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Уважаемые читатели!
Подписку на районную газету «Бұқар

жырау жаршысы» можно оформить

во всех отделениях почтовой связи

АО «Казпочта».
Подписная цена на 1 месяц 2018 года

составляет:
- для физических лиц 163,92 тенге; ин-

декс 65623;
- для юридических лиц 313,02 тенге; ин-

декс 15623.

Құрметті статистика саласының
қызметкерлері мен ардагерлері!

Сіздерді кəсіби мерекелеріңіз – статистика қызметкерлері күнімен құттықтаймыз!
Статистикалық деректерді жинау жəне талдау стратегиялық жоспарлау мен болжамдар-

дың түп тамыры. Статистика органдары беретін объективті жəне жедел ақпарат негізінде
біздің ауданның одан əрі дамуына, экономиканың жəне адамдардың əл-ауқатының өсуіне
бағытталған бағдарламалар əзірленеді, басқарушылық шешімдер қабылданады.

Статистикалық деректерге елдер мен өңірлердің əлеуметтік-экономикалық дамуының са-
палы мониторингі ғана емес, болашақтағы даму жоспарлары да тікелей тəуелді.

Сіздерге жоғары кəсіби қызметтеріңіз, істеріңізге адалдықтарыңыз үшін алғыс білдіре от-
ырып, зор денсаулық, амандық жəне қызметте үлкен табыс тілейміз.

Ш.МАМАЛИНОВ, А.ƏЛИ,
аудан əкімі мəслихат хатшысы

Уважаемые работники и ветераны
органов статистики!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работника ста-
тистики!

Сбор и анализ статистических данных лежит в основе стратегического планирования и
прогнозирования. На основе объективной и оперативной информации, выдаваемой орга-
нами статистики, разрабатываются программы, направленные на дальнейшее развитие на-
шего района, рост экономики и благосостояния людей, принимаются управленческие
решения.

От статистических данных зависит качественный мониторинг социально-экономического
развития стран и регионов и составление продуманных и перспективных планов разви-
тия.

Благодарим вас за высокий профессионализм и добросовестное отношение к делу. Же-
лаем вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на службе. 

Ш.МАМАЛИНОВ, А.ƏЛИ, 
аким района секретарь маслихата

Примите благодарность
Спасибо за тепло

в наших домах
В этом году очередной отопительный
сезон мы жители поселка Г.Мустафина
встречаем с большой радостью. На
нескольких улицах поселка, где
расположены многоэтажные дома, нам
провели центральное отопление.

Этого события мы ждали давно, и порой даже многие не верили,
что когда-нибудь в наши дома вновь придет долгожданное тепло.
Ведь система теплоснабжения была разрушена в поселке еще в
90-ые годы.

Не секрет, что топить печи, носить уголь, выносить золу в мно-
гоквартирных домах, по лестницам этажей не просто, особенно,
пенсионерам, пожилым людям.

В настоящее время, уже на протяжении октября месяца, мы
пользуемся новой системой теплоснабжения. В квартирах очень
тепло и уютно. 

Лично для меня и для всех жителей, это настоящий подарок.
Хочу выразить большую благодарность акиму Бухар-Жырауского
района Шагурашиду Калиевичу Мамалинову за заботу о людях, за
решение такого важного и необходимого для нас вопроса.

Также хочу поблагодарить акима поселка Г.Мустафина Халиля
Жаржановича Рыспекова и руководителя ТОО «Ботакара жылу»
Байболата Капеновича Аманжолова, которые занимались всем
процессом работы по строительству новой теплотрассы и модер-
низации котельной, чтобы обеспечить жителей улиц Мира и Юби-
лейная долгожданным теплом.

Желаю всем здоровья, успехов в работе, благополучия и про-
цветания.

Л.МАЛАХОВСКАЯ,
п.Г.Мустафина

Монополистер
тұтынушылар есебінен

29 млрд. теңгеге байыған
Бас прокурор Қайрат Қожамжаров моно-

полистердің шығындарды қасақана арт-
тырып отырғаны жəне 29 млрд. теңгеге
жасалған күмəнді мəмілелері туралы
айтты.

Бұл туралы ол электр, жылу энергиясы тарифтерін қалыпта-
стыру кезінде заңдылық мəселелері талқыланған Бас прокура-
тураның алқа отырысында хабарлады.

Мəселен, «Қарағанды ЭТК» электр желілерін жөндеу бойынша
«МДМ» жəне «АлмаТрансКомпани» ЖШС  218 млн. теңгеге ке-
лісім-шарттар жасаған.

Орындалған жұмыстар актілерінің болуына қарамастан,  іс жү-
зінде жүргізілмеген. 

Сот осы мəмілелерді жарамсыз деп таныды. 
Прокуратура монополисті тұрғындардың ақшасын қайтаруға

міндеттеді.

Учения начались со сбора
областного штаба. В режиме
видеоселекторной связи под
председательством началь-
ника ДЧС Карагандинской
области Ибрагима Кульшим-
баева состоялось заседание
областной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в
ходе которого были обсуж-
дены вопросы готовности
служб к предупреждению ЧС в
условиях зимнего периода.

Об этом также шла речь и на
заседании районного штаба по

предупреждению и ликвида-
ции ЧС под председатель-
ством заместителя акима
района Сапара Сатаева.

Начальник отдела по ЧС
Бухар-Жырауского района
Н.Интуев вкратце проинфор-
мировал о целях и задачах
учений, тема которых «Подго-
товка органов управления сил
государственной системы
гражданской защиты к дей-
ствиям по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных си-
туаций в условиях зимнего пе-
риода».

Были также заслушаны ру-
ководители ряда учреждений и
районных служб гражданской
защиты, в том числе ЖКХ, ПТ
и АД, предпринимательства и
промышленности, ДЭУ-45,
ЦРБ, связи и др.

По итогам заседания были
даны конкретные поручения,
касающиеся проведения ко-
мандно-штабного учения
«Қыс-2018» и в целом готовно-
сти служб гражданской за-
щиты к зиме. В частности,
руководителю отдела ЖКХ, ПТ
и АД поручено  провести ин-
вентаризацию всей имею-
щейся техники в ТОО
«Ботакара су кожалыгы», про-
верить резервные источники
питания на предприятиях, а
также отработать алгоритм
взаимодействия между служ-
бами.

Подводя итог заседанию, за-
меститель акима района С.Са-
таев подчеркнул, что от
слаженности и оперативности
служб зависит многое и, в пер-
вую очередь, жизнь и здоровье
граждан.

(Окончание на 6 стр.).
На фото Д.Торжанова:

смотр готовности сил и
служб ГЗ и ЧС.

«Қыс-2018»: готовность к зиме
1-2 ноября во всех регионах страны прошло республиканское
командно-штабное учение «Қыс-2018». Его цель - проверить
готовность служб оперативного реагирования к чрезвычайным
ситуациям в зимний период.
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С юбилеем!
С юбилеем, с 80-летием, поздравляем Пиртань Бернарду

Михайловну (Уштобинский с/о).
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,

счастья, радости и отличного настроения.
От имени районного совета ветеранов Т.АРБАБАЕВ

Мерейлі күніңізбен!
Б.Р.Каримоваға

Шешенқара ауылы
Бəтима Рахметоллақызы, сізді 50 жасқа толуыңызбен құт-

тықтаймыз! Ауырмаңыз, отбасыңыз аман болып, шаңы-
рағыңыз шаттыққа толсын.

Тірлік - теңіз, ес елудің ескегін,
Əнге толсын, күйге толсын кеште-

рің.
Шын жүректен бақыт тілеп сарқыл-

мас,
Қол соғады барша əріптестерің.
Елу деген толы той мен думанға,
Тау секілді көрінеді тұлғаң да. 
Құшақ-құшақ гүлін алып келіпті,
Ақ көңілмен бауыр, туыс-туған да.
Елу деген - ес тоқтату, есею,
Елу деген - елдің жүгін көтеру.
Туған күнмен құттықтаймыз өзіңді,
Қанжығаңа ілінсін деп қос елу.
Бір жақсы үлгі көріп əркім сізден,
Теңейді берері көп алтын күзге.
Елу жыл еңсеңізді биік ұстап,
Жүрдіңіз ел алдында жарқын жүзбен.

