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қиқатА Б А Й

УЧЕНИЯ

19 и 20 июля на территории Абайского 
района прошло командно-штабное учение 

по теме «Действия комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

органов управления, аварийно-спасательных 
служб и населения района в условиях угрозы 

БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ
и возникновения чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени». 

Основные цели учения – это оценка 
готовности органов управления, сил терри-

ториальной подсистемы государственной 
системы гражданской защиты к действиям 

по ведению аварийно-спасательных работ 
в ходе ликвидации последствий крупных 
аварий, катастроф и стихийных бедствий, а 
также реальность отработки планов действий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и плана 
Гражданской обороны. 

Перед началом учений в здании город-
ского акимата прошло совещание с участием 
заместителя руководителя областного Депар-
тамента по  ЧС М.К.Катпанова, заместителя 

акима района М.С.Магзина, акимов г.Абай, сел 
и поселков, руководителей государственных 
учреждений, областных служб ЧС. 

Область подвержена чрезвычайным си-
туациям, поэтому необходимо быть готовыми 
ко всему.  Нужно продемонстрировать знания, 
как в теории, так и на практике, - отметил 
М.Катпанов.

На совещании отметили тревожную сводку 

купального сезона, обсудили готовность к по-
жарам, паводкам и др.

Затем на площади перед районным аки-
матом руководство КШУ проверило готовность 
сводного отряда экстренного реагирования 
Абайского района.

Командно-штабные учения прошли в два 
этапа. На первом этапе отработаны действия 
в условиях угрозы и возникновения чрезвы-
чайных ситуаций мирного времени, на втором 
этапе – при переводе системы гражданской 
защиты с мирного на военное положение. 

В рамках КШУ проверена готовность 
электросирен, проведено тестирование 
руководящего состава органов управления 
гражданской защиты района и др.

Практически отработаны действия ава-

рийно-спасательных служб и формирований 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с подтоплением населенного пун-
кта паводковыми водами, при тушении пожара 
на объекте с массовым пребыванием людей 
и по организации эвакуации. 

Руководством учения проведен смотр 
готовности приемных эвакуационных пунктов, 
подвижных пунктов питания, вещевого и про-

довольственного снабжения. 
По  итогам этапов проведения КШУ за-

слушаны руководители  территориальной 
подсистемы ГСГЗ и организаций города. 

Соб.корр.
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ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ

Консультационная площадка
18 июля в здании Центра обслуживания населения г.Абай  была организована консультаци-

онная площадка по правовым вопросам, в которой приняли участие представители Абайского 

территориального отдела по исполнению судебных актов, сотрудники отдела по обслуживанию 
населения № 1 Абайского района НАО «Государственная корпорация Правительство для 
граждан» по Карагандинской области, адвокаты и нотариусы города Абай. О цели мероприятия 
участникам консультационной площадки рассказал руководитель управления юстиции Абай-
ского района И.Н.Хрипков. На встрече обсудили процесс предоставления правовой помощи 
населению, различные правовые вопросы.  Стоит отметить, что Консультационная площадка 
будет организовываться один раз в месяц.

Соб.корр.

Төртінші өнеркәсіптік 
революция жағдайындағы 

дамудың жаңа мүмкіндіктері
Президент Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында 

10 нақты бағыт бойынша негізгі міндеттерді атап айтты. Бұл 
дегеніміз ең дамыған 30 елдің қатарына кіру жолындағы еліміздің 
10 негізгі міндеттері олар : 1) индустрияландыру жаңа технологи-
яларды енгізудің көшбасшысына айналу; 2) ресурстық әлеуетті 
одан әрі дамыту; 3) ақылды технологиялар – агроөнеркәсіп 
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі; 4) Көлік – логистика 
инфрақұрылымының тиімділігін арттыру; 5) Құрылысқа және 
коммуналдық секторға заманауи технологияларды енгізу; 6) 
Қаржы секторын «қайта жаңғырту»; 7)  Адами капитал – жаңғыру 
негізі; 8) тиімді мемлекеттік басқару; 9) жемқорлықпен курес және 
заңның үстемдігі; 10) «Ақылды қалалар» «ақылды ұлт» үшін; 

Бұл жолдаудағы айтылған өзекті міндеттердің барлығы мемлекетіміздің қарыштап дамуына 
бастайтын негізгі бағыттар.

«Біз жаңа заманға сай болу үшін төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы тарихи 
өрлеу бастауында тұрған біртұтас ұлт болуымыз керек»,- деп атап айтты Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
10 қаңтардағы 2018 жылғы жолдауында. 

Біздер осы бағыттарды жүзеге асыруымыз керекпіз және сол үшін адал, ерінбей еңбек 
етуіміз керек.

Абай сот актілерін орындау бойынша бөлімі

Тұрғындар мәселелері 
қарастырылды

Абай ауданы әкімінің міндетін атқарушы Мұрат Мағзин азаматтарды жеке өтініштері бойын-
ша қабылдады. Қордаланған сауалдардың легінде шек жоқ. Инватакси қызметі, абаттандыру, 

жылу мәселесі, көп қабатты үйдің шатырын жөндеу жұмыстары секілді күн тәртібінен түспейтін 
сауалдар тағы да қойылды. Мекеме, бөлім басшыларының қатысуымен өткен жеке қабылдауға 
онға жуық адам өтініш білдірген. 

Қабылдауға келген тұрғындардың басым бөлігі әлеуметтік мәселелер, сондай-ақ, тұрғын 
үймен қамтамасыз ету сынды жеке өтініштері де қаралды.

Мұрат Мағзин келіп түскен өтініштердің барлығына нақты да толық жауаптар қайтарып, 
кейбір сұрақтар бойынша тиісті бөлім қызметкерлері мен аудандық бөлім басшыларына жақын 
арада аталған мәселелерді шешу үшін жауапкершілік жүктей отырып, нақты тапсырмалар берді.

Өз тілшімізден 

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

ИНИЦИАТИВЫ

АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

Ж ы л ы т у  м а у с ы м ы н а  д а й ы н д ы қ 
жұмыстары жаз шықпай-ақ басталып кетті. 
Өйткені, күрделі жұмыстар мен тыным-
сыз еңбекті талап ететін маусымға ерте 
қамданбаса, салдары қиындыққа апарып 
соқтыратыны анық. Ал 2018-2019 жылдарға 
жылу беру маусымына дайындық жұмыстары 
барысында қазандықтардың, жылу, электр,  
су желілерінің, денсаулық сақтау, әлеуметтік-

мәдени нысандар және тұрғын үйлердің 
дайындығы, отын мәселесі қалай?  Жылуға 
қатысты өзге де мәселелер жөнінде аудандық 
әкімшіліктегі арнайы жиында қозғалды. Ба-
уыржан Асановтың төрағалығымен өткен 
жиналыста жылу мәселесіне қатысты жауапты 
мамандар есеп берді. 

Бүгінгі таңда өңірдегі магистралды жылу 
құбырларына 6100,8 теңгеге және 2449,4 мың 
теңгеге сорғыш станцияларындағы құрал-
жабдықтарға ағымдық жөндеу жүргізілген. 
Сондай-ақ жоспарланған 1369 метр бойына 
құбыр желілерінің  83,5 пайызы, яғни 1144 
метр бойы  жөндеуден өткен. Әрі аймақтағы 
қазандықтарға да жөндеу жұмыстары 
жүргізіліп, жаңғыртылды.

Жылыту маусымына аудандағы білім 
беру нысандары толығымен дайын. Яғни, 
42 ғимараттың барлығы да әзір. Денсаулық 
сақтау саласы да бақылауда. 20 мекеменің 
20-да сақадай сай. Сондай-ақ, Аймақта 21 
мәдениет нысаны бар.  Жылыту маусымына 
олар да дайын.

Абай ауданының адағы жылу маусы-
мында жалпы ұзындығы 7699 метр бойына  
жөндеу жүргізу жоспарланған. Оның 956 
метрі магистралды желілер болса, 6743 метрі 
ішкі орамдық желілер. Бұл жұмыстардың 
барлығына 77,2 миллион теңге бөлінген. 

Бүгінгі таңда белгіленген көлемнен 
өңірдегі жылу желілерінің 18,6 пайызы, яғни 
1,434 шақырымға жуығы толық жөндеуден 
өткен. Сондай-ақ, аймақтағы қазандықтар да 
жаңғыртылды.

–Орталықтандырылған жылыту Абай 
қаласы мен Топар және Южный кенттерінде, 
Жартас санаторийында  іске асырылады. 
Аудан бойынша алдағы жылу маусымында 
әлеуметтік нысандар мен қазандықтарға 23 
920 тонна көмір жұмсалады делінсек, 62 120 
тонна көмір халық қажеттілігіне жаратылмақ. 
Әлеуметтік маңызы бар нысандар мен 
бюджеттік ұйымдардың қатты отынға деген 
қажеттіліктері 8 675 тоннаны құрайды. Қазіргі 
кезде аталмыш нысандарда конкурстық 
жұмыстар жүргізіліп, қажетті отын сатылып 
алынды, -  дейді Абай аудандық ТКШ ЖК және 
АЖ бөлімі басшысының міндетін атқарушы 
Дидар Қабаев. 

Бөлім басшысының мәліметінше, жы-
лыту маусымына білім және денсаулық 
саласындағы нысандар, мәдениет нысанда-

ҚЫС ШАНАҢДЫ 
ЖАЗ САЙЛА

ры уақытында дайын болады. Осы орайда 
өңір әкімі барлық ғимараттың дайындығы 
қыркүйектің ортасына дейін аяқталуы 
керектігін айтты.

Өңірдегі сумен жабдықтау желілері бой-
ынша жөндеу жұмыстары кестеге сәйкес 
жүргізілуде. Жоспарланған 40,9 шақырым 
су құбырлары желілерінің 17,2 шақырымы 
жөнделген. Ал, электрмен жабдықтау 

желілерінің 28,68 шақырымы және 24 под-
станция жаңғыртылды. 

Абай қаласы бойынша 248 көп қабатты 
тұрғын үй орталықтандырылған жылуға 
қосылған. Оларға 8 ПИК қызмет көрсетеді. 
Сондай-ақ, 1380 жеке меншік сектордың 871-
і орталықтандырылған жылуға қосылса, 509 
жер үй пешпен жылытылады. 

Қаламызда 28 әлеуметтік нысан мен 19 
бюджеттік ұйым нысандары орналасқан. Бүгінгі 
таңда аталмыш нысандарды жылу маусымы-
на дайындық үшін құбырларды қысыммен 
тексеру жұмыстары жүргізілуде. Ал басқару 
нысандары, ПИК жоқ көп қабатты тұрғын 
үйлерде жұртшылықпен кездесу өткізіліп, 
құбырды қысыммен тексерудің қаншалықты 
маңызды екендіктері айтылды. Сондай-ақ 
Абай қаласында 201 жылу есептік құралдары 
орнатылған, оның 196 данасына тексеріс 
жүргізу қажет. Жылу желілеріне күрделі, ор-
таша жөндеу жұмыстары толығымен қыркүйек 
айында аяқталмақ. Сондықтан қазірден 
қамданбасақ, қыста қапы қалмайтынымыз 
анық. 

