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қиқатА Б А Й

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

ӘРІПТЕСІМІЗ 
– ҮЗДІКТЕР 

ҚАТАРЫНДА
Қазақстандық денсаулық сақтау 

қызметкерлерінің салалық кәсіподағы 
2018 жылдың сәуірінен бастап журнали-
стер арасында Астананың 20-жылдығына 
арналған «Ақ халатты абзал жандар» атты 
республикалық байқау жариялаған-ды. 

Журналистер арасындағы байқауды 
Қазақстандық медицина қызметкерлерінің  
салалық кәсіподағы ұйымдастырған. Оған 
Қазақстан бойынша бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері қатысқан көрінеді. 
Екі ай ішінде байқау комиссиясына   67 
материал келіп түскен. Олардың арасында 
электронды ақпарат құралдары мен басы-
лымдар да бар. 

Конкурс нәтижесі бойынша біздің 
газеттің қызметкері  Надирова Зылиха 
Сапияновна жүлдеге ие болды. Зылиха 
Сапияновна, сізді қол жеткізген жүлдеңізбен 
құттықтаймыз. Еңбегіңіз  бен жұмысыңызға 
шығармашылық табыс тілейміз!  Әрдайым 
биіктерден көріне беріңіз! 

25 июля 2018 
года в здании рай-
онного дома куль-
туры состоялось 
заседание кругло-
го стола на тему: 
«Реализация се-
мейно-демографи-
ческой политики 
в Абайском райо-
не».  Цель круглого 
стола - создание 
организационных 
и методических ус-
ловий для популя-
ризации семейных 

ценностей и психоло-
гической подготовки 
молодых людей Абай-
ского района к семей-
ной жизни. 

В мероприятии  
п р и н я л и  у ч а с т и е 
секретарь Караган-
динской областной 
комиссии по делам 
женщин и семейно-
демографическ ой 
политике Бекимова 
Корлан Сабетовна, 
член Карагандинской 
областной комиссии 
по делам женщин и 
семейно-демографи-
ческой политике, член 
Ассоциации деловых 
женщин Карагандин-
ской области Ерме-
кова Гульнар Сальке-
евна, член областной 
Комиссии по делам женщин и семейно-демо-
графической политике, член Совета деловых 
женщин Карагандинской области Исина 

Реализация семейно-демографической 
политики в Абайском районе

Венера Абдугалиевна. 
Государственная семейная политика явля-

ется составной частью социальной политики 
Казахста-
на и пред-
ставляет 
с о б о й 
систему 
п р и н ц и -
пов, оце-
нок и мер 
организа-
ционного, 
экономи-
ческого, 
п р а в о -
вого, на-
у ч н о г о , 
информа-
ционного 
и кадро-
вого обе-
спечения, 
н а п р а в -
л е н н у ю 
на улуч-
шение ус-

ловий и повышение качества 
жизни семьи. 

С приветственным сло-
вом выступила  заместитель 
акима Абайского района Джу-
нуспекова Асем Айтжановна. 
Панасиди Оксана Юрьевна 
презентовала проект, реа-
лизуемый ЧУ «Позитивное 
развитие» - «Подготовка мо-
лодых людей к семейной 
жизни», рассказала о меро-
приятиях, запланированных 
в рамках проекта. 

С докладами выступили: 
руководитель РАГС Абай-
ского района Араонова А.Д., 
которая привела статистику 
по разводам в Абайском рай-
оне, судья Абайского района 
Мирзалинова Г.Х. озвучила 

основные причины развода в Абайском рай-
оне, руководитель ГУ «Отдел образования 
Абайского района» Курпешова Б.К. привела 
статистику за 2017г.-2018г. по лишению и 
ограничению родительских прав в Абайском 
районе. На круглом столе присутствовала 
доцент КГМУ, кандидат медицинских наук, 
врач-психиатр высшей категории, психотера-
певт Мациевская Л.Л. Лариса Леонардовна 
выступила с докладом «Научный взгляд на 
семейно-демографические проблемы в со-
временной реалии». 

Своими успехами в семейной жизни поде-
лилась современная многодетная семья - Ка-
сенова Баян  и Нокешов Мади . Они счастливы 
в браке 14 лет и воспитывают 6 детей. 

По завершению круглого стола все при-
сутствующие приняли активное участие в 
обсуждении актуальных на сегодняшний день 
тем – «Рост разводов в Абайском районе» 
и «Подготовка молодых людей к семейной 
жизни».

Соб.корр.

ЖАҒЫМДЫ 
ЖАҢАЛЫҚ

И СНОВА 
ЛУЧШИЕ

В Караганде были объявлены имена 
победителей республиканского конкурса 
среди СМИ «Ақ халатты абзал жандар». От 
Карагандинской области награду получили 
шесть журналистов. 

Конкурс среди журналистов был объ-
явлен Казахстанским отраслевым про-
фсоюзом работников здравоохранения. 
Его посвятили 20-летию столицы. Заявки 
на участие подали представители СМИ со 
всего Казахстана. За два месяца в конкурс-
ную комиссию поступило 67 материалов 
о работе организаций здравоохранения, 
отраслевого профсоюза.

По результатам конкурса одним из по-
бедителей стала наша коллега Надирова 
Зылиха Сапияновна.

Уважаемая, Зылиха Сапияновна! По-
здравляем Вас с заслуженной победой! 
Хотим от души пожелать Вам дальнейших 
профессиональных успехов и достижения 
установленных целей. Пусть накопленный 
опыт и мудрость помогут достичь вам но-
вых высот! Желаем, чтобы Удача, Успех и 
Вдохновение всегда были вашими верными 
спутниками, а здоровье и благополучие 
– были на высшем уровне в вашей заме-
чательной жизни!
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ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ
Ауыл шаруашылығының 

қарқынды дамуы
Бүгінде әлем Төртінші өнеркәсіптік револю-

ция дәуіріне, технологиялық, экономикалық және 
әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды 
өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. Елбасы 
биылғы Жолдауында да ауыл шаруашылығы 
субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс 
істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керектігі 
жайлы айтылды. Мемлекет бизнеспен бірлесіп, 
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың 
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге және 
ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту 
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын 
сақтай отырып жүргізілуі қажеттігін баса айт-
ты. Ауыл шаруашылық саласы аса күрделі, 
ауа-райына басыбайлы тәуелді, кейбір өзекті 
мәселелері қордаланып қалғанымен, әрбір 
мемлекеттің тәуелсіздігі мен бас бостандығының, 
байлығы мен қауыпсіздігінің кепілі мен негізі. 
Егемендігіміздің алғашқы күнінен бастап Елбасының тікелей қадағалауы мен тапсырмасы бой-
ынша ауыл шаруашылығын дамытуға әсер етіп, ықпал жасайтын негізгі заңдар қабылданды. 
Яғни, жер, астық, шаруа қожалықтары туралы және тағы басқа қабылданған заңдар, ауыл 
шаруашылығының алға басып, дамуына негіз болды. Өмір талабына сай келетін өзгерістер 
мен толықтырулар негізгі заңдарға үнемі енгізіліп тұрады. Бұл жүйелі түрде өтетін істер оң 
нәтиже беруде.

«Қыста малыңды бақ, жазда шөбiңдi шап» деп дана халқымыз тегін айтпаса керек. 
Сондықтан, қолда бар мүмкіндікті тиімді пайдаланып, жаз бен күзгі науқандық жұмыстарды 
ұйымшылдықпен атқару басты талаптың бірі. Осыны ескерген шаруалар қазір барлық күш-
жiгерді осы мақсатқа жұмылдырып, егін орып, мал азығы қорын дайындау қамына кірісетін 
күн де алыс емес. 

Абай ауданының ауыл шаруашылық бөлімі ММ

Қазіргі қоғамда тіл – қоғам мен ұлтты құру – 
мемлекеттің негізгі функцияларын  жүзеге  асы-
ру   үшін   ең   маңызды   құрал. Осы құралдың 
қаншалықты жарамдылығы, дұрыстығы және 
жалпы  мемлекеттік    бағдарға     сәйкестігіне     
байланысты биліктің де, қоғамның да жағдайы 
қалыптасады.

Тіл жүйелерінде әдетте реформаға тілдің 
екі деңгейі ұшырайды: жазу және лексика. Ең 
талқыға салынатын тіл реформалары жазу 
реформалары болып табылады. Тіл жаңғыруы 
бұл реформаны білім жиынтығын алудың ең 
тиімді құралы ету үшін танылған. Жаңа әліпби, 
ең алдымен, прагматизм қағидаларына жауап 
беруі қажет.

Қазақстанда жазу реформасының 
мәселелері тәуелсіздік алған сәттен бастап 
көтерілді. Елбасы 2006 жылғы қазан айында 
Қазақстан халқы Ассамблеясының отыры-
сында сөз сөйлей отырып, алғашқы рет 
коммуникациялық кеңістікте латын әліпбиінің 
айрықша үстем рөлін ерекшелеп өтті.

2012 жылғы желтоқсан айында Президент 
Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегия-
сы» Жолдауында қазақ әліпбиін латынданды-
ру тақырыбын жандандырып, 2025 жылдан 
бастап оны латын графикасына көшіруге 
тапсырма берді.

«Біздің балаларымыздың болашағы үшін 
біз осы шешімді қабылдауға тиіспіз, – деді 
ол, – және бұл біздің әлеммен бірлесуімізге, 
балаларымыздың ағылшын және интернет 
тілдерін терең меңгерулеріне жағдай жа-
сайды, және ең бастысы – бұл қазақ тілін 
жаңғыртуға серпін береді».

2017 жылғы 12 сәуірде Мемлекет бас-

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ - 
ТІЛ РЕФОРМАСЫНЫҢ БІР 

САТЫСЫ
шысы өзінің «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 
қазақ жазуын   латын   әліпбиіне   көшірудің   
кезеңдік   бөліктерін нақты анықтады. Осы-
лайша қоғамдық сананы толық масштабты 
жаңғырту басталды.

Жазуды жаңғырту қазақ тілін әлемдік 
қ о ғ а м д а с т ы қ т а ғ ы  ба рл ы қ  т і л д е р ге 
жақындастыру қажеттілігімен шартталған. 

Латын жазуын енгізу – бұл тек әліпби 
мен жазуды ауыстыру мәселесі ғана емес, 
бұл үлкен идеологиялық және экономикалық 
әртараптандыру. Басқаша айтқанда, жазу 
реформасының өзі  қоғамдық сананы 
жаңғыртудың іргетасы болып табылады.

Реформа келесі негізгі үш факторға 
негізделеді:

- Жалпы қазақстандық бірегейлікті 
нығайту қажеттілігі; Қазақстанның бәсекеге 
қабілеттілігін күшейту; Мәдени ашықтық және 
ғылым мен инновация салаларының жетекші 
тілдерімен өзара әрекеттестікті арттыру.

Мемлекетт і к  т ілд і  дамыту,  руха -
ни құндылықтарды сақтау, қазақстандық 
патриотизмді  тәрбилеус із  елд ің  ру -
хани жаңғыруы мүмкін емес. Мемлекет 
басшысының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласының негізгі 
аспектілері болып ұлттық мәдениет пен тарих 
дамуына көзделу анықталды.   

Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі ММ 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ
«Дорожная карта бизнеса – 2020»

в целях посткризисной поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства»
Глава государства в ежегодном Послании 

народу Казахстана «Новые возможности раз-
вития в условиях Четвертой промышленной 
революции» отметил необходимость продол-
жения работы по улучшению бизнес-климата, 
сокращения издержек для предпринимателей.

Развитие малого и среднего предприни-
мательства сегодня является приоритетной 
сферой государственной экономической поли-
тики. Малый и средний бизнес занимает одно 
из ключевых мест  в экономике нашего района.

Реальной поддержкой бизнесу стала 
реализация новой программы Развития про-
дуктивной занятости и массового предпри-
нимательства на 2017-2021 годы. В рамках 
второго направления программы бизнесу 
предоставлена возможность бесплатного 
обучения с предоставлением стипендии, 
получения микрокредитов и гарантий. Всего 
по проекту «Бастау-Бизнес» обучено 92 пред-
принимателей.

С начала текущего года в центре под-
держки предпринимателей обратилось 244 
человек, оказано 976 консультаций по разъ-
яснению мер по государственным программ.

Также в текущем году продолжилась 
поддержка предпринимателей по Единой 
программе «Дорожная карта бизнеса 2020» 
(далее – «ДКБ 2020»).

Основной целью программы является - 
обеспечение устойчивого и сбалансированно-
го роста регионального предпринимательства 
в несырьевых секторах экономики, а также 
сохранение действующих и создание новых 
постоянных рабочих мест.