Ізгі тілекпен: “Қазақстандық салалық білім жəне ғылым
қызметкерлері кəсіптік одағының Қарағанды облыстық
ұйымының Бұқар жырау аудандық комитеті“ филиалы

мен Шешенқара орта мектебінің ұжымы
№806

Поздравили
с профессиональным

праздником
В минувшую пятницу, в преддверии
праздника Дня работников системы
социальной защиты, аким поселка
Г.Мустафина, председатель ППО Халиль
Рыспеков посетил и поздравил коллектив
частного семейного дома для пожилых
людей. 

Он вручил заведующей домом Надежде Григорьевне Алек-
сеевой благодарственное письмо и памятный подарок. По-
здравляя социальных работников частного семейного дома,
Халиль Рыспеков поблагодарил женщин за труд, пожелал здо-
ровья и благополучия им и их подопечным.

На сегодняшний день в частном семейном доме проживают
более 20 пенсионеров. Все они обогреты заботой, теплом и
вниманием социальных работников. Несмотря на нелегкий
труд, их доброты и чуткости хватает на всех жильцов дома. 

У нас хорошее питание, прекрасные условия, наши дедушки
и бабушки имеют все необходимое для полноценной, напол-
ненной смыслом, жизни, говорит Н.Г.Алексеева. Напомним, что
совсем недавно частный семейный дом поселка Г.Мустафина
был признан одним из лучших в Карагандинской области. В кон-
курсе, проводимом партией «Нур Отан» «Лучшие социальные
проекты Казахстана», в тройке лидеров он занял первое место.

Т.КУРБАНОВА
На фото автора: поздравление от акима поселка.

Туған жердің қасиетті құнды-
лығын жастарға тереңірек ұғын-
дыру, патриоттық тəрбие беру,
белсенді, дарынды оқушы-
ларды анықтау
мақсатында өткен байқау
«Туған жер - туған өлкенің та-
рихы», «Қазақстанның 100 жаңа
есімі», «Қасиетті Қазақстан»
атты үш бағытты қамтыды.
Жалпы байқауға облыстың бар-
лық қала, аудан мектептерінен
121 оқушы қатысып, өз бақта-
рын сынап, алғыс хаттармен
марапатталған болатын.

Осы айтулы шараға қатысқан

Бұқар жырау ауданы, Көкпекті
орта мектебінің 11 «а» сыныбы-
ның оқушысы Айдарбекова
Аружан Ерғанатқызы «Қазақ-
станның 100 жаңа есімі» бағы-
тын басшылыққа ала отырып,
«Рухани жаңғыру: туған жер -
тұнған тарих» атты Ұлы Отан
соғысының ардагері, жерлесі-
міз, ұзақ жылдар бойы Көкпекті
ауылында еңбек еткен Шақар
Төлеубайұлы Көшкімбаев ту-
ралы ғылыми жоба қорғап, бі-
рінші орынды жеңіп алып,
бірінші дəрежелі дипломмен
марапатталды. 

Елбасы бағдарламасын жү-
зеге асыру аясында өткен ба-
йқау барысында туған жердің
тарихын білуге, туған жерге ту
тігуге үндейтін ойлар айтылды.
Жалпы, болашаққа бағдар бе-
ретін əрі рухани жаңғыруға үн-
дейтін бағдарламалық
мақаланың маңызы күн санап
артып, ел үшін, жер үшін негізгі
темірқазыққа айналды деп
есептеймін.

Б.ИСКАКОВА,
Көкпекті орта мектебінің

тарих пəнінің мұғалімі

Рухани жаңғыру - патриотизмге
тəрбиелеудің негізі

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев «Жаңғыру
жолында бабалардан мирас болып,
қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда
бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерімізді
қайта түлетуіміз керек.Туған жердің əрбір
сайы мен қырқасы, тауы мен өзені
тарихтан сыр шертеді. Əрбір жер
атауының төркіні туралы талай-талай

аңыздар мен əңгімелер бар. Əрбір өлкенің халқына суықта пана,
ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар
перзенттері бар. Осының бəрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс», - деп
атап айтқан болатын.  Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды
Мемлекеттік университетінің тарих факультетінде «Рухани
жаңғыру» Елбасы бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде «Тарих
тағылымы» атты мектеп оқушылары мен колледж студенттері
арасындағы аймақтық ғылыми жобалар мен бейнероликтер байқауы
өтті. 

Редакция
қоржынынан

Атына заты сай
ауданымның

Жаңғыртқан тіл мəнерін бүгін халқы,
Рухани жаңғыру нақты шарты.
Үш жарым ғасыр жалғап Бұқар жырау,
Өзі өлсе де сөзі өшпей асқан даңқы.
Тіл өнері болашақ қайнар көзі,
«Абылай асқан асу бел» ұлы сөзі.
Бұқар баба ауданы атына сай,
Өнері өрге жүзген талант көбі.
Əдістеме іскерлік білім ошақ,
Тіл жасағын қойғандай əскер жасақ.
Тірілткендей бабалар тіл құдіретін,
Текті ақын Нұрлыбек он төрт жаста-ақ.
Аудан көркі атқа сай жаңғыруда,
Таланттар көп атақты түрлі сында.
Бұқарша жыр төгілткен ақындары, 
Əдеби құнды еңбек тартқан сыйға.
Бұқарша жыр төгілтер келді кезең,
Тіл өнері дамуда білім өзен.
Ұлылардың рухын жоғары ұстау, 
Ізденісті іскер жан барын сезем.
Майталман іскерлікте Майгүл балам,
Өткеніңнің ізі бар текті бабаң.
Өзіндей қаламдас көп ізденісті,
Ұлы шайқас майданы Бұқар далаң.
Бұқар жырау бүгінгі жұлдыздары,
Рухани жаңғыру намыс ары.
Елінің кешегісін үлгі еткен,
Екі дəуір сыр шерткен тұлғалары.

Мəйда ЖҰМАШЕВА,
Доскей ауылы

Жоба
жеңімпазы

Е.А.Бөкетов атындағы
Қарағанды Мемлекеттік
университетінде мектеп
оқушылары мен колледж
студенттері арасында
аймақтық ғылыми жоба-
лар жəне бейнероликтер
конкурсы өткізілді.

Конкурстың мақсаты - жалпы білім
беретін мектептердің жəне колледж
студенттерінің аса белсенді жəне да-
рынды тəлімгерлерін анықтау жəне
қолдау, оларды ғылыми-зерттеу жұ-
мыстарына жəне инновациялық əре-
кеттерге ынталандыру.

Оған Байқадам орта мектебінің
тарих пəні мұғалімі, осы жолдар ав-
торы жетекшілік ететін 11сынып оқу-
шысы Жекебай Данагүл қатысты.

Үш бағытты қамтыған байқауда Же-
кебай Данагүл «Туған жер, туған өл-
кемнің тарихы » атты тақырыптағы
жобаны қорғай отырып,үшінші дəре-
желі дипломмен марапатталып, үздік
нəтижеге қол жеткізді.

С.РЫМБЕК,
Байқадам орта мектебінің тарих

пəні мұғалімі

Алғыс айтамыз
Бас ауырып, балтыр сыздағанда адамға ең алғашқы болып дəрігер
көмекке келеді. 

Біз Ботақара кентіндегі орталық ауруханада емделіп жатқан науқастармыз. 
Гинеколог дəрігер Баймағамбет Меруерт Рахметоллақызы əрбір жанды жылы сөзімен, шипалы

алақандарымен емдеп, өмірге деген құлшынысымызды арттырды. Əйел-анаға деген үлкен құрметі,
жанашырлығы əрбір сөзінен сезіліп тұрады. Дəрігер мамандығын таңдап, адамзатқа дəру сыйлаған
осындай дəрігерлер қандай да болмасын сый-құрметке лайық деп ойлаймыз. 

Ауырмаңыз, Меруерт Рахметоллақызы. Қолыңыз əрқашан біз секілді аналарға шипасын дарыта
берсін. Үніңізден əрқашан мейірім, жүзіңізден жылу кетпесін. Сізге аналар атынан мың алғыс!