Жиында талқыланған тағы бір өзекті 
мәселенің бірі – Топар және Южный кенттерінің 
алдағы жылу маусымына дайындықтары 
болды. Топар кентінде бүгінгі таңда кесте 
бойынша магистралды жылу желілерінің 
83,5 метрі және 187 метр орамдық жылу 
желілері ауыстырылған. Кәріз құбырлары 
тазалау жұмыстары мен электр желілеріне 
жөндеу жүргізіліп, айырбастау жұмыстары 
атқарылған. Ал Южный кенті бойынша бірінші 
және екінші қазандық жұмыстары дайын. Ал 
жылу берудің жөндеу жұмыстары 20 пайызға, 
суды химиялық тазалау жұмыстары 60 
пайызға, желілік сорғыш жөндеу жұмыстары 
3 пайызға ғана орындалған. 

Айта кету керек, кентке жылу берушілер 
ілмект і  армат ура  бойынша тексеру 
жұмыстарын жүргізген болатын. Тексеріс 
нәтижесінде  ілмекті арматураның 70-пай-
ызы іске жарамсыздығы анықталды. Ал 
аудан бюджетінен бөлінген 7 миллион 714 
мың теңгеге Южный кентіндегі Аубакиров 
көшесіндегі магистралды жылу желілерінің 120 
метрін жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп жо-
спарлануда. Жоғарыда аталған жұмыстардың 
барлығы да қыркүйек айында дейін жүзеге 
асырылмақ. 

Меруерт Арғын 
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ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ ЖОҚ

Нет дороги коррупции!
В целях формирования у молодежи и воспитаников пришкольного лагеря антикоррупцион-

ного мировозрения с 9 по 13 июля 2018 года воспитателями пришкольного оздоровительного 
лагеря и учениками комплекса проведена акция «Жемқорлыққы жол жоқ!». В ходе акции вос-
питателями и учениками пришкольного лагеря были проведены: информационные беседы 
«Что такое коррупция?», «Меры борьбы с коррупцией»; раздача информационных буклетов, 
листовок, выпуск стенгазет, выступление по радиорубке, конкурс рисунков. В конце акции был 
проведен флешмоб на площади ДК п.Южный. Энтузиазм учеников подчеркивает важность этого 
мероприятия, честный образ жизни казахстанцев – это залог процветания нашей Республики 
Казахстан, гарантия  стабильности и безопасности нашего обществ.

Бейсекеева А.Ж. зам по ВР КШДС№9

«Адал жол» марафоны 
Қарқаралы ауданына

 табысталды 
«Адал жол» марафоны бір ауданнан екінші ауданға өтуде. Эстафета ретінде көктемде 

облыс орталығынан бастау алған сыбайлас жемқорлыққа қарсы марафон Абай ауданынан 
Қарқаралы ауданына өтті. Сәрсенбінің сәтінде қалалық мәдениет үйінде ұйымдастырылған 
іс-шараға аудандық маслихат хатшысы  Б.Цай,  қала әкімінің Медеу Ахметов және Қарқаралы 
ауданынан келген өкілдер қатысты.

Ілкімді шара барысында Абай 
аудандық мәслихат хатшысы Бо-
рис Цай сөз сөйлеп, іс-шараның 
маңыздылығына тоқталып өтті. 

-Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тұру біздің ортақ парызымыз бо-
лып табылады. Бұл ретте өткізіліп 
жатқан мағыналы шаралар аз емес, 
соның бірі – марафон. Сіз бен біздің 
ортақ міндетіміз халыққа, елге 
адал қызмет ету.  Осы мақсатта 
жастарымен бірнеше іс шаралар 
атқарылды. Ендігі кезекте ма-
рафон  Қарқаралы ауданына 
беріледі.  «Адал жол» кітабына 
өздеріңіздің ұсыныстарыңыз не-
месе тілектеріңізді қалдыра ала-
сыздар. Мұның тәрбиелік мәні зор, 
әсіресе жастар үшін, – деді Борис 
Цай.

Аудандық мәслихат хатшы-
сы Қарқаралы ауданынан кел-
ген өкілдерге эстафета туы мен 
өткізіліп жатқан іс-шаралар туралы 
мәліметтер мен тілектер жазылған 
кітапты салтанатты түрде табыс 
етті.

Айта кету керек, марафон аза-
маттарды сыбайлас жемқорлықтан 
босатуға, заңдарға бағынуға және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күреске бірігуге шақыру болып 
табылады. Елдег і  сыбайлас 
жемқорлық деңгейі мен ауқымы 
экономикалық климатқа кері 
әсерін тигізеді, еліміздің беделін 
төмендетеді. Осыған байланысты 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес біздің еліміз үшін басты басымдық болып табылады. 

Меруерт Арғын 

Коррупция является негативным явлением 
современного общества, требующим постоян-
ного тщательного изучения, системного под-
хода, комплексного и оперативного противо-
действия. Уровень и масштабы существующей 
в стране коррупции сдерживают экономи-
ческое развитие, негативно отражаются на 
инвестиционном климате, снижают имидж 
страны, международную заинтересованность 
в сотрудничестве с Республикой Казахстан. 
В этой связи борьба с коррупцией является 
основным приоритетом государственной по-
литики Казахстана.

В целях борьбы с  коррупцией и повыше-
ния требований к морально- нравственному 
облику и деловым качествам работников, в 
ГУ «Отдел занятости и социальных программ 
Абайского района»   разработан «План меро-
приятий по борьбе с коррупцией на 2018 год 
по отделу занятости и социальных программ 
Абайского района», который предусматривает 
комплекс мер по противодействию проявле-
ниям коррупции.

Причинами коррупции могут быть раз-
личные обстоятельства, среди которых ос-
новными являются низкая исполнительская 
дисциплина, либо незнание норм законо-
дательства. С целью пропаганды правовых 
знаний и профилактики коррупции в отделе 
проводится учеба для сотрудников в школе 
правовых знаний, где изучаются все изме-
нения и дополнения, которые внесены в за-
конодательство РК. 

Для разъяснения основ антикоррупцион-
ного законодательства, повышения уровня 
правовых знаний  среди населения, работники 
отдела выезжают в населенные пункты рай-
она, разъясняют права граждан в сфере со-
циальной защиты, трудоустройства, порядка 
получения государственных услуг, участия 
в «Программе развития продуктивной заня-
тости и массового предпринимательства на 
2017-2021 «Еңбек»», вопросам назначения и 
выплаты социальных пособий. Специалисты 
отдела при посещении населённых пунктов 
сами ведут прием документов у населения 
сельских округов, организуют  разъяснитель-
ную работу, что позволяет предупреждать, 
выявлять, устранять обстоятельства, которые 
способствуют коррупции и злоупотреблениям. 
Также разъясняются порядок действий граж-
дан в случаях проявлений коррупции со сто-
роны должностных лиц, ответственности  при 
пособничестве фактам проявления коррупции. 
С этой целью населению раздаются буклеты, 
памятки с указанием номеров телефона до-
верия, который установлен в отделе. Также, в 
целях оперативного реагирования на сообще-
ния о фактах нарушения норм действующего 
законодательства в сфере государственной 
службы со стороны госслужащих, руково-
дителем отдела ведется прием граждан по 
личным вопросам, обеспечена работа «теле-
фона доверия», в организации имеется ящик 
для заявлений и обращений граждан. Строго 
контролируется выполнение Закона РК «О по-
рядке рассмотрения обращений физических 
и юридических лиц». По поступившим обра-
щениям в установленные законодательством 
сроки даются подробные разъяснения и при-
нимаются оперативные меры. 

 Социальное зло, требующее 
вмешательства и устранения

Также отделом занятости и социальных 
программ Абайского района оказывается 17 
видов государственных услуг. Особое вни-
мание уделяется качеству оказания государ-
ственных услуг. Для исключения фактов кор-
рупции, «человеческого фактора», упрощения 
процедур,  для удобства получателей, ведется 
прием документов на оказание государствен-
ных услуг как традиционным способом, т.е. 
непосредственным обращением в  отдел, так 
и в альтернативном порядке, т.е. обращением 
через отделение ЦОНа. Внедряются электрон-
ные государственные услуги, чтобы получа-
тель услуги мог обратиться за необходимой 
ему государственной услугой в электронном 
виде, не выходя из дома. 

В здании отдела занятости и социальных 
программ 1.03.2018 г. открыт операционный 
зал КГУ «Центр занятости населения», куда 
могут обратиться лица, желающие участво-
вать в активных формах занятости, трудоу-
строиться, получить новую специальность и 
открыть собственное дело.  Для удобства кли-
ентов Центр  занятости населения перенесен 
со второго этажа на первый этаж. Для органи-
зации приема посетителей по принципу «од-
ного окна»  проведен  ремонт. Теперь клиенты 
регистрируются в электронной очереди, для 
них оборудован зал ожидания и зона самооб-
служивания. В зоне самообслуживания любой 
клиент может самостоятельно посредством 
веб-портала «электронного правительства»  
получить необходимые ему государственные 
услуги или зайти на сайт «Еңбек» Министер-
ства труда и социальной защиты РК. На этом 
сайте работник может получить информацию 
об имеющихся вакансиях, оставить свое 
резюме, а работодатель заявить имеющую у 
него вакансию или подыскать себе работника.

Также для удобства работодателей соз-
дана общественная приемная по работе с 
работодателями, где работодатели имеют 
возможность провести с ним собеседование, 
подобрать себе работника, обсудить с други-
ми работодателями наболевшие проблемы, 
поделиться опытом. Здесь же принимают 
безработных представители Палаты пред-
принимателей Абайского района, которые 
разъясняют посетителям порядок открытия 
собственного дела, рассказывают о перспек-
тивных направлениях развития предпринима-
тельства,    помогают составить бизнес-план.  

Для  осужденных лиц  и  лиц, состоящих 
в службах пробации, предусмотрены по гра-
фику дни приема  представителями УКУИС, 
которые разъясняют права этой категории 
граждан и окажут вместе с сотрудниками Цен-
тра занятости содействие в трудоустройстве. 

Малообеспеченных граждан в новом опе-
рационном зале консультирует специалист, 
который разъясняет порядок получения адрес-
ной социальной помощи (АСП), рассказывает 
о видах АСП,  предлагает меры содействия 
занятости.  

В операционном зале размещены инфор-
мационные баннеры, стенды, буклеты, разъ-
ясняющие направления Программы и порядок 
участия в этих направлениях.

