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Құрметті ауыл шаруашылығы саласының
еңбеккерлері! Қымбатты жерлестер!

Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің кəсіби мерекесі құтты болсын.
Ауыл шаруашылығы - тіршіліктің негізі. Еліміздің Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назар-

баевтың дана саясаты мен қолдауының арқасында экономикамыздың бұл секторы қа-
рқынды даму үстінде. Бұл ортақ істі жүзеге асыруда біздің ауданымыздың ауыл
шаруашылығы еңбеккерлері зор үлесін қосып келеді. Биылғы ауа райының қолайсыз-
дығына қарамастан, ауданымызда ауыл шаруашылығы саласы оң нəтижелерге қол жеткізді.

Міне, осындай көрсеткіштеріміздің нəтижесінде ауданымыз азық-түлік өнімдерімен өзін
қамтамасыз етіп, сыртқы аймақтарға да шығаруда.

Құрметті ауыл еңбеккерлері, жерлестер жəне агроөнеркəсіп кешенінің қызметкерлері! 
Сіздер адал еңбек, маңдай тердің арқасында ауыл шаруашылығы өнімінің ондаған түрін

өндіріп, облыс тұрғындарын астықпен, картоппен, ет жəне сүтпен қамтамасыз етіп от-
ырсыздар. Соның бір көрінісі - жыл сайынғы «Ауыл береке» жəрмеңкесі. Биылғы жылы да
бұқаржыраулық кəсіпкерлер жəрмеңкеге бір кісідей ат салысып, ауызбіршілік көрсете білді. 

Осы мереке қарсаңында сіздерге аудан тұрғындарының атынан зор алғысымызды ай-
тқымыз келеді. 

Молшылық пен тоқшылық мерекесі – Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің күні құтты бол-
сын! Баршаңызға мықты денсаулық,  байлық, еңбекте табыс тілейміз. 

Шагурашид МАМАЛИНОВ, Асхат ƏЛИ,
аудан əкімі                                                                                       аудандық мəслихат хатшысы 

Уважаемые работники сельского
хозяйства! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяй-
ства.

В нашей стране всегда в почете люди, руками которых обрабатывается земля и выращи-
вается хлеб. 

В этом году вы, как и прежде, сделали главное – внесли свой вклад в продовольствен-
ную безопасность страны и нашего района. 

Это  итог повседневного напряженного труда опытных руководителей, замечательных
специалистов, механизаторов, животноводов, фермеров и многих других работников аг-
рарного сектора, постигших высочайшее мастерство хозяйствования на земле.

Благодаря вашему нелегкому, добросовестному труду сегодня мы имеем возможность по-
жинать плоды своей земли, кроме того, обеспечивать жителей всего региона. Доказатель-
ством тому являются ежегодные сельскохозяйственные ярмарки «Ауыл береке». И в этом
году бухаржыраусцы собрались в единое целое и с достоинством приняли активное уча-
стие в сельскохозяйственных ярмарках. 

В праздничный день  выражаем сердечную благодарность вам за вклад в социально-эко-
номическое развитие нашего региона, направленный на благо и процветание нашего рай-
она.

Уверены, что и в дальнейшем вы будете прилагать все усилия для повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного производства, вносить достойный вклад в укрепление не-
зависимости нашего государства. Желаем вам здоровья, благополучия вам и вашим семьям
и новых трудовых достижений!

Шагурашид МАМАЛИНОВ, Асхат ƏЛИ,
аким района                                                                                секретарь районного маслихата

«Астана ЭКСПО-
2017» туристік ай-
мағына алғаш екі күн
ішінде 18 мың,

соның ішінде 11 қарашада – 7 мыңнан
аса, 12 қарашада – 11 мыңға жуық
адам келді.

Халықаралық мамандандырылған көрме аяқ-
талғаннан кейін екі ай өткеннен соң «Астана
ЭКСПО-2017»Ұлттық компаниясы қазір Болашақ
энергиясының мұражайы болып табылатын «Нұр
Əлем» павильоны, əлемдегі 13 елдің жаңғыр-
малы энергия көздері саласындағы ең үздік 24
жобасы ұсынылған «Үздік тəжірибелер аймағы»,
тақырыптық павильондар мен
Қазақстанның алғаш заманауи
өнерінің орталығы орналасқан
АРТ-орталығы қамтылған тури-
стік аймақты келушілер үшін
ресми түрде ашқаны туралы
естеріңізге салайық.

Ашылу рəсіміне Қазақстан
Республикасының Премьер-Ми-
нистрі Бақытжан Сағынтаев қа-
тысты.

Алғашқы екі күн келушілер

үшін тегін болды. Билеттер ресми түрде 14 қара-
шадан бастап сатылатын болады. «Нұр Əлем»
павильонын, тақырыптық павильондарды, «Үздік
тəжірибе аймағын» жəне АРТ-орталығын қамти-
тын билеттің бағасы 1500 теңгені құрайды. ҰОС
қатысушыларына, барлық топтағы мүгедектерге,
жетім балаларға, көп балалы аналарға жəне 6
жасқа дейінгі (қоса алғанда) балаларға кіру тегін.
Оқушылар үшін 500 теңге, студенттер үшін 800
теңге, ал зейнеткерлер үшін 500 теңге.

Сонымен қатар, 1 мыңға жуық автокөлікке ар-
налған жер асты тұрағы қызмет етуде, оның алға-
шқы үш сағаты тегін, ал келесі сағаттары 100
теңгеден. Жер асты паркингке Т.Рысқұлов көше-
сінен (оңтүстік кіреберіс) кіруге болады

«Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ 
Қоғаммен байланыс департаменті

АПК
От субсидирования

к льготному кредитованию
14 ноября на брифинге по итогам заседания

Правительства вице-министр сельского хо-
зяйства ответил на вопросы журналистов
о механизмах господдержки АПК, плане пере-
хода от субсидирования к льготному креди-
тованию, разработке нового законопроекта
о личных подсобных хозяйствах. 

Первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов
рассказал, что в рамках реализации Госпрограммы развития АПК
на 2017–2021 годы, министерством сельского хозяйства были раз-
работаны Карты развития приоритетных направлений сельского
хозяйства и совершенствования господдержки АПК.

В проекте Карты модернизации агронауки утвержден поэтапный
план перехода от субсидирования к льготному кредитованию. Так,
в целях повышения эффективности субсидирования и увеличения
охвата мерами господдержки субъектов АПК, в текущем году пе-
ресмотрены 65 видов субсидий. Исключены 11 неэффективных
субсидий, по 40 — изменены критерии.

В рамках второго этапа прорабатывается вопрос перехода от
субсидий к доступному и возвратному кредитованию с макси-
мальным охватом сельхозтоваропроизводителей. Предварительно
определены 15 видов субсидий для замены кредитами. При этом,
ежегодно будет высвобождаться 24 млрд тенге.

Напомним, на заседании Правительства РК под председатель-
ством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева были рассмот-
рены дальнейшие меры по совершенствованию государственной
поддержки сельского хозяйства.

primeminister.kz:

Құрметті жерлестер!
Халқымыздың кемеңгер ойшылы, қоғам қайраткері, Абы-

лай ханның кеңесшісі, «Көмекей əулие» атанған Бұқар
жырау Қалқаманұлының туғанына 2018 жылы 350 жыл то-
лады. Осыған орай, бүгінгі таңда ауданда баба мерейтойына
дайындық шаралары басталып кетті. 

Іс-шараларды ұйымдастыру үшін қор ашылғанын баяндай
отырып, тойға тарту-таралғы беруге жанашыр азаматтар,
ұйымдар, мекемелер мен өндіріс орындары көрсетілген
есепшотқа үлесін қосса нұр үстіне нұр болар еді. 

Осы шараға аудан жұртшылығы бір кісідей ат салысып,
абыройлы өтуіне қолдау көрсетеді деп сенеміз.

Т.АРБАБАЕВ,
“Бұқар жырау Қалқаманұлы

атындағы“ қоғамдық қордың төрағасы, 
аудандық ардагерлер ұйымының төрағасы

Уважаемые земляки!
2018 год для всех жителей нашей области является зна-

менательным - мы торжественно отмечаем 350-летие вели-
кого мыслителя, видного представителя казахского народа,
легендарного Бухар жырау Калкаманулы. 

В этой связи в нашем районе создан Общественный фонд,
на счет которого каждый желающий может перечислить де-
нежные средства и тем самым внести свой личный вклад в
празднование 350-летия Бухар жырау.

Это наш с вами праздник, наша история. И только объ-
единившись, дружной семьей, мы сможем достойно отме-
тить это мероприятие. 

Мы верим, что вместе мы проведем наш общий праздник
на высоком организационном и культурном уровне!

Реквизиты и номер счета:
ИИК KZ 38563К350000076207 в АО «Каз-

почта»
БИК KPSTKZKA
БИН 171040031878
Кбе 18
Индекс: 100400, Карагандинская область

Бухар-Жырауский район, поселок Ботакара,
улица Бухар жырау, 56А.

Т.АРБАБАЕВ,
председатель Общественного фонда
«имени Бұқар жырау Қалқаманұлы»,

председатель районного совета ветеранов 

18 мың адам келді

Внимание, подписка!
Началась подписка на районную газету «Бұқар жырау
жаршысы» на 2018 год!
Стоимость подписки осталась прежней:
- для физических лиц 983,52 тенге на 6 месяцев; 1967,
04 тенге – на 12 месяцев, индекс 65623;
- для юридических лиц 1878,12 тенге на 6 месяцев,
3756,24 – на 12 месяцев, индекс 15623.
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Будьте  здоровы!

По данным ВОЗ, ВИЧ оста-
ется одной из основных про-
блем глобального
общественного здравоохране-
ния. На сегодняшний день он
унес более 35 миллионов чело-
веческих жизней. В 2016 г. от
причин, связанных с ВИЧ, во
всем мире умер 1 миллион че-
ловек. На конец 2016 г. в мире
насчитывалось примерно 36,7
миллиона человек с ВИЧ-ин-
фекцией, а 1,8 миллиона чело-
век приобрели ВИЧ-инфекцию
в 2016 году. 

Лекарства, излечивающего от
ВИЧ-инфекции, нет. Однако
благодаря эффективному лече-
нию антиретровирусными пре-
паратами (АРВ) вирус можно
контролировать и предотвра-
щать его передачу, что позво-
ляет людям с ВИЧ и тем, кто
подвергается значительному
риску, жить здоровой, долгой и
продуктивной жизнью.

Согласно оценкам, в настоя-
щее время лишь 70% людей с
ВИЧ знают о своем статусе.
Остальные 30%, или 7,5 мил-
лиона человек, нуждаются в по-
лучении доступа к услугам

ВИЧ-тестирования. 
За период с 2000 по 2016 г.

число новых ВИЧ-инфекций
уменьшилось на 39%, а уро-

вень смертности, связанный с
ВИЧ, снизился на одну треть,
при этом благодаря АРТ за тот
же период было спасено 13,1
миллиона человеческих жиз-
ней. Это достижение стало ре-
зультатом масштабных усилий

в рамках национальных про-
грамм по ВИЧ при поддержке
гражданского общества и це-
лого ряда партнеров в области
развития. 

ВИЧ поражает иммунную си-
стему и ослабляет системы за-
щиты, поэтому у
инфицированных людей посте-
пенно развивается иммуноде-
фицит, что приводит к
повышенной чувствительности
к широкому ряду инфекций, он-
кологических и других заболе-
ваний, которым могут
противостоять люди со здоро-
выми иммунными системами.
Самой поздней стадией ВИЧ-

инфекции является СПИД, ко-
торый у разных людей может
развиться через 2–15 лет. По
данным республиканского
центра по профилактике и
борьбы со СПИД, в Казахстане
за 9 месяцев 2017 года среди
граждан было зарегистриро-

вано 2087 случаев ВИЧ-инфек-
ции, в том числе – у мужчин
1266, а у женщин 821 случай. 

Формы поведения и условия,
повышающие риск заражения
людей ВИЧ, включают в себя:
незащищенный анальный или
вагинальный секс; наличие дру-
гой инфекции, передаваемой
половым путем, такой как си-
филис, герпес, хламидиоз, го-
норея и бактериальный
вагиноз; совместное пользова-
ние зараженными иглами,
шприцами при употреблении
инъекционных наркотиков; не-
безопасные инъекции, перели-
вания крови, пересадки тканей,
медицинские процедуры;  слу-
чайные травмы от укола иглой,
в том числе среди  работников
здравоохранения.

Особую тревогу в нашей
стране на сегодняшний момент
вызывает распространение
синтетических наркотиков, что
приводит к росту ВИЧ-инфек-
ции среди потребителей инъек-
ционных наркотиков. 

Во всем мире около 16 мил-
лионов людей употребляют
инъекционные наркотики и 3
миллиона из них имеют ВИЧ. В
среднем причиной каждой де-
сятой новой ВИЧ-инфекции яв-
ляется употребление
инъекционных наркотиков. По
данным республиканского
центра по профилактике и
борьбы со СПИД в Казахстане,
употребление инъекционных
наркотиков по-прежнему яв-
ляется основным фактором пе-
редачи ВИЧ-инфекции, на его
долю среди всех зарегистриро-
ванных случаев приходится
56,3% случаев ВИЧ-инфекции.

Люди, которые не знают своего
ВИЧ-статуса или не могут полу-
чить доступ к лечению и уходу,
рискуют передать этот вирус
другим, что является большой
угрозой как для себя, так и для
всего общества. Порой людям
не хватает базовых знаний о бо-
лезни. Но даже когда у них есть
какие-то знания, они боятся
пройти тестирование. Необхо-
димо знать, что  граждане Рес-
публики Казахстан и оралманы,
изъявившие желание пройти
добровольное медицинское об-
следование на ВИЧ-инфекцию,
обследуются по их выбору: ано-
нимно (документы не тре-
буются) или  конфиденциально
(предоставляется документ,
удостоверяющий личность, до-
машний адрес). 

Обследование на наличие
антител к ВИЧ-инфекции про-
водят в лаборатории центров
СПИД в условиях конфиденци-
альности. Результаты тестиро-
вания на наличие
ВИЧ-инфекции у несовершен-
нолетних и недееспособных
лиц выдаются их законным
представителям. При аноним-
ном обследовании отрицатель-
ный результат сообщается
устно после предъявления
цифрового кода, положитель-
ный результат сообщается
после предъявления цифрового
кода письменно в ходе психосо-
циального послетестового кон-
сультирования.

Пройти обследование
можно в областном центре
СПИД по адресу: г.Караганда,
ул.Анжерская, 37. 

Л.УВАРОВА,
врач ЗОЖ ЦРБ

Основными мерами, способ-
ными предупредить распро-
странение туберкулеза,
являются: организация ран-
него выявления больных, им-
мунизация детского
населения, изоляция бакте-
риовыделителей в специали-
з и р о в а н н ы е
противотуберкулезные стацио-

нары и их эффективное лече-
ние, проведение противоэпи-
демических мероприятий в
очагах туберкулеза по месту
жительства или работы боль-
ного. 

Основными методами ран-
него выявления туберкулеза
являются туберкулинодиагно-
стика у детей, флюорографи-

ческое обследование у взрос-
лых, исследование мокроты. У
детей туберкулёзная инфек-
ция выявляется с помощью ту-
беркулиновой пробы Манту. У
взрослых ежегодно прово-
дится флюорографическое ис-
следование. 

Защита от туберкулёзной
инфекции достигается имму-
низацией противотуберкулез-
ными вакцинами (БЦЖ и
БЦЖ-М). Новорожденного при-
вивают в первые дни жизни в
родильном доме, что обес-
печивает иммунитет длитель-
ностью 5-7 лет. Повторную
прививку против туберкулёза
проводят в 6-7 лет при нали-
чии отрицательной пробы
Манту. 

Для предупреждения забо-
левания туберкулёзом необхо-
димо существенное внимание
уделять повышению устойчи-
вости организма к инфекции.
Этому способствуют, прежде
всего, полноценное в количе-
ственном и качественном от-
ношении питание, особенно
детей; полноценный отдых и
положительный эмоциональ-
ный настрой, отказ от вредных
привычек, в первую очередь,
от курения; занятия физкульту-
рой и закаливающие про-
цедуры.

Напомним меры по про-
филактике туберкулёза:
- специфические (прививка
БЦЖ) и не специфические (по-
вышение иммунитета, соблю-

дение гигиены);
- отказаться от вредных при-

вычек, которые снижают со-
противляемость организма;

- следить за чистотой и по-
рядком в помещении и за его
пределами;

- не допускать захламления
и скопления пыли;
- ежедневно производить
уборку квартиры и мебели
влажным способом;
- как можно чаще проветри-
вать помещение;

- не проводить чистку
одежды и обуви в помещении;

- всегда мыть руки перед
едой;

- соблюдать режим питания;
- не покупать мясо, молоко

на стихийных рынках;
- в пищу употреблять только

кипячёное молоко;
- соблюдать режим труда и

отдыха;
- закалять свой организм;
- заниматься физкультурой и

спортом;
- чаще бывать на свежем

воздухе;
- бороться со стрессом;
- быть непримиримым к са-

нитарным недостаткам. Не
стесняться делать замечание
невеждам;

- регулярно проходить
флюорографическое обследо-
вание. 

Г.ОТЫНШИНА,
главный специалист
Управления охраны 

общественного здоровья 

Месячник по профилактике ВИЧ-инфекции
С 10 ноября по 10 декабря 2017 года
проводится месячник по профилактике
ВИЧ-инфекции.
Самой серьезной медицинской проблемой
современности следует назвать синдром
приобретенного иммунодефицита (СПИД)
– инфекцию, которая распространяется по
миру с огромной скоростью. Пандемия
инфекции связана с вызываемой вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ).

Профилактика и раннее выявление туберкулеза
Туберкулез – инфекционное заболевание,
вызываемое микобактериями
туберкулеза. Источниками туберкулезной
инфекции являются больные люди или
животные, выделяющие во внешнюю
среду микобактерии туберкулеза.
Наиболее часто выявляется туберкулез
органов дыхания. Ведущие пути передачи
туберкулезной инфекции – воздушно-
капельный и воздушно-пылевой.
Возбудители заболевания передаются от
больных к здоровым с капельками
мокроты при кашле, чихании, разговоре. Во
внешней среде возбудители туберкулёза
сохраняются длительное время в
высохших частицах мокроты, которой
могут быть загрязнены различные
предметы. Возможен и пищевой путь
заражения – через продукты. Признаки
легочного туберкулеза:
длительный кашель, кровохарканье, боли в
груди, общее недомогание, слабость,
повышение температуры, потливость,
особенно по ночам. 
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Ту ұстаушылар
байқауы

VІІІ  облыстық ту ұстаушылар
байқауының бірінші кезеңі Бұқар
жырау ауданының мектеп
оқушыларының арасында 26-шы
қазан күні Байқадам орта
мектебінде өтті. Азаматтық
ұстанымды белсендіру, Қазақстан
Республикасы рəміздері мен
нышандарына деген  сезімді
қалыптастыруды мақсат еткен
байқауға ауданымыз бойынша 26
мектептен қатысқан топтар өз
өнерлерін ұсынды. 

Байқаудың жеңімпаздарын анықтау үшін əділқазылар
алқасына аудандық оқу бөлімінің əдіскерлері Ж.Балапа-
нова мен С.Алиленов, балалар мен жеткіншектер сара-
йының əдіскері Е.Федорович төрелік етіп, əділ бағасын
бере білді.

Əділқазылар мүшелері қатысушыларды байқау ереже-
сіне сəйкес бағдарламаның толық орындалуы, элемент-
тердің айқын болуы, туды алып шығу, төмен түсіру,
көрсету, ауысуды дұрыс орындау, топтың сыртқы келбеті -
жинақтылық, форманың біркелкі болуы жəне ту ұстаушы
формасын дұрыс қолдану, ту ұстаушы топтың сапқа тұруы
бойынша бағалады.