Джақсыбекова Күлəш,
Сағандықова Света,

Қасенова Меруерт
№815



Негізгі талап –
қызметтік əдеп
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Қазақстан Республикасы
Президентінің 2015 жылғы 29
желтоқсандағы №153 Жар-
лығымен «Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік
қызметшілерінің əдеп кодексі»
жəне «Əдеп жөніндегі уəкіл ту-
ралы» ереже бекітілген. Мем-
лекеттік қызметшілерге
қойылатын талаптардың сақта-
луын бақылау жəне заңбұзушы-
лықтарға жол бермеу
мақсатында тиісті жұмыстарды
ұйымдастыру əрбір мемлекеттік
мекемедегі Əдеп жөніндегі уə-
кілге жүктелген. «Қазақстан Рес-
публикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Ветеринариялық
бақылау жəне қадағалау коми-
тетінің Қарағанды облыстық ау-
мақтық инспекциясы»
мемлекеттік мекемесінде
(бұдан əрі-Инспекция) Əдеп жө-
ніндегі уəкілдің функциясын
басшының орынбасары атқа-

рады.
Инспекцияға қарасты 9 ау-

дандық жəне 9 қалалық аумақ-
тық инспекциялардың
басшылары мен қызметкерле-
ріне «Мемлекеттік қызметшінің
əдебі, мінез-құлық нормалары
мен сыбайлас жемқорлыққа
жол бермеу, мемлекеттік мүлікті
тек қызмет бабында пайдалану,
мемлекеттік қызметшілердің іс-
керлік киімі жəне т.б. талаптар
туралы» түсіндіру жұмыстары
жүргізілді.

Сондай-ақ, Қазақстан Респуб-
ликасы Мемлекеттік қызмет іс-
тері жəне сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
агенттігінің Қарағанды облысы
бойынша департаменті қызмет-
керлерімен арнайы семинар-
кеңес өткізіліп, мемлекеттік
қызметкерге қойылатын негізгі
талаптар мен шектеулер жəне
құқықтары түсіндірілді.

Мемлекеттік қызметшінің
əдеп кодексіне сəйкес басшы
жəне қол астындағы қызметкер
барлық тұлғалардың құқықтары,
бостандықтары мен заңдық
мүдделерінің сақталуын жəне
қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс.
Азаматтармен жəне əріптестер-
мен қарым-қатынас жасау ке-
зінде сыпайылық жəне əдептілік
танытып, мемлекеттік қызметте
өзара қарым-қатынастың
жоғары мəдениетін қалыпта-
стыруы қажет.

Əрбір мемлекеттік қызметші
мемлекеттің мүддесіне жəне
азаматтардың құқығына залал
келтіретін іс-қимылдарға қарсы
тұруға, заңмен белгіленген шек-
теулерді сақтауға міндетті жəне
халықта туындаған сұрақтарды
шешуде уақтылы көмек көрсе-
тіп, сапалы мемлекеттік қызмет
көрсетуі керек.

ҚР АШМ ВБҚКБ Бұқар жырау
аудандық аумақтық инспекция-
сында Əдеп жөніндегі уəкілдің
қабылдау кестесі мен байланыс
телефоны (8-7212-423373) ар-
найы тақтайшада ілінген. 

Д.МЕРҒАЗИН,
ҚР АШМ ВБҚК 

Қарағанды
облыстық аумақтық

инспекция
басшысының 
орынбасары,

Əдеп жөніндегі уəкіл

Куда пойти учиться?

Приглашает Кокшетауский
технический институт 

Кокшетауский технический институт
Комитета по чрезвычайным ситуациям
МВД Республики Казахстан - бесплатное
обучение, гарантированное
трудоустройство.

По очной форме обучения в институт принимаются граждане
Республики Казахстан, имеющие среднее образование, достиг-
шие 16-летнего возраста, годные по состоянию здоровья к воин-
ской службе и учебе.

Прием на учебу осуществляется в соответствии с баллами сер-
тификата единого национального тестирования (ЕНТ) и ком-
плексного тестирования (КТ) проводимого Министерством
образования и науки Республики Казахстан.

Перечень предметов для сдачи ЕНТ и КТ:
1. Математическая грамотность;
2. Грамотность чтения;
3. История Казахстана;
профильные предметы:
4. Математика;
5. Физика.
Прием граждан на очное обучение осуществляется в четыре

этапа:
- на первом этапе приемная комиссия изучает личные дела

абитуриентов и проводит отбор по результатам ЕНТ или КТ; 
- на втором этапе проводится отбор по медицинским и психо-

физиологическим показаниям с целью определения годности по
состоянию здоровья к поступлению на учебу; 

- на третьем этапе абитуриенты сдают зачет по физической
подготовке в соответствии с утвержденными нормативами: под-
тягивание на перекладине, бег 100 метров, бег 3000 метров; 

- на четвертом этапе приемная комиссия осуществляет кон-
курсный отбор и зачисление в число курсантов института, а
также отбор для поступления в зарубежные профильные учеб-
ные заведения. 

Зачисление в институт производится по конкурсу в соответ-
ствии с баллами сертификата ЕНТ и КТ с учетом результатов от-
бора по медицинским, физическим и психофизиологическим
показателям.

Граждане, изъявившие желание поступать в институт, подают
заявление (в произвольной форме) в отдел по ЧС района (п.Бо-
такара, ул.Казыбек би, 61) и пожарные подразделения (ПЧ-32
п.Г.Мустафина, ПЧ-33 п.Кушокы, ПЧ-34 п.Ботакара). 

Ориентировочные сроки работы приемной комиссии.
С января по май месяц – отдел кадровой работы Департамента

по ЧС Карагандинской области принимает документы на поступ-
ление кандидатов (кандидаты на учебу для определения при-
годности к службе проходят медицинское и
психофизиологическое освидетельствование, в том числе поли-
графологическое исследование, а также обязательную специ-
альную проверку);

11 июня – прибытие кандидатов на очное обучение для ре-
гистрации в институте и сдачи документов на комплексное те-
стирование (для выпускников организаций общего среднего
образования прошлых лет, выпускников технических и профес-
сиональных организаций образования).

16 июля – прибытие кандидатов на учебу с сертификатами ЕНТ
в институт;

17-24 июля - прохождение военно-врачебной комиссии;
24-26 июля – сдача зачетов по физической подготовке;
27 июля – зачисление на факультет очного обучения.
Специальности: 5В100100 «Пожарная безопасность»,

5В103100 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 
Условия обучения в институте: обучение курсантов осуществ-

ляется за счет средств республиканского бюджета.
Курсанты на весь период обучения обеспечиваются бесплат-

ным обмундированием, питанием и государственной стипендией,
а также им оплачивается проезд в период каникулярного отпуска.

Для лиц, окончивших полный курс очного обучения в институте,
а именно - 4 года, время обучения приравнивается к прохожде-
нию срочной воинской службы. 

Адрес Кокшетауского технического института КЧС МВД
Республики Казахстан: 020000, Акмолинская область, г.Кок-
шетау, улица Ақан сері, 136. Тел/факс: 8 (7162) 25-14-96, при-
емная: 25-52-49, отдел кадровой работы: 25-04-01, дежурная
часть: 25-13-36, 25-48-52. www.kti-tjm.kz.

М.ҚАПЫШ,
инженер ОЧС

Бухар-Жырауского района
лейтенант гражданской защиты 

Заңды тұлғаның тұрғылықты
жері ауысқан кезде, тұрғы-
лықты жерін ауыстыру туралы
шешім қабылданған күннен ба-
стап бір ай мерзім ішінде рас-
тайтын құжаттарды қоса бере
отырып, тіркеуші органды
нақты мекенжайы жөнінде ха-
бардар етеді. 

Тұрғылықты жері ауысқанын
ақпараттық базасында өзектен-
діру үшін заңды тұлғаларға уə-
кілетті органның мөрімен
бекітілген (мөрі болған жағ-
дайда) шешімі немесе шешім-
нің көшірмесін жəне де жаңа
мекенжайын растайтын құжат
пен құқық белгілейтін құжатты
қоса бере отырып, тіркеуші ор-
ганды жазбаша хабардар етуі
қажет. 

