
Елімнің абыройы аса берсін
Кез-келген ұлттың өз

алдына мемлекет болып,
азат елдің таңын аты-
руы – басты мақсат-мін-
деттерінің бірі. Осынау
бабалар аманатымен ұш-
тасқан ақ арманның жү-

зеге асуы 1991 жылдың 16-желтоқсанына
тап келді.

Міне, осы күннен бастап қазақ елінің егемен жылнамасы баста-
лып, жаңа тарихы бастау алды. Тəуелсіз елде ес жиып, санасы то-
лыққан əрбір жас үшін Қазақстан жəне Тəуелсіздік егіз ұғым.
Алайда, осынау жолда атқарылған еңбек пен төгілген күш-жігердің
ауыртпалығын көпшілік назарға ала бермейміз.

Тəуелсіздік алған жылдардың ішінде жаңаша даму жолына түсіп,
1997 жылдан бастап қос ауданды біріктіріп, Бұқар жырау есімімен
аталған ауданымыз үшін де ел тарихындағы өзгерістер тың жаңа-
лықтарын ала келді. Осы жылдардың ішінде ауыл шаруашылығы,
мал өсімі жəне өнеркəсіп түрлерін дамыту қолға алынып, орта
жəне шағын кəсіпкерлікті дамыту бағдарламалары іске асты. Алып
экраннан көрерменге жол тартқан осынау кадрларда ауданымызда
атқарылған қыруар шаруаға қанық болдық.

Ел тарихындағы елеулі күнде көпшілігіміз жыл бойы атқарған іс-
терімізге есеп беріп, өткенімізге бажайлай қарап, жетістіктеріміз-
бен бөлісіп жатамыз. Желтоқсанның 14-і күні аудандық мəдениет
үйіне ағылған көпшілік осынау қалыптасқан дəстүрден танбай,
бірін-бірі мереке күнімен құттықтап, жарқын амандасып, құшақ
жайып қауышты.

(Жалғасы 8-ші бетте)
Суретте: Ш.Мамалинов, А.Әли ауданымыздың “Құрметті аза-

маттарымен”.
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Айтар алғысымыз шексіз!
“Бұқар жырау Қалқама-

нұлы атындағы“ қоғамдық
қорына демеушілік таны-
тып, қаражат аударған жан-
дарға басымды иіп, үлкен
рахмет айтамын.

Алдымыздағы жылғы Бұқар жырау Қа-
лқаманұлының 350-жылдық мерейтойын
жоғары деңгейде атап өтуге өз үлестерін
қосып, қаржылай көмек берген «К.Маркс
атындағы құс фабрикасы» ЖШС,“Ақнар”
ЖШС, «Наладочный центр Темиртау»
ЖШС, ПКФ «Медео», «Sat komir» тау-кен компаниясы» АҚ, «Куз-
нецкий» разрезі» ЖШС, «Қарағанды ҚПТБ», «Диас» ШҚ басшы-
ларына ел атынан ризашылығымызды білдіремін.

Демеушілік білдіремін деген жаны жомарт, қолы ашық азамат-
тардың қатары көбейе берсін.

Т.АРБАБАЕВ, 
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы, 

“Бұқар жырау Қалқаманұлы атындағы“
қоғамдық қордың төрағасы

Құрметті энергетиктер!
Сіздерді кəсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз!
Жыл сайын біз желтоқсан айында дəстүр бойынша Энергетиктер күнін атап өтеміз. Бұл мереке өз

өмірін энергетика саласымен байланыстырған адамдарға құрмет көрсетіп, еңбегін елейтін күн. 
Мемлекет басшысы Н.Ə.Назарбаев энергетиканың дамуына аса көңіл бөліп отыр, себебі энерге-

тика саласы елімізді əлеуметтік-экономикалық дамыту, экономика мен өнеркəсіптік өндірісті жаңғырту
бойынша алға қойған міндеттерді жүзеге асыруда қомақты үлес қосуда. 

Осынау айтулы күні біз энергетика саласының бастауында тұрған ардагерлер мен оның қалыпта-
сып, дамуына елеулі еңбек сіңірген адамдарға шынайы алғысымызды білдіреміз.

Құрметті энергетика саласының қызметкерлері! Мерекелеріңізбен құттықтай отырып, сіздерге
бақыт, зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық жəне алға қойған мақсаттарыңызға жетуде жетістік
тілейміз.

Шагурашид МАМАЛИНОВ, Асхат ƏЛИ,
аудан əкімі                                                                                             аудандық мəслихат хатшысы 

Уважаемые энергетики!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем энергетиков!
Ежегодно в декабре месяце по традиции мы отмечаем День энергетика. Это профессиональный

праздник людей, чьим трудом создаются важнейшие и жизненно необходимые блага. Это день заслуг
работников энергетической промышленности. 

В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам и заслуженным работникам энергетической от-
расли - всем тем, кто стоял у истоков ее создания, кто своим трудом приумножает ее славу.

От вашего труда зависит бесперебойная работа производственной сферы, всех государственных
и социальных учреждений, тепло и комфорт в жилых домах, качество жизни граждан.

Дорогие работники сферы энергетики! В праздничный день желаем вам здоровья и дальнейших
успехов в труде, благополучия и света каждому семейному очагу!

Шагурашид МАМАЛИНОВ,                                                                                                  А.ƏЛИ,
аким района                                                                                секретарь районного маслихата 

Құттықтаймыз!
Аудан мерейін

асқақтатты
Тоғызқұдық ауы-

лының мектебінде
директордың ғы-
лыми-əдістемелік ісі
жөніндегі орынба-
сары болып қызмет
атқаратын ұстаз,
елге танымал ақын
Сұлтан Дəулетха-
нұлы Тəуелсіздік ме-
рекесі қарсаңында
ауданымыз бен
о б л ы с ы м ы з д ы ң
атын дүбірлі бəй-
геде асқақтатып,
жерлестерін сүйінші
хабармен қуантқан
жайы бар.

«Ауыл» Халықтық-демократия-
лық патриоттар партиясы мен
«Əдебиет» порталы бастамасы-
мен ұйымдастырылған «Ауылым
– алтын тұғырым» республика-
лық əдеби-онлайн байқауына
поэзия номинациясы бойынша
қатысқан қаламгеріміз жүзге тарта
жүйріктер бақ сынасқан аламанда
жеңіс мəресінен көрініп, Ахмет
Байтұрсынұлы атындағы арнайы
сыйлыққа ие болды.

Біз үшін бұл шынымен үлкен
қуаныш. Келер жылы алтын
тұғырдан табылған ақындардың
байқауға ұсынған үздік шығарма-
лары аталмыш партияның қолда-
уымен үш томдыққа еніп,
оқырмандарға жол тартады. Ха-
лқымыздың рухани өміріне там-
шыдай болса да өз үлесін қосып
жүрген азаматымызға алдағы
уақытта да табысты еңбек етіп,
кезекті жеңістерге жетуіне ті-
лектестігімізді білдіреміз.

Б.ЖАКЕШОВА

Удостоен медали «Шапагат»
15 декабря, в преддверии 26-й годовщины

Независимости Республики Казахстан в Ка-
раганде, во Дворце культуры горняков со-
стоялось торжественное собрание, в ходе
которого аким Карагандинской области
Ерлан Кошанов вручил государственные на-
грады и Почетные грамоты Президента РК
большой группе карагандинцев, внесших
значительный вклад в социально-экономи-
ческое, культурное развитие страны.

Отрадно, что в списке
удостоенных государствен-
ных наград есть имена
наших земляков.

Указом Президента
страны от 5 декабря 2017
года за активную и плодо-
творную деятельность ме-
далью «Шапагат»
(«Милосердие») награжден
Мереке Жумакаев – заве-
дующий хирургическим от-
делением центральной
районной больницы.  

М.Жумакаев без малого
30 лет своей жизни посвя-
тил любимой профессии.

В 1987 году окончил Кара-
гандинский государствен-
ный медицинский институт
по специальности «лечеб-
ное дело», по квалифика-
ции «врач-хирург». Спустя
год после прохождения
практики, в 1988 году, он

пришел в районную больницу п.Ботакара и работает здесь по на-
стоящее время, являясь ведущим врачом-хирургом. 

М.Жумакаев - грамотный хирург, талантливый врач, никогда не
сдается, а берется за самые сложные случаи и всегда доводит
дело до конца. 

За годы работы Мереке Нургалиевич овладел широким диапа-
зоном оперативных вмешательств: травматологическими, аку-
шерско-гинекологическими операциями, на брюшной полости. 

Сегодня центральная районная больница - единственная  сель-
ская больница в области, где проводятся операции путем эндо-
видео хирургии. И в этом есть большая заслуга Мереке
Нургалиевича Жумакаева.

Соб.инф. 
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Список жителей села Уштобе, 
получивших земельные участки для ведения

личного подсобного хозяйства и под
индивидуальное жилищное строительство

В ноябре месяце текущего года перед жителями сел
Уштобинского с\о о ходе реализации программы развития сельского
округа отчитывался аким сельского округа  Саргизов Е.Ж. 

В ходе встреч с населением прозвучало много вопросов, в том
числе касающихся предоставления земельных участков.

Согласно законодательства, при истребовании земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, заявления граждан Республики Казахстан и оралманов, в случае
отсутствия площадок для отвода земельного участка, берутся местными исполнительными органами
на специальный учет на основании заключения комиссии, предусмотренном в пункте 13 приказа и.о.
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №255 «Об
утверждении Правил предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное
строительство».

Отмечу, что земельные участки для ведения индивидуального жилищного строительства в
Уштобинском с\о предоставлялись строго по очередности. За период с 2011 по 2017 годы земельные
участки для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства
были предоставлены следующим лицам:

(Продолжение. Начало в №№48, 49)

В.БЛУДЧИЙ,
и.о.руководителя ГУ «Отдел земельных отношений»

Служба ОЧС разъясняет

Датчик угарного газа
спасает жизни

С наступлением отопительного сезона в
жилом секторе особую обеспокоенность
вызывает рост количества пожаров, а
также гибель и травмирование людей, как
на пожарах, так и от отравления угарным
газом. 

В целях стабилизации обстановки с пожарами и повышения
противо пожарной культуры населения, в течение отопительного
периода органами гражданской защиты проводится масштабная
агитационная работа, направленная на профилактику гибели и
травмирования людей от отравления угарным газом, преду -
преждение пожаров в результате нарушения правил пожарной
безопасности при эксплуатации печного отопления, электрона -
гревательных приборов, газового оборудования. 

Несмотря на проделанную работу, в жилом секторе в период
отопительного сезона 2016 – 2017 годов на территории
Карагандинской области произошло 687 пожаров, при пожарах
погибло 22 человека.

В результате нарушения требований пожарной безопасно сти
при экс плуата ции печного отопления, не повлекших возник -
новения пожара на тер ритории области в прошедший ото -
пительный период от отравления угар ным газом погибло 11
человек (из них 4 детей), травмиро вано от отрав ления угарным
газом 24 человека (из них 11 детей).

В отличие от «привычных» признаков пожара (дыма и огня),
угарный газ не имеет цвета и запаха. Если в воздухе содержится
более 1% СО,  это приводит к летальному исходу. 

Отравления угарным газом можно избежать, используя в доме
авто номный сигнализатор или датчик угарного газа.
Сигнализаторы обнаружения угарного газа - электрохимические
датчики, предназначенные для непрерывного кон троля уровня
содержания СО в воздухе помещения. Если концентрация
угарного газа в жилом доме превысит допустимый уровень,
датчик сигнали зирует громким звуком, предупреждая об
опасности, спасая жизни людей. Затраты на приобретение
датчиков угарного газа, а это 5-7 тысяч тенге, несоизмеримы с
человеческой жизнью. 

Более подробную информацию по вопросам приобретения
датчиков угарного газа (газоанализаторов) можно получить на
интернет ресурсах, к примеру, на сайте www.satu.kz.

Установите датчик угарного газа, защитите себя и своих
близких!

Отдел по ЧС Бухар-Жырауского района

Үштөбе ауылы
тұрғындарының назарына
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24-ші

ақпанындағы №138 қаулысымен бекітілген  «Əкімшілік-
аумақтық бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне
атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ олардың
транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ
халқының пікірін ескеру қағидалары» тəртібіне сəйкес жəне
қайта атауға мораторийдің алынып тасталуына байланысты
2018 жылдың 23-ші қаңтар күні сағат 16.00-де Үштөбе
əкімшілігінің жиналыс залында күн тəртібінде Тельман көшесін
Бастау көшесіне, Камская көшесін Керуен көшесіне, К.Маркса
көшесін Азаттық көшесіне, Новая Садовая көшесін Мəңгілік Ел
көшесіне, Садовая көшесін Бірлік көшесіне, Ленинградская
көшесін Қазақстан көшесіне, Шоссейная көшесін Нұрлы жол
көшесіне, Юбилейная көшесін Тəуелсіздік көшесіне,
Октябрьская көшесін Атамұра көшесіне, Мир көшесін
Бейбітшілік көшесіне, Центральная көшесін Орталық көшесіне
өзгерту туралы ауыл халқын қоғамдық жиналысқа шақырамыз. 

Барлық ұсыныстар мен ескертулер «Үштөбе ауылдық округі
əкімінің аппараты» ММ-де мына мекенжайда: Үштөбе ауылы,
Ленинградская көшесі, 30 қабылданады. 

«Үштөбе ауылдық округі əкімінің аппарты» ММ

К сведению
жителей села Уштобе

На основании Постановления Правительства Республики
Казахстан от 24 февраля 2014 года №138 «Об утверждении
Правил учета мнения соответствующей территории при
наименовании административно-территориальных единиц,
составных частей населенных пунктов, а так же уточнении и
изменении транскрипции их наименований» и в связи с отменой
моратория по переименованию объектов, населенных пунктов,
улиц 23 января 2018 года 16.00 в актовом зале акимата Уштобе
состоится сход по вопросам переименования улицы Тельмана
на улицу Бастау, улицы Камская на улицу Керуен, улицы
К.Маркса на улицу Азаттық, улицы Новая Садовая на улицу
Мəңгілік Ел, улицы Садовая на улицу Бірлік, улицы Шоссейная
на улицу Нұрлы жол, улицы Юбилейная на улицу Тəуелсіздік,
улицы Октябрьская на улицу Атамұра, улицы Мира на улицу
Бейбітшілік, улицы Ленинградская на улицу Қазақстан, улицы
Центральная на улицу Орталық. 

Все предложения и замечания принимаются в ГУ «Аппарат
акима Уштобинского сельского округа» по адресу: с.Уштобе,
улица Ленинградская, 30.

ГУ «Аппарат акима Уштобинского сельского округа»
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Дін жəне қоғам

– Алдымен өзіңіз басқарып отырған «Нұрлы
білім» қоғамдық бірлестігінің атқаратын жұмы-
стармен оқырмандарды таныстыра кетсеңіз.
Қоғамдық бірлестік қашан, қандай мақсатта құ-
рылды?

– «Нұрлы білім» қоғамдық бірлестігі 2013 жылдан ба-
стап қызмет етіп келеді. Осы 4 жылдан аса уақыт ішінде
біраз жұмыс атқарылды. Басты бағытымыз - алдын алу
шаралары, насихат, түсіндіру жұмысын жүргізу. Ради-
кализм, терроризм, уахабизм, салафизм сияқты өзекті
мəселелерге тереңдетілген дəрістер оқимыз. Уақыт
өткен сайын діни ұғымдар да өзгеретіндігі белгілі жайт.
Мəселен, ерте замандағы айтылған уағыздарды бүгінгі
жаһандану дəуіріндегі жетістіктермен байланыстырып
түсіндіру жұмыстары. Бұл жерде дін қағидаларын бұр-
малауларға жол бергізбеген абзал. Біз ежелгі түсінік-
пен түсіндіретін болсақ, халыққа дұрыс жетпеуі мүмкін.
Діни білімсіздіктің алдын алу - кезек күттірмес мəселе.
Атап айтқанда, ағартушылық жұмыстарға баса назар
аударамыз. Мешіттермен, қала мен аудандардың ішкі
саясат бөлімдерімен қоян-қолтық жұмыс атқарамыз.
Биылдың өзінде жалпы алдын алу іс-шаралары мақса-
тында Қарағанды облысы аумағындағы мекемелерде,
ұйымдарда, оқу орындарында, мешіттерде 322 кездесу
мен семинарлар ұйымдастырылды. Азаматтық жəне
дін жоралғыларын орындайтын аудитория үшін 368 рет
жеке ақпараттық-түсіндірме жұмыстары жүргізілді.
Бізде Рүстем Сыздықов, Жанболат Хушкелдиев ба-
стаған білікті 9 теолог бар. Барлығы да оқыған. Жан-
жақты дінге қатысты мəселелердің ара жігін ашып
беруге қауқарлы. Бірлестікте түсіндірме қағаздарынан
бөлек, Рүстем Сыздықовтың осы жылы «Жихадтың
шын мағанасы жəне оның діни экстремизм мен ха-
лықаралық терроризм мазмұнындағы трансформа-
циясы» атты қазақ жəне орыс тілінде əдістемелік
құралы шықты. Мұның барлығы деструктивтік діни
ағымдардан зардап шеккендерге көмегін берері сөзсіз.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының дін сала-
сындағы мемлекеттік саясатының 2017-2020 жылдарға
арналған тұжырымдамасы қазіргі кездегі қордаланған
көптеген мəселелерді шешуге бағытталды. Дін сала-
сындағы мемлекеттік саясат, заңдар, діни бірлестік-
тердің қызметі, діни білім алу, жасөспірімдерді қорғау,
ішкі жəне сыртқы қауіпсіздікті сақтауға бағытталған-
дығын да айта кеткен жөн.

– Кейбір ел ішіне іріткі салған діни ағымдар идео-
логиялық жұмыстарын ғаламтор арқылы жандан-
дырып, өз жағына адамдарды əлеуметтік желілер
арқылы тартып жатқандығы мəлім. Осы экстреми-
стік мазмұндағы материалдарды шектеу мақса-
тында биыл елімізде бірнеше сайтқа тексеру
жасалып, күдік тудырғандары бұғатталды. Қоғам-
дық бірлестік осы бағыттағы жұмыстарға қол ұшын
беріп отыр ма?

– Біздің елімізде БАҚ жəне интернет-контентке күн-
делікті мониторинг жасалып отыр. Бірлестіктің қолынан
бұғаттап, шектеу қою келмейді. Біз тек əлеуметтік же-
лідегі жат пиғылды пікірлерге сырттай сраптама жасап,
тиісті орындарға ескерту жасай аламыз. Мəселен,
Сирия соғысына өз еркімен кеткен қазақстандық аза-
маттардың көбісі ғаламтордағы теріс пиғылды жандар-
дың арбауына түскендігі анық. Діни сауатсыздықтың
салдарынан олар ата-ананың, туған-туыстарының көз
жасына, аяғына жығылып, жалынғанына қараған жоқ,
барлығын қиып кете барды. Жат ағымның жетегіне еріп,
қылмыстық жолға байланып, надандықтың, жалған-
дықтың, діни соқырлықтың құрбанына айналды. Ада-
стырушылардың қармағына іліккенде отбасыларда
дəстүрге қарсы шығушылар белгі берді. Ата-аналардың
көбі баласы болған соң осы жағдайларға көз жұма қа-
рады. Ақырында балалары қару асынып, өзге елге ат-
танып, қан төгіске араласып, қылмыскер атанды. Міне,
осындай жағдайды болдырмауға еліміздің өңірлерінде
ақпараттық насихаттау топтары жəне оңалту орталық-
тары, қоғамдық бірлестіктер мен діни бірлестіктер жұ-
мыла қызмет жасап жатыр. Діни экстремизмнің алдын
алу аясында елімізде, оның ішінде жастар арасында
жүйелі ақпараттық-түсіндіру жұмыстары қарқынды
жүріп, бұрынғыдан да жұмыс күшейді. Дін - нəзік жəне
өзекті мəселе. Жастарға дінді дұрыс түсіндіруіміздің
маңызы жоғары. Дін - рухани қазына деп білсек,
алайда, қазіргі заман білім мен ғылымға негізделген
дінді қажет етеді. Осы тұрғыдан алғанда елімізде
ауқымды жұмыстар атқарылуда. Дəстүрлі ислам дінінің
өзектілігін жиі айтып келеміз.