Байқаудың қорытындысы бойынша І орынды Үштөбе
орта мектебінің ту ұстаушылары иеленсе, ІІ орынды Аман-
гелді орта мектебі, ал ІІІ орынды Байқадам орта мектебінің
ту ұстаушылар тобы иеленіп, облыстық кезеңге жолдама
алды. Осы аталған үш мектептің оқушылары ту ұстаушы-
лардың облыстық кезеңінде Бұқар жырау ауданының на-
мысын қорғайды. Жеңіс жолында оларға сəттілік тілейміз.

М.МАЙКЕНОВА,
Байқадам орта мектебінің
тəрбие ісінің меңгерушісі

Олимпиада
по математике

Одной из форм учебной
деятельности, которая может
повлиять на развитие личностных
особенностей учащихся, является
олимпиада. 
Олимпиадные задания по
математике пробуждают у детей
интерес и любовь к предмету, учат
их оригинально мыслить, принимать
верные решения в сложных
жизненных ситуациях. 

С целью повышения мотивации в изучении базовых
предметов в школе, улучшения качества знаний по пред-
метам и выявления наиболее способных, одаренных
школьников проведена предметная олимпиада по мате-
матике. В олимпиаде приняло участие 10 учащихся. Уча-
щиеся показали хорошие результаты в умениях решать
задачи повышенного уровня, в логических заданиях и
упражнениях, в навыках находить нестандартные реше-
ния в обычных задачах. 

Данное мероприятие дало возможность проявить твор-
чество, фантазию и любознательность к математике.

Также в конце октября проходила республиканская на-
циональная интернет-олимпиада по математике на сайте
nio.kz, в которой активное участие приняли учащиеся
среднего звена. По итогам интернет-олимпиады ученицы
6 «Б» класса Колзова К. и Мадаева К. получили дипломы
второй степени, ученица 8 «Б» класса Карабаева Д. по-
лучила диплом третьей степени, Богданов С. был на-
гражден дипломом первой степени. Учащиеся, которые
не заняли места, получили сертификаты за участие. 

Олимпиада по математике прошла в хорошем психоло-
гическом настрое, комфортно для обучающихся, с учётом
возрастных особенностей детей, с элементами здоровь-
есбережения, то есть в наиболее работоспособное время,
в комфортных окружающих условиях, использовались ди-
намические паузы, непродолжительные перерывы. 

Все запланированные мероприятия были проведены в
срок, задания сданы вовремя. Учащиеся приняли актив-
ное участие во всех мероприятиях, что помогло многим
из них улучшить свои результаты по предмету. Олимпиада
по математике положительно отразилась на успеваемо-
сти многих учеников и пробудила интерес к дальнейшему
изучению предмета. 

И.АЛИМХАНОВА,
учитель математики

Ботакаринской СШ

Сайыскерлер өздерін танысты-
рудан бастады. Атақты адамда-
рға пародия жасап, «Менің
сүйікті асым» атты сайысқа əр-
түрлі тағамдар дайындап əке-
ліпті. Көрермендер «Сəн үлгісі»
сайысы басталғанда, сайыскер-
лерді қошеметтеп қарсы алды.
Əр түрлі табиғи материалдардан
жасалған киімдер көздің жауын
алды.

Ескі газет-журнал, ескі дискі-
лер, пакеттер, қоқыс пакеттері,

жапырақтар т.б. материалдар
қолданған балалар əр түрлі киім-
дер үлгісін көрсете алды.

Қолөнер сайысына да балалар
ерекше дайындықпен келген
екен. Асқабақтан, картоннан үй
жасап, кепкен жапырақтар мен
ағаштарды қолданып, ескі затта-
рға жаңа өмір бере алған бала-
лардың туындылары
көрермендердің көңілінен
шықты. 

Сұрақ-жауап сайысында бала-

лар ситуациялық сұрақтарға
жауап берді. Бағдарлама
«Өнерлі өрге жүзер» атты сайыс-
пен аяқталды.

Əділқазыларға да оңай бол-
мады. Бірақ, сайыстың аты
сайыс. «Күз Ханшайымы» атағын
Сабенова Қарлығаш жеңіп алса,
«Күз Ханзадасы» атағына Рама-
зан Аспандияр ие болды. 1, 2, 3
орындарға ие болған жəне бел-
сене қатысқан барша сайыскер-
лерге дипломдар мен сыйлықтар
таратылды. Бұл шараға демеу-
шілік көмек көрсеткен «Достар»
шаруа қожалығының басшысы
Молдабаев Қайрат Ғылымұлына
алғыс білдіреміз.

Г.МОЛДАБАЕВА,
клуб меңгерушісі

Ақбел ауылы  

Все дети без исключения
любят праздники. Любой празд-
ник, если он удался - это всегда
радость, веселье, хорошее на-
строение и, конечно же, подарки!

Именно такой праздник про-
шел в мини-центре «Балапан».
Праздник «Осенние дары» орга-
низовали воспитатель группы
Сарбасова Б., помощник воспи-
тателя Нафикова Л.П., Моккан
В.В., и музработник Нурхайда-
рова Г.Т.

Активное участие в проведе-
нии праздника приняли дети и
родители. Ребята пели, танце-

вали, рассказывали стихи посвя-
щённые осени, а самым инте-
ресным моментом была игра
«Весёлый огород», в которой
вместе с ребятами принимали
участие мамы - Коржаспекова Л.
в роли Осени и Тухватчина С. в
роли Огородного чучела.

Накануне праздника была ор-
ганизована выставка детских по-
делок «Осенняя фантазия», где
были представлены работы из
природного материала и овощей,
за которые ребята были награж-
дены грамотами.

По окончании мероприятия

детей ждал праздничный стол с
фруктами и соками. Щедрый да-
стархан накрыли родители, а
детям кроме всего вкусного и по-
лезного предложили отгадывать
загадки про фрукты и овощи. 

Праздник закончился. На-
строение у всех было отличное.
Но для того чтобы так получи-
лось, нужно вложить немало сил
и терпения в каждого ребёнка и
в этом огромную роль играет
воспитатель, который изо дня в
день вкладывает душу, любовь,
опыт, для того, чтобы наши детки
росли добрыми, трудолюби-
выми, дружными, достойными
гражданами своей Родины. 

Впереди нас ждут не менее ин-
тересные праздники. И мы уже
начали к ним подготовку, говорит
воспитатель группы Сарбасова
Б. Так что расслабляться никак
нельзя. Дети всегда ждут чего-то
необычного.

С.УМАРОВА,
библиотекарь 

Кушокинская СШ

Сыйын төккен
алтын күз

Күз келгенде айналамыз сары
жапырақтарға оранып, сіркіреген ғажап
жаңбырдан одан əрі құлпыра түседі. Күз
мезгілінің адамды өзіне баурап алатын
құпиясы мен өзіне тəн мереке-думандары
бар. Осы жылғы күз айында еліміз бірталай
қолға алынған жоспарлардың нүктесін
қойды.

Еліміздің төрінде əлемді аузына қаратқан, жаңа заманауи тың
дүниелердің өмірге келуіне бас себепкер болған «EXPO -2017»
қазақ елін əлем алдында тағы бір мəрте биікке көтеріп, елімізді
екінші бір қырынан тануға мүмкіндік берді. Бұл дүниежүзілік
көрме осы күз айында өз нүктесін қойды. Алда əлі талай əлемді
дүр сілкіндіретін тың жаңалықтар болатынына кəміл сенеміз. 

2016 жылдан бері елімізде латын əліпбиіне көшу сөз болып
келді. Сол айтылған мəселе шын мəнісінде жүзеге асатыны
айқындалды. Қазақ елінің тарихында мəңгіге қалатын бірден-бір
жаңалық осы болады. 

Біздің мектебімізде оқушылар арасында жыл сайын өткізілетін
«Алтын күз» байқауы жоғары деңгейде ұйымдастырылды.
Мектеп оқушылары бұл шараға белсене қатысып қоймай, күз
мезгілінің əрқилы қызықтарын өз өнерлерімен ортаға салды.
Сайыс түрінде өткен бұл байқауда 8 «а» сыныбы
оқушыларының «I love Autum» тобы бас жүлде, 5 «а»
сыныбының «Алтын жапырақтар» тобы 1 орынды, 6 «в»
сыныбының «Золотое солнце» тобы 2 орынды, 6 «а»
сыныбының «Гүлдер» тобы 3 орынды иеленді. 

Оқушылардың қоғамдық қарым-қатынасын жақсартуға
бағытталған түрлі іс-шаралар мектебімізде əр түрлі бағытта
ұйымдастырылып отырады. Осы жыл еліміз үшін сəтті жыл
болғанына шүкір дей отырып, осы күз мезгілінде іске асырылған
барлық жоспарларға қуанамыз.

А.СЕРІКБОЛ,
Ботақара орта мектебінің 

11-сынып оқушысы    

Шеберлер
сайысы

Пішен шабылып,
астық орылып, мал
жайлаудан түскен соң,
шаруаның реттелге-
ніне қуанған халқымыз
күзде сабан той жасап
жатпаушы ма еді?!
Міне, төрімізге алтын
күз де келді. Күз мол-
шылықтың, байлық-
тың, берекенің белгісі.

Көкпекті орта мектебінің жанын-
дағы «Еркетай» шағын орта-
лығында бау-бақша жиналатын
осы мезгілде ата-аналар мен ба-
лалар арасында «Шебер отбасы»
атты көрме ұйымдастырылып,
үздік отбасылар өз өнерлерін ор-
таға салды.

Табиғи материалдарды қолдана
отырып, əр түрлі бұйымдар жа-
сауда алдына жан салмайтын ата-
аналарымыз əсем бұйымдарымен
біздерді таң қалдырды. Тамаша
өнер туындыларының ішінде көз-
дің жауын алар туындыларымен
бірден назарға іліккен. Назым
Жаңбырбай 1 орынға лайық деп
танылса, Андрей Мысловский 2
орынды, Еламан Каникар 3
орынды иеленіп, алғыс хаттармен
марапатталды. Жеңімпаздарға
сыйлықтар табысталды.

Шырайлым ƏБДІКƏРІМОВА,
«Еркетай» шағын

орталығының тəрбиешісі
Көкпекті ауылы 

«Күзгі бал-2017»
Ақбел селолық клубында оқушылармен күзгі
бал мерекесі өткізілді.
Бұл мерекелік шараның мақсаты - «Күз
Ханшайымы» мен «Күз Ханзадасын» іріктеу еді.
Түрлі-түрлі сайыстан тұрған бұл шара өте
қызықты жəне тартымды өтті.

Веселый огород

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора…
Пора сбора урожая, которым одарила нас
осень за наши труды, пора школьных занятий
и, конечно же, пора осенних балов!
Любые мероприятия, проводимые в семье,
делают ее крепче, роднее, а с коллективом –
сплоченнее, дружнее, и это очень важно -
прививать детям с самого раннего детства.
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«Зерде» жаңақалалықтарға мереке сыйлады

Алыс-жақын клубтары жоқ
ауылдарға ат басын тіреп, тұ-
рғындарға қуанышты көңіл-күй
сыйлайтын «Зерде» жылжы-

малы мəдени-сауық кешені біз-
дің ауданымыздың көлемінде
де бірқатар ауқымды істі тын-
дырып, ашық аспан астында
талай мерекені өткеріп келеді.

Биылғы жылы облыстық мə-

дениет басқармасының ұйға-
руымен ауданымыздың
өнерпаздары үздік «Зерде»
жылжымалы мəдени-сауық ке-
шені номинациясы бойынша
«Қарағанды облысының үздік
клубтық ұйымын» іріктеу са-
йысы барысында 8 қараша күні
клубы жоқ Жаңақала ауылының
Қабыл Боранбаев атындағы не-

гізгі мектебінде өнер көрсетті.
Аудандық өнерпаздардың

басын құраған мерекелік шара
ауылдың алты ауызымен

ашылды. Азамат Амантайұлы
əуелетіп шарықтатқан əдемі əу-
енмен шашу шашылып, Елба-
сының «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» мақаласы ту-
ралы ақпарат берілді.

«Үйрен де жирен» дейтін ха-
лықпыз ғой. Жылжымалы мə-
дени-сауық кешенінің
ұйымдастырушылары көпші-
лікке əсем əн мен биден шашу
шашып қана қоймай, жас бала-
ларды өнерге, спортқа баулу
мақсатында арнайы шеберлік
сабақтарын да ұйымдастырды.
Мектептің кіре беріс оң қапта-

лында қазақ күресінен спорт
шебері, жаттықтырушы Е.Сағи-
тов пен негізгі мектептің дене
шынықтыру мұғалімі Д.Ерубаев
жас балуандарға қазақ күресінің
əліппесін үйретсе, дəстүрлі
ойын - асық атуға А.Қабдыға-
ниев баулыды. Ұлттық зияткер-
лік ойынымыз тоғызқұмалақты
мақала авторы, Н.Əбікеева үй-
ретіп, байлық, отау, атсырату,
тұздық сияқты негізгі ұғымдары-
мен таныстырды.

Аудандық өнер мектебінің
бейнелеу сабағының ұстазы
А.Акишев пен шəкірті А.Мағру-
пова қағаздан қайық, сыйқырлы
құпия кесе, жылдам сурет салу
сырын үйретсе, мектеп оқушы-
лары А.Амантайұлының Бұқар
жырау Қалқаманұлының 350
жылдығына арналған терме үй-
рету шеберлік сабағына да
үлкен қызығушылықпен қаты-
сты. Қ.Рүстембекованың биден
шеберлік сабағы, Ж.Қошжанов-
тың қуыршақтармен өткізген
шағын қойылымы мектеп оқу-
шыларының да, ұстаздардың
да көңілінен шығып, көтеріңкі
көңіл-күй сыйлады. 

«Өткенсіз - ел, тарихсыз - жер
болмайды» демекші, келген қо-
нақтар мен аудандық мəдениет
жəне тілдерді дамыту бөлімінің
басшысы Е.Найманбайды, ау-
дандық мəдениет үйінің дирек-
торы Р.Жұманованы Елбасы
Н.Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» мақа-
ласының аясында көтерілген
тақырыптарды қамтыған аудан-
дық музейдің, «Зерде» бейне-
мобилінің жыл барысында
атқарған жұмысы жөнінде мə-
дениет үйінің жəне төл тарихын
паш еткен Қ.Боранбаев атын-
дағы мектептің ақпараттық
стендтерімен таныстырды.

Жаңақалалықтарға арналған
мерекелік шара «Өнегелі қазақ-
тың қыздары-ай» атты таным-
дық сайыспен жалғасты.
Мектептің ұстаздары, ақ жау-
лықты келіндер мен ару қызда-
рымыз қатысқан сайысты
аудандық көркемөнерпаздар
бөлімінің жетекшісі А.Аманта-
йұлы жүргізіп, сəлем салудан,
дөңгелетіп нан жаюдан, өз өне-
рін көрсетуден ең үздік деген
қыздарымызды анықтады. Үз-
діктерді Қарағанды облыстық
мəдени сауық жəне халық
шығармашылығы ғылыми əді-
стемелік орталығы басшысы
Қ.Сəдуақасова, бөлім басшы-
лары Л.Кутузова мен А.Нұрман-
баевалар анықтап, əділқазылық
баға берді. Бастауыш сынып
ұстазы Д.Аяпбергенова, мате-
матика пəні ұстазы Г.Сейітова,
даярлық тобының ұстазы
М.Аманбек, физика пəнінің
ұстазы С.Хасенова, ағылшын
тілі пəнінің ұстазы С.Жазанова
өзара бақтарын сынаған сайыс
ауыл тұрғындарының қошеме-
тіне ие болды. 

«Зерде» бейнемобилінің же-
текшісі Ж.Мақышевтың ұйым-
дастыруымен мектеп
оқушыларының білім-біліктерін
анықтаған «Жаңғырық» зи-
яткерлік сайысы ұлттық
нақышта асық иіріп, жауырынға
жасырылған сұрақтармен
қызды. Өздерін Д.Нұржанов,
Е.Нүкішев, Н.Əбеуова, А.Жұма-
нова деп таныстырған 9-сынып
оқушылары асық иіріп, алшы,
тəйкі, бүк, шік түсуіне қарай сұ-
рақтар таңдап, ауданымыздың,
еліміздің жалпы тарихы, мəде-
ниетіне қатысты жасырылған
сауалдарға жауап берді. 

Ауыл балалары бой жазып,
армансыз жүгіріп, құмардан
шыққан “Толағай” спорттық са-
йысы да ұйымдастырылды. Өз-
дерін “Тұлпарлар”, “Жүйріктер”,
“Жігерлілер” деп атаған
команда ойыншылары қасық-
пен су тасып, ауыздарымен
алма алып, шапшаң жүгіріп се-
бетке доп түсіруден сайысты.

Жеңіске ұмтылған ұландарды
сайысты тамашалауға келген
туған-туыс, мектеп ұжымы қызу
қолдап, ойын көрігін қыздырды.

Спорттық рухты асқақтатқан
сайыс соңы “Арқа саздары”
триосының орындауындағы
“Чемпион” əніне залдағы  көп-
шілік жəне келген қонақтардың
қатысуымен Қ.Рүстембекова-

ның басшылығымен биленген
əсерлі флэш-мобқа жалғасты.

Көпшілікке қуаныш сыйлаған
мектептегі мереке күні əдемі де
əсерлі концертке жалғасып,
З.Төлеубаеваның “Туған жер”,
Қ.Талашевтың “Мені ойла”,
“Арман” тобының “16 қыз”,
М.Шарманованың “Қайда” əн-
дерімен қызды. Ауыл тұрғын-

дары, мектеп оқушылары
өнерпаздардың əндеріне елітіп,
қолдау танытып, ортаға шығып
билесе, “Гүлдер” бишілер тобы-
ның өнерін, Е.Альгожинның
сырнайда орындаған попурриін
қошеметпен қарсы алды. 

Таңертеңнен басталған мере-
келік шаралар марапаттарға
ұласып, аудандық мəдениет үйі
ұжымының атынан Ə.Ермұха-
нова, Ж.Əбеуова, Ж.Жақыпова
сынды мектеп оқушыларына
республикалық «Мектепке жол»
акциясының аясында оқу құрал-
дары сыйға тартылды. «Сый
қылсаң, сыпыра қыл» демекші,
мерекелік шараны өткізуге ат

салысқан Қ.Боранбаев атын-
дағы негізгі мектеп ұжымына,
сайыстарға қатысқан өнерлі
ұстаздар мен оқушыларға жүл-

делі орындар мен естелік сый-
лықтар табысталды. Шеберлік
сабақтарын өткізген ұстаздар
қауымы да марапатқа ие
болды. 

- Шеберлік сабақтарымен,

түрлі іс-шараларымен елдіме-
кен тұрғындарына қуаныш сый-
лай білген «Зерде»
жылжымалы мəдени сауық ке-
шенінің ұжымына алғыс айта-
мыз. Мəдениет ошақтары жоқ
елдімекендердегі тұрғындарды
рухани азықтандыру мақса-
тында қолға алынған іс-шара
өзінің негізгі мүддесіне жеткен,

- деп жоғары бағасын берді. 
Шеберлік сабақтарынан ба-

сталып, түрлі зияткерлік, та-
нымдық, спорттық
сайыстармен, мерекелік кон-
цертпен жалғасқан шара ере-
сектерге «Құнанбай» көркем
фильмін, бүлдіршіндерге
«Алдар көсе» мультфильмін
ұсынумен тəмамдалды.

Ендігі тілек аудандық өнер-
паздарымыз облыстық додада
топ жарып, биіктен көрінсе.

