту үшін тиісті 

жағдай жасау.
Тараптар жоғарыда көрсетілген мақсаттарды іске асыруды 

қамтамасыз ету үшін:
3.6. Экономиканың технологиялық жаңаруын ескерген қалде 

жұмыскерлердің үздіксіз кәсіби дамуын, кәсіби дайындығы және 
кадрларды қайта даярлауды қамтамасыз етуге бағытталған шара-
ларды жүзеге асыру.

3.7. Еңбек нарығының инфрақұрылымын жаңғырту бойынша 
цифрлық тәсілдерді пайдалану.

3.8. Тараптардың келісімдері бойынша медициналық 
қорытындыға сәйкес толық емес жұмыс  тәртібіне көшу және 
науқас отбасы мүшесін бағып-күтуді жүзеге асыруға жұмыскерлерге 
құқық беру.

3.9. Ұжымдық шарттарда кәсіпорыннан әскери қызметке 
шақырылған тұлғаларды жұмысқа орналастыру тәртібін қарау. 
Әскери басқарма органына шақыру кезеңінде (шақыру хаты 
болған жағдайда) жұмыскердің жұмыс орны бойынша жалақысын 
сақтауды қарастыруға.

3.10. Жұмыстан алу арқылы жұмыскерді кәсіби дайындауға 
және кадралрды қайта дайындауға жіберу кезінде оның жұмыс 
орны (лауазымы), өтемақылық төлемдердің көлемі (бюджеттік 
ұйымдардын басқа) және негізгі жұмыс орны бойынша орташа 
жалақысы сақталуы ұжымдық шарттардың ережелерінде қарстыру. 
Жұмыстан алу арқылы жұмыскерді кәсіби дайындау және кадрлар-
ды қайта даярлауға басқа жерге жіберілген жұмыскерге қызметтік 

Абай ауданының әкімі, кәсіподақтардың (жұмыскерлердің) бірлестіктері, 
ауданның кәсіпкерлер палатасының филиалы, ауданның кәсіпкерлері 
мен жұмыс берушілерінің қауымдастығының арасындағы 2018−2020 

жылдарға арналған АУДАНДЫҚ КЕЛІСІМ
іс сапарға жіберілетін тұлғаларға қарастырылған тәртіпте және 
көлемдегі іс-сапар шығындарын төлеуді жүзеге асыруға келісті.

Ауданның атқару билігінің органдары өздеріне мынадай 
міндеттемелерді қабылдайды:

3.11. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасын іске асыру.

3.12. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарды ресмилендіру 
бойынша жол картасын қабылдау және еңбек қатынастарын 
заңдастыру және халықтың формальді емес түрде өзін-өзі 
жұмыспен қамтуын қысқарту үшін Үкімет тарапынан қабылданған 
шараларды қабылдау.

3.13. Еңбек нарығы бойынша жан-жақты толық ақпаратқа 
қолжетімділікті қамтамасыз ету жолымен, оның ішінде ақпараттық 
технологияларды пайдалана отырып, халықты кәсіптік бағдарлау 
жүйесін жетілдіру. 

3.14. Халықты жұмыспен қамту орталықтарын трансформа-
циялауды жүргізу және жұмыс іздеп жүрген адамдардың кеңінен 
қамтылуын қамтамасыз ету үшін олардың қызметін жақсарту.

3.15. Азаматтық қызметшілерге кәсіби қайта даярлаудан және 
біліктілігін арттырудан өтуді, оның ішінде, жұмысының алғашқы 
жылында баланы күтіп-бағу демалысынан шыққан әйелдерді 
қамтамасыз ету

Ауданның кәсіпкерлер палатасының филиалы, ауданның 
кәсіпкерлері мен жұмыс берушілерінің қауымдастығы 

өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:
3.16. Облыстың кәсіпорындарда дуальді оқыту жүйесін 

енгізуге және тәлімгерлік институтын таратуға жәрдемдесу. 
3.17. Жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес кадрларды 

даярлауға мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру және орналасты-
ру үшін ұсыныстар енгізу.

3.18. Кәсіпкерлік субъектілерінің арасында еңбек 
қатынастарын заңдастыру бойынша ақпараттық-түсіндіру 
жұмысын жүргізу.

3 .19 .  Аудан  әк імд іг імен  б ірле с іп  ауданның ір і 
кәсіпорындарында жол карталарын дайындауға қатысу және оларда 
қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауға бірлесе инвести-
циялау және оларды әрі қарай жұмысқа орналастыруды қарастыру.
Жұмыскеркерлердің аудандық бірлестіктері өздеріне мына-

дай міндеттемелерді қабылдайды:
3.20. Жұмысшы кәсіптерінің беделін арттыру бойынша 

шараларды қабылдау. 
3.21. Лайықты өмір жағдайларын жасауға бағытталған 

жұмыспен қамту мемлекеттік бағдарламаларын қалыптастыруға 
және әзірлеуге қатысу.

IV бөлім
Адами капиталдың сапасын жақсарту

Тараптар жоғарыда көрсетілген мақсаттарды іске асыру-
ды қамтамасыз ету үшін:

4.1. Білім беру жүйесін экономикалық өсудің жаңа моделінің 
орталық буыны ретінде анықтау үшін қажетті шараларды жүргізуге, 
оның ішінде:

- технологиялық дағдыларды ескере отырып, барлығын 
қамтитын және талап етілетін білімге қол жеткізуге;

- техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің беделін 
арттыруға.

4.2. Тиімділікке, қаржылық тұрақтылыққа және әлеуметтік-
экономикалық өсуді қолдауға бағытталған ұлттық денсаулық 
сақтау жүйесін:

- аурулар профилактикасы мен басқарудың интеграцияланған 
тәсілі негізінде қоғам денсаулығын сақтау жөніндегі жаңа саясатты 
енгізу;

- денсаулық сақтау жүйесін қажетті цифрландырумен 
және ақпараттандырумен қамтамасыз ету арқылы жаңғыртуды 
қамтамасыз ету.

4.3. Әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік және зейнетақымен 
қамсыздандыру жүйесін одан әрі жаңғыртуға, оның ішінде:

- халыққа арналған ең төменгі әлеуметтік стандарттарды 
кезең-кезеңімен жақсартуға бағдарланған өмір сүру сапасын 
және толықтай әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін әлеуметтік 
қамсыздандыру нормаларын арттыруға;

- халықтың аз қамтылған бөлігіне әлеуметтік көмек көрсету 
кезінде көмектің атаулылығын қамтамасыз етуге;

 - арнаулы әлеуметтік қызметтердің қолжетімділігі және 
сапасының атаулылығын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

Тараптар жоғарыда аталған мақсаттарды іске асыруды 
қамтамасыз ету үшін:

4.4. «Баршаға арналған тегін кәсіптік-техникалық білім» 
жобасын іске асыруға жәрдемдесуге.

4.5. «Өмір бойы оқыту» тұжырымдамасын ілгерілету және 
қашықтағы, ауылдық өңірлердегі білім алушылар үшін оқу 
жағдайын теңестіру үшін қажетті жағдайлар жасауға.

4.6. Деректер мен процестерді кешенді цифрландыруға 
негізделген денсаулық сақтау жүйесінің қолжетімділігін, сапа-
сын, қауіпсіздігін, тиімділігін, тұрақтылығын және пациентке 
бағдарлануын арттыруға жәрдемдесуге. 

4.7. Міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік 
және зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша тұрақты 
негізде ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізуге.

4.8. Мемлекеттің әлеуметтік кепілдіктерін, бизнестің 
әлеуметтік жауапкершілігін және азаматтардың жеке 
жауапкершілігін қиыстыруға.

4.9. Мүмкіндіктерге қарай Ұлы Отан соғысының мүгедектері 
және қатысушыларына, оларға теңестірілген адамдарға әлеуметтік 
қолдау шараларын көрсетуге (қоғамдық көлікте тегін немесе 
жеңілдікпен жүру, баспананы жөндеу, отынмен қамтамасыз ету, 
тісті протездеу, санаторий-курорттық емдеуге жолдама беру, 
материалдық көмек көрсету және т.б.).

4.10. БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі комитетінің ба-
сты қағидаттарына сәйкес Мүгедектердің құқықтары туралы 
конвенцияның ережелерін орындау бойынша, оның ішінде 
мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін қолжетімді орта құру бой-
ынша ережелерінің орындалуын қамтамасыз етуге. 

4.11. Қазақстан Республикасындағы 2030 жылға дейінгі 
отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасын іске асыру 
бойынша:

- ана мен баланы қорғауды қамтамасыз етуге, әйелдерді 
әлеуметтік қолдауға, әлеуметтік-еңбек қатынастары саласындағы 
гендерлік мәселелерді шешуге;

- балаларды күтуді және олардың тәрбиесімен айналысатын 
ерлер мен әйелдерді теңдей құқықтарда қолдауға;

- шешімдер қабылдау деңгейінде әйелдердің өкілдігін 
арттыруға бағытталған шараларды жүзеге асыруға уағдаласты.

4.12. Ұжымдық шарт жасау кезінде шаруашылық жүргізу 
құқығына көшкен мемлкеттік кәсіпорындардың (денсаулық 
сақтау, білім, мәдениет және спорт) қызметкерлері үшін азаматтық 
қызметшілер үшін берілетін сауықтыру жеңілдіктері және 
кепілдерін сақтауға.

4.13. Ауылдық елді мекендерде еңбек етуші және жасайтын 
мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім 
беру, спорт және ветеринария ұйымдарындағы мамандарға қатты 
отынның орташа құнынан 30% кем емес көлемде отын сатып алуға 
(айлық есептеуіш көрсеткішіне байланыстырусыз) әлеуметтік 
көмектің артуына жәрдемдесу.  

4.14.  Жас мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету, оның ішінде, 
жергілікті бюджет есебінен олардың қайда болуына және қайда 
жасауына қарамастан олардың сол жерлерде орнығып қалулары 
үшін  жәрдемақы төлеуге жәрдемдесуге келісті.

Ауданның атқару билігінің органдары өздеріне мынадай 
міндеттемелерді қабылдайды:

4.15. Қала және ауыл мектептері арасындағы білім беру 
сапасындағы алшақтықты азайту.

4.16. Білім берудің барлық деңгейлерінде үш тілділікті кезең-
кезеңімен енгізуді жәрдемдесу.

4.17. Жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтыған жастарды, 
сондай-ақ еңбекке қабілетті жастағы кәсіптік білімі жоқ адамдарды 
тегін білім берумен қамту.

4.18. Белгіленген экономика шеңберінде жаңа өндіріс маман-
дарын даярлау үшін кәсіптік білім беру жүйесін дамыту бойынша 
шараларды іске асыру.

4.19. Денсаулық сақтау саласында жүргізіліп жатқан реформа-
лар бойынша кең ауқымды ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу.

4.20. Жұмыс орнында денсаулықты сақтауға бағытталған 
корпоративтік әлеуметтік бағдарламаларды енгізу бойынша 
жұмыстарды өткізу; жұмыскерлердің денсаулығын сақтау, сондай-
ақ, жұмыс істеушілердің сауығуларына және олардың дене тәрбиесі 
және спортпен шұғылдануларына шараларын қарастыру. 

4.21. Әлеуметтік кепілдіктерге, бизнестің әлеуметтік 
жауапкершілігіне және азаматтардың жеке жауапкершілігіне 
негізделген мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жәрдемдесу.

4.22. Аз қамтылған азаматтар мен отбасыларға мемлекеттік 
атаулы әлеуметтік көмек көрсету.

4.23. Әлеуметтік қатер туындаған жағдайда жұмыс істейтін 
халықты міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қаржылық 
тұрақтылығын сақтау;әлеуметтік қамсыздандыру туралы 
заңнаманың талаптарын сақтау үшін жауапкершілікті арттыру 
(міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары мен әлеуметтік аударымдарды уақытында және толық 
төлеу);еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым 
оқиғалардан жұмыскерді міндетті сақтандырумен барынша қамтуды 
қамтамасыз ету жолымен әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету 
бойынша жұмысты жалғастыру.

Ауданның кәсіпкерлер палатасының филиалы, ауданның 
кәсіпкерлері мен жұмыс берушілерінің қауымдастығы 

өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:
4.24. Жұмыстан шығу тәуекелділігі  аймағындағы 

жұмыскерлерді кәсіби  оқытуды,кәсіпкерлік негіздеріне оқыту, дай-
ындау және қайта дайындау сондай-ақ жұмыскерлерді ілгерілетіп 
кәсіптік оқытуды ұйымдастыруға ықпал ету.

4.25. Босатылуға жататын ұйым жұмыскерлерін өндіріс ішінде 
оқытуды, сондай-ақ жұмыскерлерді ілгерілетіп кәсіптік оқытуды 
дамытуға ықпал ету.

4.26. Білім беруге және денсаулық сақтауға жеке инвестици-

яларды тартуға ықпал ету.  
4.27. Аймақтық индустриаландыру картасына байланысқан 

дуальді оқытуды енгізуге ықпал ету.
Жұмыскерлердің аудандық бірлестіктері өздеріне мынадай 

міндеттемелерді қабылдайды:
4.28. Өмір бойы үздіксіз білім алу бойынша білім беру 

жүйесінің беделін арттыру және білім беру мен педагог кадрларды 
даярлау сапасын арттыру бойынша іс-шараларды жүргізу.