– Біз көп жылдан бері дəстүрлі ислам дінін
ұстану қажеттігін тілге тиек етіп, басылымдарда жа-
риялап, кездесулерде айтып жатамыз. Оқырманға
түсінікті болу үшін дəстүрлі ислам жөнінде тарқата
айтып берсеңіз?

- Халқымыздың тарихы мен мəдениеті көптеген ға-
сырлар бойы Ислам дінімен өзара байланыса дамып
келгендігін ғалымдарымыз дəлелдеп отыр. Ислам діні
мен қазақ халқының өзіндік руханияты мен мəдениеті-
нің қалыптасуындағы байланыстың болғандығы ақиқат.
Мəселен, қазақ елінің арғы тегі болып есептелетін көне
түркілер исламның қалыптасуы мен жетілуіне өз үле-

стерін қосқандығын тарих беттерін парақтасақ түйсіне-
міз. Ел болып тойлаған XV ғасырда Жəнібек пен Керей
негізін қалаған Қазақ хандығының тұсында Ислам діні
жоғарғы хандық биліктің нығаюы мен түрлі қазақ тай-
паларының бір этникалық қауымға бірігуіне ықпал
еткен идеологиялық факторлардың біріне айналған.
Қазақ хандығында Исламның сүнниттік бағытының ха-
нафи мəзһабын ұстанып, елдің бірлігін бекітті. Абылай
ханның ақылшысы, кеңесшісі Бұқар жырау Қалқама-
нұлы халықты имандылыққа шақырғандығы өлеңінде
«тайға таңба басқандай» айқындалып тұр. «Тілек» деп
аталатын өлеңінде Бұқар бабамыз:

«Бірінші тілек тілеңіз,
Бір Аллаға жазбасқа...
...Бесінші тілек тілеңіз
Бес уақытта бес намаз,
Біреуі қаза қалмасқа», – деп жырлайды. Яғни, біз ба-

баларымыз ұстанған исламды дəстүрлі дініміз деп ай-
туға негіз бар. Пайғамбарымыз Мұхаммед:
«...Көпшілікпен бірге болыңдар! Бөлінуден сақтаның-
дар», – деген өсиет қалдырған. Алла Тағала қасиетті
Құранда «Əли Имран» сүресінде: «...Бөлінбеңдер», –
деп əмір етті. Сондықтан Исламды ұстанған ата-баба-
ларымыз қашан да ынтымақ пен береке-бірліктің туын
жыққан жоқ. Ал, бүгінгі ұрпақтың еншісіне осынау үрді-
сті жалғастырып, баба жолымен жүре білу бұйырған.

– Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты мақаласында айтылғандай «ұлт
үнемі дамып отыратын тірі ағза» десек, өз бет-бей-
немізді сақтай отырып, жаңа үрдістерге бейімделе
білген ұлт қана өміршең бола алатындығы сөзсіз.
Десек те, қазіргі кезде өзекті мəселелерінің бірі -
діни экстремизм. Кейінгі жылдары пайда болған
əсіредіншілдер немесе теріс ағымдардың өкілдері
туралы не айтасыз?

– Елбасының Қазақстан халқына жолдаған «Қазақ-
стан - 2050» стратегиясы – мемлекеттің жаңа саяси
бағыты» атты Жолдауында «Мемлекеттің жəне қоғам-
ның басты міндеті – дəстүрлері мен мəдени нормала-
рына сай келетін елдің діни сана-сезімін қалыптастыру,
сондай-ақ радикализм, экстремизм жəне терроризмнің
барлық көрінісіне бірлесе отырып қарсы əрекет ету
керек» деген болатын. Бұл ретте Заңға енгізіліп от-
ырған толықтырулар мен өзгертулер түрлі жат пиғылды
ағымдардың қатерінен жас буынды алдын ала отырып,
олардың бейбіт елде өмір сүріп, жан-жақты дамуын
қамтамасыз ету арқылы қоғам тыныштығын сақтауды
көздейді. Бүгінде елдегі діни ахуалдың тұрақты жəне
бақылауда екенін атап өткеніміз дұрыс. Уəкілетті жəне
құқық қорғау органдарының жүйелі түрде жүргізіліп от-
ырған жұмыстарының нəтижесінде діни жағдай тұрақ-
тылығы сақталуда. Ақиқатпен бірге жалғандық қатар
жүреді. Өткенге көз жүгіртсек, дінде де солай саяси
жағдайлар етек алып, Пайғамбарлардың өмірлері де
жалғандықпен күрес жолында өткен екен. Халықара-
лық зерттеулердің мəлімдеуінше, бүгінгі таңда қантөгі-
стердің басым бөлігі зайырлы ұстанымдағы емес, діни
фундаментализм басым елдерде орын алып отыр.
Дінді жамылып, өз мақсатын көздейтін жат ағымды на-
сихаттау арқылы халықтың басын айналдырып, жол-
дан тайдыруға жұмыс жасайтын топтардан қашанда
сақ болуымыз қажет. Олар əлі оң мен солын танымай-
тын жастарды шырмауына түсіруге ықпал етеді.

– Уахабилік ағымның пайда болуы мен ерекше-
ліктері қандай?

– Қазіргі секталардың барлығының көздейтіні -
адамды алдау арқылы өз тобына қосып, көбейтуді мақ-
сат қылады. Мұның ар жағында, əрбір дəстүрлі емес
діни секталар қатарын көбейтіп саясатқа араласуды,
сол арқылы мол табысқа жетуді алға қояды. Табыс кө-
бейген соң, билікпен тартысқа түсуге ұмтылатындығы
анық. Түптеп келгенде, көбісінің мақсаты – осы. Оны
Ислам əлемінде XX ғасырдың алпысыншы жылда-
рында діни секталар белсенді түрде саясатқа кіріскені-
нен аңғаруға болады. Көп жағдайда діни ағымдардың
шығуы байлықпен тікелей байланысты болып отырған.

Ал, енді сіз айтып отырған «уахабилік» атауының ең
алғашқы идеялық тұрғыдан қалыптасу уақытын ға-
лымдарымыз əдебиеттерде хижри жыл санауы бо-
йынша VIII ғасыр деп көрсетеді. Бұл ағымның бастау
алуына Ибн Тəймияның Ахлус суннаға өздігінен жа-
саған пікірлері басты себеп. XII ғасырдан бастап Мұ-
хаммед ибн Абдул Уахабтың күш салуының арқасында
бұл ағым өз жақтастарының қатарын көбейте бастаған.
Қолдаушылардың ең алғашқылары көшпелі бəдəуилер
болды. Қазіргі уақытта кез келген мұсылман қауымда-
рының арасында бұл ағымды қабылдағандар баршы-
лық. Уахабилік ағымын жақтаушылардың
мұсылмандардан өз ойларынша айырмашылығы - мұ-
сылмандардың сенімдерін айыптап, тек өз сенімдерін
ғана дұрыс деп тануы. Зерттулерді зерделесек, фун-
даменталистер 3-4 ғасыр бұрынғы исламды да емес,
мүлде ары, 14 ғасыр бұрынғы пайғамбар мен халиф-
тер заманын аңсайды. Негізгі белгілері - исламды «би-
дғаттан» тазартуға ұмтылады, яғни көптеген ұлттық
салт-дəстүрлерді жоққа шығарады. Оның ішінде, əу-

лиелерді құрметтеуді, басына зиярат етуді, Алланы
еске алуды терістейді, қоғам өмірін реттейтін ережелер
тек қана Құран мен сүннет деп біледі, зайырлы заң-
дардың бəрін харам деп жариялайды, мəзхабтарды
мойындамайды жəне жиһадты мұсылмандардың ең қа-
сиетті міндеті деп біледі, соғысты тек «кəпірлерге» ғана
емес, кейбір «дінбұзар» мұсылмандарға да жария-
лайды. Бұл бүгінде анықталған. Исламдағы бұл саяси
қозғалысты ислам елдерінде «салафизм», ал, батыс
елдерінде «радикализм» деп атайды. Ал, «салафизм»
бұрынғы КСРО территориясында «уахабилік» деген
атпен белгілі болды. Уахабилердің негізін қалаушы
Абдул-Уахаб салафизм өкілдерінің бірі Ибн Тəймияның
ізбасары болған деседі.

Абдул-Уахаб əулиелердің басына бару күнə, пайғам-
бардың қабіріне тəуəп ету күнə, жалпы сопылықтың өзі
күпірлік деген өзінің идеяларын осы Ибн Тəимияның
еңбектерінен алған. Осынау идеяларды дамытқан
Абдул-Уахаб «кəпірлерді өлтіру – жақсылық жəне бұл
мұсылман адамның дін үшін жасай алатын жақсылық-
тарының ішіндегі ең үлкені, əмбе жəннатқа тура апара-
тын зор құрбандық» деп түсіндіріп жол сілтеген. Бүгінде
əлем бойынша Əл-Уахабтың бұл идеясы қазір терро-
ристік ұйымдардың өз əрекеттерін негіздейтін басты
дəйегі болып отыр. Уахабилік ағым ұстанушылар ел
ішіне оң ниетпен келмейтіндігі белгілі.

– Жаңа сұхбат барысында жат пиғылды бірнеше
сайттың бұғатталғандығы айтылды. Сіз мұсылман
дінін ұстанушыларға білім, кеңес алу үшін мешіт
имамдарынан бөлек, қандай сайттың көмегіне жү-
гінуге болатындығын айтып өтсеңіз?

– Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының рұқ-
сат берген сайттарынан ғана ақпарат алып, білмегені-
мізді оқуға болады. Елімізде таратылатын күмəнді
көптеген белгісіз ақпараттар мен хабарламалардың тұ-
рғындардың діни көзқарасын қалыптастыруға бағытта-
латыны белгілі. Олардың ішінде дəстүрлі емес болып
саналатын діни ұйымдар мен топтардың, тіпті экстре-
мистік, теріс сенімдік мəліметтер болуы да мүмкін.
Осыған байланысты дін жолына бет бұрғысы келетін,
не болмаса діни сауатын жетілдіргісі келетін азаматтар,
жастар діни білім мен мəліметтерді Қазақстанда дəс-
түрлі болып саналатын ақпарат көздерінен алуы ба-
рынша маңызды екендігін айтқым келеді.
Жұртымыздың діни тұрғыда білімін жетілдіріп, теріс
діни ағымдардың жетегіне кетуіне жол бермеуге күш
салу -басты міндет. Олардың қоғамға қаншалықты зи-
янды жақтары бар екендігін айтып түсіндіргеніміз, дер
уақытында қимылдау маңыздырақ. Өйткені, еліміздегі
теріс діни ағымдардың көбеюі, осы ағымдарға кірген
бауырларымыздың бір-біріне жəне қоғамға көзқараста-
рының жəне ой-пікірлерінің, іс-əрекеттерінің сол тарап-
тан басқарылуы еліміздің тыныш тіршілігі мен сан
ғасырлардан бері қолданып келе жатқан салт-дəстүр-
лерімізге, сонымен бірге дəстүрлі діни ұстанымымызға
қарама-қайшылық туғызып, берекені кетіретіндігі анық.

Осы жағдайлардың алдын алу мақсатында, Қазақ-
стандағы псевдо-исламдық ағымдарға қарсы ата-ба-
баларымыздың ежелден ұстанып келе жатқан, исі қазақ
халқымыздың озық дəстүрлері мен əдет-ғұрыптарымен
біте қайнасқан Имам Ағзам мəзһабын негізге ала от-
ырғандығы сауапты іс. Еліміз үшін рухани сауаты
жоғары, білімді жастарымызды көбейту  мақсатында
ұлттық рухымыздың мəйегі Абай, Шəкəрім, Мəшһүр
Жүсіп сынды ғұламалардың жазған еңбектерін кеңінен
пайдалануымыз керек. Сонда ғана, жас ұрпаққа үлгі-
өнеге, тура жол көрсетіп, ел тізгінін қолына алар жа-
старымыздың көздері ашық, көкірегі ояу боларына
сенімдіміз. Біздің сөз басында «дəстүрлі Ислам діні»
деуіміздің мəні де осында жатыр. Исламды қабылдаған
соң діннің қойған талаптары мен шарттарын, бұйрық-
тарын орындау, мұсылмандар арасында топқа, жікке
бөлінбеу керек. Əрбір адам өз елінің азаматы ретінде,
өз мемлекетінің, қоғамның жəне келешек ұрпақтың "қой
үстіне бозторғай жұмыртқалаған" заманда өмір сүруіне
ықпал етуге жауапты екендігін естен шығармауы қажет.
Осындай ұстанымда, бағытта ғана қазіргі таңда əлемде
кең етек алып отырған індеттермен күресіп, теріс, арам
пиғылдағы идеология мен саясатқа, лаңкестік əрекет-
тердің  жолын кесуге болады.

– Шет елдерге оқуға кеткен кейбір жастар жат
ағымның жетегіне еріп, халықтың арасында теріс
ағымды насихаттағаны туралы көп əңгіме өрбіді.
Осы өзге елге білімін жетілдіруге кеткен адамдарға
бақылау бар ма?

– Тəуелсіздікті алған тұста жастар діни білім алу мақ-
сатында шетелдік оқу орындарына көптеп барғаны рас.
Өзге елден білім алған жақсы əрине, жастардың жан-
жақты шыңдалуына үлкен тəжірибе. Десек те, дəл діни
білім алуға келгенде қауіптенуіміз орынды жайт. Басқа
елдің діни танымын, діни тəжірибесін, сол елдердің ұлт-
тық мəдени құндылықтарын алып келіп те жалпақ жұр-
тқа тықпалауы да дұрыс емес. Алдағы уақыттарда
жастардың шетелде діни білім алу мəселесі мемлекет
тарапынан реттеледі. Тарқата айтқанда, заңнамалық
өзгерістер шетелде діни білім алғысы келетіндер үшін
бірқатар талаптар қарастыру жолында. Келешекте Қа-
зақстанда жоғары діни білім алған мамандар ғана ше-
телде діни білім ала алатын талап қойылады. Үкімет
діни сауаттылық деңгейі қалыптасқан тұлғаларға ғана
рұқсат беру арқылы жастардың жəне қоғамның діни қа-
уіпсіздігін қамтамасыз ете алатындығына сенім артып
отыр. Əсіредіншілдік мəселесімен күресте ең əуелі
идеологиялық кешенді жұмыс жүргізу арқылы қоғам мү-
шелерін терроризм, экстремизм жəне радикализммен
саналы түрде күресетін, сақтануға мейілінше қабілетті
рухани сана қалыптастыру көзделуде. Тоқсан ауыз
сөзді тобықтай түйсек, діни таным - тұрақтылық негізі.

Сұхбаттасқан Нұрдос КƏРІМ

Бүгінде қоғамдық ортада кереғар діни ағымдар мен оларды жақтаушы-
лардың қарасы көбейіп жəне ондайлар өздерінің адасқандарымен қоймай өз-
гелерді де адастырып жүргендігі расталып отыр. Сондықтан діни
ахуалды зерттеу, əлемдік деңгейдегі жинақталған тəжірибе мен ең өзекті
мəселеге байланысты елімізде насихат, түсіндіру жұмысын жүргізу қолға
алынған. Мұндай жұмыстарды қазіргі таңда діни бірлестіктерде атқаруда.
Солардың бірі Қарағанды қаласында орналасқан «Нұрлы білім» қоғамдық
бірлестігі. Жақында айтулы бірлестіктің төрағасы Мақсұт Қожахметов-
пен сұхбаттасқан едік.
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«ХХІ ғасыр
көшбасшысы» атты

интеллектуалды ойын
Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің 26

жылдығына орай Қарақұдық ауылдық кітап-
ханасында «ХХІ-ғасыр көшбасшысы» атты
интеллектуалды ойын өткізілді. Ойынға
Амангелді орта мектебінің 9-10 сынып оқу-
шыларынан 6 ойыншы қатысты. Ойын үш
бөлімнен яғни, «Бəйге», «Жорға» жəне
«Дода» сынды бөлімдерден тұрды. Клуб
меңгерушісі Ж.Хасенова əр бөлімнің сұрақ-
тарын проектордың көмегімен слайд
арқылы көрсетіп тұрды.

Ойынымыз басталмас бұрын ұстаздар ұжымы арасынан əді-
лқазылар алқасы сайланды. Олар Амангелді орта мектебінің тəр-
бие ісінің меңгерушісі Р.Балхашева, психолог маман
Ш.Жалбырова жəне қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі М.Са-
киров болды. Сонымен  барлық ойыншыларымызға сəттілік тілеп,
ойынымыз басталып та кетті. 

Ойын барысында барлық ойыншыларымыз өздерінің жылдам-
дықтары мен біліктіліктерін көрсете білді. 10- сынып оқушысы Нұ-
рғалиева Гүлжанат қызымыз топтан суырылып шығып,
əділқазылар алқасының сараптауымен 385 ұпаймен жеңіске
жетті. Гүлжанат жеңіске жеткені үшін дипломмен жəне қалған бес
оқушы белсене қатысқандары үшін мадақтама қағаздармен ма-
рапатталды. Соңында Амангелді орта мектебінің ұстаздары кө-
рермендер мен оқушыларды ҚР Тəуелсіздігі күнімен құттықтап,
ризашылықтарын білдірді.

Г.ДҮЙСЕМБЕК,
кітапханашы

Қарақұдық ауылы

Елімнің бақытын
тербеткен Тəуелсіздік!
Қазақ дейтін менің бір елім,
Жатыр алып жарты дүние əлемін.
Бұл даланы анам жаспен суарған,
Бұл далаға жылап келіп қуанған, - деп Қасым

Аманжолов ағамыз жырлағандай, кең байтақ
жерімізде қазақ халқының басынан не өтпеді
десеңізші?! Талай қиындықты бастан ке-
шірсе де, ешқашан мойымай, күресе білді.
Азаттық таңы туатынына кəміл сеніп,
үміттерін үзбеді.

Көптен аңсаған Тəуелсіздікке 1991 жылы қолымызды жеткіздік.
Сондықтан да Тəуелсіздік - ең басты құндылығымыз. Оған біз

қантөгіссіз, бейбіт түрде қол жеткізгеннен кейін ғана елімізді əлем-
нің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қоса алдық. 26 жыл
ішінде тəуелсіз Қазақ елін қалыптастырып, нарықтың қиын өткел-
дерінен аман өткізіп келеміз. Қазақстан қазір дүние дидарындағы
ең мықты мемлекеттер танитындай, сыйлайтындай деңгейге жетті.

Доскей ауылында осы мерекеге арналған шара музыка мектебі-
нің акты залында өтті. Ауыл əкімі Ə.Байғожин тұрғындарды құт-
тықтап, ел жетістіктеріне тоқталып, ауыл қызметкерлерін мақтау
қағаздарымен марапаттады. Өнерпаздардың əн, күйлері мен би-
лерін тамашалап көрермендер көтеріңкі көңіл-күйде болды. Тақы-
рыптық бейнероликтер көрсетіліп, «Тəуелсіздік тұғыры»  атты
ақпараттық көрме  ұйымдастырылды.

«Ақбота» балабақшасы, Елтай орта мектебі, кітапхана жəне му-
зыка мектептерінің ұжымдарына, сонымен қоса келешек жастарды
патриоттық рухта тəрбиелеуге үлкен үлес қосып жүрген Қарағанды
қаласының №31775  əскери бөлімінің үрмелі аспаптар оркестрінің
ұжымдарына зор алғыс білдіреміз. 

Дариға БИЛЯЛОВА,

мəдени шараларды ұйымдастырушысы

Доскей ауылы 

Мереке
аталып өтті
Заречный ауылдық

Мəдениет үйінің
ұйымдастыруымен
Қазақстан Респуб-
ликасы Тұңғыш Пре-
зиденті күніне
арналған «Елін сүй-
ген Елбасы» атты
тарихи-танымдық
бағдарлама өтті. 

Бағдарламаны «Балауса»
танымдық тобының мүшелері
Əсем Қалиева мен Мəди
Амантай жүргізіп, осы күннің
тарихи маңызы мен мəнін тү-
сіндірді. Əнұранмен ашылған
салтанатты шарада «Балбө-
бек» балалар тобы «Елбасым
- мақтанышым» атты өлеңдер
топтамасын мəнерлеп айтып,
«Тұңғыш Президент» əнін хор-
мен орындады. 