В  рамках Единой программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020» в 2017 году одобрены и 
профинансированы 8 проектов с  кредитным 
портфелем 350,5 млн.тенге и  создано 9 новых 
рабочих мест, в том числе:

- в части «субсидирования процентной 
ставки по кредитам» поддержано 7 проектов 
на приобретение спецтехники, пополнение 
оборотных средств, пролонгацию договоров 
на общую сумму 347,5 млн.тенге, с созданием 
8 новых рабочих мест. 

В рамках Единой программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 
2020» с 14 июня по 28 июня текущего года в 
Управление предпринимательства Караган-
динской области подано 6 заявок для участия 
в конкурсе по предоставлению начинающим 
предпринимателям, молодым предпринимате-
лям, женщинам, инвалидам и лицам старше 
50 лет государственных грантов (на создание 
собственного бизнеса). 

Важным направлением «ДКБ 2020» яв-

ляется нефинансовая поддержка предприни-
мательства. Данное направление поддержки 
включает комплекс проектов по обучению 
основам ведения бизнеса и консультацион-
ному сопровождению потенциальных и на-
чинающих предпринимателей.

В целях широкого привлечения населения 
к активному участию в Программах под-
держки предпринимательства проводится 
разъяснительная работа специалистов заин-
тересованных государственных органов, реги-
онального филиала АО «ФРП «Даму», Фонда 
финансовой поддержки сельского хозяйство и 

представителей палаты 
предпринимателей.

В районной газете 
«Абай Ақиқат» публи-
куются информации о 
развитии предпринима-
тельства и о мерах госу-
дарственной поддержки.

Большим подспо-
рьем для бизнеса стали 

и гранты акимов из местных бюджетов. По ито-
гам 1 полугодия 2018 года выдано 2 гранта на 
сумму 600 тыс.тенге на развитие и поддержку 
молодежного предпринимательства.

В этом году наша задача максимально 
использовать накопленный потенциал наших 
предпринимателей. Для поддержки малого и 
среднего предпринимательства 27.12.2017 
года в программу «Дорожная карта бизнеса 
2020» внесены ряд поправок в части исклю-
чения субъектов крупного бизнеса, внедрения 
«плавающей ставки» и т.д., в Программу 
развития продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства включен новый 
инструмент грантового финансирования. С 
этого года началась реализация региональ-
ной программы «Даму-регионы». Конечно, 
еще имеется немало вопросов, которые нам 
необходимо будет решить. И в своей деятель-
ности мы, в первую очередь, будем исходить 
из задач, поставленных Главой Государства в 
своем Послании народу Казахстана «Новые 
возможности развития в условиях Четвертой 
промышленной революции».

Е.Кисраунов
Руководитель ГУ «Отдел предприни-

мательства и промышленности Абайско-
го района»

СВЕТСКОСТЬ – ПРИНЦИП 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Глава государства подписал Указ «Об утверждении Концепции государственной политики 
в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017–2020 годы». Одной из главных ее целей 
является  укрепление светских устоев государства. 

Казалось бы, понятие «светскость» отдаляет государство от религиозной сферы,  наряду 
с этим в Законе РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» подчеркнуто, 
что никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений отказываться от испол-
нения обязанностей, предусмотренных Конституцией и законами Республики Казахстан. Это 
означает то, что, признавая невмешательство во внутренние дела религиозных объединений, 
государство оставляет за собой право реагировать на деятельность верующих и религиозных 
объединений в случае нарушения ими законодательства Республики Казахстан, причинения 
ущерба законным интересам граждан, организаций и государства в целом.

Важно отметить, что светские основы государственного устройства непосредственно об-
уславливают действующие принципы свободы совести в республике. Свобода совести при 
этом означает гарантированное законами государства право людей мыслить и поступать в 
соответствии со своими убеждениями, самостоятельно определять свое отношение к религии. 

Прямое или косвенное ограничение прав или установление каких-либо преимуществ граж-
дан, в зависимости от их отношения к религии, или возбуждение связанных с этим вражды и 
ненависти, либо оскорбление чувств граждан, а также осквернение почитаемых последователя-
ми той или иной религии предметов, строений и мест, влекут ответственность, установленную 
законодательством Республики Казахстан.

В светском Казахстане государство способствует установлению отношений взаимной тер-
пимости и уважения между гражданами, исповедующими религию и не исповедующими ее, а 
также между различными религиозными объединениями.

Отдел внутренней политики, культуры и развития языков

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО
Духовное согласие - путь к 
процветанию государства
Казахстан известен во всем мире своей многонациональной культурой и опытом мирного 

соседства множества этносов и по праву признан международным сообществом образцом 
мира и согласия, диалога культур и религий. Президент нашей страны Н.А.Назарбаев отмечал: 
«Казахстан сегодня выполняет функцию одного из важных международных центров межкуль-
турного и межконфессионального диалога». 

Духовно-нравственная ситуация на планете вызывает тревогу. И мы не стоим в стороне от 
глобальных событий. Во многом изменилась роль и место религии в современном казахстан-
ском обществе. Сегодня - это важный компонент социальной и духовной жизни. Именно через 
религию люди стремятся возродить традиционные ценности и нравственные устои.

Поэтому библиотеки нашего района считают эту тему одной из самых важных, работая 
по программе «Согласие: духовный поиск». Ее цели и задачи: правовое и информационное 
просвещение в вопросах религии, пропаганда народных праздников, обычаев, традиций на-
родов Казахстана, информационное освещение конфессиональной политики в Республике 
Казахстан. Для этого в библиотеке создан богатый книжный фонд. Он представлен яркими 
иллюстрированными книгами «Мусульманские праздники и святыни», «Библейские заповеди», 
«Иллюстрированное Евангелие», «Святые Петр и Феврония - покровители семьи», книги из 
серий «Религии мира» и «Грандиозный мир». Большой интерес у читателей вызывают свя-
щенные книги «Коран» и «Библия». 

Познать историю ислама помогают книги: М. Исаұлы «Иман мен дәстүр хикметтері», 
«Дінтұтқа»,  Г.Гизданова «Мир ислама в лицах», Доктора Рахмана «Краткая история ислама», 
«Организация исламского сотрудничества», «О Главном духовенстве Казахстана», «Мухаммад. 
Краткая биография» и другие. 

  О  реализации важнейшей инициативы Лидера нации по созыву Съезда лидеров мировых 
и традиционных религий рассказывает книга «Благословенный диалог». Книги экспонируются 
на выставках: «Бейбітшілік пен келісімде өмір сүру», «Халық достығы - әдебиеттер достығы», 
«Духовное согласие – история и современность», «Ассамблея народа Қазахстана – фундамент 
политической стабильности», «Сокровище вечной мудрости».

 Духовное единение людей разных культур и вероисповеданий является стратегическим 
фактором стабильности и устойчивого развития  государства. Недопустимы силовые методы 
решения мировоззренческих вопросов. Единственный путь их решения – путь диалога. Поэтому 
в центральной районной библиотеке действует диалоговая площадка «Актуальный разговор», 
на которой встречи проходят в форме диалога, дискуссии. Участники высказывааются по 
актуальным темам: «Казахстанский патриотизм - залог успеха», «Духовность – путь к  миру и 
согласию». Проводятся часы духовной культуры «Духовное согласие – единственный путь к 
миру и спокойствию», уроки толерантности  «Толерантность – путь к миру и согласию». 

Духовное согласие – это главное достижение Казахстана, одно из основных нравственных 
и культурных ценностей представителей разных вероисповеданий и этносов, которое консо-
лидирует, объединяет нас в Единую Нацию процветающего государства. 

С.Бакирова, библиотекарь центральной районной библиотеки г.Абай
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Өтк ен  жылы б і зд ің  не г і з г і  к үш ім і з 
Елбасымыздың «100 нақты қадам» Ұлт жоспа-
рында бірілген тапсырмаларды сапалы атқаруға 
бағытталған болатын.

Бүгінгі күні біз Ұлт жоспарының алғашқы 
бағытының 15 қадамынан 13-інсәтті іске асырдық.

Мемлекет басшысының Жолдауы еліміздің 
2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспа-
ры, мемлекеттік қызмет және жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндамалар 
мен мемлекеттік аппараттың одан әрі даму 
басымдылықтарыайқындылды.

Басты бағыт  –  қалыптасқан кәс іби 
с т р ате г и я л ы қ  м е м л е к ет т і к  қ ы з м ет те н 
инновациялыққа ауысу бойынша негізгі міндет.

Мемлекет басшысы өзінің жыл сайынғы 
Жолдауында атап өткендей, Қазақстанда табы-
сты жұмыс істеп келе жатқан сауда экономика 
моделіқалыптасты.

Өткен жылдан бастап «Цифрлық Қазақстан» 
бағдарламасына бастама берген Еліміздің Үшінші 
жаңғыруы іске асырылуда.

Жаһандық экономикалық дағдарысқа 
қарамастан,  қаз ірг і  таңда мемлекетт ік 
саясаттың стратегиялық бағытын тиімді іске 
асырунәтижесінде, жалпы ішкі өнім 4,1(төртте 
бір) пайызға(2016 жылғы 1% салыстырғанда)
өсуінеқол жеткіздік.

Оған сыбайлас жемқорлық шараларын 
қабылдау едәуір ықпал етті. Сыбайлас жемқорлық 
деңгейінің төмендеуі мен жалпы ішкі өнімнің өсуі 
арасындағы байланыстыру халықаралық валюта 
қорымен белгіленеді. 

Сыбайлас жемқорлықтан еркін, құқықтық 
мемлекетке ауысу шеңберінде азаматтарды және 
бизнесті сенімді құқықтық қорғауды қамтамасыз 
ету, сондай-ақ, мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
цифрлық саласына максималды жағымды 
әлеуметтік-экономикалық және инвестициалық  
ахуалды қалыптастыру қажет.

***
Последовательно реализуя поручения Главы 

государства, мы сформировали профессиональ-
но-стратегический государственный аппарат. 

Нашей следующей амбициозной задачей 
является переход к инновационной государствен-
ной службе, ключевая составляющая которой 
– качество человеческого капитала.

Совершенствуются подходы по отбору и 
найму госслужащих. Так, внедрена практика 
обязательного написания эссе для управленче-
ского блока.

Введены практико-ориентированные про-
граммы обучения в Академии государственного 
управления, разработанные в партнерстве с 
типовыми ВУЗами мира. Создана единая система 
обучения госслужащих с центром в Академии и 
ее филиалами в регионах. Реализуется проект 
«Цифровая Академия».

С целью дальнейшей профессионализации 
и мотивации государственных служащих на базе 
четырех органов в пилотном режиме апробиру-
ется система оплаты труда на основе факторно-
балльной шкалы.

Уже сегодня в этих органах сотрудники 
получают за свою работу в среднем в два раза 
больше, чем раньше. По результатам эффек-
тивности работы за год бонусы составят от 4 
окладов и выше.

Мы перешли к активной фазе реализации 
данного направления. Уже сегодня промежу-
точные итоги демонстрируют положительную 
кадровую динамику и рост конкуренции.

Отток кадров в трех пилотных органах (Агент-
ство, Акиматы г.Астаны и Мангистауской области) 
снизился в 2 раза, конкурс на одно место вырос 
в 3 раза.

А в Министерстве юстиции сменяемость 
сведена к минимуму и отмечается 2-кратный рост 
приема сотрудников с зарубежным образовани-
ем, что увеличило на 6% количество служащих, 
владеющих английским языком.

Выступление Председателя Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции Алика 

Шпекбаева на расширенном заседании коллегии госоргана, 20.07.2018г.
 Переход на новую систему оплаты труда 

запустил трансформационные процессы.
Многие из вас прекрасно знают принцип 

Парето, когда 80% всей работы в организации 
выполняют 20% сотрудников. Думаю, что это 
соотношение в какой-то мере справедливо и для 
государственной службы. 

Полгода назад преимущественно за счет 
вакансий мы оптимизировали штатную числен-
ность центрального аппарата Агентства на 30%, в 
территориальных подразделениях – на 10%, этот 
уровень планируется довести до 20%.Принятые 
меры на центральном уровне позволили дополни-
тельно увеличить зарплаты сотрудников до 60%.

Хотел бы особо отметить, что сегодня тренд 
на оптимизацию задан лично Президентом.

Несмотря на проводимую оптимизацию, 
работа в Агентстве не остановилась, а стала 
ощутимо эффективней благодаря экономической 
мотивации. Теперь каждый ориентирован на до-
стижение конкретных результатов в кратчайшие 
сроки. 