4.29. Халықтың денсаулығын қорғау үшін азаматтың, жұмыс 
берушінің және мемлекеттің ортақ жауапкершілігі қағидатының 
негіздерін түсіндіру іс-шараларын жүргізу.

V бөлім
Еңбек жағдайлары және еңбекті қорғау,

өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік
Тараптар келесі бағыттар бойынша бірлесе жұмыс атқаруға 

міндеттенеді:
5.1. Жұмыскердің өмірі мен денсаулығын сақтау басымдығын 

қамтамасыз етуге.
5.2. Жұмыскердің лайықты еңбекке құқығын іске асыру үшін 

еңбек қызметі процесінде жағымды еңбек жағдайларын жасауға. 
5.3. Кәсіпорындарда қауіпсіздік және еңбекті қорғауды 

сақтауда ішкі қадағалау нәтижелілігін арттыру.
5.4. Өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету бойынша ынтымақтастықты дамыту.
5.5. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының қоршаған ортаға 

жағымсыз әсерін төмендету.
5.6. Экологиялық қауіпсіздікті және қоршаған ортаның сапа-

сын жақсартуды қамтамасыз ету.
Тараптар жоғарыда аталған мақсаттарды іске асыруды 

қамтамасыз ету үшін: 
5.7. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мәселелері бойынша 

еңбек заңнамасын қоғамдық бақылауды жүзеге асыру.
5.7. Кәсіптік аурулардың профилактикасы, оларды ерте 

анықтау және күнделікті өндірістік практикаға кәсіптік қатерлерді 
басқару тетіктерін енгізу шараларын қоса алғанда, жұмыскерлердің 
өмірін және денсаулығын сақтау жөніндегі іс-шараларды іске 
асыруға. 

5.8. Еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз ету, өндірістік 
жарақаттану мен кәсіптік аурулардың алдын алу жөніндегі 
бірлескен іс-қимыл жасау үшін ұйымдарда еңбек қауіпсіздігі мен 
еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңестерді құруға шаралар 
қабылдауға.

5.9. Халықаралық еңбек ұйымының АИТВ/ЖИТС және 
еңбек саласы туралы (№ 200) ұсынымдарын ілгерілету бойынша 
шаралар қабылдауға.

5.11. Қоршаған ортаны қорғаумен және экологиялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты мәселелерді шешуде 
қоғамдық бірлестіктердің, коммерциялық емес ұйымдардың және 
бизнес-қоғамдастықтардың тиімді қатысуын қамтамасыз етуге.

5.12. Жұмыс беруші тарапынан жұмыскерлерді, ең алдымен 
зиянды еңбек жағдайында жұмыс істеп жатқан жұмыскерлерді 
сауықтыру бойынша емдеу-алдын алу іс-шараларын, оның ішінде 
шипажай-профилакторийлерде, кәсіподақтардың шипажай-ку-
рортты мекемелерінде (болған жағдайда) шарттық негізде жүзеге 
асыруға ықпал етуге міндеттенді.

Ауданның атқару билігінің органдары өздеріне мынадай 
міндеттемелерді қабылдайды: 

5.13. Өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік ауру-
лардан міндетті әлеуметтік сақтандыруға ықпал ету.

5.14. Жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы мен  
жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысын жұмыс 
орнындағы нақты еңбек жағдайларына байланысты беру тәсілдерін 
жетілдіруге ықпал ету.

5.15. Кәсіподақ ұйымдарымен біргелікте шағын және орта 
кәсіпкерлік саласында жұмыскерлерге мемлекеттік кепілдемелерін 
(еңбекке ақы төлеу құқығы, жұмыс уақытының минималды 
ұзақтығы, демалыс ұзақтығы) жүзеге асыру мониторингін жасау.

Ауданның кәсіпкерлер палатасының филиалы, ауданның 
кәсіпкерлері мен жұмыс берушілерінің қауымдастығы 

өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:
5.16. Өнімділігі жоғары, еңбек жағдайлары қауіпсіз лайықты 

жалақысы бар жаңа жұмыс орындарын құру бойынша шаралар 
қабылдау.

5.17.  Өндірістік жарақаттануды төмендетуге және кәсіптік 
аурулардың туындауының алдын алуға бағытталған шараларды 
іске асыру. 

5.18. Еңбек жағдайлары мен еңбектің қорғалуын жақсарту 
бойынша отандық және шетелдік озық жұмыс тәжірибесін енгізу.

5.19. Еңбек ұжымдарымен міндетті медициналық әлеуметтік 
сақтандыру, әлеуметтік және зейнетақымен қамсыздандыру 
мәселелері бойынша кездесулер ұйымдастыру бойынша шаралар 
қабылдау.

5.20. Еңбекті қорғау жөніндегі персоналды қазіргі заманғы тех-
нологияларды пайдалана отырып оқытуға және кешенді даярлауға, 
еңбекті қорғау жөніндегі құқықтық мәдениетті арттыруға, өндірістік 
жарақаттану мен кәсіптік ауруларды төмендетуге бағытталған ал-
дын алу іс-шараларын қаржыландыруды жүргізу шараларын өткізу.

5.21.Заңнамаға сәйкес жұмыскерлердің медициналық тексеріп 
қаралуын және жұмыскерлердің мерзімдік медициналық тексеріп 
қаралуының нәтижелері бойынша ұсынымдарды толықтай орындау.

5.22.Жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша атте-
статтауды уақытында жүргізу және ауыр, зиянды және (немесе) 
қауіпті еңбек жағдайлары үшін жұмыскерлерге заңнамада көзделген 
жеңілдіктер мен өтемақылар беру.

5.23.Еңбек заңнамасының талаптарына сәйкестігін ерікті 
декларациялау бойынша жұмыс жүргізу.

5 . 2 4 .  Қ а з а қ с т а н  Ре с п убл и ка с ы н ы ң  т ех н и ка л ы қ 
регламенттерінде, қағидаларында, нұсқаулықтарында және өзге 
де нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген өнеркәсіптік 
және экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтау.

5.25. Қоршаған ортаға техногендік сипаттағы факторлардың 
жағымсыз әсерін төмендету.

5.26. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, 
жұмыскерлерді даярлауды, қайта даярлауды және білімін тексеруді 
қамтамасыз ету.

5.27. Жазатайым оқиғаны тергеп тексеру, жұмыскерлердің 
өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін еңбек қауіпсіздігінің 
бұзылу деректерін тексеруде кәсіпорында (ұйымда) инспектора 
еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі техникалық инспекторын  
кедергісіз жіберуді қамтамасыз ету.

5.28. Кәсіпорынның экономикалық жағдайын нашарлатуға 
алып келуші өндіріс көлемінің, атқарылып жатқан жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтердің көлемдерінің төмендеуі жағдайында 
иісті шаралар қабылдайды, Қазақстан Республикасы заңнамасына 
және салалық келісімдерге сәйкес жұмыскерлердиің қысқаруын 
минималдандыру, сондай-ақ, төменде көрсетілген шараларды 
қамтамасыз ету жолымен жүзеге асырады:

- жұмыс тоқтап қалған жағдайда бос штаттық бірліктер 
болса Қазақстан Республикасмының заңнамасына сәйкес осыған 
сәйкес тиісті біліктілігі болған жағдайда жұмыскерді денсаулық 
жағдайына қарама-қарсы келмейтін атқарған жұмысына төлеу 
арқылы ауыстыру.

- әкімшілік-басқару шығындарың қысқарту.
Жұмыскерлердің аудандық бірлестіктері өздеріне мынадай 

міндеттемелерді қабылдайды: 
5.29. Тиісті кәсіптік стандарттарды ескеріп заманауи техноло-

гияларды пайдалана отырып, еңбекті қорғау бойынша техникалық 
инспекторларды даярлау және қайта даярлау жүйесін жетілдіру.

5.30. Еңбекті қорғау талаптарын сақтауға, өндірістік 
жарақаттанудың және кәсіптік аурулардың алдын алуға бағытталған 
бірлескен іс-қимылды қамтамасыз ету мақсатында еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңестерді құруға және 
олардың жұмысына қатысу.

5.31. Жұмыскерлердің еңбек және санитариялық-гигиеналық 
жағдайларын жақсарту бойынша іс-шараларды ұйымдастыруға, 
сондай-ақ өндірістік жарақаттануды және кәсіптік аурулардың адын 
алу бойынша профилактикалық іс-шараларды жүргізуге қатысу.

5.32. Жұмыс берушімен бірлесіп, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік 
және экологиялық қауіпсіздік саласында ортақ бақылауды және 
тиімді өзара іс-қимылды жүзеге асыру.

5.33. Кәсіподақ ұйымдарының мүшелері арасында еңбек 
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық 
актілерді сақтау бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу.

5.34. Экологиялық мәдениетті қалыптастыру, экологиялық 
білім мен тәрбиені дамыту.

VI бөлім
Әлеуметтік әріптестік

Тараптар келесі бағыттар бойынша бірлесе жұмыс 
атқаруға міндеттенеді:

6.1. Консультациялар өткізуге, салалық, өңірлік деңгейде 
келісімдер, ұжымдық шарттар жасасу тәжірибесін, сондай-ақ 
әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік пен еңбек қатынастарын 
реттеу жөніндегі облыстық үшжақты комиссия (бұдан әрі – Ко-
миссия) отырыстарында талдау нәтижелерін қараумен әлеуметтік 
әріптестік органдарының жұмыс практикасына мониторинг пен 
талдау жүргізу.

6.2. Әлеуметтік әріптестік тараптарының консультацияла-
ры мен келіссөздері кезінде қол жеткізілген уағдаластықтарды 
бұқаралық ақпарат құралдарында үнемі жариялауға, өзіне алынған 
міндеттемелерді орындау жағдайы туралы ақпаратты жариялау. 

6.3. Ұжымдық еңбек дауларын реттеу, еңбек қатынастары 
саласындағы бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша барлық 
байланысты шараларды жүргізу. 

6.4. Тараптардың әлеуметтік жауапкершілігі қағидаттарын 
дамыту бойынша бірлескен жұмыс жүргізу. 

6.5. Кәсіптік одақтар мен жұмыс берушілер бірлестіктерінің 
қызметіне араласпау, оларды құруға және жұмыс істеуіне кедергі 
болмау туралы заңнамалық және жалпы мойындалған халықаралық 
нормалар мен қағидаларды сақтау. 

6.6. Қазақстан Республикасында лайықты еңбек қағидаттарын 
іске асыруды қамтамасыз етуге, нақты жалақы деңгейін арттыруды 
қамтамасыз ететін шаралар кешенін іске асыруға, кіріс саяса-

тын жетілдіруге және халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға 
бағытталған бірлескен күш жұмсау.

Тараптар жоғарыда көрсетілген мақсаттарды іске асыруды 
қамтамасыз ету үшін: 

6.7.Әлеуметтік әріптестік, әлеуметтік-еңбек қатынастарын 
ұжымдық-келісімшарттық реттеу қағидаттары негізінде өзара 
қарым-қатынасты дамытуға, Келісімде айқындалған міндеттемелер 
мен уағдаластықтарды сақтауға. 

6.8. Шағын және орта бизнес ұйымдарында әлеуметтік-еңбек 
қатынастарын ұжымдық шартпен реттеуді қамтуды кеңейтуге 
ықпал етуге.

6.9. Облыстың кәсіпкерлері жә»не жұмыс берушілері 
арасында  бизнестіәң әлеуметтік корпоративтік жауапкершілігін 
насихаттау және дамыту,бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 
жөніндегі республикалық «Парыз» конкурсына белсенді қатысуға.

6.10. Республикалық «Еңбек шартын жасаңыз» ортақ акция-
сына белсенді қатысуға.

6.11. Әлеуметтік-еңбек жанжалдардың профилактикасы, 
алдын алу және ескерту бойынша шаралар қабылдауға. Комиссия 
отырыстарында жұмыс берушілер тарапынан еңбек заңнамасы 
талаптарынс ақтау, оның ішінде жалақы берешектері мәселелерін 
тұрақты түрде қарауға.

6.12. Аудандық келісімнің, ұжымдық шарттардың орында-
луына жыл сайынғы негізде өздерінің деңгейлері бойынша бөлек 
талдау жүргізуге.

6.13. Өзіне алған міндеттемелерді орындау және өзара 
бақылауды жүзеге асыру үшін осы Келісімде айқындалған 
мәселелер бойынша ақпарат, құжаттар және материалдар, 
статистикалық деректер алмасуға.

6.14. Еңбек нормативтерін іске асыруды және кәсіпорындардың 
еңбекті нормалау жүйесімен қамтылуын кеңейтуді қамтамасыз 
етуге.

6.15. Тең және бірдей біліктілікке сәйкес келетін жұмыстарды 
орындау кезінде шетелдік және отандық жұмыскерлер ара-
сында еңбекке ақы төлеу саласындағы теңдік және мүмкіндік 
қағидаттарын сақтауға.

6.16. Келісімдерде және ұжымдық шарттарда еңбекке ақы 
төлеу бойынша тиісті міндеттемелерді көздеуге, оның ішінде 
еңбек жағдайларын зияндылығы мен қауіптілігі дәрежесі бойынша 
жіктейтін салалық коэффициенттерді қосуды қамтамасыз етуге.