Н.ƏБІКЕЕВА

А.Акишев пен Ж.Мақышев-
тың суреттерінде: сайыстың
тартымды сəттері.

Ауылды жерлердегі бірден-бір мəдениет
ошағы - кітапханалар мен клубтар. Күн
сайын клубтардың қабырғасында бас
қосатын жас буын түрлі өнер түрлерін
меңгерсе, қариялар қауымы өткенін еске
алып, бой жазып қайтады. Өкініштісі,
шағын ауылдардың барлығында бірдей
осындай мəдениет ошақтары болмай
отыр. Атаулы мəселенің шешімі ретінде
2007 жылы облысымыздың барлық
аудандары «Зерде» бейнемобильдерімен
қамтамасыз етіліп, клубы жоқ
ауылдықтарға қызмет көрсету жобасы
қолға алынған болатын.



Зоя Алексеевна Барыло (в деви-
честве Цветкова) много лет прора-
ботала в Тельманском районном
сельскохозяйственном управле-
нии. По специальности она агро-
ном. Окончила Талгарский
сельскохозяйственный техникум и
в далеком 1952 году по распреде-
лению приехала работать в посе-
лок Г.Мустафина. 

Сначала молодой агроном Зоя
работала в сельскохозяйственном
отделе Тельманского исполкома. А
когда в 1962 году в районе было
создано управление сельского хо-
зяйства, ее пригласили работать
агрономом туда.

Первым руководителем РАПО
был тогда Александр Иванович
Кочкин. К тому времени Зоя Алек-
сеева уже вышла замуж, у нее был
маленький ребенок, поэтому от ча-
стых командировок женщина вы-
нуждена была отказаться.
Руководство пошло навстречу и ей
был дан фронт работы на месте.
Она занималась сбором информа-

ции из совхозов, с полей, животно-
водческих ферм, составляла
сводки, отчеты и другие документы.

Работа эта была не менее ответ-
ственной. В те времена работа от-
расли строилась на плановом

хозяйстве. Совхозы получали ста-
бильную финансовую помощь го-
сударства. И, естественно, все
опиралось как раз на предостав-
ляемые отчеты и данные о разви-
тии, прибыли, урожайности и
другие показатели работы сельских
хозяйств.

Совхозы Тельманского, а по-
началу и будущего Ульяновского
района, которые тоже относились в
то время в Тельманскому РАПО,
были стабильно развитыми. В ос-

новном это были хозяйства карто-
феле-овощеводческого и
животноводческого направления,
зерновых тогда выращивали
меньше, чем сейчас, делится вос-
поминаниями Зоя Алексеевна.

На полях выращивали карто-
фель, капусту, огурцы, помидоры, в
небольших количествах росли
даже сладкий перец и баклажаны.
Были хозяйства, где занимались
семеноводством. А известным пло-
дово-ягодным хозяйством был сов-
хоз им.Гагарина. На его угодьях не
только выращивались овощи, но и
ягоды, малина, черная смородина,
клубника. Был в совхозе и свой пе-
рерабатывающий консервный
завод и семеноводческое хозяй-
ство.

Во времена бурного развития
сельскохозяйственной отрасли в
хозяйствах Тельманского района
трудились такие корифеи сель-
ского хозяйства как Иван Прокофь-
евич Вишнев, Александр
Шварцкоп, Петр Бондаренко, Алек-
сандр Риммер и многие другие. В
Тельманском районе трудилась
единственная женщина Герой Со-
циалистического труда Екатерина
Федоровна Терещенко.

Гордостью района была сель-
скохозяйственная опытная станция

(СХОС), ныне – научно- исследо-
вательский институт растениевод-
ства и селекции, который много лет
возглавлял Халык Кахарманы
Александр Федорович Христенко. 

А из своих коллег по РАПО Зоя
Алексеева с теплотой вспоминает
Петра Яковлевича Котина, Перта
Афанасьевича Федченко, Сергея
Захаровича Сулейманова и многих
других,  трудившихся в сельскохо-
зяйственной отрасли. Со многими
своими бывшими коллегами Зоя
Алексеевна общается и ныне, а о
тех, кого уже нет в живых, хранит
светлую память.

В настоящее время Зоя Алексе-
ева Барыло давно находится на за-
служенном отдыхе. В ее семье
выросли двое детей сын и дочь.
Сейчас в семье есть четверо вну-
ков и семь правнуков, которые
очень радуют бабушку Зою.

За годы работы Зоя Алексеевна
Барыло имеет почетные грамоты и
медаль «За доблестный труд».

Т.КУРБАНОВА
Фото Д.Торжанова
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Завтра – День работников агропромышленного комплекса

Женщина-агроном

Туған жерім -
бойымдағы тұмарым

« А р н а й м ы н
саған, туған ел»
акциясы ая-
сында Ақбел
ауылдық кітап-
х а н а с ы н ы ң
оқырмандары
мен ауыл тұ-
рғыны Бəткен

Қабыкенқызы Раисованың
«Ауданым - ардағым» атты
ауданына арналған тартуы бо-
йынша поэзия сағаты өтті.

Поэзия кеші барысында Бəткен апайға арна-
лған«Туған жерім - бойымдағы тұмарым!» атты
көрме ұйымдастырылып, шығармалары қо-
йылды. Кітапхана оқырмандары Қорлан Доба-
рова, Меруерт Искакова, Карлығаш Сабенова
жəне тағы басқалар Бəткен Қабыкенқызының
«Баба рухымен тілдесу» арнауы, «Ауданым - ар-
дағым», «Ауылым - алтын бесігім», «Ақбел
вальсі», «Ауылым», «Жауынгер атам өткен із»,
«Өшпес ұрпақ жүрегінен», «Жырлап өтем, өл-
кемді өзім туған», «Өрле, ауылым», «Кие- құтым
ұрпағына дарысын», «Ата жолы - балаға үлгі»
сияқты өлеңдерін мəнерлеп оқыды. 

Бəткен Қабыкенқызы Раисова 1956 жылы 9
наурыз күні бұрынғы Ворошилов ауданы, Пуш-
кин совхозы, Кұрама бөлімшесінде дүниеге келді.

Он жылдықты бітіргеннен кейін, 1973 жылы
бухгалтерлік курсты оқып, 1974 жылдан бастап
Пушкин селолық советінде 25 жыл бас есепші
қызметін атқарып, сырттай Мичурин совхоз-тех-
никумын оқып бітірді.

Өмірге ғашық, өнерге ғашық Бəткен апай 2003
жылдан 2014 жылға дейін Ақбел ауылындағы
клубта көркемдік жетекші, меңгеруші болып қыз-
мет атқарған. Атқарған еңбегі бағаланып, аудан,
облыс тарапынан мақтау қағаздары мен дип-
ломдарға ие болды. 2014 жылы аудан əкімі сый-
лығының лауреаты атанды, 2015 жылдан бері
зейнеткерлік демалыста. 

Жан жары Дүйсен аға зейнеткер, 1 қыз, 2 ұл
тəрбиелеп өсірген берекелі əулет.  Балаларының
барлығы жоғары білімді, қызы - техника ғылым-
дарының докторы. Жеті немеренің əжесі.

Жас кезінен поэзияға жақын Бəткен апайдың
жыр шумақтары ауылымыздың үлкен-кішісінің
барлығына таныс. Қазақтың халық ақындарының
өлеңдерін сүйіп оқитындығынан болса керек, өзі
де аздап өлең жазады.

Жыланды бауырында, көркейген ауданым
бар.

Сол жердің қауымына, арнаған əндерім бар.
Ауданым, Бұқар жырау, шарықта, көркейе бер.
Түспесін саған қылау, өрлей бер өркенді ел. 
Нұраның ақ сылдыры, шашу боп таралады.
Қосылды ел дүбіріне, балаңның арман əні, -

деген өлең жолдары ауданымызға арналса, өзге
де шығармалары жас ұрпақтың бойындағы ұлт-
жандылықты, туған жер мен Отан-анаға деген сү-
йіспеншілікті насихаттауға арналған. 

Қорлан ДОБАРОВА,
Ақбел ауылы

Әр адамның бойында Алланың берген да-
рыны болады. Адам емдеу, ол жанның қина-
лысын азайту, дертіне шипа беру, осы еңбегі
үшін ешқандай ақы талап етпей, буырқанған
өмір ағысымен өзіне жүктелген азаматтық
міндет - ауыл тұрғындарының малын түрлі
аурулардан қорғау жолында жарғақ құлағы
жастыққа тимей жүрген Жаңаталап ауылы-
ның тұрғыны Жанапия Шалғанбай туралы
болады бүгінгі айтпағымыз. 

Туған жерінің əрбір тасын, бұрқыраған жусан иісін сонау Моңғол
жерінде жүріп аңсаған қандасымыз алдыңғы көшпен Қазақстан же-
ріне жетті. Ұшақтан түсе сала, тізерлей отыра қалып, туған жерінің
топырағын алақанына алып, ұзақ иіскеді. Көздеріне мөлтілдеп жас
толды. Топырағына, асулары мен белдеріне тағзым етті. Мейірімді
күн сəулесіне бетін тосып, салқын самалына рахаттанды. Ендігі
уақытта тарихи отаны - ата-баба ізі қалған еліме қызмет етемін деп
өзіне ант берді.

Ақмола ауыл шаруашылығы институтының мал дəрігері факуль-
тетіне оқуға қабылданды. Қасындағы жолдастарын өзі сыйлады,
“сыйға - сый, сыраға - бал” демекші, олар да сыйластықпен жауап
қайтарды. Адам өмірінде кездесіп жататын жоқшылық, молшылық,
ауырғанға демеу, қуаныш, қайғы - бəрінде де бір болды. Осылайша,
студенттік өмір өтіп жатты. Оқып жүріп те фельдшер, лаборант
болып жұмыс істеп, күн көрісіне қажетті қаражат тауып жүріпті. 

- Осы ауылға 1995 жылы жас маман болып келдім. Қасымда
жарым мен тұңғыш қызым, қолымда киім-кешегімізді салған чемо-
данымыз болды. Үй  алдым. Ол да барлық жас қосылған  жұбай-
лардыкіне тəн - бос болды əрине. Осы ауылдағы мал базына - ол
кезде совхоз болған, алдымен күзетші болып қабылдандым. Кейін-
нен мал дəрігері болып мамандығым бойынша ауыстым, -дейді біз-
бен əңгімесінде. 

Зоотехник мамандығы - мал тұқымын асылдандыру, өзгерту не-
месе сақтап қалуға ден қойса, ветеринар дəрігер - бүкіл адамзатты
аурудан емдейтін жан. Ата-бабамыз малдың сүмесі - сүт пен етін
азық қылып, терісінен ат əбзелдерін жасап, көңін отын ретінде пай-
даланған. Мал бар жерде - береке мен молшылық əрқашан орын
алған.  

Бүгінгі ауыл тұрғындарының барлығы дерлік мал ұстайды. Малды
күтсең, балаша мəпелесең - ол саған өнімін бірнеше есе қылып бе-
реді. Ауыл тұрғындары өнімдерін осы жерге жақын қалаларға апа-
рып, бала-шаға несібесін айырып жатады. Ауыл тағамының сапасы,
ерекше дəмі, түрі мен түсі, сіңімділігі - қалалықтардың барлығын
тəнті етеді. 

Ауыл қашанда қала тұрғындарының асыраушысы болған. Қысы-
жазы ауыл мен қала ортасында тығыз байланыс байқалады. Жұ-
мысы бар қалаға кеткен жастар əрбір сенбіде, əрбір мерекеде
ауылдағы ата-ана, ағайындарына барып, қоржындарын тағаммен
толтырып қайтып жатады. Ауылдағы туыс-жұрағат қаладағы туы-
сына өзі ішпей, жемей, сыбаға сақтайды.    

Жанапия бір жылдай уақыт ауылдық əкімдікте бас маман болып
қызмет етіпті. Бірақ, өзі ұнатып, таңдаған мамандыққа қайта ора-
лады. Қазіргі таңда адам дəрігеріне де, мал дəрігеріне де талап
жылдан-жылға күшейіп келеді. Қиын да болса,  ауыл малының ау-
рудан ада болуына қол жеткізген. Төрт жыл қатарынан ауылда мал
ауруларының түрі жоққа тəн. Ауыл тұрғындары да өз шаруашы-
лығынан тəжірибе жинаған. Қоңды, дені сау жануарды алып қалып,
ауруға шалдыққанын жойып жататын көрінеді. Бүгінгі таңда əрбір
малда паспорт бар, онда олардың ауруға қарсы алған вакцина-
лары, оның өткізілген күндері белгіленеді. Қандай түліктің болма-
сын құлағында сырғасы болады, онда номерлері бар. Ол мал осы
номерлері бойынша компьютерге енгізіледі. Сатылған, етке тапсы-
рылған жағдайда əрбір мал иесі оларды есептен шығарып тастап
отыруы тиіс. 

- Студент кезімде бір жасы келген адамға сынығымды салдыр-
дым. Қайтпас сапарға аттанатынын сезгендей,  ол кісі маған “Үйре-
несің бе?” деген сұрақ қойды. Мен келісімімді беріп, басымды
изедім,-дейді. 

Біраз уақыттан соң қасындағы адамдардың шығып кеткен жер-
лерін орнына сала бастайды. Дертіне дауа болады. Қолы жеңіл, кө-
мегі тиген адам тез жазылады. Қолынан келгенше көмек көрсетіп,
құстың ұясындай жылы шаңырағында дастархан жайып, əңгіме
тиегін ағытып, науқастың жүрегіне ізгілікпен жол салады. Əңгіме-
лесе келе, білгеніміз, осы адамды іздеп, ұлақ-байтақ Қазақстанның
түкпір-түкпірінен дертіне шипа іздеп, науқастар келеді екен. Көбісі,
тірек-қимыл аппараты мен сынықты орнына түсіру үшін, кейбіреуі
нерв талшықтары суыққа шалдығып, бас ауруынан зардап шек-
кенде, жанын қоярға жер таппай, осы кісінің массажынан кейін
жеңілдеп, ауырсынуын қояды. Массаждан соң біршама уақыт тəтті
ұйықтап кетеді екен. Бұл ауруынан айыққан адам ағзасының емге
жауабы сынды болса керек. Емшінің бағыты - тибет медицинасына
келеді. Бүкіл ағзаны бағындыратын бастағы, денедегі əрбір нүктені
дөп таба отырып, оған тікелей əсер етіп, ауырғанын тез арада ба-
сады. Бір таңғаларлығы -  емдегені үшін ол науқастардан бір тиын
да алмайды екен. Шынайы емші деген осындай болар.

- Ауыл адамының қала адамымен салыстырғанда көбіне көру қа-
білеті жақсы болып келеді. Өйткені біз алыстарға, шексіз асулар мен
белдерге, мұнартқан тауларға, өзен-көлдерге көз тастай аламыз.
Бұл да адамға тəңірдің жіберген емінің бір түрі. Ал қала адамы, үл-
кені немесе кішісі болсын көретіндері үйінің алдындағы көп қабатты
үйлер. Басқа көз тастайтын шексіздік, қырат, тау жоқ,-дейді ол бізбен
əңгімесінде.

Жылқы малының да адамның денсаулығына тигізер оң əсерін де
біршама уақыт əңгімеледі. Əңгімесі тартымды, білетіні, жинаған тə-
жірибесі көп екендігі көрініп тұр.   

Асыл тастардың төрт түрімен атаған төрт қыз, бір ұлды тəрбие-
леп, білім алып берген осы отбасында дəрігер де, мұғалім де бар.
Жан жарымен үнсіз түсінісіп, ол да келген адамдарға зыр жүгіріп,
қызмет көрсетіп жүргеніне куə болдық. Заманымызға қарай адамы
өзгеріп, адамдар арасындағы қарым-қатынас азайып, қатқылданып
бара жатқанда, танымайтын адамдарды киелі табалдырығынан ат-
татып, шаңырағының жылуын сезіндіріп, асы мен суын ұсынған,
оның барлық ауыртпалығын, дертін өзіне қабылдап алған жанның
еңбегі үшін алғыстан басқа айтар сөз де жоқ. 

Жанапия жан-жақты, білімді, ауылы үшін жанын беретін жана-
шыр азамат. Ауыл тұрғынына қатысты барлық мəселелерде са-
бырлы қалпын сақтап, өзінің пікірін айтады. Ауылдың маңайындағы
жайылым өте аз екенін, ал жерге конкурс жариялана қалса, оны
техникасы, қаражаты бар адамдардың ұтып алатынын мұңая ай-
тады. Осы ауыл тұрғындарының барлық тұрмысы, қиындықтары
көз алдында өтіп жатқанын, ауылдастарына көмектескісі келетінін
түсіндік.  

Зырылдап жатқан уақытқа тоқтау жоқ. Жас өседі, білім алады,
азамат болады. Ауыл баласы шыдамды, еңбекке үйретілген, та-
лапты келеді. Өз мамандығының қыры мен сырын меңгерген осын-
дай үлкендер болғанда, мектеп партасында алғыр да білімге құмар
оқушылар отырғанда, ауыл дамымаса, бүгінгі деңгейінен төменде-
месі анық. 

Қ.АХМЕТОВА
Д.Торжановтың суретінде: емделіп алуды біз де жөн  көрдік.

Многие считают, что работники сель-
ского хозяйства это в большинстве люди,
работающие на земле, в полях, на животно-
водческих фермах. Но это не так. Есть мно-
жество работников трудящихся в данной
сфере, которые связаны с ведением бухгал-
терии, с составлением сводок и отчетов,
работников диспетчерской службы и многих
других.

Қолы шипалы жан
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КНИИРС – 85 лет

Наука Николая Степановича Ющенко

Николай Степанович почув-
ствовал тягу к научной работе
еще в институте. 

- На втором курсе я пропа-
дал в лабораториях, - расска-
зывает он, - а на третьем уже
представлял студенческое на-
учное общество нашего Цели-
н о г р а д с к о г о
сельскохозяйственного инсти-
тута на различных конферен-
циях и семинарах.

Получив распределение в
Карагандинскую СХОС (ныне -
КНИИРС), Николай Степано-
вич поступил заочно в аспи-
рантуру и готовил научную
работу, развивая тему повы-
шения белковости зерна.

Увеличение производства и
потребления белка остается
одной из наиболее актуаль-
ных проблем современной
науки. Белку принадлежит ре-
шающая роль в обеспечении
полноценного питания чело-
века. Пышный и вкусный хлеб
можно испечь из муки, в кото-
рой одну шестую часть со-
ставляет мука из пшеницы
сильных сортов с высоким со-
держанием белка. Во времена
Союза 90 процентов зерна
сильных сортов производи-
лось в Казахстане. Этому во
многом благоприятствовали

богатые почвы и климатиче-
ские условия республики. Но
полагаться только на природу
нельзя, земля истощается,
климат меняется…

Успешное решение вопроса
повышения белковости зерна
возможно лишь при комплекс-
ной работе селекционеров,
биохимиков, физиологов, аг-
рохимиков. Использование аг-
ротехнических мероприятий

для увеличения производства
белка должно проводиться
при совершенствовании
структуры посевных площа-
дей, рациональном размеще-
нии отдельных культур и
правильном использовании
удобрений. Вот это направле-
ние – комплекс агротехниче-
ских мероприятий для
повышения белковости зерна
– и стало специальностью аг-

ронома, кандидата биологиче-
ских наук Николая
Степановича Ющенко.

На «научных» полях инсти-
тута Николай Степанович и
его коллеги используют раз-
личные технологии выращи-
вания зерновых, сравнивают
результаты и выбирают наи-
более эффективные, чтобы
вырастить и предложить зер-
новым хозяйствам области ка-

чественные семена. Работа
эта кропотливая, требует по-
стоянного внимания и не-
уклонного исполнения
технологических требований,
только в этом случае обес-
печивается чистота экспери-
мента.