Создали Общий центр обслуживания по 
кадровому делопроизводству. Следующие шаги 
– это централизация госзакупок и юридической 
службы. 

В результате сокращено 147 кадровых еди-
ниц. Ежегодная экономия составит свыше 432 
миллиона тенге. 

Сэкономленные средства руководители го-
сорганов вправе использовать для повышения 
заработной платы работников за счет надбавок, 
направленных на стимулирование продуктивного 
и честного труда (ст. 53 Бюджетного кодекса).

В целом, на сегодня по стране в подведом-
ственных организациях задействовано 1,5 млн. 
человек, с фондом оплаты труда в 2 трлн. тенге. 
В Правительстве прорабатывается вопрос по их 
оптимизации и консолидации.

Применяемые меры вкупе позволят поэтапно 
перейти на новую систему оплаты труда путем 
изыскания внутренних резервов.

Сейчас мы прорабатываем вопрос расши-
рения права по оптимизации административных 
расходов, а также штата и стоимости услуг под-
ведомственных организаций.

Руководители будут обязаны обучить и трудо-
устроить высвобождаемых сотрудников.

***
В странах ОЭСР, помимо конкурентоспособ-

ной заработной платы служащим предоставля-
ется солидный социальный пакет.

С целью повышения привлекательности 
государственного аппарата, как работодателя, 
нами прорабатывается вопрос по усилению со-
циального обеспечения служащих.

В настоящее время, изучается введение 
льготного жилищного и пенсионного обеспечения, 
создания условий для оздоровления.

Нами в Алматинской области практически 
решен вопрос обеспечения жильем своих со-
трудников. Завершается строительство 2 много-
квартирных домов (60 квартир и 40 квартир).

В г.Астане и Акмолинской области дан старт 
аналогичным проектам. Другим регионам следует 
последовать примеру своих коллег.

Также необходимо активно использо-
вать потенциал инициативы Главы государ-
ства«7-20-25», которая предоставляет возмож-
ность приобретения жилья на льготных условиях.

Еще один проект Агентства – установление 
гибкого графика рабочего времени.  Для со-
трудников, имеющих детей, которых ежедневно 
необходимо отвозить в сады и школы, рабочий 
день начинается в 9.30 утра. Также две трети 
служащих изъявили желание увеличить время 
обеденного перерыва. Для них рабочий день 
заканчивается на полчаса позже – в 19.00 часов.

Подобные подходы применяются в других 
государственных органах (МИР). В случае поло-
жительной апробации проекта, он будет ретран-

слированна государственную службу. 
***

В контексте идеи Главы государства «Ру-
хани жаңғыру» государственными служащими 
реализован ряд социальных проектов в рамках 
инициативы «добрых дел», о которых вы знаете. 
В их основе, заложен девиз «наш долг – служение 
народу». 

Я хотел бы акцентировать внимание на 
благотворительном забеге «Алға басу – движе-
ние вперед». По всей стране государственные 
служащие направили более 11 миллионов тенге 
фонду «Добровольное общество «Милосердие».

Д е я тел ь н о с т ь  п р о е к т н о й  к о м а н д ы 
«Өзгерістерді өзіңнен баста» находится на осо-
бом контроле.

Коллеги, ежедневно выполняя свою работу 
помните, что вы, в первую очередь, служите 
народу.

Надо с душой относиться к делу! 

***
Немаловажный приоритет – обеспечение 

качественного оказания услуг населению.
В целях построения сервисного государства 

продолжается масштабная автоматизация го-
сударственных услуг и интеграция баз данных 
госорганов. 

Благодаря активной совместной работе с 
Правительством, интеграция с порталом «элек-
тронного правительства» возросла на 15%за 
полугодие (в целом 27%,107 систем из более 
400), в то время как в течении предыдущих 10 
лет (с 2008 года по 2017 год)она составила лишь 
12%(50 систем).

В результате,сегодня78%(73% в 2017 году) 
госуслуг оказываются в электронной форме 
и через Госкорпорацию «Правительство для 
граждан», что привело к сокращению бытовой 
коррупции в этой сфере более чем на две трети.

Серьезный импульс этому придает государ-
ственная программа «Цифровой Казахстан». Наш 
вклад в ее реализацию –дальнейшее форсиро-
вание перевода госуслуг в электронный формат. 

 Количество допускаемых нарушений госу-
дарственными органами сократилось в 8 раз за 
последние два года (с 800 тыс. в 2016 году до 100 
тыс. в первом полугодии текущего года), в том 
числе, более чем в 4 раза несоблюдения сроков 
оказания госуслуг(2016 год – 13,4 тыс. фактов, 
2017 год – 3,1 тыс. фактов).

В целях исключения коллизий интерпретации 
(между отдельными правовыми актами выявлено 
порядка 180 несоответствий, правила и регла-
ментов, дублируют друг друга на 60%) и упро-
щения процесса оказания госуслуг Агентством 
внесены конкретные предложения по внедрению 
единого стандарта госуслуги. Данный вопрос 
прорабатывается совместно с Министерством 
информации и коммуникаций. 

***
Сегодня ключевую роль в обеспечении 

этики госслужащих играютСоветы и уполно-
моченные по этике.Акцент в их деятельности 
полностью смещен на профилактику этических 
нарушений,защиту прав и интересов государ-
ственных служащих и формирование позитивного 
морально-психологического климата. 

Институт уполномоченных по этике доказал 
свою состоятельность. Это подтверждается 
более чем десятикратным ростомколичества 
обращений в их адрес за последние два года (в 
2016 году -445 граждан, в 2017 году -3461, в 1 
полугодии 2018 года -6491).Количество проверок 
возросло на40%в сравнении с прошлым годом 
с связи с увеличением количества обращений 
граждан. Это свидетельствует о повышении 
доверия населения, а также увеличении доли 
граждан, готовых сообщить о неэтичном пове-
дении госслужащих.

***
В свете поручений Главы государства про-

должена системная работа по превенции кор-
рупции. Запущенные в пилотном режиме новые 
инструменты её профилактики доказали свою 
эффективность.

Внедрение проектного менеджмента в го-
суправлении стало своевременным решением 
имеющихся проблем. Активно работают три 
проектных офиса, наработанный опыт будет 
распространен на всю Республику. 

Во главе угла – широкое вовлечение граж-
данского общества в противодействии коррупции, 
защита прав граждан, предпринимателей и ино-
странных инвесторов.

Программа антикоррупционного сопрово-
ждения инвесторов вызвала позитивный резо-
нанс среди бизнес-сообщества. Мы наблюдаем 
значительный интерес крупных инвесторов и 
зарубежных экспертов. За неполный месяц с 
запуска инициативы, антикоррупционным сопро-
вождением удалось охватить 20 инвест-проектов 
на сумму более 750 миллиардов тенге.

Данную практику мы намерены внедрить во 
всех регионах страны. Таким образом, Агентство 
значительно увеличит свой вклад в экономиче-
ское развитие нашего государства и рост ВВП.

Ни у кого не должно остаться иллюзий каса-
тельно решимости Агентства жестко пресекать 
любые коррупционные проявления. В частности, 
это касается формирования в Казахстане благо-
приятного бизнес-климата.

Даже малейшее незаконное вмешательство, 
затягивание сроков или иные бюрократические 
«приемы» будут расцениваться как вызов дей-
ствующей антикоррупционной политике. Личные 
интересы должностных лиц, принимающих 
управленческие решения, не могут и не должны 
противоречить государственным.

Сегодня нами пересмотрены подходы к 
оценке результатов работы территориальных Де-
партаментов в сфере превенции коррупции. Мы 
сместили ориентиры с процессов на достижение 
конкретных результатов.

Нам важно сколько людей мы смогли защи-
тить от негативного воздействия коррупционных 
проявлений, разрушая при этом наработанные 
преступные схемы.

Искоренение бытовой коррупции, как и 
прежде, остается одной из ключевых задач 
Агентства.

В ближайшее время в рамках проекта «Сана-
лы ұрпақ» будут внедрены разработанные нами 
антикоррупционные стандарты в высших учебных 
заведениях страны.

Все проводимые мероприятия осуществля-
ются в тесном сотрудничестве с институтами 
гражданского общества. Выстроенный сегодня 
диалог будет и дальше развиваться в конструк-
тивном русле. Серьезное внимание уделяется 
проекту «Карта общественного контроля», 
направленного на обеспечение гражданского 
контроля за целевым использованием бюджет-
ных средств, в том числе на четвертом уровне 
бюджета.

Особую роль играют Специальные монито-
ринговые группы, ценностью которых являются 
неравнодушные граждане. Они по праву заслу-
жили доверие общества.

Необходимо сосредоточить усилия Агентства 
на реализацию рекомендаций Стамбульского 
плана действий ОЭСР.В частности, криминали-
зация обещания/предложения взятки, установ-
ление уголовной ответственности за незаконное 
обогащение посредством введения всеобщего 
декларирования расходов. 

Мы должны выработать твердый иммунитет 
и нулевую терпимость общества к коррупции 
посредством развития духовно-нравственных 
устоев, в тоже самое время принимать меры по 
повышению доверия граждан.

В рамках реализации Программы раз-
вития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства среди жителей Абай-
ского района  проведена информационно-
разъяснительная работа во всех населенных 
пунктах специалистами КГУ «Центр занятости 
населения акимата Абайского района»  со-
гласно графика, утвержденного заместителем 
акима Джунуспековой А.А.

На встречу были приглашены лица из 
числа безработных, малообеспеченных, 
самозанятых и нуждающихся в работе. 
Было обращено внимание на то, что первое 
направление программы направлено на обе-

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ
спечение участников программы техническим 
и профессиональным образованием и кратко-
срочным профессиональным обучением. На 
сегодняшний день направлено на краткосроч-
ное обучение 88 человек.

Второе направление«Развитие массового 
предпринимательства» предусматривает реа-
лизацию следующих задач: обучение основам 
предпринимательства по проекту «Бастау-
Бизнес», поддержка предпринимательских 

инициатив. Кредиты предоставляются для от-
крытия бизнеса, расширения существующего 
бизнеса, создания сельскохозяйственных 
кооперативов. Срок кредита/микрокредита 
- до 5 лет, для проектов в сфере животно-
водства и создания сельскохозяйственных 
кооперативов - до 7 лет; максимальная 
сумма кредита/микрокредита: в сельских 
населенных пунктах (вне зависимости от их 
административной подчиненности) и в малых 
городах - до 2,5 тысяч МРП, для развития 
якорной кооперации – до 5,0 тысяч МРП, 
номинальная ставка вознаграждения - не 
более 6% годовых;

Абайскому району на 2018 год выделено 
на микрокредитование 86 человек на сумму 
413,1млн. 

В ФФПСХ находятся  50 досье на сумму 
167 млн. 770 тыс.тенге. Одобрены 22 про-

екта на сумму 74млн. 200 тыс.тенге, из них 
15 человек получили микрокредит на сумму 
53 млн.тенге. 

Тр ет ь е  н а п р а вл е н и е  « Ра з в и т и е 
рынка труда через содействие занято-
сти населения и мобильность трудовых 
ресурсов»предусматривает реализацию сле-
дующих задач:содействие в трудоустройстве 
на свободные вакансии, создание социальных 
рабочих мест, организация молодежной прак-
тики, организация общественных работ.

Всего трудоустроено на постоянную рабо-
ту 1169 человек, направлено на социальные 
рабочие места 51 человек, на молодежную 
практику 30 человек, на общественные работы 
195 человек.

Специалистами были даны  ответы на все 
вопросы участников встречи.

КГУ «Центр занятости населения 
акимата Абайского района»
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Қазақ халқы – салт-дәстүрге өте бай 
ел. Бұл – оның мәдениетті әрі тәрбиелі ел 
екендігінің айғағы. Белгілі қоғам қайраткері, 
заңгер Н.Шайкенов: «Ұлт дәстүрі – заңнан 
биік», - деген. Демек, салт-дәстүрлі ел – 
мықты әрі тұғыры берік ел. Біздің халқымыз 
өз ұрпақтарына ғасырдан ғасырға ұлт 
қасиетін салт-дәстүрмен, өнегені  әдет-
ғұрыппен, үлгіні жөн-жосықпен, әдепті 
ырым, тыйыммен тәрбиелеп, ұлағатты ұл, 
инабатты қыз өсірген. Ұлттық тәлім, салт-
сана сабағы адамгершілік тәрбиесінің аса 
сенімді әрі ғажайып жол екенін көрсетті. 
Дана халықтың өзі жасаған осы әдет-ғұрып 
пен жөн-жосықты біліп, үйрену және өмірде 
қолдану – ағайынды адастырмас сара жол. 
Мұны отбасында ата-ана, мектепте ұстаз, 
көпшілік ортада ақсақалдар жастарға 
үйретіп, айтып отырса, ұтарымыз көп 
болар еді.

