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В ходе встречи Кайрат Ко-
жамжаров доложил Главе госу-
дарства о результатах
деятельности Агентства за 10
месяцев текущего года.

Нурсултан Назарбаев отме-
тил важность формирования в
обществе нетерпимости к про-
явлениям коррупции.

- При принятии закона о про-
тиводействии коррупции я об-
ращался ко всем, заявив о том,
что поблажек не будет никому,
и никто не сможет уйти от нака-

зания, если он совершил кор-
рупционные преступления. В
последние годы проведена
большая работа в этом направ-
лении, - сказал Президент Ка-
захстана.

Глава государства также под-
черкнул необходимость рацио-
нального и прозрачного
использования бюджетных
средств.

К.Кожамжаров проинформи-
ровал Нурсултана Назарбаева

о предпринимаемых мерах по
проведению антикоррупцион-
ной политики и обратил внима-
ние на высокие оценки хода ее
реализации со стороны между-
народного экспертного сообще-
ства.

- За 10 месяцев текущего
года было возбуждено 3400 уго-
ловных дел, из них 1000 дел
было передано в суды. Из 15
млрд тенге причинённого
ущерба 11 млрд тенге возвра-
щено государству. Наложен
арест на имущество на сумму
более 7 млрд тенге, - доложил
председатель Агентства. 

В завершение встречи Прези-
дент Казахстана дал ряд кон-
кретных поручений.

Құттықтаймыз!
Бұқар жырау аудандық мəслихатының хатшысы А.Әлиге

Құрметті Асхат Сағадиұлы!
Сізді 55 жасқа толуыңыз-

бен шын жүректен құттық-
таймын! 

Ең алдымен, біз Сізді
ерекше болмысыңыз бен қа-
рапайым мінезіңіз үшін құр-
меттейміз, өскелең ұрпаққа
адамгершілік қасиеттеріңізді
үлгі етеміз. Себебі, Сізбен
қызмет атқарып келе жатқан
жылдар ішінде халықпен ті-
легіңіз де, ниетіңіз де бір еке-
нін көрсете білген
азаматтардың бірі де біреге-
йісіз. 

Еңбек жолыңызды қарапайым жұмысшыдан бастап, тəжі-
рибеңіз бен кəсіби шеберлігіңіздің арқасында басшылық
қызметтер атқарып келесіз. Аудан өміріне сүбелі үлес қо-
сқаныңызға тұрғындар куə.

Сізді мерейлі күніңізбен құттықтай отырып, мықты ден-
саулық, сарқылмас күш-қуат тілейміз.Отбасыңыз аман,
шаңырағыңыз шаттықта, еліміздің гүлденуі жолында атқа-
рып келе жатқан еңбегіңіз жемісті болсын.

Шагурашид МАМАЛИНОВ,
аудан əкімі

Құттықтаймыз!
Бұқар жырау ауданының Құрметті азаматы О.Ш.Жақаеваға

Құрметті Орынбасар Шубайқызы!
Сізді шын жүректен 80 жасқа келген

мерейтойыңызбен құттықтаймыз! 
Бұқаржыраулықтардың Сізге деген

құрметі қашанда ерекше. Біз Сізді са-
налы ғұмырын ел игілігіне арнаған
жандардың бірі деп білеміз. Сондық-
тан, келешек ұрпаққа өзіңіз сияқты ең-
бегі елеулі азаматшалардың өмірін
насихаттап, үлгі ету - біздің борышы-
мыз. 

Көп жылдар бойы аудандық партия
комитетінің əлеуметтік саласын басқа-
рудағы хатшысы қызметін атқар-
дыңыз. Ауданымыздың дамуы үшін
сіздер салып кеткен сара жолды ұста-
нуға біз барынша тырысамыз. Ел тағдыры үшін қиын-қы-
стау кезеңдерде мойымай, дұрыс бағыт нұсқап, жарқын
болашаққа жол салып бергендеріңіз үшін шексіз  алғысы-
мызды білдіреміз.

Партия органдарындағы адал еңбегіңіз  үшін «Еңбектегі
ерлігі үшін»,  «Еңбек ардагері» медальдарімен, Қазақстан
Компартиясы ОК Құрмет грамотасымен марапаттал-
дыңыз.Сізге аудан өміріне қосқан үлкен үлесіңіз үшін 2011
жылы «Бұқар жырау ауданының құрметті азаматы» жоғары
атағы берілді.  

Мерейтойыңызбен құттықтай отырып, Сізге зор денсау-
лық, мол бақыт тілейміз. Отбасыңыз, жақындарыңыз бен
туған-туысқандарыңыздың ыстық ықыласына бөлене бе-
ріңіз. 

Шагурашид МАМАЛИНОВ,                                         Асхат ƏЛИ,
аудан əкімі                                       аудандық мəслихат хатшысы

На очередном заседании рай-
онной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, про-
шедшем 15 ноября в зале рай-
онного акимата под
председательством акима рай-
она Шагурашида Мамалинова,
были рассмотрены вопросы
подготовки к предстоящему па-
водковому периоду, задачи по
предупреждению и реагирова-
нию на ЧС в зимний период, а
также состояние и безопасная
эксплуатация АСО многоквар-
тирных жилых домов и объ-
ектов хозяйствования,
пожарная безопасность на объ-
ектах с массовым пребыванием
людей и противопожарное во-
доснабжение в селах и посел-
ках.

В заседании приняли участие
секретарь районного маслихата
Асхат Əли, прокурор района
Жандос Сыздыков, первый за-
меститель председателя район-

ного филиала партии «Нур
Отан» Марат Нурланов, на-
чальник РУВД Мадияр Мени-
сов, заместители акима района
С.Сатаев и А.Дардаков, члены
районной комиссии по ЧС,
акимы сельских округов, сел и
поселков, руководители учреж-
дений и организаций, предста-
вители предприятий
«Казводхоз», «Нура-Сарысуй-
ской бассейновой инспекции»,

ДЭУ-1, ДЭУ-45 и др.
Подготовка к предстоящему

паводковому периоду нахо-
дится у служб ГЗ и ЧС на осо-
бом контроле. К возможным
паводкам в нашем районе уже

начали готовиться. О том, какие
мероприятия необходимо про-
вести в рамках разработанного
и утвержденного Плана, участ-
ников заседания ознакомил
главный специалист по вопро-
сам ГЗ и ЧС аппарата акима
района Думан Мухамеджанов.

(Окончание на 5 стр.)

На фото Д.Торжанова: пре-
зидиум заседания.

Жақында облыстық басылымдар-
дың бірінен «Зағип пен газет» мақа-
ласын оқып, ойға түстім. Тілін
білмесе де туған елінің тарихи шежі-
ресін терген басылымға қолдау көр-
сетіп, үнемі жазылып отырған неміс
азаматының да, тілі азшылықта қа-
лған қарияның да басылымға деген
құрметімен танысып ерекше тебі-
рендім.

Ауданымыздың тыныс-тіршілігін тізіп, жақсылығын
сүйіншілеп, жаманшылығын ортаға салған «Бұқар
жырау жаршысы» басылымының аудан өмірін паш етіп
келе жатқанына бірнеше дəуірдің жүзі болды.

Сонау 90-жылдары еліміз қиындықтардың небір легін

басынан өткеріп, қиналған сəтте де ауданымыз орта-
лық басылымынан ажырамады. Орысшасын да, қазақ-
шасын да қуана оқып, ортақ жаңалықтармен бөлісіп
отыратын. Соңғы жылдары нарықтық заманның бейілі
ме, əлде адамдардың пейілі ме баспасөзге жазылуға
деген көзқарас өзгерген. Бəзбіреулер күңкілдеп жүріп
жазылса, енді бірі ақшасының жетпейтіндігін айтып,
жылай жүріп жазылуды əдетке айналдырған. Мəдени-
рухани тынысымыздың тарылғаны шығар.

Əйтпесе, жақында бір мұғалім баланың осы газеттің
кімге керегі бар деп шамданғанын естіп қалдым. Ақы-
рындап, «айналайын, қарағым, сен осы қоғамымыздың
мəйегісің, зиялы азаматысың, айтып тұрған сөзің ұят
қой» деп едім, ішінен тынды. 

Əр сенбі сайын қолымызға алып, ауданымыздың
апта бойғы тыныс-тіршілігімен таныстыратын - «Бұқар
жырау жаршысы». Қоғамымыздың қарапайым ұстазы-
нан, ауыл шаруашылығындағы тың жаңалықтармен,
қариялардың өмірімен жəне атқарушы биліктің жұмыс

нəтижесімен де таныстыратын осы басылым.
Жалпы, аудандық газеттердің жаңалығы ерекше.

Оны облыс та, республика да жазбайды. Тек өзінің
оқырмандарының сұранысымен өсіп-өніп, ұсыныста-
рымен көркейеді. Биылғы баспасөзге жазылу науқа-
нында да жазылудың басын аудандық басылымнан
бастадық. Бұл біріншіден кіші Отанымызға деген құр-
мет болса, екіншіден, оның тыныс-тіршілігіне, дамуына
деген қызығушылық, тілектестік.

«Көкірегінде көзі бар» дейді ғой. Азаматтарымыз ұға
жатар. Алда барша өңіріміз үшін жауапты шара – Бұқар
жыраудың 350 жылдығын атап өту тұр. Бір жеңнен қол,
бір жағадан бас шығара білмесек, елдігіміздің көрінісі
қайсы?! Осының барлығында халықпен байланыстың
алтын көпірі болып «Бұқар жырау жаршысы» басы-
лымы тұр. Бастысы - сана-сезіміміздің бұлақ көзі са-
рқылмасын, ағайын.

Т.АРБАБАЕВ,
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы

Ауданымыздың «жаршысына» қолдау танытайық

Президент
Усилить борьбу с коррупцией

20 ноября Глава государства Н.Назарбаев
провел встречу с председателем Агентства
по делам государственной службы и проти-
водействию коррупции, сообщает Акорда.

В режиме
повышенной готовности

Служба гражданской защиты и
чрезвычайных ситуаций готовится к
зимним буранам, а заодно и к весеннему
паводку.
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Назар аударыңыз, конкурс!
«Бұқар жырау ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі ауыл шаруашылығы өндірісіне арналған
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін 10 жыл мерзімге жалдау құқығына конкурс өткізетіндігі туралы
хабарлайды

Внимание, конкурс!
государственное учреждение «Отдел земельных отношений Бухар-Жырауского района» объявляет о проведении
конкурса на право аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства сроком на 10 лет

Конкурс Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика Министрінің 2015
жылғы 31 наурыздағы №290 бұйрығымен бекітілген Жер учаскесін немесе жер
учаскесін жалдау құқығын сату жөніндегі сауда-саттықты (конкурстарды, аук-
циондарды), оның ішінде электрондық түрде, ұйымдастыру мен өткізу қағи-
даларының  негізінде өткізіледі.

Конкурсқа белгіленген тəртіпте тіркелген жеке жəне заңды тұлғалар жіберіледі.
Конкурсқа ұсынылған жер учаскелерін тиімді пайдалану бойынша жəне жер заңна-
масының талаптарына сəйкес міндеттер жүктеледі. Жер учаскелерін ұсынудың
шарттары мен талаптары -  міндетті түрде нысаналы мақсатына сəйкес пайдалану
- ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізуде санитарлық жəне экологиялық талаптарды
сақтау.   

Конкурстың қатысушысы ретінде тіркеу үшін келесі құжаттарды ұсыну қажет:  
1) жер учаскесінің меншік құқығын (жалдау) сату бойынша конкурсқа қатысуға өті-

нім, мəліметтер түрінде;  
2) өкілдің өкілеттігін куəландырушы құжат. 
Көшірмелердің дұрыстығын растау, салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары ұсы-

нылады. Электронды өтінішті бергенде құжаттар, құжаттардың электронды көшір-
мелері нысанында ұсынылады.   

Конкурсқа қатысу үшін кепіл жарнасы елу айлық есептік көрсеткіштен кем бол-
майды.  

Бұл ретте конкурстың əрбір нысаны бойынша кепіл жарнасы бөлек енгізіледі. 
Конкурсқа қатысушыларды тіркеу келесі мекенжай бойынша жүзеге асырылады:

Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ботақара кенті, Бұқар жырау к-сі, 56,
«Бұқар жырау ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ. 

Конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі – 2017 жылдың 20 желтоқсаны,
сағ. 18.00-ге дейін. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу рəсімі Ботақара
кентінің МҮ ғимаратында 2017 жылдың 21 желтоқсанында сағ. 15.00-де өтеді. Анық-
тама телефондары: 8 (72154) 2-18-32, 53-6-18.

Талаптар:
Заңды тұлғалар үшін:
1.Қатысушымен ұсынылатын бизнес-жоспар немесе жер учаскесін пайдаланудың

өндірістік бағдарламасы, еркін түрде;  
2. Кəсіпорын штатында ауыл шаруашылығының сəйкес салаларында кемінде екі

маман болуы туралы анықтама түпнұсқасы, олардың біліктілігі мен жұмыс өтілін көр-
сетумен, бірінші басшының  немесе қол қою құқығы бар тұлғаның қолы қойылған,
заңды тұлғаның мөрімен; 

3. Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру үшін қажетті ауыл шаруашылығы ма-
шиналарының болуы туралы анықтама түпнұсқасы (бірінші басшының немесе қол
қою құқығы бар тұлғаның қолы қойылған, заңды тұлғаның мөрімен) жəне (немесе)
оларды алуға (жалдау, қызметтерді сатып алу жəне тағы с.с.) шарт (немесе ниет
хаттамалары) көшірмесін ұсыну.

Жеке тұлғалар үшін:
1. Қатысушымен ұсынылатын бизнес-жоспар немесе жер учаскесін пайдалану-

дың өндірістік бағдарламасы еркін түрде, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру
үшін қажетті ауыл шаруашылығы машиналарының нақты бар болуын  көрсетумен
жəне (немесе) оларды алуға (жалдау, қызметтерді сатып алу жəне тағы с.с.) шарт
(немесе ниет хаттамалары) көшірмесін ұсыну;

2. Білімі туралы диплом көшірмесі (болған жағдайда) немесе ауыл шаруашылығы
салаларындағы еңбек қызметі мен жұмыс өтілі туралы мəліметтерді көрсетумен
өмірбаян. 

Ескертпе:
Сауда-саттық қатысушысының жер учаскесін пайдалану бойынша ұсыныста (кон-

курстық өтінімде) берілген құжаттардың  болмауы конкурстық өтінімді кері қайтаруға
негіздеме болып табылады.  

Кез келген қатысушы өз бастамасымен, өндіріс көлемдерінің жəне салықтық ауда-
рымдардың артуына, аумағында жер учаскесі орналасқан ауылдық округтің əлеу-
меттік инфрақұрылымын қолдау мен дамытуға ықпал ететін өзіне қосымша
міндеттерді қабылдау бойынша ұсыныстар енгізеді. Мұндай ұсыныстардың болмауы
ұсыныстарды кері қайтаруға негіз болмайды (конкурстық өтінімді).

Конкурс проводится на основании Правил организации и проведения торгов
(конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права аренды зе-
мельного участка, в том числе в электронном виде, утвержденных приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 марта 2015
года №290.

К конкурсу допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные в
установленном порядке. Возлагаются обязательства по рациональному использо-
ванию земельных участков, предлагаемых к конкурсу и в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства. 

Условия и требования предоставления земельных участков: обязательное ис-
пользование в соответствии с целевым назначением для ведения сельскохозяй-
ственного производства, соблюдение санитарных и экологических норм. 

Для регистрации в качестве участника конкурса необходимо представить
следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе по продаже права собственности (аренды) зе-
мельного участка в форме сведений; 

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя.
Для подтверждения достоверности копий предъявляются оригиналы для сверки.

При   подаче электронного заявления документы представляются в форме элек-
тронных копий документов. 

Регистрация участников конкурса производится по адресу: Карагандинская
область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул.Бухар жырау, 56, ГУ “Отдел зе-
мельных отношений Бухар-Жырауского района”.                    

Окончательный срок предоставления конкурсных заявок – до 18-00 20 де-
кабря 2017 года. Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками
будет проводиться в здании ДК п.Ботакара 21 декабря 2017 года 15.00. Теле-
фон для справок: 8 (72154) 2-18-32, 53-6-18.

Требования:
Для юридических лиц:
1. Предлагаемый участником бизнес-план или производственная программа ис-

пользования земельного участка в произвольной форме.
2. Оригинал справки о наличии в штате предприятия не менее двух специалистов

в соответствующих отраслях сельского хозяйства с указанием их квалификации и
стажа работы за подписью первого руководителя или лица, имеющего право под-
писи, с печатью юридического лица.

3. Оригинал справки о наличии необходимых сельскохозяйственных машин для
возделывания сельскохозяйственных культур (за подписью первого руководителя
или лица, имеющего право подписи, с печатью юридического лица) и (или) предо-
ставить копию договора (или протокола намерений) на их приобретение (аренду,
покупку услуг и так далее).

Для физических лиц:
1. Предлагаемый участником бизнес-план или производственная программа ис-

пользования земельного участка в произвольной форме с указанием фактического
наличия необходимых сельскохозяйственных машин для возделывания сельскохо-
зяйственных культур и (или) предоставить копию договора (или протокола намере-
ний) на их приобретение (аренду, покупку услуг и так далее).

2. Копия диплома об образовании (при его наличии) или автобиографию с указа-
нием сведений о трудовой деятельности и стаже работы в отраслях сельского хо-
зяйства.

Примечание:
Отсутствие в предложении (конкурсной заявке) по использованию земельного

участка участника торгов данных документов является основанием для отклонения
конкурсной заявки.

Любой участник по своей инициативе вносит предложения по принятию на себя
дополнительных обязательств, способствующих увеличению объемов производства
и налоговых отчислений, поддержанию и развитию социальной инфраструктуры
сельского округа, на территории которого находится земельный участок. Отсутствие
таких предложений не служит основанием для отклонения предложений (конкурс-
ной заявки).