6.17. Әрбір жұмыскердің ұйым қызметінің түпкі нәтижелеріне 
қосқан үлесін ескеретін және жоғары өнімді еңбекті ынталандыруға 
бағытталған еңбекке ақы төлеудің тиімді және икемді жүйелерін 
қолдануға.

6.18. Уақтылы және толық еңбекке ақы төлеу құқығын іске 
асыру бойынша мәселелерді шешуде атқарушы билік органдары-
мен, мемлекеттік қадағалау органдарымен өзара іс-қимыл жасауға.

6.19. Кәсіподақ мүшесі болып саналатын жұмыскерлердің 
жазбаша өтініштері болған жағдайда  ұжымдық шартпен 
белгіленген мерзімде кәсіподақ ұйымынң есепшотына мүшелік 
жарналарды, жұмыскерлердің жалақыларынан ұстап қалуды толық 
көлемде ай сайын жүзеге асыруға уағдаласты.

Ауданның атқару билігінің органдары өздеріне мынадай 
міндеттемелерді қабылдайды:

6.20. Әлеуметтік-еңбек қатынастарын және олармен байланы-
сты экономикалық қатынастарды реттеу саласындағы мемлекеттік 
саясатты ақпаратпен алмасу, консультациялар, келіссөздер, 
кеңестер, жұмыс кездесулері нысанында қалыптастыруды және 
іске асыруды қамтамасыз ету.

6.21.  Әлеуметтік әріптестікті үйлестіру және тиімді 
әлеуметтік диалогты жүргізу.

Ауданның кәсіпкерлер палатасының филиалы, ауданның 
кәсіпкерлері мен жұмыс берушілерінің қауымдастығы 

өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:
6.22. Халықаралық еңбек ұйымының № 87 «Ұйымдарда 

құқықтарды қорғау және ассоциациялардың еркіндігі туралы», 
№ 135 «Кәсіпорында еңбек ететін өкілдердің құқықтарын қорғау 
және оларға ұсынылған мүмкіндіктері туралы» Конвенцияларына 
сәйкес ұйымдарда жұмыскерлер өкілдерінің еркін қызметі үшін 
жағдай жасауға жәрдемдесу. 

6.23.Еңбек қатынастарын және кәсіпорындардың өндірістік 
қызметін реттеу мәселелері бойынша еңбек ұжымдарымен тұрақты 
кездесулерді ұйымдастыру бойынша шараларды қабылдау.

6.24. Жұмыс берушілердің еңбек қатынастарын реттеу 
саласындағы құқықтық сауаттылығын арттыру бойынша тұрақты 
іс-шараларды жүргізу. 

6.25. Жұмыс берушілердің арасында еңбек заңнамасын 
оқыту және түсіндіру, еңбек жанжалдарында келіссөздер жүргізе 
білу дағдыларын дамыту және консенсусқа қол жеткізу бойынша 
оқыту тренингтерін өткізу.

6.26. Ұжымдық еңбек дауы туындаған кезде татуластыру 
рәсімдерін сақтау бойынша шаралар қолдану.

6.27. Келісім комиссияларының тиімді қызмет етуі үшін 
жағдайлар жасау.

Жұмыскерлердің аудандық бірлестіктері өздеріне мынадай 
міндеттемелерді қабылдайды: 

6.28. Жұмыскерлер арасында еңбек заңнамасының негізіне 
оқытуды және түсіндіруді, еңбек жанжалдарында келіссөздер 
жүргізу дағдыларын дамыту консенсусқа қол жеткізу бойынша 
оқыту тренингтерін өткізу.

6.29. Ұжымдық еңбек дауларын қолданыстағы заңнама 
шеңберінде шешу және заңсыз ереуілдерді, жиындарды, наразылық 
акцияларын өткізуге жол бермеу бойынша шараларды қабылдау. 

VII бөлім
Қорытынды ережелер

Осы Келісімнің ережелерін Тараптардың орындауын 
үйлестіру мақсатында Тараптар төмендегілер туралы уағдаласты: 

7.1. Осы Келісім тараптар қол қойған күннен бастап күшіне 
енеді және жаңа Келісім жасалғанға дейін қолданылады. 

7.2. Аудандық келісім жергілікті мемлекеттік органдарға, 
жұмыскерлер мен олардың өкілдеріне, меншік нысанына қарамастан 
барлық жұмыс берушілерге, Қазақстан Республикасының 
аумағында тіркелген, шетелдік азаматтар немесе шетелдік заңды 
тұлғалар не шетелдің қатысуы бар заңды тұлғалар мүлкінің меншік 
иелері, құрылтайшылары (қатысушылары) немесе акционерлері 
болып табылатын ұйымдарға, сондай-ақ, аудан аумағында жұмыс 
істеуші шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктеріне 
қолданылады.

7.3. Тараптар Келісімді 2018 – 2020 жылдарға арналған 
ауданның келісілген әлеуметтік-экономикалық саясатты жүргізу 
жөніндегі басым бағыттарды және қажетті іс-қимылдарды 
белгілейтін әлеуметтік әріптестіктің негізгі құжаты ретінде 
мойындайды.

7.4. Келісім ауданның ұйымдарында және кәсіпорындарында 
салалық және өңірлік келісімдерді, ұжымдық шарттарды жасау 
және келіссөздер үшін негіз болады. 

7.5. Тараптардың Келісім бойынша міндеттемелері және Ко-
миссия шешімдері салалық және өңірлік келісімдер мен ұжымдық 
шарттар жасау кезінде ескерілуге тиіс.

7.6. Кейінгі жылдарға арналған аудандық келісім 2020 жылғы 
қаңтар айынан кешіктірілмей жасалады. 

7.7. Комиссия шешімдері осы Келісімді іске асыру нысаны 
болып табылады. 

7.8. Аудандық келісімнің орындалу барысын бақылауды тарап-
тар Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік пен еңбек қатынастарын 
реттеу жөніндегі аудандық үшжақты комиссияның ережесінде 
айқындалған тәртіппен жүзеге асырады. 

7.9.Тараптардың бірінің ұсынысы бойынша Келісімге 
Тараптардың өзара келісімімен өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілуі мүмкін, олар жеке хаттамалармен ресімделеді және қол 
қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

7 .10 .  Тарапт ар  Келіс імде  көзделген ,  Қазақст ан 
Республикасының заңнамасына сәйкес өзіне алған міндеттемелерді 
орындамаған жағдайда жауапты болады. 

7.11. Тараптар нақты мерзімдерін және орындауға жауапты-
ларды көрсете отырып, қабылданған міндеттемелерді іске асыру 
бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді, оны Комиссия бекітеді. 

7.12. Комиссияның жұмыс тобы Келісімнің орындалу барысы 
туралы ақпарат дайындайды. Келісімнің орындалу барысын Комис-
сия жарты жылда бір рет қарайды.

7.13. Аудандық үшжақты комиссияның қызметін және 
Келісімнің іске асырылу барысын көрсету мақсатында Тараптар 
аудандағы әлеуметтік әріптестікті дамыту және әлеуметтік-еңбек 
қатынастарының проблемаларына арналған материалдарды 
бұқаралық ақпарат құралдарында үздіксіз жариялауды қамтамасыз 
етеді.

7.14. Келісімнің мәтіні екі апталық мерзімде «Абай-Ақиқат» 
аудандық газетінде жарияланады.

7.15. 2018 жылғы «    » __________ Абай қаласында 4 
данада мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. Қол қоюға 
қатысушылардың әрқайсысында Келісімнің бір-бір данасы болады. 

 
Осы Абай аудандық келісімге қол қоюшылар:

Атқару билігі органдарының атынан:

Абай ауданының әкімі                                   Б. АСАНОВ

Жұмыскерлердің аудандық бірлестігінің атынан:

Восточная ОБФ кәсіподақ комитетінің 
төрағасы                                                 А.ЖҰМАТАЕВ

Ауданның кәсіпкерлер палатасының филиалы,
ауданның кәсіпкерлері мен жұмыс берушілерінің

қауымдастығы атынан:                  

Қарағанды облысы кәсіпкерлер палатасының Абай аудандық 
филиалының директоры                                                                Ә.СЕЙІЛОВ

Абай аудандық кәсіпкерлер қауымдастығының
директоры                                                                                                                З.МАРДАНОВА
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Мы, полномочные представители органов исполнительной 
власти Абайского района, представители профсоюзов, ассоциации 
предпринимателей, филиала палаты предпринимателей и работо-
датели района, действуя на основе неукоснительного соблюдения 
Конституции Республики Казахстан, законодательства республики 
Казахстан, в рамках реализации Стратегии «Казахстан-2050», 
Третьей модернизации Казахстана и программной статьи Пре-
зидента Республики Казахстан «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания», руководствуясь принципами развития 
социального партнерства, коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений и недопущения дискриминации 
при реализации трудовых прав по мотивам происхождения, соци-
ального, должностного и имущественного положения, пола, расы, 
национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места 
жительства, возраста или физических недостатков, а так же при-
надлежности к общественным объединениям, обязуясь соблюдать 
договоренности, достигнутые в ходе трехсторонних переговоров и 
консультаций на всех уровнях социального партнерства, на основа-
нии Трудового кодекса Республики Казахстан заключили настоящее 
районное соглашение на 2018 – 2020 годы (далее - Соглашение), 
определяющее согласованные позиции Сторон по основным 
направлениям регулирования социально-трудовых отношений и 
связанные с ними экономические отношения в 2018 – 2020 годах 
и совместные действия его реализации.

Раздел 1
Ускоренная технологическая модернизация экономики

Стороны обязались прилагать совместные усилия, направ-
ленные на:

1.1. Реализацию элементов Четвертой промышленной 
революции.

1.2. Эффективное регулирование рынка труда за счет обеспе-
чения баланса спроса и предложения в условиях технологического 
обновления и цифровизации экономики.

1.3. Повышение эффективности бюджетных расходов.
Для обеспечения реализации вышеуказанных целей 

Стороны договорились:
1.4. Создавать благоприятные условия для внедрения инно-

ваций и элементов Четвертой промышленной революции в целях 
технологического перевооружения предприятий района.

1.5. Обеспечить повышение компетенций трудовых ресурсов 
и гибкие перетоки кадров внутри и между предприятиями и регио-
нами Казахстана для недопущения социальной дестабилизации и 
падения доходов населения.

1.6. Привлекать внутренние и внешние инвестиции для тех-
нологического обновления предприятий района.

1.7. Принимать меры по улучшению инвестиционного кли-
мата для поддержки высокоэффективных проектов.

Органы исполнительной власти района принимают на 
себя обязательства:

1.8. Осуществлять реализацию Национальной экспортной 
стратегии, Национальной инвестиционной стратегии и Программы 
«Цифровой Казахстан».

1.9. Создавать условия для трудовой мобильности и управ-
ляемого перетока трудовых ресурсов в рамках модернизации 
экономики через заключение дорожных карт с крупными предпри-
ятиями с использованием всех инструментов Программы развития 
продуктивной занятости и массового предпринимательства.

1.10. Способствовать формированию бюджетных параметров, 
направленных на стимулирование экономического роста и обе-
спечение социальных обязательств государства, развитие системы 
социального партнерства, повышение эффективности расходования 
бюджетных средств.

1.11. Информировать стороны о состоянии социально-эконо-
мического развития Абайского района.

Филиал палаты предпринимателей района, Ассоциация 
предпринимателей и работодатели района принимают на себя 
обязательства:

1.12. Привлекать предприятия к проведению ускоренного 
обновления основных средств с учетом внедрения передовых 
технологий.

1.13. Способствовать выстраиванию системы управления 
перетоками трудовых ресурсов для недопущения напряженности 
на рынке труда.

Районные объединения работников принимают на себя 
обязательства:

1.14. Способствовать выстраиванию системы управления 
перетоками трудовых ресурсов для недопущения напряженности 
на рынке труда путем:

- проведения широкой информационно-разъяснительной 
работы среди трудовых коллективов о вызовах для рынка труда, 
связанных с технологическим обновлением экономики.

1.15. Предусмотреть в коллективных договорах принятие 
мер по выплате пособий на оздоровление неквалифицированным 
и техническим работникам бюджетной сферы.

Раздел II
Кардинальное улучшение бизнес среды

Стороны обязались прилагать совместные усилия, направ-
ленные на:

2.1. Создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства как основы увеличения объемов производства 
товаров, работ и услуг и создания новых рабочих мест.

2.2. Снижение всех видов издержек и барьеров для открытия 
и ведения бизнеса.

2.3. Содействие созданию эффективного частного сектора 
экономики и развитие государственно-частного партнерства.

Для обеспечения реализации вышеуказанных целей 
Стороны договорились:

2.4. Содействовать обеспечению эффективной реализации 
Программы развития продуктивной занятости и массового пред-
принимательства, в том числе в части обучения основам бизнеса и 
предоставления микрокредитов населению.

2.5. Развивать приоритетные секторы экономики, обеспе-
чивающие ее диверсификацию и рост конкурентоспособности.

Органы исполнительной власти района принимают на себя 
обязательства:

2.6. Содействовать стимулированию деловой активности 
частного сектора и улучшению бизнес-среды.

2.7. Содействовать расширению мер государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства.

2.8. Вести мониторинг цен на социально значимые продо-
вольственные товары, регулируемые услуги и тарифы. В случаях 
необоснованного роста цен на социально значимые продоволь-
ственные товары, проводить насыщение рынков товарами первой 
необходимости через созданные в районе социальные павильоны 
СПК «Сары-Арка».