З. Шакентаев      
Руководитель отдела занятости и со-

циальных программ Абайского района                                                

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес - баршамызға ортақ іс

Сыбайлас жемқорлық - заманмен 
бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді 
қарсылықтарға төтеп беріп, қайда 
мол қаражат, пайда болса, сол жерге 
тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай 
отырған қауіпті кеселдің бірі. Басқа 
дамушы елдер сияқты, бұл кесел 
біздің мемлекетімізді де айналып 
өткен жоқ. Сыбайлас жемқорлықпен 
күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі 
күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен 
әлеуметтік қасірет болып табыла-
тын ол саяси даму тұрғысынан бір-
біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық 
елдердің қай-қайсысын да қатты 
алаңдататыны анық нәрсе.

 Сондай-ақ, жемқорлықтың да-
мып кеткендігі соншалық жасыруға 
да келмей қалды. Оны бұқара халық 
күнделікті өз бастарынан да өткізіп жатыр. Ұсақ-түйек бір жұмысты тындыру үшін де соны орын-
дайтын адамның саусағының арасына аздаған тиын-тебен қыстырмасаң әр түрлі сылтау айтып 
апталап, кейде айлап жұмысыңды істемей діңкеңді құртады. Ал тиын-тебен беріп жіберсең ісің 
бір-екі сағатта-ақ бітіп шығады. «Түйені түгімен» жұтып жатқан сабаздарың қаншама. Олардың 
біреуі білінсе, біреуі білінбей жатыр. Ал, кейбіреулері шет елге қашып үлгерді.

 Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, сыбайлас жемқорлық қылмыстарға 
негізінен лауазымды қылмыстар жатады. Өмір көрсеткендей, қызмет өкілеттігін теріс пайдалану, 
билікті не қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану, пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал 
болу, қызметтік жалғандық жасау, көрінеу жалған сөз жеткізу, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті 
иеленіп алу немесе ысырап ету, көрінеу жалған жауап беру, сарапшының жалған қорытыңдысы 
немесе қате аудару, жалған жауап беруге немесе жауап беруден жалтаруға, жалған қорытынды 
беруге не қате аударуға сатып алу, лауазымды адамдардың сот үкімін, сот шешімін немесе 
өзге де сот актісін орындамау, осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық сыбайластық 
байланыстарды пайдалану арқылы жасалады.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, 
осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану арқылы ғана 
бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады. Бұл кеселмен күресу үшін Қазақстандағы 
халықтың ерік-жігері сондай-ақ еліміздегі әр азаматтың түбегейлі ой ұстанымы қажет.

К.Досымханова
Абай ауданының №2 аудандық сотының кеңсе меңгерушісі
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

11 июля 2018 года от-
мечено ярким событием 
в жизни Центральной би-
блиотеки г. Абай - участи-
ем в областном смотре-
конкурсе под названием  
«Центральная районная 
библиотека - флагман 
библиотечной системы 
района». Смотр–конкурс 
организован в рамках про-
граммы «Рухани жанғыру» 
Управлением культуры, 
архивов и документации 
Карандинской области с 
целью повышения роли 
центральных библиотек в 
формировании культурного и информационно-
го пространства региона, продвижения новых 
идей и форм работы, выявления инновацион-
ного опыта деятельности библиотек. 

В этот день конкурсная комиссия,  в со-
ставе главных специалистов библиотечного 
дела области - Аманжоловой Д.Б., руково-
дителя ОУНБ им.Н.В.Гоголя,  Лебедова О.В., 
руководителя отдела развития библиотек, 
Иссык И.C., руководителя отдела информа-
ционно-библиографического обеспечения, 
Телпекбаевой С.О., руководителя отдела 
краеведения ОУНБ, -  ознакомилась с идеями 
по обновлению содержания деятельности 
библиотек Абайского района. Открыл встречу 
руководитель ГУ «Отдел внутренней политики, 
культуры и развития языков Абайского райо-
на» Ашкеев К.Т. и подчеркнул актуальность 
смотра-конкурса и важную роль библиотек 
в модернизации общественного сознания, в 
реализации программ «Цифровой Казахстан» 
и «Читающая нация».

Непросто носить название «центральная 
библиотека». Ведь центральная библиотека 
– это визитная карточка всей системы. Она 
координирует работу всех библиотек, является 
методическим центром. Именно центральная 
задает рабочий  тон, ритм библиотечной жизни 
района, отсюда транслируется положитель-
ный опыт во все филиалы. Поэтому здесь 
работают люди высокого профессионализма, 
влюбленные в свое дело, неравнодушные, 

«Абайдың даналығы, 
Әуезовтің ғұламалығы, 

Жамбылдың жырлары мен 
Құрманғазының күйлері, 

ғасырлар қойнауынан жеткен 
бабалар үні – бұлар біздің рухани 
мәдениетіміздің бір парасы ғана»

Н.Назарбаев
Ұлы Абайдың айтып кеткен ар-

мандары Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасының міндеттерімен 
ұштасып жатыр. Осыдан бір жарым 
ғасыр бұрын ақын, ойшыл, философ 
Ұлы Абай халқының өзге елден қалмай 
әрдәйім алда болғанын қалады. 

Абайдың шығармалары адамның 
рухани әлеміне әсер ететіні сөзсіз, 
ақынның шығармашылығынан қазақ 
халқының ұлттық болмысы мен салт-
санасы, тұрмыс-тіршілігінің суретін 
танып, жалпы мәдениеті туралы көп 
мағлұмат алуға болады. 

Абайдың өлеңдері жас ұрпақты 
білімге, оқуға шақырады, соның бірі 
мына өлең шумақтары:

Ж а с ы м д а  ғ ы л ы м  ба р  д е п 
ескермедім,

Пайдасын көре тұра тексермедім.
Ер жеткен соң, түспеді уысыма,
Қолымды мезгілінен кеш сермедім.
Баламды медресеге біл деп 

бердім,
Қызмет қылсын, шен алсын деп 

бермедім.
А б а й  м ұ р а с ы  а д а м г е р ш і л і к к е , 

парасаттылыққа шақыра отыра, адамның ру-
хани әлеміне әсер етеді. «Сен де – бір кірпіш 
дүниеге, кетігін тап та бар қалан», - деген 
сөздермен ол өз халқын ғана емес, бәрін де 
білім-ғылымға үндеген ұлы тұлға.

Елбасы бағдарламасының нег із г і 
басымдықтардың  бірі «Білімнің салтанат 
құруы», міне, Абайдың сол заманда көздегені 
де осы. Абай Құнанбаев «Ғылым таппай 
мақтанба» өлеңінде рухани тұрғыда кемелден-
ген адам болу үшін, бес нәрсеге асығып, бес 
нәрседен қашық болуға бағыттайды:

Адам болам десеңіз.
Тілеуің, өмірің алдыңда,
Оған қайғы жесеңіз.
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ –
Бес дұшпаның, білсеңіз,
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой –
Бес асыл іс, көнсеңіз.
Қазіргі қоғамда ақшасын оңды-солды 

шашып, дарақыланып той жасайтындар аз 
емес. Осы тұрғыда Абай атамыз қанағатшыл 
болыңдар, жинап-тергендеріңді бекер шашпай 
пайдалы іске жарату керектігін айтады.

Өз шығармаларында  «Ісім өнсін десең, 
ретін тап»,- деп кәсіпкерлік туралы да айтқан. 
Кәсіпкерлікке еңбекті насихаттау мақсатында 
көңіл бөлген. Абайдың арманы – қазақ халқын 
бай елдердің қатарында көріп, малды адал 
жолмен тауып баю, басқа біреуге тәуелсіз 
болу. Бүгінгі кезде, егер еліміз бәсекеге 
қабілетті елу елдің қатарынан орын алса, 
Абайдың  арманы орындалғаны. Ақынның 
келесі ойларын бүгінгі күні  кәсіптік заманы 
кезіндегі адамға ұсынуға болады.

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасында рухани жағынан 
бай, ұлттық кодті сақтай білген, санасы ашық, 
білімді ұрпақты тәрбиелеуіміз керек деп ұран 
салады. Міне, бұл бағдарлама қоғамның 
басты байлығы адам капиталын дамытуға 
бағытталған. Ал Абайдың шығармаларындағы 
адам капиталы, ол – білім алу және халқыңа 
адал еңбек ету.

Абай атамыздың еңбектерінің ішінде 
рухани құндылықтардың маңызыдылығын 
көрсете білген - ол қарасөздері. Оның ішінде 
17 қарасөзде Қайрат, Ақыл, Жүрек үшеуі 
өнерлерін айтысып, таласып келіп, Ғылымға 
жүгінеді. «Осы үшеуің басыңды қос, бәрін де 
жүрекке билет. Осы үшеуің бір кісіде менің 
айтқанымдай табылсаңдар, табанының 
топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам – сол. 
Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым» – 
деген екен Ғылым. Бұл жерде Абай атамыз 
адамның рухани дүниесін, яғни жүректі жоғары 
қойып отыр.

А б а й д ы ң  і л і м і  х а л ы қ т ы ң  р у х а -
ни жаңғыруымен тығыз байланысты, ал 
даналығы қазіргі заманмен үндес. Абай 
шығармашылығымен танысу сананы оятып, 
ойға ой қосады, жаңа көңіл күй мен сезімге 
бөлейді, асыл армандарға жетелейді, өзіңді 
өзің талдап тазаруға итермелейді.

«Абайдың мұрасы - қазақтың ең қасиетті 
қазынасы. Абай өзінің халқымен мәңгі бірге 
жасайды. Ғасырлар бойы қазақ елін жаңа 
биіктерге, асқар асуларға шақыра береді», 
- деп Н.Назарбаев айтқандай, Абай мұрасы 
біз үшін мәңгілік. 

Ш.Қ.Сұлтанбекова,
                            Орталықтандырылған 

кітапхана жүйесінің библиографы

АБАЙ МҰРАСЫ ЖӘНЕ 
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
- ФЛАГМАН БИБЛИОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ РАЙОНА

творческие. 
Конкурсной комиссии были представлены 

шесть инновационных проектов: «Имидж би-
блиотеки как фактор привлечения читателей»,  
«Библиотечное мероприятие: поиск новых 
форм и опыт реализации», «Стратегия фор-
мирования библиотечного фонда Абайской 
ЦБС», «Творческий потенциал края: в русле 
программы «Рухани жаңғыру», «Актуальные 
направления развития ЦБС», «Лаборатория 
навыков XXI века».  

В ходе профессионального общения 
состоялось обсуждение проектов, обмен 
мнениями. В эпоху знаний приходит новое 
осмысление назначения библиотеки, ее пере-
загрузка. Появляются новые сервисы: органи-
зуются курсы по интересам, консультации по 
работе с порталом госуслуг, мастер-классы 
для детей, реализуются разнообразные об-
разовательные и просветительские програм-
мы. «В наше время – время знаний – только 
своей образованностью мы можем покорить 
мир», - подчеркивает Президент Республики 
Казахстан Н.Назарбаев. Эта справедливая 
мысль определяет путь развития библиотек. 