Мерекелік құттықтау сөз ке-
зегінде тыл ардагері Шолпан
Жұмабекова апай Елбасы бағ-
дарламасының маңызы жа-
йында өз ойын ортаға салды.
«Нұр əсем» би тобының «Сү-
йінші», «Қызғалдақ» кіші би то-
бының «Шаттық» биі,
«Жастар» вокалды тобының
орындауындағы патриоттық
əндер көрермендер жүрегіне
жол тапты.

Ауылымыздың өнерпаздары
Мұрат Ескендір, Əсемгүл Қа-
лиева, Мəди Амантай сынды
балаларымыздың орындауын-
дағы əндер мерекелік күннің
мерейін асырып, мəдени ша-
ралардан шет қалмайтын
«Құрдастар» əжелер тобының
орындауындағы «Сəулем-ай»
халық əнін көпшілік қосыла
шырқады.

Ж.ИСАБАЕВА,
зейнеткер,

Заречный ауылы

Посетили

музей
В праздник Пер-

вого Президента
дети с ограничен-
ными возможно-
стями из поселка
Г.Мустафина вме-
сте со своими со-
ц и а л ь н ы м и
педагогами посе-
тили местный
к р а е в е д ч е с к и й
музей.

В зале музея ребят ра-
душно встретила хранитель
фонда музея Шара Жылки-
баева. Вместе с ней де-
тишки и их педагоги
Г.Тютяева, Г.Хасенова,
К.Биколов с интересом по-
смотрели все выставочные
экспонаты.  Послушали за-
нимательные рассказы об
истории родного края.

Хранитель фонда подго-
товила для ребят игры и
конкурсы, в которых они с
удовольствием приняли
участие. Играли в игру «Со-
бери кубики», из которых
получились национальные
узоры. Посмотрели стенд-
выставку, посвященную
Первому Президенту
Н.А.Назарбаеву.

Дети остались очень до-
вольны посещением музея,
были активны, отвечали на
вопросы, живо интересова-
лись всем увиденным.

Т.КУРБАНОВА

Елбасы - ел
мақтанышы

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев əлем-
нің аса ірі мемлекет басшылары мойын-
даған қазақ мемлекетінің ең алғашқы
басшысы. Ол ел басқару ісінде халықтың
ғасырлар бойы жинақталған бай тəжіри-
бесі мен əлемдік тəжірибені тал бойына
тоғыстырған алымды да алғыр басшы.
Ел өмірінің алуан салалы тіршілік-тыны-
сын терең білу, маңдай тіреген проблема-
лардың ең елеулісін тап басып тани алу,
таңдалған бағытын табандылықпен жү-
зеге асыру Н.Назарбаевтың мемлекет бас-
шысы ретіндегі басты қасиеті.

1-ші желтоқсан - Тұңғыш президент күні қарсаңыңда Үміткер
орта мектебінде Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» балалар
мен жасөспірімдер ұйымына салтанатты түрде қабылдау рə-
сімі өтті.

«Жас Ұлан - жарқын болашақ» атты мерекелік жиында ант
қабылдау рəсімі өткізілді. «Қазақстан, Нұрсұлтан, Жас Ұлан»
деп  ұрандаған жүрегіңде жалыны бар мектебіміздің белсенді-
лері «Жас Ұлан» ұйымына қабылданды. Олар «Жас Ұландар»
гимнін асқақтата орындап, туған елге, отанға деген сүйіспен-
шілігін өлең шумақтармен білдірді.

Мерекелік жиынға 3-сынып оқушылары атсалысып, Елбасы
Н.Ə.Назарбаевқа арналған өлең шумақтарын орындап, 1-3
сынып қыздары «Ақ көгершін» биін əсерлете биледі. Мерекелік
жиыннан кейін флешмоб биі сайыс түрінде жалғасын тапты. 

Оқушыларды еліміздің нағыз патриоттары, еңбекқұмар, бі-
лімге құштар, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылатын, өршіл де қайсар
етіп тəрбиелеуде жəне туған елінің жанашыр азаматы болып
өсуіне зор ықпалы бар осынау ұйымының ісіне сəттілік тілейміз.  

С.ЖАРАСПАЕВА,
Үміткер ауылы

Елін сүйген, елі

сүйген Елбасы
Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті күні қарсаңында Сарытөбе
негізгі мектебінде мерекелік іс-шаралар
өтті. 
«Менің елім, менің Президентім» мерекелік
бұрышы ұйымдастырылып, тарих пəнінің
мұғалімі Е.Отарбай 8-9-сынып
оқушыларымен «Менің Президентім»
тақырыбында дөңгелек үстел өткізді.

«Менің елім - Қазақстан» тақырыбында 1-5-сынып оқушыла-
рының салған суреттерінен көрме өткізілсе, қазақ тілі пəнінің
мұғалімдері С.Мұхит пен Г.Қабдиева оқушыларға «Менің елім,
менің Елбасым» тақырыбында шығарма жазғызды. Дене шы-
нықтыру пəнінің мұғалімдері Н.Əмірбеков пен А.Жақанов мек-
теп оқушылары арасында көңілді мəре, баскетболдан жарыстар
ұйымдастырды.

Тұңғыш Президент күніне орай өткен ІІ облыстық «Жас талап-
2017» атты балалар мен жасөспірімдер фестиваліне техноло-
гия пəнінің мұғалімі М.Жомарт шəкірті Бөкейхан Ақжолмен «Ұлы
дала əуені» атты жұмысымен «Мүсін жəне қолөнері» номина-
циясы бойынша І орынды жеңіп алды. Осы фестивальге 7-
сынып оқушысы Азамат Алтынай «Халық əні» номинациясымен
қатысып, ІІІ орынды жеңіп алды. 

С.Бисолтанның жетекшілігімен Бұқар жырау ауданының ұйым-
дастыруымен Петровка орта мектебінде өткен армрестлинг - қол
күресі жарысына мектебімізден 10 оқушы қатысып, медальдар-
мен, мақтау қағаздарымен марапатталды.

Мектепте өткен іс-шаралардың барлығы оқушыларға пат-
риоттық рухта тəрбие берді. Белсенділік танытқан барлық оқу-
шылар елеусіз қалмай, мақтау қағаздары табысталды.

А.БАЙДҮЙСЕНОВА,
Сарытөбе негізгі мектебінің 
информатика пəні мұғалімі  
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Мерекелік шара ауылдық
округ əкімі Айдын Төлеуханұлы
Досмақовтың құттықтау сөзімен
басталып, ауылдың қоғамдық
жəне мəдени жұмыстарына ат
салысқан бір топ  ауылдастары-
мыз алғыс хаттармен марапат-
талды.

«Нұр Отан» партиясының ба-
стауыш ұйымының төрайымы
Мереке Бұлтайқызы Өзбекова
партияға мүшелікке кірген жас

ұстаздарға салтанатты түрде
партиялық билеттер табыс етіп,
шара мерекелік концертке ұла-
сты.

Концерттік бағдарлама Жан-
дос Асқаровтың орындауын-
дағы «Қазақстаным» əнімен
басталып, ұстаздар ұжымы
«Елім менің Қазақстан», оқушы-
лар патриоттық өлең жолдарын
оқып, жас ұстаздар қазақ биін
билеп, көрермендердің қоше-

метіне ие болды.
Тоғжан Жапарова мен Əділет

Кəкен «Жаса Қазақстан», Нұр-
сұлтан Искаков «Қазақстаным»
əндерін орындап, Гауһар Мол-
дабаева мен Гүлсана Төлеге-
нова күй ойнаса, Əбдуəли
Темірханов «Желтоқсан желі»
атты əнді орындады.

Тағы басқа да өнерпаздар өз
өнерлерін ортаға салды. Мере-
келік шара «Еркетай» тобының
орындауындағы флешмоб биі-
мен аяқталды.

Б.МАУИЯНОВА,
Ақбел ауылдық округі

əкімі аппаратының
бас маманы

Родина –
это вторая мать

Патриотизм начинается с любви к своей
земле, к своему аулу, городу, региону, с
любви к малой родине. Поэтому на
основании статьи Президента страны
«Рухани жанғыру» была разработана и
принята программа «Туған жер».

Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям,
традициям – это важнейшая черта патриотизма. Это основа
того культурно-генетического кода, который любую нацию де-
лает нацией, а не собранием индивидов.

В рамках реализации программы «Туған жер» накануне
празднования Дня Независимости РК в Центральной СШ про-
шла защита проектов по краеведению, в которой приняли уча-
стие учащиеся 1-11 классов. 

Объектом исследования школьников стала история родного
края.  В этот день коллекция школьного музея пополнилась
новыми экспонатами. К примеру, ученики 1-2 классов пода-
рили фотоальбом «Выпускники Центральной СШ», в честь 85-
летия села Центральное ученики 3 класса представили проект
«Мое село!», а ученики и родители 4 класса вручили школь-
ному музею макет «Улицы нашего села». 

Впервые свои совместные работы представило сообщество
шаныраков школы. Сообщество «Алатау», учащиеся 5- б - 8
классов, изготовило для музея макет «Золотого человека», со-
общество «Достық» 5 а - 10 классы передали коллекцию по
теме своего проекта «Назад в СССР», сообщество «Мы - мо-
лодые» 6-9 классов – альбом «Односельчане – участники Ве-
ликой Отечественной войны», сообщество «Мұрагер» 7-11
классов – буклеты «Учительские династии Центральной СШ».  

Каждый человек испытывает чувство гордости за свою Ро-
дину, свою страну, за свою землю.

Девизом всего мероприятия были слова: «Родина – это вто-
рая мать. Её не выбирают и не губят. А просто берегут и
любят».

Т.ГРУШЕВСКАЯ,
заместитель директора по воспитательной работе 

Центральной СШ

На праздник

Независимости
День государственной независимости
Республики Казахстан - главный
государственный праздник, который
ежегодно отмечается 16 декабря. 
16 декабря 1991 года Верховный Совет
принял закон о Независимости и
государственном суверенитете
Казахстана. Республика последней из
стран бывшего СССР приняла закон о
независимости. 

В Ростовском сельском округе прошли мероприятия посвя-
щенные праздничной дате. В торжественной обстановке аким
округа Отынчиев А.К. поздравил жителей и гостей с праздни-
ком, пожелав всем процветания и мира. 

За активное участие в жизни сельского округа благодарст-
венными письмами акима был отмечен ряд жителей. Пред-
седателем первичной «ячейки» партии Филипповой Е.В.
вручено благодарственное письмо от заместителя председа-
теля районного филиала партии «Нур Отан» за продвижение
идей партии и активную жизненную позицию Татюбекову А.
Ж., а также вручены партийные билеты  вновь вступившим в
ряды партии. 

В этот день в торжественной обстановке в ряды организа-
ции «Жас Улан» были приняты учащиеся Ростовской опор-
ной школы. 

Затем состоялся праздничный концерт, подготовленный ДК
села Ростовка и творческими коллективами округа. 

Г.ЖАУДИНОВА,
главный специалист 

аппарата акима 
Ростовского сельского округа 

В Белагашской средней
школе был проведен ряд меро-
приятий в честь Дня Независи-
мости, направленных на

патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

В честь праздника директор
школы Э.Е.Сагиева вручила

грамоты учителям и техперсо-
налу, тем самым создав атмо-
сферу торжественности,
эмоциональности, возвышенно-
сти, чувства гордости за свою
страну.

Г.ТОЛЕПБЕКОВА,
учитель 

русского языка 
и литературы Белагашской

средней школы

Мерекелік кешті Динара
Қартабаева ашса, 5-сынып
оқушысы Диана Шержанова
Тəуелсіздік күніне арналған
өлең жолдарын оқыды. 6-
сынып оқушысы Ерасыл Əбіл-

даев «Жаса, Қазақстан» əнін
орындап, 4-сынып оқушысы
Арианна Қартабай «Қамажай»
биін керемет билеп шықты.

Ерасыл Оспанов та Тəу-
елсіздік күніне дайындап əкел-

ген биін көрерменге паш етіп,
ауыл тұрғыны Қымбат Шержа-
нова «Қос бəйтерегім» əнін,
Көгершін Ахметова күй тар-
тып, көрерменге керемет
көңіл-күй сыйлады. 

Ауылымызда осындай та-
лантты адамдар көп болсын,
еліміздің тəуелсіздігі асқақтай
берсін деп тілек етемін. 

Н.КАКИМОВА, 
Алғабас ауылдық

клубының меңгерушісі 

«Жас Ұлан» ұйымының ұйым-
дастыруымен өткен салтанатты
жиында ұйымның мүшелері ант
қабылдады. Салтанатты ант қа-

былданғаннан кейін ауылымыз-
дың əкімі, мектеп əкімшілігі
жəне мектебіміздің ардагер
ұстаздары жас жеткіншектерге

галстук пен төс белгілерін
тақты. 

Тəрбие ісінің меңгерушісі
З.Жұмағұлова «Жас Ұлан» ұйы-
мының мүшелеріне ақ жол
тілеп, жүрекжарды ақ тілегін ар-
нады. Кеш соңы əсем əн мен
тəтті күйге ұласты.

Б.ИМАНБЕКОВА,
Ботақара орта мектебінің

тəлімгері

Оқушылар газеттер шыға-
рып, 4-5-6-7-сыныптың оқу
озаттары мен екпінділері
«Жас Ұлан» бірыңғай балалар
мен жасөспірімдер ұйымы қа-

тарына қабылданды.
Сондай-ақ, дүниежүзілік
ЖИТС-ке қарсы күрес күніне
орай дəрігерлермен кездесу
өтіп, оқушылар «Біз салау-

атты өмір салтын қолдаймыз»
атты қабырға газеттерін
шығарды. 

«Жас Ұлан» бірыңғай бала-
лар мен жасөспірімдер ұйым-
ның спорт секторлары
«Салауатты өмір - біздің бола-
шағымыз» атты 4-сынып оқу-
шылары арасында сайыс
өткізді.

Көңілді əрі қызыққа толы
сайыс оқушыларға ерекше
əсер қалдырды. 

М.ӨМІРБАЕВА,                     
Үштөбе тірек мектебінің

(РО) аға тəлімгері

Тұғырымыз  - татулық,
тұмарымыз - Тəуелсіздік

Ақбел ауылдық клубында 16 желтоқсан күні
«Тұрағымыз - татулық, тұмарымыз -
Тəуелсіздік» атты мерекелік бағдарлама
өтті.

Наш главный праздник
День Независимости Казахстана - главный
национальный праздник. 16 декабря весь
многонациональный народ Казахстана
торжественно отмечает этот главный
праздник. 

Мақтанышым
- Тəуелсіз Қазақстан

Алғабас ауылдық клубында Қазақстан
Республикасының Тəуелсіздік күніне орай
«Мақтанышым - Тəуелсіз Қазақстан» атты
мерекелік бағдарлама өтті. 

«Жас Ұлан»
жарқын болашаққа бастайды

16 желтоқсан - Тəуелсіздік күні қарсаңында
мектебімізде бастауыш сынып оқушылары
«Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен
жасөспірімдер ұйымына қабылданды. 

Мерекедегі сайыс
Мектептегі «Жас Ұлан» бірыңғай балалар
мен жасөспірімдер ұйымның оқушылары
2017-2018 оқу жылының жоспарына сəйкес
өз жұмыстарын атқарып келеді. 
Үштөбе тірек мектебінде Тұңғыш
Президент күні мерекесіне орай «Елін
сүйген Елбасы»  атты мерекелік іс-шара
өтті.



Зағип жандар мерекесі
атап өтілді
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Пополнились ряды партии «Нур Отан»

Встречу открыл первый заме-
ститель председателя район-
ного филиала партии «Нур
Отан» Марат Нурланов. М.Нур-
ланов поздравил присутствую-
щих с праздником, отметил, что
16 декабря 1991 года в созвез-
дии наций мира зажглась новая
звезда – Республика Казахстан.
В этот день мы реализовали ве-
ликую миссию и стали перво-
проходцами Независимости,
сказал спикер.

- За период независимости в
стране произошли значитель-
ные государственные преобра-
зования. Был учрежден
двухпалатный парламент, соз-
дана судебная система, по-
строена новая столица, - сказал
М.Нурланов, - сегодня мы
живем в стране с развиваю-
щейся рыночной экономикой,

способной интегрироваться в
мировую экономическую си-
стему. Казахстан стал лидирую-
щим государством среди стран
СНГ и Восточной Европы по
привлечению иностранных ин-
вестиций. Были проведены ре-
формы в социальной и
пенсионной сферах. Казахстан
добровольно отказался от при-
менения ядерного оружия на
своей территории и провозгла-
сил себя страной свободной от
ядерного оружия.

Суверенный Казахстан вы-
держал экзамен на стойкость и
показал впечатляющие резуль-
таты развития, что стало воз-
можным благодаря
дальновидной политике Пер-
вого Президента страны.

М.Нурланов подчеркнул, что
свой вклад в развитие незави-

симого Казахстана уже 18 лет
вносит партия «Нур Отан».
Глава государства отмечает
важную роль партии в осу-
ществлении каждой из прово-

димых в стране реформ.
- В честь праздника сегодня

мы отметим членов партии, ак-
тивно участвующих в жизни
партийной организации, в реа-
лизации задач, поставленных
нашим Лидером, - сказал
М.Нурланов и вручил благо-

дарственные письма районного
филиала партии «Нур Отан»
председателю первичной орга-
низации районного Дома куль-
туры Жанузаку Макишеву и
заместителю руководителя ГУ

«Отдел занятости и социаль-
ных программ» Гульжан Абжа-
новой.

Партийные билеты новым
членам партии вручили вете-
раны труда и активисты партий-
ного движения Т.А.Ветштейн,
К.Жумашев, З.Богданцева.

Членами партии «Нур Отан»
в этот знаменательный день
стали учителя КСШ №1 Толга-
най Уахит, Ермек Кадламурат,
Айгуль Айнабаева, инспектор
ЦОН №1 п.Ботакара Тилек Хуа-
най, преподаватели детской
школы искусств Нурия Кли-
мова, Жазираш Бимарденова,
социальные работники ГУ
«Отдел занятости и социаль-
ных программ» Сара Саганды-
кова, Вера Шестакова,
Светлана Шаймерденова, заме-
ститель руководителя ГУ
«Отдел экономики и финансов»
Жанар Нурланова и главный
специалист данного отдела
Дарья Темиржанова.

М.Нурланов сердечно поздра-
вил новых членов партии и по-
желал высоких достижений и
плодотворной партийной ра-
боты. Молодые члены партии
«Нур Отан» поблагодарили
присутствующих и заверили,
что будут достойными предста-
вителями самой активной и эф-
фективной партии страны.

З.ПЕТРОВА
Фото Д.Торжанова

Халықара-
лық мүгедек-
тер күніне

орай Ю.Гагарин орта мектебінде
Бұқар жырау аудандық «Нұр
Отан» партиясы филиалы мен
аудандық дене шынықтыру жəне
спорт бөлімінің ұйымдастыруы-
мен үстел спортына жататын
ойын түрлерінен сайыс өтті.

Тықылдап жүріп жатқан əр сағатын алтынға
теңеп, басына жазған ауыр тауқыметтің зардап-
тарына мойымайтын зағип жандардың ішкі жан
жарасын он екі мүшесі сау біздер біле бермейміз.
Тағдырдың салғанына көндігумен шектеліп қана
қоймай, алға қарай талпыныс жасап, құлаған
сəтте қайта тұруды өмірлік ұстанымы қылған қа-

мқорлыққа зəру жандар мереке қарсаңында өте-
тін сайыстарды асыға күтеді. Себебі, бұндай
кездесулер күндікке төрт қабырғаға қамалып от-
ырған жандар үшін үлкен мейрам. Көптен көрме-
ген достарымен жүздесіп, қызу əңгімемен
жарасатын сайыс олар үшін жарыс емес, достық
табысу ретінде өтеді.

Бұл күні де сайысып жеңіске жету үшін емес,
өзінің жақын деген достарымен көрісуге асыққан
зағип жандарымыз сайыс басталғанға дейін жи-

налып, бір-бірімен əңгіме-дүкен құрысты. Ойын-
ның ашылуы əнұранымызбен басталып, ойын-
шылар қолдарын жүректеріне қойып, көк
байрағымыздың алдында əнұран сөздеріне қо-
сылды.