(Кому) _________________________________________________________    
(наименование организатора конкурса)

(От кого) ________________________________________________________ 
(наименование участника)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
(для юридических лиц /физических лиц)

Рассмотрев Конкурсную документацию по проведению конкурса по предоставле-
нию земельных участков сельскохозяйственного назначения в аренду для ведения
сельскохозяйственного производства, получение которой настоящим удостове-
ряется, 

_____________________________________________________________________

(наименование участника)  

участвует в конкурсе по следующим лотам: _______________________________

_____________________________________________________________________

(подробное описание по лотам)

Настоящая конкурсная заявка состоит из:

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________

Настоящая конкурсная заявка действует в течение____________________ дней  

(прописью) 
со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

До момента заключения договора аренды земельного участка настоящая кон-
курсная заявка вместе с вашим уведомлением о признании ее выигравшей, будет
выполнять роль обязательного договора между нами.

__________________                ______________________________ 
(Подпись, дата)                                 (Должность, фамилия, и.о.)

М.П.

имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени 
и по поручению ______________________________________________________ 

(наименование участника)

«Бұқар жырау ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ
ГУ “Отдел земельных отношений Бухар-Жырауского района”
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Комментарии к отчету
руководителя ЖКХ, ПТ, АД

С сайта районной газеты:
 Житель, 22 ноября 2017г.: у нас в поселке Ботакара есть самая ужасная

улица - Б.Момышулы. Раньше она была ровная, по ней приятно было пройти-
проехать. Сейчас, после нескольких ремонтов - это улица просто ужас. Весной
она превращается в большое озеро, которое не высыхает до конца лета, а как
высохнет - сплошь ямы. Позор! 

 Наблюдатель, 22 ноября 2017г.: кому нужен бравурный отчет? только чи-
новникам для успокоения. Судя по отчету, в сфере ЖКХ у нас полный порядок, а
на деле иначе. Дороги в ужасном состоянии, сплошные ямы да ухабы, выде-
ляются миллионы на ремонт, только контроля за качеством нет.

 Житель 2, 22 ноября 2017г.: хорошо, конечно, что кто-то отчитывается перед
народом. Согласна с “жителем”. У нас, вообще, кто-то воду проводит и тем самым
убивает дороги. Особенно если там лужи собираются, то ни один водитель, ко-
нечно, если он не экстрасенс, не узнает, что под ней. А там такие ямы, что можно
шею сломать. Ладно, это дорога в поселке, в центре района, а как быть жителям
сел, которые после одной поездки в райцентр должны чинить машины, потому
что ужасная дорога. А им всем говорят, что, мол, денег нету?! Когда они будут и
деньги, и нормальные дороги? 

 За чистоту и порядок, 23 ноября 2017г.: прочитала отчет, появилось много
вопросов по качеству ремонта дорог, по выделению средств на их содержание,
но еще больше возмущает неудовлетворительное санитарное состояние насе-
ленных пунктов. Кругом бардак и свалки, бродячие собаки и кошки. Акимы только
обещают, участковые не работают с нарушителями правил благоустройства, а
ЖКХ дает бодрые отписки, что субботник прошел дружно. 

 Дастан, 23 Ноября 2017г.: устали топить печи, носить уголь на второй этаж.
В связи с этим у меня вопрос: когда в поселке Ботакара будет центральная ко-
тельная? 

С сайта районного акимата:
 Аноним, 22 ноября 2017г.: средства на ремонт дорог из бюджета выде-

ляются немалые. Конечно, все и сразу отремонтировать не получится. Но можно
же делать на совесть. Наймите нормальных, добросовестных подрядчиков! 

 Александр Владимирович, 22 ноября 2017г.: хороший руководитель,
давно работает в этой сфере. 

 Канат, 22 ноября 2017г.: просим вас от жителей села в будущем изыскать
средства для приобретения техники расчистки снега улиц наших сел. Надеемся
на ваш опыт и стаж работы для разрешения наших проблем.

 Василиса, 22 Ноября 2017г.: нам обещали, что будет капитальный ремонт
дороги в ст.Солонички. Да, в этом году сделали отсыпку, но тем самым все стало
еще хуже. Лучше бы вы вообще не трогали, раз до ума не можете довести. А
денег-то потратили сколько...

 Жанат, 22 ноября 2017г.: аноним, я с вами согласен. Состояние дорог на-
шего поселка полностью на совести недобросовестных подрядчиков. Вы же спец
в своем деле, зачем принимать работы, которые выполнены некачественно. 

Комментарии к отчету
начальника МПС

С сайта районной газеты:
 Алия, 22 ноября 2017г.: сухой доклад. Просто констатация фактов, нельзя

понять вообще, что делает МПС.
 За полицию, 22 Ноября 2017г.: местная полицейская служба нам очень

нужна. Хотелось бы, чтобы они были построже с жителями, которые утопают в
навозе. Ведь порядок и закон для всех. 

С сайта районного акимата:
 Петров Николай, 22 Ноября 2017г.: надо, чтобы участковые инспекторы

проживали на своих участках. Плохо проводятся работы по благоустройству тер-
ритории села. Необходимо предоставить служебный автотранспорт для опера-
тивной работы участковых инспекторов.

 Мейрам, 22 ноября 2017г.: хотелось бы, чтобы наладилась работа с уча-
стковыми в сельских округах. Обратите внимание на их работу. Все правонару-
шения начинаются именно оттуда.

Внимание, конкурс!
ГУ «Управление предпринимательства Караган-

динской области» объявляет об открытом кон-
курсе по предоставлению начинающим
предпринимателям, молодым предпринимате-
лям, женщинам, инвалидам и лицам старше 50 лет
государственных грантов (на создание собствен-
ного бизнеса) в рамках Единой программы под-
держки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса-2020».

Для участия в конкурсе претенденты представляют по указан-
ному ниже адресу лично, по почте или через своего полномоч-
ного представителя заявку по утвержденной форме и полный
пакет конкурсной документации.

Сроки предоставления конкурсной документации: с 9 по 28 но-
ября 2017 г. в рабочие дни с 10 до 17 часов.

Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему
не подлежат. 

С настоящим объявлением и конкурсной документацией можно
ознакомиться на сайте www.dkb2020.kz.

Заявки принимаются в ГУ «Отдел предпринимательства и про-
мышленности Бухар-Жырауского района» по адресу адрес:
100400, п.Ботакара, ул.Казыбек би, 50а, телефон 8 (72154) 2-22-
30, 2-16-67, электронная почта: otdpp@mail.ru.

ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности
Бухар-Жырауского района»

ОПМ «Браконьер»
В настоящее время на

территории Карагандин-
ской области, в том числе и
в Бухар-Жырауском районе,
проводится оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Браконьер».

Основной целью ОПМ «Браконьер»
является выявление фактов незакон-
ной охоты, незаконной добычи водных
животных, незаконной порубки де-
ревьев и кустарников, порубки и хи-
щений леса, вывоза, провоза
объектов растительного и животного
мира.

В связи с этим предупреждаем
граждан, что лица, проводившие
охоту и рыбалку без разрешающих до-
кументов, будут привлечены к уголов-
ной и административной
ответственности.

Т.ДЮСЕНОВ,
старший инспектор ГПП МПС

УВД Бухар-Жырауского района,
капитан полиции

GPS-трекер: противоугонное
средство для лошадей

В целях профилактики краж скота на
территории Бухар-Жырауского района
предусмотрена идентификация сель-
скохозяйственных животных (чипиро-
вание, таврация, биркование).

Но технологии не стоят на месте и сегодня есть воз-
можность знать о местонахождении лошадей, коров, па-
сущихся далеко в степи, с помощью устройств для
отслеживания. Это система GPS-трекер (трекер с англий-
ского означает «шпион»), которая работает через спут-
ники. Система определяет местоположение через
спутники GPS и обработанную информацию отправляют
на другие, свои спутники. Оттуда на наземные станции,
далее через интернет – на мониторинговый сервис, кото-
рый доступен для клиента как на персональном компью-
тере, так и на смартфонах с операционной системой IOS
и Android. Преимущество трекера в том, что он независим
от GSM связи и имеет компактные размеры (6,83 х 5,13
см).

Дополнительную информацию вы можете узнать на
сайте myanimal.kz или в ГУ «Отдел ветеринарии» тел:
8 (72154) 2-10-65.

ГУ «Отдел ветеринарии 
Бухар-Жырауского района» 

Қаражар ауылдық округі
тұрғындарының назарына

Қазақстан  Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24-ші ақпандағы №138 қаулысымен бе-
кітілген «Əкімшілік-аумақтық бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру,
оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өз-
герту кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидалары» тəртібіне сəйкес жəне қайта
атауға мораторийдің алынып тасталуына байланысты 2017 жылдың 25-ші желтоқсан күні
сағат 15.00-де Мəнжі батыр атындағы Қаражар орта мектебінде күн тəртібінде: 

- Қаражар ауылының Луговая көшесін Алаш көшесіне, Степная көшесін Тəуелсіздік кө-
шесіне, Молодежная көшесін А.Құнанбаев көшесіне, Гагарин көшесін Болашақ көшесіне,
Больничная көшесін Бейбітшілік көшесіне, Зеленая көшесін Достық көшесіне ауыстыру; 

- Асыл ауылының Металлургтер көшесін Ғ.Мұстафин көшесіне, Садовая көшесін Бірлік кө-
шесіне, Тепличная көшесін Бəйтерек көшесіне, Береговая көшесін Қ.Аманжолов көшесіне
ауыстыру; 

- Геологическое ауылының Центральная көшесін Желтоқсан көшесіне, Геологическая кө-
шесін Ынтымақ көшесіне, Молодежная көшесін Жеңіс көшесіне, Набережная көшесін С.Сей-
фуллин көшесіне, Огородная көшесін Қазақстан көшесіне өзгерту туралы ауыл халқын
қоғамдық жиналысқа шақырамыз.

Барлық ұсыныстар мен ескертулер «Қаражар ауылдық округі əкімінің аппараты»
ММ-де мына мекенжайда - Қаражар ауылы, Зеленая көшесінде қабылданады.

«Қаражар ауылдық округі əкімінің аппараты» ММ

К сведению жителей
Каражарского сельского округа

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014
года №138 «Об  утверждении Правил учета мнения соответствующей территории при на-
именовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных ча-
стей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований»
и в связи с отменой моратория по переименованию объектов, населенных пунктов, улиц 25
декабря 2017 года 15.00 в здании Каражарской средней школы имени Манжи батыра со-
стоится сход по вопросам переименования улиц:

- в селе Каражар: улицы Луговая на улицу Алаш, улицы Степная на улицу Тəуелсіздік,
улицы Молодежная на улицу А.Кунанбаев, улицы Гагарина на улицу Болашақ, улицы Боль-
ничная на улицу Бейбітшілік, улицы Зеленая на улицу Достық; 

- в селе Асыл: улицы Металлургов на улицу Ғ.Мустафина, улицы Садовая на улицу Бір-
лік, улицы Тепличная на улицу Бəйтерек, улицы Береговая на улицу Қ.Аманжолова; 

- в селе Геологическое: улицы Центральная на улицу Желтоқсан, улицы Геологическая
на улицу Ынтымақ, улицы Молодежная на улицу Жеңіс, улицы Набережная на улицу С.Сей-
фуллина, улицы Огородная на улицу Қазақстан.

Все предложения и замечания принимаются в ГУ «Аппарат акима Каражарского
сельского округа» по адресу с.Каражар, улица Зеленая.

ГУ «Аппарат акима Каражарского сельского округа»

Итоги конкурса,
объявленного 14 октября 2017 года, на право аренды

земельных участков сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного

производства сроком на 10 лет 

По остальным лотам конкурс не состоялся.
Конкурсная комиссия 
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Спортты серік еткен Батырхан
Сəби кезінен жүрісі ширақ, қозғалысы
шапшаң болып, жетіліп келе жатқан 3 «а»
сыныбының оқушысы Батырхан Мейрам өз
жетістігімен тағы бір мəрте қуантып,
мектебіміздің атын асқақтатып жүрген
оқушыларымыздың бірі.

Спорт əлемінде екі жылдай уақыт шынығып, шымырланған жас
жеткіншегіміз осы аралықта Максим Раков атындағы спорт ке-
шенінде дзюдомен айналысып, қазанның 14-і күні өткен облы-
стық сайыста өзінің босқа тер төкпегенін тағы бір дəлелдеді. Бұл
сайыста Новоузенка орта мектебінің атынан сынға түскен спорт-
шымыз ІІ орынды қанжығасына байлап қайтты. 

Алдағы уақытта ауылымыз бен мектебіміздің үмітін арқалаған
Батырхан Мейрамға ең бастысы денсаулық тілеп, жеткен жеңі-
стері олимпиада жеңісімен ұштассын дейміз.

Қ.НҰРСАҚАЛОВА,
Новоузенка орта мектебінің 3 «а» сыныбының жетекшісі 

Чемпионат РК по футболу
Во время осенних каникул в г.Тараз прошел
чемпионат РК по футболу среди сельских
команд, в которых приняли участие юноши
2004-2005 годов рождения.

В чемпионате приняла участие и сборная команда Караган-
динской области под руководством учителя Ельтайской СШ
Саида Ахметова и учителя школы Абайского района Жасулана
Садыкова.

Первый тур соревнований прошел еще в августе месяце теку-
щего года, где по итогам кустовых игр определились 6 команд из
14 областей страны. В г.Тараз отправились самые сильные
команды из сельских регионов страны.

Игры проходили по круговой системе. Сам турнир прошел на
высоком уровне, судили баталии арбитры высшей категории, ра-
ботающие в премьер-лиге страны.

Все матчи проходили на натуральном газоне, да и погода по-
могала ребятам – на юге страны стояла прекрасная погода. 

Сборная Карагандинской области по итогам всех игр заняла 2
место, уступив чемпионам турнира – команде из Южно-Казах-
станской области со счетом 1:0.

Отрадно, что в составе сборной Карагандинской области были
представители и Бухар-Жырауского района – 5 учащихся Ель-
тайской средней школы.

Поздравляем команду с призовым местом и желаем победы и
больших успехов в спорте!

Р.ИСАИНОВ,
заместитель директора 

по воспитательной работе Ельтайской школы

Ұстазыма арнау
Ең алғаш мен мектепке келгенімде,
Өзің шығып алдымнан күлімдедің.
Тіпті мені өзіңнің балаң сынды,
Еркелетіп, айым деп, күнім дедің.
Өлең, сөзге баулыдың мына мені,
Тезірек жылжыса деп күн ілгері.
Ұлылықты көрсеткен ұстазымсың,
Сол баяғы оқушы күнімдегі.
Жүзіңе қарайлаймын күлімдеген,
Елжіретіп барады нұрың мені.
Өзіңнен мен білімге қуат алғам,
Арылып надандықтан көш ілгері.
Өзің маған сіңірдің парасатпен,
Алдыға жетелеген жыр жолдарын.
Мен  ешқашан асыл жан, ұмытпаймын,
Мейірімді үнің мен жылы қолдарыңды

Хинаят Лəйлə,
Көкпекті орта мектебінің

оқушысы

Алтын күз - мектеп өміріндегі
дəстүрлі мерекелердің бірі.
Биылғы жылы да мектебімізде
күз мерекесі ерекше өтті. Оқу-
шылар арасында «Күз жəрмең-
кесі» ұйымдастырылды.
Оқушылар өздерінің қолынан
дайындаған өнімдерін сатып,
күз мезгілінің молшылығын дə-
лелдеп бергендей болды. Со-
нымен қатар, 2-4 сынып
оқушылары арасында «Күз хан-
шайымы мен күз ханзадасы»
сайысы өтті. Сайысқа қатысу-
шылардың дайындықтары

жоғары деңгейде болды. Олар
өздеріне берілген тапсырманы
тиянақты орындай отырып, са-
йысқа түсті. Сайыстың қоры-
тындысы бойынша
қатысушылар мақтау қағазда-
рымен марапатталды. 4-сынып
оқушылары «Өнерлі», 2-сынып
оқушылары «Көрермендер кө-
зайымы», 3-сынып оқушылары
«Күз ханшайымы мен күз ханза-
дасы» атағына ие болды.

Мектебіміздің 5-10 сынып оқу-
шылары арасында «Алтын күз-
2017» көңілді тапқырлар алаңы

өткізілді. Көңілді тапқырлар
алаңында 5-10 сынып оқушы-
лары 3 топта өнер көрсетті. Са-
йысты мектебіміздегі «Жас
Ұлан» ұйымы  ұйымдастырды.
КТА-ға қатысушылар бірнеше
тапсырмалармен сынға түсті.
«Таныстыру», «Сұрақ-жауап»,
«Қысқа-нұсқа əзілдер» бо-
йынша өз өнерлерін ортаға
салды.

Сайыс қорытындысы бо-
йынша «Зың-зың» тобы үздік
команда атағын жеңіп алса, І
орынды «Алтын жапырақ» тобы
иеленді. Ал, екінші жəне үшінші
орынды «Қыран» жəне «Весе-
лые ребята» топтары өзара бө-
лісті. Сонымен қатар,
«Зың-зың» тобының ойыншысы
Мұса Айнұр көрермендерді таң
қалдыра біліп, көпшілік қошеме-
тіне ие болса, «Веселые ре-
бята» тобының ойыншысы
Рываев Александр «Үздік
ойыншы» атағына ие болды.
Кеш соңы биге ұласты.

К.САҒЫНАЕВА,
Байқадам орта мектебінің

аға тəлімгері

Ежегодно С.С.Контаев, на-
учный руководитель лаборато-
рии МКШ, профессор, кандидат
технических наук совместно с
администрацией  Ростовской
опорной школы разрабатывают
программу для учеников стар-
ших классов малокомплектных
магнитных школ. В этом году
упор был сделан на выпускные
классы с целью создания усло-
вий для организации профиль-
ной подготовки учащихся 11
классов малокомплектных
школ, для ориентирования в со-
временной жизни, разнообра-
зия интересов,
востребованности и конкурен-
тоспособности личности.

В своих отзывах о пребыва-
нии в ресурсном центре уче-
ники нашей школы отмечали
теплый и радушный прием со
стороны педагогов, сотрудников
школы и интерната, учеников
Ростовской школы, возглавляе-
мой директором школы Умир-
баевым Н.М.  

Неделя была насыщенной и
интересной. Соблюдались все
режимные моменты. Учебный
блок – предметы вариативного
компонента учебного плана,
проводились лабораторно-
практические занятия, упор был
сделан на предметы есте-
ственно-математического
цикла.