Библиотека превращается в место от-
крытий, где организуется процесс интеллек-
туального взаимодействия и познавательно-
творческой деятельности. И в 21 веке звучит 
хвала библиотеке!

Н.Филипенко
Директор КГУ «Централизованная би-

блиотечная система Абайского района»

Тәуелсіздікке қол жеткізгелі ономастика 
мәселесі терең қозғалып, келелі істер — 
әкімшілік-аумақтық бірліктерді ретке келтіру, 
елді мекендерді қайта атау және тарихи-
географиялық атауларды қалпына келтіру 
жұмыстары үздіксіз жүргізіле бастады. 

Бұл тарихи үрдіс, саяси маңызды ша-
радан өзіміздің Юбилейное ауылы да сырт 
қалған жоқ. Ауыл  тарихы сонау 1939 жылғы 
Самара еңбекпен түзеу колониясына қарасты 
Карлагтың Қотыр  бөлімшесінен бастау 
алатыны баршамызға белгілі. Міне, осы 
кезеңде  мал және егін шаруашылығымен 
айналысқан әр түрлі баптармен сотталып, 
Карлагта тұтқын аталғандардың қонысы 
аталған елді-мекен  қалыптасты. Уақыт өте 
елді- қоныс  аумағы кеңейіп, 1962 жылы 
Қотыр бөлімшесі негізінде «Путь Ильича» 
совхозы құрылды. Бұдан әрі елді мекен та-
рихы  қоныстанушылар  ықпалымен аталған 
Советская, Ленина, Механизаторов, Целин-
ная, Молодежная, Зеленая секілді көптеген 
атаулармен толықты. Осылайша тарих ізімен, 
әр кезеңнің саяси әсері негізіндегі  атаулар 
қалыптаса бастады. Мұрағат қорындағы 
құжаттарға зер салсақ, тәуелсіздік алғанға 
дейінгі көше атауларының шешімдерінде сол 
кездегі саясаттың басымдылығын және олар-
да қазақ тіліндегі атаулар санының аз екендігін 
бірден аңғаруға болады. 

Демократиялық үрдіске қол жеткізген 90-
шы жылдардың басы еліміздегі ономастикалық 
атаулардың жаңа мазмұнда қалыптасуына 
ықпал етті. Мұны 1991 жылдан бері қарай 
шығарылған шешімдердегі  зиялылар 
есімдерінің жаңғырып, көше аттарының 
өзгеріске ұшырауынан байқауға болады.

Ауылдық округте тіл саясатын жан-жақты 
қырынан насихаттап, түсіндіру жұмыстарын 
оңтайлы жүргізілуде. Ономастика жұмыстарын 
жүзеге асыру барысында осы салаға 
бағытталған нормативтік-құқықтық актілер 
басшылыққа алынады. 

Тарих арқылы танылған, жұрт санасында 
сан жылдар сіңісті болған атаулардың сырына 
үңілмей, өзгерту – халық тарихына қиянат. 
Біз атау беруде осыны ескердік  және  көбіне 
ұлттық таным, ұлттық мүдде басты орынға 
қойылды. Бүгінгі жаңа атау — ертеңге мұра, 
халықтың бүгінгі тыныс-тіршілігінен хабар 
берер дүниелер. 

Атау тегіннен-тегін, кездейсоқ қойыла 
салмайды. Көше, нысан, даңғыл, ауыл, 
аймақ болсын, қай-қайсысы да елді мекеннің 
құрамдас бөлігі ғана емес, олар ұлт тарихының 
құрамдас бөлігі болып табылады. Ақпараттық-
насихаттық қызметті бойға жинай отырып,  ата-
улар халқымыздың тарихынан сыр шертеді, 
жас ұрпақты салт-дәстүрін, дінін құрметтеуге, 
сақтауға тәрбиелеп, отанға, еліне, жеріне 
деген патриоттық сезімін оятады. 

Кеңес дәуірі тұсында шектен тыс идео-

ЖАҢА АТАУ-ЖАҢАРҒАН ЕЛ
логияландыру саясаты негізінде атау алған 
(Советская – Сары арқа, Ленина – Достық ) 
және топонимикалық жүктемесі жоқ (Зеле-
ная – Жасыл ел, Механизаторов – Ынтымақ), 
сондай-ақ  мән-мағынасыз, кездейсоқ атала 
салған көшелер (Подстанция – Шаңырақ,) 
қайта атаулары жаңадан қалыптасты.  

  Көшелерді жаңаша атау кезінде қазақ 
тіліндегі мағынасы мазмұнды, дыбысталуы 
көңілге де құлаққа да жағымды атауларға мән 
берілді. Мәселен,  Жастар көшесі, Бейбітшілік 
көшесі осындай реттермен аталды.

Сондай-ақ, көше атауларының жазулары 
ретке келтірілуде. Көше атаулары   көбіне 
қысқартылып, аты немесе тегі ғана (Гагарин, 
Амангельды) жазылып келген көше атаула-
ры  бүгінде   аты-жөнімен толық жазылып 
(Амангелді Иманов, Юрий Гагарин) өзгертілді. 

Ауылымызда барлық көше атаулары орыс 
тілінің транскрипциясына сай жазылып келсе, 
осы жылы көше атауларын мемлекеттік тіл та-
лабына сай   дұрыс жүйеге түсірілді. Мәселен,  
Казахстанская-Қазақстан, Абая-Абай көшесі 
деп өзгертілді. Юбилейное ауылында 13 қөше 
бар, олар тегіс дерлік биылғы жылы қайта 
аталып, жүйеленді.

Ендігі кезеңде ауылдың және ауылдық 
округтің атауын өзгерту бойынша жұмыстар 
атқарылуы керек.

Айта кететін жайт:  1986 жылғы 9 
сәуірдегі Қазақ ССР-інің Жоғарғы Кеңес 
Президиумының қаулысына сәйкес, Мичу-
рин ауданы,Ильичевский селолық кеңесіне 
қарасты құрылған елді- мекенге Майбұрнақ 
ауылы деген атау берілген болатын. Одан бері, 
тарихта баршамызға белгілі аумалы-төкпелі 
кезеңде, жаңа құрылған елді-мекен жаңа ата-
уын алмастан тарап, бос қалды. Майбұрнақ  
қыстағында қазір «Ата» шаруа қожалығы 
орналасқан. Қолданыстағы ауылдық округтің 
Ильичевский  атауын Майбұрнақ деп өзгертсек 
еш ұтылмаймыз, өйткені бұл атау жергілікті 
жердің тарихи байырғы атауы.

Алда атқарылар жұмыстар көп: Юби-
лейное ауылы мен Ильичевский ауылдық 
округінің атауы моральдық тұрғыдан ескірген 
болса, Жон ауылында Первая водницкая, 
Вторая водницкая, Степная деген сияқты 
жекешелендіру науқаны кезінде еш негізсіз 
беріле салынған атаулар да бар. «Бірлесе 
отырып пішкен тон келте болмас»-демекші, 
жергілікті тұрғындармен ақылдаса отырып 
шешетін түйткілді мәселелер болашақтың 
еншісінде.

Ономастика саясаты ең алдымен мемле-
кет тәуелсіздігіне ел мен жерді ұлықтау иде-
ясына қызмет етуі тиіс. Сонда ғана ата-баба 
мұрасы жаңғырып, ел мен жердің сәні кіріп, 
халқымыздың рухы күшейеді.

 Қ.Раймагамбетова Юбилейное ауылы 
әкімдігінің бас маманы

Елбасы кітабымен 
таныстыру

Ақбастау ауылдық 
к і т а п х а н а с ы н ы ң 
ұйымдастыруымен 
Қ а з а қ с т а н 
Ре с п у бл и к а с ы н ы ң 
Тұңғыш Президенті 
Н .Ә .Назарбаевтың  
«Тәуелсіздік дәуірі» 
атты жарыққа шыққан 
к ітабын таныстыру 
мақсатында  Ақбастау 
ауылында орналасқан 
«АӨХ Сарыарқа» ЖШС 
ж ұ м ы с к е р л е р і м е н 
кездесу өткізілді. Іс-
шара кезінде тарихи 
публистикалық жанр-
да жазылған егемен 
мемлекетт ің  нег і з і 
қаланған күннен бастап оның қалыптасу кезеңдерінің ерекшеліктері мен 26 жылдық тәуелсіздік 
дәуіріндегі елбасының еңбектері туралы баяндалды және Қазақстанды жаңғыртудың үш толқыны 
жайлы түсінік берілді.Сонымен қатар Елбасының рухани жаңғыру мақаласы бойынша жарыққа 
шыққан өңірлік энциклопедиялық кітаптармен де таныстырылды. «Туған жерге , оның мәдениеті 
мен салт дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды 
көріністерінің бірі. Бұл – кез-келген халықтың әншейін біріге салған қауым емес, шын мәніндегі 
ұлт ететін мәдени-генетикалық кодының негізі» деп Елбасы атап өткендігі айтылды. Осы таны-
стыру жұмысы кезінде жұмыскерлер  «Уық шаншылған Ұлытау», «Отырар алқабындағы қасиетті 
орындар», «Қазықұрттың басында кеме қалған» атты кітаптарға қызығушылықтарын танытты.

 С.Жакаева
Ақбастау ауылдық кітапханашысы
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
Қызықты лагерь күндері 
Абай ауданы  Ми-

чурин негізгі орта білім 
беретін мектебінің  жаны-
нан ашылған «Ертегілер 
елінде» жазғы лагерінің 
е к і н ш і  м а у с ы м д ы қ 
жұмыстары басталып 
кетті. Қызықты лагерге 
арналған арнайы жұмыс 
жоспарлары құрылып, 
әртүрлі тартымды іс-
шаралар жүргізілуде. 

Негізгі мақсат лагерге 
келген әр оқушының дема-
лыс күнін сауықтырылуы 
мен  тиімді, әрі мағыналы 
өтуіне жағдайлар жасау. 
Күнделікті  қауіпсіздік 
ережелерін үйрете оты-
рып, салауатты өмір 
салтын қалыптастыру, 
рухани және мәдени білімдерін жетілдіру, 
салт-дәстүрімізді үйрете отырып дамыту. 
Жас ұрпақ бойына Отан сүйгіштік, патриоттық 
сезімдерін  арттыру. 