Қазақстан Республикасы Əді-
лет Министрінің 2007 жылғы 12
сəуірдегі № 112 «Заңды тұлға-
ларды мемлекеттік тіркеу жəне

филиалдар мен өкілдіктерді
есептік тіркеу» Нұсқаулығының
56 тармағына сəйкес, заңды тұ-
лғаның орналасқан жерін рас-
тайтын құжаттар - жалдау,
сатып алу-сату шарттары, қо-
зғалмайтын мүлікке құқықтық
тіркеу жүргізілгендігі туралы
мөртабан басылған жылжы-
майтын мүлікке құқықты рас-
тайтын құжат жəне азаматтық
заңнамада көзделген өзге де
құжат. Егер үй-жайдың иесі
жеке тұлға болған жағдайда,
онда жеке тұлғаның үй-жайды
заңды тұлғаның тұратын жері
ретінде бергені туралы нотари-
алдық куəландырған келісімі
табыс етіледі.

Басшысы ауысқан кездегі өз-
герістерді енгізуді мемлекеттік
тіркеу «Заңды тұлғаларды
мемлекеттік тіркеу жəне фили-
алдар мен өкілдіктерді есептік
тіркеу туралы» Заңының 2 ба-

бына сəйкес, бизнес-сəйке-
стендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тi-
зiлiмiн жүргізу əділет
органдарының қызметіне жа-
тады. Бизнес-сəйкестендiру нө-
мiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмiн
жүргізу тіркеуші органдармен
уəкілетті органға ұсынылатын
заңды тұлғалар (филиалдар
мен өкілдіктер) жайлы дерек-
терді есепке алу жəне өзектен-
діру жолымен жүргізіледі. 

Заңды тұлғалардың ақпарат-
тық базасында басшысының
ауысымын өзектендіру үшін
жаңа басшының тағайында-
лғаны туралы уəкілетті орган-
ның мөрімен бекітілген (мөрі
болған жағдайда) шешімі не-
месе шешімнің көшірмесін
жəне жаңа басшының жеке
басын куəландыратын құжатты
қоса бере отырып, тіркеуші ор-
ганды жазбаша хабардар ету
қажет.

Жоғарыда аталған мемлекет-
тік тіркеу түрлері хабарлама-
лық сипатта жүргізіледі жəне
тіркеуші органның (Əділет ба-
сқармасының) кеңсесі арқылы
жүзеге асырылады. 

А.АЙКЕНОВА,
Бұқар жырау ауданы

əділет басқармасының
басшысы

Приказом Министра финансов РК от
23 февраля 2018 года
№270 утверждены новые правила
выписки счет-фактуры в
электронной форме в
информационной системе
электронных счет-фактур.

Приказ принят в соответствии с пунктом 2
статьи 412 Кодекса Республики Казахстан от 25 де-
кабря 2017 года «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Законом Рес-
публики Казахстан от 7 января 2003 года «Об элек-
тронном документе и электронной цифровой
подписи».

Налогоплательщик осуществляет выписку ЭСФ в по-
рядке, установленном главами 46 и 47 Налогового ко-
декса и настоящими Правилами, а также
нормативными правовыми актами Республики Казах-
стан, принятыми в реализацию международных дого-
воров, ратифицированных Республикой Казахстан.

В рамках документооборота выписка (отправка)
ЭСФ в ИС ЭСФ производится налогоплательщиками,
зарегистрированными в качестве участника ИС ЭСФ.

Согласно нового Налогового кодекса 2018 года ЭСФ
обязаны выписывать:

1) налогоплательщики при реализации, отгрузке то-
варов из Перечня товаров, ввозимых на территорию
Республики Казахстан из третьих стран, не являю-
щихся государствами-членами ЕАЭС, к которым при-
меняются пониженные ставки пошлин;

2) уполномоченные экономические операторы, та-

моженные представители, таможенные перевозчики,
владельцы складов временного хранения, владельцы
таможенных складов;

3) налогоплательщики, подлежащие налоговому мо-
ниторингу;

4) налогоплательщики, осуществляющие междуна-
родные перевозки грузов.

С 1 января 2019 года ЭСФ обязаны выписывать все
налоголпательщики. 

Электронный счет-фактура – это обязательный для
всех плательщиков налог на добавленную стоимость
(НДС) электронный документ, отражающий соверше-
ние расчетов по данному налогу между продавцом и
покупателем в результате совершения сделки.

Управление
государственных доходов

по Бухар-Жыраускому району

Мемлекет басшысы
«Қазақстан-2050»

стратегиясында өте жоғары этика жəне
кəсібилік тиімді мемлекеттік аппаратты
құрудың негізгі өлшемі болып
табылатындығын атап өтті. Бүгінде
мемлекеттік қызметшінің əдебі мен мінез-
құлық мəселелеріне үлкен мəн беріледі.

Утверждены новые правила выписки счет-фактур

Заңды тұлғаларды
мемлекеттік тіркеу

Заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына
өзгерістер мен толықтырулар
мемлекеттік тіркеу орналасқан жері
өзгергенде, жаңа редакцияда жарғы (ереже)
қабылданғанда, басшысының ауысуы
кезінде, қызмет түрлерін өзгерту кезінде
жүргізіледі. 
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Дары осени
Осень! Удивительное слово! От него веет
нежной грустью, печалью. Осень - самое
красивое время года. 
Традиционно в конце первой четверти в
КГУ «Новоузенская СОШ» проводится
общешкольный праздник «Дары осени».
Все учащиеся с нетерпением ждали этот
праздник, ведь в программе был самый
творческий конкурс - «Поделки из
природного материала, овощей и
фруктов». Все классы хорошо
подготовились. Выставка прошла в
субботу, в неучебный день. Учащиеся
вместе с классными руководителями
организовали «Осенние мастерские», где
колдовали и творили. 

И вот началось само действие - учащиеся выставляли
свои работы. Осенний стол оказался щедрым на выдумку,
здесь было все, что душе угодно. По школе плыл неповто-
римый аромат осенних листьев, яблок, грибов, рябины, из
которых ребята соорудили небывалой красоты осенние бу-
кеты. Такой прекрасный праздник был бы невозможен без
помощи родителей учеников, потому что многие ученики
принесли уже готовые поделки.

Но главное – хорошее осеннее настроение и положитель-
ный заряд на весь учебный год, который ребята получили от
совместного творчества, придаст им силы в достижении ус-
пехов в учебе. И пусть за окошком бушует ветер, мы уве-

рены, что несмотря на грусть от осенней погоды, у всех
осталось хорошее настроение от праздника. Ведь в каждом
сезоне есть своя прелесть. Мы прощаемся с осенью, гово-
рим ей спасибо за тёплые денёчки, за вкусные фрукты и
овощи, за встречу с друзьями. 

Благодарим всех детей и родителей за активное участие
и подготовку ребят к данному мероприятию. Благодаря
таким праздникам понимаешь, что именно осенью есть воз-
можность порадовать себя и своих близких яркими осенними
красками, поделиться хорошим настроением, почувствовать
себя причастным к культурным традициям и обычаям.

Впереди зима, весна, лето. А потом снова осень. Сколько
их еще будет в нашей жизни. Мы надеемся, что еще не раз
зажгутся для всех нас в нашей школе золотые огни осеннего
праздника.

Т.КАРИЦКАЯ, 
школьный библиотекарь

КГУ «Новоузенская СОШ»

В гости к ребятам пришли:
дворник, лиса, ветерок и сама
Осень-красавица заглянула к
нам на праздник, принесла го-
стинцы: яблоки, овощи. Дети с
нетерпением ждали встречи с
Осенью. Вместе с Осенью
воспитанники играли в игры,
пели песни, танцевали, отга-

дывали осенние загадки, рас-
сказывали стихи. А самым
ярким и запоминающимся
эпизодом стал момент – кор-
зина с яблоками от Осени для
всех ребят!

После праздника провели
выставку поделок на тему
«Осенние сюрпризы», в кото-

рой приняли участие дети с
помощью родителей. Все
наши поделки отметило жюри,
каждая работа получила свою
номинацию. Родителям
вручили благодарственные
сертификаты за участие в вы-
ставке. 

Праздник в мини-центре
«Балапан» - это всегда удиви-
тельные чудеса, волшебные
краски, звонкий смех воспи-
танников, море улыбок и ве-
селья. 