А после обеда ученики посе-
щали лаборатории по интере-
сам. Много нового узнали наши
выпускники, работая в мастер-
ской «Инженерия будущего».
Пополнили свои знания в лабо-
ратории «Школьный историко-
краеведческий музей». 

Результат работы в хореогра-
фическом зале и лаборатории
«Сценическое искусство» наши
ученики совместно с ребятами
из ресурсного центра показали
на заключительном концерте.
Постановка пьесы Н.В.Гоголя
«Ревизор» не оставила никого
равнодушным, настолько герои
классики вошли в свою роль. 

Ребята с удовольствием по-
сещали «Военно-спортивный
комплекс», ведь заниматься
спортом, укреплять физическое
здоровье также очень важно
для будущего выпускника.

Ученик нашей школы Саша
Бутанов отметил, что в интер-
нате приобрели много новых
друзей. Дружелюбность, пони-
мание - вот какие качества под-
черкивали наши ученики у всех,
кто окружал их на сессии.

Подводя итоги установочной
сессии, говорим о том, что
такие поездки важны, так как
восполняют знания в работе
практических лабораторий, на-
блюдается положительная мо-
тивация к учебной,
исследовательской, проектной
деятельности, дети учатся жить
в социуме, на расстоянии от
дома, ведь по окончании учеб-
ного года они встанут перед
важным событием в жизни –
выбором профессии.

Уверена, наше полезное со-
трудничество с ресурсным
центром «Ростовской опорной
школы» будет продолжаться.

Л.ПИСКУНОВА,
директор

Волховской СШ

А именно, прошла правовая
интеллектуальная игра «Зна-
ешь ли ты свои права?» с
целью воспитания правового
сознания учащихся. 

Игра состояла из 5 конкурсов:
«Разминка», «Вопрос-ответ»,
«Кроссворд», «Стихотворе-
ние», «Ситуации». 

В конкурсе  «Разминка» каж-
дый участник отвечал на во-
просы, давая ответы  «да»,
«нет» . Ребята показали свои
знания и смекалку. В следую-
щем конкурсе проверили зна-
ние законов в отношении
несовершеннолетних. Вопросы
были разделены на три катего-
рии: уголовный кодекс, админи-
стративный кодекс, закон о

правах ребенка. Каждый
«шаңырақовец» проявил свою
активность и сопернический
дух. Интересен был для ребят
«Кроссворд». Они самостоя-
тельно составляли кроссворд
по теме «Право». В конкурсе
«Ситуации» социальный педа-
гог Скакова Г.А. раздала кар-
точки с ситуациями о
правонарушениях, где уча-
щиеся рассмотрели различные
нарушения и определили вид
юридической ответственности.
В конкурсе «Стихотворение»
участники состязались в поэти-
ческом искусстве, то есть сочи-
няли стихи о правах и
обязанностях. 

В целом мероприятие про-

шло хорошо. Жюри объективно
оценило работу «шаңыраков».
Работая в команде, ребята по-
казали знание законов РК, раз-
вили свою мыслительную
деятельность, критически ана-
лизировали сложные ситуации,
самостоятиельно принимали
ответственные решения. 

На основании данной работы
можно сделать вывод о необхо-
димости систематического
формирования правовой куль-
туры учащихся. Правовое вос-
питание и обучение призвано
сформировать у учащихся со-
временное правовое мышле-
ние, помочь новому поколению
казахстанской молодежи войти
в жизнь более терпимыми, ми-
ролюбивыми, свободными от
идеологического максимализма
и фанатизма.

Г.ЖУМЕКЕНОВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе
Уштобинской СШ 

(Ресурсный центр)

Полезное сотрудничество
Третий год наша магнитная школа -
Волховская СШ сотрудничает с Ростовской
опорной школой (ресурсным центром). 
В этом году на недельную сессию
отправились учащиеся 11 классов. 

Знаешь ли ты свои права?

В Уштобинской СШ (РЦ) заместителями по
воспитательной работе Жумекеновой Г.К.,
Капашевой К.Ш. и социальным педагогом
Скаковой Г.А. ко дню принятия Конвенции о
правах ребенка была организована работа с
сообществами «Шаңырақ».  

«Алтын күз» мерекесі
Күз - береке, сəн-салтанатты мереке айы
болып саналады. Күз - жеміс-жидектер пісіп,
алтын астық қамбаға құйылатын, төлдер
өсіп, санаққа қосылатын кезең. Жиын-терін
аяқталған кезде егіншілер «Сабан тойын»
өткізсе, өзінің бау-бақшасына еккен
көкөністерден түрлі тағамдар əзірленіп,
қысқа дайынық жасалса,  ал мектепте
«Алтын күз» мерекеленеді. Осындай тамаша
көңілді кеш Байқадам орта мектебінде де
өтті.



Мəдениет қызметкерлерінің
семинары өтті
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- Ағымдағы жылдың сəуір
айында Елбасымыздың “Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру“
мақаласында 2025 жылға дейін
латын əліпбиіне көшу туралы
айтылған болатын. Бүгін осы
жерде жиналып отырған кітап-
ханашылар мен клуб қызмет-
керлері Елбасымыздың
бағытын жер-жердегі халыққа
түсіндіруі керек. Қазан айында
латын əліпбиінің бірінші нұ-
сқасы жарық көрді, ол талқыла-
нуда. Жергілікті адамдармен
тікелей жұмыс жасайтын сіздер,
сондықтан латын тіліне не үшін
бет бұрғанымызды дұрыс түсін-
діре білулеріңіз керек. Семи-
нарда баяндамалар тыңдап,
өзекті мəселелер талқылай-
мыз,-деді.

Кітапхана əдіскері М.Асқа-
рова дайындап əкелген баянда-
масын слайдтар арқылы
назарға ұсынды. 

- ХХI ғасыр - білім ғасыры, Қа-
зақстан елі жаңа тарихи кезеңге
аяқ басты. Əр адам санасы
жаңғырып, ұлттық кодын
жоғалтпай, əлемдік құндылық-
тарды үйлестіруі керек. Мұн-
дағы алға қойылған мақсат -
əлемдегі ең озық 30 елдің құра-
мына кіру,-деген болатын. 

2004 жылы елімізде “Мəдени
мұра” мемлекеттік бағдарлама
қолға алынған. Оның мақсаты -
тарихи-мəдени ескерткіштер
мен нысандарды жаңғырту.
Бұқаралық ақпарат құралда-

рында еліміздің түкпір-түкпі-
рінде ескерткіштер мен нысан-
дар қалпына келтіріліп, алыстан
көз тартатын кейіпке енгенін
оқып жатамыз. 2001 жылдан ба-
стау алған “Мəдени мұраны қо-
рғау жəне дамыту” - салттар,
əдет-ғұрыптар, ұлттық мейрам-
дардың тəрбиелік маңызы күні
бүгінге дейін жоғары. 1926
жылға дейін “Наурыз мейрамы”
тойланып келгенін Өзбекəлі
Жəнібеков ағамыздың дəлелде-
генін білдік. Дəстүрлі əн өнері,
батырлар жыры, домбырадағы
күй өнері, қобыз, жетіген,
шаңқобыз аспаптары дыбыста-
рының əуезділігімен ерекше
көңіл-күй сыйлайды. Ал “Қара-
жорға” биін жас та, кəрі де
билеп, буындары сыртылдап,
денесі шынығып, бір жасап қа-
лады. 

Мəдениет қызметкерлері
ауылдарында өткізетін шарала-
рында ұлттық киім ерекшелігіне
назар аударып, сонымен бірге
ұлттық тағамдардың əсіресе
жас ұрпақ тəрбиесінде
маңызды екендігін жадыла-
рында ұстауы керек. Қазақтың
етегі мен жеңі мол пішілген киі-
мінің бір элементі жетпей жатса,
ол мəдениет қызметкерінің бі-
лімсіздігі болып есептеледі. 

Ет, сүт, қымыз, шұбаттың
емдік əсері көп. Оларды күнде-
лікті пайдаланған адамның дені
сау болмақ. Қандай істі қолына
алмасын, ол нəтижелі болады.

Табиғи таза тағамдардың құра-
мында ағзаға пайдалы дəру-
мендер өте көп, балаға
жасынан осындай тағамдарды
жегізу керек. 

Ұлттық қолөнер түрлері - тері
өңдеу, киіз басу, кілем тоқу, те-
кемет жасауды, ер-тұрман, ат
əбзелдерін жасау қолынан ке-
летін адамдарды анықтап, клуб
үйіне шақырып, кездесулер өт-
кізіп, үйірмелер ашу, ондай жан-
дар туралы мақалалар жазып,
газет беттеріне жариялау, сол
арқылы жас ұрпақтың, үлкен-
дердің санасына əсер ету қа-
жеттілігі де тілге тиек етілді.  

Əжелердің, аналардың бесік-
тегі баласына айтатын жыр-
лары сəбидің құлағына сіңіп
қалса, болашақта ондай бала
əн мен жырға, жалпы өнерге

бейім келеді. 
2013 жылдан қолға алынған

жақсы бастама - Біртұтас Ұлт
болу, ұлттық кодыңды сақтай
білу - өз ұлтыңның тарихын,
тілін білуге міндеттілігің. Ана-
ның ұядай жылы құрсағында
жатқанда қаныңа ана сүтімен
сіңген тіл көркем де ғанибет.
“Тіл - ұлттың жаны” деп Ахмет
Байтұрсынов айтқан. Жаның
жүрегіңде тұрғанда, ана тілінің
тұнығына үңіліп, көркем əде-
биетінен сусындап, ұлтыңа, ті-
ліңе, ата-ана, туған жерге деген
сүйіспеншілігіңді ғасырларға
ұластыр. 

Бəсекеге қабілеттілік, ком-
пьютерлік сауаттылық, мəдени
ашықтық, цифрлы Қазақстан,
үш тілде білім беру, мəдени

жəне конфессияаралық келісім
орын алған жерде даму бірге
жүреді. Өз үйіміздің аясында
ғана отыра бермей, сергектік
танытып, əлемде не болып
жатыр, жаңа технологиялар

қалай дамуда, барша жаңалық-
тарды естіп-біліп жүруіміз ке-
ректігін, қазақ тілін біртіндеп
латын əлібиіне көшіру туралы
да баяндамашы айтып өтті.
“100 жаңа оқулық” жобасы, “Қа-
зақстандағы 100 жаңа есім”,
аудан кітапханаларында өтіп
жатқан жұмыстар барысымен,
ондағы жаңашылдықтармен де,
осы уақытқа дейін кітапханашы-
лардың күшімен шығарылған кі-
таптармен жиналғандарды
таныстырып өтті. Өлкемізден
шыққан тұлғалар, ақын-жазу-
шыларды насихаттау, жас да-
рындар есімін анықтау да күн
тəртібінде тұрған ауқымды
жұмыс екенін атап өтті. 

Семинарда аудан əкімдігі ішкі
саясат бөлімінің басшысы

А.Жексембаева, аудандық мұ-
ражайдың əдіскері Досанбек
Болат “Латын əліпбиіне көшудің
маңыздылығы” тақырыбында
тартымды баяндама жасады. 

Ол тасқа жазылған жабайы
жазу туралы айта келіп, оны
слайд арқылы көрсетті. Құдай-
берген Жұбанов пен Нəзір Тө-
реқұловтың латын əліпбиіне көп
еңбектерін сіңіргенін, балалар
ақыны Қабыл Боранбаевтың
“Комсомолка Нагима” атты
өлеңін латын тілінде басылған
нұсқасын көрсетіп, өлең жолда-
рын оқып берді. Бүгінгі таңда
əлем елдерінің 80 пайызы
латын əліпбиін қолданатынын
айтып, латын əліпбиі сонымен
бірге математикада, медици-
нада, компьютер тілінде қолда-
нылып жүргенінен
жиналғандарға қызықты мағлұ-
мат берді.  

Аудандық мəдениет үйі ди-
ректорының орынбасары Қаз-
бек Талашев:

- Латын əліпбиіне көшуді кі-
тапхана бастап кетті, бүгіннен
бастап біз де қолға аламыз, осы
айтылғандар бойынша жұмыс
істейміз, бұқараға жеткіземіз,-
деді. 

Ал мəдениет жəне тілдерді
дамыту бөлімінің басшысы
Е.Найманбай:

- Қандай жұмыста, жаңа ба-
стамада болмасын, мəдениет
қызметкерлері алда болуы
керек.  Əлеуметтік желі - фейс-
бук, интернет, инстаграм - бəрі
де сіздердің қолдарыңызда. Жұ-
мыстарыңыздың барлығы газет
беттерінде, əлеуметтік желіде
көрінуі керек,- деп семинарды
қорытындылады. 

Қ.АХМЕТОВА
Д.Торжановтың суретте-

рінде: семинардың жұмысынан
көріністер.

Рухани келісім
- басты қазына

Ақбел ауылында бала-
лар арасында кездесу
кеші өтті. Кеш бары-
сында өскелең ұрпақты
біздің қоғамымызға жат
діни идеологиялардың
ықпалынан қорғау

қажет екендігін көрсететін ақпараттар легі
берілді. 

Заманауи өзгерістерге орай мемлекетіміз білімді дамыту нəти-
жесінде жаңа көздерін анықтайтын заманауи технологияларды
елге алып келді. «Цифрлы Қазақстан» арқылы əрбір қазақстандық
ғаламторға кіре отырып, өзіне қажет затты ала алады. Жаһандағы
заманауи қазақстандық мəдениеттің аясында қоғам санасындағы
қалыптасқан жағымсыз əдеттерден құтылу нəтижесінде халықтың
бірлігін қорғайтын, елдің гүлденуіне барынша ат салысатын ұр-
пақты тəрбиелеп шығару жəне халқының қамын ойлайтын пат-
риоттарды шығару бізге керек бағыт.

Жиналған балаларға бейнеролик көрсетілді. Кітапханашы «Ру-
хани келісім - бейбітшілік тірегі» атты тақырыпқа көрме ұйымда-
стырды. Балаларға экстремизм, терроризм терминдеріне түсінік
беріп, қазіргі елімізде таралған теріс діни ағымдардан қорғану, діни
сауаттылық туралы əңгіме құрылды. Бірнеше бейнеролик көрсе-
тілді.

Б.МАУИЯНОВА,
Ақбел ауылдық округі əкімі аппаратының бас маманы

Ақбел ауылдық кітапханасында
«Арнаймын саған, туған ел»
атты акциясы аясында
«Өнерлінің өрісі кең» атты
қолөнер көрмесі өтті. Көрмеге
арнайы шақырылған қонағымыз,
мəдениет үйінің меңгерушісі
Гауһар Молдабаева жиналған
оқырмандармен тəжірибесімен
бөлісті.

Г.Молдабаева 1971 жылы Пушкин ауылында
дүниеге келген. 1993 жылы Қарағанды қаласы-
ның мəдени-ағарту колледжін ұйымдастырушы
мамандығы бойынша тəмамдаған. 2004 жылы
Қазақ-Ресей университетін «Педагог-психолог»
мамандығы бойынша бітірді. 1988 жылдан ба-
стап еңбек жолын клуб үйінде, көркемдік жетекші
болып бастады. 1990 жылдан 2004 жылға дейін
клуб меңгерушісі болып, 2004 -2011 жылдар ара-
лығында əкімшілікте бас маман болып қызмет
атқарды. 2011 жылдан бастап клуб меңгерушілі-
гіне ауысады.  

Гауһар Ғылымқызы үздік мəдениет қызметкері
жəне өз жұмысын жақсы білетін білікті маман.
Атқарған еңбегі бағаланып, аудан, облыс тара-

пынан мақтау
қағаздары мен
дипломдарға ие
болған. 

Шара басында
оқырмандарға
Гауһар Ғылы-
мқызы көрмеге
қойған бұйымда-
рының қалай жа-
салғанын, қандай мата қолданғанын, оюдың
қандай түрін пайдаланғаны туралы түсіндіріп,
жасалу жолдарына ерекше тоқталып өтті. Оқыр-
мандар тарапынан қонағымызға түрлі сұрақтар
қойылып, жауаптар алынды.

Балалардың ұлттық өнерге, сəн жəне қолөнер
түріне деген сүйіспеншіліктерін, шығармашылық,
эстетикалық, көркемдік дамуларын, салт-дəстү-
рімізге деген қызығушылықтарын ояту, ойлау қа-
білеттерін, мақал-мəтел арқылы тілдерін, сөздік
қорын байыту, бейнелеу өнерінің жаңа тəсілде-
рін меңгере білуге, үлкендерге деген сыйла-
стыққа, Отанын сүйіп, бір-біріне деген
қамқорлықтарын дамытып, тəрбиелеуді мақсат
еткен көрме барша оқырманның көңілінен
шықты. 

Г.РАМАЗАН,
Ақбел ауылы

Жуырда аудан орталығындағы мəдениет
үйінде мəдениет қызметкерлерінің басын
қосқан ауқымды шара өтті. Фойеде “Қазақ
тілінің жаңа белесі” атты көрме келушілер
назарына ұсынылды. Ал көпшілікке бағыт
беріп, бағдар нұсқар семинар “Рухани
жаңғыру - ел дамуының жарқын кепілі” деп
аталыпты. Бұқар жырау аудандық мəдениет
жəне тілдерді дамыту бөлімінің басшысы
Е.Найманбай:

Өнерлінің өрісі кең
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жалғасқан ғұмыр
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Ұлттың көреген
Көшбасшысы

1991 жылғы 1 желтоқсанда бүкілхалықтық
сайлау нəтижесінде халқымыз тұңғыш Пре-
зидентін сайлады жəне осы күннен тəуелсіз-
дік тарихы басталды.

2011 жылғы 14 желтоқсанда Мемлекет басшысы «Қазақстан Рес-
публикасындағы мерекелер туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына толықтырулар енгізу туралы» Заңға қол қойды. Сол Заң-
мен 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
күні болып белгіленді.