Мектеп ғимаратының бірінші қабатын 
балалар гүлге қонған арадай қызу жұмыспен, 
күлкіге толы көңілді мекен-жайға айналдырды.  
Күнделікті көңілді мекенде, спорт залда ұлттық 
ойындар мен әртүрлі жарыстар өткізілуде, му-
зыка кабинетінде сан түрлі сайыстар, көңілді 
ән-кештерінде ұл-қыздарымыз үш тілде әндер 
шырқауда. Мектеп мұражайын аралап «Өз 
тарихыңды біл!» деп аталатын танымдық 
жұмыста демалушылар мұражай арқылы 
тарихымызбен, мәдениетімізбен танысып, 
рухани жан-жақты білім алды.Ал, кітапханадан 
қызықты ертегілер оқып, оларды ертегі 
кейіпкеріне еніп сахналап , байқау алаңында 
өздерін балалар  әр қырынан танытуда. Ал 
асханамыз өзінің тәтті-дәмді  тамақтарымен, 
ұлттық тағамдармен балаларды қуантып ал-
дарына тартуда. Лагерь жетекшісі Каппарова 
М.Т.мен тәрбиешілер Блатаева Г.Қ. мен На-
талья Михайловна,  мектеп психологы Ольга 
Владимировна балалардың әр күнін есте 
қалардай қызықты өтуіне ат салысуда. 

Балалар лагерде танымдық ойындар 

мен спорттық жарыстарға белсене қатысып, 
жаңа әндер үйренуде. Ауданымыздың 
әсем жерлеріне барып, көптеген байқаулар 
ұйымдастырып, өздері кішкентай болса да  
үлкен жетістіктерін көрсетуде. 

  Сонымен қатар лагерьде мектепшілік тіл 
сабақтары қазақ тілінде, орыс тілінде,өтуде. 
Пән мұғалімдері Каппарова М.Т, Наталья Ми-
хайловна әр сабақтарын жаңа бағдарламамен, 
тиімді әдіс-тәсілдермен ұйымдастырып, ойна-
та отырып оқытуда. Өзге ұлт оқушыларының 
қазақ тілі сабағына қызыға қатысып, ойларын 
еркін жеткізулері, ертегі кейіпкерлерін са-
лып, қазақша сөйлеулері  қазақ тіліне деген 
сүйіспеншілікті, оқып, білсем деген ниеттерін 
көрсетуде.  Әсіресе, қазақ тілінде ойын 
сабақтарында; «Сенің досың қандай?...»,« 
Менің отбасым», «Ұлттық тағамдар», «Мықты 
болсаң басып оз...» т.б.  ойындарда топ 
оқушылары еркін қазақша сөйлеуге тыры-
сып, өз қателерін тауып өзгені, өзін шынайы 
бағалап отырды. 

Лагерь балалары әр күндерін қызықты 
өткізіп жатыр, және осылай жалғаса берсе  
екен,- деп тілейді.   

 М.Қаппарова қазақ тілі мұғалімі
 Мичурин негізгі орта мектебі  

ПЕРЕХОД НА ЛАТИНИЦУ – 
ОКНО В БУДУЩЕЕ

В Казахстане обсуждается переход казахского языка на латинский алфавит. Смена алфа-
вита – явление, которое коснется каждого жителя страны. 

Латинский алфавит использовался в Казахстане с 1929 по 1940 год – до принудительного 
перевода на кириллицу при Сталине. С момента обретения независимости в 1991 году вопрос 
возврата к латинице поднимался неоднократно.

Каждый раз это были лишь разговоры, которые вызывали в обществе неоднозначную ре-
акцию. Вопрос никогда не обретал форму официального документа, да и сложность перехода 
остужала многие горячие головы. 12 апреля 2017 г. Президент в статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» предложил вернуться к латинице, поручив прави-
тельству к 2025 году окончательно перейти на латиницу.

В современном мире латиница ассоциируется с новыми технологиями и прогрессом. На 
латинице пишутся все доменные имена и адреса электронной почты. Одним из главных пре-
имуществ нововведения является то, что, изучая государственный язык на латинице, будет 
проще осваивать английский язык, на котором сейчас говорит и пишет мировое сообщество.

Переход на латинский алфавит важен. Он поможет не отстать от времени и успешно 
интегрироваться в мировое пространство, сохраняя при этом свое лицо. Это модернизиро-
ванная латынь без избыточных элементов, быстро пишущийся и легко читаемый алфавит с 
узнаваемыми словами и так далее.

Казахи, проживающие в различных странах, общаются на одном языке, но используют 
при написании разную графику. После перехода на латиницу мы сможем активнее общаться 
в мировом пространстве. Думаю, что наша страна должна идти только вперед и не отставать 
от мирового сообщества, поэтому нам нужно сделать этот шаг, тем более общество к нему уже 
готово и в нашем регионе ведется разъяснительная работа.

А.Нурпейсова
Главный специалист ГУ Аппарат Акима п.Южный

«... қазақ тілін біртіндеп латын 
әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауы-

мыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым 
дәйектілік қажеттігін терең түсініп, 
байыппен қарап келеміз және оған 

кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият 
дайындалдық» 

ҚР Президенті Н.Назарбаев.
Мемлекет басшысы «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында 2025 жыл¬дан бастап латын 
әліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін және 
болашақта барлық саладағы іс-қағаздар мен 
оқулықтар да осы қаріппен жазылуы тиіс екенін 
қадап айтты. «Қазақ әліпбиін латын қарпіне 
көшіру қазақ халқының алға жылжуына, жаңа 
заман талабына сай өсіп – өркендеуіне әкелері 
сөзсіз. Латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің 
халықаралық дәрежеге жетуіне жол ашады».

«Латыншаға көшудің терең логикасы 
бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық 
орта¬ның, ком¬муникацияның, сондай-ақ, ХХІ 
ғасыр¬дағы ғылы¬ми және білім беру үрдісінің 
ерекше¬лік¬теріне байланысты» - деген бола-
тын. Ал ғалымдарымыз осы қаріпті қолдану 
арқылы әлемдегі ең дамыған өркениетті ел-
дермен тереземізді теңестіре аламыз деген 
пікір айтып, оның тиімді тұстарын дәлелдеп 
бағуда.

Ендігі кезекте Мемлекет басшысы атап 
өткендей ғалымдардың көмегімен қазақ 
әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стан-
дартты нұсқасы қабылданып, әдістемелік 
жұмыстар жүргізілуі тиіс. Сондай-ақ, жаңа 
әліпбиді үйрететін сапалы мамандар қатарын 
көбейтіп, мектептерге арналған оқулықтар 
дайындалуы қажет.

Себебі, латын әліпбиі әлемдегі ең танымал 
жазулардың бірі саналады, яғни, болашағы 
зор. Сондықтан Елбасының шешімін қолдап, 
оның ары қарай жүзеге асуына өз үлесімізді 
қосуымыз керек.

Кезінде ұлт зиялылары Ә.Бөкейханов, 
А.Байтұрсынұлы, М.Дулатов және т.б. көптеген 
елдер мен тіл жанашырлары қазақ әліпбиін 
құруға көп еңбек сіңірген болатын. Бүгін 
халқымыз өз алдына дербес тәуелсіздігін 
алған күнде сол ата-бабаларымыздың са-
лып кеткен соқпағына қайта үңілгендейміз.    
Елбасының мақаласында көтерілген латын 
әліпбиіне көшу мәселесі өте өзекті әрі орынды. 
Біз ендігі кезекте осы мақсатқа жету үшін не 
істеу керектігін ойлануымыз қажет. Себебі, 
латын жазуына көшеміз деп айта салу оңай, ал 
оны жүзеге асыру үшін үлкен шараларды қолға 
алуымыз қажет. Осы бағыттағы жұмыстардың 
бәрін тез арада тиянақты атқара білсек, 
ұтарымыз мол болмақ.

Демек, көп кешікпей егемен еліміздің 
латын әліпбиіне көшетіні айқындалып отыр. 
Ал осы межелі мақсатқа кедергісіз қол жеткізу 
үшін не істеу керек?

Бұл күндері, ҚР Парламентінен бастап, 
еліміздің барлық оқу-ағарту салаларында Ла-
тын әліпбиіне көшу мәселесі қызу талқылана 
бастады.

Латын әліпбиіне көшкенде қазақ тілінің 
ахуалы қалай болмақ деген мәселе қоғамда 
қызу талқылануда. Қазақстан ғалымдары 
латын әліпбиіне көшкен  Түркия, Әзербайжан 
және Өзбекстанның ащы сабақтарын жасыр-
май алға тартып жатыр. Оларды жинақтасақ 
мыналар: 

1. Күні бүгінге латын әліпбиіне 1928 жылы 
көшкенмен, әлі де түрік тілінің дыбыстық 
қорындағы бірқатар дыбыстарды таңбалайтын 
әріптер түріктер әліпби жүйесіне енбей қалған.  

2. Әзербайжан, өзбектерді айтпағанда, 
түріктер сан ғасырлық араб графикаларына 
негізделген рухани мұраларын пайдалана 
алмай отыр.

 3. Балалар әдебиеті тапшы. 
4. Ғылыми әдебиет кирилл графикасында 

жазылған. 
5. Мұғалімдер дайындау мәселесі өз ал-

дына үлкен проблема. 
6. Жекеменшік мекемелер іс-қағаздарын 

латын әліпбиіне көшіруге асықпайтын сияқты 

Әліпби - ұлт болашағының негізі
көрінеді. 

7 .  Орыс мектептер інде,  мысалы, 
Өзбекстанда, кирилл жазуымен білім береді. 
8. Өзбекстанда латын әліпбиінде оқитындар 
азайған соң, ұлттық баспасөзге де сұраныс 
азайған. 

Тіл саясаты жемісін беріп жатыр деуге 
де жақсы. Сөз жоқ , тіл саясаты азды-көпті 
табыстарға қол жеткізді, бірақ әлі де өмірде 
қазақ тілін меңгермеген қазақтар аз емес, 
ол тілге сұраныс туғызылып отырған да жоқ.    
Парламент Мәжілісінің төрағасы Нұрлан 
Нығматулин латын әліпбиінің бірыңғай стан-
дартын енгізу мәселелерінің халқымыз үшін 
тарихи маңызы зор екенін айтты.  «Бүгін 
біз мемлекетіміз үшін, халқымыз үшін та-
рихи маңызы зор жаңа әліпби мәселесін 
талқылайтын боламыз. Әлемдік тәжірибе 
бойынша өркениетке, мәдениетке және 
ғылымға жол салған кез келген мемлекет ең 
алдымен тілдің дамуына ерекше көңіл бөледі. 
Осы жолда Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 
Тәуелсіздік алған күннен бастап қазақ тілін 
көтеруге назар аударды. «Дәл осы кезеңде Ел-
басымыз ең алдымен рухани жаңғыру міндетін 
қойып отыр. Соның ішінде жаңа әліпбиге 
көшу - ол өте маңызды мәселе. Біздің ұлттық 
сана-сезім, рухани даму, өркендеу жолымыз, 
осының барлығы қазақ тілінің жаңа әліпбиін 
жасаудан басталады. Себебі Мемлекет 
басшысы айтқандай, қазақ тілі біздің рухани 
негізіміз. Осы жолда тілдің халықаралық 
мәртебесін көтеру -  біздің әлемдік өркениетке 
жетуіміздің басты кепілі. Сонымен бірге жаңа 
әліпби бүкіл әлем қазақтарын біріктіретін өте 
маңызды фактор», - деді ол.