Аудандық дене шынықтыру жəне спорт бөлімі-
нің басшысы О.Цыганков қатысушылардың бар-
шасын мерекемен құттықтап, сəттілік тілеп,
ойынның басталғандығын жариялады. 

Ботақара, Қушоқы кенттері мен Тұзды, Бай-
мырза ауылдарынан келген ойыншыларымыз
шашки, шахмат, дартс ойын түрлері бойынша бө-

лініп, тартысты доданы бастап
кетті. 

Шашки мен шахматтан өткен
тартысты ойын барысын бақы-
лап, барлық ережелердің сақта-
луын қадағалаған төрешілер
Т.Дүйсебаев пен Е.Құрманғали-
евтың есебімен əйелдер арасын-
дағы шашки ойынындаТұзды
ауылынан келген Сабина Шили-
кова 1 орынды, ботақаралық Мақ-
пал Макишева 2 орынды, Назгүл
Ақымбекова 3 орынды иеленді.
Ал, ерлер арасындағы шашки
ойыны бойынша Дамир Абдыка-
римов 1 орынға, Иван Москов-
ченко 2 орынға, қушоқылық
Нұрболан Нақыспай 3 орынға

лайық деп танылды. 
Шахмат ойынында Баймырза ауылынан ат тер-

летіп келген Ершат Съезд 1 орынды, Сəулеғали
Дəулетбаев 2 орынды, ботақаралық Алексей Ти-
мошенко 3 орынды қанжығаға байлады. 

Спорттың қызықты түріне жататын дартс
ойыны бойынша Сабина Шиликпаева жүлделі 1

орынға, Назгүл Ақылбекова 2
орынға, Роза Тлеухан 3 орынға ие
болды. Барша жеңімпаздар мақ-
тау қағаздарымен марапатталып,
бағалы сыйлықтар табысталды. 

Тағдырдың маңдайына жазған
ауыр тауқыметіне мойымай, қа-
шанда ізденісте, талпыныста жү-
ретін Роза Тлеухан бүгінгі
қуанышын ішінен шыққан сөзімен
емес, сүйкімді жүзінде жарқырап
шыға келген жылы жымиысымен
көрсетті. Велосипед, шаңғы теп-
кенді ұнататын Роза сурет са-
луда, қара жорға биін билеуде
алдына жан салмайды. Əн ай-
туды да əуестікке айналдырып,
алда келе жатқан Тəуелсіздік кү-
ніне арнап «Астана» өлеңін жат-
тағандығымен бөлісті.

«Көңіл көзін сөз ашар» де-
мекші, бір жылы сөзбен қамқорлыққа зəру жан-
дардың көңілін жадыратып жүрген зағип
жандардың жанашырлары үшін бұл күн ерекше
əсерге толы болды, себебі өзінің жанына жақын
жанның қуанышын көрудің өзі бақыт екені айтпай-
ақ түсінікті. 

Б.ЖАКЕШОВА

Д.Торжановтың суреттерінде: ойын барысы-
нан; марапаттау сəті.

Мой Казахстан!
Пою о тебе и тобою живу!
В Петровской СШ ко Дню Независимости

Казахстана была проведена тематическая
неделя. Каждый день недели был насыщен
мероприятиями.

В рамках тематической недели прошли классные часы в 1-11
классах. Учителями физкультуры проведено первенство школы
по пионерболу среди учащихся 5-6 классов.

Интересным мероприятием для учащихся начальной школы
была эстафета роботов, которую организовал и провел учитель
ИВТ Абильдин В.З. 

В этом учебном году в школе работает кружок робототехники
и ко Дню Независимости ребята 5-6 и 10-х классов показали ре-
зультаты своей работы. Учащиеся начальной школы с увлече-
нием наблюдали за тем, как роботы проходили препятствия и
шли к победе. Победителем в эстафете роботов стала команда
9-10 классов. 

Традиционным мероприятием школы является принятие уча-
щихся школы в ЕДЮО «Жас Ұлан», которое состоялось в школе
14 декабря. 27 первоклассников торжественно вступили в орга-
низацию, учителя школы и приглашенные гости вручили ребя-
там значки «Жас Қыран».

Ярким праздничным мероприятием был патриотический фе-
стиваль «Мой Казахстан! Пою о тебе и тобою живу!». Участни-
ками фестиваля стали члены сообщества «Шанырак». В этом
году в школе внедрен проект «Шанырак», где учащиеся школы
объединены в сообщества для осуществления поддержки уче-
ников младших классов и содействия в укреплении дружеских
отношений между учениками. В школе создано 11 шаныраков,
которые имеют свою эмблему, свой цвет, название, девиз, актив.

Результаты работы «Шаныраков» были показаны во время
проведения праздничного мероприятия. Старшеклассники вме-
сте с младшими школьниками танцевали флешмобы, пели пат-
риотические песни, показывали представление, танцевали
танцы разных национальностей. 

Аким Петровского сельского округа Каржанов К.М. поздравил
присутствующих с наступающим праздником и торжественно
вручил партийные билеты «Нұр Отан» 8 учителям школы.

Долго в памяти учащихся будет витать праздничное настрое-
ние проведенных мероприятий. Ребята дружно отметили, что Ка-
захстан – наш общий дом, на каком бы мы ни говорили языке.
Надо только об этом не забывать. С большим усердием нужно
прививать детям уважение к языкам и культуре народов нашей
страны. Эту задачу и старается претворить в жизнь педагогиче-
ский коллектив нашей школы.

А.КАРАБАЕВА,
заместитель директора по воспитательной работе 

Петровской школы

В канун Дня Независимости Республики Ка-
захстан, 16 декабря, в офисе филиала пар-
тии «Нур Отан» собралась группа
ветеранов труда и активистов партии, а
также молодежь, которая выразила желание
вступить в ее ряды.
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Елімнің абыройы аса берсін
(Жалғасы. Басы 1-ші бетте)

Тұғыры биік мемлекеттік ме-
реке күнімен аудан əкімі Шагу-
рашид Мамалинов, аудандық
мəслихаттың хатшысы Асхат
Əли, аудандық прокурор Жа-
нқозы Накишев құттықтап,
жоғары марапат иелерін ардақ-
тады.

- Тəуелсіздік - тағдырдың бізге
берген басты бақыты, баға жет-
пес байлығы. Қазақ елі заман-
ның ауырын да, жеңілін де
қабыл алған халық, ешбір қиын-
дыққа мойымаған төзімді ұлт.
Сондықтан, Тəуелсіздігіміздің
жиырма алты жылдығы тарих
үшін теңіздің тамшысындай
болса да, Қазақстан үшін осын-
дай аз ғана мерзім ішінде əлем-
нің алпауыт елдерімен иық
тірестіретіндей жағдайға қол
жеткізуі үлкен қуанышты сəт, -

деген Ш.Мамалинов, ауданы-
мыз қол жеткізген толағай табы-
стар аз еместігін айтып, - бүгін
біз армандарымыздың орында-

луына бар жағдай жасалған ме-
кенде өмір сүріп жатырмыз.
Сауатты, көзі ашық, көкірегі ояу
ұрпақ тəрбиелеуге жан-жақты
мүмкіндігіміз бар. Мұның бəрі -
тəуелсіздігіміздің жемісі деп бі-
леміз, - деп, сөзін қорытынды-
лады. 

Аудан басшысының жүрек-
жарды лебізіне қосылған көпші-
лік мереке төрінен Бұқар жырау

ауданының аудандық мəслихат
шешімімен «Бұқар жырау ауда-
нының құрметті азаматы»
атағына ие болған Айткен Құ-

байділдəұлы Айсанов пен Гри-
горий Антонович Середаға
«Құрметті азамат» төсбелгісін
табыстау салтанатына куə

болды. 
Қос марапат иесі де өңірімізге

танымал, еңбектің қазанында

қайнап, халықтың алғысына бө-
ленген жандар. Еңбек жолын
қарапайым механик қызметінен
бастап, Қарағанды облыстық
«Қазавтожол» ЖПБ-45 филиа-
лының басшысы болып зейнет-
керлікке шыққан Айткен
Құбайділдəұлының бастамасы-
мен ауданымыздағы асфальт-
бетон зауыты ашылса, 25
жасында Украинадан Қазақста-

нға келген жас маман Григорий
Антонович барша саналы ғұмы-
рын селекция ғылымына арнап,
өңіріміздің ауыл шаруашылығы-

ның өсіп-өркендеуіне өлшеусіз
үлес қосты. 

- Ғұмырымның 50 жылын Қа-
зақстанда өткізіппін. Осынау
жылдарда бір сəт те өкініш біл-
дірген емеспін. Бүгінгі жоғары
марапаттарыңыз үшін барша
қазақстандық ғылым атынан
алғысымды жеткізіп, оның
жоғары міндеттер жүктейтінін
қуана жеткізгім келеді. Барлық-
тарыңызға жүрекжарды алғыс
айтамын, - деген Г.Середаның
сөзі көпшілігімізге өзіміз таң-
даған кəсіпке адалдықты, құр-
мет пен шексіз сүйіспеншілікті
үлгі етті. 

Еңбек майданында тер төге
жүріп, жаңашылдықтардың ба-
стамасы бола білген Айткен Құ-
байділдəұлының да өмірі көпке
үлгі боларлық. Ауданымыздың
құрметті азаматының ай-
туынша, еңбек қашанда бəрін
жеңбек. «Осынау күні құрметті
атақ беріп, көпшілік тарапынан
сый-сияпат көрсетіп жатқан
жұртшылыққа, қатар қызмет іс-
теген əріптестеріме, депутаттар
қауымына алғыс білдіремін»
деп игі тілегін де жеткізді.

Бүгінгі заманауи, қарышты
даму жолына түскен Қазақстан
түрлі кəсіптің тетігін ұстап, та-
бысты қызмет атқарып жатқан
мамандық иелерінің маңдай те-
рінің, ыстық ықыласының ортақ
нəтижесі. Мереке күні де өз қыз-
меттерін жауапты атқарып,
абырой биігінен көрініп жүрген
аудан азаматтары облыстық,
аудандық деңгейдегі басшылық
тарапынан марапаттарға ие
болды. Қарағанды облысы əкі-
мінің Құрмет грамотасымен
Бұқар жырау ауданының архив

басқармасының маманы Əсел
Балпанова марапатталса, «Қа-
зақстан Республикасы Тəуелсіз-
дігі күніне орай ауданның
əлеуметтік-экономикалық да-
муына қосқан елеулі еңбегі,
қоғамдық келісімді нығайтқаны
жəне белсенді азаматтық ұста-
нымы үшін» мəтінімен Бұқар
жырау ауданы əкімінің Құрмет
грамотасымен Үштөбе тірек
мектебінің орыс тілі пəнінің
мұғалімі Гүлмира Жұмкенова,
Қушоқы кентінің дəрігерлік ам-
булаториясының медбикесі
Светлана Луцкая, «Қарағанды
жолдары» ЖПБ-1 филиалының

басшысы Абылай Сұлтанғали,
мүмкіндігі шектеулі балаларға
үйде күтім жасау əлеуметтік бө-
лімінің Үштөбе ауылының əлеу-
меттік қызметкері Сəуле
Баянова, армрестлингтен Азия
чемпионы, Петровка ауылының
тұрғыны Виктор Киселев, «Iso-
plus Центральная Азия» ЖШС-
ының бас директоры Леонард
Штайн, Ботақара ауылының мо-
дельді кітапханасының кітапха-
нашысы Бақыт Сахимова,
Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің «Алтын сапа» сый-
лығының «Ең үздік
инновациялық жоба» номина-
циясындағы лауреаты «RecycI-
ing Company» ЖШС-ының
директоры Александр Рябинин,
«Арғын» шаруа қожалығының
механизаторы Бауыржан Базы-
лов, К.Маркс атындағы құс фаб-
рикасының азықтандыру
цехының басшысы Маргарита
Шрайдер, Бұқар жырау ауданы-

ның төтенше жағдайлар бөлімі-
нің басшысы Нұрмұхамед
Интуев, аудандық ішкі істер ба-
сқармасының учаскелік поли-
ция инспекторы Аманғали
Жақыпбеков аудан басшысы-
ның қолынан марапат алды.

Марапат иелерінің қатары-
нан-ақ ауданымызда атқары-
лып жатқан игілікті істердің
ауқымын анықтауға болады.
Мемлекеттік бағдарламалар-
дың қаржысымен елдімекен-
дерге сапалы ауыз су
тартылып, жоспарда тағы біраз
ауылдар тұр. Ауданымыздың
түкпір-түкпірінде ауыл шаруа-
шылық өндірістік кооператив-
тері жұмыстарын жолға қойып,

Сарыарқа арнайы экономика-
лық аймағында бірқатар өнер-
кəсіп нысандары ашылған. 

Бəсекеге қабілетті, жан-жақты
дамыған еліміздің ертеңі үшін
қоғамдық өмірдің кез-келген са-
ласы өте маңызды. Атаулы са-
лаларда қызмет атқарып, тер
төгіп жүрген азаматтарды ынта-
ландыру, еңбектеріне жоғары
баға беру - демократиялық қоға-
мымызды өркендетудің ұтымды
əдісі. Сол себепті сахна төрінен
аудан əкімінің орынбасары
Арман Дардаков аудандық про-
куратураның бас маманы Рау-
шан Баяндинова, аудандық

жұмыспен қамту жəне əлеумет-
тік бағдарламалар бөлімінің
үйде көмек көрсету əлеуметтік
бөлімінің меңгерушісі Динара
Жаныбековаға аудан əкімінің
алғыс хатын табыстады.

Көпшілікке мерекелік көңіл-
күй сыйлап, марапат иелерін
сахна төрінен əспеттеген əдемі
кешті жырау елінің қасиеті қо-
нған құлыншақтарының бірі,
жас ақын Нұрлыбек Төкенов
«Арнауымен» жалғастырды.
Алдағы жылы алдымызда тұ-
рған баба тойын атқару  жөнін-
дегі абыройлы міндетті жоғары
деңгейде атқаруға тілек білді-
ріп, ел амандығын, жұрт ты-
ныштығын жырға қосты. 

Қазақтың кең-байтақ, ұлан-
асыр аумаққа көсілген дарқан
даласын жырға қосқан ақын да,
сазгер де баршылық. Солардың
бірқатарын сахна төрінен Қ.Бай-
жанов атындағы концерттік бір-
лестіктің «Əуен» вокалды тобы

əнге қосып, жүрек төріндегі
туған жерге деген сүйіспеншілік,
Отанға деген адалдық сияқты
жоғары сезімдердің пернесін
басты. Бірлестік əншісі Д.Ақа-
нов «Дарқан дала», К.Насырова
«Астана», А.Қаппасов «На-
чало», А.Уəли «Вот она лю-
бовь» əндерін орындады.
Патриоттық əндермен қатар үл-
кендер қауымының сүйіп тың-
дайтын «Я встретил девушку»,
«Малиновка», «Колесо» ретро-
əндерін шырқап, ауылдың алты
ауызы ретінде «Ботақара бау-
райында» фольклорлық ан-
самблінің сүйемелдеуімен
Ақзер Мұхаметқали «Əридай»,
Əлібек Бимендин қобызда Ақсе-
леудің «Сарыарқасын», «Дəу-
рен-ай» халықтық ардагерлер
тобы «Туған жер», «Белая че-
ремуха» əндерін, “Гүлдер-ай”
мен “Шұғыла” кешті бимен əр-
леді. 

Тəуелсіздік баршамыз «тəу»
ететін қасиетті де киелі ұғым.
Осынау ұғымның аясында елі-
міздің егемендігін, тіліміз бен ді-
ліміздің еркіндігін түйсініп қана
қоймай, саналы түрде қадірлей
білуіміз қажет. Бүгінгі таңдағы
тыныш та бейбіт, бірнеше ұлт
пен ұлыстың ортақ шаңырағына
айналған Қазақстан – ұрпақ өсі-
ріп, қарышты дамитын, тамыр
жайып, болашаққа жоспарлар
құратын мамыражай өлке. Тəу-
елсіз елдің тасқа қашаған тари-
хымен аудандық мəдениет
үйінің фойесінде жабдықталған
«Елімнің еркіндігі - Тəуелсіздік»
атты кітапханалар жүйесінің ар-
найы əзірлеген көрмесі көз қуа-
ныш етті. 

Емен-жарқын бірін-бірі құт-
тықтаған көпшілікке бір сəт
қарап, төмендегі тілек еріксіз
қылт етті. Лəйім, осы қуат-бере-
кемізден ешкім айыра көрмесін.
Алып мемлекетіміздің титтей
бөлшегі ауданымыздың да эко-
номикалық-əлеуметтік ахуалы
ойдағыдай өрістеп, еліміз аман,
жұртымыз тыныш болсын.

Н.ƏБІКЕЕВА
Д.Торжановтың суретте-

рінде: көрмемен танысты; ма-
рапат иелері; мереке көріністері.
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Поздравления
и награды

в честь
праздника

16 декабря наша страна
отметила главный нацио-
нальный праздник – День
Независимости. 

Этому празднику в по-
селке Г.Мустафина было
посвящено большое тор-
жественное мероприятие.

На сцене поселкового Дома культуры
состоялась культурная программа, на-
сыщенная поздравлениями и торже-
ственными церемониями вручения
различных наград жителям поселка,
партийных билетов новым членам пар-
тии «Нур Отан», принятием юных му-
стафинцев в ряды детской организации
«Жас Улан».

В начале мероприятия всех одно-
сельчан с праздником поздравил аким
поселка Х.Рыспеков. Он также вручил
подвеску «Кумис алка» многодетной
матери, педагогу Нуринской средней
школы Олимпиад Сураган.

Еще одна торжественная церемония
была посвящена вручению благо-
дарственного письма филиала партии
«Нур Отан» Карагандинской области
ветерану партии, руководителю Бухар-
Жырауского ЦОН №2 Ахметрашиду
Мамалинову. Благодарственное
письмо вручил советник акима района
Ш.Курбанов. Также на сцене состоя-
лось торжественное вручение партий-
ных билетов новым членам партии
«Нур Отан». Десять вновь избранных
партийцев получили билеты из рук
Ш.Курбанова и депутата районного
маслихата Г.Хомутовой.

Праздничным и массовым стал тор-
жественный прием в ряды организации
«Жас Улан» учащихся Токаревской
средней школы. Ребята давали клятву
с честью нести гордое звание участни-
ков организации, быть патриотами
своей страны. А честь повязать гал-
стуки цвета государственного флага
нашей республики была предостав-
лена их старшим наставникам, педаго-
гам, членам партии «Нур Отан», а
также акиму поселка Х.Рыспекову, со-
ветникам акима района М.Макарову,
Ш.Курбанову, директору Токаревской
школы Г.Хомутовой.

Этот праздничный день был богат и
щедр на поздравления и награды. Гра-
моты за победу в очередном музы-
кальном конкурсе-фестивале,
проходившем недавно в областном
центре, аким поселка Х.Рыпеков вру-
чил лучшим учащимся детской посел-
ковой музыкальной школы.

Затем вниманию зрителей был пред-
ставлен большой праздничный кон-
церт, в программе которого прозвучали
выступления хора педагогов Нуринской
средней школы. Этот коллектив не так
давно принимал участие в смотре-кон-
курсе художественной самодеятельно-
сти педагогов района и занял почетное
второе место. Также учителя этой
школы выступали музыкальным квар-
тетом и порадовали зрителей красивой
песней. Яркими были выступления по-
любившихся коллективов поселка об-
разцового хореографического
ансамбля «Эдельвейс», ансамбля лож-
карей «Непоседы», ансамбля домбри-
стов и дуэта кобызистов детской
музыкальной школы. Громкие аплодис-
менты достались и ветеранам - ан-
самблю «Ивушка» и Болату
Садвокасову. 

Красивый и оригинальный нацио-
нальный танец исполнили педагоги То-
каревской школы, в финальных
аккордах которого на сцене из лент
был сплетен Шанырак, символ нашей
большой многонациональной страны.

Завершился праздничный концерт
мелодичной песней о Казахстане в ис-
полнении Татьяны Саранговой и выхо-
дом всех участников концерта на
сцену, которым зрители аплодировали
стоя.