Айтұяқ. Көп салт-дәстүрдің бірі. Біреу 
қатты жараланса, өміріне қауіп төнсе немесе 
қиын жағдайға душар болса әдетте қазақ 
"ақсарбас" айтады. Ондайда малын сойып, 
құдайы тамақ береді. Бұрын қауіп-қатері ауыр 
жолға, мәселен, Отан қорғауға, қажылық 
сапарға, ауыр сырқаттан емделуге аттанатын 
болса, "айтұяқ" атап, жылқы соятын болған. 
Ел-жұртқа күні бұрын хабарлаған, жиналған 
жұрттың батасын алған. Жаугершілік заман-
дарда "айтұяқ" жиі берілген. Ежелгі аңыз-
әңгімелерде, ертегілерде, батырлар жырында 
кездесетін бұл сөз сирек айтылады. Оның 
орнына "жолаяқ" басым.  

Ақшомшы.  Кәсіптік айырбас. XVIII-XIX 
ғасырларда бел алып, кәдуілгі дәстүрге 
айналып кеткен. Тек мал шаруашылығымен 
айналысатын өңірдегілер диқаншылық ететін 
өңірдегілерге (Нұра, Шу, Талас, Сырдария) 
мал айдап барып, оған қап-қап астық алып, 
шом салған (жазының бір түрі) түйелерге ар-
тып қайтатын болған. Дәстүрдің "ақшомшы" 
атануы да сондықтан.  

Алапа. Ел тыныштығын күзеткен не ел 
қорғаған сарбаздарға берілетін азық-түлік. 
Бірақ ол халық ішінен жиналатын несібе. Ала-
па ел, жұрт аузында жиі айтылған әрі бірнеше 
мағынада қолданылған. Жаудан түскен олжа, 
еңбек жолымен табылған табыс та, алым 
түрлері де солай айтыла береді. Кей жерлерде  
жол-жора, берілетін сый-сияпат, кәде түрлері 
де "алапат" деп аталады.  

Ақ үй аманат. Тарихымызда "ақ үй ама-

ҚАЗАҚТЫҢ ЕЖЕЛГІ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРІ 
нат берген екен" деген сөз бар. 
Жаугершілік замандарда екі жақ 
мәмілеге келіп, бітімгершілікпен 
аяқталғанда, осы салт біткен істің 
айғағы ретінде жүрген. Мұндайда 
кінәлі жақ жеңілгендігін мойын-
дап,  бар сән-салтанатымен, дүние-
жиһазымен ақ үй аманат әкеліп 
тапсырған. Ол тек жеңілгендік айғағы 
емес, жеңген елді мойындаудың, 
ендігі татулықтың кепілі саналған. 
Оны бұзу – үлкен кінә. 

Біз шаншар. Еліміздің шығыс, 
оңтүстік жақтарында жаушы ор-
нына осы «біз шаншар» салты 
қолданылады. Ақсақал-қарасақалы 
аралас аралас бір топ ер адам 

бойжеткен қызы бар үйге қонақ болып түсе 
қалады. Бірақ қандай шаруамен жүргенін 
айтпайды. Елдің жағдайын, жұрт шаруасын 
сөз қылып, амандық білген болып, қонақасын 
ішкен соң аттанып кетеді. Әдеп бойынша ел 
ішінде бір топ адам бұлай жүрмейді. Олар 
кеткеннен кейін отағасы мен отанасы олар 
отырған жерді қарап, шаншулы бізді тауып 
алады. Бұл «сіздерде қыз бар, 
біздерде ұл бар, құда болайық» 
дегенді білдіреді. 

Денгене. Бұл ырым ұмытылып 
бара жатыр. 3-4 жігіт жиналып мал-
ды азаматтың үйіне денгенеге келдік 
дейді. Бұл келісті түсінген үй иесі 
бір семіз қойды сойып тастайды да 
етін түгелдей қазанға салып пісіреді.  
Келген жігіттер етті тауысып, сорпа-
сын да түгел ішу керек. Егер тауыса 
алмаса 2 есе айып төлейді яғни бір 
қойдың орнына екі қой. «Денгене»  
- сірне деп аталады. Оңтүстік облы-
старда 4-5 жанұя бірлесіп «денгене» 
-«сірне» жасайды. Аз болса тағы бір қой сойы-
лады. Кейбір өңірде  сірнені кәделі ас ретінде 
құдаларға тартады.

Өлі сыбаға. Сыбаға - құрметті алыс, 
жақын адамдарға сақталған. Өмірден өткен 
балықшының сыбағасын оның отбасына 
беріледі. Қазақ халқында отағасын жолғалтқан 
отбасына қолдан келген көмегін аямайды, 
үнемі көмектесіп отырады. Жалғыз қалған 
жесірге балықшылар ауға түскен балығынан 
үлес береді. Бұл көмектен ешкім бас тарт-
пайды, өйткені асыраушысы жоқ. Бұл тәртіп 
заңдастырылған. Егін жинап алған соң, 
аңшылықта мал түрінде бөліп берілген. 
Сонымен «өлі сыбаға» балықшылардың 
қайырымдық қоры. Өзен жағалауында көлге 
жақын тұрғандарға көрсетілетін көмек.

Шөміш қағу. Көктем келе қар кетіп, жер 
жіпсіп, көк шыға бастайды, бәйшешек шығады. 
Сәуір келе аспанды бұлт жауып, күн күркіреп, 
найзағай жарқылдайды. Үлкендер бұл күнді 
қуанышпен қарсы алған. «Күн күркіреді, 
көк дүркіреді»,- деп. Себебі, күн күркіресе, 
жаңбыр жауып, жер гүлденеді. Осы мезгілде 
қолдарына ағаш ожау алып, табалдырыққа 
қойып, маңдайшаға тигізіп: Сүт пен, айран 
мол болсын. Аштықпен, бақытсыздық алысқа 
кетсін. Халық тоқ болсын, жайдары жүзді, 
көңілді болсын – деп алғашқы көктемді 
күннің күркіреуі мен жаңбырды қарсы алған. 

Көктемде шығатын жуа, қымыздықты жеуге 
болатын – күн күркіремей жеуге болмайды.

Шөп сындыру. Бұл адамның бір жақсы 
ісіне риза болып, көз тимесін – деген ұғымнан 
туған. Сараң адам бір мырзалық, берегендік 
көрсетсе, асқа (дастарханға) шақырса, ал 
қорқақ адам бір ерлік іс көрсетсе – шөп 
сындырған.

Хан сарқыты. Хан сарқыты – басқа 
халықта жоқ. Хан атына мініп, Ордаға кірген 
соң ол хан болады. Хан болып, таққа отырады. 
Енді ханға малдың керегі жоқ - халықта болса 
хандікі болады, - деп ханнын малын бөлісіп 
алған, Ханның халықтың қамын ойлағаннан 
басқа жұмысы жоқ, - деп тұжырым жасаған. 
Хан сайлауында қатыса алмаған адамдарды 
дастарханға шақырып сыйлаған. Бұл хан үшін 
зор құрмет болған.

Белкөтерер. Қарт адамдарға көрсетілетін 
құрмет. Арнайы ас дайындалған. Ол кісілерге 
дәмді, жұмсақ, колориясы мол қазы, сары 
май, жент, қымыз, ақ ірімшік, т.б. дайындалған. 
Дайындалған тағамдарды көршілері, балала-

ры, жақын туыстар әкелген. Естеріне алып 
құрметтегендеріне риза болған кәрілер жақсы 
тілектерін айтып, бата берген. Бұл дәстүр ке-
лешекте жастарға үлгі болған. Қарт адамдарға 
қалай күтім көрсету керек екені жөніңде. 
«Белкөтерер» аурудан жазылып келе жатқан 
адамдарға жасалып берілген.

Бес жақсы. Бес жақсы. Атына заты сай 
«бес жақсыны» сыйға беретін адамдары: 
құрметтеп жақсы көретін бай адамға, мырзаға, 
батырларға, билерге құрметтеп сыйлаған 
сыйға лайықты, достықтың белгісі ретінде 
берілген. Құдалар арасында «бес жақсы», 
қалың мал, киіт ретінде берілген. «Бес жақсы» 
аса зор құрметтің, сыйластықтың, достықтың 
белгісі болған.

Бес жақсыға жататындар:
- Түйе – қара нар
- Жүйрік ат
- Парсы кілем – аса бағалы
- Алмас қылыш
- Бұлғын ішік
Осының ішінде біреуін 

қымбат  асыл тастармен 
безенд ір іл ген  сәукелеге 
айырбастаған. Бұл дәстүр 
байлықты, мырзалықты адам-
дар арасындағы сый құрметті 
білдіреді. «Бес жақсының» 
құны 4-5 ат болған.

Байлау. Тапқан әлде тапқан олжасын 
біреуге сыйлау. Мұны «байлау» деп атайды. 
Аңнан қайтқан адам алған түлкісін, қасқырын, 
қарсағын ауылдың үлкен ақсақалына байлай-
ды. «Байлау» - мырзалықты, сыйластықты 
білдіреді. Солай бола тұра алғашқы алған 
аңын ешкімге бермейді.

Баутағар. Аңнан қайтқан адам алғанын 
біреуге байлайды. Байланған кісі байлаушыға 
ақша не соған тұратындай зат береді. Бұл 
«баутағар» деп аталады. Байлауды алған 
адам «баутағар» бермесе, екінші рет оған 
«байлау» жоқ. «Баутағар» бермеген адам 
малынан айырылады деген ырым бар.

Жиен құрық. Қыздан туған балаға 
берілетін сыйлық. Қыздан туған бала «жиен» 
- деп аталады. Біздің халқымызда дәстүрлі 
тәртіп жиенге «жиын құрық» беріледі. Нағашы 
жұрты (анасының туыстары) «жиенқұрықты» 
беруге қарсы болмауы керек. Жиен құрықты 
үш рет орындайды. Жиенді ешуақытта 
өкпелетпейді.

Жол аяқ. Ұзақ жолға шығатын адам үйінде 
қой сойып, қонақ шақырады. Мақсаты аман-
есен қайтып оралуына, барған мақсатына 
жетіп қайтуға «жол аяқ» жасайды. Келушілер 
оған шын көңілден тілектес екендіктерін 
білдіріп  бата береді.

Қап қағар. Қыстың аяғында, көктемге 
қарай «соғым» еті бітеді. Қалған етті қап 
түбіне салып, сол күні қалған етті асып, шағын 
адам шақырып, сыйлайды. Бұл сыйлықты «ет 
қайтар» - деп атайды. Ал қалған етті (қаптағы) 
көршілерін шақырып, құрмет көрсетеді. Ол 
«қап қағар» деп аталады.

Қонақ асы. Қазақ халқы өте қонақжай 
екендігін көрсете білген. Бұл мырзалықты 
көптеген шетелден келген қонақтар да айта 
жүреді. Қонақты құрметтеп, қарсы алып, бар 
тәтті-дәмдісін қонағына береді.Тәуір асын 
қонағына сақтайды. Қонақ үш түрлі болады:

- арнайы  қонақ – әдейілеп шақырған қонақ 
, не келген қонақ.

- құдайы қонақ – жолда жүрген адам, ша-
руасымен жүрген адам.

- қыдырма қонақ –ауылының адамы – ас 
піскен кезде келе қалған.

Кейбір бай, атқа мінерлер қонағасы берме-
ген үйге айып салып кеткен. Айып түрі жылқы, 
түйе болған.

Дайындаған Меруерт Балкеева 

КӨЛІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІНЕ ОРАЙ

Елімізде тамыздың алғашқы жексенбісі - 
жарты ғұмырын шойын жолда өткізетіндердің 
кәсіби мерекесі. Теміржол бойында туып-өсіп, 
саналы ғұмырын осы салаға арнаған еңбек 
ардагерлерінің бірі әрі бірегейі – Атбекова 
фатима Лұқманқызы. Олай дейтін себебіміз 
Фатима апай бұл салада 40 жылдан еңбек етіп, 
тер төгіп, құрметті зейнет демалысына да осы 
жерден шыққан.  

Ес білгелі пойыз, вагон, теміржол деген 
сөздер оған жіті таныс. Себебі, әкесі Лұқман 
өмір бойы темір жол саласында еңбек етіп, 
зейнетке шыққан.  Бауырларының да, бәрінің 
илегені бір терінің пұшпағы. 