Семена зерновых и кормо-
вых культур, выращенные в
КНИИРС, всегда востребо-
ваны у земледельцев области,
в самых сложных погодных
условиях они дают хороший
урожай и ту самую силу (бел-
ковость), которую добивается
ученый агроном Н.С.Ющенко.

Николай Степанович ак-
тивно пропагандирует совре-
менные технологии обработки
почвы, методы использования
удобрений. Наука движется
вперед и открытия очень бы-
стро становятся востребован-
ной реальностью для каждого
земледельца. Семинары по
«науке» для специалистов на
полях КНИИРС всегда много-
людны, а участники любозна-
тельны. Что такое «нулевая
технология» и как разо-
браться в широком ассорти-
менте современных
удобрений, как их применять
и на какие результаты можно
рассчитывать: все это
Н.С.Ющенко детально разъ-
ясняет и показывает на при-
мере «своих» участков.

- Сейчас гербицидов, удоб-
рений немало, - рассказывает
Николай Степанович, - а ведь
было время, мы в Темиртау на
заводе брали отходы про-
изводства, чтобы получить
фосфорные удобрения. Ко-
нечно, стоят гербициды и
удобрения немало, но польза
от них большая. Хотелось бы,
чтобы это понимали собствен-

ники и руководители крестьян-
ских хозяйств, которые не-
редко занимаются
земледелием, ничего не вкла-
дывая в пашню.

К сожалению, сейчас многие
руководители крестьянских
хозяйств не имеют не только
сельскохозяйственной специ-
альности, но и не обладают
минимум знаний по агротех-
нике. Селу не хватает специа-
листов, профессионалов. Это
бич нашего времени.

В семье Ющенко Николая
Степановича и Лилии Михай-
ловны двое детей, оба они
впитали от родителей тягу к
знаниям, уважение и любовь к
окружающему миру, радую-
щему нас красотой и богат-
ством животного и
растительного мира. Рядом с
Николаем Степановичем в
коллективе КНИИРС работает
его ученик, его сын Денис Ни-
колаевич. Денис учится в ас-
пирантуре, он тоже
агроном-специалист по вопро-
сам технологии производства
зерновых и кормовых культур.
Дочь Николая Степановича и
Лилии Михайловны работает
преподавателем в Омском аг-
рарном университете.

Лилия Михайловна, много
лет проработавшая учителем
и директором школы, сейчас
на заслуженном отдыхе, вос-
питывает внуков.

Николай Степанович еще
работает. Он хочет поддер-
жать родной коллектив, моло-
дых ученых, которые выросли
в КНИИРС, чтобы не по-
меркла слава казахстанской
пшеницы.

З.БОГДАНЦЕВА
Фото Д.Торжанова

Выросший среди бескрайних
степей и полей, Дмитрий Анто-
нович никогда не мыслил себя
без своего села, поэтому после
окончания средней школы по-
ступил в Целиноградский сель-
скохозяйственный институт.
Получив очень нужную на селе
специальность инженера-меха-
ника, он вернулся на работу в
родное село. Трудиться начал в
1970 году в совхозе имени Ки-
рова инженером-контролером.
Через три года его пригласили
работать старшим инспектором
Госсельтехназдзора Тельман-
ского района. Но через не-
сколько лет он вновь вернулся
в родной совхоз. И вот с 1975
года продолжает трудиться
здесь. Был главным инжене-
ром, затем руководителем хо-
зяйства ПК им Кирова.  Сейчас,
находясь уже на заслуженном
отдыхе, Дмитрий Антонович
продолжает работать в должно-
сти заместителя председателя
производственного коопера-
тива, так как его опыт и знания
нужны в большом хозяйстве.

Не каждому человеку по-
счастливится работать на
одном месте 47 лет. Именно
столько лет отдал своему хо-

зяйству Дмитрий Антонович
Кригоров. Работа для него все-
гда была очень важна. Ведь
когда она в радость, дело все-
гда спорится. Начинал он тру-
диться под руководством
Александра Федоровича Хри-
стенко.

- Именно Александр Федоро-
вич - человек-легенда нашего
района, да и всей республики,
Халык Кахарманы, руководил в
то время совхозом имени Ки-
рова. Он был моим первым учи-
телем и наставником, - говорит
Дмитрий Антонович. - Его опыт,
знания, человеческие качества
стали для меня основой жизни
и деятельности.

Производственный коопера-
тив имени Кирова всегда был и
остается одним из основных
производителей зерна и ово-
щей в нашем районе. Здесь
всегда внедрялись новые пере-
довые технологии возделыва-
ния почвы, выращивания
сельскохозяйственной продук-
ции.

В настоящее время здесь
сеют 18,5 тысячи гектаров зер-
новых, сажают 650 гектаров
картофеля, 100 гектаров мор-
кови и свеклы.

Хозяйство располагает боль-
шим машинно-тракторным пар-
ком техники современного
уровня. Здесь на смену старой
технике уже давно пришли мо-

дернизированные посевные
комплексы «Джон Дир», уни-
версальная сельскохозяйствен-
ная техника «Бюллер»,
почвообрабатывающая техника
«Моррис», благодаря которым
стало возможным выполнять
многие высокоэффективные
комплексные работы на боль-
ших сельскохозяйственных
угодьях ТОО «ПК им.Кирова».

Внедрению новейших техно-
логий возделывания почвы, как
и посадке и выращиванию куль-
тур, здесь тоже уделяют боль-
шое внимание. Дмитрий
Антонович сам лично несколько

раз ездил в европейские
страны - Германию, Голландию
знакомился с их процессом вы-
ращивания, закупал новые
виды семян картофеля. Восемь

новых сортов было за-
куплено и посажено в
Ростовке. За годы воз-
делывания «прижи-
лись» на местных
полях такие сорта как
«Латона», «Аладдин»,
они показали высокую
урожайность и хоро-
шие вкусовые каче-
ства.

Изменили сейчас в
хозяйстве и сам про-
цесс посадки карто-
феля. Его сажают по
голландской техноло-
гии, с междурядьем в
75 сантиметров, с при-
менением глубокой
вспашки. Все это стало
возможным благодаря
новой современной
технике. А это способ-
ствует более высокой
урожайности. Если
раньше картофель со-

бирали при урожайности 150-
180 центнеров с га, то сейчас
она составляет 300-350 центне-
ров с гектара.

Но, как говорится, не тот уро-
жай, что в полях, а тот, что в за-
кромах. Недавно в ТОО «ПК
им.Кирова» провели и модерни-
зацию складских помещений
для хранения сельскохозяй-
ственной продукции. В настоя-
щее время там установлено
новое современное компьютер-
ное оборудование, с помощью
которого производится конт-
роль влажности, температуры,
системы вентиляции и других

параметров для хранения. Это
позволяет урожаю хорошо хра-
ниться, поэтому реализация
картофеля и зерна осуществ-
ляется практически круглый
год, почти до нового урожая.

Продукция ТОО «ПК им.Ки-
рова» пользуется хорошим
спросом. Этой осенью активно
участвовал в проведении ярма-
рок в областном центре, где
продавал свои овощи по при-
емлемым ценам.

За годы работы Дмитрий Ан-
тонович заслужил большой ав-
торитет и уважение. Он
избирался депутатом район-
ного маслихата, был и народ-
ным заседателем в суде.

Он неоднократно принимал
участие в различных совеща-
ниях, в том числе с участием
Президента страны Н.А.Назар-
баева, чем очень гордится.

В жизни Дмитрий Антонович
тоже оставил свой след на
земле. Вместе с супругой Гали-
ной Алексеевной они вырас-
тили двоих дочерей, сейчас в
семье Кригоровых подрастают
две внучки. Галина Алексеевна
всегда была и остается верной
спутницей по жизни. В прошлом
она педагог, более 40 лет по-
святила воспитанию подрас-
тающего поколения. Работала
завучем в Ростовской школе и
учила местных школьников ис-
тории.

О себе Дмитрий Антонович с
гордостью говорит, что прожил
всю жизнь на одной земле, в
одном доме. Никогда не хотел
уехать, поменять родной край
на что-то другое. Остался пре-
данным своему делу и Родине
на всю жизнь.

Т.КУРБАНОВА

В Карагандинском научно исследователь-
ском институте растениеводства и селек-
ции, который в этом году отмечает свой
юбилей, работает немало ветеранов. 25-30,
а то и более лет – таким стажем в сельско-
хозяйственной науке могут похвалиться че-
ловек десять, не меньше. Среди них –
Николай Степанович Ющенко, агороном, кан-
дидат биологических наук.

Завтра - День работников сельского хозяйства

Человек земли
Таких людей как Дмитрий Антонович
Кригоров принято называть человеком от
земли. Он родился и вырос в сельской
местности. Детство его прошло в родном
селе Красная Нива Ростовского сельского
округа. Именно здесь прошло его
становление как человека любящего свою
Родину, землю, свой край. Поэтому всему
этому он посвятил всю свою жизнь.
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15 қараша - Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасы күні

Теңге - молшылық көрінісі

Республика, облыс, аудан
бюджеті деп аталатын бюджет-
тен басқа отбасы бюджеті деген
де бар. Отбасындағы жұмыс
атқаратын адамдардың жа-
лақысы бір қазанға түсіп, ол
қаржы отбасыға осы таңда не
қажет, соған бағытталуы керек.
Бұл қаржының бір де бір тиыны
ысырап болмай, отбасы мүше-
лерінің игілігіне жұмсалуы тиіс.
Бұл - бұлжымас қағида. Дастар-
ханың мол, жылжымалы көлігің,
үйіңде тіршілік ету үшін бар жағ-
дай болса, балалары білім мен
ілім жолында жалықпай-талмай
жүрсе, ол адамды отбасы бюд-
жетін тиімді пайдаланған адам
деп айтуға əбден болады. 

Ал республика бюджеті өте
қомақты. Осы қоржыннан бөлі-
ніп берілген қаржыны тұрғын-
дардың игілігіне жұмсау үшін
ауданымыздың қаржыгерлері
тынымсыз еңбек етеді. Есеп жұ-
мысы нақтылықты талап етеді.
Ақшаның тепе-теңдігін сақтау
үшін бір тиынның да тигізер
əсері мол. 

Экономикалық талдау жəне
болжау секторының меңгеру-
шісі Əлибек Байбекұлы Жүке-
нов аз ғана уақыт ішінде
қаржыгер ретінде өзін жақсы
қырынан көрсеткен маман.
Ауданымызға қарасты Үлгі ауы-
лының тумасы. Анасы Тоты
ұстаз, əкесі Байбек темір тұл-
парды тізгіндеп, сары далада
еңбек дүбіріне үн қосып, ел
ырысын молайтқан жан. Осын-
дай жандардың үкілеген үміті
Үлгі ауылында 9-жылдық мек-

тепті тəмамдайды. 11-жыл-
дықты Қарағандыдағы Н.Нұр-
мақов атындағы дарынды
балалар мектебінде қазақ тілі
мен əдебиетін тереңдетіп оқу
бағыты бойынша аяқтайды.
Онан соң “Болашақ” универси-
тетінен үздік дипломмен қаржы-
гер мамандығын алып шығады. 

Əлибек Байбекұлын осы қыз-
метке келмес бұрын жақсы бі-
летінбіз. Қай жерде жүрсе де
жас адамға тəн өршілдігімен,
белсенділігімен, талаптылығы-
мен ерекшеленетін. Тек қана
алға деген мақсаты оттай жа-
нған көздерінде тұратын. Қоғам-
дық жұмыспен біте

қайнады.”Жас Отан” жастар
қанатының атқарушы хатшысы
да болды.

Өзі сияқты жалындаған жа-
стармен бірге өткізген қызықты
сəттері жүрек түбінде қатталған.
Түрлі байқауларда, əсіресе тіл
жөніндегі конкурстарда жүзден
жүйрік, мыңнан тұлпар атанған

кездері де күні бүгінгідей көз ал-
дында. Өзен суы сылдырлап
ағып, бір орнында тұрмайтыны
секілді, жас адам өседі, білімін
кеңейтеді, жан-жағындағы
адамдармен қарым-қатынасқа
түседі, жылдар өткен сайын бі-
лімі молайып, тəжірибесі көбе-
йіп, ысылған маман болып
шығады. 

Ең алғаш Ботақара кентіндегі
жастар тəжірибесі бойынша,
онан кейін кəсіпкерлік бөлімінде
еңбек етеді. Бүгінгі еңбек етіп
жүрген ұжым қызметкерлері өз
жұмыстарында үлкен жауапкер-
шілікке ие. Сандармен жұмыс

істеу ешқашан да оңай бол-
маған, миллиард, миллион,
мың деген сандардың ішінде
шатасып жатсақ, ол сандармен
тікелей жұмыс атқару, орын-ор-
нына қою, халыққа қажетті
деген салаға бағыттап, жұмсау
үшін үлкен біліктілік, шыдамды-
лық, тиянақтылық қажет. Аудан
келбетінің өзгеруі, адамдардың
тұрмыс деңгейінің төмендемеуі,
кəсіпорындарының заман көші-
нен қалмай жұмыс атқаруы,
жалпы республикамыздың ты-
нысының кеңеюі, жаңашыл-
дыққа ұмтылуы - бəрі-бəрі
қаржыгерлердің қызу жұмысы
аясында жүзеге асып жатады
десек артық айтқандық болмас. 

Ұлттық валюта - теңгеміз бə-
секелестік айдынында басқа ва-
люталардан қалыспай,
айналымда жүр. Осы теңгеміз-
дің баянды болғанын іштей
тілеп, атқарып отырған жұмы-
сынан ерекше сезімге бөленетін
Əлибек айтады:

- Үнемі жанымнан табылатын
мекеме басшысы Елена Викто-
ровна, орынбасары Жанара
Сағатқызы, көздерінен барлық
аналарға тəн мейірім себелеп
тұратын Қалима Құрманқызы-
ның осы салада берген тəлім-
дері көп болды. Осы
адамдардан сыйластық қасие-
тін сіңірдім, олар маған өз бала-
сына қарағандай қарағанын
аңғардым, сонан соң өзім де ол
кісілерді ұятқа қалдырмауға ты-
рыстым. Олар əр ісіме қолдау
көрсетті, бойыма жылдармен
келген тəжірибесін сіңірді. Үл-
кендерден жөн-жоба көріп
өскен жастар барған жерінде
өздері де білгенімен бөлісуге
дайын тұрады. Бұны өмірдің
заңдылығы деп айтуға болатын
шығар,-дейді. 

Əлибек - мемлекеттік қыз-
метші. Осы биігінде тұрып ме-
кемеге келген əрбір адамды
тыңдап, қажеттілігін сұрап, аз

ғана уақыт ішінде шаруасын
тындырып беруге дағдыланған.
Мемлекет қызметшісі ретінде
Ботақара кентінде салынған екі
қабатты үйден бір бөлмелі бас-
панаға қол жеткізді.

- Жұмысым өзіме ұнайды.
Жұмыстан бос уақытымда қы-
зықты кітаптар оқығанды, теле-
дидардан спорт
бағдарламаларын көруді ұната-
мын, білім көкжиегімді кеңейтіп,
өзімді дамыту үшін интернеттен
түрлі мақалалар іздеп оқимын,-
дейді.

Кейіпкеріміз өзінің еңбек жо-
лында көптеген марапаттарға
қол жеткізіпті. Əрбір марапаты
жүрегіне ыстық, өйткені ол жұ-
мысты ыждаһатттылықпен, жа-
нашырлықпен атқарған. 

Газет бетін пайдаланып,
оқырмандарға айтарыңыз бар
ма деген сұрағымызға: 

- Қазіргі нарық заманында төл
теңгеміз тұрақты болсын. Ұжы-
мымыз алға қойған мақсатта-
рына қол жеткізіп, дендері сау,
отбасы аман, Отанымыз тыныш
болып, тəуелсіз еліміздің дамуы
жолында еңбектене берейік.
Мереке барша аудан тұрғында-
рына құтты болсын,- дейді тебі-
рене.

Сауаттылық пен біліктілік,
тиянақтылық қасиеттерді талап
ететін салаға бет бұрып, жүре-
гіне жақын мамандығын таңдап
алған Əлибек Байбекұлын,
тату-тəтті ұжымды біз де өз та-
рапымыздан төл теңгеміздің
мерейлі мерекесімен құттық-
таймыз. Өз өміріңіздің сəулет-
шісі болып, алға жасаған
қадамдарыңызбен, игілікті істе-
ріңізбен ұжым құрметіне əрда-
йым бөленіп жүре беріңіз.
Арайлап атқан əрбір ақ таңда-
рыңыз сізге тек қуаныш сыйла-
сын!

Қ.АХМЕТОВА

Д.Торжановтың суретінде:

Ә.Жүкеновтың жұмыс сəті.

Қазақстан Республикасы Прези-
денті Нұрсұлтан Назарбаевтың 1997
жылғы 13 қарашадағы Жарлығымен
қарашаның 15-сі күні Ұлттық валюта
жəне қаржы жүйесі қызметкерлерінің
кəсіби мерекесі болып жарияланды.
Қысқаша тарихын баяндап өтсек,
1993 жылдың 15 қарашасы күні ұлт-
тық валюта енгізілді. Қазынашылық
органдары бұл күнмен тығыз байла-
нысты, өзіміздің ұлттық валюта
пайда болғаннан кейін бюджеттік қа-
ражаттың түсуін жəне оны мемле-
кеттік мекемелердің шотына
аударылуын қадағалап отыратын
орган керек болды. Сол себептен
1994 жылы Қаржы министрлігі жаны-
нан Қазынашылық бас басқармасы
құрылды. 

Бұл қаржылық жүйе мен бюджеттік мекемелердегі
бухгалтерлік есептің əдістемесі жəне сонымен бірге
бюджеттік басқарылу функциясы берілген бюджеттің
атқарудағы бірден-бір ұйым. Сонымен қатар, министр-
ліктерде, ведомстволарда, кəсіпорындар мен ұйым-
дарда мақсатты жəне мақсатсыз пайдаланылған

бюджеттік қаражаттарды тексеруге жəне сондай факті-
лерді айқындаған кезінде мақсатсыз пайдаланған қа-
ражаттарды қайтарып алуға құзыретті болды.

Қазынашылық жүйесінің құрылуының алғашқы ке-
зеңдерінде Ұлттық банктің есеп айырысу кассалары-
ның орнына аумақтық қазынашылық басқармалар
құрылды. Олар бюджеттік қаражаттың түсуін жəне оны
мемлекеттік мекемелердің шотына аударылуын қа-
дағалап отырды. Аумақтық басқармалар ҚР Ұлттық
банкінің мекемелерінің ағымдағы шоты мен шығында-
рын толық есептейтін заңды тұлға болып табылды.

1995 жылы Қазынашылық əлемдік тəжірибеге сəйке-
стендірілген Қазақстан Республикасы бюджетінің
шығындары мен кірістерінің жаңа бюджеттік классифи-
кациясын жасап шығарды. Сонымен бірге, қазынашы-
лық жүйенің функционалды бөлігі жасалды.

1995 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің
Жарлығымен Ұлттық Банкінің есеп айырысу кассала-
рының орталықтары Қазынашылықтың базасында құ-
рылған Бюджеттік банктің қарауына берілді. Бұл банк
бөлімдері мен облыстық қазынашылық басқармалары-
мен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеді, бюджеттік
ұйымдардың төлемдерінде жаңа технологияларды
пайдалану бірнеше сатыға жоғары болды.  