Т.КУРБАНОВА

Олардың ішінен ең
лайықтыларын таңдап
алу кезінде ғылыми
бағыттары, жүргізілген
зерттеулерінің өзекті-
лігі мен басымдылығы
жəне негізгі ғылыми
жетістіктері ескерілді.
Үміткерлердің баянда-
малары тыңдалған
соң, бөлімшелерде
құпия дауыс берілді.
Іріктелініп алынған
үміткерлерге Жалпы
жиналыс сессиясында
тағы да құпия дауыс
беріліп, Ұлттық ғылым
академиясының жаңа
мүшелері сайланды. 

Бір қуанатын жайт,
солардың ішінде өзі-
міздің Бұқар жырау ауданының тумасы,
Ақжар ауылынан шыққан Бораш Игілі-
кұлы Төлеуов те бар.

Ұлттық ғылым академиясының жаңа
сайланған корреспондент-мүшесі,
химия ғылымдарының докторы, про-
фессор Б.Төлеуов органикалық жəне

биоорганикалық химия саласындағы ғы-
лыми-зерттеу нəтижелері 300-ден астам
ғылыми жұмыстардың авторы.

Б.Төлеуов Қазақстан Республика-
сында алғаш рет табиғи қосылыстар хи-
миясы жəне дəрілік заттардың
технологиясы саласында, эндемикалық
өсімдіктік шикізаттың стероидты қосы-

лыстарын көп аспектілі зерттеумен жəне
олардың негізінде бірегей дəрілік препа-
раттар жасаумен байланысқан жаңа ғы-
лыми бағыт қалыптастыруда.

Шынын айту керек, жерлесіміз өз
ауданымыздың мектептерін бітіріп
шығып, Ұлттық ғылым академиясына
сайланып отырған ауданымыздан
шыққан бірінші ғалым. Мұны мен өз

басым мақтаныш етемін. 
Бораш Игілікұлы да өз жеті-

стіктерінің негізгі көзі ретінде өзі-
нің ұстаздары - жерлесіміз ҚР
ҰҒА академигі, Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты Арыстан
Мəуленұлы Ғазалиев пен ҚР
ҰҒА академигі, Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты Серғазы
Мыңжасарұлы Əдекеновтің
есімдерін атайды.

Біздің халқымызда, «азамат
аяғын туған жерге, арқасын -
туған елге тірейді» деген əдемі
мəтел бар. Сондықтан да жер-
лесімізге тəуелсіздік күні қар-
саңында жаңа жетістіктер тілей
отырып, еліміздің өркендеуіне
əлі де талай үлесін қосатынына
да жерлестерінің сенімі кəміл
екенін жеткізгім келеді.

Осындай азаматтардың арқа-
сында келесі жылы тойланатын

Бұқар бабамыздың 350 жылдық тойы да
үлкен деңгейде өтпек. Сол күндерге жет-
кізе көр деп тілек тілейік.

Бақи АБСАТОВ, 
Корнеевка ауылдық округінің

ақсақалдар алқасының төрағасы

Четыре года назад семья Жулдыз при-
няла решение открыть в поселке боль-
шое кафе. Приобрела для этой цели
пустующее здание бывшего гастронома,
которое не видело ремонта еще с со-
ветских времен. Хорошим подспорьем в
начинающем бизнесе стал кредит, полу-
ченный по государственной программе
развития продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства. На эти
деньги было приобретено новое обору-
дование. 

С 2013 года в здании начали делать
большой капитальный ремонт. Все жи-
тели поселка были свидетелями, как
преображается здание снаружи, а вот
что происходит внутри, видели немно-
гие.

И вот долгожданное открытие состоя-
лось. На него
были приглашены
жители поселка.
Родные Жулдыз
Биляловой, кото-
рые тоже прини-
мали самое
активное участие
в этом проекте. 

Право перере-
зать традицион-
ную ленту у входа
в новое кафе
было предостав-
лено акиму по-
с е л к а
Г.Мустафина Халилю Рыспекову и
гостю, почетному аксакалу, заслужен-
ному металлургу РК, соратнику Прези-
дента РК Ермеку Толеубаеву. Под
громкие аплодисменты все гости вошли
в просторный зал.

Новое кафе получилось очень краси-
вым, светлым, уютным. Ремонт здесь
сделан в лучших традициях европей-
ского стандарта. Под гостеприимным
«Шаныраком» разместилось два зала
на 240 посадочных мест. Есть простор-
ный холл, гардероб, туалетные комнаты,
большая кухня с новым современным
оборудованием, предусмотренным для

приготовле-
ния как нацио-
н а л ь н ы х
блюд, так и
для европей-
ского стола.

Х о з я й к а
кафе Жулдыз
Билялова ска-
зала, что
очень хотела
открыть такое
кафе именно
в поселке
Г.Мустафина.
И хоть сама
Жулдыз вме-
сте с супругом
живут в го-

роде Темиртау, поселок этот для нее
родной, здесь живут ее родители, по-
этому корни ее здесь. Сама Жулдыз -
преподаватель иностранного языка, но
решила освоить еще одну профессию.
И это у нее получилось более чем
удачно.

Конечно, осуществить такой большой
проект Жулдыз помогли родные. Осо-
бенную благодарность ее молодая
семья выражает родителям - отцу Нур-
газы Билялову и маме Шолпан Копер-
баевой. Их помощь и поддержка стали
огромным подспорьем в процессе всех
ремонтных работ, создания уюта, ди-

зайна помещений и самого открытия.
- Родители помогали и советом, и

делом, - говорит Жулдыз. - И в том, что
кафе получилось именно таким, есть
большая частица их труда.

В таком большом, красивом кафе жи-
тели поселка действительно нуждались
много лет. В Мустафина пока не так
много точек общественного питания,
тем более таких больших, современных,
не уступающих по дизайну городским
ресторанам. Теперь здесь можно прово-

дить различные мероприятия,
свадьбы, юбилеи, праздничные
даты, рассчитанные на большое
число гостей. Условия для этого соз-
даны прекрасные. К тому же еще
большой плюс для сельчан - это соз-
дание новых рабочих мест.

Торжественное открытие «Шаны-
рака» началось с чтения Корана.
Обряд провел имам поселка Сайлау
Алдангаров. А продолжилось по-
здравлениями с праздником и от-
крытием нового объекта бизнеса на
селе. 

Добрые слова пожеланий прозвучали
из уст акима поселка Х.Рыспекова, со-
ветников акима района М.Макарова,
Ш.Курбанова, депутата районного мас-
лихата Г.Хомутовой, ветеранов поселка
Л.Базелева, Н.Алексеевой и других. Все
пожелания были направлены на про-
цветание нашей страны, а также нового
открывшегося объекта предпринима-
тельства.

Т.КУРБАНОВА
На фото: руководитель ИП «Шаны-

рак» Жулдыз Билялова, здание нового
кафе.

Жерлесіміздің жетістігі
Өтіп бара жатқан жылдың 1 маусымында Алматы
қаласында Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым
академиясының Жалпы жиналыс сессиясында
академиктер мен корреспондент-мүшелерінің 28 бос
орнына сайлану конкурсына қатысу үшін 130-дан астам
үміткер - түрлі ғылыми бағыттағы танымал ғалымдар
додаға түсті. 

Хороший подарок к празднику
сделала жителям поселка Г.Му-
стафина индивидуальный
предприниматель Жулдыз Би-
лялова. 

16 декабря, в День Независи-
мости Республики Казахстан,

здесь состоялось торжественное открытие кафе «Ша-
нырак». 



23 декабря 2017 года6 бет       23 желтоқсан  2017  жыл Бұқар жырау жаршысы

Отчет акима Новоузенского сельского округа
Мейрама Мерекеевича Сыздыкова о проделанной за 2017 год работе

В рамках реализации стратегиче-
ских государственных программ в
ушедшем году проведена большая
работа.

Территория сельского округа составляет 25201 га, в том
числе территория населенных пунктов 5198 га. Общая
численность населения округа по состоянию на 1 января
2018 года составила 1827 человек, из них экономически
активное – 1043 человека.

Первый приоритет третьей модернизации говорит о
том, что аграрный сектор должен стать новым драйвером
экономики. Валовой сбор зерновых культур округа в 2017
году составил: пшеница – 230 тонн, ячмень – 630 тонн,
картофель – 80 тонн, овощи – 1005 тонн.

Всего по округу действует 26 крестьянских хозяйств, в
том числе 19 хозяйствующих субъектов, занимающихся
разведением животных. 

Поголовье скота и птицы на 1.01.2018г. составило: круп-
ный рогатый скот - 2251 гол., что превышает поголовье
предыдущего года на 545 голов, лошадей – 268 голов,
овец и коз – 827 голов, свиней - 121, всех видов птиц -

1880 голов, поголовье птицы в зимний период, в сравне-
нии с летним, уменьшается в 2 раза.

В целях повышения эффективности использования
сельскохозяйственных земель в 2017 году на изъятие зе-
мельных участков поданы документы на общую площадь
376 га, сданы документы на общую площадь 1339 га. Ве-
дется работа по созданию условий для объединения до-
машних хозяйств и малых фермерств в кооперативы.
Весенняя и осенняя ветеринарные обработки и иденти-
фикация скота выполнены в полном объеме согласно
плана. 

В 2017 году произошел ряд изменений в сфере обра-
зования. Новоузенская СОШ перешла на пятидневную
форму обучения, начата подготовка к переходу на латин-
скую графику и обучению на трех языках.

По состоянию на 1 сентября 2017 года в Новоузенской
СОШ обучается 218 учащихся, преподавательский состав
включает 41 человек. Бесплатным горячим питанием
обеспечены 25 детей. Охват дошкольным образованием
составляет 89%. Осуществляется подвоз учащихся из
с.Стан и с.Севан. Учащиеся школы принимают активное
участие в мероприятиях школьного, районного, област-
ного уровня занимая призовые места.

В Республике Казахстан большое значение придаётся
охране материнства и детства. С 1 января 2017 года в
сельском округе родилось 28 детей, взято на учет 20 бе-
ременных женщин. В диспансерской группе детям до 18
лет предоставляется бесплатное лечение по таким забо-
леваниям как анемия, бронхиальная астма. Все дети при-
виваются по календарю профпрививок. Из взрослого
населения на «Д» учете состоит 153 человека, из них с
сахарным диабетом – 32. Смертность в 2017 году соста-
вила 12 человек.

2017 год запомнился юбилеем - 40-летием централь-
ной библиотечной системы. Книжный фонд бибиотеки со-
ставляет 10909 экземпляров в том числе на казахском
языке 4843 экземпляров. В 2017 году поступление книг
составло 226 экземпляров, из них на государственноч
языке 210. В рамках акции «Подари библиотеке книгу»
житель села Кенжебекова Зарина подарила 15 актульных
книг. В текущем году библиотеку посетило 700 читателей. 

Сельским клубом и работниками бибиотеки проведен
ряд мероприятий: 8 марта, Наурыз мейрамы, День
Астаны, День Конституции РК, День пожилых людей, День
духовного согласия, День первого Президента РК, День
Независимости РК, Новый год и другие.

Участковым инспектором полиции ведется работа по
профилактике правонарушений, социальный работник
помогает 7 одиноко проживающим людям.

Развитие инфраструктуры – приоритетная задача госу-
дарства. В 2017 году произведена отсыпка дорог есте-
ственным камнем на сумму 201 тыс. тенге из КСН, на
зимнее содержание дорог выделено 700 тыс. тенге из
местного бюджета и 200 тыс. тенге из КСН. Произведена
рекультивация свалок общим объемом 2000 м3 (6 га).
Осуществляются ежедневные автобусные рейсы в город
Караганда. ОАО «Казактелеком» произведена полная за-
мена опор и кабелей телефонной связи. Снабжение
водой бесперебойное, на подвоз воды в с.Стан и с.Севан
из местного бюджета в 2017 году было выделено 1 млн.
602 тыс.тенге.

Электроэнергия подается от центральной энергоси-
стемы и обслуживается ТОО «Караганды Жарык». В 2017
году выделено на обслуживание уличных фонарей 321
тыс. тенге из КСН, на уличное освещение 1 млн. 200
тыс.тенге из местного бюджета и 604 тыс.тенге из средств
КСН.

В 2017 году трудоустроено 60 человек из числа само-
занятых и безработных людей. Получателей АСП не за-
регистрированно, ГДП - 9 семей, жилищного пособия – 4
человека.

Количество инвалидов составляет 45 человек, труже-
ников тыла – 24, из них 2 вдовы ветеранов Великой Оте-
чественной войны. 

На территории сельского округа зарегистрировано 33
ИП, действуют 7 ТОО, 1 АО.

В 2017 году значимым событием стало 30-летие со дня
образования ветеранского движения. Старшее поколение
проводит встречи, делится своим опытом с молодым по-
колением. В 2017 году спонсорскую помощь  населению
оказали 10 КХ и 3 ТОО, 4 ИП.

Территория сельского округа со-
ставляет 27 760 га, из них земли на-
селенного пункта 5800 га.
Кызыкаинский сельский округ со-
стоит из трех населенных пунктов:
Кызылкайын, Тасаул, Саратовка.

Численность населения составляет 1410 человек, в
том числе работающие - 822, самозанятые – 87 и безра-
ботные – 3 (зарегистрированные безработные - 2).

Село Кызылкаиын расположено в 106 км от районного
центра и 55 км от областного центра и является центром
Кызылкаинского сельского округа. 

Промышленность. На территории округа действует 3
недродобывающих предприятия: ТОО “Су НТС-24“, ру-
ководитель Венчиков Ю.М. В 2016 году было добыта
166,92 тыс.тонн. В 2017 году при плане 156 тыс. тонн
было добыто 366,6 тонн на сумму 360 млн. тенге (в связи
с увеличением спроса). В сравнении с 2016 годом рост
составляет 181,1%. Сумма социальноых отчислений на
развитие Бухар-Жырауского района составляет 425
тыс.тенге. Согласно принятого меморандума в июне ме-
сяце текущего года была произведена засыпка щебнем
подъездной дороги села Саратовка протяженностью 3
км. 

ТОО “Березняки XXI” - Шабдыкеев М.Б., который со-
гласно своего плана ежегодно добывает строительный
песок в количестве 5,5 тыс.куб метров и реализует в бли-
жашие города и села. 

ТОО “Гаухартас” - Доненбаев Т.Ж. В 2016 году ими
было добыто 33,22 тыс.тонн песка, на 1 июля текущего
года добыто 21,21 тыс.тонн. План на 2018 год по добыче
строительного песка составляет 45 тыс. тонн. Принимает
активное участие в благоустроистве населенного пункта,
в 2016 году  вывезено 1800 тонн ТБО на сумму 2 300 000
тенге с улиц Женис, Ленина, Степная. Также оказывалась
спонсорская помощь к знаменательным датам. В 2017
году  вывезен мусор с улиц Степная и Совхозная. 

Ежегодно недропользователями оказывается спонсор-
ская помощь по благоустройсту населенных пунктов и

вывозу ТБО, ко Дню Победы и Дню пожилого человека в
виде продуктовых наборов.

Привлечение инвестиции. Для строительства зоны от-
дыха оформлен земельный участок площадью 4 га. В на-
стоящее время заложен фундамент. Строительство
планируется за счет собственных средств 15 млн. тенге,
руководитель Ануприева Е.М. При строительстве будет
создано 5 рабочих мест. Срок введения в эксплутацию
2018 год.

Развитие малого и среднего бизнеса. Количество субъ-
ектов МСБ - 16 (ТОО - 3, ИП - 12, СПК - 1). По сравнению
с 2016 г. количество МСБ увеличилось на 60 %. В них ра-
ботает 26 человек. В 2016 году по программе “Дорожная
карта бизнеса-2020”  одобрены 3 проекта санатория “Бе-
резняки”.  В том числе в рамках 1 направления про-
граммы на сумму 33 млн.тенге, 2 этап реконструкции на
сумму 11 млн тенге, 3 этап реконструкции  - 10 млн тенге.
В июне текущего года снижена процентная ставка по дей-
ствующему кредиту с 16% до 10,1%. 

Туризм. На территории сельского округа функционирует
ОЦ “Березка”, руководитель Фатюхина Р.А. Площадь са-
натория составляет 11 га. Санаторий предлагает лечение
для взрослых, детский отдых, организацию и проведение
семинаров, банкетов, спортивных мероприятий. Функ-
ционирует 25-метровый бассейн с двумя зонами глубины,
спортзал, русская баня на дровах и целый комплекс оздо-
ровительных процедур. На территории имеется точка до-
ступа Wi-fi, в семейном развлекательном центре к услугам
гостей караоке-клуб “Душа поёт” с профессиональным
оборудованием, русский бильярд и приставка для игр.

Развитие сельского хозяйство. Базовой отраслью округа
является сельскохозяйственное производство. На терри-
тории сельского округа осуществляют деятельность 21
КХ. 235 дворов содержат скот и птицу, СПК - 1 ед. Пого-
ловье скота в ЛПХ составляет: КРС – 1972 гол., МРС -
2248 гол, лошадей – 285 гол., свиней – 135 гол., птицы –
2365 гол. В сельхозформированиях: КРС - 161 гол., МРС
- 550 гол., лошадей – 15 гол. 

В 2017 году ТОО “КФЗ” было посажено 130 га (ячмень),
КХ “Берент и В” - 130 га (пшеница), КХ “Егин“ - 350 га (100
ячмень и 250 пшеница), КХ “Николаевский“ - 300 га (яч-
мень 150 га и овес 150 га). ТОО “Дастанбек” - 10 га капу-
сты, 1 га картофель. ТОО “Березняки ХХI” - 55 га
картофель, 6 га свекла. КХ “Бекзат“ – 200 га (житняк), КХ
“Ардак“ – 40 га житняка. КХ “Нуржан” - 63 га житняк.

Создание сельскохозяйственных кооперативов. Соз-
дано 1 СПК “Кызылкайн и К” молочного направления,
председатель Мусаинов К.С. Кооператив состоит из 32 че-
ловек и было приобретено 258 голов КРС. На данный мо-
мент есть договор намерения с ТОО “Ren Milk” по приему
молока.

Пастьба скота. Доля скота в организованной пастьбе от
общего количества КРС составляет 82,5%, МРС 100%, ло-
шади 92,9%. Согласно протокола схода жителей от 20
апреля 2017 года были приняты пастухи по пастьбе ин-
дивидуального сектора в количестве 7 гуртов.

Образование. Количество школ - 1 (Березняковская
СОШ), обучается 226 учащихся , мини-центров -1 “Бала-
пан”, посещает 24 ребенка от 3 до 6 лет (насчитывается
48), охват дошкольным воспитанием составляет 50%.

Осуществляется подвоз 38 учащихся с с.Тасаул до Бе-
резняковской СОШ в с.Кызылкаиын. В 2017 году в 1 по-
лугодии подвоз учащихся производил ИП “Клют”. На
выделенные средства из местного бюджета в сентябре
месяце текущего года был приобретен автобус «ПАЗ -
32053» на сумму 11,9 млн тенге. Учащиеся в количестве
21 человек из с.Саратовка подвозятся до Ленинской СОШ
автобусом до с.Самарканд.

Культура. На территории сельского округа функциони-
рует одно СДК (с.Кызылкаиын), один сельский клуб  (с.Та-
саул), одна модельная библиотека в с.Кызылкаиын.
Неоднократно в смотре художественной самодеятельно-
сти принимали участие «Русичи» и «Шанырак», танце-
вальный кружок и вокальные группы.

Спорт. Количество объектов спорта имеющихся на
селе: детские площадки - 3 (с.Тасаул, с.Кызылкаиын,
ОЦ”Березка”), спортзал - 2 (в Березняковской СОШ и
ОЦ”Березка”), бассейн (ОЦ “Березка”), летняя пришколь-
ная площадка. Охват занимающихся физкультурой и
спортом составляет 164 чел. (учащиеся и молодежь). В
здании СДК функционируют секции по вольной борьбе,
руководитель Жексенбай М., секции посещает более 30
юных спортсменов. Они принимали участие в соревнова-
ниях в г.Караганде, г.Темиртау, г.Кызылорде и в России, за-
нимали неоднократно призовые места. В мае месяце
текущего года  проведены соревнования в честь юбилея
писателя Ахметбека Байсалбайулы, где приняли участие
более 60 спортсменов из 5 округов района и г.Темиртау.
Спонсорами мероприятия стали сельский акимат и пред-
приниматели. 