Фатима  Лұқманқызы –  тем іржол 
саласындағы тәжірибелі маман. Ол еңбек 
жолын ең алғаш рет 18 жасында дәнекерлеуші 
болып бастаған. Бұл 1966 жыл болатын. 
Қаршадай қыздың қолына дәнеркерлеу 
құралын алып, үлкендермен бірге иық тіресе 
жұмыс істеуі – алғашында көптің көңіліне күдік 
ұялатқанымен, соңынан мықты ерік-жігер мен 
талаптың арқасында ер адамның жұмысын 
нәзік жандылардың да атқара алатынын 
мойындатты. 

- Мен темір жол саласына сырттан келген 
адам емеспін. Әкем бар өмірін темір жолдың 
дамуына, өсуіне, өркендеуіне ар¬нады. 
Адал еңбек етіп, балаларына үлгі-өнеге 
болды. Сөйтіп, отбасындағы бауырларым 
мен апаларым да теміржолшы атанды. 
Бәрі де өз ісінің шебері, білгір маман. Біз өз 
маман¬дығымыз бен жұмысымызға бар күш-
жіге¬рі¬мізді салып, адал еңбек етіп келеміз. 
Те¬міржолшы мамандығын таңдаған жастарға 

ӨМІР ЖОЛЫ БОЛАТ ЖОЛМЕН ӨРІЛГЕН
да шыдамдылық пен ұқыптылықты 
үйре¬туден танған емеспіз, - Фатима 
Атбекова. 

Жастық жігермен аянбай еңбек 
етіп, темір тұлпардың да қыры-сырын 
меңгерген жас қыз депо басшылығының 
мақтау-марапаттарына ие болды. Ең 
алғаш дәнекерлеуші болып басталған 
еңбек жолы одан әрі қарай Қарабас 
станциясының техникалық қарау 
пунктінің машинист компрессорының 
оқушысы, кейін компрессор машинисі, 
цех  б р и га д и р і  б ол ы п  ж ұ м ы с ы н 
жалғастырды. Ал тоқсаныншы жылда-
ры кәсіподақ комитетінің басшылығына 
сайланып, қалалық кеңестің депутаты да 
болған. Қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласқан. Еңбек еткен жылдарында 
құрметке бөленіп, талай марапаттарға ие 
болды. Оның ішінде, ХІ бесжылдықтың 
екпендісі, теміржол кәсіподақ комитеті 
конференциясының Целинной темір 
жол төсбелгісімен, «Еңбек ардагері» 
медалімен, құрмет грамоталарымен  
марапатталды. 

А л а й д а ,  м а м а н д ы қ қ а  д е ге н 
адалдық оның өмірін әрі қарай да шой-
ын жалғастырды. Кәсіби маман зей-
нет жасына шыққанға дейін Қарабас 
станциясының вагон депосында  еңбекті 
ұйымдастыру және қалыптастыру бой-
ынша инженер болып жұмыс істеді. 
Өзіне артылған сенімге дақ түсірмей, 
жұмысын абыройлы атқарып келген Фа-
тима Атбекованың еңбегі еш кеткен емес. 

Фатима апайдың жолдасы кенші. Алайда 
тәжірибелі теміржолшының балалары да 
теміржол саласын таңдаған екен. Бүгінде екі 
қыз бір ұлы шойын жолдың бойынды еңбек 
етеді. 

Фатима Лұқманқызы - 40 жыл теміржол са-
ласында тер төкті. Қарапайым жұмысшыдан, 
қоғамдық жұмыстарға да белсене араласып, 
жоғарғы қызметке  дейін көтерілген. Бұл 
табандылық пен еңбекқорлықтың арқасы,-
дейді еңбек ардагері. 

Иә, адамды танытатын іскерлігі, білімі, 
парасаттылығы ғой. Бірақ адамның еңбегі 
алған орден, медальдарымен өлшенбеуге 
тиіс. Нағыз баға жұрттың оған деген ынта-
ықыласы, сенімі болса керек. Солай де-
сек те, ол «Еңбек ардагері» медалімен, 
қоғамдық жұмыстарға белсене қатысқаны үшін 
басшылықтың бірнеше мәрте Құрмет грамота-
сымен марапатталды. Қазір зейнет жасындағы 
сыйлы да құрметті теміржолшы, әрі құрметті 
қоғам белсендісі. Мұның өзі әріптестерінен оқ 
бойы озық тұрғанын айғақтағандай.

Қазіргі күні еліміздің темір жол саласында 
200 мыңға тарта адам қызмет ететінін ескер-
сек, қазақ темір жолына қызмет етемін деуші 
жастардың келешегі алда. Тек болат жолдың 
бойында еңбегімен ел мерейіне бөленген 
алдыңғы толқын ағалардың қызметін жады-
мыздан шығармайық. Бұл жолда Фатима 
Атбекова сынды ардагер теміржолшының 
өнегелі ісі үлгі болары сөзсіз.

Меруерт Арғын
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С нетерпением ждала школьная дет-
вора летних каникул, чтобы провести их в 
пришкольном  лагере «Ертегілер Елінде», 
который был торжественно открыт 1 июня, 
в День защиты детей. Педагоги подготовили 
интересную программу открытия лагеря «Дет-
ство – это счастье», с увлекательным  сцена-

рием и забавными играми, провели  конкурс 
рисунков на асфальте. Дети приняли участие 
в  празднике, организованном в сельском 
Доме Культуры, где ребят весело развлекали 
шутками, песнями и  аттракционом «Батут».

4 июня 2018 года  день начался с торже-
ственной линейки «Государственные симво-
лы – знаки Независимости». Был проведён 
конкурс рисунков «Национальные символы 
моей страны» и сочинений, посвященных Дню 
Государственных символов Республики Ка-
захстан.  В этот день дети посетили сельскую 
модельную библиотеку и клуб, где им были 
продемонстрированы уголки Государственной 
символики Республики Казахстан, рассказано 
об их истории.

На протяжении всего сезона детьми было 
посещено много интересных, возможно ранее 
им незнакомых мест. Таким событием стала 
экскурсия в  кинологический центр  п. Санго-
родок. Ребята смогли своими глазами увидеть, 
как и где воспитывают служебных собак, как 
проводят их дрессировку и обучение.

Экскурсия в Абайский многопрофильный 
колледж тоже оставила у детей неизгладимое 
впечатление. Они посетили музей колледжа, 
ветеринарное отделение, где содержат кроли-
ков,  операционную, где студентов колледжа 
готовят стать ветврачами, показали экспери-
ментальные теплицы, где выращивают овощи, 
цветы и их рассаду, лабораторный корпус с 
механизированными машинами и тракторами. 
Провели знакомство ребят с общежитием, где 
проживают во время учебного года будущие 
специалисты многопрофильного колледжа.

С гостевым визитом в пришкольный ла-
герь была приглашена команда пожарных  со 
спецмашиной. Ребятам наглядно показали, 
как оборудована пожарная машина и какими 
функциями она наделена. Продемонстриро-
вали пожарный рукав, лестницу, спецкостюм, 
и пояснили их предназначение.

Дружной командой педагоги и школьники 
ходили в поход. Красота родных мест, их 
зелень и величие, не оставили детей равно-
душными. Им было рассказано о деревьях и 
кустарниках, о травах, растущих в степях и на 
полях Казахстана. А после познавательных 
разговоров о природе, все вместе разводили 

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО СЕЗОНА 
ПРИШКОЛЬНОГО ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ 

«ЕРТЕГІЛЕР ЕЛІНДЕ» МИЧУРИНСКОЙ ОСШ
костер и запекали в нем картошку. 

Не менее ярким событием была поездка с 
детьми в г. Абай, где дети совершили веселую 
прогулку по парку города, поплавали и по-
резвились в детском бассейне,  в заключение 
путешествия посетили городской музей  Абая 
Кунанбаева.

На протяжении всего сезона в пришколь-
ном лагере « Ертегілер Елінде» с детьми 
проводились тематические инструктажи на 
темы «Правила поведения в музее, театре, 
библиотеке», «Пожарная безопасность в шко-
ле», «Правила безопасности при проведении 
спортивных игр», «Правила дорожного движе-
ния», «Правила личной гигиены», «Правила 
поведения на воде». 

Ребята с огромным любопытством изучали 
экспонаты школьного музея, который был соз-
дан силами  коллектива школы и односельчан. 
По крупинкам собиралось всё, что связано с 
историей КарЛага, о ветеранах  села Агрого-
родок и о нашей Мичуринской школе, а также 
предметы эпохи СССР.

Педагоги обучали детей технике «ори-
гами», изготовлению различных фигурок из 
бумаги. Были организованы занятия в летней 
английской школе, где ребятам представилась 
возможность улучшить свои знания английско-
го языка под руководством Будановой М.В.. 
Проводили различные викторины и конкурсы 
на разные темы, для закрепления получен-
ных знаний в процессе занятий педагогов с 
детьми в рамках плановых мероприятий при-
школьного лагеря. Ставили мини-спектакли по 
мотивам русских  народных и казахских сказок. 
Ребят занимало переодевание в разные ко-
стюмы и  опробование себя в роли сказочного 
персонажа. Ну и, конечно, прогулки на свежем 
воздухе, с играми и аттракционами, были не-
отъемлемой частью каждого неповторимого 
дня, проведенного детьми в пришкольном 
летнем лагере.

Очень грустно было расставаться педаго-
гам и ребятам по окончании первого сезона. 
Сказочный бал с креативными сказочными  
персонажами, веселыми частушками и за-
гадками, увенчал заключительный день пре-
бывания детей в пришкольном лагере. Ребята 
оставили письменные отзывы о проведенных 
днях в дружной компании и впечатлениях, 
полученных за период отдыха, которые оста-
нутся в архиве школы и будут вдохновлять 
педагогов на новые интересные проекты.  

О.Рыбакова 
педагог-психолог Мичуринской ОСШ 

Возможно ли такое, чтобы за одно путе-
шествие вы преодолели более 5000 км? И 
в памяти навсегда остались степи, пустыни, 
реки, горы и даже моря. Чтобы все объекты, 
встретившиеся по пути, являлись бесценным 
наследием предков, уникальным памятником 
истории, архитектуры, культуры, чтобы вся до-
рога стала одним большим открытием. 

Возможно, если вы путешествуете по 
Казахстану вместе с детьми пришкольной 

площадки «Ғажайыпстанға саяхат» КШДС 
«Таңшолпан».

Старт нашей экспедиции состоялся 1 
июня. Путешествие длилось 15 незабывае-
мых дней.

Наш туристический вояж стал незабывае-
мым открытием для всех детей. Большой ба-
гаж интересных знаний накопили наши юные 
путешественники за это время.  Отправляясь 
в путь, каждый становился исследователем. 

Проходят столетия и в потоке истории 
забываются детали, краски и лица. Но по бес-
крайним степям казахской земли развеваются 
сказы о трагических судьбах. В камнях, воде, 
воздухе и наскальных рисунках застыли ле-
генды воинственного степного народа. Каждый 
день наши юные туристы – исследователи,  
отправляясь в увлекательное путешествие, 
узнавали новые легенды древних городищ 
Отрар, Тараз, Туркестан, Сарашык, Испиджаб, 
Сыгнак, Тойма-кент и Ахыр-таш.

 «Есть в каждом названии – легенда своя, 
сегодня раскроем ее для тебя…», таким де-
визом наши путешественники начинали свой 

Волшебное путешествие по древнему 
Казахстану - возвращение к истокам… 

туристический вояж. Узнав легенды древних 
городов, ребята «провели раскопки», своими 
руками изготовили макет Древнего городища 
Ахыр-таш, глиняную посуду, предметы быта, 
соорудили и запустили аналог первого водо-
провода, найденного при раскопках древнего 
города Тараз.  

Провести параллель между деятельно-
стью древнего казахского народа и профес-
сиями современности помогли нам экскурсии 

в «Литературно-мемориальный музей Абая 
Кунанбаева», в городскую библиотеку, пожар-
ную часть и швейный цех «Стежок». 

В ключе исторических событий древнего 
Казахстана проходили занятия летней школы.  

По традиции наше путешествие закон-
чилось игрой – квестом «Взгляд в прошлое 
моей земли», кульминацией которой явилось 
поиск клада. 

Надеемся, что незабываемые впечатле-
ния останутся в памяти надолго у наших детей. 
Наше путешествие не заканчивается. 

Мы  считаем, что если каждый человек 
будет знать историю своей страны, то он на-
учится беречь и ценить свою Родину. Будущее 
– в нас, в памяти нашей о корнях своих. Пока 
живы люди – жива Родина. И будут они её 
прославлять не только в песнях, но и в делах 
своих. А они – это мы, во взрослой уже жиз-
ни. Но это уже будет другая страница нашей 
истории, её  летописи, которая не прервётся!