Елбасымыздың тапсырмасына сәйкес, 
барлық білікті мамандар бірнеше жылдың 
ішінде латын қарпі бойынша қазақ әліпбиінің 
жаңа жобасын жасады. Ең бастысы - жаңа 
әліпби барлық талаптарға сай болса, біз 
биік технологияларды меңгеруге, интернет-
ке, ғылым мен білімге және әлемдік дамуға 
еркін кіретін боламыз. Бұл болашақ ұрпақ 
алдындағы біздің үлкен парыз және оларға 
қалдыратын мәңгілік мұра. Сондықтан латын 
жазуына көшу - зор мүмкіндік пен өте үлкен 
жауапкершілік. 

Бүгін біз жаңа әліпбиді жан-жақты 
талқылап, әрбір әріпті, әр таңба мен белгіні 
терең талдауымыз қажет. 

Президент 2006 жылы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының он екінші сессиясында 
сөйлеген сөзінде және «Қазақстан 2050» Стра-
тегиясында да айтқанын атап өтті. Естеріңізде 
болса, Елбасы өзінің «Рухани жаңғыру» 
мақаласында да латын жазуына көшудің нақты 
жолдарын белгілеп, тиісті шараларды қолға 
алу керектігін айтқан болатын.  

Әлипбиді өзгерту тек қазақ тіліне қатысты. 
Латын әлипбиіне көшуі тек қазақ әліпбиі 
мен орфография ережесін реформалауға 
байланысты. Бұл тіл фонетикасы мен 
графикасы арасында тиісті байланысты 
орнатуға мүмкіндік береді. Осылайша, латын 
әліпбиін енгізу елдің ішкі мәселесін шешуге, 
мемлекеттік тілді дамытуға бағытталған. Ел-
басы атап өткендей, латын әліпбиін көшу орыс 
тілінен, кирилицадан бас тартуды білдірмейді. 
Латын әліпбиіне көшу тек қазақ тіліне қатысты.

Қазақ тілінің латын әрпіне көшуі – алдымен 
қазақтың шаруасы.  Сондықтан бұл мәселені 
тым саясиландырмай, шын өзіміздің ұлттық 
мүддемізден туындайтын осындай қадамдар 
жасауымыз керек. 

Қазақтың латын әрпіне көшуі – кем дегенде 
бүкіл ұлтты бір күнде партаға отырғыза алатын 
жағдай. Яғни, бәріміз қайта жаза бастаймыз, 
қайта үйренеміз. Сол арқылы тілді білмеген 
азаматтардың өзі де қатарға қосылып, бізбен 
бірге үлкен жетістікке де жетуге болады. Өзге 
ұлттардың да қазақ тілін оқуға, зерттеуге деген 
сұранысын туғызуы әбден мүмкін.   

А.Лукпанов 
Абай ауданының №2 аудандық 

сотының бас маманы-сот отырысының 
хатшысы                                

АСТАНА-СТОЛИЦА МОЕЙ ДУШИ
6 июля в 11-00 часов в сельском клубе Есенгельдинского сельского округа прошли торже-

ственное мероприятие и праздничный концерт, посвященные 20 летию столицы- города Астаны. 
Перед открытием торжества прозвучал гимн Республики Казахстан.  С поздравительной речью 
в честь Дня Астаны, адресованной  жителям села, выступила аким сельского округа  Гри горьян 
А.Л.   После официального поздравления  были награждены  благодарственными письмами   

акима села и ценными  подарками  работники  организаций села, достигшие определенных 
результатов в своей работе,  спортсмены, руководители  малого и среднего бизнеса,  а  так 
же аксакалы и ветераны труда, внесшие свой личный трудовой вклад в дело развития казах-
станского общества. Праздничную программу продолжили концертные номера на двух языках 
, составленные местной художественной самодеятельностью. Были продемонстрированы 
творческие таланты, песни, танцы.Много теплых и нежных слов прозвучало в праздничный 
день, согревая сердца присутствующих жителей. В зале сельского клуба была выставлена 
книжная выставка , посвященная 20 летию города  Астаны. В мероприятии приняли участие 
102 человека. В завершение праздничного концерта была оказана спонсорская помощь  ин-
дивидуальным предпринимателем  Русаковым  И.В.  Всем присутствующим детям розданы 
сладкие призы в виде мороженого. Праздник удался на славу.

Аппарат  акима 
Есенгельдинского сельского округа 

МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК
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КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА! 
«Абай ауанының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-сі 

көрнекі ақпарат құралдары мен сыртқы көрнекі ақпарат құралдарының саны мен 
жазу сауаттылығын анықтау мақсатында 2018 жылдың әрбір тоқсан сайын рейд 
жұмыстарын жүргізу жоспарланғаның хабарлаймыз. Осыған байланысты, ҚР 
«Тілдер туралы» Заңының 21 бабы, ҚР «Жарнама туралы» Заңдарына сәйкес 
талаптарды сақтауларыңызды сұраймыз. 

Көрнекі ақпарат пен сыртқы жарнамалық құралдардың ресімделу барысындағы 
мемлекеттік тілдегі  рұқсат құжаттары үшін тегін консультациялық орталық жұмыс 
істейді. (72131) 4-46-35; 87781415434. Сонымен қатар, abaiok@mail.ru электронды 
мекенжайға сұраныстарыңызды беруге болады. 

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
«Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района» 

сообщает, что на 2018 год запланированы ежеквартальные рейдовые осмотры 
визуальной информации, в том числе на вывесках объектов. В связи с этим об-
ращаем ваше внимание на необходимость соблюдения законодательства, в част-
ности ст.21 Закона РК «О языках Республике Казахстан», Закона РК «О рекламе» 

Напоминаем, что для оформления разрешительных документов необходимо 
приложить эскиз объекта рекламы и реквизитов на государственном языке. Рабо-
тает бесплатный консультационный центр: (72131) 4-46-34; 87781415434. Запросы 
можно отправлять также в электронном виде на abaiok@mail.ru

РЕШЕНИЕ
32  очередной сессии Абайского районного 
маслихата от 21 июня  2018 года №32/352

Зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов 

4 июля 2018 года за №4853
Об установлении размеров единых ставок фиксированного налога на
единицу объекта налогообложения  в Абайском районе

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

1. Установить размеры единых ставок фиксированного налога на единицу объекта налого-
обложения в Абайском районе согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Абайского районного маслихата:
1)  26 сессии от 23 декабря 2013 года № 26/255 «Об установлении размеров ставок фикси-

рованного налога на единицу объекта налогообложения в Абайском районе» (зарегистрировано 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 2516, опубликовано в 
информационно-правовой системе «Әділет» 30 января 2014 года и в  районной  газете «Абай-
Ақиқат»  от 25 января 2014  года  № 4 (4007));

2)  39 сессии  от 17 марта  2015   года № 39/435 «О внесении изменений в решение 26 
сессии Абайского районного маслихата от 23 декабря 2013 года № 26/255 «Об установлении 
размеров ставок фиксированного налога на единицу объекта налогообложения в Абайском  
районе»  (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации  нормативных  правовых 
актов  № 3153, 

опубликовано в  информационно  -  правовой  системе   «Әділет»   28   апреля  2015  года  
и  в районной газете «Абай-Ақиқат» от  25 апреля 2015 года  № 16).

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

Председатель  сессии                                                 Н. Белан

Секретарь Абайского 
районного маслихата                                                 Б. Цай

Абай  аудандық мәслихатының 2018  жылғы 
21 маусымдағы 32 кезекті  сессиясының 

№32/352 ШЕШІМІ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 2018 жылғы 4 шілдеде  

№ 4853 болып тіркелген
Абай ауданындағы салық салу объектісінің бірлігіне тіркелген
салықтың бірыңғай мөлшерлемелерінің мөлшерлерін белгілеу туралы

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

1. Абай ауданындағы салық салу объектісінің бірлігіне тіркелген салықтың бірыңғай 
мөлшерлемелерінің мөлшерлері осы шешімнің қосымшасына сәйкес белгіленсін.

1.  Абай аудандық мәслихатының келесі шешімдерінің күші жойылды деп  танылсын:
1)  2013 жылғы 23 желтоқсандағы 26 сессияның № 26/255 «Абай ауданындағы салық салу 

объектісінің бірлігіне тіркелген салық ставкаларының мөлшерлерін белгілеу туралы» шешімі 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2516 болып тіркелген, 2014 
жылғы 30 қаңтарда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде  және 2014 жылғы 25 қаңтарда 
№ 4 (4007) «Абай-Ақиқат» аудандық газетінде жарияланған);

2) 2015 жылғы 17 наурыздағы 39 сессияның № 39/435 «Абай аудандық мәслихатының 2013 
жылғы 23 желтоқсандағы 26 сессиясының № 26/255 «Абай ауданындағы салық салу объектісінің 
бірлігіне тіркелген салық ставкаларының мөлшерлерін белгілеу туралы»  шешіміне өзгерістер 
енгізу туралы»   шешімі   (нормативтік   құқықтық   актілерді   мемлекеттік   тіркеу 

тізілімінде № 3153 болып тіркелген, 2015 жылғы 28 сәуірде «Әділет» ақпараттық - құқықтық 
жүйесінде және 2015 жылғы 25 сәуірде № 16 «Абай-Ақиқат» аудандық газетінде жарияланған).

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

Сессия төрағасы                                                 Н. Белан

Абай аудандық
мәслихаттың хатшысы                                      Б. Цай 

Абай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 21 маусымдағы 

32 сессиясының № 32/352 
шешіміне қосымша

 Абай ауданындағы салық салу объектісінің 
бірлігіне тіркелген салықтың бірыңғай 

мөлшерлемелерінің мөлшерлері

Приложение 
к решению 32 сессии

Абайского районного маслихата
от 21 июня  2018 года № 32/352

Размеры  единых  ставок  фиксированного 
 налога  на единицу  объекта  налогообложения  

в  Абайском  районе
№ Наименование  объекта налогообложения Размеры  единых  ставок фикси-

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

1. Игровой автомат без выигрыша, предназна-
ченный для проведения игры с одним игроком

  3

2. Игровой автомат без выигрыша, предназна-
ченный для проведения игры с участием более 
одного игрока

  4

3. Персональный компьютер, используемый для 
проведения игры

   1

4. Игровая дорожка 10
5. Карт   5
6. Бильярдный стол   5

7. Обменный пункт уполномоченной организа-
ции, расположенный в населенном пункте, 
за исключением городов Астаны и Алматы и 
специальной зоны

15

№ Салық салу объектісінің атауы Айына  тіркелген   салықтың бірыңғай 
мөлшерлемелерінін мөлшерлері  (айлық 

есептік көрсеткіштермен) 
1. Бір ойыншымен ойын өткізуге арналған, 

ұтыссыз ойын автоматы
  3

2. Біреуден көп ойыншының қатысуымен 
ойын өткізуге арналған ұтыссыз ойын 
автоматы

  4

3. Ойын өткізу үшін пайдаланылатын дербес 
компьютер

  1

4. Ойын жолы 10
5. Карт   5
6. Бильярд үстелі   5
7. Астана және Алматы қалаларын және 

арнайы аймақты қоспағанда, уәкілетті 
ұйымның елді мекенде орналасқан  ай-
ырбастау пункті

15

Опровержение
В  районной газете «Абай-Ақиқат» № 27 (4222)  от 14  июля  2018 г.  было пропущено приложение к решению 32 очередной сессии Абайского районного  маслихата 
№ 32/352 «Об установлении размеров единых ставок фиксированного налога на единицу объекта налогообложения в Абайском районе».