Тəуелсіз мемлекеттің қалыптасуы, əлемдік сахнадан ойып орын
алуы - аса күрделі мəселе. Ол үшін көптеген алғышарттар қажет.
Кеңес Одағы тарағаннан кейін бұрынғы қалыптасқан байланыстар
үзіліп, жас мемлекетке талай қиындықтарды бастан кешуге тура
келді. Осындай қиын шақта Н.Назарбаев өзінің көреген саясаткер
екенін сан рет дəлелдеді. Ғаламдық кеңістікке жалғыз енудің қиын,
тіпті мүмкін еместігін болжап білген Елбасы Еуразиялық идеяны
жетілдіруге бағыт алды. Қазақстан, Ресей жəне Беларусь Кеден-
дік одағы құрылып, дамудың тиімді жолын таңдап, алға қарқынмен
жүріп келеді. Еуразиялық кеңістікте көп мүмкіндік беретін бұл
одаққа əлемнің басқа да біршама мемлекеттері кіруге мүдделі.
Өйткені, бұл кедендік одақтың болашағы зор.

Бірқатар өркениетті елдерде мемлекеттілікті бастаудағы белесті
оқиғаларды осылай мерекелеу дəстүрі бар.

Тарихи тұрғыдан алып қарағанда, тəуелсіздік алған 26 жыл Қа-
зақстан үшін қас-қағым сəт. Алайда, көреген көшбасшының бай-
салды да байыпты таразылаған саясатының нəтижесінде Қазақ елі
сан ғасырлық жолды артқа тастап, əлемдегі озық мемлекеттермен
терезесі тең дəрежеге жетіп отырғаны шындық. Жаңа тəуелсіз
мемлекеттің іргесін қалаған, Қазақстанның тұтастығын сақтаған,
Конституциядағы адам құқықтары мен бостандықтарының үстем-
дігін қамтамасыз еткен Қазақстанның тұңғыш Президенті Н.Назар-
баевтың ел, халық үшін ерен еңбегіне орай арнайы күн белгілеуі
қай тұрғыдан да орынды. Сол сияқты, мұндай мерекені атап өту
еліміздің дамуындағы президенттік институттың айрықша рөлін ай-
шықтай түседі. Бұл күні еліміздің бар өңірлерінде саяси шерулер,
түрлі акциялар, кездесулер, басқа да халықтың рухын көтеретін,
озық мемлекетте ғұмыр кешіп жатқанын айқындайтын шаралар
өтеді.

Тарихи таразысын теңдеп, Елбасымыздың жас мемлекетіміздің
əлемдік деңгейдегі орны, биік беделі лайықты ескеріліп, аталып
өтетін бұл мереке баршамызды бұрынғыдан бетер біріктіріп, ұйым-
шылдыққа, татулыққа бастап, еліміздің қарқынды дамып, өркен-
дейтініне сеніміміз мол. Бірлігіміз бекем болып, биік белестерді
бағындыра берейік.

А.АЙКЕНОВА,
аудандық əділет басқармасының 

басшысы 

Делай доброе дело!
С целью создания

условий для развития
чувства гуманности,
добра и милосердия у
школьников и подрас-
тающего поколения в Бе-
лагашской школе на

протяжении всего учебного года вот уже много
лет проводятся акции «Нет одинокой старо-
сти», «Забота», «Новогоднее чудо», «Поделись
своим теплом».

Задача акций – привлечь внимание общественности и школьни-
ков к проблемам пожилых людей, создание и активизация тиму-
ровского  движения, призванного помогать пожилым людям,
особенно одинокопроживающим, инвалидам, нуждающимся мно-
годетным семьям.

Во всех мероприятиях, проводимых в рамках данных акций, ак-
тивное участие принимают учащиеся 5-10 классов. Ребята с боль-
шим желанием помогают пожилым людям, сами создают график
посещений, ведут базу данных, планируют мероприятия и делают
фотоколлажи. С начала нынешнего учебного года «тимуровцы»
посетили 6 одинокопроживающих пенсионеров, помогли им по хо-
зяйству: починили покосившиеся заборы, занесли в углярники
уголь, заготовили дрова и так далее. Словом, работа для «тиму-
ровцев» всегда есть!

Искренние слова признательности за отзывчивость и большую
проделанную работу всем активным тимуровцам: Э.Абдрашито-
вой, К.Женис, Д.Мукиден, Ж.Берменбет, Л.Балаклицкой, А.Эдгарт,
Д.Сайдалиной, М.Прогляда, А.Тургамбаевой, К.Сайдалиной,
И.Иванову, Ж.Мукашеву, Н.Сайдалиной, Н.Щегловой.

М.САЙДАЛИНА,
старшая вожатая Белагашской СШ

Біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз -
Ынтымақ ауылының байырғы
тұрғындары Амангелді аға мен
Нақып апай Майкөбеновтер.

Мəнді де мағыналы өмір
сүріп, ұрпақ өрбітіп, əдемі қар-
тайып отырған осы екі адаммен
тілдескенімізде, жүрегімізге бір
жылылық орнады. Үлкен махаб-
батың сыйқырлы күшімен мəңгі-
лікке ұстасқан қолдары бірінен
бірі айрылмай, шаңырақтан
ұшып кеткен балаларының
амандығын тілеумен, күнделікті
күйбең тіршілікпен астасқан
мына өмір атты даңғыл жолда
бір-біріне серік, қамқоршы бола
білген жандардың жас ұрпаққа
айтары, сыр қылып шертері көп.

Ауыл баласы қашанда
шымыр, ширақ, өмірге икемді
болып келеді. Ауылының топы-
рағын бұрқылдатып, көк майса-
сында асыр сала ойнаған
Амангелді мектеп тəмамдады.
Оқу мен үй тіршілігін қоса ала
жүрді, үлкендерге қайырымды
болды. Электрик мамандығын
таңдап, ауылының жанашыр,
еңбекқор адамына айналды.
Киевка кентінің айдай аруы
Нақыппен айлы түндерде бірге
жүрген кездері əлі де есте. Түнгі
аспанда жымыңдаған жұлдыз-
дар да екі жас үшін жарық сəу-
лесін сеуіп тұрғандай болатын. 

Осы сезімдерін аялаған екі
жас өмір атты үлкен жолда бірге
болуға серттеседі. 

Сол серттеріне берік жандар
бүгінде ақарлы-шақарлы, үлкен
отбасы болды. “Үйлену -оңай,
үй болу қиын” демей ме халқы-
мыз. Ауыл үлкендерінің ақ бата-
сымен бір шаңырақтың иелері
атанған жас отбасы қиындық-
тардан қашпады, қайта ширай
түсті. Нақып апай сауыншы да,
аспазшы да болды, дүкенде са-
тушы болып жұмыс істеді. Бірі-
нен соң бірі өмірге балалар
келіп жатты.  

Бір айта кетерлігі, осы дəуір
адамдары балаларын аяқта-
рына тұрғызу жолында ешқан-
дай қиындықтан қашпады.
Қандай жұмыс кездессе, сол
жұмысты атқарды. Анау жұмыс
ер-азаматтыкі, мынау əйелдікі
демеді. Балалары да ата-ана
қабағына қарап, олардың ай-
тқысы келгенін бірден түсініп,
зырылдап, шапқылап жүрді. Ол
кездің ата-анасы өз баласын
мектеп кезінен-ақ білді. Оқуға
деген құлшынысы, бейімі бар
баласын қалаға жіберді, ал ша-
руаға икемдісін үйіне алып
қалып, жеке шаруашылығын
дамытты. 

Осы отбасында Гүлден, Гүл-
мира, Нəзира, Рүстем, Дастан,
Жəзила атты ұрпақ өмірге келді.
Ата-ана парызы - жарық дү-
ниені көрген сəбилерін ештеңе-
ден тарықтырмай,
өсіріп-жеткізу болса, осы жолда
олар қолдарынан келген бар-
лық нəрсені жасады. Ештеңе-
ден тарықтырмады, мектепте
оқытты, одан орта, жоғары білім
берді. Ата-ана сенімін, үкілі үмі-
тін ақтап шықты балалары да.
Қанаттанып, жетіліп, жан-жаққа
ұшып кеткен олар туған жеріне

деген сағынышын ата-анасына
қоңырау шалумен, жиі-жиі келу-
лерімен, ата-ана ризашы-
лығына бөленіп, ақ батасын
алумен басады. Отбасы - адам-
ның бақытын табатын ортасы,
ұрпақ жалғастығының себепкері
əрі қоғамның бастауы. Шаңырақ
берік болса - ол қоғамның қуат-
тылығын көрсетеді. Ал отбасы-
лық құндылықтардың
құнсыздануы - қоғам құлдыра-
уына алып келеді делінген діни
əдебиетте. 

Көздерінің ағы мен қарасын-
дай балаларынан 14 немере
сүйіп отырған ерлі-зайыптылар-
дың өмірге деген ризашылық-
тары шексіз. Қолдары жеткеннің
барлығына шүкіршілігін айтып,
əр таңын ертеңгі күнге деген се-
німмен атырады. Еліне тыныш-
тық, жұртының іргесіне бүтіндік
тілейді əрбір дұғасында. Білім
қуып, Қытай Халық Республика-
сының Наньджи қаласындағы
магистратурада жүрген немере-
лері Адайдың жолына амандық,
деніне саулық тілейді, келетін
уақытын күтіп жүреді.     

Ауылдың шамшырағының -
электр энергиясының тұрақты,
сапалы берілуін қадағалаған,
адамдардың үйіне жарықтың
дұрыс, үзіліссіз келуін жүзеге
асырған Амангелді аға күні бү-
гінге дейін, зейнет демалы-
сында да осы саланың білгірі,
көмек сұрап келген жанның ме-
селін қайтармайды. Ал Нақып
апай сауда саласында 24 жыл
қызмет етіп, осы үйдің дастар-
ханының мол, дəмі тіл үйірер
тағамының келген адамдардың
барлығына жеткілікті болуы жо-
лында аянбаған. Осы отбасына
келген əрбір адам үй иелерінің
жадыраған қабақтары мен
жылы жүздеріне тəнті болып,
ризашылық сезімге бөленген
екен. 

Ата-енесіне иіле қызмет көр-
сетіп жүрген ауданымызға та-
нымал мəдениет қызметкері
Назым Майкөбенова. Назым -
өз ауылының адамдарын мəде-
ниет саласына тартып, олардың
əрбір жетістігін аудандық газет
арқылы көрсетіп жүрген тыным-
сыз жан. Ата-ана ретінде бала-
ларының ұстаздарымен тығыз
қарым-қатынас орнатып, бала-
сының мына қатал, талабы
ұшан-теңіз өмір жолында қор-
жыны білімге, жүрегі мейірімге,
болмысы - ізденіс пен жаңа-
шылдыққа толы болып аттанға-
нын қалайтын жан. Ал жан

жары Дастан - шағын шаруа қо-
жалығына иелік етіп, балалары
мен ата-анасының жағдайын
жасап, еңбекпен нанын тауып
жүрген азамат. Қарлы аймақ-
тағы қыс қиыншылығын көріп,
бұрқ-сарқ еткен борандарда
жолда қалғандарды үйіне қон-
дырып, көлігін жөндеп, ақ бата-
ларын алып, үйлеріне
аттандырып жататын жанның
осындай сауапты істері өте көп
екен. “Жақсының жақсылығын
айт - нұры тасысын” деген.
Ауыл адамының кеңдігі, жылы-
лығы, өзгелерге жанашырлығы
басқаларға қарағанда басымы-
рақ. Ол ауыл тұрғынының
жерге, көк майсалы шалғында-
рға, ата-баба қонысын мекен ет-
кеніне байланысты шығар,
бəлкім. Танитын да, танымай-
тын жолаушыны құшақ жая
қарсы алып, ақ дастарханын
жаятын, жылы пештің жанына
қондырып, кетерінде сəт сапар
тілейтін жігіттің пейілінің кеңді-
гіне қалайша таң қалмассыз?! 

Осы отбасы мүшелерімен бір-
шама уақыт сұхбат құрдық. Ата
мен əже тілегі - ауыл мектебінің
жабылмауы, ауылға келген ин-
весторлардың тұрақтап қалуы.

- Өмірімізге, ауылдастарымы-
зға ешқандай өкпеміз жоқ. Ауы-
лымыздың аты айтып
тұрғандай Ынтымақ десе - ын-
тымағы бар елміз. Өз алдымы-
зға көлігіміз бар,
той-томалақтар, астан қалмай-
мыз. Құдай осы ынтымағымыз-
дан айырмасын,-дейді Нақып
апай. 

Алла қаласа, 2018 жылы ерлі-
зайыптылардың шаңырақ тік-
кендеріне 50 жыл толады екен.
Ақ батамен үлкен жолға атта-
нған Амангелді аға мен Нақып
апайды бақытты жандар деп
айтуға əбден болады. Ата-ана-
ның ризашылығына бөленген,
жас өскін - ұрпақтарына ла-
йықты тəрбие берген, ұрпақтар
сабақтастығын жалғастырған
адамдардың өмір жолы - бүгінгі
жас ұрпаққа үлгі-өнеге болады
деп ойлаймыз. Сыйластықтың,
бірін-бірі сөзсіз-ақ түсінушілік-
тің, үлкен сүйіспеншілік пен ақ
махаббатың көрінісіндей осы
жандарға мықты денсаулық, əу-
леттеріне ұзақ өмір, шаңырақ
шаттығын тілейміз.

Қ.АХМЕТОВА

Д.Торжановтың суретінде:
отбасы шаттығы - бір-
лікте.

Отбасы - мейірім мен сыйластықтың əлемі.
Сонымен бірге ол тəрбиенің, мейірім мен
қамқорлықтың алтын бесігі. 
Өмірге келген перзенттің шаңыраққа қуаныш пен шаттық əкелетіні
белгілі. Әрбір шаңырақ ішіне кіріп-шыққан адамдарымен көрікті.
Оның үстіне үйден балдырғандардың сыңғыр күлкісі естіліп жатса,
ол да бір ғанибет.  
Күрмеуі қысқа мына өмірде ата-ана баласы үшін бағыт берер
бағдаршамы сынды əсер етеді. Отбасынан ата-анасына деген
сүйіспеншілікті, бірге туған бауырларына деген мейірімді, барлық
жақсы қасиеттерді сіңіріп өскен бала болашақта ел қамын
ойлайтын, ата-анасын құрмет тұтатын, баласын жақсы
тəрбиелейтін азамат болып шығады.
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КНИИРС – 85 лет

Легенды КНИИРС

На предприятии при актив-
ном его участии созданы с ис-
пользованием современных
методов селекции сорта яровой
мягкой пшеницы «Карагандин-
ская-22», «Карагандинская-
70». В государственное
испытание передан новый сорт
яровой мягкой пшеницы «Кара-
гандинская-32». В Карагандин-
ской области сорта
«Карагандинская-22», «Кара-
гандинская-30», «Карагандин-
с к а я - 3 1 » ,
«Караргандинская-60» и «Кара-
гандинская-70» возделываются
на площади около 300 тысяч
г е к т а р о в .
По яровому ячменю созданы и
районированы в Центральном и
Северном Казахстане сорта
«Карагандинский-5» и «Кара-
гандинский-6», с превышением
урожайности фуражного зерна
от 4,0-6,0ц/га. Оба сорта возде-
лываются в ряде областей Ка-
захстана, в том числе
Костанайской и Карагандинской
о б л а с т и .
Создано два сорта эспарцета,
эспарцет «Нуринский-95» рай-
онирован и с 2011 года возде-
лывается в области. А новый
сорт житняка «Шалкыма» с
улучшенными кормовыми до-
стоинствами и урожайностью
сена, доступен к использова-
нию земледельцам с 2012 года.

В немалом перечне достиже-
ний ТОО «КНИИРиС», одним из
авторов которых стал и Григо-
рий Антонович, есть одно, осо-
бое. Ученые института создали
новый сорт полыни гладкой под
названием «Кентская». Эта по-
лынь является сырьем для соз-

дания противоопухолевого пре-
парата «Арглобин». Препарат
производится в институте фи-
тохимии МОН РК.
Трудовой путь Г.А.Середа отме-
чен орденом «Знак Почета», и
самая главная награда в том,
что трое детей ученого селек-
ционера работают в одном с
ним коллективе, а сын Сергей
еще и выбрал своей профес-
сией селекцию зерновых и кор-
мовых культур.

Григорий Антонович – храни-
тель истории сегодняшнего
КНИИРС, а в прошлом спецпо-
селка №13 (отделение Главного
управления лагерей (ГУЛАГе) и
Карагандинской СХОС.

В поселке Долинка при Глав-
ном управлении лагерей
(ГУЛАГе) работали: дважды
Герой Социалистического
Труда, академик В.С.Пустовойт,
академик А.С.Архангельский,
лауреат Государственной пре-
мии СССР, доктор сельскохо-
зяйственных наук А.В.Ланина,
лауреат Ленинской премии
А.А.Зайцева, доктор сельскохо-
зяйственных наук К.Д.Посто-
ялков, бывший директор
Полтавской опытной станции,
профессор В.И.Сазанов, про-
фессор института П.Ф.Ле-
щенко, П.А.Вертелецкий и
другие ученые. 
Здесь в различные годы рабо-
тали 15 профессоров, 36 кан-
дидатов наук. 
В честь Вавилова Николая Ива-
новича и Пустовойта Василия
Степановича названы улицы в
селе Центральном. 
- В работу меня вводили леген-
дарные люди, стоявшие у исто-

ков селекционной работы по
созданию сильной казахстан-
ской пшеницы. По сути, они соз-
давали предприятие, которое
уже десятки лет обеспечивает
качественными семенами зер-
новых и кормовых культур зем-
лепашцев Карагандинской
области, - Григорий Антонович
одним из первых вспоминает
бывшего заключенного Якова
Кондратьевича Бычека – ав-
тора пшеницы «Кзылбас», - он
учил меня работать, много рас-
сказывал об истории КНИИРС,
его коллектива.

Яков Кондратьевич Бычек,
мечтавший стать учителем гео-
графии, был студентом Нежин-
ского педагогического
института, в 36 году арестован,
осужден по знаменитой 58
статье и этапирован в Карабас -

лагерь-распределитель заклю-
ченных по лагерям Сибири и
Казахстана.

- Как вспоминал Яков Кон-
дратьевич, наплыв заключен-
ных был таким большим, что
местная администрация не
справлялась с сортировкой до-
кументов, - рассказывает Григо-
рий Антонович, - к этой работе
привлекали заключенных с об-
разованием, и Яков Кондрать-
евич попал в их число. Здесь и
заметил его П.Лещенко заве-
дующий лабораторией Караган-
динской СХОС.