Н.Батырбекова 
начальник пришкольной площадки 

КШДС «Таңшолпан»

Лето – это своего рода мостик между за-
вершившимся учебным годом и предстоящим.  
Каникулы играют весьма важную роль для 
развития, воспитания и оздоровления детей. 
Во время летних каникул происходит разрядка 
накопившейся за год напряженности, восста-
новление израсходованных сил, здоровья, 
развитие творческого потенциала. 

Летний пришкольный лагерь – одна из 
наиболее востребованных форм летнего 
отдыха детей школьного возраста.  Летний 
отдых – это не только социальная защита, 
это и возможность для творческого развития 
детей, обогащения духовного мира и интел-
лекта ребёнка, радость общения, творческие 
открытия, оригинальные идеи. 

На базе Самарской общеобразовательной 
школы в течение многих лет успешно функци-
онирует пришкольный лагерь «Айналайын». 
Основная цель работы педагогического 
коллектива смены лагеря – создание необхо-
димых условий для отдыха и оздоровления 
учащихся школы  в летний период. 

 Реализация программы пришкольного 
лагеря осуществлялась в нескольких на-
правлениях:

-Спортивно-оздоровительное; 
- Здоровьесберегающее;
-Патриотическое;
- Художественно-творческое.
Вся воспитательная работа в пришколь-

ном лагере   «Айналайын” направлена на 

духовно-нравственное развитие, эстетическое 
и физическое воспитание ребёнка. Программа 
дневного пребывания учащихся в лагере на-
сыщена разными спортивно-познавательными 
развивающими мероприятиями и играми, 

которые способствуют активному отдыху вос-
питанников, а главное, формируют творческие 
способности детей. Они принимают активное 
участие в проведении игровых программ,   
больших коллективных делах лагеря.

С первого дня пребывания в лагере дети 
были окружены вниманием и заботой.   Кон-
троль за оздоровлением детей, их правиль-
ным питанием,  пропагандой здорового образа 
жизни были возложены на  медицинского 
работника Батаеву О.В.,  которая   ежедневно 
проводила минутки здоровья, используя раз-
личные формы работы.

Понятие «здоровый образ жизни» необхо-
димо закладывать еще в детстве. По опросам 
детей, многие  родители  ищут спасение в ме-
дикаментах, недооценивают силу воздействия 
на организм и эффективность таких факторов, 
как  двигательная  активность,  закаливание 
и др. Беседы, экскурсия в сельскую больницу, 
способствовали повышению интереса детей к 
собственному здоровью. Ежедневно в лагере 
были организованы мероприятия по оздоров-
лению ребят. Утренняя зарядка проводилась 
под музыку на спортивной площадке препо-
давателями физкультуры Хабыл Н. и Уайс Е.

Спортивные занятия – неотъемлемая 
часть жизни детей в летнем лагере. Дети 

много вре-
мени на -
ходились 
на свежем 
в о з д у х е , 
большин-
ство  ме -
роприятий 
проходило 
на улице, 
т а к  ч т о 
была хо -
рошая воз-
можность 
отдохнуть 
и  у к р е -
пить своё 
здоровье. 
П р о в о -
д и л и с ь  
соревно -
в а н и я  : 
« В м е с т е 
мы сила!», 
«Быстрее. 
В ы ш е . 
Сильнее», 

«Веселые старты».    Дети с большим удоволь-
ствием играли в «Кондалы», «Кошки – мыш-
ки», «Казаки-разбойники», «Футбол». Кроме 
того, что всем без исключения понравилось 

участвовать в различных подвижных играх 
и соревнованиях, необходимо отметить, что 
подобные мероприятия укрепляют команд-
ный дух.

      
Все дети с интересом и радостью прини-

мали активное участие во всех мероприятиях. 
Весело и интересно были проведены меро-
приятия воспитателями Гибадуллиной Е.Д. 
и Тулеуовой А.К. такие как: «Все профессии 
нужны, все профессии важны!», «Умники и 
умницы», «В мире животных», «Угадай мело-
дию».         С большим удовольствием дети 
пели в караоке, смотрели познавательные 
фильмы, участвовали в конкурсах. 

В этом году в Казахстане ввели праздник 
«День Домбры», который отмечается в первое 
воскресенье июля. Для воспитанников ла-
герной смены были приглашены домбристы: 
Қонақбай Мерей и Марлен, которые выступили 
перед детьми и ответили на интересующие 
их вопросы.

 С 3 июля по 12 июля проводилась патри-
отическая декада «Ел- жүрегі Астана», посвя-
щенная 20-летию Астаны. За это время были 
проведены такие мероприятия, как «Путеше-
ствие по Астане», «Что мы знаем о символах 
Казахстана», «Будущее моей страны», был 
просмотрен видеофильм «Астана- столица 
Казахстана». Ребята готовили поздравитель-
ную открытку «С юбилеем, Астана!». Сельским 
библиотекарем Лосиной О.А. было проведен 
обзор «Астана –город мира», мультимедийный 
экскурс «Сердце народа Астана», а закон-
чились мероприятия  флешмобом «С днем 
рождения, Астана!»

13 июля в пришкольном оздоровительном 
лагере дневного пребывания «Айналайын» 
прошла беседа «Без коррупции с детства». 
Ребята отгадывали ребусы, рассматривали 
сказки, где сказочные герои совершали плохие 
поступки.   Конкурс детского рисунка прошел 
под названием «Мы против коррупции!», ито-
гом которого стала выставка детских работ.  

В течение всей смены ребята были во-
влечены в калейдоскоп различных событий 
и дел. Каждый следующий день непохож на 
предыдущий и наполнен новыми впечатле-
ниями, общением и встречами. 

Для каждого ребенка лагерь «Айналайын» 
открылся своей гранью: кто-то нашел новых 
друзей, кто-то открыл в себе новые творческие 
способности, кто-то узнал, что трудиться это 
интересно, а кто-то научился не огорчаться 
при поражениях. Впечатления останутся неза-
бываемые, и память о них останется у детей 
на долгие годы.

Е.Загртдинова Начальник летнего 
пришкольного лагеря Самарской ОШ

ВОТ ОНО КАКОЕ НАШЕ 
ЛЕТО!
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ЖОБА / ПРОЕКТАУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

Биылғы жаздың ап -
тап ыстығы мен жауынды 
жаңбыры аудан халқына 
оңай тиген жоқ. Қыстың 
қамын ойлаған жұрт тез 
арада мал азығын әзірлеп 
алуға кірісіп кетті. «Қыстың 
қамын жаз ойла»  дегендей 
алдағы қысқа  дайындықтың 
ең маңыздысы  мал азығын 
дайындау.  «Жан азығы – мал 
азығы» деген ұстаныммен 
өңір тұрғындары биыл да 
шаруаларын уақытымен ба-
стап кетті. Қазір ауданның 
барлық округтерінде шөп 
ору науқаны қызу жүріп 
жатыр. Шаруалардың  бірі 
уақытында шөбін шауып 
үлгерсе, енді бірі қысқы отын-
судың қамымен әбігерде. Ал 
біз аудан бойынша қанша мал азығы дайын-
далды, қыста қысылып қалмаймыз ба деген 

сауалдарға жауап іздеп көрдік. 
А у ы л ш а р у а ш ы л ы ғ ы  с а л а с ы 

мамандарының айтуынша ауданымызда мал 
басын өсіру мақсатында жем-шөп базасын 
құру үшін жыл сайын жем шөптік дақылдарды 
отырғызу алаңы жаңартылып отырылады. 
Биылғы жылы 11,0 мың гектар көпжылдық 
және 4200 гектар бір жылдық шөптер егілді. 
Сондай-ақ көп жылдық шөптердің шабындық 
алқабы 23 мың гектарды құрайды. Оның ішінде 
ескі көп жылдық шөптер барлық алқаптың 75 
пайызын  (17 250 гектарды) құрап отыр. Ауыл 
шаруашылық тауар өндірушілері, тұрғындар 

Қысқы мал азығы дайындалуда 

қысқы мал азығын өз күштерімен дайындауда. 
Қысқы мал азығын дайындаудағы басты 

қажеттілік – техника күші. Ірі мал азығын дайын-
дау үшін әртүрлі модификациядағы 
598 бірлік трактор, 238 трактор 
тіркеуіші, 87 шөп шабу машинасы, 
18 тайлағыш-шөп жинағыш және 
8 маялауыш бар. Жалпы техника 
дайындығы сақадай-сай.   

Дегенмен, жоспарға сәйкес 
32,7 шартты мал басына сәйкес 
ағымдығы жылы ірі қара мал, 
жылқы, қой, сиырға жұмсалатын 
ірі мал азығы 82,1 мың тоннаны 
құрайды. Бүгінгі таңда 45,8 мың 
тонна мал азығы дайындалды. Бұл 
жоспардың 62,7 пайызы орындал-
ды деген сөз дейді мамандар. 

Қ ұ н а рл а н д ы р ы л ғ а н  м а л 
азығына келер болсақ, биыл бұл 
меже 41,3 мың тоннаны құрап 
отыр. Ауыл шаруалары, жекелеген 
шаруалар 17,8 мың гектар жерпге 

жем-шөптік дақылдар отырғызған.  Олардың 
ішінде 13,4 мың гектар  арпа (2017-інші жылы 
– 14,2 мың гектар) және 4,4 мың гектар сұлы 
(2017-інші жылы 1,3 мың гектар). 

Десек те, қаһарлы қыс қамсыздықты 
көтермейді. Ауыл шаруашылығы, соның 
ішінде мал шаруашылығымен айналысатын 
шаруашылықтар үшін қыстық мал азығын 
әзірлеу қашан да — бірінші орында тұратын 
шаруа.  Ал жеке адамдар мал азығын, 
көп жағдайда, шаруа қожалықтары мен 
кәсіпкерлерден сатып алады.

Меруерт Арғын 

ЖОБА
Есенгелді ауылындағы көшелердің қайта 

атаулары туралы
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 

желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының 
әк імшіл ік -аумақтық құрылысы туралы» 
Заңының 14 бабының 4 тармағына, Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Заңының 35 бабының 2 тармағы негізінде 
және тұрғындардың пікірлерін ескере отырып 
ШЕШІМ ЕТТІ:

1.Қарағанды облысы, Абай ауданы, Есенгелді 
ауылындағы көшелер келесідей:

1)  Гаражная көшесін Дарабоз көшесіне;
2)  Школьная көшесін Шамшырақ көшесіне;
3)  Центральная көшесін Жолашар көшесіне;
4)  Набережная көшесін Несібелі көшесіне;
5)  40 лет Победы көшесін Жеңістің 40 

жылдығы көшесіне;
6)  Комсомольская көшесін Мәңкі батыр 

көшесіне;
7)  Садовая көшесін Жусанды көшесіне;
2.  Осы шешімнің орындалуын бақылауды 

өзіме қалдырамын.
3.Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған 

күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Есенгелді ауылының әкімі А.Григорьян

ПРОЕКТ
О переименовании улиц в селе Есен-

гельда
На основании подпункта 4 статьи 14 Закона 

Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об 
административно-территориальном устройстве 
Республики Казахстан», пункта 2 статьи 35 За-
кона Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан» и с 
учетом мнения населения РЕШИЛ:

1. Переименовать в селе Есенгельда, Абай-
ского района, Карагандинской области следую-
щие улицы:

1)  улицу Гаражная на Дарабоз; 
2)  улицу Школьная на Шамшырақ;
3)  улицу Центральная на Жолашар;
4)  улицу Набережная на Несібелі;
5)  улицу 40 лет Победы на Жеңістің 40 

жылдығы;
6)  улицу Комсомольская на Мәңкі батыр;
7)  улицу Садовая на Жусанды;
2.  Контроль за исполнением данного реше-

ния оставляю за собой.
3. Настоящее решение вводится в действие 

по истечении десяти календарных дней после дня 
первого официального опубликования.

Аким села Есенгельда
Григорьян А.