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО
В разгаре летний  купальный сезон. Многие граждане, особенно в жаркие дни, стараются 

провести свой отдых у воды. Приятно искупаться в воде, ощутив ёё прохладу,
 порой забывая  о соблюдении элементарных правилах безопасности при общении с во-

дной средой. По оперативным данным на водоёмах Карагандинской области с 01июня по 12 
июля по различным причинам утонуло 15 человек в т.ч. 5 детей.

Отмечается тенденция гибели детей на воде вследствие купания детей в неустановленных 
местах и без присмотра взрослых и родителей, а также самостоятельного посещения водоемов.

Напоминаем Правила безопасного поведения на водоёмах: 
 -  пользуйтесь пляжами и местами, специально отведёнными для купания;
-  не заплывайте за знаки ограничения зоны заплыва;
-  при купании не оставляйте детей  без присмотра;
-  не умея плавать, заходить в воду  выше пояса;
-  не купайтесь в нетрезвом состоянии 

и в ночное время суток;
-  не ныряйте в незнакомом вам месте;
-  во время купания не теряйте из вида 

друг друга;
- не пользуйтесь при купании наду-

вными камерами, матрацами, мячами и 
другими   игрушками, не пытайтесь до-
гнать уносимое ветром изделие;

- не подплывайте близко к проходя-
щим судам, катерам и лодкам;

-  при пользовании катерами, лодками, 
скутерами, катамаранами, не   забудьте, 
надеть на   себя спасательных жилет, в 
критической ситуации он спасет вашу 
жизнь;

- не перегружайте плавсредства пас-
сажирами.

 При появлении  признаков переох-
лаждения тела – посинение губ, гусиная 
кожа, озноб, немедленно выйдите из 
воды.

Анализ несчастных случаев на воде 
показывает, что 90%  случаев происходят вследствие несоблюдения вышеперечисленных 
рекомендаций.

В.Мартынов
 Главный спасатель спасательного подразделения п.Топар                                  

ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Эл.почта:
abayhabar@mail.ru

Сайт
www.abay-akikat.kz
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ЧЕЛОВЕК.ЗАКОН. ОБЩЕСТВО
За рулем не расслабляться!

За 1 полугодие 2018 года на террито-
рии Абайского района зарегистрировано 
8 фактов дорожно-транспортных про-
исшествий, при которых с летальным 
исходом – 1 человек и получили раз-
личной степени тяжести ранения – 16 
человек (в т.ч., 5 несовершеннолетних). 
За аналогичный период прошлого года 
было зарегистрировано 14 фактов до-
рожно-транспортных происшествий, при 
котором получили различной степени 
тяжести ранения – 18 человек (в т.ч., 3 
несовершеннолетних) и 9 человек (в т.ч., 
1 несовершеннолетний)  погибли.

В связи с чем, личным составом 
взвода дорожно-патрульной полиции 
осуществляется ряд профилактических 
мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий в части выявления грубых нару-
шений Правил дорожного движения, где особое внимание уделяется -  управлению автотран-
спортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Так, в июле месяца 2018 года, личным составом взвода дорожно-патрульной полиции 
УВД Абайского района, выявлено 8 фактов  управления автотранспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, в т.ч., 2 факта – управления двухколесными транспортными 
средствами.

МЕСТНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБАЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии с п.2 
графика оперативно-про-
филактических меропри-
ятий МВД Республики Ка-
захстан на 3 квартал 2018 
года, с целью повышения 
транспортной дисциплины 
среди водителей, осу-
ществляющих перевозки 
пассажиров и багажа на 
автомобильных дорогах, а 
также совершенствования 
контроля на линии (на 
межрайонных, междуго-
родних, межобластных и 
международных сообще-
ниях), в отношении лиц, 
осуществляющих свою деятельность без 
регистрации, на территории Абайского района 
с 16 июля по 18 июля 2018 года проводится 
Республиканское оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Автобус». 

Особое внимание при проведении данного 

Должник
В целях усиления контроля за исполнением постановлений по делам об административных 

правонарушениях в части своевременной уплаты наложенных штрафов, в период с 16 по 20 
июля 2018 года на территории Абайского района проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник». 

На период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Должник» будут 
созданы группы в составе сотрудников МПС УВД Абайского района и судебных исполнителей 
для проведения поквартирного обхода должников, уклоняющихся от уплаты штрафов за со-
вершенные административные правонарушения. 

При посещении по месту жительства в отношении правонарушителей, не оплативших 
административные штрафы в 40-дневный срок, предусмотренный Кодексом Республики Ка-
захстан об административных правонарушениях, будут возбуждаться административные дела 
по ст. 669 КРКобАП. Основной санкцией данной статьи является административный штраф 
или  административный арест до 5 суток.

Также совместно с судоисполнителями будет осуществлен комплекс мер по задержанию 
и доставлению на штрафстоянки автомашин должников в соответствии с главой 5 Закона РК 
«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

Абдрахманов М.О.
заместитель начальника ОАП УВД Абайского района, 

подполковник полиции 

мероприятия будет уделяться на выявление 
и пресечение грубых нарушений Правил до-
рожного движения, допускаемых водителями 
пассажирского транспорта.

МЕСТНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

АБАЙСКОГО РАЙОНА

На дороге автобус!

Атқарушылық іс жүргізу – борышкерден 
атқарушылық санкциясын атқарушылық іс 
жүргізу бойынша өсімпұлдарды, шығыстарды, 
жеке сот орындаушысының қызмет ақысын 
өндіріп ала отырып, атқарушылық құжаттарды 
мәжбүрлеп орындатуға бағытталған шаралар.

Атқарушылық iс жүргiзудің мiндеттерi осы 
Заңға сәйкес азаматтық және әкiмшiлiк iстер 
бойынша сот шешiмдерiнің, ұйғарымдардың, 
нұсқамалар мен қаулылардың, мүлiктiк өндiрiп 
алу бөлiгiнде қылмыстық iстер бойынша 
үкiмдер мен қаулылардың, сондай-ақ өзге де 
органдар қаулыларының негізінде берілетін 
атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп 
орындатуға бағытталған шараларды мiндеттi 
түрде және уақтылы қолдану болып табылады.

Өндiрiп алушы мен борышкер атқарушылық 
iс жүргiзу тараптары болып табылады.

Өз пайдасына немесе мүдделерiне 
атқарушылық құжат берiлген жеке немесе 
заңды тұлға өндiрiп алушы болып табылады.

Атқарушылық құжатта көзделген талап-
тарды орындауға мiндеттi жеке немесе заңды 
тұлға борышкер болып табылады.

Атқарушылық iс жүргiзуге бiрнеше өндiрiп 
алушы немесе борышкер (бірге қатысушылар) 
қатыса алады.  Олардың әрқайсысы 
атқарушылық iс жүргiзуге дербес қатысады. 
Атқарушылық құжат бойынша борышкерге 
оның өзi ғана орындай алатын мiндеттер 
(жеке мiндеттер) жүктелген жағдайларды 
қоспағанда, бірге қатысушы атқарушылық 
іс жүргізуде өз мүдделерін қорғауды, басқа 
бірге қатысушыға оның келісімімен тапсыруы 
мүмкін.

Атқарушылық iс жүргiзу тараптары 
атқарушылық iс жүргiзу материалдары-

 Атқарушылық iс жүргiзу тараптарының 
құқықтары мен мiндеттерi

мен, оның ішінде электрондық нысанда 
танысуға, олардан үзiндi көшірмелер жасауға, 
көшiрмелерiн алуға, қосымша материал-
дар беруге, өтiнiш бiлдiруге, атқарушылық 
әрекеттер жасауға қатысуға, атқарушылық 
әрекеттер процесiнде ауызша және жаз-
баша түсiнiктер беруге, атқарушылық iс 
жүргiзу барысында туындайтын барлық 
мәселелер бойынша өз дәлелдерi мен 
пiкiрлерiн айтуға, атқарушылық iс жүргiзуге 
қатысушы басқа адамдардың дәлелдерi мен 
өтiнiштерiне қарсылық бiлдiруге, бас тарта-
тынын мәлiмдеуге, атқарушылық iс жүргiзу 
мәселелерi бойынша сот орындаушысының 
әрекеттерiне (әрекетсіздіг іне) немесе 
шешiмдерiне шағым жасауға, бітімгершілік 
келісімді бекіту туралы өтінішпен сотқа 
жүгінуге құқылы.

Атқарушылық іс жүргізу тараптары 
өздеріне берілген барлық құқықтарды адал 
пайдалануға, сондай-ақ осы Заңның талап-
тарын орындауға міндетті.

 Борышкер жұмыс орнының, тұрғылықты 
және орналасқан жерінің өзгергені, сондай-ақ 
жаңа табыс көздерінің және мүлкінің пайда 
болғаны туралы көрсетілген мән-жайлар 
туындаған кезден бастап үш жұмыс күні ішінде 
сот орындаушысына жазбаша хабарлауға 
міндетті.

Борышкер атқарушылық іс жүргізу 
аяқталғанға дейін айына бір рет, сондай-ақ 
шақырған жағдайларда сот орындаушы-
сына келуге міндетті. Келмеуі Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәйкес 
жауаптылыққа әкеп соғады.

             Абай сот актілерін орындау
 бойынша №2 бөлімі 

С 1 января 2015 
года вступили в силу 
новые Уголовно-про-
цессуальный, Уголов-
но-исполнительный 
и Уголовный кодексы 
Республики Казахстан. 
Исполнительные ор-
ганы работают уже в 
новом режиме. По-
следней инстанцией 
для исполнения воли 
законодателей служат 
суды всех инстанций.

 Возбудить хода-
тайство об условно 
досрочном освобож-
дении может сам осуж-
денный, либо Гене-
ральный прокурор РК 
или его заместители 
в случаях, предусмо-
тренных ч. 5 ст. 478 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан (далее – УПК 
РК) при проверке дел, либо заключении с 
осужденным договора о сотрудничестве.