Филиал палаты предпринимателей района, Ассоциация 
предпринимателей и работодатели района принимают на себя 
обязательства:

2.9. Выступать оператором в реализации соответствующих 
направлений Программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства.

2.10. Организовывать обучение предпринимателей и оказы-
вать им консалтинговые услуги по открытию и ведению бизнеса.

2.11. Участвовать в публичных слушаниях при рассмотрении 
заявок на утверждение тарифов и тарифных смет на долгосрочный 
период.

Районные объединения работников принимают на себя 
обязательства:

2.12. Участвовать в выработке предложений по улучшению 
бизнес-среды, в том числе в части регулирования трудовых от-
ношений.

Раздел III
Содействие формальной и продуктивной занятости населе-

ния и повышению производительности труда
Стороны обязались прилагать совместные усилия, на-

правленные на:
3.1. Создание новых высококачественных рабочих мест, 

характеризующихся высокой производительностью, безопасными 
условиями труда, регулированием размеров оплаты труда.

3.2.Обеспечение формальной и продуктивной занятости.
3.3. Повышение качества трудовых ресурсов через развитие 

Национальной системы квалификаций.
3.4. Участие в модернизации инфраструктуры рынка труда 

для обеспечения мобильности трудовых ресурсов.
3.5. Создание благоприятных условий для привлечения высо-

коквалифицированной иностранной рабочей силы.
Для обеспечения реализации вышеуказанных целей 

Стороны договорились:
3.6. Осуществлять меры, направленные на обеспечение непре-

рывного профессионального развития работников, профессиональ-
ной подготовки и переподготовки кадров с учетом технологического 
обновления экономики.

3.7.  Использовать цифровые подходы для модернизации 
инфраструктуры рынка труда.

3.8. Предоставлять право работникам на переход в режим 
неполного рабочего времени или отпуска без содержания при осу-
ществлении ими ухода за больным членом семьи, в соответствии с 
медицинским заключением, по согласованию сторон.

3.9. Предусматривать в коллективных договорах порядок 
трудоустройства лиц, призванных на воинскую службу с данного 
предприятия. Сохранять за работником заработную плату по месту 
работы на период вызова в местные органы военного управления, 
при наличии повестки.

3.10. Предусмотреть в коллективных договорах положения, 
когда при направлении работника с отрывом от работы на профес-
сиональную подготовку и переподготовку кадров, за ним сохраня-
ются место работы (должность), размер компенсационных выплат 
(кроме бюджетных организаций). Работникам, направляемым на 
профессиональную подготовку и переподготовку, с отрывом от 
работы в другую местность, производится оплата командировочных 
расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

РАЙОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между акимом Абайского района, объединениями профсоюзов (работ-

ников), филиалом палаты предпринимателей района, ассоциацией пред-
принимателей и работодателями района на 2018 – 2020 годы

направляемых в служебные командировки.
Органы исполнительной власти района принимают на 

себя обязательства:
3.11. Осуществлять реализацию Программы развития про-

дуктивной занятости и массового предпринимательства.
3.12. Принимать меры по реализации, принимаемой Прави-

тельством Дорожной карты по формализации самозанятых лиц и 
легализации трудовых отношений и сокращения неформальной 
самозанятости населения.

3.13. Совершенствовать систему профессиональной ориен-
тации населения путем предоставления доступа к информации 
по рынку труда, в том числе с использованием информационных 
технологий.

3.14. Принимать меры по трансформации центра занятости 
населения и улучшению их деятельности для обеспечения большего 
охвата лиц, ищущих работу.

3.15. Обеспечить гражданским служащим прохождение про-
фессиональной переподготовки и повышение квалификации, в том 
числе женщинам, вышедшим из отпуска по уходу за ребенком, в 
течение первого года работы.

Филиал палаты предпринимателей района, Ассоциация 
предпринимателей и работодатели района принимают на себя 
обязательства:

3.16. Содействовать внедрению дуального обучения на пред-
приятиях района и распространению института наставничества.

3.17. Вносить предложения для формирования и размещения 
государственного заказа на подготовку кадров в соответствии с 
потребностями работодателей.

3.18. Проводить информационно-разъяснительную работу 
среди субъектов предпринимательства по легализации трудовых 
отношений.

3.19. Совместно с акиматом района принять участие в раз-
работке дорожных карт на крупных предприятиях района и пред-
усмотреть в них совместное инвестирование в переподготовку 
сокращаемых работников и их дальнейшее трудоустройство.

Районные объединения работников принимают на себя 
обязательства:

3.22. Принимать меры по повышению престижности рабочих 
профессий.

3.23. Принимать меры по реализации государственных про-
грамм обеспечения занятости, направленных на создание условий 
для достойной жизни.

Раздел IV
Улучшение качества человеческого капитала

Стороны обязались прилагать совместные усилия, направ-
ленные на:

4.1. Проведение необходимых мер для формирования системы 
образования центральным звеном новой модели экономического 
роста, в том числе:

- достижение всеохватывающего и востребованного образо-
вания с учетом технологических навыков;

-  повышение престижа системы технического и професси-
онального образования.

4.2. Реализацию модернизации национальной системы здра-
воохранения, ориентированной на эффективность, финансовую 
устойчивость и поддержку социально-экономического роста, через:

- внедрение новой политики по охране здоровья общества на 
основе интегрированного подхода к профилактике и управлению 
болезнями;

- обеспечение необходимой цифровизацией и информатиза-
цией системы здравоохранения.

4.3. Реализацию государственной модернизации системы со-
циального страхования, социального и пенсионного обеспечения, 
в том числе:

   - повышение качества жизни ориентированной на поэтапное 
улучшение уже гарантированных Конституцией минимальных 
социальных стандартов для населения и норм социального обе-
спечения, обеспечивающих полную социальную защищенность;

- обеспечение адресности при оказании социальной помощи 
малообеспеченным слоям населения;

 - обеспечение адресности, доступности и качества специ-
альных социальных услуг.

Для обеспечения реализации вышеуказанных целей 
Стороны договорились:

4.4. Содействовать реализации проекта «Бесплатное про-
фессионально-техническое образование для всех».

4.5. Создавать необходимые условия для продвижения кон-
цепции «обучение в течение всей жизни» и выравнивания условий 
обучения для учащихся в удаленных, сельских регионах.

4.6. Содействовать повышению доступности, качества, без-
опасности, эффективности, устойчивости и пациентоориентиро-
ванности системы здравоохранения основанной на комплексной 
цифровизации данных процессов.

4.7. Проводить на постоянной основе информационно-разъ-
яснительную работу по вопросам обязательного медицинского 
социального страхования, социального и пенсионного обеспечения.

4.8. Совмещать социальные гарантии государства, социаль-
ную ответственность бизнеса и личную ответственность граждан.

4.9. Оказывать меры социальной поддержки лицам из числа 
инвалидов и участников, а также тружеников тыла Великой От-
ечественной войны, лиц, приравненных к ним (представление бес-
платного и льготного проезда в   общественном транспорте, ремонт 
жилья, обеспечение топливом, зубопротезирование, предоставление 
путевок на санаторно-курортное лечение, оказание материальной 
помощи др.), исходя из возможностей.

4.10. Обеспечивать выполнение положений конвенции о 
правах инвалидов в соответствии с руководящими принципами 
комитета ООН по правам человека, в том числе созданию доступной 
среды  для людей с ограниченными возможностями.

4.11. Осуществлять меры по реализации концепции се-
мейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030, 
направленные на: 

обеспечение охраны материнства и детства, социальной под-
держки женщин, решение гендерных проблем в сфере социально-
трудовых отношений; 

- поддержку мужчин и женщин, занимающихся уходом за 
детьми и их воспитанием на равных правах; 

- увеличение представительства женщин на уровень при-
нятия решений.

4.12. При заключении коллективных договоров предусматри-
вать для работников государственных предприятий, перешедших 
на право хозяйственного ведения (здравоохранения, образования, 
культуры и спорта) сохранение льгот и гарантий на оздоровление, 
предусмотренных для гражданских служащих.

4.13. Содействовать увеличению социальной помощи специ-
алистам государственных организаций здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, на 
приобретение топлива в размере не менее 30% средней стоимости 
тонны твёрдого топлива (без привязки к месячному расчётному 
показателю).  

4.14. Сдействовать оказанию социальной поддержки молодых 
специалистов, в том числе выплате подъёмных пособий за счёт 
местного бюджета, вне зависимости от местности их пребывания 
и проживания, для закрепления их на местах.

Органы исполнительной власти района принимают на 
себя обязательства:

4.15. Принимать меры по сокращению разрыва в качестве 
образования между городскими и сельскими школами.

4.16. Содействовать обеспечению поэтапного внедрение 
трехязычия на всех уровнях образования.

4.17. Охватить бесплатным образованием безработную и 
самозанятую молодежь, а также людей трудоспособного возраста, 
не имеющих профессионального образования.

4.18. Принимать меры по развитию системы профессиональ-
ного образования для подготовки специалистов новых производств 
в рамках обозначенной экономики.

4.19. Проводить широкую информационно-разъяснитель-
ную работу по проводимым реформам в сфере здравоохранения 
и образования.

4.20. Проводить работу по внедрению корпоративных со-
циальных программ, направленных на поддержание здоровья 
на рабочем месте; предусмотреть меры по сохранение здоровья 
работников, а также по оздоровлению работающих и созданию 
условий для занятий их физической культурой и спортом.

4.21. Содействовать формированию и реализации госу-
дарственной политики, основанной на социальных гарантиях 
государства, социальной ответственности бизнеса и личной от-
ветственности граждан.

4.22. Оказывать государственную адресную социальную по-
мощь малообеспеченным гражданам и семьям.

4.23. Продолжить работу по обеспечению адекватной со-
циальной защиты работающего населения в случае наступления 
социального риска путем обеспечения максимального охвата 
обязательным страхованием работника от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

Филиал палаты предпринимателей района, Ассоциация 
предпринимателей и работодатели района принимают на себя 
обязательства:

4.24. Содействовать организации опережающего профес-
сионального обучения, обучения основам предпринимательства, 
подготовке и переподготовке работников, находящихся в зоне 
риска высвобождения.

4.25. Содействовать развитию внутрипроизводственного 
обучения работников организаций, а также опережающего профес-
сионального обучения работников, подлежащих высвобождению. 

4.26. Содействовать привлечению частных инвестиций в 
образование и здравоохранение.

4.27. Содействовать внедрению дуального обучения, при-
вязанного к картам индустриализации.

Районные  объединения работников принимают на себя 
обязательства:

4.28. Проводить мероприятия, направленные на повышение 
престижа системы образования, на непрерывность обучения на 
протяжении всей жизни и повышение качества образования и 
подготовки педагогических кадров. 

4.29. Проводить мероприятия по разъяснению основ принципа 
солидарной ответственности гражданина, работодателя и государ-
ства за охрану здоровья населения.

Раздел V
Условия и охрана труда, промышленная и экологическая 

безопасность
Стороны обязались прилагать совместные усилия, на-

правленные на:
5.1. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 

работников.
5.2. Создание благоприятных условий труда в процессе 

трудовой деятельности для реализации права работников на до-
стойный труд.

5.3.Повышение эффективности внутреннего контроля за со-
блюдением безопасности и охраны труда на предприятиях.

5.4. Развитие сотрудничества по обеспечению промышленной 
и экологической безопасности.

5.5. Снижение негативного воздействия на окружающую 
среду отходов производства и потребления.

5.6. Обеспечение экологической безопасности и улучшение 
качества окружающей среды.

Для обеспечения реализации вышеуказанных целей 
Стороны договорились:

5.7. Осуществлять общественный контроль за соблюдением 
трудового законодательства по вопросам безопасности и охраны 
труда.

5.8. Принимать меры по сохранению жизни и сбережению 
здоровья работников, включая меры профилактики, раннего вы-
явления профессиональных заболеваний и внедрения механизмов 
управления профессиональными рисками в повседневную произ-
водственную практику.

5.9. Создавать в организациях производственные советы по 
безопасности и охране труда для совместных действий по обеспече-
нию требований охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

5.10. Принимать меры по продвижению Рекомендации 
Международной организации труда о ВИЧ/ СПИДе и сфере труда 
(№ 200).

5.11. Обеспечить участие общественных объединений, 
некоммерческих организаций и бизнес-сообществ в  решении во-
просов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением 
экологической безопасности.

5.12. Способствовать осуществлению работодателем лечеб-
но-профилактических мероприятий по оздоровлению работников, 
прежде всего занятых во вредных условиях труда, в том числе в 
санаториях-профилакториях, санаторно-курортных учреждениях 
профсоюзов (при их наличии) на договорной основе.

Органы исполнительной власти района принимают на 
себя обязательства:

5.13. Содействовать в реализации  системы обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

5.14. Содействовать в совершенствовании подходов в предо-
ставлении сокращенной продолжительности рабочего времени и 
дополнительного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска 
в зависимости от  фактического состояния условий труда на 
рабочем месте.

5.15. Совместно с профсоюзными организациями осущест-
влять мониторинг реализации государственных гарантий работ-
никам в сфере среднего и малого предпринимательства (право на 
оплату труда, минимальную продолжительность рабочего времени, 
продолжительности отпуска). 

Филиал палаты предпринимателей района, Ассоциация 
предпринимателей и работодатели района принимают на себя 
обязательства:

5.16. Принимать меры по созданию новых рабочих мест с 
высокой производительностью, безопасными условиями труда и 
достойной заработной платой.