ЖОБА
Қарабас кентіндегі көшелерді қайта атау 

туралы
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 

желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының 
әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Заңының 
14 бабының 4 тармақшасын, Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Заңының 35 бабының 2 тармағын негізінде 
және тұрғындардың пікірлерін ескере отырып

ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қарағанды облысы, Абай ауданы, Қарабас 

кентіндегі көшелер келесідей:
1) Дзержинская  көшесі Болашақ көшесіне;
2) Нагорная көшесі Қайнар көшесіне;
3) Почтовая көшесі Алатау көшесіне;
4) Молодежная көшесі Достық көшесіне;
5) Заводская көшесі Наурыз көшесіне;
6) Новая көшесі Самал көшесіне;
7) Песчаная көшесі Ұлытау  көшесіне қайта 

аталсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылауды 

өзіме қалдырамын.
3.Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған 

күнінен кейін он күнтізбелік  күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қарабас кентінің әкімі         Е. Төкебаев

ПРОЕКТ
О переименовании улиц 

в поселке Карабас

На основании подпункта 4 статьи 14 Закона 
Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года  
«Об административно - территориальном устрой-
стве Республики Казахстан», пункта 2 статьи  35 
Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан» и с 
учетом мнения населения РЕШИЛ:

1. Переименовать в поселке Карабас, Абай-
ского района, Карагандинской области следую-
щие улицы:

1) улицу Дзержинская на улицу Болашақ;
2) улицу Нагорная на улицу Қайнар;
3) улицу Почтовая на улицу Алатау;
4) улицу Молодежная на улицу Достық;
5) улицу Заводская на улицу Наурыз;
6) улицу Новая на улицу Самал;
7) улицу Песчаная на улицу Ұлытау.
2. Контроль за исполнением данного реше-

ния оставляю за собой.
3.Настоящее решение вводится в действие 

по истечении десяти календарных дней после дня 
первого официального опубликования.

 Аким поселка Карабас          Тукебаев  Е.

ЖОБА
Юбилейное ауылындағы көшелерді қайта 

атау туралы
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 

желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының 
әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Заңының 
14 бабының 4)  тармақшасы, Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Заңының 35 бабының 2) тармағы негізінде 
және тұрғындардың пікірлерін ескере отырып 
ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Қарағанды облысы, Абай ауданы, Юби-
лейное ауылындағы көшелер келесідей қайта 
аталсын:

Мира көшесі Бейбітшілік көшесіне;
Механизаторов көшесі  Ынтымақ көшесіне;
Зеленый көшесі  Жасыл ел көшесіне;
Молодежная көшесі Жастар көшесіне;
Целинная көшесі және Подстанция көшесі  

Шаңырақ көшесіне;    Школьная көшесі Мектеп 
көшесіне.

2. Қарағанды облысы, Абай ауданы, Юби-
лейное ауылындағы келесі көшелер атауының 
транскрипциясы өзгертілсін:

 Амангельды көшесі  Амангелді Иманов 
көшесіне;

 Гагарина көшесі Юрий Гагарин көшесіне;
 Абая көшесі Абай көшесіне;
 Казахстанская көшесі Қазақстан көшесіне.
 3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды 

өзіме қалдырамын.
4. Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған 

күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Юбилейное ауылының әкімі                                         
Байтурсынов Е.Х.

ПРОЕКТ
О переименовании улиц в селе Юбилей-

ное
На основании подпункта 4) статьи 14 Закона 

Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об 
административно-территориальном устройстве 
Республики Казахстан», пункта 2) статьи 35 За-
кона Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан» и с 
учетом мнения населения РЕШИЛ:

1. Переименовать в селе Юбилейное, Абай-
ского района, Карагандинской области следую-
щие улицы:

улицу Мира на улицу Бейбітшілік;
улицу Механизаторов на улицу Ынтымақ;
улицу  Зеленый  на улицу Жасыл ел;
улицу Молодежная  на улицу Жастар;
улицу  Целинная и улицу Подстанция  на 

улицу Шаңырақ;
улицу Школьная  на улицу Мектеп; 
2. Изменить в селе Юбилейное, Абайского 

района, Карагандинской области траскрипцию 
следующих улиц: 

улицу  Амангельды на улицу Амангелді 
Иманов;

улицу  Гагарина на улицу Юрий Гагарин;
улицу  Абая на улицу Абай, 
улицу  Казахстанская на улицу Қазақстан
3. Контроль за исполнением данного реше-

ния оставляю за собой.
4. Настоящее решение вводится в действие 

по истечении десяти календарных дней после дня 
первого официального опубликования.

Аким села Юбилейное                                               
Байтурсынов Е.Х.

ЖОБА
Топар кентіндегі көшелер мен саябақ атауын 

қайта атау  туралы
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 

желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының 
әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Заңының 
14 бабының 4 тармақшасын, Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Заңының 35 бабының 2 тармағын негізінде 
және тұрғындардың пікірлерін ескере отырып:

1. Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар 
кенті көшелер: 

-   Северная көшесін – Достық көшесіне;
-  Луговая көшесін – Ынтымақ  көшесіне;
-  Ленин көшесін – Атамекен көшесіне;
-  Грибоедова көшесін – Мерей көшесіне;
-  Б.Хмельницкий көшесін – Отан көшесіне;
-  Тельман көшесін – Тәуелсіздік көшесіне 

қайта аталсын.
2. Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар 

кентіндегі саябақ атауы:
Мичурин  саябағын – Энергетиктер саябағына 

қайта аталсын. 
3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды 

өзіме қалдырамын.
4.Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған 

күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Кент әкімі                           Қ.Мүслімова

ПРОЕКТ
О переименовании улиц и парка в по-

селке Топар
На основании подпункта 4 статьи 14 Закона 

Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об 
административно-территориальном устройстве 
Республики Казахстан», пункта 2 статьи 35 За-
кона Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан» и с 
учетом мнения населения:

1. В поселке Топар, Абайского района, Кара-
гандинской области переименовать  следующие 
улицы:

-  ул.Северная - Достық көшесі; 
-  ул.Луговая - Ынтымақ көшесі; 
-  ул.Ленина - Атамекен көшесі; 
-  ул.Тельмана - Тәуелсіздік көшесі; 
-  ул.Грибоедова - Мерей көшесі; 
-  ул.Б.Хмельницкого - Отан көшесі.
2. В поселке Топар, Абайского района, Ка-

рагандинской области переименовать парк им. 
Мичурина - парк Энергетиков.

3. Контроль за исполнением данного реше-
ния оставляю за собой.

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

Аким поселка Топар К. Муслимова

Қарағанды облысы Абай ауданы әкімдігінің
2018 жылғы 18 шілдесіндегі № 28/01 қаулысы.

Қарағанды облысының Әділет департаментінде 
2018 жылғы 18 шілдесінде №4878 болып тіркелді

Есенгелді ауылдық округі Пахотное ауылының аумағында орналасқан «Амантай» 
шаруа қожалығына шектеу іс-шараларын 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 «Ветери-
нария туралы» Заңының 10 бабының 2 тармағының 9) тармақшасына сәйкес, Абай ауданының 
бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторының 2018 жылғы 21 маусымдағы 
№ 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 ауданы әкімінің
міндетін атқарушы                                                                                     М.Мағзин

Постановление акимата Абайского района Карагандин-
ской области от 18 июля 2018 года   № 28/01

Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандин-
ской области от 18 июля 2018 года  № 4878

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 ветеринарии», 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 ограни-
чительные 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 за-
местителя акима Абайского района.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности
акима Абайского района                                                                          М. Магзин

ҚАУЛЫ / ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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После смерти Трушинской Елены Романовны умершей 28 мая 2018 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Трушинского Дмитрия Сергеевича умершего 09 мая 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Кузнецова Николая Павловича, умершего 08 марта 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Чипура Таисьи Ивановны, умершей 24 июля 2015 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Ордабаева Марата Билековича, умершего 27 апреля 2017г., 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 Егорова Андрея Юрьевича, умершего 18 июня 2017г., заинтересованнымли-
цам необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 26 «А», тел (872131) 2-03-84, 87757416333.

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

АУКЦИОН
ГУ «Отдел государственных активов и закупок Абайского района» объявляет о 

проведении аукциона по продаже объекта коммунальной собственности на веб-
портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz . 

Продажа объекта осуществляется в соответствии с Правилами продажи объек-
тов приватизации, утвержденных Постановлением Правительства РК от 9 августа 
2011 года № 920.

Дата и время аукциона: 14 августа 2018 года 1100 часов по времени города 
Астаны.

На аукцион с применением метода на понижение цены выставляются стальные 
трубы и отводы (металлолом) D530мм, D426мм, D325мм, D1020мм, общее количе-
ство – 478,4 тонн. Самовывоз из г. Абай Карагандинской обл. Стартовая (началь-
ная) цена – 26 338 501 тенге, минимальная цена – 13 169 251 тенге. Гарантийный 
взнос – 3 950 776 тенге. Балансодержатель: ГУ «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции 
Абайского района».

Телефон для справок 87213141101.
Регистрация участников аукциона проводится со дня публикации извещения и 

заканчивается за два часа до начала аукциона, по истечении которых участники не 
могут отозвать поданную заявку.

Гарантийный взнос для участия вносится на реквизиты единого оператора в 
сфере учета государственного имущества: 

Получатель платежа (рус.): АО «Информационно-учетный центр»; 
БИН: 050540004455;
Расчетный счет (IBAN/ИИК): KZ529261501102032004;
Наименование банка: АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»; 
БИК: KZKOKZKX; 
КНП: 171; Кбе: 16.
Основаниями для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки являются не-

соблюдение участником требований, указанных извещении, а также непоступление 
за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о про-
ведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора.

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на 
веб-портале реестра с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее - 
ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), пол-
ного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантий-
ного взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня 

изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале 

реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме, подписанную ЭЦП 
участника.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на 
электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное 
уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

Участнику, допущенному к аукциону представляется доступ к аукционному залу 
по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.

Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукци-
онный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в 
извещении о проведении торгов время города Астаны путем автоматического раз-
мещения в аукционном зале стартовой цены объекта приватизации.

Порядок проведения аукциона с применением метода на понижение цены:
1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не под-

твердит свое желание приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая 
цена объекта приватизации уменьшается на шаг;

2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не 
подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то последняя объяв-
ленная цена объекта приватизации уменьшается с установленным шагом.

Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый под-
твердивший свое желание приобрести объект приватизации по объявленной цене, 
и аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся.

3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального 
размера, и ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект 
приватизации, то аукцион признается не состоявшимся.

 Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале 
реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не 
более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
При этом, продавец представляет покупателю проект договора купли-продажи на 
подписание в срок не более пяти календарных дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов.

«Абай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі» ММ коммуналдық 
меншік объектісін сату туралы мемлекеттік мүлік тізілімі www.gosreestr.kz веб-
порталында. аукцион өткізілетінін хабарлайды.

Объектіні сату ҚР Үкіметінің 9 тамыз 2011 жылғы № 920 бекітілген жекешелендіру 
объектілері. қағидасына сәйкес сату жүзеге асырылады

Аукционның күні мен уақыты: 2018 жыл 14 тамыз  сағат 1100 Астана қаласының 
уақыты бойынша.

Аукционға төмендету бағасы әдісін қолдана отырып қойылады болат құбырлар 
және қарсылық (металл сынықтары) D530мм, D426мм, D325мм, D1020мм,  жалпы 
саны – 478,4 тонна. Өзіңіз алып кету.- Қарағанды обл., Абай қаласынан.  Бастапқы 
(алғашқы) бағасы – 26 338 501 теңге. Ең төменгі бағасы – 13 169 251 теңге. Кепілдік 
жарнасы – 3 950 776 теңге.  

Баланс ұстаушы: "Абай ауданының  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы" ММ-сі.

Анықтама телефоны: 87213141101.
Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап 

жүргізіледі және  аукцион  басталғанға дейін екі сағат бұрын  аяқталады,  содан соң 
қатысушылар берген өтінімдерін кері қайтара алмайды.

Аукционға қатысуға кепілдік жарна мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы 
бірыңғай оператордың  деректемелеріне  енгізіледі.

Төлем алушы (каз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы";
БСН: 050540004455;
Есеп айырысу шоты (IBAN/ЖСК): KZ529261501102032004;
банктің Атауы: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ; 
БСК: KZKOKZKX; 
ТТК: 171; Бек: 16.
Аукционға қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы екі сағат ішінде 

өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілді жарнаның түсуі туралы мәліметтердің 
тізілімнің дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру жүргізеді.

Аукционға қатысу үшін тізілім веб-порталында мыналарды көрсете отырып алдын 
ала тіркелу қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, 
әкесінің атын (бар болса);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық 
атауын, бірінші басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу 
шотының деректемелерін;

4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете 
отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет.

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде 
тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.

Аукционға, қатысушы ретінде тіркелу үшін осы Қағидаға қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша қатысушының ЭЦҚ қойылған аукционға қатысуға өтінімді тізілімнің веб-
порталында тіркеу қажет.

Автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталы қатысушының 
электрондық мекенжайына, аталған тізілімнің веб-порталында, өтінімді қабылдау ту-
ралы немесе өтінімнен бас тартусебептері туралы электрондық хабарлама жіберіледі.

Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-порталы беретін аукцион нөмірі 
бойынша аукцион залына кіруге рұқсат беріледі.

Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен 
аукцион нөмірін пайдалана отырып, аукцион залына кіреді. Аукцион жекешелендіру 
объектісінің бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде орналастыру жолымен 
сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген, Астана қаласының уақыты 
бойынша басталады.

Аукцион өткізудің тәртібі әдісін қолдана отырып, бағаны төмендету реті:
1) егер аукцион басталған кезден бастап екі минут ішінде қатысушылардың 

бірде-бірі аукционда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы қадамға азаяды;

2) егер баға азайғаннан кейін екі минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі 
жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру 
объектісінің соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен азаяды.

Жарияланған баға бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін бірінші 
болып растаған қатысушы бағаны төмендету аукционының жеңімпазы болып таныла-
ды және осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады;

3) егер жекешелендіру объектісінің бағасы белгіленген ең төменгі мөлшерге 
жетсе және қатысушылардың бірде-бірі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін 
растамаса, онда аукцион өткізілмеген болып танылады.

Сатып алу-сату шарты электрондық форматта тізілімнің веб-порталында жасала-
ды және сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана отырып сауда-саттық нәтижелері 
туралы хаттамаға қол қойған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде 
қол қойылады. Бұл ретте сатушы сатып алушыға сауда-саттық нәтижелері туралы 
хаттамаға қол қойған күннен бастап күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзімде қол 
қоюға сатып алу-сату шартының жобасын ұсынады.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Ушел из жизни ветеран Великой От-

ечественной войны Шапурин Василий 
Иванович. 

Шапурин Василий Иванович родился 
в селе Липовка Тамбовской области в 
1923 году. в 1931 году поступил в цер-
ковно-приходскую школу. Затем был 
определен в начальную школу. В октябре 
1941 года был призван в ряды Советской 
Армии. В течение 5 месяцев Василий 
проходил курс молодого бойца в Сиби-
ри.  В марте 1942 года уже участвовал в 
боях на Украине, под Харьковым. Часть, 
в которой служил Василий Шапурин, 
трижды попадала в окружение. Находил-
ся в плену. В 1944 году военнопленных 
в Германии освободили американские 
войска. Вскоре их перевезли в Чехос-
ловакию и передали Советской Армии. 
После демобилизации в 1947 году при-
ехал на Родину и стал работать в колхозе 
шофером.

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

Василий Иванович награжден ме-
далью «Ветеран труда» и многочислен-
ными юбилейными наградами. Неодно-
кратно поощрялся за трудовые успехи, 
имеет многочисленные грамоты.

Светлая память о нем останется в 
наших сердцах. Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким.

Аппарат акима Абайского района, Абайский районный маслихат, 
Совет ветеранов Абайского района

Районный отдел образования и руководители организации образования вы-
ражают искреннее соболезнование председателю районной профсоюзной 

организации работников образования Пфайфер Лилия Александровне в связи 
с безвременной кончиной 

отца
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Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұны мен мәтініне жарнама беруші 

жауап береді. 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламного текста несут сами рекламодатели.
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СПОРТ

В кафе «Sole Mio» 
требуются бармен и офи-
циант. Зарплата высокая. 
Обр. по тел.87012405694, 

87003286394.

Продается дом по ул.Школьная 46/2. 
Летняя кухня, баня, гараж, 2 сарая, 5 сот.
земли. Цена 3 200 000. Тел. 87755264924.

ТРЕБУЮТСЯ
Рабочие на производство железо-

бетонных изделий
Официальное трудоустройство!

Пенсионное отчисления!
Заработок от 80 000 тенге!

прием сотрудников ограничен (до 
12 человек)

Контакты: 8 701 971 7606.

Өткен аптада қалалық мәдениет үйінің 
алаңында Денис тенді еске алуға арналған 
қаралы акция өтті. Қала тұрғындары таны-
мал, мәнерлеп сырғанаушы Денис Теннің 
рухына тағзым ету үшін жиналды. Жиналған 
жұртшылық спортшының портретінің алдына 
гүл шоқтарын қойып, бір минут үнсіздікпен 
еске алды. 

Денис Тен Қазақстанның үш мәрте чем-
пионы, ҚР Еңбек сіңірген спорт шебері, 

«Астана» кәсіби Президенттік клубының 
мүшесі. Мәнерлеп сырғанаудан 2013 жылғы 
Әлем чемпионатының күміс жүлдегері, 
VII қысқы Азия ойындарының чемпионы, 
ISU ұйымдастырумен өткен халықаралық 
турнирлердің бірнеше дүркін жеңімпазы.

Денис 12 жасында алғашқы ірі жеңістің 
дәмін татты. Ол 2006 жылы Қазақстанның чем-
пионы атанды. Он үш жасында Голландияда 
Гран-При алған жасөспірімдер арасындағы 
үздік ондық қатарына кірді. Бұл – ол қатысқан 
ең алғашқы халықаралық жарыс еді.

Спортшы карьерасын әртүрлі елде өткен 
Haabersti Cup, жасөспірімдер Гран-приі, 
Dragon Trophy, Ресей Кубогы, Four Continents 
Figure Skating Championships секілді танымал 
жарыстарда бақ сынаудан бастады.

Ол 2009 жылы әлем чемпионатына 
алғаш рет қатысып, үздік он мәнерлеп 
сырғанаушының қатарына кірді. Осылайша 
Қазақстанға Ванкувер Олимпиадасына қос 
бірдей жолдама алып берді. 2010 жылғы 

АҚҚАН ЖҰЛДЫЗ...
Олимпиадада ең жас қатысушы болғанына 
қарамастан, 11-інші орыннан көрінді.

2011 жылы Астанада өткен VII қысқы Азия 
ойындарында Қазақстан қоржынына алтын 
медаль сыйлады. Ал 2013 жылы қазақстандық 
мәнерлеп сырғанаушы Канадада өткен әлем 
чемпионатында күміс медаль иеленді. 2014 
жылғы Сочи Олимпиадасында қола медальға 
қол жеткізді. Бұл, Қазақстанның аталмыш 
Олимпиадада иеленген жалғыз медалі еді 

және оны Денис Тен сыйлады. Ол сондай-ақ 
Қазақстан тәуелсіздігі тарихында мәнерлеп 
сырғанаудан Олимпиаданың медалін иелен-
ген тұңғыш спортшы атанды. 2015 жылдың 
желтоқсан айында Хорватияда өткен «Золотой 
конек Загреба» турнирінде қысқа бағдарлама 
бойынша «алтын» алды.  Сонымен қатар Ал-
матыда өткен «Универсиада 2017» студенттер 
олимпиадасында алтын медаль еншіледі. 
Биыл аяғындағы жарақатқа қарамастан 
Оңтүстік Кореяның Пхеңчхаң қаласында өткен 
қысқы Олимпиада ойындарына қатысты.

R.I.P
Өткінші өмір дейтін майданда бұл,
Соғарын кім біледі қайдан дауыл?!
Көліктің айнасы үшін ажал құшты,
Қазақтың айнасына айналған ұл.
Еріксіз көзімізге жас келеді,
Еліме арналатын басты өнері.
Мәнгілік қош айтысты өмірменен,
Мәнерлеп сырғанаудын xас шебері.

Салауатты өмір салтын берік 
ұстанып, спорт десе ішкен асын 
жерге қоятын абайлықтар биыл 
да «Сары -Арқа-2018» жазғы 
облыстық ауыл спартакиадасын-
да аудан абыройын асқақтатып, I 
орынды иеленіп қайтты.

Өткен бейсенбі күні Нұра ауда-
нында облыстық «Сарыарқа-2018» 
жазғы ауыл спартакиадасының 
алауы тұтатылды. Осымен 32-
ші рет өткізіліп жатқан дәстүрлі 
спорттық шара бұл жолы Бұқар 
жырау Қалқаманұлының 350 
жылдығына арналды. Бабы 
мен бағы келіскен, спортты жа-
нына серік еткен бозбалалар 
мен бойжеткендер спорттың 18 
түрі бойынша сынға түсіп, әр 
ауданның спортшылары өздерінің 
мықтылықтарын дәлелдеді. Ай-
тулы додаға  облысымыздың 
әр ауданнан келген мыңға жуық 
спортшы қатысты.

Спартакиаданың салта -
натты түрде ашылу рәсімінде 
Нұра ауданының әкімі Ниқанбай 
О м а рха н о в  п е н  о бл ы с т ы қ 
дене шынықтыру және спорт 
басқармасының басшысы Дми-
трий Карпов құттықтау сөзін 
жеткізіп, өңірде бұқаралық спорт-
ты дамыту, дойбы, шахмат, үстел 
теннисі, президенттік көпсайыс, 
асық ату, қазақ күресі, қол күрес, 
кір тасын көтеру сынды спорт 
түрлерін жастардың арасында насихаттау 
кезек күттірмейтін мәселе екендігін айтып өтті.

Облыстық ауыл спартакиадасына өз 
жерлерінің намысын қорғап, жеңіс туын 
желбіретер Абай, Ақтоғай, 
Бұхар-Жырау, Шет, Осакаров-
ка, Жаңаарқа, Қарқаралы, Нұра 
және Шет өңірінен бірнеше 
құрама командалар қатысты. 
Ж арыс  бағдарламасына 
спорттың 18 түрі енгізілген. 

-  Абайлықтар барлық 
сайыста бойларындағы бар 
күш-қуаттарын салып, на-
мысты қолдан бермеуге ты-
рысып баққандары жарыс 
басталғаннан ақ байқалып 
тұрды. Және де өз нәтижесін 
берді. Үш күнге созылған 
байрақты бәсекеде спорт-
шыларымыз облыстық спорт 
комитеті атынан арнайы ди-
плом мен медальдармен марапатталды. 
Әрине жеңіс кубогын табыстаған сәт ең әсерлі 
де ерекше қуанышқа толы сәттің бірі болды, 
- дейді аудандық спорт бөлімінің жетекшісі 
Амангелді Нұрмұханов.

Сайыста бақ сынасқандар да осы жерде 
өздерінің қаншалықты бабында екендіктерін 
көрсете білді. Қорыта айтқанда, бұл до-
дада жерлестеріміз жеңіс тұғырына көрінді. 
Жарыс  болған соң, біреу жеңу керек, біреу 

Аудан спортшылары 
жеңіспен оралды

жеңілу керек. Онда бақ шаба ма, бап шаба 
ма ешкім білмейді. Ең басты аудан абыройын 
жерге қаратпай, бар күш-жігерлерін сарп етті. 
Барлық командалық есеп бойынша нәтиже 
шығарылғанда, абайлықтар спорттың қай 

түрінен болсын өзгелерден оқ бойы озық 
тұрғандарын сайыс барысында дәлелдеп, 
қорытынды есеп бойынша спартакиадада 
үздік деп танылып, жеңіс жалауын желбіретті. 
Спортшыларымыз осымен бірнеше рет аудан 
үмітін үкілеп қайтты. Додалы сайыста II орын-
ды Нұра ауданы иеленсе, III-орын Жаңаарқа  
ауданына бұйырды.

Меруерт Арғын  

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
в исправительном учреждении 

В учреждении АК-159/5 16 июля 2018 года в целях формирования и поддержания поло-
жительного морально-психологического климата, стимулирования и развития у осужденных 
здорового образа жизни,  проведено торжественное открытие ежегодной летней спартакиады.  
Заместитель начальника учреждения по воспитательной работе майор юстиции Амирбеков 

Ж.Ж. поздравил осужденных с открытием спартакиады, ознакомил с правилами и видами 
спортивных соревнований  и  пожелал всем участникам высоких спортивных результатов. 

Д.Тайтолеуов
Начальник отряда ОВСПРСО Учреждения АК-159/5 старший лейтенант юстиции

Эл.почта: abayhabar@mail.ru
Сайт: www.abay-akikat.kz

КХ

ПРОДАЕТ СЕНО
В РУЛОНАХ (300-450кг)
РАЗНОТРАВЬЕ – 15000ТГ/ТН

ЧИСТЫЙ ЖИТНЯК – 17000ТГ/ТН
СУДАНКА – 20000ТГ/ТН

САМОВЫВОЗОМ С ЕСЕНГЕЛЬДЫ 
(60-70 КМ ОТ ШАХТИНСКА) И ЗА-

ХАРОВКИ
8-771-535-43-27, 8-701-613-51-20