Водоснабжение. Протяженность водопроводных сетей
села Кызылкаин составляет 14,54 км, водоснабжение
централизованное. Оплата за воду составляет 324 тенге
с человека, общая сумма ежемесячного сбора составляет
128 000 тенге, что составляет 80% от общего начисления. 

В июне месяце текущего года начата реконструкция во-
допроводных сетей с.Кызылкаин, выделено 168 450
тыс.тенге из республиканского бюджета и 42 млн. тенге
из областного бюджета. Подрядчик ТОО “Наладочный
Центр Темиртау”. Пробурено 2 скважины, установлена
башня, которые обеспечат водой население с приростом
в течение 25 лет. Планируется 100-процентная установка
счетчиков. 

В селе Тасаул протяженность водопроводных сетей со-
ставляет 2 км, водопровод построен в 1965 г., население
пользуется скважиной ручной подачи воды, оплата с квар-
тиры 250 тенге. В текущем году со счета КСН  выделен 1
млн тенге и произведен ремонт водопроводных сетей под-
рядчиком ИП «Тумар». 

В 2018 году будет продолжен ремонт сетей в селе. В
селе Саратовка протяженность водопроводных сетей со-
ставляет 1 км, водоснабжение централизованное, 3 дома
(9 человек) не имеют ввода в вдопровода в дома, есть
скважина, в которой установлена емкость для воды.

Благоустройство. В населенных пунктах установлено 73
светоточки (в с.Кызылкаин - 49, с.Саратовка - 8., с.Тасаул
- 16. Заключен договор на вывоз несанкционированных
свалок с ИП «Саттыбаев», выделено 202 тыс.тенге,  вы-
везено 500 тонн ТБО. Заключен договор с ТОО “ГорДор-
СервисТ”для захоронения и утилизации ТБО.

Отчет акима Кызылкаинского сельского округа Раушан
Серикбаевны Жукеновой о проделанной за 2017 год работе
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Ақтөбе ауылдық округінің əкімі
Қазатай Болатбек Қазатайұлының 2017 жылы атқарған

жұмысының есебі

Ақтөбе ауылдық округінде 1160
адам тұрады. Экономикалық бел-
сенді халық саны 513 адамды құ-
райды, оның ішінде жұмыспен
қамтылғандар 293, өзін-өзі жұмыспен
қамтығандар 202 адам, жұмыссыз 18
адам.

Округ бойынша мүгедектер саны 62 адам. 1 топтағы
мүгедектер 6 адам, 2 топтағы мүгедектер 26 адам, 3
топтағы мүгедектер 24 адам, 18 жасқа дейінгі мүгедек-
тер саны 6 адам. Жеке көмекшілері барлар 2 адам.
Жеке оңалту бағдарламасы 90 пайызға қамтылған. 18
жасқа дейінгі балалардың мемлекеттік жəрдемақысын
16 отбасы алады.

Ауылымызды көркейту үшін өзімізді мықтап қолға
алып, заман ағымына икемделу арқылы жаңа дəуірдің
жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек. Қазіргі таңда
жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі бəсекелік қа-
білетін арттырса ғана табысқа қол жеткізуге мүмкіндік
алады. Сондықтан бəсекеге қабілетті, көркейген
округке айналу үшін ауыл тұрғындары бірігіп шағын
жəне орта бизнесті қолдау, ауыл шаруашылығы коопе-
ративтерін ашу, агроөнеркəсіптік кешенді дамыту, ин-
новациялық, индустриялық жобаларды жүзеге асыру
жұмыстарына көп көңіл бөліп, өз үлестерін қосулары
қажет.

Əлеуметтік салада көптеген жақсылықтар байқа-
лады. Əсіресе таза сумен қамтамасыз ету, электр,
пошта байланыстарын жақсарту жүйесінде, жол жөн-
деу жұмыстарының орындалу мүмкіндіктері тыс қалмай
жатыр. 

«Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкер-
лікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған» мем-
лекеттік бағдарламасы бойынша шағын жəне орта
бизнес пен іскерлік белсенділікті қолдау бойынша
жұмыс атқарылуда. 2017 жылы атаулы мемлекеттік
бағдарламаның бірінші бағыты бойынша қысқа мер-
зімдік оқуға 2 адам, техникалық мамандыққа 2 адам
қамтылса, екінші бағыты бойынша 1 адам шағын несие

алып, үшінші бағыты бойынша 2 адам жастар практи-
касымен қамтылды. 80 адам тұрақты жəне маусымды
жұмыспен қамтамасыз етіліп, қоғамдық жұмысқа қаты-
стырылған 1 адам мүмкіндігі шектеулі балалармен
жұмыс жүргізді. 

Өткен кездесулерде ауыл тұрғындарының тарапы-
нан айтылған өтініш-тілектердің орындалысына талдау
жасасақ, бүгінгі күнге дейін шешімін таппаған мəселе-
лер бар. Ол ауылдық округ əкімі аппаратын, ветери-
нарлық пунктті, учаскелік инспекторды, поштаны
ғимаратпен қамтамасыз ету жəне Ынтымақ ауылын-
дағы КТП-ны жөндеу.

Ынтымақ ауылындағы КТП-ның техникалық құжаты
жасалып, ескі КТП-ға, электр желісіне жөндеу жұмы-
стары жүргізілді. Қосымша жаңа КТП орнатылып, іске
қосылды. Сонымен қатар жеке есеп қаржысынан Ақ-
төбе ауылында көше жарықтарына жөндеу жұмыстары
жүргізіліп, Ынтымақ ауылына көше жарықтары орна-
тылды. 

Бірнеше жыл кездесу сайын айтылып келе жатқан
мəселе - ауылда тойхана ашу болатын. Өздеріңізге
мəлім, бұрынғы совхоздың асханасын ауыл азамат-
тары сатып алып, ағымдағы жылы несие алып, жөндеу
жұмыстарын жүргізу жоспарда тұр.

2017 жылдың 21-қарашасында ауылымыздағы бос
тұрған балабақша ғимаратын коммуналдық меншікке
қабылдау жəне бекіту туралы аудан əкімінің Қаулысы
шықты, келесі кезекте сол ғимаратты құжаттандырып,
жөндеу жұмыстарына қаражат қарастыру тұр.

Туған жер - əркімнің шыр етіп жерге түскен, бауы-
рында еңбектеп, қаз басқан қасиетті мекені. Оны қайда
жүрсе де жүрегінің түбінде əлдилеп өтпейтін жан ба-
ласы болмайды. «Туған жер» бағдарламасы аясында
Ақтөбе ауылдық округінде облыстық, аудандық, жергі-
лікті сенбіліктер жəне таза бейсенбіліктер өткізілді. Та-
залық күндері ауыл азаматтары мен азаматшалары,
тіпті қаладан келіп қатысқандары бар. Сонымен қатар
осы бағдарлама аясында ауыл жұртшылығына арнап
қала азаматтарының демеушілігімен бірнеше рет елі-
міздің эстрада жұлдыздарының концерттік бағдарла-
малары өткізілді.

Округте жалпы көлемі 52239 га жер телімі бар. Оның
ішінде елдімекен жері 13058 га, ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жерлер 39181 га, егістік 22854 га, жайы-
лым 5048 га, шабындық 11279 га, ағымдағы жылда иге-
рілмеген егістік жерлер 20163 га-ны құрайды.

Ағымдағы жылда жер қатынастары саласында біраз
жұмыстар атқарылды. Мемлекет басшысының тапсыр-
масына сəйкес жер учаскелерін түгендеу жəне пайда-
ланылмайтын жерлерді айналымға енгізу жөнінде
жұмыс жүргізілді. Атап айтқанда, Ақтөбе ауылдық окру-
гінің Ақтөбе жəне Ынтымақ ауылдарында пайдала-
нылмаған 11 шаруа қожалығының жалпы аумағы 1214
га жер учаскесі мемлекетке қайтарылды. Жерлерді
пайдаланбайтын немесе тиімсіз пайдаланатын 2
шаруа қожалығының жерді анықтау актілері аудандық
жер қатынастары бөліміне, əрі қарай Қарағанды
облысы бойынша аумақтық жер инспекциясына жіберу
үшін берілді. 

2017 жылы 1312 га егістік жерге егін салынды. Ал
2018 жылға шамамен 2800 га жерге егін салу жоспар-

лануда. Биыл Ынтымақ ауылында жаңадан «Ынтымақ»
шаруа қожалығы құрылды. Басшысы Қалиев Қазбек
Рахымбекұлы 300 га жерге егін салып, бұзылып жатқан
бірнеше баздарды жөндеп, сүт бағытындағы асыл
тұқымды қара шұбар голштин сиырларын əкелді. Қыс
мезгілінің өзінде жазғы тұрымға дайындалып жылы-
жай, астық қоймаларына жөндеу жұмыстарын жүргі-
зуде. Келешекте егістік жерлерін кеңейтіп, мал басын
көбейтіп, көкөніс егуді жоспарлауда. Ауыл тұрғындарын
жұмыспен қамтып, демеушілік көмек ретінде Ынтымақ
негізгі мектебінің төбесін шатырлады. Ынтымақ ауы-
лында өткен мерекелік іс-шараларға демеушілік көмек
көрсетіп, жазғы мезгілде болған табиғи өртте барлық
техникалары мен жұмысшыларды жұмылдырып, өрт
сөндіруге зор үлестерін қосты. 

Округте құқық бұзушылықтың алдын алу жұмыстары
жүргізілуде. Құқық бұзушылықтың алдын алуға жəне
басқа да тəртіп бұзушылық жөнінде учаскелік инспек-
тор атқарылған жұмыстары туралы алдарыңызда есеп
береді.

«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын
орындауда Ақтөбе ауылында дəрігерлік амбулатория
жұмыс жасайды, арнайы автокөлігі бар жəне 4 маман
халыққа қызмет көрсетеді. Ынтымақ ауылында меди-
циналық пункт жұмыс істейді. Жоспарлы түрде дəрі-
герлік бақылау жұмыстары жүргізіліп отырады. 

Əлеуметтік саланы дамытуда, білім беру саласын-
дағы материалдық-техникалық базаны нығайтуға, бала
санын көбейтуге, оқушыларға сапалы білім беру қолға
алынуда. Ол үшін мектептерде, амбулаторияда, клуб-
тарда салауатты өмір салты насихатталып, əр түрлі ме-
рекелік, спорттық іс-шаралар өткізіледі.

Агроөнеркəсіп кешенін дамытуға арналған бағдарла-
масы бойынша ауылдық округте ветеринариялық жұ-
мыстар жүргізілуде. Ол жөнінде мал дəрігерінің
жылдық есебі тыңдалады.

Ауылдық округ аумағында 2 жауапкершілігі шектеулі
серіктестік пен 73 шаруа қожалығының жер телімдері
бар. Жеке кəсіпкерлер саны - 3. Округте 2 дүкен жұмыс
жасайды. Дүкендердегі əлеуметтік маңызды азық-түлік
бағалары қадағаланып, аудандық кəсіпкерлік бөлімімен
берілген бағамен сəйкестіріледі.

Округтегі ірі шаруа қожалықтары наубайхана, диір-
мен, мал соятын цех, мал көметін арнайы қорым, тағы
басқа халыққа қажетті обьектілер салса, тұрғындарға
жұмыс орындары болмақ. Жұмыссыз адамдар жұмыс-
пен қамтамасыз етіледі.

Округіміздің əлеуметтік-экономикалық дамуын
көтеруде алдағы тұрған міндеттер:

- Қыс айларында Ақтөбе жəне Ынтымақ ауылдары-
ның көше жолдарын қардан тазарту, көктемгі су тасқы-
нының алын алу, жарықтандырылмаған көшелерді
жарықтандыру.

- Шаруа қожалықтарының пайдаланбай жатқан жер-
лерін тапсыру жұмыстарын жалғастыру.

- «Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкер-
лікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған» бағ-
дарламасын дамыту, ауыл шаруашылығы кооперативін
құру жəне жаңа жұмыс орындарын ашу.

- Ауылдағы телефон байланысы жүйесінің жұмысын
жақсарту. 

Жаңаталап ауылында 1087 адам тұ-
рады, оның ішінде экономикалық бел-
сенді 627 адам, жұмыспен
қамтылғаны 333 адам, өзін-өзі қам-
тып отырған 268 адам бар, жұмыс-
сыздардың саны 16 адам.
Зейнеткерлер саны 122 адам, мүгедек
адамдар саны 50 адам.

Ауылымызда бір мектеп бар. Ол - Жаңаталап орта
мектебі. Оқу мектепте қазақ жəне орыс тілінде жүргізі-
леді. Онда 241оқушы тəлім-тəрбие алуда. Мектеп жа-
нындағы шағын орталықта 40 бала тəрбиеленуде. 2018
жылы мектепте күрделі жөндеу жұмыстары жоспарла-
нып отыр.

Ауылымызда фельдшерлік-акушерлік пункт қызмет
атқарады. Ондағы медбикелер өз мамандығын тиісті

деңгейде меңгерген. ФАП ішінде дəріхана ашылған,
ауыл азаматтары керек дəрі-дəрмектерін сатып алады.

Қазпошта филиалы өз қызметін тиісті деңгейде атқа-
руда. Газет-журналдар ауылға  уақытылы жеткізіледі.
Зейнетақы жəне жəрдемақылар өз уақытында тараты-
лады.

Ауылда кітапхана жұмыс атқарады. Кітап қоры 10485
дананы құрайды. Жерлестеріміздің алты жүздейі кітап-
хананың оқырманы. 

Электр жарығымен “Қарағанды Жарық“ мекемесі
қамтамасыз етеді. Тариф 14,86 теңгені құрайды. Көше-
лерде 70 шам орнатылған.

Тұрғындар жеке құдықтармен қамтылған. 2019 жылы
«Ақ бұлақ» бағдарламасы бойынша ауылға су құбыр-
лары тартылмақшы. 2018 жылы есеп жобасы дайын-
далады. 

Көктемгі-күзгі сенбіліктер өткізіліп тұрады. Ауыл кө-
шелерінен 32 тоннадай қоқыс шығарылды. Жазғы ай-
ларда жеке кəсіпкер Фахрудиновпен жасалған келісім
бойынша ауылымыздан көп жылдар бойы жиналған
2037 тонна қоқыс шығарылды. Ауыл əкімшілігі тұрмы-
стық қоқыстарды шығару мақсатында Теміртау қала-
сында орналасқан “Гордорсервис“ ЖСШ-мен
келісім-шарт жасасқан. 105 дана жас көшеттер от-
ырғызылды. Күз айларына жеке есеп қор қаржысынан
1 270 мың бөлініп, көктемгі қар суынан қорғайтын ауыл
сыртындағы бөгеттің 800 метрі бекітілді.

Ауыл ішіндегі жолдың ұзындығы 6,9 км-ді құрайды.
Қыс айларында ауылды қардан тазартуға қаржы бө-
лінген, ауыл жолдары уақында тазаланады. Бұл жө-
нінде ауыл əкімшілігі мен «Нұр Əділ» шаруа қожалығы
келісім-шарт жасаған.

Телефон жүйесімен “Қазақтелеком“ Бұқар жырау ау-
дандық филиалы қамтамасыз етеді. Ауылымызда 205
номер бар. Интернет жүйесімент 59 абонент қамты-
лған. Алдыңғы жылы ауылымызға “Теле-2“ компаниясы
өз қондырғысын орнатпақшы. 

Ауылымызда өңірлеріне «Алтын алқа», «Күміс алқа»
тағып, бала бақытын көрген ақ жаулықты аналар көп-
тен саналады. 20 «Алтын алқа», 25 «Күміс алқа» ие-
лері бар.

Ауыл аймағы 7301 га құрайды, оның ішінде 5529 га
ауыл шаруашылық саласына  жатады, мал жайылымы
1772 га.

2017 жылғы 1 шілдеде өткен санақ бойынша ауылы-
мызда 1825 ірі қара мал,1177 ұсақ мал, 137 жылқы,13
шошқа, 651 құс тіркелген. Оның ішінде жеке меншік ма-
лының саны 881 ірі қара,1013 ұсақ мал,129 жылқы,13
шошқа, 591 құс, ал шаруа қожалықтарының малы 944
ірі қара,164 ұсақ мал, 8 жылқы, 60 құсы бар. Мал жа-
йылымының тапшылығы 19500 га құрайды. 

Ауылымызда 1 ЖШС,13 шаруа қожалығы, 40 жеке
кəсіпкер жұмыс жасауда.

2017 жылы 3316 га дəнді дақыл себілді. Оның ішінде
3213 га бидай өнімдері, 101 га картоп, 2 га көкөніс өсі-
рілді. Өнім уақытында жиналып алынды.

Биыл жерлерін тиімді пайдаланбаған екі шаруа қо-
жалығы «Дəурен» (басшысы Т.Құлжамбеков) 549 га,
«Алекс» (басшысы А.Поляков) 64 га жерлерін өкіметке
тапсырды. 2018 жылы шаруа қожалықтарының жос-
пары бойынша бидай өнімдерін 4000 га, картоп 150 га,
көкөніс алқабын 20 га-ға дейін жеткізбек. Өткен жылы
ауыл фермерлері бір “Вектор“ комбайнын, тұқым себе-
тін 2 “Агратор“ кешенін сатып алған болатын. 2018
жылы 1 комбайн, 1 трактор алу жоспарланып отыр.

Биылғы жылдың наурыз айында жерлестеріміз
«Арай» атты ауыл шаруашылығы кооперативін құрды.
Құрамында 43 мүше тіркелген кооператив сүт өндіру-
мен айналасады. Жазғы маусымда 23 мүшесі “Ауыл
шаруашылығын қолдау қорынан“ жылына 6 % құрай-
тын 42,5 млн. несие алып, оған  151 ірі қара мал саты-
лып алынды. Келер жылы мал бордақылау
бағытындағы кооператив ашу жоспарланып отыр.

Жаңаталап ауылы əкімі  Амангелдин Темур Куйкишовичтің
2017 жылы атқарған жұмысының есебі
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Отчет акима села Суыксу Айтбая Кабиденовича Есебаева
о проделанной за 2017 год работе 

Село Суыксу образовано в 1961
году. Состоит из одного населён-
ного пункта - села Суыксу.  Террито-
рия составляет 76533 га, из них
14360 земли населенного пункта,
58243 га земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Село расположено в
100 км от областного и 176 км от
районного центра.

Население составляет 240 человек, в том числе актив-
ное население - 128 чел., занятое население - 128 чело-
век: из них наемных - 117 чел., самозанятые - 9 человек,
безработных селе нет. Пенсионеров - 15 человек, труже-
ников тыла - 2 человека. Матерей, награжденных подве-
ской «Алтын Алқа», - 3, «Күміс алқа» - 2. Получатели АСП
- 1 семья и ГДП - 1 семья.

В селе имеются следующие объекты соцкультбыта: Су-
ыксуская основная школа, библиотека, медицинский
пункт. Все объекты соцкультбыта обеспечены углем, ото-
пительный сезон проходит в стабильном режиме. Ведется
ежедневный мониторинг за водо-, тепло- и электроснаб-
жением.

Во исполнение Указа Президента РК от 28 ноября 2012
года за №438 «Об утверждении концепции развития мест-
ного самоуправления в РК» при акимате работает комитет
местного самоуправления в составе 11 человек. На засе-

даниях МСУ решались вопросы по использованию фи-
нансовых средств. В 2017 году на КСН МСУ поступило
199500 тенге, 243 тысяч тенге остаток с 2016 года, израс-
ходовано 224 750 тенге. За счет средств КСН произведена
засыпка щебнем внутрипоселковых дорог. Остаток
средств в сумме 217750 тенге будет использован в 2018
году.

Основной деятельностью села является производство
сельскохозяйственной продукции.

Развитие малого и среднего предпринимательства. Ко-
личество субъектов МСБ - 15 (ТОО - 1, СПК - 1, 11 кресть-
янских хозяйств и 2 ИП. За отчетный период проведена
работа по инвентаризации сельскохозяйственных земель.
В 2017 неиспользуемые земли КХ «Суыксу» согласно ре-
шения конкурсной комиссии через тендер были во-
влечены в оборот, в общей сложности 48 814 га. На этих
землях разработаны следующие инвестпроекты: 

1. Строительство племрепродуктора и приобретение
крупного рогатого скота мясного направления.