Қазынашылықтың қаржылық жүйесін дамытуда
ерекше айтылатын жұмыстарының бірі – ол 1996 жылы
маусым айындағы Ұлттық банкте Қазынашылық бірле-
стігі шотын ашу болып табылады. Оған мемлекеттік
жəне жергілікті бюджеттің ақша қаржылары шоғырлан-
дырылды. Қазынашылық Біріккен қазынашылық шоты
арқылы төлеу механизмін, бағдарламалық қамтамасыз
ету мүмкіндіктерін жасады. Əр күн сайынғы БҚШ
арқылы алынған ақпарат Қазақстан Республикасы Үкі-
метіне жəне басшылыққа жіберіледі. 

1998 жылдың қаңтар айынан Бюджеттік банкінің жо-
йылуына байланысты, оның бюджетті атқару қызмет-
тері аумақтық қазынашылық органдарына берілді.

2003 жылы қазынашылық органдары ORACLE бағ-
дарламасы негізінде əзірленген жаңа ақпараттық жү-
йеге көшіру іске асырылды. Осы уақыттан бастап
Қазынашылықтың барлық аумақтық органдары рес-
публикалық бюджеттің атқарылуын жəне жергілікті
бюджеттерге кассалық қызмет көрсетуді қамтамасыз
ете отырып, бірыңғай ақпараттық ортада жұмыс іс-
теуде. Жаңа жүйе мемлекеттік бюджеттің барлық дең-

гейде орындалуын іс жүзінде бақылауға жəне негіз-
делген қаржы-экономикалық шешімдер қабылдауға
мүмкіндік берді. Жүйе бюджет қаражатының аудары-
луын нақты уақыт режимінде белгілеп, оның мақсатты
жұмсалуына бақылау жасайды. Қазақстан Республи-
касы Президентінің 2004 жылдың 29 қыркүйегіндегі
№1449 «Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару
жүйесін одан əрі жетілдіру шаралары туралы» Жар-
лығын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы
29 қазандағы №1129 Қаулысын жүзеге асыру мақса-
тында бекітілген ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашы-
лық комитеті туралы Ережесіне сəйкес Қазынашылық
комитетіне ҚР Қаржы министрлігі орталық аппаратынан
республикалық бюджетті қаржыландырудың жиынтық
қаржы жоспарын қалыптастыру жəне ағымдағы қаржы
жылына арналған республикалық бюджетті қаржылан-
дырудың нақтыланған жиынтық жоспарын енгізу, несие
мен қаржылық мөлшердің бюджетке қайтарылымын
беруде республикалық бюджетке назар аудару, үкімет-
тік жəне мемлекеттік кепілдік берген борыштық міндет-
темелер мен талаптардың есебін жəне үкіметтік сыртқы
қарыздар шоттарынан қаражатты алу жөніндегі опера-
цияларды қамтамасыз ету, жекелеген негіздер бо-
йынша мемлекет меншігіне түскен бағалы металдар
мен асыл тастарды есепке алу жəне сақтау - мемле-
кеттік мекемелердің бюджет қаражатын игеру жəне
шығыс есебінің мониторингі, Үкіметтік жəне мемлекет
кепілдік берген қарыздарды басқаруда республикалық
бюджетке борыштанушыларды талаптармен бақылау
сияқты жаңа міндеттер берілді.

2008-2011 жылдары «Қазынашылық-Клиент» мемле-
кеттік мекемелерімен электронды құжат айналым жү-
йесі дайындалып, іске қосылды. Бұл жүйе қаржы
құжаттарын қабылдау жəне өңдеуге қатысты қазына-
шылық функцияларын автоматтандыруға мүмкіндік ту-
дырды.

Бұқар жырау аудандық қазынашылық басқармасы
ұжымы барлық қаржылық ұжымдарын Қазақстан Рес-
публикасының Ұлттық валютасы жəне қаржыгерлер ме-
рекесімен құттықтап, мықты денсаулық, жақсылық,
табыс, отанымыздың - Қазақстан Республикасының
гүлдене беруін жəне кəсіби жетістіктер тілейміз.

А.БЛЯЛОВ,
Бұқар жырау аудандық 

қазынашылық басқармасының басшысы

Отанымыздың үлкен қоржынынан жан-
жаққа игілік пен құт, берекеге толы кіші
қоржындар тарайды. Ол - бюджет деп
аталады. Жыл бойына атқарылатын
еңбектің қаншалықты жемісті болуы əрбір
адамның өз жұмыс орнындағы міндетін
атқаруына байланысты. 

Ұлттық теңге – Тəуелсіздігімнің символы
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Ертең -  Ауыл шаруашылығы қызметкерлері күні

Еңбек етсең ерінбей...

Ішкі нарықтағы өнімдердің
басым көпшілігі жеке қосалқы

шаруашылықтардың еншісіне
тиесілі болғандықтан, аз уақыт
ішінде солардың басын біріктір-
ген ауыл шаруашылық коопера-
тивтерін құру бағдарламасы
қолға алынды. Ауданымыз үшін
ғана емес, облыс бойынша жү-
рексінбей, «Бақшалы» деп бі-
ріккен ауыл шаруашылық

өндірістік кооперативі осылай
алғашқылардың қатарында
2016 жылдың аяқ шенінде құ-
рылды.

Бүгінде ауданымыз бойынша
«Бақшалының» ізін жалғаған 16
елдімекенде 20 ауыл шаруашы-
лық өндірістік кооперативі құры-
лып, ет жəне сүт бағытында
жұмыс істеп келеді. Бірқатары
мемлекет тарапынан көрсетіліп
жатқан көмекті тиімді пайдала-
нып, арнайы модульді пунк-
ттерді алып, жұмысын
дөңгелетіп отыр.

- Əрине, бастапқы кезде ха-
лыққа түсіндіру жұмыстары, құ-
жаттарды реттестіру кезеңінде

бірталай қиындықтар болды.
Соған қарамастан, атқарушы

билік тарапынан, кооператив
мүшелерінен қолдау көргендік-
тен, жұмысымызды тоқтатпай,
жалғастыра бердік, - дейді бү-
гінде «Бақшалы» кооперативі-
нің басқарушысы Нұрболат
Хамысбай.

Осылай небəрі бір жыл бұрын
құрылған кооператив құрамына

қатар тұрған Гагарин мен Садо-
вое ауылдарының 36 тұрғыны
мүше болып кіріп, несиеге құ-
жаттарын жинастыра бастады.
Əрине, «алма піс, аузыма түс»
дегенге болмайтынын ауыл тұ-
рғындары сол кезде түсінді. Не-
сиеге үйдің құжаттарын
реттестіріп, жинау үлкен жауап-
кершілік пен табандылықты
қажет етті.

Соған қарамастан, Н.Хамыс-
байдың айтуынша, кооператив
мүшелерінің табандылығымен
98 миллион теңге несиеге қол
жетіп, мал сатып алу жұмысы
қолға алынды. Қазіргі уақытта
кооператив базасында 600-ге

тарта ірі қара мал тіркеліп, бор-
дақылауға қойылған.

Ауылды жердегі негізгі тірші-
лік көзі - мал, оның еті мен сүті
екендігі ешкімге жасырын емес.
Күнделікті отбасы қамында
атқаратын жұмыстардың
ауқымы несие алған соң біраз
артты. Ауыл азаматтары 10-20
бас көлемінде ірі қара алып, со-
ларды бордақылап, арнайы
жем-шөп əзірлеп, күтім жасады. 

«Еңбек бəрін жеңбек» де-
мекші, ерінбей тер төккен аза-
маттар қыс уақытына
қарамастан, несие алған соң
қора-қопсыларын кеңейтіп, мал
басын сақтайтын, бордақылай-

тын арнайы орындарды да қам-
дап үлгерген. Кооператив
мүшесінің бірі Қуандық Мектеп-
ханның айтуынша, ірі қараны
бордақылау үшін жіті күтім
қажет.

- Жем-шөппен, сумен уақы-
тылы қамтамасыз етіп қана қой-
май, қосымша азық түрлері
берілуі қажет. Кебектің өзі ғана
құнарсыз болатындықтан, ал

таза жемнің бағасы қымбатқа
түсетіндіктен, біз арпа мен би-
дайды тартып, кебекпен арала-
стырып, бордақылауда тұрған
малды жемдедік, - дейді табы-
сты еңбек сырымен бөлісіп.
Соның нəтижесі болса керек,
алған 2 миллион теңге несие-
сіне 12 бас тайынша, торпақ
сатып алған Қуандық оларды
көтеріп, саудалап, жарты жыл-
дық несие төлемін де өтеп үл-
герген.

“Жалпы қалай, пайдасы бар
ма?» деген сауалымызға да мү-
дірместен «бар» екендігін
айтып жауап қатты.

Қуантарлығы, бір жаз ішінде
қос ауылда ірі қараның 100, 70,
50 басына дейін сиятын бор-
дақылауға арналған қоралар
салына бастаған. 120 басқа ар-
налған бордақылау қорасы Са-
довое ауылында бой көтерген. 

- Өткен қыс бойы малды жеке
қора-жайларда ұстадық. Содан
ақылдаса келе, жер алып, жаз
уақытында қора салудың қа-
мына кірістік. Əрбір ірі қараның
тұратын орнына жем-шөп салы-
натын, су құйылатын арнайы от-
тықтар дайындадық. Жалпы,
құрылыс жұмыстары тəмам-
далды. Ендігі уақытта электр
жарығын тарту жұмысы ғана

қалды, - дейді кооператив мү-
шесі Жанболат Қожабай.

4 миллион теңге қаржыға са-
лынған бордақылау қорасында
қазіргі уақытта 70-ке тарта ірі
қара тұр. Осы уақытта 80 басқа
дейін ірі қараны бордақылап,
тиісті орындарға тапсырып үл-
гергендерін де айтты Ж.Қожа-
бай. 

Осыған дейін «Антрекот» дү-
кендер желісімен келісім жасап,
мал басын тапсырса, арнайы
байланыстарды орнату нəтиже-
сінде ет алушылар бір мезгілде
келіп, күйі жеткен ірі қараны
сатып алып кетеді екен. 

Кооператив мүшесі, Гагарин

ауылының тұрғыны Əділжан
Əбуқадыров та кооперативтің
пайдасын болжай білгендердің
бірі. Осыған дейін де мал өсіру-
мен айналысқан азамат қо-
сымша мүмкіндікті тиімді
пайдаланып, үйін кепілдікке
қойып, қосымша мал басына
қаржы алады. Бүгінде үйінің жа-
нынан 44 басқа арналған қора
салып, солардың күтімімен ай-

налысып, орайы келген сəтте
сатып, шаруасын дөңгелетіп
отыр.

Жары Анар екеуінің бола-
шаққа деген жоспарлары да
көп. Негізгі ойлары шикізат өн-
діруші ғана болып қоймай, өз
өнімдерін тікелей халыққа ұсы-
натын ет сататын дүкен ашу да
ойларында бар.

Елбасы Н.Назарбаев «Қазақ-
станның үшінші жаңғыруы:
жаһандық бəсекеге қабілетті-
лік» атты Жолдауында ауылды
жерлерде өндірістік коопера-
тивтердің негізін қалап, шағын
шаруа қожалықтар мен жеке үй-
жайларда өсірілетін малдың еті,
сүті үшін мемлекет тарапынан
субсидия қарастырып, мал
басын арттыруға несие беру жұ-
мыстарын қолға алу жөнінде
тапсырма бергелі жанданған
жұмыстың ішіне кіріп, ерінбей
еңбек еткендерінің мұрты қиса-
йғаны жоқ.

Болашақта аналық ірі қара-
ның санын көбейтіп, өз төлдерін
бордақылауды жоспарлап жүр-
ген Гагарин ауылының тұрғыны,
кооператив мүшелерінің бірі Қу-
анбек Мектепхан. Ала жаздай
тынбай, қалтасынан шығарған
қаржысын 50 бас ірі қараны
бордақылайтын арнайы қора-

жайды да салған. 
- Осыған дейін бей-берекет

жүрген адамдармыз ғой. Дер
кезінде қозғала қоймадық, мау-
сым айына дейін құжаттары-
мызды жинап, тапсырып, 3
миллион теңге көлемінде несие
алдым. Жылдам көтеріліп, етті
болатындықтай бір жарым
жасар 17 бас бұқаны сатып
алып, бордақыладым. Шүкір,
қазір біразын сатып, орнына
басқа төл алып, тынысымызды
кеңейтіп жатырмыз, - дейді.

Өзгелерге қарағанда, қар-
жыны біраз кештетіп алған Қу-
анбектің несиесінің жарты
жылдық демалысының төлем
уақыты желтоқсан айына ке-
леді. Алдын-ала келісім бо-
йынша жасалған
келісімшарттың нəтижесінде тө-
ленетін сома үлкен емес, ша-
руашылыққа қиындық
əкелмейді дейді біздің қаржы
жөніндегі сауалымызға. 

Кооперативтің тың серпілісі
Гагарин мен Садовое ауылы-
ның қоғамдық малына да əсерін
тигізуде. Қоғамдық табынды
асылдандыру мақсатында коо-
ператив мүшелері 20 бас асыл
тұқымды ақбас бұқа сатып
алып, табынға қосқан.

Таңның атысынан кештің ба-
тысына дейін жіті назар мен үз-
діксіз күтімді қажет ететін мал
шаруашылығын қолға алған
азаматтардың дені бір жұмыс-
керден болсын қанаттарының
астына алып, жұмыспен қам-
туда. Мұның өзі ауыл өміріне
серпіліс тудырып, экономика-
лық-əлеуметтік ахуалының ар-
туына мұрындық болып отыр.

Төгілген тер мен атқарылған
еңбектің ең жақсы өтемі – ол да-
йындаған өнімнің сұранысқа ие
болуы. Ала жаздай қорада
тұрып, күйі келіп, бордақыла-
нған ірі қараға кім қызықпасын?!
Сондықтан, ет іздеп, сұраныс
тудырып отырғандар, коопера-
тив мүшелерінің сұраған сома-
сын қолдарына ұстатып,
бас-аяғы бірер сағаттың ішінде
қорадан əкетіп жатады.

Міне, осылай шаруасын дөң-
гелеткен «Бақшалы» коопера-
тивіне өкпелілер жоқ. «Тек қана
ерінбей еңбек ете білу керек»
дейді ауылдастар. Алға қойған
жоспар-мақсаттары да баршы-
лық. Мемлекет тарапынан көр-
сетілетін субсидиялық көмекке
де құжаттар тапсырған.

- Ол мəселе уақыттың енші-
сінде, - дейді кооперативтің
алға қойған мақсаттарымен та-
ныстырған Н.Хамысбай.

Кооператив басқарушысының
айтуынша, жақын уақытта
терең мұздату, ветеринарлық
зертханасы бар модульды сою
пунктін алу жоспарда бар екен.
22 миллион тұратын құрылғы-
ның жарты сомасын мемлекет
субсидия есебінен төлесе, қа-
лған сома 7 жылға несие ре-
тінде берілмек.

- Бұл өз кезегінде барлық
стандарттарға сай сою жұмы-
старын жүргізуге, болашақта
Қарағанды немесе Теміртау қа-
лаларынан ашуды қолға алып
отырған кооператив дүкенінің
жұмысына да септігін тигізбек, -
дейді Н.Хамысбай.

Бір жыл ішінде 300 басқа ар-
налған отбасылық бордақылау
алаңдары ашылып, материал-
дық-техникалық базасын қа-
лыптастырған кооператив
биылғы жылдан бастап арнайы
азықтық жемдерді алмақ. Ол өз
кезегінде өнімнің сапасына,
дəмдік қасиеттеріне де оң əсе-
рін тигізбек.

Н.ƏБІКЕЕВА

Д.Торжановтың суретте-
рінде: бордақылау кешеніндегі
жұмыстар; жаңа қора са-
лынды.

Осынау қағидатты күнделікті ала таңнан
саналарына құйып, тіршіліктің бітпес
тылсымына жанын бере кірісетін Гагарин
мен Садовое ауылдары тұрғындарының
қарекеті кімге болса да үлгі боларлық.
Елбасы Н.Назарбаев Ұлт жоспары – бес
институционалдық реформаны жүзеге
асыру жөніндегі 100 нақты қадамында
айтқандай, қазақ халқы ежелден мал бағып,
нəсібін содан терген халық. Ата дəстүрмен
қанымызға сіңген осынау əрекетті
жандандыру еліміздің аграрлық сектордағы
экономикасының жаңа драйверіне сеп
болуы керек. Қазақстанның агроөнеркəсіп
кешенінің болашағы зор екендігін назарға
ала отырып, біз қазіргі шикізат ұсынушы
елдің қатарынан өнімді толыққанды
өндіріп, сыртқа экспорт жасайтын елдер
қатарына қосылуды бетке алдық.
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Отчет
начальника местной полицейской службы РУВД о деятельности

местной полицейской службы за 10 месяцев 2017 года
Состояние криминогенной обста-

новки на территории Бухар-Жы-
рауского района за
рассматриваемый период характе-
ризуется снижением количества
зарегистрированных уголовных
правонарушений. 
Всего в Едином реестре досудебных расследований

(ЕРДР) зарегистрировано 457 преступлений (Ботака-
ринском секторе - 255, Г.Мустафина - 202) против 541
(Ботакаринский сектор - 270, Г.Мустафина - 271) за
аналогичный период прошлого года. Снижение соста-
вило 15,5%. 

Проводимая профилактическая работа способство-
вала снижению по следующим категориям преступле-
ний:

- в состоянии алкогольного опьянения на 14,8 %,
с 27 до 23 преступлений, из них по Ботакаринскому
сектору - 16 (в 2016г. - 18), ОП п.Г.Мустафина -7 (в
2016г. - 9);

- в состоянии наркотического опьянения не допу-
щено ни одного преступления, тогда как в прошлом
году за этот период было совершено одно преступле-
ние;

-в сфере семейно-бытовых отношений не допу-
щено ни одного преступления, против трех в 2016 году;

- с применением огнестрельного оружия - снижение
на 50 %, с 2 до 1 преступления, из них по Ботакарин-
скому сектору - 1 (в 2016г. - 1), ОП в п.Г.Мустафина - 0
(в 2016г. - 1).

По выявлению административных правонару-
шений, входящих в «нулевую терпимость», картина
выглядит следующим образом:

1. По ст.434 КоАП РК (мелкое хулиганство) – 288 (Бо-
такаринский сектор - 157, Г.Мустафина - 131), в 2016
году за аналогичный период - 321 (Ботакаринский сек-
тор - 168, Г.Мустафина - 153), снижение составило
10,3%.

2. По ст.442 КоАП РК (нахождение несовершенно-
летних без сопровождения законных представителей

вне жилища) – 98 (Ботакаринский сектор - 36, Г.Муста-
фина - 62), в 2016 году - 96 (Ботакаринский сектор - 33,
Г.Мустафина - 63), рост на 2,1 %.

3. По ст.408 КоАП РК (нарушение правил содержа-
ния и выгула собак и кошек, правил отлова и уничто-
жения бродячих собак и кошек) – 335 (Ботакаринский
сектор -142, Г.Мустафина - 193), в 2016 году - 330 (Бо-
такаринский сектор - 146, Г.Мустафина - 184), рост
1,5%.

4. По ст.505 КоАП (нарушение правил благоустрой-
ства территорий городов и населённых пунктов, а
также разрушение объектов инфраструктуры, уничто-
жение и повреждение зелённых насаждений города и
населённых пунктов) – 554 (Ботакаринский сектор -
271, Г.Мустафина - 283), в 2016 году за 10 месяцев за-
регистрировано 599 (Ботакаринский сектор - 262, Г.Му-
стафина - 337), снижение на 7,5 %.

5. По ст.204 КоАП РК (торговля в неустановленном
месте) – 23 (Ботакаринский сектор -10, Г.Мустафина -
13), за 10 месяцев 2016 года - 21 (Ботакаринский сек-
тор -11, Г.Мустафина - 10), рост 9,5%.