5.17. Реализовывать меры, направленные на снижение про-
изводственного травматизма и предотвращение возникновения 
профессиональных заболеваний.

5.18. Внедрять передовой отечественный и зарубежный опыт 
работы по улучшению условий и охраны труда.

5.19. Принимать меры по организации встреч с трудовыми 
коллективами по вопросам обязательного медицинского соци-
ального страхования, социального и пенсионного обеспечения.

5.20. Принимать меры по проведению превентивных меропри-
ятий, направленных на обучение, комплексную подготовку персо-
нала по охране труда с использованием современных технологий и 
на повышение правовой культуры по охране труда, снижение про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

5.21. Проводить в соответствии с законодательством меди-
цинские осмотры работников и обеспечивать своевременное и 
полное выполнение рекомендаций по результатам периодических 
медицинских осмотров работников.

5.22. Своевременно проводить аттестацию рабочих мест по 
условиям труда и предоставлять работникам льготы и компенсации 
за тяжелые, вредные и (или) опасные условия труда.

5.23. Проводить работу по добровольному декларированию на 
соответствие требованиям трудового законодательства.

5.24. Соблюдать требования промышленной и экологической 
безопасности, установленные в технических регламентах, правилах, 
инструкциях и иных нормативных правовых актах Республики 
Казахстан.

5.25.Снижать негативные воздействия факторов техногенного 
характера на окружающую среду.

5.26. Обеспечить подготовку, переподготовку и проверку 
знаний специалистов, работников в области промышленной без-
опасности.

5.27.Обеспечить беспрепятственный допуск технического 
инспектора по безопасности и охране труда на предприятия (орга-
низации) в случаях расследования несчастного случая, проверки 
фактов нарушения безопасности труда, угрожающих здоровью и 
жизни работников.

5.28. В случае снижения объема производства, выполняемых 
работ и оказываемых услуг, влекущих ухудшение экономического 
состояния предприятия, принимать меры по  минимизации сокра-
щения работников, в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и отраслевыми соглашениями, а также путём обеспечения 
нижеуказанных мер:

-  в случае простоя, при наличии вакантных штатных единиц, 
переводить работника в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан и наличием соответствующей квалификации на 
другую работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья, 
с оплатой по выполняемой работе;

-  сокращать административно - управленческие расходы.
Районные  объединения работников принимают на себя 

обязательства:
5.29. Систематически проводить мероприятия по подготовке и 

переподготовке технических инспекторов по охране труда с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов и с использова-
нием современных технологий.

5.30. Участвовать в создании и работе производственных 
советов по безопасности и охране труда, с целью обеспечения 
совместных действий, направленных на соблюдение требований 
охраны труда, предупреждение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

5.31. Участвовать в организации мероприятий по улучшению 
условий труда и санитарно-гигиенических условий работников, 
а также в проведении профилактических мероприятий по пред-
упреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

5.32. Осуществлять с работодателем совместный контроль и 
эффективное взаимодействие в области охраны труда, промышлен-
ной и экологической безопасности. 

5.33. Проводить информационно-разъяснительную работу 
среди членов профсоюзных организаций, на предмет соблюдения 
нормативных правовых актов в области безопасности и охраны 
труда.

5.34. Формировать экологическую культуру, развитие эколо-
гического образования и воспитания.

Раздел VI
Социальное партнерство

Стороны обязались прилагать совместные усилия, на-
правленные на:

6.1. Проведение консультаций и мониторинг заключения 
соглашений на региональном уровне, коллективных договоров, 
рассмотрение хода их исполнения на заседаниях Районной трех-
сторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию 
социальных и трудовых отношений (далее - Комиссия).

6.2. Освещение в средствах массовой информации догово-
ренностей, достигнутых во время консультаций и переговоров 
сторон социального партнерства, и обнародования информации о 
состоянии выполнения взятых на себя обязательств.

6.3. Проведение всех предусмотренных законодательством 
мер по урегулированию коллективных трудовых споров, противо-
действию нарушениям в сфере трудовых отношений.

6.4. Проведение совместных работ по развитию системы 
социальной ответственности сторон.

6.5. Соблюдение законодательных и общепризнанных 
международных норм и правил о невмешательстве в деятельность 
профессиональных союзов и объединений работодателей, не пре-
пятствовать их созданию и функционированию.

6.6. Обеспечение реализации принципов достойного труда в 
Республике Казахстан, реализацию комплекса мер, обеспечиваю-

щих повышение уровня реальной заработной платы, совершенство-
вание политики доходов и повышение уровня жизни населения.

Для обеспечения реализации вышеуказанных целей 
Стороны договорились:

6.7. Развивать взаимоотношения на основе принципов со-
циального партнерства, коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений, соблюдать определенные Со-
глашением обязательства и договоренности.

6.8. Содействовать расширению охвата коллективно-до-
говорным регулированием социально-трудовых отношений в 
организациях  малого и среднего бизнеса.

6.9. Пропагандировать и развивать среди предпринимателей и 
работодателей района  социальную корпоративную ответственность 
бизнеса, активно принимать участие в республиканском конкурсе 
по социальной ответственности бизнеса «Парыз». 

6.10. Принять активное участие в совместной республикан-
ской акции «Заключите трудовой договор».

6.11. Принимать меры по предупреждению и предотвраще-
нию социально-трудовых конфликтов. Регулярно рассматривать 
на заседаниях Комиссии вопросы о соблюдении работодателями 
трудового законодательства, в том числе задолженности по выплате 
заработной платы.

6.12. Проводить ежегодно анализ исполнения районного 
соглашения, коллективных договоров, каждый на своем уровне.

6.13. Проводить обмен информацией, документами и мате-
риалами, статистическими данными по вопросам, определенные 
настоящим Соглашением, для выполнения взятых на себя обяза-
тельств и осуществления взаимного контроля.

6.14.Обеспечить реализацию нормативов по труду и расшире-
ние охвата предприятий системой нормирования труда.

6.15.Соблюдать принципы равенства возможностей в области 
оплаты труда между иностранными и отечественными работниками 
при выполнении равнозначных работ и соответствующей одинако-
вой квалификации.

6.16.Предусматривать соответствующие обязательства по 
оплате труда в коллективных договорах, в том числе обеспечить 
включение отраслевых коэффициентов, классифицирующих ус-
ловия труда по степени вредности и опасности.

6.17.Применять эффективные и гибкие системы оплаты труда, 
учитывающие вклад каждого работника в конечные результаты 
деятельности организации и направленные на мотивацию высоко-
производительного труда.

6.18.Взаимодействовать в решении вопросов по реализации 
права на своевременную и полную оплату труда с органами испол-
нительной власти, органами государственного надзора.

6.19. При наличии письменных заявлений работников, 
являющихся членами профсоюза, ежемесячно в полном объеме 
перечислять на счёт профсоюза членские взносы, удержанные из 
заработной платы работников в сроки, установленные коллектив-
ным договором.

Органы исполнительной власти района принимают на 
себя обязательства:

6.20. Обеспечивать реализацию государственной политики в 
сфере регулирования социально-трудовых отношений и связанных 
с ними экономических отношений в формах обмена информацией, 
консультаций, переговоров, совещаний, рабочих встреч.

6.21. Координировать социальное партнерство и ведение 
эффективного социального диалога.

Филиал палаты предпринимателей района, Ассоциация 
предпринимателей и работодатели района принимают на себя 
обязательства:

6.22. Способствовать созданию условий для свободной 
деятельности представителей работников в организациях в соот-
ветствии с Конвенциями Международной Организации Труда № 
87 «О свободе ассоциаций и защите права на организацию», № 
135 «О защите прав представителей трудящихся на предприятиях 
и предоставляемых им возможностях».

6.23. Принимать меры по организации постоянных встреч с 
трудовыми коллективами по вопросам регулирования трудовых 
отношений и производственной деятельности предприятий.

6.24. Проводить постоянные мероприятия по повышению 
правовой грамотности работодателей в сфере регулирования 
трудовых отношений.

6.25. Проводить среди работодателей обучение и разъяснение 
трудового законодательства, обучающие тренинги по развитию 
навыков умения вести переговоры и достижению консенсуса в 
трудовых конфликтах.

6.26. При возникновении коллективного трудового спора при-
нимать меры по соблюдению примирительных процедур.

6.27. Обеспечивать условия для эффективного функциониро-
вания согласительных комиссий.

Районные объединения работников принимают на себя 
обязательства:

6.28. Проводить среди работников обучение и разъяснение 
основ трудового законодательства, обучающие тренинги по раз-
витию навыков ведения переговоров и достижения консенсуса в 
трудовых конфликтах.

6.29. Принимать меры по разрешению коллективных трудовых 
споров в рамках действующего законодательства и недопущению 
проведения незаконных забастовок, собраний, акций протеста.

Раздел VII
Заключительные положения

С целью координации выполнения Сторонами положений 
данного Соглашения Стороны договорились о нижеследующем:

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания 
его сторонами и действует до заключения нового Соглашения.

7.2. Районное соглашение распространяется на местные 
исполнительные органы, работодателей, работников и их предста-
вителей организаций и предприятий, действующих на территории 
района. А также действие районного соглашения распространяется 
на организации, зарегистрированные на территории Республики 
Казахстан, собственниками имущества, учредителями (участни-
ками) или акционерами которых являются иностранные граждане 
или иностранные юридические лица, либо юридические лица с 
иностранным участием, а также филиалы и представительства ино-
странных юридических лиц, действующие на территории района. 

7.3. Стороны признают Соглашение основным документом 
социального партнерства, устанавливающим приоритетные на-
правления и необходимые действия по проведению согласованной 
социально-экономической политики района на 2018 – 2020 годы.

7.4. Соглашение служит основой для переговоров и заклю-
чения коллективных договоров в организациях и на предприятиях 
района.

7.5. Обязательства Сторон по Соглашению и решения Комис-
сии должны учитываться при заключении коллективных договоров.

7.6. Районное соглашение на последующие годы заключается 
не позднее апреля 2020 года.

7.7. Решения Комиссии являются формой реализации на-
стоящего Соглашения.

7.8. Контроль за ходом выполнения районного соглашения 
осуществляется сторонами в порядке определенном Положением 
об Районной трехсторонней комиссии по социальному партнерству 
и регулированию социальных и трудовых отношений.

7.9. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут 
быть внесены изменения и дополнения по взаимному согласию 
Сторон. Изменения и дополнения оформляются отдельными про-
токолами и вступают в силу со дня подписания.

7.10. Стороны несут ответственность в случае невыполнения 
взятых на себя обязательств, предусмотренных Соглашением, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.11. Стороны разрабатывают План мероприятий по реа-
лизации принятых обязательств с указанием конкретных сроков 
и ответственных за исполнение с утверждением его Комиссией.

7.12. Рабочая группа Комиссии готовит информацию о ходе 
выполнения Соглашения. Комиссия раз в полугодие  рассматривает 
ход выполнения положений Соглашения.

7.13. В целях освещения деятельности Районной трехсторон-
ней комиссии и хода реализации Соглашения Стороны обеспечи-
вают регулярную публикацию в средствах массовой информации 
материалов, посвященных развитию социального партнерства и 
проблемам социально-трудовых отношений в районе.

7.14. Текст Соглашения в двухнедельный срок публикуется в 
районной газете «Абай Ақиқат».

7.15. Совершено в городе Абае «    » __________ 2018 года 
в 4 экземплярах на государственном и русском языках. У каждого 
из участников подписания находится по одному экземпляру Со-
глашения. 

 Настоящее Абайское районное Соглашение подписали:

От органов исполнительной власти:
 
Аким Абайского района                                  Б.АСАНОВ

От районных объединений работников:

 Председатель профкома ЦОФ Восточная              А.ДЖУМАТАЕВ

От Филиала палаты предпринимателей 
района, Ассоциации предпринимателей 

и работодателей района:
                                

Директор Филиала Абайского района Палаты предприни-
мателей
Карагандинской области                                   А.СЕЙЛОВ

Директор Абайской районной ассоциации 
предпринимателей                                                    З.МАРДАНОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса по предоставлению права временного 
возмездного землепользования (аренды) для ведения кре-

стьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственно-
го производства  в Абайском районе Карагандинской области

27 августа 2018 года в 15-00 часов в актовом зале здания акимата Абайского района, расположенного по адресу: 
Карагандинская область, г. Абай, пр. Победы, 3, состоится конкурс по предоставлению права временного возмездного 
землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе будут осуществляться с 06 августа 2018 года до 18:30 часов 
24 августа 2018 года  в ГУ «Отдел земельных отношений.архитектуры и градостроительства Абайского района», рас-
положенного по адресу: Карагандинская область, г. Абай, ул. Абая, строение 26,  (2-й этаж, кабинет 6).

Заявка на участие в конкурсе подается на бумажном носителе или посредством веб-портала «электронного 
правительства».

Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства должна содержать:

1) для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование юридического лица, его место 
нахождения, сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, сведения о 
руководителях и участниках или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли в уставном 
капитале (от общего размера уставного капитала), сведения об аффилированных лицах заявителя;

2) для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) 
заявителя, место жительства, гражданство, индивидуальный идентификационный номер, сведения о документе, 
удостоверяющем личность заявителя;

3) местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;
4) конкурсное предложение;
5) обязательства по заключению договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка 

сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного 
производства в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости подписания указанного 
договора  в случае признания заявителя победителем конкурса по предоставлению права временного возмездного зем-
лепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

К конкурсу допускаются граждане Республики Казахстан и негосударственные юридические лица, зарегистри-
рованные в установленном порядке, кроме иностранных юридических лиц, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц составляет более чем 
пятьдесят процентов) оформившие заявку на участие в конкурсе в срок, не позднее установленного извещением.