2. КХ по разведению и реализации мелкого рогатого
скота.

3. КХ по разведению и реализации лошадей мясного
направления. 

4. Создание откормочной площадки на 500 гол. 
5. Разведение и реализация лошадей мясного направ-

ления. 
Развитие сельского хозяйства. В 8 действующих кресть-

янских хозяйствах имеется следующее поголовье скота:
КРС – 655 голов, МРС – 2162 голов, лошадей – 472 го-
ловы. В ЛПХ: КРС - 506 голов, МРС - 899 голов, лошадей
- 364 головы. Имеются тенденции к росту поголовья. 

Посеяно 940 га зерновых, в КХ «Суык Булак» - 800 га, в
КХ «Шонтан» из имеющейся пашни 160 га, 129 га заняты
зерновыми и 31 га под парами. Картофель посажен на
площади 43 га. Заготовлено грубых кормов 1600 тонн. 

В новых хозяйствах площадь пашни составляет 2840
га. На этих площадях они планируют засеять зерновыми
2527 га и суданской травой 311 га.

Ветеринарная безопасность. План по ветеринарно-про-
филактическим мероприятиям по недопущению особо
опасных заболеваний животных за 2017 год выполнен на
100%. План по идентификации также выполнен на 100%:
КРС - 300 голов, МРС - 800 голов, прочипировано также
100 голов лошадей. Все животные внесены в базу данных
ИСЖ. На территории села имеется убойная площадка,
расположенная в КХ «Суык Булак». 

Развитие социальной инфраструктуры села. Образо-
вание: в Суыксуской основной школе учится 17 учащихся.
Есть выход в интернет посредством «Мегалайн». В 2018

году запланирован вынос котельной на сумму 1575,0 тыс.
тенге.

Здравоохранение: медицинское обслуживание населе-
ния проводится в медицинском пункте, медицинские
услуги оказывает 1 медицинский работник. Проводятся
плановые профилактические мероприятия, ежегодно про-
водится флюорографическое обследование населения.

Культура: имеются 2 библиотеки: сельская и библиотека
при Суыксуской ОШ. Книжный фонд сельской библиотеки
составляет 6905 экземпляров. Из-за отсутствия клуба все
культурно-массовые мероприятия проводятся в Суыксу-
ской ОШ.

Электроснабжение: электроснабжение села осуществ-
ляется с подстанции «Акбастау» Абайского района, по-
ставщик - ТОО «Жезгазганэнергосбыт». Сбор за
потребленную электроэнергию составляет 100%. Стои-
мость 1 кв/ч составляет 18, 85 тенге. Протяженность ЛЭП
по с.Суыксу - 2,5 км. собственник – КРЭК, КДП – 3, в удов-
летворительном состоянии. В селе установлено 8 свето-
точек: из них 4 на солнечных батареях.

Транспортная инфраструктура: дороги с асфальтовым
покрытием 86 км и 14 км грейдер. За счет средств КСН
была проведена засыпка щебнем внутрипоселковых
дорог на сумму 200 тыс. тенге Автобусное сообщение осу-
ществляется 3 раза в неделю, обслуживает автопарк №2. 

Водоснабжение и водоотведение. Обеспечение жите-
лей села качественной питьевой водой является важней-
шей и приоритетной задачей местных органов власти.
Население села обеспечивается питьевой водой из цент-
рализованного источника, а также из индивидуальных
скважин и колодцев. Водопроводные сети протяжен-
ностью 2,5 км введены в эксплуатацию в 1970 году. Рабо-
тает 1 скважина. Износ сетей составляет более 90% .
Вода соответствует санитарным нормам. Имеется разре-
шение на водопотребление с лимитом до 2019 г. Сбор
платежей 100%. Из имеющихся 48 домов два дома не
подключены к централизованному водоснабжению из-за
рельефа местности. Эти дома имеют свои скважины. В
2016 году из средств местного бюджета на текущий ре-
монт выделено 400 тыс. тенге, в 2017 на ремонт водо-
проводных сетей средства не выделялись.

Благоустройство. В целях реализации программы по
санитарной очистке, благоустройства на территории села
проводились месячники по санитарной очистке, при этом
были задействованы трудовые коллективы организаций
и учреждений. Вывоз мусора осуществлялся за счет
собственных средств населения. Заключены типовые до-
говора между акиматом и владельцами личных подворий
о надлежащем содержании личного подворья. 

В состав Уштобинского сельского
округа входит 5 населенных пунктов
– села Уштобе, Заречное, Курлус, Со-
курское, Новостройка. Общая пло-
щадь территории сельского округа
составляет 97958 га.

Численность населения сельского округа - 5093 че-
ловек, в том числе работающие - 2828, самозанятые -
144 и безработные 32 человека, из них: зарегистриро-
ванные безработные - 9 человек. 

В сельском округе функционируют градообразующие
предприятии ТОО «ПФ им.К.Маркса», ТОО «Қарағанды
құс», ТОО «Тритон», ТОО «Премиум».

Социальная защита населения. Государственное по-
собие до 18 лет оформили 14 семей, получателей АСП
нет.

В округе проживают 203 человека с ограниченными
возможностями: из них 1 группы инвалидности - 26
чел., 2 группы – 98 чел., 3 группы - 79 чел. и дети до 18
лет - 20 чел. Индивидуальных помощников 20 чел.,
кроме того, два социальных педагога оказывают по-
мощь детям с ограниченными возможностями. 

По индивидуальной программе реабилитации гигие-
нические средства (памперсы) получили 14 чел., на
протезирование ног направлены 2 чел., цифровой
плеер, тепломагнитолу, диктофон получили 2 чел., те-
лефон - 1 чел. На санаторно-курортное лечение в са-
натории Боровое были направлены 25 человек, в «Дом
ветеранов и инвалидов» - 8 тружеников тыла и много-
детные матери. Охват ИПР по округу составляет 100%.

В 2017 году была оказана помощь от индивидуальных
предпринимателей в виде угля Садвакасовой Ш., Тай-
тыбаевой М., Дюсенбаевой С., Тыкибаевой Б. и Катко-
вой М.

Базовыми отраслями экономики округа являются
сельское хозяйство и промышленность.

Сельскохозяйственную отрасль представляют: 76
КХ, ЛПХ - 1311, из них содержащих скот - 373 двора,
СПК - 1 ед. Объем валовой продукции сельского хо-
зяйства вырос на 10% к уровню 2016 года. Посев зер-
новых культур составил 3910 га (пшеница – 2258 га,
ячмень – 1382 га, овес – 270 га), овощи – 3 га, карто-
фель – 22 га, многолетние травы – 481 га. Валовый
сбор зерновых культур в 2017 году составил 1594
тонны. Было заготовлено 8500 тонн сена. 

По состоянию на 1.07.2017 г. поголовье скота со-
ставляет КРС 3909 гол., МРС - 7183 гол., лошадей -
2826 гол., свиней – 3405 гол. и птицы - 1816 гол.

В 2017 году создано одно СПК “USHTOBE KZ”, пред-
седатель Аманжанов Н.М. В 2018 году планируется
создание еще одного СПК молочного направления. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – важнейшая со-
ставляющая жизнеобеспечения села. Общее количе-
ство уличного освещения по сельскому округу
составляет 329 светоточек (в Уштобе - 232, с.Заречное
- 26, с.Курлус - 45, с.Сокурское - 26).       

В июле месяце 2017 г.  заключен договор с ИП «Фи-
лимонов» на текущий ремонт уличного освещения на
сумму 497,5 тыс. тенге за счет средств КСН. 

В декабре месяце 2017 г. ТОО «Ерпашстрой»  уста-
новлено оборудование уличного освещения в с.Уштобе
по улицам Шоссейная и Мира в количестве 13 опор на
сумму 1 972 998 тенге.

В с.Уштобе по ул.Мира в октябре месяце  установ-
лен детский игровой комплекс на общую сумму 714,3
тыс. тенге.

Для ликвидации несанкционированных свалок в
селах Уштобе, Заречное, Курлус в сентябре-октябре
2017 года  заключен договор с ТОО «СпецТехСтрой
09» на сумму 1343,7 тыс. тенге (средства КСН). 

Услуги по вывозу ТБО и золошлака в с.Уштобе осу-
ществляет ТОО “Горкомтранс” согласно публичного до-
говора, на сегодняшний день установлен 101 мусорный
контейнер. 

Для нормального прохождения паводкового периода
в с.Уштобе и в с.Сокурское проведены работы по вос-
становлению ливневых стоков на сумму 850 тыс. тенге
с КСН (подрядчик ИП «Зикирина») и водостоки по
ул.Октябрьская (подрядчик ТОО «СпецТехСтрой-09»)
на сумму 500 тыс. тенге.

Для недопущения подтопления села талыми водами
в паводковый период  проведена работа по возведе-
нию защитной насыпи и рва протяженностью 2 км и

укладка водопропускных труб через подъездную до-
рогу, работы проводились ТОО «Спецтехстрой 09» на
сумму 1 785,7 тыс. тенге.

Сфера водоснабжения и водоотведения. Протяжен-
ность водопроводных сетей в селе Уштобе составляет
35 км, в с.Заречное – 4 км, в с.Курлус – 4 км, с.Сокур-
ское – 3 км, с.Новостройка – 4 км.  Водоснабжение в
селах Уштобе, Заречное, Сокурское, Новостройка
централизованное. В сентябре месяце 2017 года во-
допроводные сети сел Уштобе, Заречное, Сокурское
переданы в доверительное управление в ТОО «Pro-
mservis». 

В ноябре месяце 2017 года завершена работа по те-
кущему ремонту водопроводной системы села Курлус,
средства выделены из КСН в сумме 9 млн. тенге. 

Одним из приоритетных направлений работы мест-
ных исполнительных органов является своевременное
рассмотрение обращений физических и юридических
лиц.  

В 2017 году в аппарате акима зарегистрировано 471
обращение граждан. На личном приеме принято 52 че-
ловека. 

Зарегистрировано 419 письменных обращений граж-
дан, в том числе на выделение земельного участка для
индивидуального жилищного строительства поступило
317 заявлений, из которых 301 заявление поставлено
на специальный учет очередности для получения зе-
мельного участка под индивидуальное жилищное
строительство согласно пункта 3 «Об утверждении
Правил предоставления прав на земельные участки
под индивидуальное жилищное строительство», утвер-
жденного приказом и.о.Министра национальной эко-
номики Републики Казахстан от 27 марта 2015 года
№255.

Все обращения граждан были рассмотрены в уста-
новленные сроки. 

Глава государства большое внимание уделяет во-
просам развития «Электронного Правительства» и по-
вышения качества оказания государственных услуг.
Аппаратом акима сельского округа предоставляется 4
вида государственных услуг. В рамках оказания госу-
дарственных услуг населению за 2017 года были ока-
заны услуги, из них: 

- 72 справки о наличии подсобного хозяйства;
- 4 выдачи решения на изменение целевого на-

значения земельного участка;
- 12 предоставлений земельного участка для строи-

тельства объекта в черте населенного пункта;
- 64 предоставления бесплатного подвоза учащихся

к общеобразовательным организациям и обратно
домой детям, проживающим в отдаленных сельских
пунктах;

Оказано 49 нотариальных действий.

Отчет акима Уштобинского сельского округа
Ельтая Жамантаевича Саргизова о проделанной за 2017 год работе
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В Кушокы
прошел сход

12 декабря в поселке Кушокы
состоялась очередная встреча
с населением, посвященная
утверждению новых тарифов. 

Как известно, недавно здесь проходили публич-
ные слушания по рассмотрению заявок по утвер-
ждению проекта тарифов и тарифных смет на
услуги передачи и распределения электрической
энергии, услуги подачи воды по распределитель-
ным сетям, услуги отвода сточных вод, а также
услуги производства, передачи, распределения и
снабжения тепловой энергии в поселке Кушокы.

На сегодняшний день тарифы утверждены при-
казом Департамента комитета по регулированию
естественных монополий, защите конкуренции и
прав потребителей Карагандинской области и всту-
пят в действие с 1 января 2018 года. Об этом ска-
зал, открывая встречу, заместитель акима района
Сапар Сатаев.

К утверждению новых тарифов подошли диф-
ференцировано. Для того чтобы не было большой
ценовой нагрузки на население, тарифы учреж-
дены по трем категориям. Это физические лица и
юридические лица, а также бюджетные организа-
ции и промышленные предприятия. Исключение
составляет лишь повышение тарифов на электро-
энергию, которые по сумме поднялись не очень
значительно – всего на 0,04 тенге. Поэтому здесь
дифференцированный подход не применялся.

Для подробного разъяснения новых утвержден-
ных тарифов слово было предоставлено акиму по-
селка Кушокы К.Кусаинову.

Подробно в слайдах были продемонстрированы
суммы, ныне действующих тарифов, размеры та-
рифов, которые были поданы разрезом «Куу-Че-
кинский» на утверждение и утвержденные тарифы,
которые будут действовать в поселке с начала2018
года. Суммы новых тарифов были опубликованы в
одном из номеров районной газеты.

Так, к примеру, на услуги по производству, пере-
даче, распределению и снабжению тепловой энер-
гией, с учетом дифференцирования, население
будет платить 105,64 тенге с учетом НДС за 1 квад-
ратный метр, вместо прежних 40,45 тенге. Потре-
бители второй группы – юридические лица (ИП) -
2800 тенге с учетом НДС за 1 Гкал. Бюджетные ор-
ганизации и промышленные предприятия оплачи-
вать тепло будут по 7368,76 тенге с учетом НДС за
1 Гкал.

Аналогично были представлены тарифы за воду,
канализацию и электроэнергию.

Как видно, при утверждении новых тарифов под-
ход был выбран на публичных слушаниях, прохо-
дивших 21 ноября с участием акима
Бухар-Жырауского района Шагурашида Мамали-
нова и руководителя Департамента агентства по
регулированию естественных монополий по Кара-
гандинской области Армана Утегенова.

Как отметил Сапар Сатаев, в настоящее время
разрез «Куу-Чекинский» готовит к передаче в ком-
мунальную собственность всех социальных и ком-
мунальных объектов. Подготовка по их передаче в
настоящее время идет полным ходом. С января
2018 года в коммунальную собственность перей-
дут котельная, система водоснабжения и канали-
зации и другие объекты поселка. Поэтому с учетом
мнения населения, выраженного жителем поселка
Сунгатом Бекеновым и поддержанным акимом
района Шагурашидом Мамалиновым, составлен
трехсторонний меморандум сроком на пять лет,
чтобы разрез «Куу-Чекинский» как юридическое
лицо, покупал коммунальные услуги у государства
именно по дифференцированному тарифу, что
дало возможность для населения установить
более приемлемые цены. В настоящее время ме-
морандум уже подписан акимом района, предста-
вителем от населения и проект меморандума
направлен на подпись руководству Корпорации
«Казахмыс».

На встрече перед населением выступила заме-
ститель руководителя районного отдела занятости
и социальных программ Гульжан Абжанова. Она
подробно рассказала о порядке начисления жи-
лищной помощи, привела примеры ее начисления.
А после встречи предложила каждому желающему
жителю произвести подсчет всех сумм.

В ходе встречи с населением по новым тарифам
вопросов у жителей не возникло. Жильцов много-
квартирных домов в основном интересовала ра-
бота КСК. Именно на деятельность этого
объединения поступило во время встречи больше
всего нареканий. Но проблема, как выяснилось, со-
стоит не в том, что КСК плохо работает, а в том, что
многие жители не оплачивают услуги КСК. Общий
долг по поселку жителей перед КСК составляет 3,5
миллиона тенге. 

Также были заданы вопросы об очистке дорог от
снега в зимний период и другие. Их задавали В.Ша-
дурская, Е.Гетманенко, Ю.Грибановская и другие.

Аким поселка К.Кусаинов подробно ответил на
все интересующие жителей вопросы. Высказанные
проблемы взяты на контроль.

Также в ходе встречи был представлен новый
участковый инспектор поселка Кушокы. Им назна-
чен О.Сатмагамбетов.

Т.КУРБАНОВА

Территория сельского округа со-
ставляет 23081 га. Из них пашни -
5603 га, пастбища - 6465 га.

На территории сельского округа
экономически активное население
составляет 3018 чел., из них 1519
женщин, 1499 мужчин, работаю-
щие по найму 2652 чел., работода-
телей 19, занятых на
индивидуальной основе 97, ЛПХ 15,
лица, не входящие в состав рабо-
чей силы - пенсионеры, инвалиды
- 440 чел. 

Развитие экономической деятельности
сельского округа

Промышленность. В рамках программы ГПИИР и
на основанииУказа Президента РК «Об организации
Специальной экономической зоны «Сары-Арка» 24
ноября 2011 года на территории округа создана Специ-
альная Экономическая Зона “Сары-Арка”, где на сегодняш-
ний день реализовано 5 проектов, из них во ІІ полугодии
2017 года запущены следующие предприятия:

1. ТОО «Бемер арматура» - план за 2017 год составляет
1350 штук шаровых кранов на сумму 2200 млн. тенге.

2. ТОО «Изоплюс Центральная Азия» - план за 2017 год
составляет производство 14500 тонн изолированной трубы
на сумму 3480 млн. тенге.                                                                                                                                                         

ТОО «Хенвоо Централ Азия» - 4077 погонных метров про-
дукции на сумму 72 млн. тенге. Кроме того, ТОО «Севен
Рефракториз Азия», ТОО «Recycling Company». 

Привлечение инвестиций. В 2017 году инвестиции в ос-
новной капитал составили 17 млрд. 562 млн тенге из них:
ТОО «Recycling Company» - 3 млрд. тенге, создано 70 ра-
бочих мест, 1 этап строительства закончен, ведется 2 этап
строительства.

ТОО «Стилл Мануфактуринг» - 8 млрд. 362 млн.тенге с
созданием 164 рабочих мест.

На 2017 год ТОО «Отемис ЛТД» - 200 млн.тенге. ТОО
«Казбройлер» - 6 млрд. тенге с созданием 160 рабочих мест.

В 2018 году планируется строительство базы для сель-
скохозяйственных животных на 100 голов крестьянским хо-
зяйством «Дмитрий Михайлович» на общую сумму 10
млн.тенге с созданием 3 рабочих мест, а также открытие
станции технического обслуживания и автомойки ИП
«Жунус Арман» на сумму 11 млн. тенге и созданием 5 ра-
бочих мест. 

Открытие собственного дела (откормочной площадки,
увеличение поголовья сельхозживотных) на 200 голов КХ
«Көк бұлақ» на общую сумму 15 млн.тенге.

Открытие убойного пункта на базе СПК «Кызыл Кудык
2050» в 2018г. стоимостью 12,5 млн. тенге с созданием 2
рабочих мест.

Развитие малого и среднего предпринимательства. Коли-
чество субъектов мелкого и среднего бизнеса – 126, из них
товариществ с ограниченной ответственностью - 9, кресть-
янских хозяйств - 23, индивидуальных предпринимателей -
94. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в те-
кущем году количество МСБ увеличилось на 54% за счет
открытия 2 кооперативов, общее количество участников ко-
торых составляет 51 человек, а также открытия магазина
ИП «Халиков Р.Ф.» на сумму 1 млн. тенге.

Также в текущем году планируется организация вывоза
ТБО. 15 ноября текущего года проведен сход с населением
села Доскей и ИП «Жан-Ару», на котором рассмотрен дан-
ный вопрос.

Развитие сельского хозяйства. В рамках реализации го-
сударственной программы развития АПК на 2017-2021гг. в
Доскейском сельском округе имеется 23 крестьянских хо-
зяйства.

Личных подсобных хозяйств - 1152, из них содержащие
скот - 542 двора, в которых поголовье скота составляет: КРС
- 1422 гол., МРС - 936 гол, лошадей - 643 гол., свиней – 236
гол., птицы – 2936 гол. В сельхозформированиях КРС - 198
гол., МРС – 252 гол., лошади – 157 гол., свиней – 13045 гол.

Под сельхозугодьями 5178 га, пашни 2772, пастбища 2280
га, зерновых 1208 га (пшеница – 588 га, ячмень - 620 га). 

На территории округа функционирует молокоприемный
пункт - перерабатывающий цех ТОО «КазАгро-2050». Пе-
реработка молока в день составляет 1 тонна, численность
рабочих мест 10, здание пункта эксплуатируется на усло-
виях аренды.