6. По ст.449 КоАП РК (приставание в общественном
месте) - 8 (Ботакаринский сектор - 7, Г.Мустафина - 1),
в 2016 году - 5 (Ботакаринский сектор - 3, Г.Мустафина
- 2), рост 20%.

7. По ст.435 КоАП РК (хулиганство, совершенное не-
совершеннолетними) – 5 (Ботакаринский сектор - 2,
Г.Мустафина - 3), за аналогичный период прошлого
года - 5 (Ботакаринский сектор - 2, Г.Мустафина - 3).

8. По ст.437 КоАП РК (нарушение тишины) –70 (Бо-
такаринский сектор - 33, Г.Мустафина - 37), в 2016 году
- 63 (Ботакаринский сектор - 35, Г.Мустафина - 28), рост
11, 1%.

9. По ст.200 КоАП РК (нарушение требований зако-
нодательства РК по реализации алкогольных продук-
ций) – 15 (Ботакаринский сектор - 7, Г.Мустафина - 8),
в 2016 году - 16 (Ботакаринский сектор - 7, Г.Мустафина
- 9), снижение 6,3%.

10. По ст.440 КоАП РК (распитие алкогольных напит-
ков или появление в общественных местах в пьяном
виде) – 429 (Ботакаринский сектор - 163, Г.Мустафина
- 266), в 2016 году - 435 (Ботакаринский сектор - 161,
Г.Мустафина - 274), снижение 1,4%.

По безопасности дорожного движения
На территории Бухар-Жырауского района зареги-

стрировано 29 (в 2016г. - 35) дорожно-транспортных
происшествий, при которых 14  человек погибло (в
2016г. - 10), 61 получили ранения различных видов (в
2016г. - 67). Снижение по количеству ДТП – на 17%; по
погибшим рост – на 40 %, по раненым снижение на 8,9
%.

По постановке на учет по линии участковых
инспекторов полиции

Защитных предписаний (ЗП) выдано 397 (Ботака-
ринский сектор - 195, Г.Мустафина - 202), за аналогич-
ный период прошлого года зарегистрировано 397.

Особых требований (ОТ) - 72 (Ботакаринский сектор
- 38, Г.Мустафина - 34), в 2016 году - 69;

Зарегистрировано 60 алкоголиков (Ботакаринском
секторе - 24, Г.Мустафина - 36), за 10 месяцев 2016
года зарегистрировано 58.

Условно-досрочно осужденных (УДО) зарегистриро-
вано 12 (Ботакара - 2, Г.Мустафина -10), в 2016 году –
8.

Формально подпадающие под надзор (ФПН) – 13
(Ботакара - 5, Г.Мустафина - 8), за аналогичный период
прошлого года на учете находилось 26 формально под-
падающих под надзор.

Надзор по пункту «В» - 9 (Ботакаринский сектор - 3,
Г.Мустафина - 6), за 10 месяцев 2016 года – 9. Нарко-
манов на учете нет, в СЛПУ направлено 24.

За 10 месяцев 2017 года административному аресту
было подвергнуто 503 человека (Ботакаринский сектор
- 290, Г.Мустафина - 213), из них по ст.73 КоАП РК - за
противоправные действия в сфере семейно-бытовых
отношений, по ст.608 КоАП РК - за управление транс-
портным средством, в алкогольном опьянении, а по
остальным статьям подвергнуты административному
аресту за различные административные правонару-
шения, входящие в нулевую терпимость.

С начала года наложено штрафов на сумму 30 млн.
786 тыс. 677 тенге, взыскано 16 млн. 556 тыс. 946
тенге. Процент взыскаемости составил 53, 8, при
областном показателе 50,7%.

Б.КОЩЕГУЛОВ,
начальник МПС РУВД

Акиматом и прокуратурой
области разработана Дорожная
карта по обеспечению полного
изъятия неиспользуемых зе-
мель Карагандинской области и
используемых с нарушением
законодательства.

За нерациональное исполь-
зование или неиспользование
земель сельскохозяйственного
назначения, за снижение пло-
дородия земли законодатель-
ный механизм
регламентирован Земельным
кодексом и Правилами рацио-
нального использования зе-
мель сельскохозяйственного
назначения.

Согласно ст. 92 к случаям не-
использования земельного
участка, предоставленного для
ведения сельскохозяйственного
производства по назначению,
относятся:

1) на пашне – не проведение
работ по обработке земельного
участка под посевы сельскохо-
зяйственных культур;

2) на сенокосах – не проведе-
ние на земельном участке се-
нокошения, наличие
зарастания его сорняками, ку-
старниками, мелколесьем и
иных признаков деградации
травостоя более двух лет;

3) на пастбищах – в течение
двух лет отсутствие сельскохо-
зяйственных животных для вы-
паса либо их наличие в
количестве менее двадцати
процентов от предельно допу-
стимой нормы нагрузки на
общую площадь пастбищ, уста-
новленной уполномоченным
органом в области развития аг-
ропромышленного комплекса, и
(или) отсутствие сенокошения в
целях заготовки кормов;

4) на многолетних насажде-
ниях – не проведение работ по
уходу, уборке урожая и раскор-
чевке списанных многолетних
насаждений.

Согласно Правилам, для
определения рационального
использования земель сельско-
хозяйственного назначения у
сельскохозяйственных товаро-
производителей необходимо
наличие:

- плана севооборотов; 
- проектов внутрихозяйствен-

ного землеустройства; 
- паспорта земельных уча-

стков сельскохозяйственного
назначения; 

- по землям сельскохозяй-
ственного назначения для
целей растениеводства осу-
ществляется сравнение данных

об урожайности сельскохозяй-
ственных культур, полученных
сельскохозяйственным товаро-
производителем, с показате-
лями средне районной
урожайности по соответствую-
щим культурам.

Среднерайонная урожай-
ность рассчитывается в разрезе
культур, а также в разрезе оро-
шаемых и неорошаемых зе-
мель сельскохозяйственного
назначения.

Получение сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лем уровня урожайности
сельскохозяйственных культур
менее восьмидесяти пяти про-
центов от средне районного по-
казателя по соответствующей
культуре в течение трех лет
подряд является нерациональ-
ным использованием земель
сельскохозяйственного на-
значения.

В целях обеспечения опти-
мальной нагрузки на пастбища
используются данные о пого-
ловье сельскохозяйственных
животных, принадлежащих
сельскохозяйственному товаро-
производителю.

Для расчета количества пого-
ловья животных, принадлежа-
щих сельскохозяйственному
товаропроизводителю, прини-
мается средний показатель, по-
лученный на основе данных по
сведениям из базы данных по
идентификации сельскохозяй-
ственных животных.

Наличие у сельскохозяй-
ственного товаропроизводи-
теля сельскохозяйственных
животных менее пятидесяти
процентов от предельно допу-
стимой нормы, утвержденной
Приказом № 3-3/332 нагрузки
на пастбища в течение трех лет
подряд является нерациональ-
ным использованием земель
сельскохозяйственного на-
значения.

Наличие у сельскохозяй-

ственного товаропроизводи-
теля сельскохозяйственных жи-
вотных в количестве,
превышающем предельно до-
пустимую норму нагрузки на
общую площадь пастбищ, уста-
навливаемую уполномоченным
органом в области развития аг-
ропромышленного комплекса в
соответствии с подпунктом 3)
пункта 4 статьи 92 Земельного
кодекса Республики Казахстан,
является нерациональным ис-
пользованием земель сельско-
хозяйственного назначения.

Согласно ст.338 Кодекса «Об
административных правонару-
шениях» за нерациональное
использование или неиспользо-
вание земель сельскохозяй-
ственного назначения влекут
предупреждение или штраф: 

- на физических лиц в раз-
мере десяти; 

- на субъектов малого пред-
принимательства или неком-
мерческие организации – в
размере сорока; 

- на субъектов среднего пред-
принимательства – в размере
семидесяти, на субъектов круп-
ного предпринимательства – в
размере двухсот месячных рас-
четных показателей.

А также согласно с п.5 ст. 386
Кодекса Республики Казахстан
«О налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет» имеют
право повышать базовые
ставки земельного налога не
более чем в десять раз на не
используемые в соответствии с
земельным законодательством
Республики Казахстан земли
сельскохозяйственного на-
значения.

К примеру, на настоящий мо-
мент время выявлено наруше-
ний на площади 182,5 тыс. га
сельхозугодий, закрепленных
за 85 сельскохозяйственными
субъектами с привлечением их
к административной ответ-

ственности и выдачей предпи-
саний.

Повышен налог не более чем
в 10 раз 45 сельхоз субъектов
на площади 29,6 тыс.га. Сумма
поступления налогов за 2016
год по сравнению с 2015 годом
(762,0 тыс. тг.) увеличилась 50
раз и составила 38 млн. 501
тыс. тг.

В случаях, если земельный
участок, предназначенный для
ведения сельскохозяйственного
производства, в том числе
крестьянского или фермерского
хозяйства, не используется по
назначению в общей сложности
два года в пятилетний период с
момента первоначального вы-
явления факта неиспользова-
ния, то такой земельный
участок подлежит принудитель-
ному изъятию. К примеру, в те-
кущем году Решением
районного суда №2 Абайского
района Карагандинской обла-
сти был изъят земельный уча-
сток у крестьянского хозяйства
А.,  площадь земельного
участка 2 500 га. 

А также предоставление зе-
мельных участков физическим
и юридическим лицам, находя-
щимся в реестре лиц, у которых
принудительно изъяты земель-
ные участки, не допускается.

Сведения, содержащиеся в
реестре лиц, у которых прину-
дительно изъяты земельные
участки, исключаются по ис-
течении трех лет со дня вступ-
ления в законную силу решения
суда о принудительном изъятии
земельного участка на основа-
нии статей 92 и 93 настоящего
Кодекса.

А.САРИНОВА,
руководитель отдела 

контроля землеустройства
и мониторинга земель ГУ

«Управление по контролю за
использованием и охраной

земель Карагандинской
области»

ГУ «Управление по
контролю за
использованием и
охраной земель

Карагандинской области» в пределах
компетенции согласно Земельного кодекса
Республики Казахстан (далее – Кодекс)
осуществляет государственный контроль за
использованием и охраной земель, в том числе
выявляет и возвращает в государственную
собственность земли, не используемые либо
используемые с нарушением законодательства
Республики Казахстан.
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Отчет
о работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства района

Организация работы по снабжению
населения питьевой водой

В районе из 67 населенных пунктов (60 474 чел.) в
41 населенном пункте (51 620 чел.) функционирует
централизованное водоснабжение. Общая протяжен-
ность водопроводных сетей составляет 522,5 км.

В 22 населенных пунктах (8 334 чел.) используются
индивидуальные источники (колодцы, скважины). В 4-
х населенных пунктах (Асыл, Аюлы, Стан и Севан)
вода привозная.  

По программе «Ак булак» в 2011-2015 годах прове-
дена реконструкция в 10 населенных пунктах: Дубовка,
Уштобе, Центральное, Андренниковка, Новостройка,
Нуринская, Керней, Актобе, Тогызкудук и Петровка. 

Не включены в программу 11 населенных пунктов в
связи с малочисленностью населения (менее 100 че-
ловек) и низким потенциалом социально-экономиче-
ского развития. По этим населенным пунктам будет
разработана областная программа по обеспечению
питьевой водой. 

В текущем году за счет средств республиканского
бюджета проводятся работы по реконструкции водо-
проводных сетей в селах Кызылкаин и Умуткер. За-
вершение объектов в ноябре месяце текущего года.

За счет средств районного бюджета разработана
проектно-сметная документация на реконструкцию во-
допроводных сетей в селах Каражар и Ботакара. Реа-
лизация проектов запланирована на 2018-2019 годы.

Управлением энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Карагандинской области с 2013 по 2016 годы
по Бухар-Жыраускому району проведены геолого-раз-
ведочные работы по подтверждению запасов воды в
30-ти населенных пунктах.

В 2016 году начаты геолого-разведочные работы по
12 селах - Баймырза, Байкадам, Садовое, Ростовка,
Красная Нива, Геологическое, Алгабас, Гагарина, Бе-
лагаш, Заречное, Суыксу, Волховское). Завершение в
декабре месяце текущего года.

Так же в текущем году начаты геолого-разведочные
работы в 6 населенных пунктах: Каракудук, Курама,
Сокурское, Акбел, Бухар жырау, Саратовка, работы
будут завершены в 2018 году.

Разрабатывается проектно-сметная документация на
проведение геолого-разведочных работ в 2018-2019
годах в 9 селах: Новоузенка, Акжар, Жастлек, Аста-
ховка, Тортколь, Ульга, Семизбуга, Шалкар, станция
Кокпекты.

Прохождение отопительного сезона
на объектах соцкультбыта

и жилых домов района
В отопительном сезоне 2017-2018 годов будет за-

действована 1 центральная котельная в п.Кушокы, 1
модульная котельная в п.Г.Мустафина и 117 АСО.

Акиматом района ТОО «Разрез Куу-Чекинский»
выдан паспорт готовности котельной и тепловых сетей
к отопительному сезону. Запуск тепла центральной ко-
тельной произведен с 30.10.2017 года, тепло подано
на все объекты, в том числе на многоэтажные дома.

Модульная котельная п.Г.Мустафина. Услугодателем
теплоснабжения 4-х этажного дома по ул.Мира и Дома
культуры п.Г.Мустафина является ТОО «Ботакара
жылу». Тепло подано с 29.09.2017 года. 

В текущем году за счет средств республиканского
бюджета по программе «Развитие продуктивной заня-
тости и массового предпринимательства на 2017-2021
годы» проводятся работы по подключению к модуль-
ной котельной близлежащих многоэтажных домов. 

На территории района 60 объектов образования, 33
объекта здравоохранения, 33 объекта культуры, 1 объ-
ект спорта и 30 прочих объектов (акиматы, госучреж-
дения).

Уголь на отопительный сезон для бюджетных орга-
низаций района завезен в полном объеме.

Отопительный сезон на объектах соцкультбыта и
бюджетных организациях района был начат 1.10.2017
года.

Диспетчерской службой акимата района ведется
ежедневный мониторинг температурного режима на
объектах соцкультбыта.

Содержание автомобильных дорог
района

Общая протяженность автодорог районного значе-
ния составляет 237,2 км, подъездных 98,2 км и внутри-
поселковых дорог 399,8 км. 

В текущем году за счет средств областного бюджета
проведен средний ремонт внутрипоселковых дорог
п.Ботакара (2,3 км).

На автодороге районного значения «Подъезд к с.Са-
рытобе», 0-2,5 км проведен cредний ремонт с установ-
кой 8-ми водопропускных труб. 

За счет средств районного и областного бюджетов
проведен текущий ремонт автодорог районного значе-
ния: автодорога «Темиртау-Киевка-РСХО», 0-9 км,
«Подъезд к с.Заречное», 0-5 км», «Подъезд к с.Караку-
дук», 0-11км.

В управление пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Карагандинской области подана заявка
на выделение средств на ремонт дорог районного
значения и внутрипоселковых дорог на 2018 год на
сумму 475,2 млн.тенге на 11 объектов. 

Автодороги областного и республиканского значе-
ния. ДЭУ-1 ТОО «Караганды жолдары» проведены ра-
боты по среднему ремонту на участке 59-64 км на
автодорогах республиканского значения «Караганда-
Аягоз-Бугаз» и «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-
Ульяновский», 265-282 км. 

На автодороге «Караганда-Тогызкудук-Ботакара», 0-
54км ТОО «Сервис НС» приступил к работам по строи-
тельству автодорожного моста через реку Нура.
Завершение работ - в 2018 году.

ТОО «ДорСтрой материалы» проведены работы по
среднему ремонту с заменой водопропускной трубы и
ремонтом остановочного павильона на участке 83-102
км на автодороге «Караганда-Аягоз-Бугаз».

ТОО «ДорСтрой LTD» проведены работы по сред-
нему ремонту на участке 291-324 км на автодороге
«Ульяновский–Керней-Умуткер-Майкаин-Калкаман».
Заказчиком выступает АО «НК «КазАвтоЖол».

Благоустройство населенных
пунктов района

На территории района для улучшения внешнего
облика и обеспечения комфортности проживания на-
селения с 21 августа по 31 октября 2017 года проведен
осенний двухмесячник по благоустройству, санитарной
очистке и озеленению населенных пунктов.

В районной газете опубликовано обращение к насе-
лению района, руководителям учреждений и организа-
ций всех форм собственности о принятии активного
участия в санитарной очистке и благоустройстве.

Проведено 6 «чистых четверга» (31 августа, 14, 21
сентября 12, 19 и 26 октября) и 9 районных субботни-
ков (26 августа, 9, 16, 23, 30 сентября, 7, 14, 21 и 28 ок-
тября 2017 года), 23 сентября проведен

общеобластной субботник.
Проведены работы по ремонту светоточек, вывозке

ТБО, очистке арыков (вырубка сухостоя) и ливневых
каналов. 

К работам по благоустройству были привлечены все
хозяйствующие субъекты и организации находящиеся
на территории района.

На должном уровне субботники проведены акима-
тами п.Г.Мустафина, п.Кушокы, п.Ботакара, Актобин-
ского и Бухаржырауского сельских округов.

На неудовлетворительном уровне субботники про-
ведены акиматами Самаркандского, Тогызкудукского и
Умуткерского сельских округов.

Отметим недостаточную работу участковых инспек-
торов полиции по принятию мер к нарушителям Пра-
вил благоустройства.

Всего с августа месяца текущего года за нарушение
Правил благоустройства по ст.505 КоАП РК по району
вынесено 132 предупреждения и оштрафовано 4 че-
ловека на общую сумму 204 210 тенге
(п.Ботакара, селах Уштобе, Курлыс и Новоузенка).

Ни одного предупреждения не было в селах Бота-
кара, Каракудук, Суыксу, с\о Тузды, Бухаржырауском,
Кызылкаинском, Умуткерском с/о.

На территории района в 29 селах имеются пред-
усмотренные генпланом земельные участки под поли-
гоны твердо-бытовых отходов. Акимами сел и поселков
стихийные свалки на территории округов поставлены
на учет в органы юстиции как бесхозяйные.

В 3 поселках района (Г.Мустафина – 101 контейнер,
п.Ботакара – 76 контейнеров и Кушокы – 30 контейне-
ров) организована вывозка мусора на полигон п.Актау
и г.Караганды.

С 2015 года с ТОО «Горкомтранс» г.Караганды за-
ключен публичный договор по вывозу ТБО с частного
сектора, многоэтажных жилых домов и субъектов ма-
лого предпринимательства Уштобинского с/о. В с.Уш-
тобе в частном секторе установлено 100 контейнеров
и 8 порталов в многоэтажном секторе. Тариф состав-
ляет 1223 тенге в месяц с частного сектора и 216 тенге
с человека в многоэтажном жилом секторе.

Акимами сел и поселков определены земельные уча-
стки под полигоны ТБО. 

Комитетом геологии и недропользования МИНТ РК
не согласованы земельные участки п.Г.Мустафина,
п.Ботакара, с.Ботакара, с.Кызылкаин и с.Каракудук в
связи с наличием полезных ископаемых и грунтовых
вод.

Согласованы земельные участки под полигон ТБО в
п.Кушокы, в селах Суыксу, Шешенкара, Бухар жырау,
Акбел.

Земельные участки под полигон ТБО согласованы и
получены госакты на землю в с.Ростовка, Кызылжар,
Кокпекты, Доскей, Уштобе и Белагаш.

В с.Кокпекты собственником полигона - ИП «Зики-
ров» получено разрешение на эмиссии в окружающую
среду (№0000002 от 1.02.2013 года), ведется работа по
строительству полигона в 2 км южнее села Кокпекты.