На конкурс выставляются следующие земельные участки, указанные в нижеприведенной таблице:

№ зе-
муч.

Краткая характеристика земель-
ного участка (состав и виды 
угодий, балла бонитета)

Площадь, га С р о к 
аренды, 
лет

Месторасположение земельного 
участка (среднее расстояние от 
хозяйственного и районного 
центра)

Водообеспе-
ченность

С е л ь с к о х о -
з я й с т в е н н а я 
специализация 
региона

1 2 3 4 5 6 7
3 Каштановые, пашня - 120,0 га, 

балл бонитета - 11
120,0055 10 Дзержинский с/о, 09-134-006-

161, от с. Сарепта З - 6,5 км
Не обеспе-
чено

Ж и вот н о вод -
ство, растение-
водство

17 Каштановые, пастбища -1505,0 
га, прочие - 17,2 га, балл бони-
тета - 11

1522,1975 10 Самарский с/о, 09-134-004-168, 
от с. Бородиновка на Ю 20 км

Не обеспе-
чено

животноводство

18 Каштановые, пастбища - 1632,0 
га, прочие - 9 га, балл бонитета - 6

1641,4791 10 Самарский с/о, 09-134-004-169, 
от с. Бородиновка, на Ю 25 км

Не обеспе-
чено

животноводство

23 Каштановые, пастбища - 352,0 
га, прочие - 3,0909 га, балл бо-
нитета - 15

355,1133 10 Карагандинский с/о, 09-134-009-
154, от с. Сарепта С - 8 км

Не обеспе-
чено

растениеводство

25 Каштановые, сенокос - 95,0 га, 
в т.ч. сенокос выборочный - 87,0 
га, пастбища - 3000,0 га, в т.ч. 
КУ - 141,0 га, прочие - 29,39 га,  
балл бонитета - 9

3124,3874 10 Ильичевский с/о, 09-134-011-
199, от с. Карнак на Ю 4,5 км

Не обеспе-
чено

ж и в о т н о в од -
ство, растение-
водство

30 Каштановые,  пастбища - 2864,0 
га, в т.ч. КУ - 6,5 га, прочие  - 
38,9529 га, балл бонитета - 17

2902,9529 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-139, от с. Пахотное ЮЗ 
- 23 км

Не обеспе-
чено

животноводство

31 Ка ш т а н о в ы е ,  п а с т б и щ а  - 
3260,7000, в т.ч. КУ - 39,0 га, про-
чие - 9,8662 га, балл бонитета - 14

3270,5680 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-140, от с. Пахотное Ю - 
27 км

Не обеспе-
чено

животноводство

32 Ка ш т а н о в ы е ,  п а с т б и щ а  - 
3335,2142 га, в т.ч. КУ - 60,0 
га, прочие - 23,6290 га, балл 
бонитета - 8

3358,8432 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-141, от с. Пахотное Ю - 
27 км

Не обеспе-
чено

животноводство

36 Каштановые,   пастбища - 
1921,8799 га, прочие - 20,8590 
га, балл бонитета - 8

1942,7389 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-142, от С. Пахотное, ЮЗ 
-32 км

Не обеспе-
чено

животноводство

Конкурсное предложение должно содержать:
1) бизнес-план (прогнозный объем инвестиций,  площади возделывания сельскохозяйственных культур, по-

головье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники 
и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество 
создаваемых рабочих мест);

2) обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению 
мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

3) обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая правила 
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по 
диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией 
региона, соблюдению научно обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.

Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде с пронумерованными страницами, 
за исключением случаев его подачи посредством веб-портала "электронного правительства".

Основными критериями по условиям использования земельных участков являются:
1. Охрана земель, их рациональное и эффективное использование в соответствии с законодательством РК.
2. Наличие поголовья сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной техники.
3. Обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению 

мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры.
4. Создание рабочих мест.
5. Прогнозный объем инвестиций.
6. Использование земель с внедрением передовых агротехнологий.
7. Соблюдение научно обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.
Дополнительную информацию можно получить в государственном учреждении «Отдел земельных отношений, 

архитектуры и градостроительства Абайского района» по адресу: Карагандинская область, город Абай. ул. Абая, 
строение 26. Контактные телефоны: 

(872131) 48317, 41958 (факс), электронный адрес: abayarh@mail.ru.

Қарағанды облысы Абай ауданы шаруа  немесе фермер 
шаруашылығы, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін  

жалға беру мақсатындағы конкурс өткізу туралы 
ХАБАРЛАМА

2018 жылы 27 тамызда  Қарағанды облысы, Абай қаласы, Жеңіс даңғылы мекенжайы бойынша орналасқан, Абай 
ауданы әкімшілік ғимаратында актовый залында сағат 15-00-де, шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы 
өндірісін жүргізу үшін (жалға) уақытша өтеулі жер пайдалану құқығын беру бойынша конкурс өтеді.

Конкурсқа қатысу үшін өтінімді тіркеу және қабылдау Қарағанды облысы, Абай қаласы, Абай көшесі, 26 құрылым, ( 
2-ші этаж, 6 кабинет) мекенжайы бойынша орналасқан «Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы 
бөлімі» ММ-не  2018 жылдың 06 тамызынан 2018 жылдың 24 тамызына сағат 18:30-ға дейін  жүзеге асырылатын болады.

Конкурсқа қатысуға өтінім міндетті түрде тіркеу нөмірі беріліп және өтінім берушіге хабарлама беріле отырып 
қағаз жеткізгіште немесе "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беріледі.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану 
(жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімде:

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның тұрған 
жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық 
капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды тұлғаның басшылары 
мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;

2) жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын 
құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке басын 
куәландыратын құжат туралы мәліметтер;

3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;
4) конкурстық ұсыныс;
5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі 

жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шаруа немесе 
фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін 
уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш 
жұмыс күні ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс. 

Конкурсқа Қазақстан Республикасының белгіленген тәртіпте тіркелген мемлекеттік емес заңды тұлғаларымен 
(шетелдік заңды тұлғалардан, сондай-ақ жарғылық капиталында шетелдіктердің,шетелдік заңды тұлғалардың, 
азаматтағы жоқ тұлғалардың үлесі елу пайыздан астамынқұрайтын заңды тұлғалардан басқа) Қазақстан 
Республикасының азаматтары ақпараттық хабармен орнатылған мерзімінен кешіктірмей конкурсқа қатысуға өтінім 
рәсімделген жіберіледі.

Келесі жер учаскелері конкурсқа шығарылады, төменде көрсетілген кестеге сәйкес:

Ж е р 
у ч а с -
кесінің 
№

Жер учаскесінің сипаттамасы 
(алқаптың түрі және құрамы)

А л а ң ы , 
(га)

Жалдық 
мерзім, 
(жыл)

Ж е р  у ч а с к е л е р і н і ң 
о р н а л а с у ы , ка д а с т р л і к 
нөмірі,елді мекеннен бағыты 
және қашықтығы (км)

Су қамтамасыз 
ету

А у д а н ы н ы ң 
шаруашылығы 
мамандандыру

1 2 3 4 5 6 7
3 Талшынды, егістік - 120,0 га, балл 

бонитеті - 11
120,0055 10 Дзержинский а/о, 09-134-

006-161, 6,5 км Б Сәрепті а.
қамтамасыз ету 
емес

м а л 
шаруашылығы, 
ө с і м д і к 
шаруашылығы

17 Талшынды , жайылым -1505,0 
га, өзге жерлер - 17,2 га, балл 
бонитеті -11

1522,1975 10 Самарка а/о, 09-134-004-168, 
20 км ОБородиновкаа.

қамтамасыз ету 
емес

м а л 
шаруашылығы

18 Талшынды , жайылым - 1632,0 га, 
өзге жерлер - 9 га, балл бонитеті-6

1641,4791 10 Самарка а/о, 09-134-004-169, 
25 км ОБородиновка а.

қамтамасыз ету 
емес

м а л 
шаруашылығы

23 Талшынды , жайылым - 352,0 
га, өзге жерлер - 3,0909 га, балл 
бонитеті-15

355,1133 10 Қарағандыа/о, 09-134-009-
154, 8 км С  Сәрепті а.

қамтамасыз ету 
емес

мал шаруашы-
лығы, өсімдік 
шаруашылығы

25 Талшынды, шабындық - 95,0 га, 
с.і. іріктелген шабындық - 87,0 га, 
жайылым - 3000,0 га, с.і. ТЖ - 141,0 
га, өзге жерлер - 29,39 га,  балл 
бонитеті-9

3124,3874 10 Ильича/о, 09-134-011-199, 
4,5 км О Карнака.

қамтамасыз ету 
емес

м а л 
шаруашылығы, 
ө с і м д і к 
шаруашылығы

30 Талшынды ,  жайылым - 2864,0 
га, с.і.ТЖ - 6,5 га, өзге жерлер  - 
38,9529 га, балл бонитеті-17

2902,9529 10 Есенгелді а/о , 09-134-002-
139, 23 км ОБ Пахотное а.

қамтамасыз ету 
емес

м а л 
шаруашылығы

31 Талшынды , жайылым - 3260,7000 
га, с.і.ТЖ - 39,0 га, өзге жерлер - 
9,8662 га, балл бонитеті-14

3270,5680 10 Есенгелді а/о, 09-134-002-
140, 27 км О Пахотное а.

қамтамасыз ету 
емес

м а л 
шаруашылығы

32 Талшынды , жайылым - 3335,2142 
га, с.і.ТЖ - 60,0 га, өзге жерлер - 
23,6290 га, балл бонитеті-8

3358,8432 10 Есенгелді а/о, 09-134-002-
141, 27 км О Пахотное а.

қамтамасыз ету 
емес

м а л 
шаруашылығы

36 Талшынды,  жайылым - 1921,8799 
га, өзге жерлер - 20,8590 га, балл 
бонитеті-8

1942,7389 10 Есенгелді а/о, 09-134-002-
142, 32 км С Пахотное а.

қамтамасыз ету 
емес

м а л 
шаруашылығы

Конкурсты ұсыныста:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, 

ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы 
мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс 
орындарының саны); 

2)шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын 
дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республи-
касы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс 
алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агро-
технологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.  

Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, беттері нөмірленіп, 
тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады. 

Жер учаскелерін пайдалану шарттар бойынша негізгі өлшемшарттар болып табылады:
1. ҚР заңнамасына сәйкес жерді қорғау, оларды ұтымды және тиімді пайдалану;
2. Ауыл шаруашылық малдарының және ауыл шаруашылығы техникасының болуы;
3. Ауыл шаруашылық инфрақұрылымын дамыту бойынша шараларды іске асыру,  ішкі шаруашылық жерге 

орналастыру жобасын игеру және жасау бойынша міндеттер;
4. Жұмыс орындарын құру; 
5. Инвестициялардын көлемін болжау;
6. Озық агротехнологияларды енгізу арқылы жерді пайдалану; 
7. Ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитарлық және карантиндік талаптарды сақтау.  
Қосымша ақпаратты Қарағанды облысы, Абай қаласы, Абай к., 26 құрылыс мекенжайы бойынша «Абай ауданының 

жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесде білуге болады.Телефондар: 872131 
48317, 41958 (факс), электрондық мекенжайы: abayarh@mail.ru.

ЕСКІРГЕН АТАУЛАР 
ЕЛДІГІМІЗГЕ СЫН 

Мемлекеттік тіл саясатын тиімді жүзеге асыру, сондай-
ақ, тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын орындау мақсатында 
ауданның ономастикалық кеңістігіне тұрақты түрде монито-
ринг жүргізіледі. 

Аудан бойынша  ономастикалық жұмыстардың негізгі 
бөлігі тарихи атауларды қайта қалпына келтіру және 
идеологиялық ескірген, заман талабына сай келмейтін атау-
ларды қайта атау жұмыстары болып табылады. Көптеген елді 
мекендеріміздің атаулары қазақы сипатқа сай қайта қалпына 
келтіру жұмыстары жүргізілді. 

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі 
Басшысының Бірінші Орынбасары М.Тәжиннің 2017 жылғы 
1 тамыздағы № 17-32-18.236 тапсырмасына сәйкес, негізгі 
басшылыққа алынған. Сонымен қатар, облыстық тілдерді 
дамыту басқармасының 2017 жылдың 5 қазан айындағы 
№639 тапсырмасына сәйкес идеологиялық тұрғыдан ескірген  Ленин, Совет, Октябрь, Комсомол 
атауларын заман талабына сай біріздендіру, оларды ұлттық танымға сай дәстүрлі атаулармен 
алмастыру үшін аудандық деңгейде жұмыстар ұйымдастырылды. 

Абай ауданындағы Құлаайғыр а/о, Ақбастау а/о, Самарка а/о, Сәрепті ауылы, Юбилейное 
а., Есенгілді а/о көшелері 100% егемендігімізге сай дәстүрлі қазақы танымға сай атаулар болып 
табылады.  