Как выше указано, на территории округа создано 2 СПК
откормочного направления: СПК «Доскей» 31 член коопе-
ратива, профинансированы на общую сумму 56 млн. 700
тыс. тенге, закуплено 319 голов КРС. СПК «Кызыл Кудук
2050» - 20 членов кооператива, подана заявка на приобре-
тение передвижного убойного пункта.

Ветеринарная безопасность. На территории округа име-
ется ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер. Прове-
дена идентификация свыше 500 голов КРС, 400 голов МРС,
20000 свиней. 

Рациональное использование земельных ресурсов. На
территории сельского округа 23 КХ, из них 2 КХ нерацио-
нально используют земельные участки. На крестьянские хо-
зяйства, нерационально использующее земли
сельскохозяйственного назначения, собраны и сданы в зе-
мельную инспекцию документы для изъятия земель. 

Всего земель, находящихся у крестьянских хозяйств, -
5178 га пашни, 2772, пастбища 2280 га, зерновых 1208 га
(пшеница - 588 га, ячмень - 620 га).

Пастбищные угодья для выпаса сельскохозяйственных

животных населения составляют 2693 га, потребность па-
стбищ составляет 5235 га.

Развитие социальной инфраструктуры поселков,
сел и сельских округов

Образование. В рамках реализации «Государственной
программы развития образования и науки на 2016-2019гг.»
на территории Доскейского сельского округа действуют Ель-
тайская средняя общеобразовательная школа на 460 мест,
год постройки 1964г. На сегодняшний день необходима за-
мена мягкой кровли на твердую, так как изношенность со-
ставляет более 50%. Также необходимо проведение
капитального ремонта внутри школы (замена линолеума,
дверей, покраска стен). В связи с тем, что школа рассчи-
тана на 460 школьников, а в ней обучается 581 школьник,
имеется необходимость в расширении спортивного зала.
Осуществляется подвоз учащихся из с.Трудовое в с.Доскей
(52 детей). 

Имеется  «Ясли-сад «Акбота», введен в эксплуатацию 10
декабря 2010 г. Охват дошкольным воспитанием - 80% - 179
детей. 

Музыкальная школа количество детей - 130.
Здравоохранение. В рамках реализации государственной

программы развития здравоохранения «Денсаулық 2016-
2019гг.» в сельском округе имеется 1 врачебная амбулато-
рия, введенная в эксплуатацию в конце 2014 года,
укомплектована кадрами, имеется автомобиль скорой по-
мощи, 2 аптеки. Проблемным вопросом остается открытие
физиокабинета.

Культура. В рамках реализации государственной про-
граммы «Развитие языков РК на 2011-2019гг.» на террито-
рии Доскейского сельского округа имеется сельская
модельная библиотека.

Имеются культобъединения «Соловушки», «Ак ажелер».
На протяжении многих лет проблемным вопросом округа

является отсутствие Дома культуры, спортивно-оздорови-
тельных комплексов, в связи с чем необходима разработка
ПСД и выделение средств для строительства данных объ-
ектов в сумме 10 млн. тенге.

Cоциальная защита. Численность экономически актив-
ного населения 3018 чел., лица, не входящие в состав ра-
бочей силы (пенсионеры, инвалиды), 648 чел.

Численность безработного населения, зарегистрирован-
ного в Центре занятости на начало года, 5 человек, из них 5
человек трудоустроены.

Численность самозанятого населения – 61 чел.; в том
числе продуктивно-самозанятого населения – 55 чел., не-
продуктивно самозанятое население – 6 чел.

Увеличение продуктивной занятости. В рамках реализа-
ции «Программы развития продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства на 2017-2020 годы» на
территории сельского округа по первому направлению про-
граммы прошел краткосрочное обучение, ТиПО в  2017 году
- 1 человек, 2018 планируется 1 человек.

По второму направлению программы (микрокредитова-
ние) получили в 2017г. – 3 человека, на 2018 год планиру-
ется 8 человек.

По третьему направлению программы (трудоустройство,
СРМ) в 2017 году 34 человека, в 2018г. - 11 человек.

Развитие инженерной инфраструктуры поселков,
сел и сельских округов

Электроснабжение. На территории округа находится КТП-
18 (с.Доскей - 15, с.Трудовое - 3), общее количество свето-
точек - 287, протяженность ЛЭП-30 км с.Докей - 21 км,
с.Трудовое - 9 км. Балансодержатель – «Қарағанды жарық,».
Износ составляет 70%.

Транспортная инфраструктура. В текущем году по госу-
дарственной программе продуктивная занятость и массовое
предпринимательство проведены работы по текущему ре-
монту, отсыпке внутрипоселковых дорог. Так, в округе отсы-
пано 28 тыс. кв. м дорог на общую сумму 3 млн. 300
тыс.тенге.

Водоснабжение и водоотведение. Имеется 11 скважин, 11
насосов, подведены и подключены 1120 домов (97%), еди-
ный тариф, установленный для жителей по потреблению
воды, ежемесячно 200 тенге с человека. По водоснабжению
и водоотведению необходимы обслуживающие организа-
ции.

Необходим ремонт имеющейся и строительство водопро-
водной сети к построенным домам по ул.Абилхасена, буре-
ние скважины, установка водопроводной башни – на сумму
5 млн. тенге.

На 2018 год проводится разработка ПСД по реконструк-
ции водопроводных сетей округа 6 млн. 900 тыс. тенге.

Отчет акима Доскейского сельского
округа Ануара Муратовича Байгожина

о проделанной за 2017 год работе
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Төтенше жағдайлар бойынша қорытынды отырыс

Аудан əкімінің орынбасары
Сапар Сатаев отырысты ашып,
ең алғашқы сөз кезегін Төтенше
жағдайлар бөлімінің бастығы,
азаматтық қорғаныс полковнигі
Нұрмұхамед Интуевке берді.  

- Бұқар жырау ауданы əкімінің
шешімімен аудан қызметтерінің
ұйымдастыру-құрылымдық құ-
рамы бекітілген. №34 өрт сөн-
діру қызметі мекемесінің
базасында Е.Жүніспеков,  ІІБ
базасында қызмет басшысы
М.Менисов, медициналық орта-
лық басшысы С.Қажыкəрімов,
инженерлік қызмет - басшы
Б.Əрінов, сауда, тамақтандыру,
жанар-жағар май - басшы Л.Лу-
зикова, санитарлық-эпидемио-
логиялық барлау - С.Сембаев,
ақпарат қызметі - А.Жексен-
баева, байланыс қызметі мен
хабарлау - қызмет басшысы
М.Түсіпов, автокөлік, энерге-
тика қызметі - басшы Б.Дүйсе-
кеев, жолдар мен көпірлер
қызметі - басшы Е.Айсанов,

өсімдіктер мен жануарларды қо-
рғау - басшы М.Құрманғалиев,
сумен қамтамасыз ету жəне су
көздерін қорғау - басшысы
болып Н.Абдрахманов табы-
лады. Жоғарыда аталған ше-
шімнің 4-пунктіне сəйкес
азаматтық қорғаудың аудандық
қызметтері 2 апта уақыт ішінде
қызметтері туралы  Қаулы əзір-
леп, төтенше жағдайлар бөлі-
міне келісім алуға жіберілуге
тиіс. Алайда, оны тек 5 қызмет
қана ұсынған. 

9-10 қарашада өткен “Қыс-
2017” дайындықтары қысқы ай-
лардағы төтенше жағдайларға
дайындықты көрсетті. Осы жат-
тығуларда ауыл шаруашылық
бөлімі, архитектура бөлімі мен
№1 ЖПБ дайындықтарында
кемшіліктер кездескен. 

Аудан адамдарын құтқару,
іздеу, шұғыл əрекет ету тобы-
ның жиынында кəсіпкерлік жəне
өндіріс бөлімі мен №1 ЖПБ
жеке құрам мен техникамен

қамтамасыз етпеген, аталмыш
мекеме қазан айындағы “Жер-
2017” дайындықтарына да қа-
тыспаған. Қысқы уақытқа
дайындық бойынша аудандық
штаб отырысында оқу-жаттығу-
лардың қорытындысы тыңда-
лғанда ауыл шаруашылық
бөлімі, ішкі саясат бөлімі, кəсіп-
керлік жəне өндіріс бөлімі, №1
жəне №45 ЖПБ басшылары
болмаған. Осындай немқұрай-
дылық төтенше жағдайлар
орын алғанда шұғыл əрекет
етуді төмендететініне баса
назар аударды баяндамашы. 

- Бұқар жырау ауданында су
тасқындары, табиғи жəне тұр-
мыстық өрттер, қауіпті метеоро-
логиялық жағдайлар, судағы
оқиғалар жиі орын алады,-деп
аяқтады өзінің баяндамасын
Н.Интуев.

Аудан əкімдігінің төтенше жағ-
дайлар бөлімінің маманы
Думан Мұхамеджанов өз ба-
яндамасында Бұқар жырау
ауданының 67 елді мекенінің
23-і ғана хабар берудің локальді
жүйесімен жабдықталғанын, бір
жылда ауданымыз бойынша
осындай жүйе 3-4 елді мекенде
орнатылатынын, бұндай жағ-
дайда барлық елді мекендер
2030 жылы қамтамасыз етілеті-
нін, ал қазір жұмыс жасап тұ-
рғандары ол кезде техникалық
ескіретінін айтқан болатын.

Осындай қондырғылардың 17
елді мекенде ғана жұмыс жасап
тұрғаны, ал ауданымыздан ша-
лғай жатқан Үміткер жəне Цент-
ральный ауылдарындағылар
жұмысқа жарамсыз, Ғ.Мұста-
фин, Нұра станциясы, Қызыл-
жар, Петровка ауылдарындағы
хабар беру жүйелерінің бар-
лығы бірдей жарамды емес
екендігі де штаб отырысы қаты-
сушыларына баян етілді. 

Заманымыз қарыштап да-

мыған сайын азаматтық қорға-
ныс шараларын күшейту жо-
лындағы құрал-жабдықтар да
даму үстінде. “Маяк -Broad-
cast”ЖШС Ботақара кентін ха-
барландыру үшін
коммерциялық ұсыныс берген.
Жоба құны 14 543 600 теңге, ол
аудан əкімінің қарастыруына
берілген. Аталмыш жүйе Саран
қаласында жасалған, пайдала-
нған кезде өзін тиімді, сенімді,
жұмысқа қабілетті қырынан көр-
сеткен. Осы аппаратураның ор-
натылуы мұнан басқа тікелей
төтенше жағдай Департаменті-
мен хабарласып, ауа-райының
бұзылуы туралы жылдам хабар
беруге де септігін тигізеді. Осы
құралды пайдалану төтенше
жағдай орын алған жағдайда
адамдарды эвакуациялау, со-
нымен бірге тұрғындарға жина-
лыстар, кездесулер жəне басқа
да маңызды ақпараттарды ха-
барлауға, сонымен бірге салта-
натты жəне мерекелік
шараларда пайдалануға бола-
тынын айтты. 

Мұнан соң аудандық эконо-
мика жəне қаржы бөлімі басшы-
сының орынбасары Жанар
Нұрланова гидротехникалық құ-
рылғылардың коммуналды
меншікке берілуі жұмыстары ту-
ралы баяндамасын жиналған-
дар назарына ұсынды. 

Апатты жəне ескі жағдайдағы
тұрғын үйлер туралы тұрғын үй
коммуналды шаруашылығы, ав-
токөлік жолдары, жолаушылар
тасымалы бөлімі басшысының
орын Алтынбек Жексембаев ақ-
парат ұсынды. 

Бұқар жырау ауданы бо-
йынша Ботақара кентінде - 3,
Суықсу ауылында - 1, Үміткер
ауылында -1, Корнеевка ауыл-
дық округінде -1, Шешенқара
ауылында -1, Қушоқы кентінде -
3, Ақбел ауылдық округінде - 1,

Көкпекті ауылдық округінде - 1
ескі жəне апатты жағдайдағы
барлығы 12 үй тіркелген. 

Жыл сайын “Азаматтардың
жеке санаттарын тұрғын үймен
қамтамасыз ету” бағдарламасы
бойынша бюджет сұранымы бе-
ріледі.  

Осы жылы бюджеттен қо-
мақты қаражат бөлініп, атал-
мыш бағдарлама бойынша 3 үй
сатып алынған, Ботақара кен-
тінде жер үй мен үш бөлмелі
пəтер, Ғ.Мұстафин кентінің
Нұра станциясында бір жер үй
сатып алынған. Келесі жылға
тағы да бюджеттік сұраным бе-
рілген. 

Тозығы жеткен үйлер болып
біздің аудан бойынша көп пə-
терлі тұрғын үйлер табылады
екен. Оның барлығы - 216,  13
жалдамалы үйлер, 26-сы сот-
тың шешімі бойынша комму-
налды меншікке алынған.
Оларда 341 пəтер, оның ішінде
əділет органдарында 123 обь-
екті тіркелген, 4 үй басқа адам-
ның жеке меншігінде. 216 үйдің
199 -ң тозығы жеткен, бəрінде
толық жөндеу жасау қажеттілігі
туған. Ағымдағы жылы апатты
жағдайдағы үйлерден 3 адам
көшірілген. 

Отырыс барысында ағым-
дағы жылы аудан елді мекенде-
рінде орын алған жарық
өшулер, борандардан соң жол-
дарды қар басып қалуы, уақы-
тымен тазаланбауы сынды
мəселелер де қозғалды. Сапар
Қайыркенұлы əрбір мəселе бо-
йынша тиісті мекеме басшы-
сына сұрақ қойды. Отырыс
соңында көтерілген мəселелер
хаттамаға түсетінін, орын алған
кемшіліктерді түзетуді, сонымен
бірге есепті ақпараттың 21 жел-
тоқсанға дейін ұсынылуы қа-
жеттігін айтты. 

Қ.АХМЕТОВА

Государственные услуги
через портал www.egov.kz 

8 декабря в здании
аппарата акима
Бухар-Жырауского
района сотрудни-

ками Департамента «Центр обслуживания
населения - филиала НАО «Государственная
корпорация «Правительство для граждан»
проведено обучение специалистов аппара-
тов акимов сел, поселков, сельских округов
района по популяризации портала «Элек-
тронное правительство» для дальнейшей
реализации населению.

Специалисты получили необходимые знания  по навыкам ра-
боты на веб-портале «Электронное правительства»
(www.egov.kz). 

Работа по обучению в данном направлении совместно с со-
трудниками Департамента «Центр обслуживания населения-фи-
лиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для
граждан» по Карагандинской области» будет продолжена.

Наш корр.

Единым фронтом против коррупции
В районном отделе по

делам обороны прошел
семинар, посвященный
Международному дню
борьбы с коррупцией.

Сегодня особая роль отводится
противодействию коррупции в сфере государственной службы,
сказал в своем выступлении заместитель начальника отдела по
делам обороны Ю.Сериков.

Тема профилактики и недопущения коррупционных правонару-
шений не обошла и армейскую среду, отмечалось в выступлении.

Коррупции и антикоррупционной культуре уделено много вни-
мания и в выступлениях Главы государства. Н.Назарбаев подчер-
кивает, что государство и общество должны выступить единым
фронтом против коррупции, которая подрывает не только веру в
эффективность государства, но и является прямой угрозой на-
циональной безопасности.

Э.ШИНГАЛИЕВ,
начальник по делам обороны

Бухар-Жырауского района

Елімізде мемлекеттік
маңызы бар түйіткілді мəсе-
леге айналып отырған сыбай-
лас жемқорлықты
болдырмау, алдын алуды
баян еткен дөңгелек үстелге
ІІБ бастығының орынбасары
Б.Көпбаев, прокурор А.Ари-
нова, төтенше жағдайлар бө-
лімінің аға инженерлері
В.Малышкин, Е.Добаров, тө-
тенше жағдайлар бөлімінің
бас маманы Ш.Нұрсейітов,
төтенше жағдайлар бөлімінің
инженері М.Қапыш, аудандық
«Атамекен» кəсіпкерлер па-
латасының қызметкері А.Жұ-
мақаева, аудандық «Нұр
Отан» партиясы филиалы-
ның есеп жəне статистика
хатшысы Ж.Алауова қаты-
сты.

Барша дамыған елдер ара-
сында орын алған кеселді
дерт -  жемқорлық бұл билікті
жеке бас пайдасы үшін асыра
пайдалану болып табылады.
Бұл жерде пара беруші де,
пара алушының да жасап от-
ырған қылмысы тең екендігі

ескерілуі тиісті. 
- Азаматтық қорғау орган-

дарының құрылымдарында
сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылықтарын болдырмау,
күнделікті қызметте тəртіп
пен заңдылықты қамтамасыз
етуге арналған шараларды
ұйымдастыру арқылы мемле-
кеттік қызметкерлер арасын-
дағы сыбайлас
жемқорлықтың орын алма-
уына септігін тигіземіз,- деді
Н.Интуев.

Дөңгелек үстел барысында
қатысушылардың мемлекет-
тік органдарда сыбайлас же-
мқорлыққа қарсы жүргізіп
жүрген іс-əрекеттері жайлы
ойлары тыңдалып, Қазақстан
Республикасының сыбайлас
жемқорлықты төмендетуге
бағытталған қылмыстық жəне
əкімшілік кодекстеріне енгі-
зілген түзетулері талқыға
түсті. 

Сыбайлас жемқорлықпен
күрес барлық адамдар үшін
ортақ. Кез-келген тұлға үшін
бұзылған құқықтар мен заңды

мүдделерді қалпына келтіру,
сыбайлас жемқорлықты жою,
оның алдын алу ортақ мін-
детке жатады.

Бұл күрестің бастауын
əркім өзінен бастап, алып ін-
детке айналған жемқорлықты
түбімен жоюға негіз болу
керек. 

Қоршаған ортаға кері əсе-
рін, заңға қайшы əрекеттер-
дің орын алуына кедергі
тудыратын сыбайлас жемқор-
лық сынды ауыр індетті бол-
дырмауды қоғам болып қолға
алуды мақсат ету арқылы
ғана нəтижеге жетуге бола-
тындығын көрсеткен дөңгелек
үстел  соңында «Біз бола-
шақты жемқорлықсыз жасай-
мыз» атты республикалық
акция шеңберінде Қарағанды
облысының төтенше жағдай-
лар департаменті дайын-
даған бейнеролик көрсетілді.

Елбасымыз əр жолдауында
сыбайлас жемқорлықтың
алдын алуға бағытталған ре-
формаларында мемлекеттік
басқару жүйесін жеңілдету-
ден туындайтын міндеттерге
басты назар аударады. Елі-
міздің кез-келген азаматы
мемлекетінің алға жылжып,
гүлдену жолында өз үлесін
қосқысы келсе, бүгінгі күні ха-
лқымыз үшін күрделі мəсе-
леге айналған сыбайлас
жемқорлықтың тамырымен
жойылуына септігін тигізуі
керек. Сонда ғана ұшы-
қиыры жоқ індетті толық жеңе
аламыз. 

Б.ЖАКЕШОВА

Желтоқсан айының 13-жұлдызында аудан
əкімдігінің кіші залында төтенше
жағдайлардың алдын алу жəне орын алған
жағдайда оны жою мəселесін көтерген
отырыс өтті. Оның күн тəртібінде 5
мəселе қарастырылды. Ауданның қорғаныс
күштерінің табиғи жəне техногенді орын
алуы ықтимал жағдайларына дайындығы,
төтенше жағдай орын алғанда жəне оған
дейін азаматтарды хабарландыру жүйесін
дамыту, аудан азаматтық қорғанысының
дайындығы, иесіз гидротехникалық құрал-
жабдықтарды коммуналды меншікке беру
туралы, апатты жəне тозығы жеткен
тұрғын үйлердің жағдайы туралы осы
жылдың соңғы отырысында тыңдалды. 

Сыбайлас

жемқорлықпен күрес

- жалпыға ортақ
Қараша айының жетісі күні аудандық «Нұр
Отан» партиясы филиалының ғимаратында
төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы
Нұрмұхамед Интуевтің басшылығымен
мемлекеттің бəсекеге қабілеттілігін
төмендетіп, қоғамда демократиялық қайта
құруды жүзеге асыруды тежеп, еліміздің
халықаралық беделіне көлеңкесін түсіретін
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
тақырыбында дөңгелек үстел өтті. 