- Селекция и оригинальное
элитное семеноводство у нас в
хозяйстве не прекращалось с
1936 года, - говорит Григорий
Антонович. - Несмотря ни на
какие трудности, мы сохранили
свой семенной фонд и продол-
жили работу. Учиться селек-
ционной науке Якову
Кондратьевичу пришлось на
практике, и результаты были

впечатляющими, он участвовал
в создании и испытании новых
сортов эспарцета и пшеницы
«Алабасская», «Карагандин-
ская-2». Но знаменит Я.К.Бычек
как создатель одного из первых
сортов сильной пшеницы
«Кзылбас», которая шла в ос-
новном на экспорт.

- Чтобы создать «Кзылбас»,
Я.К.Бычек скрестил один из
местных сортов пшеницы с
американским. Селекционеры в
те годы, как и сейчас, поль-
зуются для создания пары сор-
тов коллекцией, которую создал
Н.И.Вавилов, - Григорий Анто-
нович подчеркивает, - коллек-
ция Вавилова до сих пор
является источником мате-
риала для создания новых сор-
тов. Конечно, сейчас есть и
другие источники пополнения

коллекций, мы общаемся с уче-
ными разных стран, участвуем
в конференциях, недавно полу-
чили коллекцию семян из Ав-
стралии.

Григорий Антонович расска-
зывает о других ученых, кото-
рые создали славу
Карагандинской СХОС, которых
он знает по рассказам старожи-
лов поселка №13:

- Василий Степанович Пусто-
войт, создатель Всесоюзного
института масличных культур,
арестован в августе 1930 года и
осуждён на 10 лет лагерей. В
лагере занимался селекцией
местных культур. В мае
1934 года досрочно освобождён
и назначен директором Цент-
рального опытного поля Кар-
ЛАГа (Карагандинского лагеря).
Вывел на созданном им опыт-
ном поле урожайный сорт ржи и
два вида проса («долинские»).

В 1936 году В.С.Пустовойт
вернулся в созданный им Все-
союзный научно-исследова-
тельский институт масличных
культур (город Краснодар). Соз-
дал 34 сорта подсолнечника,
среди них сорт, который не по-
ражается молью. Впоследствии
Василий Степанович - акаде-
мик АН СССР, академик ВАСХ-
НИЛ, доктор
сельскохозяйственных наук. У
нас в селе именем В.С.Пусто-
войта названа одна из улиц.

- Нельзя не сказать о вкладе
в селекционную науку, в слав-
ную историю Карагандинской
СХОС Александры Алексеевны
Зайцевой, лауреата Ленинской
премии, - продолжает свой рас-
сказ Григорий Антонович, - она
стала легендой казахстанского
земледелия. Еще до ареста
Александра Алексеевна имела
научные контакты с видными
учеными Д.Н.Прянишниковым,
А.Г.Дояренко, А.В.Чаяновым,
А.Ф.Фортунатовым. Консульти-
ровалась у профессора
В.Р.Вильямса – признанного
учёного-почвоведа. А.А.Зай-
цева была арестована как член
семьи изменника Родины в
1938 году и осуждена на 3 года

трудовых лагерей. Освобож-
дена 22 мая 1941 года. Уже
после освобождения А.А. Зай-
цева работала у нас, на Кара-
г а н д и н с к о й
сельскохозяйственной опытной
станции (СХОС), занималась
вопросами агротехники, ис-
пользуя основные положения
учения академика В.Р.Виль-
ямса. Станция тогда развер-
нула опыты по изучению 12
полевых травопольных и 4 кор-
мовых севооборотов. Разраба-
тывались эффективная
система обработки почвы и аг-
рохимические исследования по
применению удобрений.

Краевед Юрий Григорьевич
Попов написал в очерке «Из
Долинки в Шортанды»: «От учё-
ных Карагандинской сельскохо-
зяйственной опытной станции
ждали конкретного воплощения
разработанных рекомендаций.
Многое зависело от начальни-
ков лагерных отделений. Среди
таких руководителей, увлечён-
ных внедрением новых приё-
мов агротехники, был
начальник «Родниковского ого-
рода» П.И.Сильченко. Он в по-
рядке содержал защитные
лесополосы, а внедрение сево-
оборотов считал необходимой
нормой для получения хороших
урожаев. 23 августа 1945 года
газета «За социалистическое
животноводство» публикует до-
вольно большую статью Силь-
ченко «Наука помогает
производству». Здесь он назы-
вает пятёрку самых активных
сотрудников станции, которые
оказывали заметную поддержку
лагерным отделениям. Первой
он называет А.А.Зайцеву, сле-
дом старшего научного сотруд-
ника Б.Л.Одинцова,
заместителя директора станции
по научной работе А.А.Корни-
лова, сотрудника группы яровой
пшеницы отдела селекции и се-
меноводства Д.М.Новогруд-
ского, старшего научного
сотрудника группы озимых
культур Б.Н.Мухачёва.

Об авторитете А.А.Зайцевой
свидетельствует и такой факт. В
1945 году торжественно от-
мечалось 25-летие Казахской
ССР. Карагандинская СХОС по-
лучила статус участника вы-
ставки. Подготовили экспонаты
– образцы яровых и озимых
культур, корнеплодов, овощей.
Красочно оформили диа-
граммы, таблицы, фотоснимки.
Отобрали печатные работы со-
трудников станции. Всю органи-
заторскую работу – подготовку,
перевозку и оформление
стенда в Алма-Ате – куриро-
вала А.А.Зайцева».

Впоследствии А.А.Зайцева
работала в Шортандинском
НИИ и за свои достижения в
сельскохозяйственной науке
удостоена звания лауреата Ле-
нинской премии.

- Все это – люди науки. Для
них в первую очередь важны
были результаты эксперимен-
тов и исследований. Они труди-
лись не за страх, а за совесть,
несмотря на то, что находились
практически в одном из лагерей
ГУЛАГА. - говорит Григорий Ан-
тонович. - Вот Яков Кондрать-
евич, когда у него появилась
возможность выехать из Казах-
стана, остался работать в
СХОС, чтобы завершить свои
научные опыты, потому что на
создание одного сорта уходит
не менее десяти лет жизни уче-
ного. А.А.Зайцева тоже не вер-
нулась на прежнее место
жительства, а стала работать в
Казахстане в Шортандах. Ко-
нечно, для такого решения
были и другие причины, но на-
учный интерес, ответствен-
ность ученого за начатую
работу сыграли немалую роль.

З.БОГДАНЦЕВА
На фото Д.Торжанова:

Г.А.Середа.

1 декабря мы отмечаем День
Первого Президента Республики
Казахстан. Этой дате было по-
священо мероприятие, подго-
товленное сотрудниками
районного краеведческого
музея, которое прошло в Доме
культуры поселка Г.Мустафина.

На встречу под названием «Бабалардын ар-
манын орындаган Елбасы» были приглашены
учащиеся Токаревской средней школы.

Для них в фойе было развернуто несколько
информационных стендов, рассказывающих о
Первом Президенте, а также по переходу Ка-
захстана на латинскую графику в рамках про-
граммы «Рухани жанғыру» - «Духовное
возрождение».

Также школьники могли познакомиться с вы-
ставкой культурно-бытового наследия и по-
играть в интерактивную игру.

Организаторы мероприятия - сотрудники рай-
онного музея Айнагуль Аруанова, Шара Жылки-

баева, Доманбек Болат во главе с директором
музея Орал Набиевой подготовили для аудито-
рии много полезной и очень интересной инфор-
мации.

Они рассказали биографию Первого Прези-
дента, о государственных символах РК, о на-
циональной валюте, о знаках отличия
Президента, подробно проинформировали о
ежегодных Посланиях Президента народу Ка-
захстана, Ассамблеи народа Казахстана, об уча-
стии нашей страны в ОБСЕ, ЕврАзЭС, СВМДА,
ШОС, ЭКСПО и других важных и значимых до-
стиженях республики, которых страна добилась
под руководством Н.А.Назарбаева.

Был показан интересный видеофильм и
слайды, соответствующие тематике мероприя-
тия.

А чтобы закрепить у школьников всю инфор-
мацию, была проведена еще и викторина.

С наступающим праздником всех поздравила
директор районного музея Орал Набиева, от по-
селкового акимата перед школьниками высту-
пила А.Малышева.

Т.КУРБАНОВА

Григорий Антонович Середа – в коллективе
КНИИРС ветеран. Он приехал в село Цент-
ральное в 1970 году после окончания Пол-
тавского сельскохозяйственного
института и с тех пор не расстается с «на-
учным» полем и с коллегами.

О профессиональных достижениях Григо-
рия Антоновича в 2013 году в нашей газете
был опубликован мой материал «Путь се-
лекционера». Я позволю себе напомнить чи-
тателям лишь перечень культур и сортов,
над которыми работал Григорий Антоно-
вич.

В честь Первого Президента



25 ноября   2017 года 25 қараша  2017  жыл         7 бетБұқар жырау жаршысы

Мəселе отырыста қаралды
Қараша айының 23-жұлды-

зында Бұқар жырау аудандық
“Нұр Отан” партиясының
ғимаратында 17-қарашада
Тұзды ауылында өткен ауыл
тұрғындарымен кездесу от-
ырысында көтерілген мəсе-

лелер бойынша ауылдық округ əкімі
С.Бегжанова, аудандық тұрғын үй комму-
налды шаруашылығы, жолаушылар тасы-
малы, автокөлік жолдары бөлімінің басшысы
Б.Дүйсекеев тыңдалды.

Отырысқа “Нұр Отан” партиясының Бұқар жырау аудандық фи-
лиалы төрағасының бірінші орынбасары М.Нұрланов, партиялық
бақылау комиссиясының төрағасы М.Нəбиев, қоғамдық кеңес тө-
рағасы Ш.Курбанов, Қарақұдық ауылының əкімі О.Дүйсенбек, ко-
миссия мүшелері қатысты. 

М.Нұрланов Тұзды ауылында өткен жиында əкімдік атына көп-
теген сындар айтылғанын, осы себепті бүгінгі отырыс жұмысы жос-
парланғанын айтып, Тұзды ауылының кіре беріс жəне ішкі
жолдарын қардан тазарту бойынша алдағы қыс айларында атқа-
рылып жатқан жұмыстарымен таныстыру үшін Б.Дүйсекеевке сөз
берді. 

“Рыжих” ШҚ сұрапыл борандарда өзіне тиесілі техникамен ең ал-
дымен Ескі Тұзды мен 1-Май аралығындағы 12 шақырым жолды
тазалап, онан соң ғана Тұзды ауылына бағыт алатынын, ол ара-
лықта ауыл тұрғыны, аудандық мəслихат депутаты С.Исабеков
ауыл іші мен ауылға кіре беріс жолдарды қардан тазалап болады
екен. Өткен қыс қарлы болып, тұрғындар үшін үлкен қиындықтар
туған.

С.Бегжанова бұл азаматтан ең алдымен ауыл ішіндегі мектепке
барар жолды тазалауын сұрағанын айтады. Өзінің əкімдік қызме-
тіне бір жарым жыл уақыт ішінде ол атаулы жолдарды қардан та-
залау “Рыжих” шаруа қожалығының міндеті екендігін білмеген. 

Жаңа жылдың үш айына жолдарды қардан тазалау үшін 300 мың
теңге бөлінген екен. Ал теңгенің құнсыздануға ұшырауына байла-
нысты, бұл қаражат жұмыс атқарушы үшін аздық етеді. М.Нəбиев
пен М.Нұрланов аталмыш қаражаттың құнсыздану коэффициен-
тіне көбейтіліп, сессияға қосымша қаржы бөлуге өтініш жасау ке-
ректігін айтып, кеңес берді. Сонымен бірге бір емес, екі мердігер
болғаны да артық болмайды деген ұсыныстарын айтты. 

Мұнан соң жолдар жөнделуінің бас жоспары бойынша аялдама-
ның тым алысқа орналасқаны, оған адамдар бара алмайтыны, со-
нымен бірге ол қарды тоқтататын жерге орналасқаны, ауылға
жақын орналастырудың мүмкіншіліктері жайында талқыланды.
Ауылдың жергілікті қоғамдастық мүшесі Ұлболсын Нұрабекова өз
тарапынан ауылдық округі əкімінің қызметі, жалпы қалыптасқан
жағдай туралы айтып, ауылдың күнделікті тіршілігінен хабардар
етті. Қарақұдық ауылының əкімі О.Дүйсенбек Б.Дүйсекеевтің сауа-
лына ауылдың қысқы қарын тазалайтын ешкім жоқ екенін жеткізді.
Бұл ауыл да жел қатты тұрса, алай-түлей боранымен əйгіленетін
ауыл.

Қоғамдық кеңес төрағасы Ш.Курбанов Тұзды ауылдық округінің
əкімі С.Бегжановаға ауыл тұрғындарына атқарылған істер жөнінде
жиі есеп беру қажеттігін, ешқандай ақша жинауға қатыспауын,
сонда ғана оның қызметінің ашық болатынын, ал М.Нұрланов
осында талқыға түскен мəселелерді ауданның экономикалық да-
муының жоспарына енгізуге ұсыныс берді. Петровка ауылдық
округі əкімдігінің бас маманы Т.Елубаев суға жиналған қаражатты
су жүйесінен басқа ештеңеге бағыттауға болмайтынын айтып, өз
пікірін білдірді. 

Сонымен бірге отырыста 1-Май мектебінің жағдайы талқыға
түсіп, бүгінгі таңда орын алып отырған кемшіліктер нұсқалды. Ауыл
мектебінде 7 бала оқитындықтан, басқа үлкен мектептердегі
сияқты су тарту, спортзал салу, қазандық орнату сынды жұмы-
старды атқаруға бюджет қаражат бөле алмайтыны, өйткені мектеп
келешегі жоқ деген статусқа ие екендігі айтылды.   

Отырыс соңында Тұзды ауылдық округінің əкімі С.Бегжановаға,
Бұқар жырау аудандық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы, жо-
лаушылар тасымалы жəне автокөлік жолдары бөлімінің басшысы
Б.Дүйскеевтің міндеттеріне қатысты тиісті шешімдер қабылданып,
жария етілді.

Қ.АХМЕТОВА

Құрылыс ауылында шілде
айында өткен аудан əкімінің тұ-
рғындармен кездесуінде көте-
рілген ауыз су мəселесіне

байланысты жауап берген
округ əкімі Е.Саргизов жергі-
лікті өзін-өзі басқару дербес
бюджетіндегі 9 млн. теңгеге
ауыл ішіндегі ескірген су құ-
бырларын жөндеуді бастайтын-
дығын айтқан еді. Аудан əкімі
Ш.Мамалинов Құрылыс халқы-
ның мұң-мұқтажын тыңдап, мə-
селені шешуді округ əкіміне
тапсыра отырып, ауыл халқын
жөндеу жұмыстарына бірлесе
ат салысуға шақырды. 

Бірлесе атқарылған жұмыс өз
межесіне жетіп, жұртшылық са-
палы ауыз суға қол жеткізді.
Бұған дейін Құрылыс ауылын-
дағы төрт көше бойынша сумен
жабдықтау желісінде - су мұна-

расы, 2 су бөлу бағанасы жəне
4 километрлік су құбыры бо-
лған. Бұлардың өзі жеке тұ-
лғаға тиесілі дүние

болғанымен, жеке кəсіпкер ес-
кірген су құбырларына жөндеу
жұмыстарын жүргізуге қара-
жаты жетпегендіктен, өзара ке-
лісе келе коммуналдық
меншікке өтеусіз беріп, жүргі-
зілген конкурс нəтижесі бо-
йынша «СпецТехСтрой-09»
ЖШС жөндеу жұмыстарын ба-
стап кетті. 

- Қаржының аздығын біле от-
ырып, тəуекелге бел буып кіріс-
кен ортақ жұмысымыздың
аяқталғанына бірнеше күн ғана
болып отыр. Біз ауыл ішіндегі
төрт көше бойынша ескірген су
мұнарасына жөндеу жұмыста-
рын жасап, су құбырларын
жаңартып, 21 құдық қойып, 4 су

бөлу бағанасын орнатық. Мек-
теп ғимараты мен көп балалы
жалғыз басты ана мен мүмкін-
дігі шектеулі екі отбасыға су жү-
йесі тегін енгізіліп берілді,-
дейді «СпецТехСтрой-09»
ЖШС басшысы А.Идрисов. 

Ауыл тұрғындары тарапынан
су құбырларын жөндеу жұмы-
старына байланысты сұрақта-
рын жиі естіп жатамыз, осыған
орай округ əкімінің жауабын
тыңдап көрдік.

- Көп тұрғындар тарапынан
неге үйге дейін су құбырларын
тартып бермейсіздер деген са-
уалдар қойылып жатты. Бұл
үшін үлкен қаражат керек. Ал
«Ақ бұлақ» бағдарламасына
келер болсақ, тек 1000-нан
жоғары тұрғыны бар ауылдық
жерлерде ғана бұл бағдарлама
аясында су құбырларын тарту
жұмыстары жүргізілетіндігін
тағы да айта кетемін,- дейді
Е.Саргизов. 

Жұртшылық үшін аса
маңызды болып отырған ауыз
су мəселесі шешімін тапқанына
қуанған ауыл халқы біртіндеп
су құбырларын үйге енгізіп
алуды бастап кетіпті. Ауыл іші-
нен арнайы жұмыс тобы құры-
лып, оған үш азамат бекітіліп,
су құбырларын үйіне кіргіземін
деген тұлғаларға жұмыс жа-
сауда. Ал, қолданысқа берілген
ауыз суға төленетін тариф мөл-
шеріне келер болсақ, əзірше
коммуналдық меншікте тұрған-
дықтан адам басына 300 теңге-
ден төленсе, алдағы уақытта
тендер жариялап «ПромСер-
вис» жеке шаруашылық серік-
тестігінің құрамына енгізіп,
округ бойынша бекітілген 83
тенге 04 тиын мөлшері бо-
йынша есептелетін болады.

Сапалы ауыз суға қол жеткіз-
ген ауыл тұрғындары М.Исля-
мова апамыз су тасудан
шаршағандардың бірі ретінде
өз қуанышын білдірсе, М.Əл-
диев судың қысымы бұрынғыға
қарағанда артқандығын ай-
тады.