Н.ЖАКУПБЕКОВА,
заведущая 

мини-центром «Балапан»
КГУ «Петровская СОШ»

Модельдеуге,
көркемдік,
техникалық,
архитетуралық
құрастыруға тарту
арқылы бастауыш
сынып оқушыларының
интеллектуалды
шығармашылық
қабілеттерін
арттыру, түрлі
материалдардан,
қажетке жарамай
қалған заттардан да
бұйым жасау
мақсатында  ҚР
Орталық Қазақстан
Шағын Ғылым
Академиясы «Жас
өнертапқыш» бағыты
бойынша бастауыш сынып
оқушыларына арналған оқу-
зерттеу жұмыстарының
сырттай фестивалі өтті.

Фестивальге Үштөбе орта мектебінің 1 «ə»
сыныбының оқушылары -  Н.Талғат,  А.Мұ-

стафина, М.Мақашева, А.Нұртайқызы қаты-
сып, алғыс хатпен марапатталды. А.Жұ-
мақаев, Т.Исенова дипломмен
марапатталды. Оқушылардың еңбектері
жана берсін, алда да осындай жеңістерге
жете берсін демекпіз.

Майгүл ӨМІРБАЕВА,
Үштөбе орта мектебі

Каждый год в преддверии
этих праздников в КГУ «ОСШ
имени Ю.Гагарина» чествуют
ветеранов педагогического
труда. Мы с благодарностью
вспоминаем своих учителей,
которые отдали нам частичку
своего сердца. Сколько за-
мечательных людей все эти
годы было с нами. Свой та-
лант, свое мастерство они пе-
редали нам – младшему
поколению. А мы - передаем
его дальше. Нам хочется быть
похожими на них, отдавать ча-
стичку своего сердца детям.
Мы хорошо понимаем, что не-

обходимо сделать все, чтобы
подрастающее поколение
росло достойной сменой стар-
шему. Людей уважают и пом-
нят не только за героические
поступки, громкие дела.  

Ученики нашей школы с ог-
ромной радостью и гордостью
идут в эти дни поздравлять
наших ветеранов. А они их
всегда очень ждут... Звонят,
беспокоятся... А придут ли?....

И обязательно встретят, как
бы плохо себя ни чувствовали,
угостят чаем и сладостями и
ответят на разные вопросы,
заданные им... Ребята всегда

с особым интересом слушают
рассказы наших ветеранов и
уходить не хочется...

Родители видят своё про-
должение в детях, а учитель -
в своих учениках. И я хочу ска-
зать огромное спасибо, моему
первому учителю Татьяненко
Галине Петровне, которая
вложила в меня все тепло
своей души, и я, как и она,
стала учителем. Теперь я
знаю, какой это действительно
тяжелый, но благодарный
труд. Желаю Галине Петровне
крепкого здоровья, семейного
благополучия и побольше
улыбок.

Мы очень рады тому, что
нам каждый год предостав-
ляется возможность от лица
педагогов и учеников нашей
школы выражать вам огром-
ную благодарность за вашу
нелегкую, но такую нужную и
прекрасную работу. Крепкого
здоровья вам, Галина Пет-
ровна!

Т.ОЛЕНИЧ,
КГУ «ОСШ имени

Ю.Гагарина»

Мектебім – 
алтын ұям

Кеше ғана қолыма алып «Əліппені»,

Қызыға қараушы едім əріптерді.

Үзілісте шуласып, жүгіруші ек,

Еске аламын мен бүгін сол сəттерді.

Мектебім жылдан-жылға жаңаруда,

Шəкірттерін білімді етіп шығаруда.

Бар білгенін аямай, бізге үйреткен,

Алғысым көп, ұстаздар қауымына.

Сенен өсіп көктедім, алтын ұям,

Көріне бер, биіктерден əрқашан.

Қанат қағып кетіп едім өзіңнен,

Жырақтарда өзіңді айтып мақтанам.

Шəкіртің боп жүруші едім өзіңе,

Енді міне, ұстаз болдым өзім де.

Ақниет МАРАТҚЫЗЫ,

Нұра орта мектебінің бастауыш сынып

мұғалімі

Жас өнертапқыштар

Из почты редакции

Ветераны-педагоги всегда с нами
О каждом ветеране педагогического труда
можно писать книги. Это люди, чья жизнь
- подвиг. Их судьба неотделима от судьбы
своей страны. Они шли в ногу со временем,
«время выбрало их зажигать свечи души»,
и они делали это с честью. День пожилых
людей и День учителя - это дни
благодарения за тепло сердец, за
отданные работе силы, за опыт, которым
они делятся с молодым поколением.

Осень, осень,
осень к нам пришла

Традиционно в октябре, в нашем мини–
центре «Балапан» прошел осенний
праздник. На дворе пасмурно и холодно, не
хватает солнечного тепла, а у нас в мини-
центре царила теплая, доброжелательная
атмосфера. 
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Үштұғырлы тіл – өмірдің қа-
жеттілігі. Бұл бүгінгі елдің
тыныс-тіршілігін айқындайды
жəне жалпыға ортақ қалыпты
норма болып саналады. Үш
тілді қатар меңгеру – бəсекеге
қабілетті ел азаматының мін-
деті. Қазақстанның білікті, бі-
лімді əр азаматын ғаламдық
ақпараттар мен инновациялық
ағынына ілесу ағылшын тілін

үйренуге жетелейді. 
Басты мақсат – Қазақстанды

бүкіл əлем халықтарына үш
тілді бірдей меңгерген жоғары
білімді мемлекет ретінде та-
ныту. Қазақ тілі – мемлекеттік
тіл, орыс тілі – қарым-қатынас
тілі, ағылшын тілі дамыған мем-
лекеттермен тереземізді теңе-
стіріп, солардың қатарына
қосылу үшін қажет. Намысын

найзаға шаншып, күре тамыры
Көкбөріден нəр алған, көк
Тəңірге табынған Күлтегіннің ұр-
пағына бүгінгі таңда ағылшын
тілін меңгеру қиындық тудыра
қоймас.

Иə, көп тіл білу – əрине мақ-
таныш. Ұлы даламыздың пер-
зенті Қадір Мырза Əли
айтпақшы: «Өзге тілдің бəрін
біліп, өз тілімізді құрметтеу»
басты қазақи міндетіміз. Ана
тілін жақсы біліп тұрып, өзге
тілде жетік сөйлесе – бұл сүйі-
ніш, мақтаныш, ал ана тілін біл-
мей тұрып, өзге тілде сөйлесе –
бұл күйініш, өкініш. 

Біздің мақсат – ағылшын
идеологиясын сіңіріп, ағылшын
болып өмір сүру емес, ағыл-
шынның тілін ғана үйрену. Ел

болашағы - жастарымызды
əлемге қанат жайған ағылшын
тілімен қаруландыру ғана.
Ағылшын тілі - əлем мойын-
даған жаһандану тілі. Бұл бұ-
зылмас заңдылық. 

Елбасының сындарлы саяса-
тының астары өте тереңде. Біз
əлемдік аренаға шығу үшін
ағылшын тілін жетік меңгерген
Мəңгілік Елге айналуымыз
керек. Өз тілің бірлік үшін, өзге
тіл тірлік үшін керек екенін
ұмытпайық. Өз тіліміз өзегіміз,
халықтық қасиетімізді айғақтай-
тын алтын тұғырымыз болсын. 

Айнұр ТҰҢҒЫШБАЕВА,
Шешенқара орта мектебі

директорының оқу-тəрбие
ісінің орынбасары 

Книга - великий учитель и
друг, без нее немыслимо гар-
моничное развитие человека,
потому что она формирует не
только память, интеллект, но и
воображение, нравственное и
духовное лицо каждого из нас. 

Книга нужна ребенку. Чтобы
увидеть весь многоликий мир,
удивиться этому миру и понять
его, пережить вместе с героем
необыкновенные приключе-
ния, посмеяться вместе с ним,
а иногда и поплакать. 

М.Горький писал: «Каждая
книга открывает передо мною
окно в новый неведомый мир».
В результате приобщения к
книге облагораживается
сердце ребенка, совершен-
ствуется его ум. Книга помо-
гает овладеть речью - ключом
к познанию окружающего

мира, природы, вещей, чело-
веческих отношений. 

Книги расширяют кругозор
детей, учат их мыслить, разви-
вают речь, память, воображе-
ние, т.е. удовлетворяют
потребность в развитии, зало-
женном самой природой. 