2017 жылдың желтоқсан айында 35 көше атауы облыстық ономастика комиссиясынан оң 
қорытындысына ие болып, шешім шығарылды. Бүгінгі күні Қарабас кенті - 2 көше, Самарка а/о 
- 16 көше, Есенгелді а/о - 2 көше, Құрма а/о - 3 көше, Жартас а. - 2 көше, Сарепта а. - 6 көше,  
Дубовка а/о - 1 көше, Юбилейное а/о - 2 көше  мемлекеттік тіркеу жұмыстары 100 % аяқталды. 

2018 жылдың 1 ж.ж. бойынша ауданындағы Қарабас кентінде, Топар кентінде, Юбилейное 
ауылында, Есенгелді ауылдық округтерінде өткізілген қоғамдастық жиналыс кезінде 27 көше мен 
1 нысан, 4 транскрипция атауының құжаттары облыстық ономастиканың қарауына ұсынылып, 
қолдау тапты.  Бүгінгі күні мемлекеттік тіркеу жұмыстары жүргізілуде. 

Э.Ахметжанова 
Абай ауданының ішкі саясат,

 мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі ММ бас маманы 

Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып саналады. Қазақ тілі – 
әлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай, келбетті тілдердің бірі. 

Тіл қай елде, ұлтта болсын қастерлі, қасиетті, құдыретті.
Туған тілге деген құрмет пен сүйіспеншілік бала кезден басталуы керек. Айналада 

адамдарға, өзіңнің өскен ортаңа, Отанға деген ерекше сезім мен көзқараста туған тіліңді білуден 
басталады. Тіл – халықтың рухани, мәдени байлығының дамуының құралы.

Қазақ тілі – халқымыздың рухани байлығы, атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа мирас болып 
қалып отырған баға жетпес асыл мұра. Қазақтың біртуар ақыны М.Жұмабаев: «Ұлтқа тілінен 
қымбат нәрсе болмақ емес, бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмыс тіршілігі, мінезі 
айқын көрініп тұрады» - деген. Тіл байлығы – әрбір ұлттың мақтанышы.

Тәуелсіз Қазақстанда тіл мәселесіне айтарлықтай көңіл бөлініп келеді. 
Қазақстан Республикасының 1997 жылы 11 шілдедегі  «Қазақстан Республикасындағы 

Тіл туралы» Заңы қабылданғаннан бері қарай мемлекеттік тіл болып - Қазақ тілі белгіленді.
Осы Заңның 4 бабында «Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық 

қатынастардың барлық саласында қолданалатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін 
жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі. Сонымен бірге, Үкімет, мемлекеттік органдар мемлекеттік 
тілді, яғни қазақ тілін барынша дамытуға, оның халықаралық беделін нығайтуға және қазақ 
диаспорасына ана тілін сақтау мен дамытуы үшін көмек көрсетуге міндетті  деп көрсетілген».

Мемлекеттік тіл - тек қазақтың тілі емес, Қазақстанда тұратын барлық ұлттардың  ұлтаралық 
ортақ тілі.

Ана тілі – ең басты байлығымыз.   Ана тілі – халық боп жасағаннан бері жандүниеміздің 
айнасы, өсіп-өніп түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі,- деп Жүсіпбек Аймауытов 
айтқандай елін, жерін сүйген әрбір азаматтың көкірегінде ана тіліне деген сүйіспеншілігінің 
мақтаныш сезімі болуы керек.  Себебі, қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев халықтың болашағы туралы тереңнен толғай отырып, «мемлекеттің 
ең басты дүниесі тек ғана байлық емес, сонымен қатар ана тіліміздің болашағы» деген болатын.

 Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бүкіл аумағында, қоғамдық қатынастардың барлық са-
лаларында қолданылатын тіл болғандықтан, жүргізілетін барлық іс-қағаздары мен құжаттар 
мемлекеттік тілде болуы тиіс. Өйткені өркениетке құлаш ұратын елдің өрісі қашанда білікті де, 
саналы ұрпақпен кеңеймек. 

Тіл тағдыры - ел тағдыры екенін еш уақытта ұмытпайық. Әрбір адам өз ана тілін білу және 
мемлекеттік тілін меңгеру міндетті.

 К.Досымханова 
Абай ауданының №2 аудандық сотының кеңсе меңгерушісі                    

Мемлекеттік тілдің  мәртебесі 
ТІЛ САЯСАТЫ



05.07.2018 / №26 11АБАЙ - АҚИҚАТ abayhabar@mail.ru

Абай ауданы тұрғындарының назарларына!
Жергілікті бюджеттен қаржыландыратын Абай ауданы, Абай қаласы, ауданның ауыл, ауылдық округ және 

кент аппараттарында, мемлекеттік мекемелерінде, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
Әдеп кодексін, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаларын 
бұзғаны туралы фактілерін хабарлау үшін, сенім телефондары сағат 09:00 ден 18:30 ге дейін жұмыс 
тәртібімен  орнатылды:

№ 
п/п

Мемлекеттік мекеменің атауы Сенім телефоны

1. Абай ауданы әкімінің аппараты 4-91-73
2. Абай қаласы әкімінің аппараты 4-29-54
3. Топар кенті әкімінің аппараты 3-21-87
4. Южный кенті әкімінің аппараты 56-5-34
5. Қарабас кенті әкімінің аппараты 4-54-83
6. Көксу ауылдық округі әкімінің аппараты 52-4-82
7. Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің аппараты 57-3-03
8. Ақбастау ауылдық округі әкімінің аппараты 8-721-32-31-131
9. Самарка ауылыдық округі әкімінің аппараты 8721-32-44-2-90
10. Курмин ауылдық округі әкімінің аппараты 50-7-18
11. Қарағанды ауылдық округі әкімінің аппараты 91-3-18
12. Мичурин ауылдық округі  әкімінің аппараты 90-2-11
13. Есенгелді ауылдық округі әкімінің аппараты 8-721-59-62-072
14. Дубовка ауылдық округі әкімінің аппараты 8-721-38-36-220
15. Сәрепті ауылы әкімінің аппараты 55-3-23
16. Юбилейное ауылы әкімінің аппараты 58-3-36
17. «Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 4-71-56
18. «Абай ауданының білім бөлімі» ММ 4-37-69
19. «Абай ауданының дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ  4-32-20
20. «Абай ауданының құрылыс бөлімі» ММ 4-29-17
21. «Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылыс бөлімі» ММ 4-83-17
22. «Абай ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ 7-90-51
23. «Абай ауданының ветеринария бөлімі» ММ 4-20-42
24. «Абай ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ 4-19-97
25. «Абай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі» ММ 4-19-63
26. «Абай ауданының кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі» ММ 4-19-91
27. «Абай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімі» ММ 4-90-50
28. «Абай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі,  

автомобиль жолдары және   тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ
4-87-35

К сведению жителей Абайского района!
В аппаратах акима Абайского района, города Абай, сёл, сельских округов и поселков района, государ-

ственных учреждениях, финансируемых из местного бюджета установлены телефоны доверия с режимом 
работы с 09.00 часов до 18.30 часов для сообщения о фактах нарушения Этического кодекса государствен-
ных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной службе и о противодействии 
коррупции:

№ 
п/п

Наименование государственного учреждения Номер телефона

1. Аппарат акима Абайского района 4-91-73
2. Аппарат акима города Абай 4-29-54
3. Аппарат акима поселка Топар 3-21-87
4. Аппарат акима поселка Южный 56-5-34
5. Аппарат акима поселка Карабас 4-54-83
6. Аппарат акима Коксунского сельского округа 52-4-82
7. Аппарат акима Кулайгырского сельского округа 57-3-03
8. Аппарат акима Акбастауского сельского округа 8-721-32-31-131
9. Аппарат акима Самарского сельского округа 8721-32-44-2-90
10. Аппарат акима Курминского сельского округа 50-7-18
11. Аппарат акима Карагандинского сельского округа 91-3-18
12. Аппарат акима Мичуринского сельского округа 90-2-11
13. Аппарат акима Есенгельдинского сельского округа 8-721-59-62-072
14. Аппарат акима Дубовского сельского округа 8-721-38-36-220
15. Аппарат акима села Сарепта 55-3-23
16. Аппарат акима села Юбилейное 58-3-36
17. ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района» 4-71-56
18. ГУ «Отдел образования Абайского района» 4-37-69
19. ГУ «Отдел физической культуры и спорта Абайского района» 4-32-20
20. ГУ «Отдел строительства Абайского района» 4-29-17
21. ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского 

района»
4-83-17

22. ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района» 7-90-51
23. ГУ «Отдел ветеринарии Абайского района» 4-20-42
24. ГУ «Отдел экономики и финансов Абайского района» 4-19-97
25. ГУ «Отдел государственных активов и закупок Абайского района» 4-19-63
26. ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Абайского района» 4-19-91
27. ГУ «Отдел занятости и социальных программ Абайского района» 4-90-50
28. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-

мобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района»
4-87-35

Телефон доверия
В государственном учреждении «Аппарат Абайского районного маслихата» действу-

ет телефон доверия: 4-05-54 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения о 
фактах нарушения государственными служащими аппарата маслихата норм Этического 
кодекса государственных служащих РК, законодательства о государственной службе и 
борьбе с коррупцией.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЛИГИИ

Получите правильные ответы на них, позвонив на бесплатный номер «горячей линии» 114. 
Юристы, теологи, религиоведы, психологи дадут бесплатную консультацию и окажут помощь 

пострадавшим от деструктивной религиозной деятельности. Абоненты Beeline также могут вос-
пользоваться услугами информационно-консультативного центра по номеру 8(777)-0000-114. 

В Интернет-сети правильная информация о религии представлена на сайтах E-Islam.kz, 
muftyat.kz и ihsan.kz. На территории Абайского района по вопросам сфере религии обращайтесь 
по телефонам 4-71-56, 4-46-34. 

Не позволяйте псевдорелигиозным деятелям использовать себя и своих близких в своих ко-
рыстных целях! Не будьте равнодушными – сообщайте о фактах незаконной деятельности таких 
организаций!

Қарағанды облысының жергілікті атқарушы органда-
рында әдеп жөніндегі уәкілдің қабылдау кестесі

Т.А.Ж. Лауазымы Аптаның күні Уақыты
Асылбекова Сандугаш 

Сабетовна
Облыс әкімі аппаратының 

әдеп бойынша уәкілі
Әр сәрсенбі күні 18.00-ден 

20.00-ге дейін

Байланыс телефоны: 8(7212) 50-15-22 (ішкі 6733)
Мекен жайы: Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі, 13, 519 кабинет

График приема уполномоченного по этике в местных 
исполнительных органах Карагандинской области

Ф.И.О. Должность День недели Время
Асылбекова Сандугаш 

Сабетовна
Уполномоченный по этике 
аппарата акима области

Каждую среду с 18-00 по 20.00 час.

Контактные телефоны: 8(7212) 50-15-22 (вн.6733)
Адрес: г.Караганда, ул. Алиханова, 13, кабинет 519

Абай ауданы  жергілікті атқарушы органдарында 
әдеп жөніндегі уәкілдің қабылдау кестесі
Т.А.Ж. Лауазымы Аптаның күні Уақыты

Клара Бапарқызы Кабду-
алиева

Абай ауданы әкімінің 
аппаратының басшысы

Сәрсенбі сайын 16.00-ден 18.00-
ге дейін

Байланыс телефоны: 8(72131) 4-37-76
Мекен жайы: Абай қаласы, Жеңіс даңғылы 3, 35 кабинет

График приема уполномоченного по этике в местных 
исполнительных органах Абайского района

Ф.И.О. Должность День недели Время
Кабдуалиева Клара Ба-
паровна 

Руководитель аппарата 
акима Абайского района 

Каждую среду с 16-00 до 18.00 час.

Контактные телефоны: 8(72131) 4-37-76
Адрес: г.Абай, проспект Победы 3, кабинет 35

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

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

Открыто наследственное дело

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.