Көптен күткен қуаныштары-
мен бөлісуге келген ауыл тұ-
рғыны Ш.Сыздықова округ əкімі
Е.Саргизов пен мəслихат депу-
таты Ж.Серіковқа, барша көмек
қолын созып отырған тұлғала-
рға алғыс айтқан апамыздың
ізгі тілегіне қосылған көп ба-
лалы ана А.Дүйсенбекова су
құбырларын үйіне тегін енгізіп
берген мердігер А.Идрисовқа
өз алғысын білдіріп, қуанышы-
мен бөлісті. 

Жаңа жылдың алдында
үлкен қуанышқа кенелген ауыл
халқының шаттығы ұзағынан
болсын дейміз.

Б.ЖАКЕШОВА
Д.Торжановтың суреттері

С 20 по 22 ноября на территории
Карагандинской области, в том
числе в Бухар-Жырауском районе,
проходило оперативное профилак-
тическое мероприятие «Должник».
За три дня ОПМ «Должник» сотрудниками

административной полиции и местной полицейский
службы было взыскано административных штрафов на
сумму 1 млн. 429 тыс. тенге.

По факту злостного уклонения от уплаты админи-
стративных штрафов в отношении 17 человек были
возбуждены административные дела по статье 669
КоАП РК, к 9-и из них применено наказание в виде аре-
ста.

Отдел административной полиции УВД Бухар-Жы-
рауского района доводит до сведения населения о не-
обходимости своевременной уплаты
административных штрафов.

Напоминаем, что согласно статье 893 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях (далее – КОАП РК),
штраф подлежит уплате лицом привлеченным к адми-
нистративной ответственности не позднее 3-х суток со
дня вступления постановления в законную силу. Этот
срок определен как добровольное исполнение поста-

новления о наложении штрафа.
Согласно статье 883 КоАП РК, постановление по

делу об административном правонарушении вступает
в законную силу после истечения срока, установлен-
ного для обжалования постановления по делу об ад-
министративном правонарушении, то есть 10 дней.

Согласно статье 811 Кодекса об административных
правонарушениях РК, лица привлеченные к админи-
стративной ответственности имеют право оплатить 50
процентов от суммы наложенного штрафа в течение 7
суток с момента составления административного про-
токола, в порядке сокращенного производства. После
истечения указанного срока (7 дней) оплата штрафа
производится в полном объеме.

В случае неуплаты штрафа в течение 40 дней со дня
вынесения постановления о наложении администра-
тивного штрафа, административным Кодексом пред-
усмотрена принудительная мера удержания суммы
штрафа из заработной платы или иных доходов лица,
привлеченного к административной ответственности,
то есть постановление о наложении штрафа направ-
ляют для взыскания штрафа по месту работы лица,
привлеченного к ответственности, либо по месту, где
указанное лицо получает вознаграждение, пенсию или
стипендию.

В случае неуплаты штрафа в добровольном порядке

в вышеуказанный срок, административный материал
направляется для принудительного взыскания госу-
дарственным либо частным судебным исполнителям.
В соответствии со статьей 32 Закона РК «Об исполни-
тельном производстве и статусе судебных исполните-
лей», государственные и частные судебные
исполнители в рамках исполнительного производства
имеют полномочия в отношении лица, привлеченного к
ответственности, выставить ограничение на выезд за
пределы Республики Казахстан, изъять правоустанав-
ливающие документы, а также принять меры по до-
ставлению транспортных средств на штрафные
стоянки.

Кроме того, в рамках исполнительного производства
частным судебным исполнителем за работу по взыс-
канию штрафа удерживаются денежные средства в
размере 25 процентов от суммы наложенного штрафа,
который оплачивается правонарушителем помимо ос-
новной суммы штрафа.

Квитанцию об оплате штрафа в обязательном по-
рядке необходимо предоставить в отдел администра-
тивной полиции УВД района по адресу: п.Ботакара,
ул.Бухар жырау, 44.

Д.СЕКИШЕВ,
старший инспектор АП ОАП РУВД,

капитан полиции

ОПМ «Должник»

Құрылысқа су келді 
Құрылыс ауылында көптен күткен қуа-

ныш орын алды. Ауыл тұрғындарының күр-
меуі қиын мəселесі болған ауыз су жайлы
талап-тілектері елеусіз қалмай, қараша
айының басында басталған жөндеу жұмы-
стары аяқталып, ауыл халқы толықтай са-
палы ауыз сумен қамтамасыз етілді. 
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Сообщение
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Рес-

публике Казахстан» от 23 января 2001 года №148-II Бухар-Жырауская районная избирательная комиссия РЕШИЛА:
Зарегистрировать кандидатами в акимы:

Бухар-Жырауская районная избирательная комиссия

В Кушокы прошли публичные слушания

Публичные слушания прошли
с участием акима района Шагу-
рашида Мамалинова, руководи-
теля Департамента агентства
по регулированию естествен-
ных монополий по Карагандин-
ской области Армана
Утегенова, секретаря районного
маслихата Асхата Əли. На слу-
шаниях также присутствовали
депутат районного маслихата
Лашин Игликов, первый заме-
ститель председателя партии
«Нур Отан» Марат Нурланов,
руководители районных отде-
лов, представители обществен-
ного комитета местного
сообщества и другие. Проводил
публичные слушания ТОО
«Разрез Куу-Чекинский».

В своем вступительном слове
Арман Утегенов сказал, что 30
октября текущего года в
адрес Департамента агентства
по регулированию естествен-
ных монополий по Карагандин-
ской области поступила заявка
от ТОО «Разрез Куу-Чекинский»
на утверждение новых тари-
фов. Они будут утверждены в
ближайшее время и вступят в
действие с 1 января 2018 года.

Данные публичные слушания
проводятся в соответствии с
регламентом и нормами зако-
нодательства, в режиме откры-
тости, гласности и с учетом
мнения населения. Именно эта
процедура, в ходе которой каж-
дый житель поселка может вы-
сказать свое мнение, указать на
качество предоставляемых
услуг, что и будет влиять на
утверждение окончательных
сумм тарифов. Поэтому участ-
никам публичных слушаний
было предложено провести их
в активном ключе.
Далее с информацией перед
населением выступил директор
ТОО «Разрез Куу-Чекинский»
Марат Омаров. Он представил
расчеты на новые тарифы по
коммунальным услугам, предо-
ставляемым ТОО населению. 

Как известно, Куу-Чекинский
угольный разрез является гра-
дообразующим предприятием
для поселка. Именно он, кроме
своей прямой деятельности -
добычи угля, обеспечивает бес-
перебойную подачу тепла в
зимний период населению,
бюджетным организациям,

юридическим лицам и частным
предприятиям поселка Кушокы,
а также всем структурным под-
разделениям самого разреза,
передает и распределяет элек-
троэнергию, занимается пода-
чей воды
хозяйственно-питьевого на-
значения, отводом и очисткой
сточных вод.

Как отметил Арман Утегенов,
в данное время тарифы еще не
утверждены, в том числе и за
теплоснабжение. Для этого и
проводятся публичные слуша-
ния. Но необходимо учитывать
и тот факт, что существующий в
поселке тариф на тепло, один
из самых низких по области.
Это происходит за счет субси-
дирования затрат на содержа-
ние котельной корпорацией
«Казахмыс». Но это не основ-
ной вид деятельности этого
предприятия. На самом деле
при таком тарифе любое пред-
приятие убыточно. Если оно
убыточное, и у вас до сих пор
есть тепло, это означает, что
вас субсидируют, поясняет вы-
ступающий. Но любое пред-
приятие, если оно будет из года
в год убыточным, ничего хоро-
шего не достигнет. То есть в
один момент поселок может
остаться без тепла, без элек-
тричества, без воды, канализа-
ции. Из года в год
убыточность предприятия рас-
тет и в результате все это может
сказаться как на его работе в
целом, так и, соответственно,
на жизнеобеспечении всего по-
селка. Поэтому рост тарифов
неизбежен. Но насколько повы-
сятся тарифы, пока неизвестно,

экономическая экспертиза еще
не завершена. Решение об
утверждении тарифов будет
принято позднее и будет прини-
маться с учетом мнения насе-
ления и всех расчетов.
Результаты будут объявлены и
опубликованы в СМИ. Но могу
заверить всех, что такого высо-
кого тарифа не будет, так как
предоставленными расчетами
на затраты он не подтвержда-
ется, сказал Арман Утегенов.
Население, естественно же
против новых цен. Об этом жи-
тели поселка высказывались у
микрофона. Так, пенсионерка
Юлия Грибановская сказала,
что надо учитывать разные
слои населения. К примеру,
пенсионеры, получающие ми-
нимальную пенсию, а таких в
поселке немало, инвалиды,
просто не смогут оплачивать
такие счета. Слова Юлии Гри-
бановской поддержали и Б.Шу-
менбаев, У.Махимова,
М.Искакова, Б.Оспанов, Л.Сар-
сенова. Все просят учитывать
заработные платы и пенсии жи-
телей при утверждении тарифа.
Поселок Кушокы практически
единственный в районе, где
есть центральное отопление. И
надо отдать должное угольному
разрезу, что сохранили и
столько лет содержат котель-
ную. По мнению населения, та-
рифы повышать надо, но не
намного.

Было высказано много и дру-
гих различных мнений, все они
взяты во внимание. 

Так, житель Сунгат Бекенов
сказал, что из 4,5 тысяч насе-
ления поселка Кушокы рабо-

тающих чуть более тысячи че-
ловек. Многие жители вынуж-
дены трудиться вахтовым
методом, оплачивая из зара-
ботка проезд и питание. Пен-
сионеры и уязвимые слои
населения тоже не в состоянии
будут оплачивать большие
суммы за коммунальные
услуги. Все это необходимо
взять во внимание при утвер-
ждении новых тарифов.
Благодаря угольному разрезу
поселок Кушокы пережил и
более сложные времена в 90-е
годы.

Сегодня в поселке Кушокы 10
многоэтажных домов. Если кто-
то из жильцов не сможет опла-
чивать коммунальные услуги,
дома или подъезды могут быть
полностью отключены от отоп-
ления. Этого допустить никак
нельзя. Необходимо думать о
будущем поселка, о наших
детях и внуках. Поэтому пен-
сионер призвал угольный раз-
рез не отворачиваться от нужд
населения. И решить данную
проблему безболезненно для
жителей поселка.

Аким района Шагурашид Ма-
малинов, выступая на встрече,
отметил, что главное - это со-
хранить работу угольного раз-
реза. В планах есть и такой
рассматриваемый вариант,
чтобы выйти с предложением к
корпорации «Казахмыс» для за-
ключения меморандума на бли-
жайшие пять лет. Для решения
этого вопроса само население
должно создать инициативную
группу.

Т.КУРБАНОВА

21 ноября в поселке Кушокы состоялись
публичные слушания по рассмотрению
заявок по утверждению проекта тарифов
и тарифных смет на услуги передачи и
распределения электрической энергии,
услуги подачи воды по
распределительным сетям, услуги отвода
сточных вод, а также услуги
производства, передачи, распределения и
снабжения тепловой энергии.
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В режиме повышенной готовности
(Окончание. Начало на 1

стр.)

Так, согласно Плана меро-
приятий по предотвращению
негативных последствий павод-
ковых периодов, разработан-
ного до 2020 года, на данный
момент выполнены следующие
пункты, в том числе приобре-
тена полевая палатка «Памир»
вместимостью до 20 человек,
установлены локальные си-
стемы оповещения в 4 населен-
ных пунктах (селах Ботакара,
Каражар, Шешенкара и Байка-
дам), в 2018 году планируют
установить в трех населенных
пунктах. Кроме того, восстанов-
лена после паводка и отремон-

тирована дорога к селу
Сартобе, установлено 8 водо-
пропускных колец диаметром 1
м, на ремонт дороги из бюджета
было выделено 30 млн. тенге.
Проведен ямочный ремонт на
автодороге села Каракудук, от-
ремонтированы водопропуск-
ные трубы, 7 км дороги
отсыпаны щебнем, требуется
отсыпать щебнем еще 4 км. Как
отметил выступающий, из-за
большого потока машин, гру-
женных углем, дорога пол-
ностью пришла в негодность и
теперь здесь нужен капиталь-
ный ремонт.

Не в полном объеме выпол-
нены следующие запланиро-
ванные мероприятия:  ремонт
моста через реку Нура на авто-
дороге «Караганда-Тогызкудук-
Ботакара», ремонтные работы
только начались, срок оконча-
ния – 2018 год. Что касается
среднего ремонта дороги к селу
Солонички, то в середине авгу-
ста месяца текущего года были
проведены работы по отсыпке
подъездной дороги к селу Со-
лонички и Учетный квартал 117,
а также 3 км подъездной дороги
от станции Сортировочная и до
развилки села Солонички,
оставшаяся часть – 5 км - оста-
лась незавершенной, не выпол-
нен также текущий ремонт
автодороги к селу Волковское,
сказал Д.Мухамеджанов.

Также выступающий со-
общил, что совместным прика-
зом министров энергетики, по
инвестициям и развитию, внут-
ренних дел и сельского хозяй-
ства  разработана и
утверждена Дорожная карта
«Комплекс мер по предупреж-
дению и устранению паводко-
вых угроз на 2017-2020 годы», в
которую включено: строитель-
ство дамб для защиты сел Чка-
лово и Садовое; проведение
дноуглубительных и берего-
укрепительных работ на реке
Нура; строительство дамб для
защиты поселка Г.Мустафина,
сел Жастлек, Петровка, Жана-
талап, Шешенкара, Андренни-
ковка, Кызылжар, Первое Мая,
Сартобе, Умуткер, Асыл. Кроме

того, запланирован ремонт двух
аварийных мостов через реку
Сокур на автодороге «Кызы-
лорда-Павлодар-Сарань» и
через реку Откельсыз на авто-
дороге «Караганда-Ботакара-
Акбел-Умуткер», а также
устройство водопропускных
труб на автодорогах «Кара-
ганда-Уштобе-Курлус», «Кара-
ганда-Аягуз- Белагаш-Керней-
Семизбуга» и подъезд к селу
Волковское.

Согласно Дорожной карты, в
текущем году  построены загра-
дительные защитные валы
общей протяженностью 5,8 км в
селах Чкалово (2,2 км) и Садо-
вое (3,6 км), а также установ-
лены габионы протяженностью

1856 м, на данный момент уста-
новлено 836 метров загради-
тельных конструкций, все
работы планируют завершить к
25 ноября.

Что касается дно- и берего-
углубительных работ на реке
Нура, то управлением природ-
ных ресурсов объявлен конкурс
по разработке проекта «Сана-
ция реки Нура вблизи сел Чка-
лово, Садовое
Бухар-Жырауского района,
вблизи г.Темиртау, села Май-
оровка и Тассуат Нуринского
района» стоимостью 33 млн.
тенге, на данном этапе начаты
топографические съемки мест-
ности реки Нура. Остальные
мероприятия перенесены на
следующий год, уточнил Д.Му-
хамеджанов.

Кроме того, силами акиматов
сельских округов, в рамках под-
готовки к весеннему паводку
проведены противопаводковые
мероприятия, в том числе в
п.Г.Мустафина расчищен водо-
пропускной арык, сооружен за-
щитный вал вдоль арыка
протяженностью 700 м; в селах
Ынтымак и Белагаш возведены
защитные земляные валы про-
тяженностью 1 км и 600 м соот-
ветственно. Защитный вал
также возвели в селе Кызылжар
– 1,2 км, в селах Асыл – 400 м,
Каражар – 100 м. 

Несмотря на то, что акимам
сельских округов, сел и посел-
ков в рамках 2-х месячника по
санитарной очистке было по-
ручено произвести расчистку
водопропускных колец, труб, а
также прочистить арыки, не все
акиматы выполнили данное по-
ручение, говорит Д.Мухамеджа-
нов. Соответствующую работу
провели акимат поселка Бота-
кара, расчистив от мусора
арыкы – 2,5 км, водопропускные
кольца и трубы – 22 шт., анало-
гичные работы выполнил также
и акиматы п.Кушокы, Уштобин-
ского, Петровского, Белагаш-
ского с\о. По сей день не
приступили к выполнению этих
работ 8 акиматов сельских
округов и сел.

Между тем, председатель

районной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации ЧС,
аким района Ш.Мамалинов го-
ворит о важности проведения
мероприятий по подготовке к
весеннему паводку.

- Климат меняется, и сегодня
нельзя полностью предугадать,
сколько осадков выпадет зимой
и какой будет весна, поэтому
уже сейчас надо принять все
превентивные меры и быть го-
товыми к возможным паводкам,
- говорит Шагурашид Калиевич.
В этой связи аким района счи-
тает необходимым опорожнить
плотины, которые создают пря-
мые риски затопления населен-
ных пунктов, прочистить
водопропускные трубы под ав-
томобильными дорогами, про-
вести также другие
упреждающие мероприятия.  

Серьезную озабоченность у
акима района вызывает и Са-
маркандское водохранилище,
находящееся на балансе КОФ
РГП «Казводхоз». Руководи-
тель района вновь заострил
внимание на необходимости из-
менения Правил эксплуатации
и снижения «мертвого» уровня
со 175 млн. кубов до 100 млн.
кубов и ниже – до 30 млн.
кубов, настаивая, что у основ-
ного потребителя воды – ме-
таллургического завода – есть
альтернативный источник водо-
забора.

- Не ставьте интересы завода
выше интересов населения, -
подчеркивает аким района
Ш.Мамалинов, обращаясь к
представителю КОФ РГП «Каз-
водхоз». - На сходах жители сел
Садовое и Чкалово открыто за-
являют, что их дома затапли-
вают из-за Самаркандского
водохранилища, обвиняя
ваших специалистов в непро-
фессионализме и некомпетент-
ности. И утверждение, что из-за
снижения «мертвого» объема
приостановятся многие про-
изводства в г.Темиртау, в том
числе и металлургический
завод, не соответствуют дей-
ствительности. 

После долгих споров и убеж-
дений представитель КОФ РГП
«Казводхоз» пообещал всесто-
ронне и тщательно изучить во-
прос, касающийся Правил
эксплуатации водохранилища.