Современная детская биб-
лиотека - это центр детской
книги и детского чтения, центр
общения и досуга, центр раз-
вития интеллектуальных и
творческих способностей
детей, это уникальное инфор-
мационное пространство и
комфортная среда для ре-
бенка, где можно играть, чи-
тать, это место, где детям
уютно и интересно вместе с
книгой и библиотекарем. 

Детская библиотека - соци-
альный институт воспитания и

духовного развития личности,
который обязан обеспечить со-
блюдение прав ребенка на
творчество. 

Каждый ребенок талантлив,
имеет естественные способно-
сти и творческие задатки, и
одним из самых эффективных
путей поиска талантов яв-
ляются конкурсы, участие в ко-
торых предоставляет
читателям радость личной са-
мореализации, чувство собст-
венного достоинства. Не так
давно такие конкурсы органи-
зовала областная детская биб-
лиотека им. Абая. В рамках
проектов библиотеки прошли
такие мероприятия, как между-
народный конкурс-эссе «Гор-
жусь тобой, мой край родной!»
и «Книга. Новый формат» кон-
курс буктрейлеров. Цель этих
конкурсов совершенствование
познавательной, творческой и
литературной деятельности
детей и подростков. Создание
привлекательного образа и

имиджа книги, чтения с ис-
пользованием современных
мультимедийных технологий. 

Радует, что в этих конкурсах
приняли участие талантливые
и замечательные читатели
нашей детской модельной по-
селковой библиотеки поселка
Г.Мустафина, работы которых
были представлены на эти
конкурсы. 

Поздравляем Якушеву
Юлию, награждённую дипло-
мом первой степени за уча-
стие в международном
конкурсе-эссе «Люблю тебя,
мой край родной!» и Яньшину
Аксению, награждённую дип-
ломом второй степени за уча-
стие в областном конкурсе
буктрейлеров «Книга. Новый
формат». 

И.ДИК,
заведующая

модельной детской 
библиотекой

п.Г.Мустафина

Прошла

учебная

эвакуация
Учебная эвакуа-

ция — это одно из
очень важных, от-
ветственных и
сложных мероприя-
тий в системе мер
по обеспечению по-
жарной безопасно-
сти в
образовательном
учреждении. Глав-
ной целью проведе-
ния таких
тренировок яв-
ляется всесторон-
няя проверка
готовности обра-
зовательного уч-
реждения по
проведению бы-
строй и безопас-
ной для здоровья и
жизни работников
и учащихся эвакуа-
ции на случай по-
жара в школе.

Безопасность школы
сама по себе не появится,
нужна кропотливая работа,
планирование превентив-
ных мероприятий, практи-
ческие тренировки
персонала и учащихся. При
хорошей натренированно-
сти взрослых и детей, а
также четкой координации
принимаемых мер, можно
защититься от последствий
любой чрезвычайной ситуа-
ции в школе.

19 октября в КГУ “Кушо-
кинская СОШ” прошла
учебная эвакуация. Ответ-
ственный за пожарную без-
опасность, преподаватель
НВП  Буркитбаев Е.М. про-
вел занятие на тему «Пра-
вила поведения
в чрезвычайных ситуа-
циях». Ознакомил всех с та-
белем обязанностей
преподавателей и персо-
нала школы при проведе-
нии практических
тренировок по эвакуации
учащихся при возникнове-
нии чрезвычайных ситуа-
ций.

Классные руководители
провели инструктаж уча-
щихся о правилах поведе-
ния во время проведения
эвакуации на случай ЧС. И
сегодня эти учения помогли
детям закрепить знания о
нахождении пожарных вы-
ходов в школе и действий
при пожаре.

Во время проведения ме-
роприятия сотрудники
школы ещё раз закрепили
свои знания и умения об
эвакуации детей. Эвакуа-
ция прошла на высоком
уровне с выполнением всех
требований по эвакуации
обучающихся. Ответствен-
ными за проведение эва-
куации были заместители
директора по воспитатель-
ной работе Чечихина Н.Ю.,
Алибаева К.А., социальный
педагог Курубаева Г.М.,
медсестра, преподаватель
НВП Буркитбаев Е.М., ди-
ректор школы Жумабе-
ков А.Т.

Соб.корр.

Петровка орта мектебінде
мектеп кітапханашысы С.Бай-
тасованың ұйымдастыруымен
мектеп оқушыларына «Рухани
келісім – қазақстандық қоғам-
ның тұрақтылығының кепілі»
тақырыбында кітаптар көрмесі
көрсетілді. 

Тəлімгерлердің ұйымдасты-
руымен қоңырау арасында
жоғары сынып оқушыларына
«Терроризм — адамзаттың қа-
сіреті» тақырыбында, орта
жəне бастауыш сынып оқушы-
ларына «Бейбітшілік жəне до-
стық, қайырымдылық»

тақырыбында арнайы бейне-
роликтер мен мултьфильмдер
көрсетілді. Тарих пəндерінің
мұғалімдері «Жасөспірімдер
арасындағы деструктивтік діни
ағымдарды нығайту» тақыры-
бында дінтану жəне тарих са-
бақтарында оқушылармен

əңгіме өткізді. Сынып жетекші-
лері 7-11 сынып оқушыларына
«Рухани келісім – бейбітшілік
пен келісімге бастар жол»
тақырыбында жəне 1-6 сынып
оқушыларына «Қазақстан ха-
лықтарының рухани бірлігі: өт-
кені мен бүгіні» тақырыбында
сынып сағаттары өткізілді. 

Мектеп оқушылары аталған
түрлі іс-шараларға белсенділік
танытып қатысты. Көкейле-
рінде жүрген сауалдарына
жауап алды. 

А.УТЕБЕКОВА,
Петровка орта мектебінің

тəлімгері 

Күз мезгілін тойлау Көкпекті
орта мектебінде де өтті. Баста-
уыш сынып оқушылары ара-
сында мектепішілік «Күз

кереметтері» атты күзгі табиғи
материалдардан əр түрлі бұ-
йымдар жасау байқауы ұйым-
дастырылды. Бұл байқауға 1-4

сынып оқушылары үлкен жау-
апкершілікпен қатысты. Қолда-
рынан өнер тамған жас
жеткіншектер күзгі жемістер
мен кепкен жапырақтар, ағаш
бұтақтарынан түрлі мүсіндер
жасап əкелді. 

Ал мен үшін орыны бөлек,
жаныма жақын - күз мезгілі. Иə,
көне шаһар төріне өзімнің
басқа маусымдарға ұқсамай-
тын келбетімен күз де келіп
жетті. Сары жапырақ, қоңыр са-
лқын ауа-райы, жабырқаулы

көңіл-күй, қара суық жел күзге
тəн.

Мектепке асыққан бала, қой-
масын астыққа толтырған
диқаншы, қыс азығын жинаған
шаруа, еңбекпен біте қайна-
сқан тірлік күз мезгіліндегі қы-
зықты жайттар. Сондықтан күз
- молшылықтың, байлықтың,
берекенің мезгілі болып сана-
лады.

Ардақ ХАСЕНОВА,
Көкпекті орта мектебінің

мұғалімі

Мемлекеттік тіл – менің тілім

Үштұғырлы тіл
– ұлы мақсаттарға жетелейді

Тіл – халықтың ең негізгі байлығы. Қазіргі
заман талабына сай бірнеше тіл меңгеру –
таптырмас құндылық. Сол себепті біздің
Елбасымыз «Үш тілділік» саясатын қолға
алып, өмірімізге енгізіп, тіл үйренуге бағыт-
бағдар беріп, сол тілдерді үйрену үшін
барлық мүмкіндіктерді жасап отыр. 

Рухани келісім
- бейбітшілік пен келісімге бастар жол

Жыл сайын қазан айының ортасында елімізде Рухани келісім күні
атап өтіледі. Бұл атаулы күн 1992 жылдың 18-қазанында
Алматыда Елбасы Н.Назарбаевтың төрағалығымен Бірінші
Бүкілəлімдік рухани келісім конгресі өткен күннен басталады.
Елбасымыз тыныштық пен тұратылықты сақтаудың жас
мемлекетіміздің болашағы үшін маңызы зор екендігін өз
Жолдауларында үнемі айтып отырады. 