В с.Доскей ИП «Зикиров» оформил полигон ТБО пло-
щадью 15 га, разрешение на эмиссии в окружающую
среду, экологическая экспертиза имеются. 

В селе Кокпекты для ТОО «Жанару» предоставлен
земельный участок площадью 4 га под строительство
завода по сортировке и переработке ТБО. Завод, про-
изводительностью до 8 тыс. тонн в месяц, планируется
запустить в декабре текущего года.

Б.ДЮСЕКЕЕВ,
руководитель отдела

ЖКХ, ПТ, АД

С получателями социальных
выплат встретились Бекмухам-
бетова Зауре Берикбаевна –
главный специалист отдела со-
циальных нормативов и соци-
альных программ ГУ
«Управление координации за-
нятости и социальных про-
грамм Карагандинской
области», заместитель руково-
дителя отдела занятости и со-
циальных программ
Бухар-Жырауского района Аб-
жанова Гульжан Жумажановна,

а также главные специалисты
РОЗ и СП Накипова Карлыгаш
и Махаева Зарина.

З.Б.Бекмухамбетова под-
робно разъяснила изменения в
законодательстве по выплате
АСП, отметив, что с 1 января
2018 года во всех регионах Ка-
захстана будет внедрена ад-
ресная социальная помощь
нового формата (АСП), подра-
зумевающая разделение на 2
вида: безусловную и обуслов-
ленную денежную помощь.

«Таким образом, в Казахстане
вводится институт сопровожде-
ния семьи, поскольку предме-
том социального контракта
является комплекс мероприя-
тий, осуществляемый уполно-
моченным органом и семьей.
Вместе с тем, в случае отказа
(без уважительных причин) от
участия в выработанных мерах
по улучшению ситуации, трудо-
способный участник проекта
получает предупреждение, при
этом сумма дополнительной об-
условленной денежной помощи
может быть уменьшена на 50%.
Однако, социальная поддержка
в виде обусловленной денеж-
ной помощи для детей сохра-
няется в полном объеме, то
есть АСП на каждого ребенка
будет выплачиваться незави-
симо от участия трудоспособ-
ных членов семьи в активных
мерах содействия занятости».

Безусловная денежная по-

мощь будет предоставляться
тем семьям, в составе которых
нет трудоспособных членов (на-
пример, семьи инвалидов или
пожилых пенсионеров) или
семьям, трудоспособные члены
которых по объективным причи-
нам не могут участвовать в
мерах содействия занятости
(например, одинокие матери с
детьми дошкольного возраста).
Для таких семей обязательное
участие в мерах занятости для
получения пособия не требу-
ется.

Обусловленная денежная по-
мощь предлагает возможность
дополнительной помощи для
трудоспособных членов семей,
оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, путем за-
ключения социального
контракта.

Ожидается, что внедрение
нового формата АСП будет спо-
собствовать росту социальной

ответственности получателей
такой помощи, усилению их мо-
тивации к поиску работы и са-
мообеспечению, а также
повышению степени участия
малообеспеченных граждан в
экономике страны и в жизни об-
щества. В конечном итоге это
должно благоприятно отра-
зиться на качестве жизни самих
таких граждан. 

Во встрече приняли участие
не только жители села Кок-
пекты, но и жители сел Байка-
дам и Сарытобе. Среди
присутствующих были много-
детные матери, получатели
ГДП, матери-одиночки. Присут-
ствующие в зале внимательно
слушали и задавали ряд вопро-
сов по данной теме и получили
конкретные ответы.

Д.ТОКЕНОВА,
ведущий специалист 

аппарата акима
Кокпектинского с\о

Работают ИПГ
АСП: новый формат социальной помощи

– путь к улучшению качества жизни
В Казахстане

продолжается подготовка к внедрению
нового формата оказания адресной
социальной помощи (АСП). Серьезно
изменятся ее идеология и принципы. Этой
теме была посвящена встреча, проходившая
3 ноября в селе Кокпекты в рамках
информационно-разъяснительной работы.
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Ауданымыздағы зейнеткер-
лердің уақыттарын тиімді өткі-
зуіне арналып ашылған
ардагерлер кабинетінде биль-
ярд, шашки, шахмат ойында-
рын ойнап жүрген
қарияларымыздың саны күн-
нен-күнге артып келеді. Алдағы
уақытта спорттық ойындарды
ермегіне айналдырған ата-
əжелерімізге теннис үстелі ор-
натылып, қолданысқа
берілмек. Кешкі уақытта мəде-
ниет үйінде өткен жылдардағы

кинолар көрсетіледі деген
жағымды жаңалықпен қуантқан
Т.Арбабаев кездесуді ашып,
сөз кезегін А.Төлеубековаға
ұсынды. 

- Медициналық сақтандыру -
қордағы қаражат есебінен аза-
маттардың тегін медициналық
көмек алуына кепілдік беруді
қолға алатын халықтың ден-
саулығын қорғау жүйесі. Бұл
жүйе ең алдымен адамның өз
денсаулығына жауапкершілігін
арттырады. Сонымен қатар,

сақтандыру қорына жарна
төлеу арқылы азаматтар қа-
лаған  аурухана мен емхана-
дағы дəрігеріне барып
емделуге мүмкіндік алды,- деп
сөз бастаған А.Төлеубекова
əлеуметтік медициналық сақ-
тандыру жүйесінің бағыт-бағ-
дарын, атқаратын қызметін
толығымен түсіндіріп өтті.

Оқылған баяндама тыңда-
лып, зейнеткер апаларымыз-
дың медициналық сақтандыру
жүйесі бойынша қойылған сұ-
рақтарына орталық аурухана
қызметкерлерінен мардымды
жауап ала алмай жүргендіктері
мен ауылдан ат терлетіп, дəрі-
герге қараламын деп келген
қарттарымызға көрсетілетін
қызмет түрлеріне көңіл тол-
майтындықтары жайлы
шағымдары айтылды. 

- Қандай да бір сұрақтарға,
көрсетілетін қызметке байла-
нысты əр көше бойынша үйді-
үйге барып қызмет көрсететін
əлеуметтік жұмыс маманда-

рына жүгінсеңіздер болады,-
деді А.Төлеубекова. 

Сонымен қатар кездесу ба-
рысында тек қана қарттары-
мызды ғана емес, барша аудан
тұрғындарын мазалап жүрген
мəселелерге тоқталып өтілді.
Оның ішінде медициналық кі-
тапшаның жиі жоғалуы, түскі
үзілістен кейін дəрігердің қа-
былдауына кіре алмау сынды
тақырыптар талқыға түсті. 

Л.Шармонина:
- Ауданымыз бойынша тегін

дəрі-дəрмекпен қамтылып от-
ырған жандар көп деген аты
ғана. Сол тегін дəрі-дəрмекке
толық қолымыз жетпейді де.
Бүгін таңертең келіп түскен
дəрі кешке жоқ болады, - дейді. 

Зейнеткерлерімізді маза-
лаған тағы бір өзекті тақырып -
тұрғындар саны жағынан
жоғары, көрікті деген ауданы-
мызда 24 сағат қызмет жасай-
тын дəріхананың жоқтығы мен
дəрі-дəрмек бағасының удай
қымбаттығы.

Осы сынды сұрақтарды
қарша жаудырған зейнеткер-
лер жақында ғана аудандық
орталық ауруханаға басшы-
лыққа келген С.Қажыкəрімов-
тың қарапайым халықпен
кездесіп, мазалаған сұрақта-
рына түсіндірме беретін шара
ұйымдастыруды Т.Арбабевқа
ұсыныс қылып айтты. 

Халық арасында бірлік, ын-
тымақтың ықпалын жасап
жүрген қариялар қауымы жа-
стар арасындағы тəрбие жұ-
мыстарының жан-жақты
жүргізілуіне жанкүйерлік таны-
тып жүрген тұлғалар. Ауданы-
мызда көтеріліп жүрген
мəселелерді дер кезінде ор-
таға салып, шешімін табуға
мұрындық болуда ақылшы да,
кеңесші де, қозғаушы да, ұйы-
тқы да болуды білетін арда-
герлер кеңесі тек өз мұңдарын
емес, халықтың сөзін айтуға
əр кезде құқылы. 

Б.ЖАКЕШОВА

«Қыс-2017» дайындығымызды пысықтады

«Қыс жағдайында төтенше
жағдайларды жою кезіндегі іс-
қимылдарға азаматтық қорғау
мемлекеттік жүйесінің басқару
органдары мен күштерін да-
ярлау» тақырыбында өткен
«Қыс-2017» жаттығулары қара-
шаның 9-ы күні аудандық опе-
ративті штабтың отырысынан
басталды. Төтенше жағдайлар
туындаған кезде түрлі салаға
жауап беретін ауданымыз бо-
йынша он екі қызмет басшы-
лығы шақырылған штаб
отырысына аудан əкімінің орын-
басары Сапар Сатаев төраға-
лық етті.

- Бүгінгі оқу-жаттығулар қыс
уақытында алдымыздан шыға-
тын түрлі кедергілерге ұйымда-
сқан түрде нақты шаралар
қабылдай білуді ұйымдастыруға
бағытталған. Сондықтан бар-

лық қызметтер өздеріне тиесілі
міндеттерге жауап бере от-
ырып, құжаттамалардағы ұсы-
ныстарға сəйкес əрекет етуі
қажет, - деді С.Сатаев. 

Штаб отырысы барысында
аудандық төтенше жағдайлар
бөлімі басшысы азаматтық қо-
рғау полковнигі Н.Интуев аза-
маттық қорғау қызметтерінің
жəне ұйымдардың басшыла-
рына, аудандық аумақтық АҚАҚ
шағын жүйесінің басқару орган-
дары мен күштерін дайындыққа
келтіру бойынша оқу-жаттығу-
лардың мақсаттары мен міндет-
терін жеткізіп:

- Қарашаның 9-10 күндері
республикалық оқу-жаттығулар
жүргізілетіндіктен баршаңызды
барынша мұқият болуға шақы-
рамын. Сырттан дабыл келіп
түскен жағдайда біріншіден

аудан əкімінің диспетчерлік қыз-
метіне, содан кейін аудандық
төтенше жағдайлар бөліміне
хабарласуларыңызды сұрай-
мыз, - деп қатаң тапсырды.

Штаб отырысы жедел əрекет
ету мен адамдарды құтқару
жəне іздестіру командасы
жинақ отрядтарының дайын-
дығын тексерумен жалғасты.
Олардың құрамына кіретін жеке
құрамдағы 51 адам мен 26 тех-
ника бірлігі сап түзеп, дайын-
дықтарымен таныстырды.

Табиғаты қатал өңірімізде ап-
талап соғатын боранның,
қақаған аяздың болатыны жа-
сырын емес. Сондай сəттерде
жедел əрекет ету топтары
шұғыл əрекетке барып жатады.
Барынша табиғи жағдайларға

жақындастырылған авариялық-
құтқару қызметтері жəне нысан-

дары ұйымдарымен практика-
лық арнайы тактикалық жат-
тығулары Ботақара-Ақбел
автожолында өтті. 

Қатты соққан желдің əсерінен
жолдың 100-150 метр бойы қар
алып қалған бөліктерінде 1 ав-
тобус, 2 жүк көлігі, 6 жеңіл кө-
лікте 52 ересек пен 4 бала
қалып қойған. Төтенше жағдай
орын алған жерге 21 адам мен
10 техника бірлігі тартылып, за-
рдап шеккендерге алғашқы ме-
дициналық көмек көрсетіліп,
ыстық ас пен жылы орындар-
мен қамтамасыз етіліп, қар құр-
сауынан адамдарды құтқару
тəртібі толығымен орындалды.

Екі күнге созылған оқу-жат-
тығулар барысында «Назар
аударыңыз!» дабылына əрекет
ету тəртібі бойынша хабарлан-

дыру жүйесі дайындығы тексе-
ріліп, Ботақара кентінде электр
сиренасы жəне өзге де 23 елді-
мекенде жергілікті хабарлан-
дыру жүйелері іске қосылды.

Қараша айының 10-ы күні
өткен оперативті штабы от-
ырысы барысында төтенше
жағдайлар кезінде əрекет ету
алгоритмі тағы бір мəрте пы-
сықталып, республикалық
«Қыс-2017» командалық штаб-
тық оқу-жаттығулары бойынша
ауданның азаматтық қорғау
күштері мен құралдары қыс
мезгіліндегі төтенше жағдай-
ларда əрекет етуге дайын деген
қорытынды жасалды.

Н.ƏБІКЕЕВА

Д.Торжановтың суретте-
рінде: штаб отырысы; оқу-
жаттығу сəттері.

«Қыстың көзі - қырау» дейді халқымыз. Қыс
айларында табиғаттың қаталдығына
төтеп беріп, бейбіт тұрғындарға ақ түтек
боран мен қақаған аязда көмекке келетін
төтенше жағдайлар бөлімі. Атаулы
бөлімдердің өңіріміздегі қатал қыс
айларына дайындығын бақылау,
азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесін
ұйымдастыруды жетілдіру, сондай-ақ
басқару органдарындағы күштер мен
құралдарды даярлау мақсатында қараша
айының 9-10 күндері республикалық «Қыс-
2017» командалық-штабтық
оқу-жаттығулары өтті.

Ардагерлер бірқатар мəселелерге сын айтты
Орталық кітапхана ғимаратында аудандық
ардагерлер кеңесінің төрағасы Төкен
Арбабаевтың ұйымдастыруымен
зейнеткерлеріміз əлеуметтік жұмыс
маманы Айдана Төлеубековамен кездесіп,
медициналық сақтандыру жүйесіне
байланысты ақпаратпен танысты.
Кездесу барысында зейнеткер ата-
апаларымыз өздерін мазалаған
сұрақтарына жауап алды.  
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Назарда - Үштөбе ауылдық округі 

Алқалы жиынға ауыл тұрғын-
дарын мазалап жүрген сұрақ-
тарды тыңдап, шешілу
жолдарын қарастыруды қолға
алатын жұмыс тобының бас-
шысы Шахвели Курбанов,
Бұқар жырау аудандық «Нұр
Отан» партиясы филиалы тө-
рағасының бірінші орынбасары
Марат Нұрланов, мəслихат де-
путаттары Сəуле Артықбаева,
Жанболат Серіков пен əр сала-
ның тізгінін ұстаған мекеме ба-
шылары қатысты.

«Халық айтса - қалт айт-
пайды»-демекші, Ш.Курбанов
ауыл тұрғындарының көкейле-

рінде жүрген сұрақтарын қойып,
қосар ұсыныстары болса тың-
дауға дайын екендіктерін
айтты. 

Үштөбе ауылдық округінің
əкімі Е.Саргизов 2017 жылы
атқарылған əлеуметтік-эконо-
микалық бағдарламалардың
орындалысын баян ете келе,
алдағы жылда жүзеге асырыла-
тын істерден хабардар етті.  

Ағымдағы жылы Құрылыс
ауылы тұрғындарының көптен
күткен арманы - ауыз су мəсе-
лесі шешімін тауып, бір-екі
күнде мəрдігерлер жұмыстарын
аяқтап, ауыл толығымен сумен
қамтамасыз етілмек. Тағы бір
қуантарлық жаңалық - мектеп
ауласына қоршау орнату жұмы-
стары да осы айдың соңына
дейін өз мəресіне жетпек. Тұ-

рғындар тарапынан қойылып
жүрген сұрақтардың бірі - авто-
бус мəселесі де шешіліп, халық
игілігіне қызмет жасауда. 

Кездесу барысында Құрылыс
ауылының тұрғындары И.Түсі-
пова, Ж.Ахмеджанова, Қ.Раки-
шевалардың ауыз суға
байланысты, А.Сыздықовтың
жолды жөндеу жұмыстары жө-
нінде, А.Өтемісованың жарыққа
байланысты, Л.Сыздықова мен
Г.Аманжанованың білім сала-
сына байланысты сұрақтарына
жауап берілді.

Түстен кейін Заречный ауы-
лында жалғасқан кездесуде

Ұ.Дəлдібаев, М.Дуанина, А.Қы-
дырбаевалардың ауыл көшеле-
рін жарықпен қамтуға
байланысты сұрақтары тыңда-

лып, З.Ибраеваның ауылдағы
бала санының өсуіне байланы-
сты мектеп ішінен балабақша
ашуды қолға алсаңыздар деген
сұрағы алдағы уақытта қара-
стырылатындығы айтылды. 

Сонымен қатар, күнделікті күн
көріс қамын төрт түлік малдан
көріп отырған ауыл халқының
мал жайылымы мен жеке ша-
руашылығын дамытамын деген
шаруалардың сұрақтары тың-
далып, мамандар тарапынан
жауап берілді. 

Г.Жұмабекованың алдағы
уақытта ауыл ішінде тұрғын
үйлер салу жоспарда бар ма
деген сұрағына ауыл тұрғын-

дары жаңадан салынған екі қа-
батты үйлердің қоқысынан за-
рдап шегіп отырғандығы
жөніндегі мұң-наздары тың-
далды.   

Расымен де, ауыл тазалығы
Үштөбе ауылдық округі бо-
йынша жиі айтылып жүрген
өзекті тақырыптардың біріне ай-
налып отыр. Заречный ауы-
лында салынған екі қабатты
үйдің маңайында тұрмыстық
қалдықтардан тұратын қоқы-
стан аяқ алғысыз. 

Округ əкімі Е.Саргизов халық-
тан өз ауласынан шығатын
қоқысты өзі тазалап, ауыл таза-
лығын бірге ұстауды сұрады. 

- Жалғыз əкімнің қолынан еш
нəрсе келе бермейді. Ауылдық
округіміздің гүлденуіне бірлесе
атсалысақ, нұр үстіне нұр емес
пе. Атқарылып отырған бірта-
лай жұмыстарда өз күштеріңізді
салып, қолдап, қолпаштап жүр-
гендеріңізге рахметімді айта-
мын. Бірақ, алдағы жылда
атқаратын өзекті тақырыптар
бар. Əр мəселені бірлесе от-
ырып атқарсақ, осыған сіздер-
дің қолдауларыңыз болса,-деді
Е.Саргизов.

Тұрғындар тарапынан қойы-
лған барша сұрақтар қаралып,
жауаптар алынған соң жұмыс
тобы Үштөбе округіне қарасты
Новостройка ауылына жол
тартты.

Кешкі уақыт болса да, ауыл
болып жиналған қауым көше-
лерді жарықтандыру, ауыз су
мəселесі мен ауыл шетіндегі қа-
зылып тастаған шұңқырларды
ретке келтіруге байланысты сұ-
рақтарын қойып, көпті көрген
ақсақалдарымыз өз ұсыныста-
рын да білдіріп жатты. 

Округ əкімі Е.Саргизов ауыз
судың мəселесі бойынша сұрақ
көтерген С.Фельдманға барша
ауылға қатысты мəселеде не-
мқұрайлылық танытпай, өз мой-
нына алып отырғаны үшін
алғыс білдіріп, бұл мəселе тен-
дер жарияланғаннан кейін ғана
шешілетіндігін айтты.  

Ж.Тоқмағанбетова жаңа мек-
теп ғимараты мен шағын бала-
бақша, клуб салу жоспарда бар
ма деген сұрағына алдағы жыл-
дардағы мемлекеттік бағдарла-
маларға байланысты екендігі
айтылды. 

Қалаға жақын маңда орнала-
сқан ауыл халқының өзекті
деген тақырыптарын тыңдаған
жұмыс тобы келесі кезекте Үш-
төбе ауылына жолға шықты.