Прокурор района Ж.Сызды-
ков обратил внимание и.о.руко-
водителя КГП «Караганды су
коймалары» К.Оспанова на
укомплектование и расширение
штата специалистами-гидротех-
никами. Как выяснилось, на ба-
лансе КГП в 2016 году было 26
плотин, а в этом добавилось
еще 10, из них 10 находятся в
нашем районе. При этом в
штате предприятия всего один
инженер-гидротехник, одно
место остается вакантным – не
могут найти специалиста. Од-
нако, по мнению прокурора рай-
она, этого недостаточно.

- Весенние паводки послед-
них лет выявили проблему от-
сутствия квалифицированных
кадров – специалистов гидро-
техников. Когда обследуются
водоемы, в том числе и с уча-
стием сотрудников прокура-
туры, единственный
гидротехник КГП «Караганды су
коймалары» не принимает уча-
стие в этих обследованиях, мо-
тивируя тем, что просто не
успевает осмотреть все пло-
тины, находящиеся на балансе
предприятия. Мы же – работ-
ники прокуратуры, акимата, от-
дела ЧС - не специалисты и
обследование проводим только
визуальное. Надо серьезно за-
няться расширением штата
предприятия инженерами-гид-
ротехниками, не откладывая
этот важный вопрос на потом, -
говорит прокурор района Жан-
дос Сыздыков.

Аким Шешенкаринского с\о
Серик Ускембаев считает, что
на гидропосту Ащисуйского во-
дохранилища в дни весенних
паводков должно быть органи-
зовано круглосуточное де-
журство,  в ходе которого
осуществлялись бы замеры, а
не перекладывали важную ра-
боту на местных акимов. 

Немало вопросов на заседа-
нии было адресовано предста-
вителям дорожных
предприятий. Речь шла о затя-
нувшемся на несколько лет ре-
монте моста на областной
трассе близ села Курама, пере-

ливах на автодорогах как рес-
публиканского, так и
областного, местного значения,
о необходимости ремонта дю-

бинга на автодороге «Кызы-
лорда-Павлодар», а также о
низкой пропускной способности
моста через реку Нура возле
Петровки и др.

Следующим вопросом пове-
стки дня заседания рассмот-
рели задачи по
предупреждению и реагирова-
нию на ЧС в зимний период.

С информацией по данному
вопросу выступил начальник
отдела по ЧС Нурмухамед Ин-
туев.

Докладчик сообщил, что с 1
ноября распоряжением акима
района территориальная под-
система гражданской защиты
переведена в режим повышен-
ной готовности, утвержден со-
став оперативного штаба и
разработан план мероприятий
по защите населения в зимний
период.

Подобные планы необходимо
разработать в каждом сельском
округе, селе, поселке, согласо-
вав их с отделом ЧС и район-
ным акиматом, подчеркнул
Н.Интуев.

В плане 28 пунктов, которые
включают в себя обеспечение
бесперебойного функциониро-
вания систем жизнеобеспече-
ния населенных пунктов
района, своевременную рас-
чистку дорог в зимний период.
Среди других пунктов плана
акимам сельских округов, сел и
поселков в срок до 10 ноября
поручено завершить комплекс
мер по приведению в готов-

ность органов управления, сил
и средств, а также обеспечить
запас необходимых резервов
продовольствия, медикамен-
тов, ГСМ, предметов первой не-
обходимости. Также речь шла о
готовности пунктов обогрева
для принятия пострадавших
при возникновении ЧС в зимний
период.

Выступающий обратил вни-
мание и на то, что вопрос ин-
формирования населения о
штормовых предупреждениях и
закрытии автодорог один из
самых важных, подобные со-
общения нельзя игнорировать,
и акимы на местах должны
обеспечить широкое информи-
рование населения об измене-
ниях погоды. А для этого
акимам рекомендовано разра-
ботать алгоритм оповещения,
не забыв при этом отгонные
участки.

Коснулся начальник отдела
по ЧС и исполнительской дис-
циплины, отметив, что ряд аки-
мов игнорируют поручения, не
предоставляют в срок запраши-
ваемую информацию. Это аки-
мат поселка Ботакара,
Ростовский, Тогызкудукский,
Кызылкаинский сельские
округа, которые по сей день не
предоставили Планы меро-
приятий на зимний период.

Отдельные недостатки были
выявлены и в ходе проведен-
ных 9-10 ноября республикан-
ских командно-штабных учений
«Кыс-2017». 

На сбор штаба не явились
отдел сельского хозяйства,
отдел архитектуры и ДЭУ-1,
смотр сводного отряда проигно-
рировали отдел предпринима-
тельства, ДЭУ-1, при
подведении итогов учений от-
сутствовали руководители, от-
делов сельского хозяйства,
предпринимательства и про-
мышленности, внутренней по-
литики, ДЭУ-45, ДЭУ-1, сказал
Н.Интуев, отметив, что недис-
циплинированность со стороны
руководителей служб граждан-
ской защиты напрямую влияет
на оперативность реагирования
при ЧС.

Кстати,  руководителям и
представителям дорожных
предприятий на заседании
было задано много вопросов. В
основном вопросы касались
оперативной расчистки дорог
после буранов, а также вывозке
снега вдоль автодорог в черте
населенных пунктов. И.о.акима
Петровского с\о Т.Елюбаев, ру-
ководитель отдела ЖКХ, ПТ, АД
Б.Дюсекеев заострили внима-
ние руководителей ДЭУ на не-
обходимости своевременной
вывозки снега за пределы насе-
ленных пунктов, не сталкивая
его к жилым домам, гаражам,
тем самым блокируя проезд и
проход, что мы ежегодно на-
блюдаем в селах Байкадам,
Петровка и в других населен-
ных пунктах.

Аким района Ш.Мамалинов
считает, что дороги в зимний пе-
риод не должны перекры-
ваться, а при наших снежных
метелях дорожным предприя-
тиям без специальной техники
– шнекороторных снегоочисти-
телей на дорогах не спра-
виться. 

Далее на заседании были
рассмотрены и другие вопросы
повестки дня, по ним  даны кон-
кретные поручения.

Подводя итог заседанию,
председательствующий – аким
района Ш.Мамалинов отметил
важность рассмотренных во-
просов и призвал присутствую-
щих проникнуться
ответственностью.

А.ЖУМАКАЕВА
На фото Д.Торжанова:

участники заседания; Н.Ин-
туев; Д.Мухамеджанов.
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Қараша айының 15-сі күні До-
скей ауылдық округінде қатты
тұрмыстық қалдықтарды жою
жəне өңдеу мəселесі бойынша
ауыл тұрғындарымен кездесу
өтті. Өзекті мəселеге айналған
тақырыпты ортаға салған кезде-
суде бос орындардың көп
болуы-тұрғындарды  алаңдат-
пайтындығын көрсетті.

Кездесуге ауданымыздағы бі-
рқатар елдімекендердегі қоқыс
мəселесін шешуге мүмкіншілік
беретін «Жан-Ару» жеке кəсіп-
керлігінің директоры Бақтығали
Айжігітов арнайы келіп, қатысу-
шыларды керекті ақпараттар-
мен таныстырды.

Көкпекті ауылында бой көте-
ріп отырған тұрмыстық қатты
қалдықтарды жою мен өңдеуді
қолға алатын зауыт жеке кəсіп-
керлік есебінен салынып, оны
пайдалануға беру арқылы бі-
рқатар елдімекендерді мезі қы-
лған қоқыс мəселесінің
шешілуіне жол ашып отыр. 

- Ауылымыз үшін өзекті мə-
селе болып отырған қоқысты
тазалау жұмыстары бойынша
жүргізілген сенбіліктердің көр-
сеткіші төмен екендігін білесіз-
дер. Осыған орай біз
«Жан-Ару» жеке кəсіпкерлігімен
келісе келе, əр үйден шыққан
тұрмыстық қалдықтарды қап-
шықпен жинауды қолға алсақ,
ауыл ішіндегі қоқыс қалдықта-
рынан арылатын едік, - деді До-
скей ауылдық округінің əкімі
Ə.Байгожин. 

Кəсіпорын басшысының ай-
туынша Алматы облысында не-
гізгі бөлімшесі орналасқан
зауыт қатты тұрмыстық қалдық-
тарды өңдеу циклін толықтай

жүзеге асырып отыр. Барлық
техникалық жабдықтарын да-
йындап, жұмысын бастаудың
алдында жұртшылықпен тығыз
қарым-қатынас орнатып жүрген
Б.Айжігітов Доскей ауылы бо-
йынша арнайы график құрып,
аптасына бір рет арнайы маши-
налар қоқыс салынған қапшық-
тарды жинап алуды бастайды.
Көрсетілер қызмет түрінің ақы-
сына келер болсақ, айына адам
басына 200 теңге көлеміндегі
тарифтік мөлшері ауыл жұрт-
шылығы арасында қызу та-
лқыға түсті.

- Адам басына 200 теңгеден
төленсе, оған қапты өзіміз
сатып алатын болсақ, онымен
қоса қоқыс мөлшерімен ақысы
сəйкес келмейді. Мəселен, мен
екі қап қоқыс шығарсам, көршім
10 қап шығарса құны бір бо-
лады дейсіз, неге қызмет ақы-
сын қап санына төлемеске
деген Б.Арғынбаеваға:
- Бұл аудан бойынша бекітілген
тариф мөлшері. Біздің ұсынып
отырған қызметіміз міндетті
нəрсе емес. Бұл жерге келіп,
сіздермен кездесу өткізіп от-
ырған мақсатымыз - сіздерге
көмек көрсету. Əрі қарайғы
ауыл тазалығын сақтау,- деп
жауап берді Б.Айжігітов.

- Адам басына 200 теңге
деген көп балалы отбасыларға
үлкен шығын əкелетіндігін ес-
керсек екен, бұндай отбасыла-
рға көмек бола ма, - деген сұрақ
қойған Ж.Хамитжановтың сауа-
лына көп балалы отбасыларға
қызмет құны қарастырылып,
көмек көрсету қолға алынады
деді кəсіпорын басшысы.

Қызмет құнының бағасына ке-

лісімге келе алмаған ауыл жұрт-
шылығының əрқайсының жеке
пікірі тыңдалып, жеке кəсіпкер-
лікпен шартқа отырмаймыз, жы-
лына бір рет көлік жалдап
шығарамыз дегендер болса, біз
өзіміз бақылауға алып, есігінің
алдында жатқан қоқысы болса
айыппұлын салып беруге учас-
келік полиция инспекторы Қ.Ка-
лелов дайын екендігін айтты.

Көкпекті, Доскей ауылда-
рында өткен кездесулер басқа
да ауылдық жерлерде жалға-
сын таппақ. 

Біз күнделікті қоқысқа тастап
жүрген күн сайынғы тұрмыстық
қалдықтар - пластмасс құтыла-
рымыз жер бетінде 500 жылға
дейін, полиэтилен пакеттеріміз
200 жылдан астам уақыт бойы
шірімей, консерві қалбырлары
мен шыны сынықтары 1 мың
жылға дейін жер қойнын ластап
жататынын сіз білесіз бе?
Осындай зардабы көп қалдық-
тарды жинап, өңдеуді қолға
алып отырған кəсіпкерліктің
ашылуы ауданымыздың маңа-
йында жыл сайын қозғалып
жүрген мəселелердің шешілуіне
үлкен көмек көрсетеріне сенім-
мен қараймыз. 

Кешегі ата-əжеміздің тəрбие-
сінде “судың да сұрауы бар“ деп
сіңіріп өскен едік. Бала күні-
мізде «нан қоқымын шашпаң-
дар, жерде жатса қастерлеп,
торғайларға тастаңдар» деген
өлең шумақтарын жаттап,  бар-
лығын да қадір тұтатын едік.
Қазіргі таңда тек қана қатты тұр-
мыстық заттарды ғана емес,
нанның да шашылып жатқанын
көргенде тоқшылыққа шүкірші-
лік етуді ұмытқандығымыз ба
деген ойға қаламын.

Қазақтың киелі мекені, адам-
гершілік қасиеттің ордасы -
ауылдағы жұртшылықтың қоқыс
қалдықтарынан зардап шегіп
отырған жер анамызды ойла-
мағандығына қайран қалдым.
Біз күнделікті тастап жүрген
қоқыстан тек қана жер ана
емес, табиғат, өзіміз де зардап
шегіп жатқанымызды ұмытпа-
йықшы.

Б.ЖАКЕШОВА
Д.Торжановтың суретте-

рінде: президиум; залдан
сұрақ.

Атаулы əлеуметтік
көмек жаңа формат
бойынша беріледі

Мемлекет бас-
шысы əлеуметтік
қорғаудың атаулы
жағын күшейте от-
ырып, оның тетік-
терін жетілдіру
жөнінде міндет
қойды, яғни əлеу-

меттік көмек тек қана нақты мұқтаж аза-
маттарға ұсынылатын болады.

«100 нақты қадам» жоспарында жəне Елбасының биылғы
жылғы халыққа Жолдауында берген тапсырмаларын орындау
мақсатында 2018 жылдан бастап еңбек жəне қамсыздандыру
саласында бірқатар бағдарламалар іске асқалы отыр. Соның
бірі - 2018 жылдың қаңтарынан енгізілетін жаңа форматтағы
атаулы көмек, қазіргі қолданыстағы үш түрлі əлеуметтік көмек-
тердің орнына (көп балалы отбасыларға берілетін арнаулы жəр-
демақы, 18 жасқа дейінгі балаларға арналған жəрдемақы жəне
мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек) жаңа форматтағы атаулы
əлеуметтік көмек түрі енгізілмек. Атаулы əлеуметтік көмек
шартты жəне шартсыз ақшалай жəрдем деп екі түрге бөлінетін
болады.

Шартты ақшалай көмек құрамында еңбекке жарамды кем де-
генде бір мүшесі бар отбасыға əлеуметтік келісім шарт жаса-
сқан жағдайда, сонымен қатар, отбасының барлық еңбекке
жарамды мүшелері жұмыспен қамту шараларына міндетті
түрде қатысқан жағдайда беріледі.

Шартсыз ақшалай көмек, құрамында еңбекке жарамсыз мү-
шелері бар отбасыларға (мысалы, қарт зейнеткерлер мен мүге-
дектер отбасы) немесе еңбекке жарамды мүшелері еңбекпен
қамту шараларына белгілі бір себептермен қатыса алмайтын
отбасыларға (мысалы, мектеп жасындағы балалары бар жа-
лғызбасты ана) беріледі. Мұндай отбасылардан жəрдемақы
алуы үшін жұмыспен қамту шараларына міндетті түрде қатысу
талап етілмейді.

Атаулы əлеуметтік көмектің мөлшері отбасының жан басына
шаққандағы орташа табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен 50 %
төмен (бүгін – 40 %) əрбір отбасы арасындағы айырма түрінде
есептеледі.

Əлеуметтік келісім шартқа қол қоя отырып, тараптар өзара
жауапкершілікті мойындарына алады - əлеуметтік қызметтер
жұмыспен қамту шараларын қарастырып, жəрдемақы төлесе,
отбасының еңбекке жарамды мүшелері жұмыспен қамту шара-
ларына адал ниетпен қатысады.

Тұлғаларға тектен тек ақшалай көмек ұсынылмайды, оған жұ-
мысқа орналасуға көмек беріледі, қайта даярлау мен кəсіби бі-
ліктілігін арттыру үшін əртүрлі курстарға жіберіледі. Осылайша,
отбасының кедейлік жағдайынан шығу мүмкіндігі ынталанды-
рылады.

З.ЖЕКСЕНБАЕВА,
халықты жұмыспен қамту 

орталығының маманы 

На мероприятии, на котором
присутствовали представители
общественности и СМИ, были
рассмотрены проблемные во-
просы оказания государствен-
ных услуг ЦОНами. Желающие
могли задать свои вопросы на
последующем брифинге. 

Поделились на рабочем со-
вещании и планами госкорпо-
рации. Совместно с
Министерством информации и
коммуникаций планируется
реализация сервиса по предо-
ставлению справок государст-
венным органам и частным
организациям посредством
портала «электронного прави-
тельства» при подтверждении
разрешения услугополучателя.
Данная мера позволит исклю-
чить непосредственное уча-
стие работников ЦОНа в
процессе оказания услуги.
Гражданин будет самостоя-

тельно принимать решения по
предоставлению персональной
информации посредством
SMS-сообщения.

Реализация сервиса по пре-
доставлению справок госу-
дарственным органам и
частным организациям, в том
числе банкам второго уровня,
позволит сократить выдачу
электронных справок на 21,5
млн. Например, в настоящее
время при назначении пособий
требуется предоставлять
справки о номере банковского
счета. Благодаря интеграции
отпадет необходимость в полу-
чении данной справки услуго-
получателем. 

В целом, в рамках реализа-
ции программы «Цифровой Ка-
захстан», госкорпорацией
совместно с государственными
органами проводится масштаб-
ная работа по переходу на про-

активное оказание услуг. В бу-
дущем будет исключено физи-
ческое обращение путем
автоматического изменения
данных в информационных си-
стемах.

После совещания участники
смогли увидеть работу обнов-
ленного ситуационного анали-
тического центра. Недавняя
модернизации ситуационного
центра позволила не только
вывести на новый уровень
контроль за качеством оказа-
ния государственных услуг, но
и обновить оборудование и
технику, а также создать более
комфортные условия работы
для его сотрудников. Работ-
ники ситуационного центра
«Правительства для граждан»
ведут постоянное видеонаблю-
дение центров обслуживания
населения. На сегодняшний
день к ситуационному центру
подключены все фронт-офисы
центров обслуживания населе-
ния.

Отдел №2
Бухар-Жырауского

района Департамента
«Центр обслуживания
населения – филиала

НАО «Государственная 
корпорация» 

Правительство для граж-
дан»  по Карагандинской

области

По вопросам совершенствования
работы ЦОНов

7 ноября 2017 года состоялось рабочее со-
вещание по вопросам совершенствования
работы центров обслуживания населения
с участием Министра информации и ком-
муникаци Даурена Абаева и председателя
правления государственной корпорации
«Правительство для граждан» Аблайхана
Оспанова. 