Күз кереметтері
Алтын күз келді. Жапырақтар сарғайып,
жерге түсіп жатыр. Жерге сары кілем
төсеп қойғандай жұп-жұмсақ болып тұр. Күз
мезгілін «Алтын күз» деп атайтын себебі,
айналаның бəрі сары түске боялады. Маған
күз мезгілі ұнайды. 

Книга - это окно в мир
«Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто
ты» так можно перефразировать мудрое
изречение. 
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Акция мəресіне жетті

Аудан орталығындағы кітап-
ханаларды дамыту бөлімі бір-
неше жыл мұғдарында
республикалық “Бір ел - бір
кітап” акциясына үн қосып ке-
леді.  2009 жылы Ботақара кен-
тінде Мағжан Жұмабаевқа
арналған шарадан бастап, көр-
кем сөз зергерлеріне арналған
акцияның қорытынды кештерін
бес жыл бойына  аудан орта-
лығында өткізіп, ОКЖ-не қара-
сты кітапханалар үшін үлкен
тəжірибе берген. Осындай əді-
стемелік көмектен соң, əр ауыл-
дың тыныс-тіршілігімен,
кітапханалары жұмысымен та-
нысу мақсатында жыл сайын
акцияның қорытынды кешін əр

ауылда өткізу жұмысын жолға
қойған. 2014 жылы Доскей,
2015 жылы Керней, 2016 жылы
Ботақара ауылында, 2017
жылы Ғ.Мұстафин кентінде қа-

зақтың көрнекті жазушылары-
ның көркем əдеби кітаптары
бойынша өткен. 

Ал биылғы жылы Новоузенка
ауылының клубы мен кітапха-
насы келушілерге есігін айқара
ашты.  40 жылға жуық кітапхана
саласында  еңбектеніп жүрген
өз ісінің маманы Мария Маса-
лова шараның мағыналы өтуі
үшін аянбай, кірген беттен көте-
ріңкі көңіл беріп, фойеде үш ав-
тордың портретін ашқан
«Өшпес рухты үш тұлға» атты
кітап көрмесін ұйымдастырған.
Ат терлетіп жер-жерден келген
қонақтарды, клуб қызметкерле-
рін ауыл əкімі Мейрам Мере-
кеұлы Сыздықов құттықтап,
дендеріне саулық, шығармашы-
лықтарына табыс тіледі. “Таң-
шолпан” бишілер тобы мың
бұрала би биледі.

Əр халықтың алатын орны
оқыған кітабының санымен
айқындалады. Кітап - тілсіз тəр-
биеші екендігінде дау жоқ. Аға
ұрпақ қандай қиыншылықты ба-
сынан өткізіп жүрсе де кітаппен
сусындаған, бір-бірімен оқыған
кітабы туралы пікір алмасқан.   

Биылғы жылдың бір ерекше-
лігі - бірден үш жазушының
шығармалары бойынша акция
өтті. Олар - Шəкəрім Құдайбер-
диевтің “Үш анығы”, Бауыржан
Момышұлының “Ұшқан ұясы”,
Немат Келімбетовтың “Үміт
үзгім келмейді” кітаптары. 

Осы шараның кіріспесінде

Шəкəрім Құдайбердиевтің, Ба-
уыржан Момышұлының, Немат
Келімбетовтың өмір жолы,
шығармашылығы туралы айты-
лып өтті. 

Ботақара кентіндегі аудандық
орталық  кітапхана қызметкер-
лері Шəкəрімның  “Үш анық” фи-
лософиялық еңбегінен үзінді
көріністі қонақтар назарына
ұсынды. 

Республикамыз бойынша он
екінші рет өтіп отырған акцияда
қаншама оқырмандар көркем
сөз шеберлерінің туындылары-
нан рухани азық алды. Көпші-
лікпен түрлі тақырыпта жыл он
екі ай бойы қызықты шаралар
өткізіп жататын қызметкерлер-

дің еңбегіне бас имеуге болмас.
Əр жазушының өміріне, шығар-
машылығына үңіліп, маңайына
кітап сүйер қауымды жинаған кі-
тапханашылар аудан өмірінің

бірде-бір оқиғасынан қалыс қал-
майды. Сахналық көріністен
əділет, ынсап, мейірім бар
жерде татулық, бірлік, жетістік-
тер орын алатынына тағы да кө-
зіміз жетті. Өмірімізде қара
бояудан гөрі ақ бояулардың
басым болатынына, жақсылық-
тың қандай да бір жағдайда
үстемдік құратынына жүрегіміз
сенді.   

Төрден акцияның мағынасын
ашатын слайдтар көрсетіліп,
жиналғандар үшін тамаша от-
ырыс ұйымдастырылды. Ду-
мангүл Қасейінова домбыраның
қоңыр үнімен “Туған жер“ əнін
сыңғырлатып, тыңдарманын
селт еткізсе, Центральный
ауылдық кітапханасының кітап-
ханашысы Татьяна Чернышко-
ваның ұйымдастыруымен
дайындалған  сахналық көрініс
көңілден шықты. Кітапхананың
оқырманы, зейнеткер Светлана
Коваленко Бауыржан Момышұ-
лының əжесі Қызтумастың рө-
лінде жас оқырмандармен бірге
сомдаған сахналық көрінісі əр-
бірімізді ойлантты, тамсан-
дырды. Бойына сеніп, жыл басы
болудан құр қалған түйе туралы
ертегісі - балаларға білімдеріңе
сеніңдер, жақсылықтардан,
жаңалықтардан құр қалмаңдар
деген ой қорытты. Сонымен
бірге Б.Момышұлының қанатты
сөздерінен флешмоб қойылды. 

Аңсабек Қасқатаев “Қазақтай
ел қайда” əнімен сахна төріне

шықты. Қонақтардың барлығы
қол шапалақтап, орындаушыға
жігер берді. 

Əнмен əрленіп, бимен көмке-
рілген шара жалғаса берді. Ұлы
адамдардың өмірлерінен сыр
шерткен сəттер қатысушылар-
дың есінде ұзақ жылдарға қала-
тыны сөзсіз. Абай атамыздың
“Есті адамның сөзін естіп өскен
бала бара-бара өзі де есті бо-
лады” дегені бар емес пе, жыл-
дар өтер, осы бір қайта
келмейтін сəтті əр қатысушы
жүрегінің түкпіріне сақтап, өмір
жолына алып шығары сөзсіз.

Немат Келімбетов - заманы-
мыздың заңғар жазушысы.
Омыртқаға жасалған сəтсіз от-
адан соң ол мүгедектер арба-
сына таңылады. Дос-жаран,
туған-туыс сырттап, жанында
жан жары Қуаныш пен екі ұлы
ғана қалады. Осының бəріне
мойымаған, жан жары күш бер-
ген, мəпелеп, аялаған отбасын
жазушы қаламының арқасында
асырайды. Оның айтқандарын
жұбайы жазудан жалықпаған.
Том-том кітап жарық көріп, от-
басының алаңсыз тіршілік ке-
шуге мүмкіншілігі пайда
болады. Осындай жағдайда
өскен жазушының екі баласы да
оқымысты, білімді азаматтар
болады. Адамгершілік қасиет-
тері жоғары, үлкенді сыйлай бі-
летін, жоқ-жітікке барын беретін
азаматтар үшін əке мен ананың
орны əрқашанда жоғары
болды. Тұрақты оқырман И.До-
сяктың монологы, Аңсабек Қа-
сқатаев пен Толғанай Естайдың
сахнада сомдаған Ержан мен
Гауһардың, жас өнерпаздардың
көрінісі жүректерге жетіп, көрер-
мендердің көздерінен жас пар-
латты. Өнерпаз болсаң
осындай бол деп сүйсіндік та-
машалай отырып. Аудан төңіре-
гінде осындай шебер актерлер
барына қуандық. 