 Согласно ст. 480 п.2 УПК РК, учреждение 
или орган, исполняющий наказание, обяза-
ны представить суду материалы, имеющие 
значение для принятия законного решения, 
в том числе подтверждающие срок отбытого 
осужденным наказания, назначенного по 
приговору суда, сведения о возмещении им 
ущерба, причиненного преступлением, под-
робные данные, характеризующие поведение 
осужденного во время отбывания наказания, 
включая сведения о прохождении им лечения 
от алкоголизма и наркомании, и его результа-
тах, о наличии иных заболеваний и требующих 
обязательного лечения, об отношении с чле-
нами семьи и другие. Учреждение или орган, 
исполняющий наказание предоставляют суду 
мнение о степени исправления осужденного к 
данному моменту и необходимости отбывания 
им всего срока наказания или об отсутствии 
таковой. Также суду должны быть представле-
ны учреждением или органом, исполняющим 
наказание, и самим осужденным данные о 
предполагаемом месте проживания осуж-
денного после освобождения и перспективе 
его трудоустройства (письменное согласие 
родственников, предоставлением жилья, ме-
сто работы организаций, органами местного 
самоуправления.

Согласно п. 3 ст. 480 УПК РК, осужден-
ный вправе до начала судебного заседания 
ознакомиться с представленными в суд ма-
териалами, представлять свои объяснения, 
доказательства, заявлять ходатайства.

 Согласно ст. 480 п. 6 УПК РК, после про-
ведения подготовительной части судебного 
заседания соответственно осужденный либо 
учреждение или орган, исполняющий на-
казание, излагают ходатайство. Затем суд 
исследует поступившие материалы и выслу-
шивает объяснения явившихся в судебное за-
седание лиц. Осужденный вправе в судебном 
заседании участвовать в исследовании всех 
материалов, выступать в суде и высказывать 
свое мнение по рассматриваемому вопросу.

 Прокурор излагает суду аргументирован-
ное мнение о возможности удовлетворения 
ходатайства или оставлении его без удов-
летворения.

 Согласно п. 7 ст. 480 УПК РК суд выносит 

ПРАВО НА УСЛОВНО-
ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

постановления: об удовлетворении, либо 
отказе ходатайства об условно-досрочном 
освобождении осужденного от дальнейшего 
отбывания наказания, либо о замене неот-
бытой части наказания другим более мягким 
наказанием, а так же об отказе ходатайства 
по условно-досрочному освобрждению с при-
нятием решения о замене неотбытой части 
наказания другим более мягким наказанием

 Решение о замене неотбытой части на-
казания другим более мягким наказанием 
суд вправе принять как при удовлетворении 
поступившего об этом ходатайства, так и 
при отказе в удовлетворении ходатайства об 
условно-досрочном освобождении. 

 Согласно п. 5 ст. 480 УПК РК, при рас-
смотрении вопроса об условно-досрочном 
освобождении или замене на более мягкое на-
казание в судебном заседании участвует сам 
осужденный, представители учреждения или 
органа, исполняющего наказание – прокурор, 
защитник осужденного, профессиональный 
адвокат. В качестве защитника может быть 
близкий родственник.

 Если осужденный отбывает наказание в 
местах лишения свободы, близкий родствен-
ник может стать защитником. С этим вопросом 
нужно обращаться к судье либо осужденным, 
либо родственникам. Суд выносит решение 
о признании защитниками. Неявка потерпев-
ших, гражданских лиц или их представителей 
не препятствует рассмотрению дела.

Суд выслушивает мнение потерпевших 
или их представителей. 

Суд выносит решение отказать или 
удовлетворить ходатайство осужденного на 
условно досрочное освобождение или замене 
оставшегося срока на более мягкое наказание 
с учетом характеристики представителей уч-
реждений или другого органа, исполняющего 
наказание.

Сроки рассмотрения ходатайства об ус-
ловно-досрочном освобождении один месяц 
со дня поступления в суд.

    Основание применения условно-до-
срочного освобождения к осужденному за-
ключается в исправлении последнего. Если 
суд приходит к выводу о нецелесообразности 
полного отбывания осужденным срока наказа-
ния, назначенного судом, он применяет этот 
вид освобождения.

А.Булгакбаева 
Судья районного суда №2 Абайского 

района Карагандинской области 

После смерти Межова Виктора Митрофановича, умершего 25 апреля  2018 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Адаркина Николая Ивановича, умершего 18 января  2018 года. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Адаркиной  Натальи Николаевны, умершей  15 августа  2014 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Вопсевой Аллы Артуровны, умершей  25 марта  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 Гнилосырова Евгения Николаевича, умершего  19 января  2018 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Шарипова Рафаэля Вазыховича, умершего 20 мая 2018 года. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805. 

После смерти Галимуллиной Фании, умершей 02 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 Абдикаримовой Ляззат Амандыковны, умершей 01 июня 2018 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Хусаиновой Факии Гаязовны, умершей 19 января 2018 года. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Леонтьевой Александры Ивановны, умершей 25 января 2018 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
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СПОРТ
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СПОРТ!

    КГП «Жігер-су» сообщает, что на основании приказов Республиканского 
Государственного Учреждения «Департамента Комитета по регулированию есте-
ственных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства 
Национальной Экономики Республики Казахстан по Карагандинской области»: 

-приказ №154-ОД  от 14.06.2018 г. утвержден  с введением в действие с 1 
августа 2018 г. тариф и тарифная смета на услуги по подаче воды по распредели-
тельным сетям с. Кулайгыр, с. Жаман-Жол  Абайского района в размере – 89,63 
тенге за м3 без НДС;

-приказ №161-ОД  от 22.06.2018 г. утвержден  с введением в действие с 1 
августа 2018 г. тариф и тарифная смета на услуги по подаче воды по распреде-
лительным с. Акбастау  Абайского района в размере – 89,34 тенге за м3 без НДС;

-приказ №169-ОД  от 04.07.2018 г. утвержден в упрощенном порядке  с введе-
нием в действие с 1 августа 2018 г. тариф и тарифная смета на услуги по подаче 
воды по распределительным с. Самарка  Абайского района в размере – 77,55 
тенге за м3 без НДС;

13 июня на городском стадионе «Жигер»  состоялось открытие XVII летней районной 
спартакиады «Сары Арка 2018», посвященная 20-летию Астаны. Несколько сотен участников 
из 14 сельских округов района соревновались по следующим видам спорта – Летнее прези-

дентское многоборье, гиревой спорт, мужской и женский волейбол, мини-футбол, қазақ күресі, 
настольный теннис, тоғыз құмалақ, шашки, шахматы, армрестлинг, В торжественном открытии 
приняли участие секретарь районного маслихата Б.А. Цай, первый заместитель председателя 
районного филиала партии «Нұр Отан» Н.Р.Адашев, руководители государственных учрежде-

ний, акимы сел и поселков. Перед открытием спортивного мероприятия было отмечено, что в 
районе проходит антикорруционный марафон «Адал жол – честный путь».

В приветственной речи Борис 
Цай поздравил всех с началом 
спортивного мероприятия, поже-
лал слаженной игры и здоровья, 
победы, поблагодарил  спортсме-
нов за вклад в спортивную жизнь 
района.  Гордиться нам есть чем, 
ведь сборная команда Абайского 
района является многократным 
победителем областной летней 
сельской спартакиады «Сары-
Арка»!

И вот главный судья сорев-
нования объявил о начале спар-
такиады. После официального 
открытия начались соревнования. 

Борьба шла за каждое очко, 
команды, ведомые акимами сель-
ских округов, демонстрировали 
хорошую физическую форму, на-
строенность на результат. Победителем районной спартакиады стала команда п.Топар, второе 
место у Курминской дружины, третье место завоевала спортивная команда села Дубовка.

К.Блялов

16 июля 2018 года в одном из дворов города Абай  была проведена очередная игра среди 
футбольных дворовых команд «Хлопцы», «Bam» и «Достық».

Идея проведения  футбольных игр среди дворовых команд принадлежит ОО «Молодежный 
Альянс» и КГУ «Молодежный ресурсный центр Абайского района».  

Проведение дворовых игр решает сразу несколько задач: это летняя занятость ребят,  вос-
питание здорового духа   и любви к спорту, а также  развитие такого массового спорта как футбол.

Матч прошёл в дружеской обстановке. В честном поединке, демонстрируя мастерство игры 
и волю к победе, «золото» завоевала футбольная команда «Хлопцы», «серебро» у дружины 
«Достық»,  футболисты команды «Bam» завоевали «бронзу». Победители были награждены 
дипломами и медалями.

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

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

Абайского района» 

Играем в атакующий футбол

Абай аудандық «Абай-Ақиқат» газеті ұжымы газет қызметкері, жауапты хатшы 
Қиғамбекова Бақыт Абибуллақызына әжесі

АҚШОРИНА
Дәметкен Шәмшілдәқызының          

қайтыс болуына  байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Оплачивайте налОги правильнО!
УГД по Абайскому району в связи с участившимися обращениями налогоплательщиков 

напоминает, что с начала 2018 года производится постепенное внедрение 4-го уровня 
бюджета и распределение налоговых поступлений по Акиматам городов и сельских округов.

На территории Абайского района выделено 5 таких  населенных пунктов и сельских 
округов, а именно: 

- г. Абай (п. Вольный в том числе), БИН 050140004768,
- п. Топар, БИН 950440001049,
- п. Южный, БИН 950440001257,
- п. Карабас, БИН 950440001089,
- п. Дубовка, БИН 950340001114. 
С 1 января текущего года подлежат зачислению напрямую в сельские бюджеты сле-

дующие виды налогов: 
- индивидуальный подоходный налог по доходам, не облагаемым у источника выплаты 

(КБК 101202) - по месту осуществления деятельности ;
- налог на имущество физических лиц, имущество которых находится на территории 

города районного значения, села, поселка, сельского округа (КБК 104102) - по месту на-
хождения объекта ;

- налог на транспортные средства с юридических и физических лиц, зарегистриро-
ванных в городе районного значения, поселке, селе (КБК 104401 - по месту регистрации 
объекта, КБК 104402 - по месту жительства физического лица) ;

- земельный налог на земли населенных пунктов с юридических и физических лиц, 
земельный участок которых находится в городе районного значения, поселке, селе (КБК 
104302 - по месту нахождения объекта) ;

Оплата вышеуказанных налогов должна осуществляться на БИН Акимата соответству-
ющего населенного пункта.  При условии нахождения объекта в другом населенном пункте 
Абайского района, не выделенном для цели реализации бюджета местного самоуправ-
ления, оплата налогов производится на БИН УГД Абайского района, БИН 980640000886  
(как ранее).

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, объекты которых находятся 
на территории сельских округов, переходящих на самостоятельный бюджет, в формах на-
логовой отчетности с 2018 года указывают БИН аппаратов акимов города районного значе-
ния, села, поселка, сельского округа для корректного отражения начислений по налогам. 

Управление государственных доходов 
по Абайскому району