Ауыл тазалығы өзіміз үшін
Ауыл келбетін көріксіз, ұсқынсыз қылып
көрсететін күл-қоқыстан арылу бүгінгі
күннің өзекті тақырыптарына айналғалы
қашан. Елімізде өнеркəсіптің дамып,
адамзаттың кемел өмірге талпынысы
жоғарылаған сайын экологиялық ахуалы
төмендеуде. Кешегі ауасы таза, көк
шалғынаға оранған ауыл бүгінде күл-қоқыс
астында қалып, жергілікті атқарушы билік
бұл мəселені шешуде барын салғанымен,
машақаты əлі де бітер емес. 
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Күн тəртібіне Тұзды ауылдық
округі тұрғын үй коммуналды
шаруашылығының өзекті мəсе-
лелері қойылыпты. Осы меке-
менің басшысы Б.Дүйсекеев
ауылдық округ бойынша дайын-
дап əкелген баяндамасын тың-
даушылар назарына ұсынды. 

Тұрғын үй коммуналды ша-
руашылығы адамдар өмірінде
маңызды орын алады. Басқа
елді мекендермен қарым-қаты-
нас адам үшін өте керек. Осы-
лардан бастау алып,  басқа
маңызды мəселелер өрбиді.

Ауылдың ардагерлер кеңесі-
нің  төрайымы Л.Колчина авто-
бус қатынасы алаңдататынын
айтып, автобус жүргізушісі кесте
бойынша жұмыс істей ме, кейде
ол ауылға кіруден бас тартады
деген сұрағын қойды. Болат
Жүкенұлы маршрут жүргізушісі-
мен мəселелер орын алған,
қазіргі таңда маршрут жаңар-
тылды деген жауабын берді. 

Л.Смолякова атты азаматша-
ның ауылда автобус аялдама-
сын қоюға бола ма деген
сұрағына жергілікті бюджет есе-
бінен қоюға болады деген
жауап берілді. Н.Михалева
өткен қыста қар тазалау жұмы-
стары күрделі болғанын атап
өтті. Аудандық мəслихат депу-
таты өзінің қар тазалаумен ай-
налысқанын, бірақ Тұздыға
жəне Ескі Тұздыға кіре беріс
жолдар аудандық маңызы бар
“Ақтау-Бастау-Теміртау“ бағы-
тындағы жолдарға жататын-
дығын, олардың бойын “Рыжих”
ШҚ тазалауы керек екендігін
жуырда білгенін айтты. Осы
жолдарды тазалау үшін
“Рыжих” ШҚ-мен келісім шарт
жасалғандығы жөнінде Б.Дүй-
секеев атап өтті.

Ауылдағы екі қабатты он екі
пəтерлі үйде тұратын А.Бабич
атты тұрғын үйде жазғы уақытта
су болмайтынын айтып, ренішін
білдірді. Баяндамашы бұндай
мəселе тек қана бұл ауылда
емес екенін, үй жоғарыда орна-
ласқандықтан, жазғы уақытта
көкөністер суарылатындықтан,
су ол жаққа жетпей жатады
деді. Ж.Бердібекова жергілікті
қоғамдастық мүшесі болып та-
былатынын, суды пайдала-
нғаны үшін жиналған қаражат
неге жолдарды тегістеу мен  су
құбыры жарылғанда алынған-
дығына түсінбейтіндігін сұрады. 

Шагурашид Қалиұлы су жар-
наларының коммуналды қыз-
меттерге жұмсалуы қажеттігін
айтты. 

Аудандық орталық аурухана
директорының орынбасары
Айгүл Мергенбаева бүгінгі таң-
дағы Тұзды ауылының медици-
налық пунктінің ахуалын, тегін
дəрі-дəрмек жайында əңгімелеп
берді. Ауыл тұрғындарының
басым көпшілігі медициналық
көмек көрсетілу жағдайының
сын көтермейтінін, жедел жəр-
дем бензин құюды талап ететі-

нін,  80 жасқа толған адам-
дарды ауруханаға алмайтында-
рын, балалардың аптечкасы,
үш жасқа дейінгі дəрі-дəрмек
берілмейтінін, қаладағы тəжіри-
белі балалар дəрігеріне жол-
дама ала алмайтынын, жойылу
уақытына бір-екі апта қалғанда
тегін дəрі-дəрмек берілетінін,

Ғ.Мұстафин кентіндегі дəрігер-
дің телефон көтермейтінін, ауы-
рып қабылдауға барғанда
терапевт дəрігердің болмайтын-
дығын, тағы көптеген мəселе-
лерді - С.Исабеков,
Н.Михалева, А.Минчик, А.Мак-

симова, т.б. ренішпен айтты.       
Ауылдың мал дəрігеріне

деген тұрғындардың сауалы көп
болды. Бұзаулау уақыты өте
жақын қалған сиырды егуге кел-
ген дəрігер туралы, осыдан он
екі жыл бұрын бруцеллезге
шыққан сиырды басқа жерге
апарып, 6 рет төлін алғанын,
осыдан кейін түрлі сынамалар
алған, оны тексерген адамдарға
қалай сенуге болады деген
ауыл тұрғыны О.Галатонованың
реніші тыңдалды. Мал дəрігері
малдың паспорттарын вакцина-
лау туралы деректер енгізу үшін
жинап алып, олар кейіннен 1-
Май ауылындағы гаражда та-
былғаны, осының салдарынан

сиыр сатуда көптеген қиындық-
тар кездескен тұрғынның рені-
шіне де куə болдық. 

Аудан басшысы ауданымыз
бойынша ветеринариялық
ахуал жайын əңгімелеп, сырт-
тан мал əкелуге болмайтынын
қатаң тапсырды.

Кездесуде мұнан басқа ау-

дандық жұмыспен қамту жəне
əлеуметтік бағдарламалар бөлі-
мінің басшысы Л.Күнісбекова,
мəдениет жəне тілдерді дамыту
бөлімінің басшысы Е.Найман-
бай, ветеринарлық станция бас-
шысы М.Ыбышев т.б. өз

салалары бойынша есеп берді,
жаңашылдықтармен таны-
стырды. Қойылған сұрақтар бо-
йынша жауап берді. 

Жиын барысында сонымен
бірге ауылға клуб ғимараты
қажет екені, медициналық пунк-
тке су құбырын тарту, төбесін,
алдын жөндеу қажеттігі, 2018
жылы мектепке жөндеу жұмы-
стары өтетіні, ауыл көшелерін
жарықтандыру мəселесін шешу
жөнінде айтылды. Əр мəселе
бойынша тиісті басшыларға
тапсырмалар берілді. 

Қ.АХМЕТОВА
Д.Торжановтың суретте-

рінде: президиум; залдан көрі-
ніс.

Госуслуги:
прозрачно и открыто

В Карагандинской области с рабочей
поездкой побывал зампредседателя
Агентства РК по делам
государственной службы и
противодействию коррупции.
Заместитель председателя
Агентства РК по делам
государственной службы и
противодействию коррупции Алик
Шпекбаев совершил рабочую поездку в
Карагандинскую область. В течение
трёх дней он побывал в нескольких
госучреждениях. В частности, в
миграционной полиции и
регистрационно-экзаменационном
отделе, Управлении государственных
доходов, ЦОНах Караганды и Темиртау,
Карагандинском экономическом
университете Казпотребсоюза,
поликлинике №3, Специализированном
центре обслуживания населения и
других.

Алика Шпекбаева интересовало качество оказания госу-
дарственных услуг и создание благоприятных условий для по-
сетителей. Во время этих посещений были выявлены
недостатки. Например, нерациональное использование по-
мещений в зданиях, которые занимают государственные уч-
реждения.

- У некоторых руководителей имеются отдельные комнаты
отдыха с туалетом, ванной, запасными выходами. Более
того, аналогичные комфортные условия организовали и их
заместители. А всё это идёт вразрез с действующим зако-
нодательством. Отдельные приёмные предусмотрены
только для руководителей областного уровня. И то по нор-
мативам площадь приёмной не должна превышать 10 квад-
ратных метров, а кабинетов руководителей - 20 м2. Но, к
примеру, в Регистрационно-экзаменационном отделе УАП
ДВД Карагандинской области очень большие приёмные.
Кроме того, в этом здании есть полупустые помещения.
Зачем это нужно? Получается, мы просто отапливаем воз-
дух? С этим необходимо разобраться, - сказал Алик Шпек-
баев, резюмируя увиденное.

17 ноября в акимате Карагандинской области также со-
стоялось заседание областной комиссии по вопросам проти-
водействия коррупции. На нём, в частности, шла речь о том,
что основной способ профилактики коррупционных проявле-
ний в сфере государственных услуг - это максимальное
ограничение контактов населения с чиновниками.

Заместитель директора Дирекции оказания государствен-
ных услуг НАО «Государственная корпорация «Правитель-
ство для граждан» Шокан Абдильманов озвучил цифры,
которые иллюстрируют работу ЦОНов.

- В Карагандинской области в 2016 году было оказано более
2 млн 800 тысяч госуслуг. Из них 71 % - в электронном виде.
За 10 месяцев этого года всего оказано 2 млн 800 тысяч го-
суслуг, из них 1 млн 900 тысяч - в электронном виде. Это го-
ворит о том, что за два года огромное количество людей всё
же пришли в ЦОНы зря. Необходимые им услуги можно было
получить в электронном виде. В будущем мы хотим создать е-
ЦОНы, и необходимо работать в этом направлении, - сказал
Шокан Абдильманов.

По мнению Алика Шпекбаева, в действующих ЦОНах не-
обходимо оптимизировать работу залов ожидания: «…И по-
мимо этого, разработать режим работы во время обеденного
перерыва. Чтобы работа не прерывалась для удобства посе-
тителей, приходящих в обеденное время. Кроме того, нужно
открыть отдел по обучению работе на сайте электронного
правительства».

На сегодняшний день местные исполнительные органы в
Карагандинской области оказывают 190 видов государствен-
ных услуг. ЦОНы созданы с 2010 года, с 2011 года выдаются
электронно-цифровые подписи.

По словам акима области Ерлана Кошанова, на заседании
состоялся полезный и открытый разговор.

- В течение трёх дней вы провели большую работу и посе-
тили множество учреждений и организаций. По вашим за-
мечаниям и предложениям мы будем работать, чтобы
устранить указанные недостатки, - сказал Ерлан Кошанов.

- Необходимо отучить госслужащих от приёма подарков. Не
зря говорят, если хочешь изменить мир, то начни с себя,
чтобы завтра не было поздно. Все оказываемые госуслуги
должны быть прозрачными и открытыми, - подчеркнул Алик
Шпекбаев.

По итогам заседания областной комиссии заместителем
председателя Агентства также был дан ряд поручений, на-
правленных на повышение качества государственных услуг,
минимизации коррупционных рисков и улучшение условий
жизни населения области.

Караганда-регион

Тұзды ауылындағы
мəселелер тыңдалды

Аудан елдімекендерінде ауылдардың əлеуметтік дамуының 10
айлық қорытындысы бойынша кездесулер өткізіліп жатыр. Әр
ауыл, кенттің əкімі осы уақытта ауыл тұрғындарының игілігі
үшін қандай жұмыстар атқарды, күнделікті өмірлеріндегі
түйткілді мəселелері, тұрғындар үшін елімізде нендей
жаңалықтар жүзеге асуда - осының бəрін жеткізу үшін қараша
айының 17-жұлдызында аудан əкімі Ш.Мамалинов, аудандық
мəслихат хатшысы А.Әли, аудандық мəслихат депутаты
С.Исабеков, аудан прокурорының орынбасары Р.Рахатов, ауылдық
округ əкімі С.Бегжанова, аудан мекемелері мен ұйымдары
басшылары, ауыл тұрғындары Тұзды ауылындағы мектеп
ғимаратының акті залында жиналды. 
Тұрғындармен кездесу жиынын Бұқар жырау ауданының əкімі
Шагурашид Мамалинов ашты.



25 ноября  2017  года2 бет        25 қараша  2017 жыл Бұқар жырау жаршысы

План мероприятий по утверждению тарифа
на услуги водоснабжения села Кокпекты

В конце сентября в селе Кокпекты прошла встреча акима района с населением, в ходе которой были обсуждены
наиболее актуальные вопросы. Как оказалось, самой насущной проблемой для жителей села Кокпекты является
бесперебойное водоснабжение. Для решения этой проблемы по поручению акима района был подготовлен План
мероприятий, разработанный акиматом Кокпектинского сельского округа и согласованный отделом ЖКХ, ПТ и
АД.

Согласно п.1 статьи 11 Закона
Республики Казахстан «О пенсион-
ном обеспечении в Республике Ка-
захстан» от 21 июня 2013 г. №105-V
(далее - Закон), начиная с 1.01.2018
года повышение пенсионного воз-
раста женщин будет осуществ-
ляться постепенно до 2027 года,
то есть в течение 10 лет, по 6 ме-
сяцев ежегодно. 

Если женщина достигла пенсионного возраста (58
лет) 10 ноября 2017 г., и своевременно не обрати-
лась (до 31.12.2017 г.) за назначением пенсионных
выплат по возрасту, а пришла только в январе 2018
г., то с заявлением и пакетом документов на на-
значение пенсионных выплат по возрасту сможет об-
ратиться только после того, как достигнет возраста -
58,5 лет (согласно п.1 статьи 11 Закона).

Повышение пенсионного возраста в Казахстане не
коснется женщин, которые в настоящее время
имеют право на льготы по раннему выходу на пен-
сию:

- в соответствии п.2. статьи 11 Закона - граждане,
проживавшие в зонах чрезвычайного и максималь-
ного радиационного риска в период с 29 августа 1949
года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет, в соответ-
ствии с Законом Республики Казахстан «О социаль-
ной защите граждан, пострадавших вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском испыта-
тельном ядерном полигоне» имеют право на на-
значение пенсионных выплат по возрасту: женщины
– по достижении 45 лет.

- согласно п.3 статьи 11 Закона - женщины, родив-

шие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и
воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют
право на пенсионные выплаты по возрасту по до-
стижении 53 лет.

С 1 июля 2018 года предусматривается изменение
методики назначения базовой выплаты, которая
будет назначаться в зависимости от стажа участия в
пенсионной системе. Базовая пенсия будет назна-
чаться только при достижении гражданами обще-
установленного пенсионного возраста (63 –
мужчины, с 58,6 –женщины).

В пенсионный стаж будет включаться:
- трудовой стаж, выработанный в солидарной си-

стеме (на 1 января 1998 г.); 
- накопительный стаж (периоды, за которые упла-

чивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ);
- иной стаж (уход за ребенком до 3 лет, инвалидом

с детства до 16 лет, время проживания с супругом
военнослужащим, сотрудников спецгосорганов, дип-
ломатических работников и др.). Эти изменения
будут распространяться на вновь выходящих и на
состоявшихся пенсионеров, которым с 1 июля 2018
года будет произведен перерасчет базовой пенсии. 

Если гражданин работал и делал отчисления в
ЕНПФ всего лишь 10 лет или вовсе не работал, то
ему базовая пенсия назначается в размере 54% от
величины прожиточного минимума (далее -ПМ). 

За каждый год, отработанный сверх 10 лет, базо-
вая пенсия увеличивается на 2%. Например, при
стаже участия 20 лет размер базовой пенсии соста-
вит 74% от ПМ, 30 лет – 94% от ПМ. При стаже 33 и
более лет размер базовой пенсии составит 100%
ПМ.

Г.ШУКЕНОВА,
руководитель Бухар-Жырауского

отделения Департамента «МРЦСВ»

«Достық» орденін
табыстады

15 қарашада
П а р и ж д е
ұйым басшы-
лығының қа-
т ы с у ы м е н
Халықаралық
көрмелер бю-
росы (ХКБ)

Бас ассамблеясының 162-сессиясы
өтті. 

Жиында «Астана ЭКСПО-2017» ҰК»
АҚ Басқарма Төрағасы Ахметжан
Есімов Астана қаласындағы
ЭКСПО-2017 Халықаралық маман-
дандырылған көрмесін өткізу қоры-
тындылары туралы сөз сөйледі. 

ХКБ Ассамблеясының сессиясы барысында Ахмет-
жан Есімов ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
атынан ХКБ Бас хатшысы Виссенте Лоссерталеске ІІ
дəрежелі «Достық» орденін табыстады. Ұлттық компа-
нияның басшысы əлемде ЭКСПО көрмелерінің жемісті
өткізілуінде ХКБ рөлі ерекше екендігін атап өтті.

«Біздің алдымызда үш басты міндет тұрды - 100-ден
астам ел мен жеті халықаралық ұйымның қатысуын
қамтамасыз ету, екі миллионнан астам келушілерді
тарту мен шараны жоғары деңгейде ұйымдастыру.
Баршаңызға белгілі, ЭКСПО көрмесіне 115 ел мен 22
ұйым қатысты», - деді Ахметжан Есімов.  

Сонымен қатар, келушілер саны жоспарланған көр-
сеткіштен екі есе асты, Көрмені төрт миллионға жуық
адам тамашалады. Мəселен, Қазақстанның ұлттық па-
вильоны «Нұр Əлем» нысанына бір миллион үш жүз
мың адам келген. 

«Бүгінде алдымызда тұрған мақсаттардың бар-
лығына қол жеткізіп, міндеттерді орындағанымызды
зор мақтанышпен айта аламыз. Жұмыла жұмыс істеп,
жоғары технологиялы аймақ құрдық», - деп атап өтті
Ұлттық компанияның басшысы.  

ЭКСПО Қазақстанның экономикалық дамуына сер-
пін берді. Көрмеге дайындық жұмыстары жəне оны өт-
кізу барысы ЖІӨ-нің 4,3%-ға өсуіне септігін тигізді.
Сондай-ақ, тауар шығарылымының өсімі 70%-ға, ал ту-
ристік қызметтерге деген сұраныс 78%-ға ұлғайды. 

ЭКСПО-2017 басталуына дейін бірегей объектілерді
көрме мұрасы ретінде сақтау жəне ыңғайлы туристік
аймақты құру шешімі қабылданды.  

11 қарашадан бастап «Нұр Əлем» ұлттық павиль-
оны, Үздік тəжірибелер аймағы, екі тақырыптық па-
вильон жəне Арт-орталығы  қайтадан өз есіктерін
айқара ашты.

«Астана ЭКСПО-2017» ҰК» 
АҚ Қоғаммен байланыс

департаменті

Повышение пенсионного возраста женщин,
изменение методики назначения

(перерасчета) базовой пенсионной выплаты

График поэтапного
повышения пенсионного возраста