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

После смерти Сухоруковой Валентины Викторовны, умершей 05 января 2018 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Речкалова Сергея Владимировича, умершего 03 февраля 2018 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Маслаковой Евдокии Епифановны, умершей 26 февраля 2018 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Васильева Александра Петровича, умершего 30 октября 2017 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Потаповой Нины Петровны, умершей 05 января 2018г., заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 26 «А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Бордунова Владимира Степановича, умершего 12 мая 2016г., заинтересован-
ным лицам необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

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.
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

АСТАНАҒА - 20 ЖЫЛ

Автор сөзі:
Заманда бір ерте,
Мысық бопты тым ерке.
Мақта қызбен дос бопты,
Үй жинаудан бос бопты.
Мақта қыз үйді сыпырады,
Есікке қоқымды ысырады.
Көрпені сілкіп салады,
Мейіз тауып алады.
Сосын мысықты шақырады.
Мақта қыз:
Мысық достым,бері кел!
Автор сөзі:
Мысық естімеді ме,
Келмей қояды.
Мақта қыз өзі жеп тояды.
Мысық келді асықпай,
Маңғаздана асып-саспай,
Келді де былай деді.
Мысық:
Мақта қыз, неге шақырдың?
Жұмысымнан қалдырдың!
Автор сөзі:
Мақта қыз не десін?Үндемейді,
Мысыққа тұрсың-ау демейді.
Мысық ашу шақырады,
Айбаттанып ақырады.
Мысық:
Ә,бәлем,солай ма,
Қатығыңды төксем,ұнай 

ма?
Мақта қыз:
Олай,мысық,есірме,
Құйрығыңды кесермін.
Автор сөзі:
Мысық төкті қатықты,
Ашуланып аптықты.
Мақта қыз да тек тұрмай,
Құйрығын кесіп алыпты.
Мысық:
Апатай-ай,апашым,
Қүйрығымды қайтаршы.
Мақта қыз:
Қайтарамын,қатығымды 

төлесең,
Қ у а н ы ш қ а  с ол а й  м е н і 

бөлесең!
Автор сөзі:
Тықырға тіреп мысықты,
Мақта қыз солай қырсықты.
Амал нешік,мысық не десін,
Ал кеп сиыр іздесін.
Сиырды іздеп табады,
Қуанып,секіріп алады.
Мысық:
Сиыр,сиыр,маған қатық берші.
Автор сөзі:
Деп сиырдан сұрапты,
Аяғына оның құлапты.
Сиыр айтты маңғаздана,
Көп сөйлемей,аздап қана.
Сиыр:
Мө-ө,мө-ө,қарыным аш,мысығым-ау,
Жапырақ әкеп берші,пысығым-ау.
Әкеліп берсең,қатық болар,
Ыдысың да сонда толар.
Автор сөзі:
Ағашты іздеп табады,
Табанын жалап алады.
Мысық:
Ағаш,ағаш,ағатай,
Жапырақ берші,азғантай!
Автор сөзі:
Деп жалынып сұрапты,
Ағаш та қарап тұрмапты,
Су әкелуге жұмсапты.
Ағаш:
Су әкелсең беремін,
Ең жақсысын теремін.
Автор сөзі:
Аз жүрді ме,әлде көп пе,
Су  әкеле жатқан қыздарды көріпті.
Мысық:
Қыздар,қыздар,сұлу қыздар,
Сендерден артық қай қыз бар?,
Маған суды беріңдер,
Жақсы мысықпын,сеніңдер!
Қыздар:
Жақсы мысықсың,сенеміз,
Бізді қатыгез демеңіз.
Сағыз әкеп бере ғой,
Сонда суды береміз.
Автор сөзі:
Мысық дүкенге келіпті.
Дүкеншіні көріпті.
Мысық:
Маған көп сағыз керек,
Бере қойшы тезірек.
Автор сөзі:
Дүкенші қарап қалмапты,

Ж ұ м ы р т қ а  ә к е л у г е 
жұмсапты.

Дүкенші:
Жұмыртқа әкелсең,сағыз 

да болады,
Мысығым-ау көңілім то-

лады.
Автор сөзі:
Мысық болса тауыққа ба-

рады,
Жалынышпен оған қарады.
Мысық:
Тауық,тауық,жұмыртқа 

берсең,
Үмітім қалған жалғыз сен.
Тауық:
Жем әкелсең,мысық батыр,
Маған сол да жетіп жатыр.
Автор сөзі:
Мысық асып-сасады,

Табанымен бетін басады.
Көп тұрды ма,кім білсін,
Ары қарай ілбісін.
Жүрісін жылдамдатқаны сол еді,
Ін қазып жатқан тышқанды көреді.
Тышқанды бас салады,
Сілкіп-сілкіп қалады.

Мысық:
Айт,қане,жаның барында,
   Бар шығар бидай,тарың да?
Тышқан:
Інімде бір табақ бар тарым,
Соны ала ғой,айтарым.
Мысық:
Онда бір уыс тары бер,
Ініңе сосын қайта бер.
Автор сөзі:
Тышқан барып тары әкеледі,
Мысық тарыны тауыққа береді.
Тауық жұмыртқа берген соң,
Оны алып дүкенге келеді.
Дүкенші сағыз береді,
Сағызды алып мысығым,
Қыздарға жүгіріп келеді.
Қыздар да мәз болады,
Шелегі оның суға толады.
Әрең көтеріп ағашқа келеді,
Әкелген суын береді.
Ағаш та риза болады,
Құшағы жапыраққа толады.
Жапырақты алып жүгіреді,
Өріске сиыр кетпей үлгереді.
Сиыр да сөзінде тұрады,
Ыдысы қатыққа толады.
Қатықты алып мысығым,
Көзі қысық пысығым,
Мақта қызға жетеді.
Танауы желп-желп етеді,
Қиындықпен келген соншалық,
Қатықты қызға береді.
Мақта қыз да қуанады,
Қатығын алып уанады.
Құйрығын қайтарды мысықтың,
Басында тыңдамаған қырсықтың.
Мысық құйрығына қарап мәз болады,
Мақта қызға көңілі толады.
Автор сөзі:
Тату-тәтті болмасаңдар,
Осындай қызықтар боп тұрады!
Дос болсаңдар,балалар,
Қуанады ата-аналар.
Қырсық мінезді жақсы демеспін,
Кім мұқият тыңдамаса,
Мен кінәлі емеспін!

Еленбаева Айнаш Рашадовна 
КГКП «Ясли – сад Солнышко»

МАҚТА ҚЫЗ БЕН МЫСЫҚ

Қарағанды облысы 
Астанаға жаңа аллея мен 
«Қазақ еліне мың алғыс» 
монументін сыйға тартты

Астананың 20 жылдығына орай 
Қарағанды облысы елордаға «Ұлытау» 
аллеясы мен «Қазақ еліне мың алғыс» 
монументін сыйға тартты. Саяжолдың 
ашылу салтанатына Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев пен Қарағанды 
облысының әкімі Ерлан Қошанов 
қатысты.

Саяжол Ұлытаудың басты көрнекті 
жерлерін көруге болатын ашық аспан 
астындағы мұражай іспеттес. Ол 
осы киелі жердің тарихы туралы сыр 
шертеді. Мұнда Алтын шоқы дөңінің 
басында табылған "Әмір Темірдің тас 
жазбасының" көшірмесі орнатылған. Бұл жазбасы 
бар тас плита Әмір Темірдің Алтын Ордаға жорығы 
кезінде 1391 жылы 
орнатылған. Оның 
түпнұсқасы Эрми-
тажда сақтаулы.

Теректі әулие 
мен Байқоңырдың 
петроглифтер і 
ұ с ы н ы л ғ а н . 
Т а с т а р д а ғ ы 
ө р н е к т е р 
д а л а  та р и х ы н 
т о л ы қ қ а н д ы 
б е й н е л е г е н . 
Ал Милықұдық 
ү л г і с і н д е г і 
п е ш  О р т а л ы қ 
Қ а з а қ с т а н 
аумағындағы ең 
көне болып табы-
лады. Оны Жезді 
кентінің тау-кен 
ж ә н е  ба л қ ы т у 
ісінің мұражайынан көруге болады.

Саяжолда QR-кодтары бар тақтайшалар 
орнатылған, оларды смартфондар арқылы оқып, 
Ұлытаудың белгілі бір көрнекті жерлері туралы 
ақпарат алуға болады.

Саяжолдың атауы ежелде киелі болып саналған 
жадеит тасына қашап жасалған. Ол нефритке ұқсас, 
алайда одан сиректеу кездеседі және жоғарырақ 
бағаланады. Жадеитті тек Жапония, Қытай, Мексика, 
АҚШ және Канадада қазып шығарады.

Саяжолдың басты элементі – «Қазақ еліне мың 
алғыс» монументі. Ол көркем үлгідегі төрт мүсіннен 
құралған. Композицияның орталығында үш ұл ба-
ланы – екі кавказ және кәріс ұлтты ұл балалар мен 
бір еуропа нәсілді қыз баланы қорғаштап құшақтап 
тұрған қазақ әйелінің мүсіні орнатылған. 14 метрлік 
қола мүсін саяси қуғын-сүргін кезінде Қазақстан 
аумағына жер аударылған түрлі ұлт өкілдеріне пана 
болып, мейірімділік танытқан қазақ халқын білдіреді.

Президентке Қарағанды облысының сыйлығы 
қатты ұнады, әсіресе «Қазақ еліне мың алғыс» 
монументі.

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан тарихындағы 
қилы кезеңдердің халық жадында сақталуының 
маңыздылығын атап өтті.

– Бүгін елордада көріп отырған жетістіктеріміздің 
бәріне 20 жылдың ішінде қол жеткіздік. Астананы 
салуға бүкіл Қазақстан атсалысты, басқаша болуы 
да мүмкін емес еді. Сондықтан біз бұл мерейтойды 
барлық облыстардың қатысуымен, кеңінен тойлап 
жатырмыз. Еліміздегі азаматтардың бәрі өздерін 
жайлы сезініп, жақсы өмір сүргенін қалаймын, – деді 
Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы елімізді одан әрі ілгерілету 
ісінде халқымыздың бірлігі айрықша маңызды екенін 
айтты.

– Біз бірлігімізді сақтап, бір-бірімізге құрмет 

көрсетуіміз керек. Мен барша жұрттың Қазақстанда 
өмір сүріп, еңбек етіп, өсіп-өркендегенін қалаймын. 
Ең бастысы – тату қарым-қатынасты сақтай білу, – 
деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Монументтің авторлары – сәулетші Самат Ру-
стамбеков пен мүсінші Ренат Абенов.

- Монумент қоладан құйылған, астындағы 
негізі көркем граниттен жасалған. 
Монументтің жалпы биіктігі 14 метрге 
жуық. Саяжолдың ұзындығы – 230 метр, 
ені 55 метр. Жұмыс үш айға созылды, 
- дейді сәулетші Самат Рустамбеков.

Монументтің ең үздік эскизіне 
байқау  осыдан  ек і  жыл бұрын 
жарияланған болатын. Оған 30 адам 
қатысты, жеңімпаз ретінде Ренат Абе-
нов таңдалды. Эскизбен жұмыс істеуге 
алты айдай уақыт қажет болды.

Монументтің орны жайдан жай 
таңдалған жоқ. «Ұлытау» саяжолы Сал-
танат қақпасы мен Түркістан кқшесінің 
ортасында орналасқан. Аллеяның 

орталық бөлігінде арнайы ұйымдастырылған 

алаңында «Қазақ еліне мың алғыс» монументі 
орналасқан. Осылайша, елорданың тұрғындары 
мен қонақтары мүсін композициясын Салтанат 
қақпасының жанынан да, монументтің басты қасбеті 
бағытталған Түркістан көшесінен де қарап, тамаша-
лай алады.

- Бүгін біз Елбасына Астананың 20 жылдығына 
орай Қарағанды облысының атынан берілген 
сыйлығын таныстырдық. Ұлытау – ол біздің тари-
хымыз, қазақ халқының тарихы, ол Қазақстанның 
орталығы. Сондықтан біз сол аймағымыздың барлық 
көрнекті жерлерін арнайы саяжолда көрсетуді жөн 
көрдік. Жәдігерлерді алып келіп орнаттық, ашық 
аспан астындағы мұражай болды. Біз бірінші кезекте 
біздің Ұлытау өңіріміз туралы жастар білсе екен дедік. 
Қарағанды облысының екінші сыйлығы – «Қазақ 
еліне мың алғыс» монументі. Қуғын-сүргіннің қиын-
қыстау заманында біздің жерімізге көптеген жер 
аударылғандар келді. Мына монумент қиындыққа 
тап болған түрлі халық өкілдерін қазақ жұрты қалай 
қабылдағанын көрсетеді. Осы тарих беттерін де біз 
жастарға көрсетіп, олар Елбасының арқасында бүгінгі 
күнгі қол жеткізіп отырған жетістіктерімізді, бейбіт 
аспан астында тату-тәтті өмір сүріп жатқандарын 
бағалай білсе екен деп отырмыз, - деді Қарағанды 
облысының әкімі Ерлан Қошанов саяжолдың ашылу 
салтанатында.

Ұлытау – бұл Қарағанды облысының ең таны-
мал тарихи және географиялық нүктесі. Ұлытаудың 
ерекшелігі дәл осы жерде кезінде Шыңғысханның 
үлкен ұлы Жошы хан мен немересінің ордасы, Алтын 
орданың бірінші астанасы – Орда Базар орналасқан, 
бұл «Хан Ордасы» мекені, мұнда көптеген хан-
дар тағайындалып, ақ кілеммен таққа көтерілген. 
Сондай-ақ бұл жерде атақты Бұланды шайқасында 
жоңғарларды жеңіп, Әмір Темірдің жазбасы бар тас 
табылған.

ЕЛОРДАМЫЗ АСТАНАНЫҢ 20 – ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА ОРАЙ АУДАНДЫҚ 

«АБАЙ-АҚИҚАТ» ГАЗЕТІ РЕДАКЦИЯСЫ ҰЙЫМДАСТЫРҒАН «ЕРТЕГІЛЕР 

ЕЛІНДЕ» АТТЫ ӘДЕБИ БАЙҚАУДЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫН ЖАРИЯЛАЙМЫЗ.

ҚҰРМЕТТІ ҚАЛА ТҰРҒЫНДАРЫ МЕН ҚОНАҚТАРЫ!

Сіздерді 6 шілде күні сағат 20.00-де өтетін 
қалалық мәдениет және демалыс саябағындағы 

Астана күні мерейтойын мерекелеуге 
шақырамыз!

Бағдарламада театрландырылған қойылым, 
концерт және мерекелік от шашу!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем Вас на празднование юбилея нашей 
столицы Астаны, которое состоится в город-

ском парке культуры и отдыха 
6 июля в 20.00 часов.

В программе театрализованное представле-
ние, концерт и праздничный салют!