Округ бойынша Үштөбе ауы-
лында ағымдағы жылы атқары-
лып отырған жұмыстар легінің
ең бастысы - жаңа мешіттің са-
лынуы. Ғимарат толық бой кө-
термегенімен, оның əсемдігі
мен көркемдігіне пікір білдіруші-
лердің көптігі қуантады. 

Кездесуде Жаңа Садовый кө-
шесінің тұрғындары кішкене
жел тұрса жарықтарының өшіп,
күнде жарықсыз қалатындықта-
рын айтса, осы көшеде тұратын
А.Жұмакенова жарық сымдары-

ның үй қоршауына байланып
тұрғандығын айтқан болатын.
М.Нұрланов округ əкіміне бұл
мəселені шешуді қарастыруды
тапсырды. 

Сонымен қатар, ауыл көше-
леріндегі жарықтың жоқтығы,
қаңғыған иттердің көп екендігі,
көшелердің тазаланбауы мен

жөндеусіз жатқандығы, ауа-
райы бұзыла қалса болды,

ұялы байланыстың  болмауы,
қоқысты айына бір рет шығару
керек болса, оның өзі тиянақты
жүргізілмей отырғандығы ауыл
тұрғындарының титығына тиіп
біткен сұрақтарға айналып
отыр.

- Үйдің жанында орналасқан
моншаның иесі жүргіншілер
өтетін жолды бекітіп тастап, ба-
лаларымыз қай жерден өтерле-

рін білмейді, - деген тұрғын-
дарды тыңдаған жұмыс тобы
кездесуден кейін арнайы
барып, көріп, шешуге өз көмек-
терін көрсететіндіктерін айтты. 

Тыл ардагері Ж.Түсіпов ата-
мыз ауылымызда баламен үйде
отырған көп балалы аналардың
көп екенін ескере отырып, жаңа
балабақша мен жастарға арнап
клуб салуды қолға алсаңыздар
десе, А.Жұмакенованың ауы-
лымыздағы орысша атаулар-
мен тұрған көшелерге қазақтың
көрнекті ғұламаларының есімін
берсек деген ұсыныстары тың-
далды.

Екі күнге созылған есептік кез-
десулерде Үштөбе ауылдық
округі тұрғындарының барша
сұрақтары тыңдалып, хаттамаға
енгізілді.

- Кездесуде қозғалған барлық
сұрақтар өзекті жəне дұрыс қо-
йылып отыр. Есептік кездесудің
диалог түрінде өткізілуі
орынды, себебі сіздер ауылдың

көркеюіне байланысты сұрақ-
тарды талқыға салудасыздар.

Сіздердің пікірлеріңіз бен ұсы-
ныстарыңыз көп нəрсені шеше-
тіндігін ұмытпаңыздар,- деген
Ш.Курбанов есептік кездесуді
қорытындылады.

Б.ЖАКЕШОВА

Д.Торжановтың суретте-
рінде:  президиум; əр ауыл
тұрғындарының айтары бар;
қоқыстар алаңы.

Ақпаратты сапалы дайындау үшін
тұрғындардың шағым, өтініштерін,
проблемалық мəселелерін зерттеу
бойынша аудан əкімінің бұйрығымен
құрылған жұмыс тобының басшылығымен
бірге Үштөбе ауылдық округінің əкімі
Е.Саргизовтың сайлау алдындағы
бағдарлама барысының жүзеге асырылуы –
ауылдық округтің кешенді даму жоспары
жайлы есебі Құрылыс, Заречный,
Новостройка, Үштөбе ауылдарында
тыңдалып, тұрғындар тарапынан
қойылған бірқатар сұрақтарға жауап
берілді.
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Қушоқы кенті
тұрғындарының назарына
2017 жылғы 21 қарашада сағат 11.00-де Қарағанды облысы,

Бұқар жырау ауданы, Қушоқы кенті, Горняцкая көшесі, 14 үй
мекенжайы бойынша орналасқан Мəдениет үйінде Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 29
желтоқсандағы №176 бұйрығымен бекітілген, қуаттылығы аз
табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін оңайлатылған
мемлекеттік реттеу қағидаларына сəйкес ұсынылған, Қушоқы
кентінде электр энергиясын беру жəне тарату қызметтеріне,
суды таратушы желілер арқылы беру қызметтеріне, сарқынды
суларды бұру қызметтеріне, жылу энергиясын өндіру, беру, та-
рату жəне жабдықтау қызметтеріне тарифтер (бағалар, алым-
дар, мөлшерлемелер) жəне тарифтік сметалар жобасын
бекітуге «Разрез Куу-чекинский» ЖШС сұранысын қарастыру
жөнінде жария тыңдау өткізіледі.

Тұрғындарды жəне кент қоғамдастығын осы тыңдауға қаты-
суды сұраймыз.

«Разрез Куу-чекинский» ЖШС

К сведению жителей
поселка Кушокы

21 ноября 2017 года в 11.00 по адресу: п.Кушокы, ул.Гор-
няцкая, 14, Дом культуры, состоятся  публичные слушания по
рассмотрению заявки ТОО «Разрез Куу-чекинский» по утвер-
ждению проекта тарифов (цен, ставок, сборов) и тарифных
смет на услуги передачи и (или) распределения электрической
энергии, услуги подачи воды по распределительным сетям,
услуги отвода сточных вод, услуги производства, передачи,
распределения и снабжения тепловой энергии в п.Кушокы,
представленной в соответствии с Правилами упрощенного го-
сударственного регулирования деятельности субъектов есте-
ственных монополий малой мощности, утвержденными
приказом Министра национальной экономики Республики Ка-
захстан от 29 декабря 2014 №176.

Просьба к жителям и общественности поселка принять уча-
стие в данных слушаниях.

ТОО «Разрез Куу-чекинский»
№881

Хабарландыру Объявления
2017 жылдың 21 қарашасы күні «Березняк жалпы білім беру орта мектебі» коммуналдық

мемлекеттік мекемесінде мектептің Қамқоршылық кеңесін құруға байланысты жиналыс өтеді. 
Жиналысымызға мүдделі тұлғалардың (заңды тұлғалар, жеке тұлғалар, меценаттарды)

барлығын шақырамыз. 
Қосымша ақпараттар бойынша Қызылқайың ауылы, Совхозная көшесі, 2 үй мекенжайына

немесе 8-72138-35-501 телефонына хабарласуға болады. 
«Березняк ЖББ ОМ» КММ

*  *  *
22 ноября 2017 года в 11.00 часов в КГУ «Туздинская СШ» состоится собрание по вопросам соз-

дания Попечительского совета школы.
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в собрании.
Место проведения: с.Тузды, ул.Школьная, 1, здание школы.

КГУ «Туздинская СШ»

*  *  *
23 ноября 2017 года в 11.00 часов в КГУ «Первомайская НШ» состоится собрание по вопросам

создания Попечительского совета школы.
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в собрании.
Место проведения: с.Первое Мая, ул.Пришкольная, 6, здание школы.

КГУ «Первомайская НШ»

*  *  *
23 ноября 2017 года в 10.00 часов в КГУ «СШ им.Ю.Гагарина» состоится собрание по вопро-

сам создания Попечительского совета школы.
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в собрании.
Место проведения: п.Ботакара, ул.Энергетиков, 7, тел.: 2-17-39.

КГУ «СШ им.Ю.Гагарина»

*  *  *
25 ноября 2017 года в 12.00 часов в КГУ «Ботакаринская СШ» состоится собрание по вопро-

сам создания Попечительского совета школы.
Приглашаем всех заинтересованных лиц (юридических и физических лиц, меценатов, пред-

принимателей) принять участие в собрании.
Место проведения: с.Ботакара, ул.Ауэзова, здание школы, тел.: 8-72-154-27-7-06, 8-72-154-27-

7-45.
КГУ «Ботакаринская СШ»

*  *  *
30 ноября 2017 года в 15.00 часов в КГУ «СШ им.К.Сатпаева» состоится собрание по вопросам

создания Попечительского совета школы.
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в собрании.
Место проведения: с.Акбел, ул.М.Маметовой, тел.: 52-8-56.

КГУ «СШ им.К.Сатпаева»

Бұқар жыраудың 350 жылдығына дайындық жəне
оны өткізу туралы іс-шаралар жоспары

Ескерту: бұл жоспарға толықтырулар мен өзгерістер болатынын ескертеміз. Тел.: 2-23-82.
«Бұқар жырау аудандық мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі» ММ
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Готовимся к юбилею
Бухар жырау

Состоялось первое
заседание организа-
ционного комитета, в
ходе которого были
обозначены основные
направления по подго-
товке и проведению

350-летия Бухар жырау, юбилей которого
общественность будет отмечать в 2018
году.

Как известно, распоряжением акима района создан организа-
ционный комитет, в состав которого вошли известные обще-
ственные деятели района, Почетные граждане, руководители
ряда учреждений и организаций.

На днях свою работу начал специально созданный Обще-
ственный фонд «имени Бұқар жырау Қалқаманұлы», его возгла-
вил Токен Арбабаев – председатель районного совета
ветеранов.

Открывая заседание, аким района Шагурашид Мамалинов в
качестве приоритетных задач в рамках подготовки к юбилейным
мероприятиям обозначил капитальный ремонт мемориального
комплекса Бухар жырау, в том числе мавзолея и музея, ремонт
дороги ведущей к мавзолею, благоустройство и ремонт дорог в
п.Ботакара.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная доку-
ментация на капитальный ремонт мемориального комплекса. На
разработку ПСД средства выделены из местного бюджета, а ка-
питальный ремонт предположительно стоимостью 70 млн. тенге
будет осуществляться на средства республиканского бюджета.

Что касается ремонта дорог, то,  как пояснил руководитель от-
дела ЖКХ, ПТ и АД Б.Дюсекеев, на ремонт дороги от села Шал-
кар и до мемориального комплекса необходимо порядка 167
млн. тенге. Бюджетная заявка на ремонт этой дороги уже подана
в областное управление автомобильных дорог и пассажирского
транспорта. Кроме того, требует ремонта и дорога от села Бухар
жырау и до села Шалкар, а также 2 км дороги возле села Керней.
Заявки на сумму 15 млн. тенге и 10 млн. тенге соответственно
поданы в областное управление автомобильных дорог и пасса-
жирского транспорта, сказал Б.Дюсекеев.

На заседании также был обсужден план мероприятий, разра-
ботанный отделом культуры и развития языков. Среди меро-
приятий, включенных в план, руководитель отдела культуры и
развития языков Ержан Найманбай назвал издание новых и пе-
реиздание старых книг, проведение научно-практической кон-
ференции, республиканского конкурса жыршы-жырау
«Бұқарекең жырлайды», республиканского айтыса, а также из-
готовление памятных подарков и сувениров с соответствующим
логотипом и пр. С целью увековечивания имени великого дея-
теля и патриотического воспитания молодежи планируется снять
документальный фильм о Бухар жырау, а также подготовить
цикл телепередач на одном из областных каналов.  

Как оказалось, план не окончательный и аким района предла-
гает обсудить его с общественностью. Возможно, появятся
новые предложения и идеи, как провести юбилейные торжества,
говорит аким района.

Открытым пока остается и вопрос с местом проведения тор-
жественного мероприятия, конных и спортивных игр. Аким рай-
она Ш.Мамалинов считает, что и этот вопрос необходимо
обсудить с общественностью, учесть  мнение людей, где прово-
дить эти мероприятия. 

- Проводить торжества в месте, где установлен мавзолей и где
похоронен Букар жырау, было бы неправильно, это святое
место. Ограничимся проведением поминального аса, а сам
праздник по случаю 350-летия со дня рождения акына проведем
близ поселка Ботакара. Или послушаем, что предложит обще-
ственность, - говорит Шагурашид Мамалинов, поручив своему
заместителю, курирующему вопросы социальной сферы, и ру-
ководителю отдела внутренней политики провести встречи с на-
селением сел Бухар жырау, Умуткер, Керней, Акбел и других
населенных пунктов.

Члены оргкомитета поделились своим мнением по поводу про-
ведения юбилейных торжеств.

Заместитель акима района С.Сатаев считает, что, возможно,
представители многих областей, в том числе и Баянаульского
района Павлодарской области выразят желание принять уча-
стие в торжествах, поэтому уже сейчас необходимо им разо-
слать соответствующие приглашения. Кроме того, по мнению
С.Сатаева, при ремонте мемориального комплекса необходимо
решить вопрос с освещением и приобрести генератор.

Председатель Общественного фонда, председатель район-
ного совета ветеранов Т.Арбабаев подчеркивает, что при подго-
товке к 350-летию Бухар жырау необходимо обратить внимание
и на другие объекты, в частности, отремонтировать парк в селе
Ульга, который был открыт при содействии академика Каныша
Сатпаева.

Руководитель отдела внутренней политики А.Жексымбаева со-
общила, что в помощь оргкомитету будут созданы рабочие
группы по направлениям. Руководитель отдела внутренней по-
литики также считает, что казахскую средную школу №1 необхо-
димо переименовать в школу им.Бухар жырау. 

До проведения юбилейных торжеств не так уж много времени
осталось, говорит аким района Ш.Мамалинов, в этой связи он
поручил к следующему заседанию подготовить конкретные пред-
ложения по празднованию 350-летия Бухар жырау, определиться
с местом проведения, в том числе, где будут установлены юрты,
пройдут соревнования по борьбе и конным видам спорта.

Юбилейное торжество планируется провести 18 августа  2018
года. 

А.ЖУМАКАЕВА

Примите благодарность

Полезная встреча
Через районную газету хотим выразить благодарность
руководству нашего района за интересную и полезную встречу,
которая прошла в зале районного акимата с участием акима
района Шагурашида Мамалинова, прокурора района Жандоса
Сыздыкова, директора районного филиала палаты
предпринимателей Мади Жумашева и предпринимателей.
На встречу были приглашены представители малого и среднего
бизнеса, в том числе и мы, индивидуальные предприниматели из
поселка Ботакара.

Надо сказать, что диалог власти и бизнеса получился очень полезным. Были обсуждены самые
разные вопросы, касающиеся развития малого бизнеса, поднимались насущные проблемы, с ко-
торыми сегодня сталкиваются предприниматели. Также прозвучало много идей, кстати, многие из
которых озвучил аким района Ш.Мамалинов.

Вообще, надо отдать должное руководителю района за его работу по поддержке предприни-
мателей, за добросовестное отношение к своим профессиональным обязанностям, за уважи-
тельное и чуткое отношение ко всем.

Очень надеемся, что прозвучавшие в ходе встречи наши предложения, пожелания, замечания
будут обязательно учтены.

И есть уверенность, что с таким отношением к своим обязанностям, к людям, наш район будет
процветать, а бизнес будет развиваться.

Р.САГАНДЫКОВА, Т.ЖУНУСОВА, Е.ПРИСЯЖНЮК,
Н.АБДРАХМАНОВА, ИП «Айдархан», ИП «Зикун С.С.»

п.Ботакара
№855

«Əкім бол, халқыңа жақын
бол»,- дейді халық даналығы.
Елтай Жамантайұлының ауы-
лымыздың гүлденуі мен да-
муын қолға алып жасалған
жоспары көңілге қонымды.
Бірақ, ауылымыздағы тұрғын-
дар санының өсуі, бүлдіршін-

деріміздің көбеюі, жас нəре-
стесімен үйде отырған ана-
лардың көп екендігі
ескерілмей қалып отыр. 

Балабақшамызға кезекте тұ-
рғандар саны қаншама. Жастар
жағы жұмысқа шыққылары кел-
генімен, балаларын қайда та-

старларын білмейді. Себебі, ба-
лабақшада орын жоқ. Осыны
қолға алсақ екен. Біз ауыл
болып əкімінің қызметіне бір-
лесе қолдау көрсетуге қашанда
бармыз. 

«Көш жүре түзеледі», бəрі де
орындалады, қалыпқа келеді.
Тек шыдамдылық танытып, елі
мен халқының алдындағы пер-
зенттік парызды ананың ақ сүті-
мен қатар қойып жүрген, абзал
жанды азаматтарымыздың қыз-
метіне қолдау көрсетейік.

Жарылғасын ТҮСІПОВ,
еңбек ардагері,
Үштөбе ауылы 

Есептік кездесу барысында
ауылдың көптен күткен ауыз су
мəселесі бойынша мəселесі
шешіліп, бір-екі күнде ауыл
сумен қамтылады деген қуа-
нышты хабар берілген болатын.
Бірақ, біздің ауылға су əлі бе-
рілген жоқ. Ауыл халқы көрші

ауылдан, қаладан су тасып от-
ырғанына 5 күн болды. Барша
ауыл тұрғындарының су құбыр-
ларының тартылу жүйесіне
көңілі толмайды.

Əрине, əкіміміз ешқандай
жұмыс жасамайды деп айтпай-
мыз. Ағымдағы жылы ауыл та-

залығына байланысты бірталай
жұмыстар жасалып, қаншама
жылдардан бері шығарылмай
келген қоқыстар шығарылды.
Ол кісінің жасап отырған қызме-
тіне көңіліміз толады. Бəрі бір-
ден қолынан келе бермейтінін,
біртіндеп ретке келетіндігін де
білеміз. Құрылыс ауылы тұ-
рғындарын алаңдатып отырған
ауыз су, көше жарықтары, жол
мəселесін ретке келтіріп берсе
екен дейміз. 

М.МОЛДАБАЕВ,
Құрылыс ауылы

Бірнеше ауылдардан тұратын
Үштөбе ауылы қала жанында
орналасқан үлкен елдімекен-
дердің бірі. Бүгінгі таңда атаулы
өңірде бірқатар жұмыстар атқа-
рылып, əлеуметтік, экономика-

лық, тұрмыстық тұрғыда тың өз-
герістер алған.

Алайда, есеп барысында
ауылдық округ əкімінің қарияла-
рға көрсетілген көмегі, қолдауы
туралы таба алмадым. Бүгінгі

жастың үлкенге құрметі оған қа-
мқорлық танытуында. Əрине,
Үштөбе ауылдық округі бо-
йынша ардагерлер кеңесі бірқа-
тар ауқымды жұмыстың басын
қайтарып, табысты тер төгуде.
Жалғызбасты қариялар мен мү-
гедек жандарға да көмек үзбей
көрсетіліп келеді. 

Міне, қоғамның қамқорлыққа
зəру топтарына жіті көңіл бө-
лінсе, ауылдық округтегі əлеу-
меттік ахуалдың оң екеніне көз
жеткіземіз.

Т.АРБАБАЕВ,
аудандық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы

Газетіміздің электронды нұсқасымен www.bjj-gazeti.kz
сайтынан таныса аласыздар.

С электронной версией газеты можно ознакомиться на
сайте www.bjj-gazeti.kz.

Пікір
Ауылымызға балабақша салынса дейміз
Мен Үштөбе ауылдық округінің əкімі Е.Сар-

гизовтың сайлау алдындағы бағдарламасы-
мен - ауылдық округтің кешенді даму
жоспары жайлы есебімен танысып, Үштөбе
ауылының тұрғыны ретінде əкімнің атқа-
рып отырған қызметі көңілден шығады
деген баға беремін.

Ауылды алаңдатқан су мəселесі 
Біз ауыл тұрғындары болып Үштөбе
ауылдық округі əкімі Е.Саргизовтың
ауылдық округтің кешенді даму жоспары
жайлы берген есебімен таныстық.

Үштөбеде атқарылған істер ауқымды
Бірнеше жылдан бері елімізде жақсы дəстүр
қалыптасқан. Соның бірі ауыл, аудан, облыс
əкімдерінің халық алдында есеп беруі.
Газетіміздің 4-қараша күні шыққан санында
жарияланған Үштөбе ауылдық округінің əкімі
Е.Саргизовтың есебі де биліктің қашанда
халық алдында жауапты екендігін тағы бір
мəрте дəлелдеді.