Нұрланова Салтанат
М.Мақатаевтың өлеңін оқып
берді жиналған қауымға. Шара
қорытындысын жасау үшін
сахна төріне аудандық орталық-
тандырылған кітапханалар жү-
йесі директорының міндетін
атқарушы Гүлайым Жұмкенова,
кітапханаларды дамыту бөлімі-
нің меңгерушісі Гүлнафис Түс-
пекова, əдіскер Майгүл
Асқарова шығып, жиналған қа-
уымға жүректерді тербейтін сөз-
дерін арнады. Майгүл
Насырқызы кітапханашы Мария
Масаловаға, ауыл əкімі Мейрам
Сыздықовқа барлық жақсы
оқиғалардың басы-қасында
жүргендері үшін алғыс сезімін
білдірді. Мұнан соң марапат та-

быстау рəсімі орын алды. 
Ақын, жазушы, философ, та-

рихшы, композитор Шəкəрім Құ-
дайбердіұлының өмірі мен
шығармашылығын насихаттау-
дағы белсенділігі үшін аудандық
орталық кітапханасы диплом
жəне 4 мың теңге сыйлықпен,
қазақтың көрнекті жазушысы,
əскери қолбасшы, халық қаһар-
маны Бауыржан Момышұлы-
ның өмірі мен
шығармашылығын насихаттау-
дағы белсенділігі үшін Цент-
ральный ауылдық модельді
кітапханасы дипломмен жəне 4
мың теңге ақшалай сыйлықпен,
жазушы, аудармашы, түрколог-

ғалым Немат Келімбетовтың
өмірі мен шығармашылығын на-
сихаттаудағы белсенділігі үшін
Новоузенка ауылдық модельді
кітапханасы дипломмен жəне 4
мың теңге ақшалай сыйлықпен
марапатталды. 

“Арнаймын саған, туған ел”
аудандық патриоттық акциясы
аясында негізгі 20 тақырып бо-
йынша 244 шара ұйымдасты-
рылған. Осы орайда “Бұқар
жырау жаршысы” аудандық га-
зетіне кітапханашылардың 33
мақаласы жарияланған. 20 өл-
кетану құралы құрастырылып,
əдістемелік бөлімге тапсыры-
лған. Барлық 20 тақырып бо-
йынша Қарақұдық, Ақбел,
Доскей ауылдық кітапханалары
іс-шаралар ұйымдастырған.
Бас жүлдені Қарақұдық ауыл-
дық кітапханасы иеленіп, 20
мың ақшалай сыйлық тапсы-
рылды. 1 орынға - Доскей ауыл-
дық модельді кітапхана-клубы,
15 мың теңге ақшалай сыйлық-
пен,  2 орынға Ғ.Мұстафин кент-
тік көпшілік модельді
кітапханасы, 10 мың теңге ақ-
шалай сыйлықпен, 3 орынға–
Новоузенка ауылдық модельді,
Үштөбе ауылдық модельді кі-
тапхана-клубы - 7 мың теңге,

“Қызықты шаралар ұйымдасты-
рушы” номинациясына Шеше-
нқара ауылдық модельді
кітапхана меңгерушісі жерлесі-
міз, марқұм Ершова Райхан ие
болды. Гүлнафис апай Шеше-
нқара ауылының кітапхана-
шысы, марқұм Райхан
Ершованың еңбегіне ерекше
тоқталды. Ерекшелігімен, ізде-
німпаздығымен көзге түскен
Райхан Нəжмиденқызы кітапха-
нада еңбек еткен 3 жыл ішінде
жанына баланы да, жасты да,
кəріні де топтастыра білгенін
айтты, жүлдесі жары Констан-

тин Ершовқа табыс етілді.
Белсене қатысқандары үшін 2

мың теңгемен - Көкпекті ауыл-
дық модельді кітапханасы, ау-
дандық орталық кітапхана,
аудандық балалар кітапханасы,
Мұстафин кенттік балалар кі-
тапханасы, Центральный ауыл-
дық модельді кітапханасы,
Ақбел ауылдық кітапханасы, Га-
гарин ауылдық модельді кітап-
ханасы марапатталды.

Бұқар жырау Қалқаманұлы-
ның 350 жылдығына арналған
“Жырын тыңда Бұқардың“ атты
əлеуметтік желідегі эстафета-
сына - Инстаграм желісіне 4 қа-
тысушы - Қарақұдықтан - бір,

Мұстафин кентінен - екеу, Но-
воузенка ауылынан - бір адам
оқыған өлеңдерін жүктеген. 

Фейсбук желісіне  14 қаты-
сушы - Ботақара кентінен - екеу,
Бұқар жырау ауылынан - біреу,
Қаражардан - біреу, Қарақұдық-
тан - екеу,  Қызылжардан - үшеу,
Ғ.Мұстафин кентінен екеу, Но-
воузенкадан - біреу, Петровка-
дан - біреу, Шешенқарадан -
біреу жүктелген. Қазылар алқа-
сының шешімі бойынша Бас
жүлдеге Ғ.Мұстафин кентінің 11
сыныбының оқушысы Даут Ис-
майл ие болып, 8 мың теңге ақ-
шалай сыйлыққа, 1 орынға
Қаражар ауылының 11 сынып
оқушысы Қуанышбеков Мақсат
6 мың теңге ақшалай сыйлыққа,
2 орынға - Ғ.Мұстафин кентінің
тұрғыны, студент Баймаханов
Тоймырза 5 мың теңге ақшалай
сыйлыққа, 3 орынға Қызылжар
ауылының 7 сынып оқушысы
Серікжан Ақбота 4 мың теңге
ақшалай сыйлыққа қол жеткізді. 

“Бұқар жырау Қалқаманұлы”
үздік электрондық тұсаукесер
байқауы ағымдағы жылдың 26-
ақпан -26 мамыр аралығында
ұйымдастырылған екен. Оған
11 жұмыс тапсырылған, оның
төртеуі кітапханашылар жұ-

мысы. Осыған орай, 1 орын Қа-
рақұдық ауылдық
кітапханашысы Дүйсембек Гүл-
нашқа, 2 орын Шешенқара ауы-
лынан Падалко Олесяға, ПДБ
кітапханашысы Яньшина
Елена, 3 орын аудандық бала-
лар кітапханасынан 10-сынып
оқушысы Семашко Оксана мен
Үштөбе ауылының тұрғыны,
студент Айтхожина Əсемге
лайық болды. 

“Селфи: сүйікті кітабыммен
түскен менің портретім” фото-
акциясы Фейсбук, Инстаграм
желілерінде 10 ақпан-10 сəуір
аралығында жұртшылықтың
кітап оқуға көзқарасын, қызығу-
шылығын анықтау үшін жария-
ланған. Əр оқырман өзінің
сүйікті кітабымен түскен порт-
ретін орналастыруы қажет бо-
лған. Оған Инстаграм желісінде
50 пайдаланушы қатысқан. Қа-
рақұдықтан - 25, аудандық ба-
лалар кітапханасынан - 10,
аудандық орталық кітапханасы-
нан - 3, Қызылжардан - 6, Пет-
ровка модельді кітапханасынан
- 5, Жаңаталаптан - 1 оқырман
қатысқан. Қорытындысында Бо-
тақара кентінен үш адам - 8 жа-
стағы оқушы К.Чуковскийдің
“Стихи и сказки” кітабымен Ра-
ботягов Иван, 9 жастағы оқушы,
“Динозавры” балалар энцикло-
педиясымен Авдеев Сергей,
Ж.Омаридің “Бұқар жырау” кіта-
бымен кітапханашы Асқарова
Индира мерейлері үстем
болды. 

Кітап - өмір ұстазы, білім
азығы, рухани  байлық. Акция
мəресіне, мақсатына жетті. Құр-
метті мамандық иелері - кітап-
ханашыларға көркем
əдебиеттен сусындайтын оқыр-
мандарыңыз көп болсын дегіміз
келеді. 

Қ.АХМЕТОВА

Д.Торжановтың суретте-
рінде:  акция сəттерінен көрі-
ністер.

Кітап - адам бала-
сының өмірінде аса
маңызды рөл атқа-
рады. Одан ақыл-
кеңес, тəлім-
тəрбие, үлгі-өнеге

аламыз. Сонымен бірге кітап - жан азығы. 
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Жерлесіміз «100 жаңа есім» жобасында

Aйтбaй Жұмaғұлoв ұзақ
уақыт Қapaғaнды қaлacы Əли-
xaн Бөкeйxaн aтындaғы №76
қaзaқ opтa мeктeбiндe қaзaқ
тiлi мeн əдeбиeтiнiң мұғaлiмi,
Қaзaқcтaн-Peceй қaзipгi зaмa-
нғы унивepcитeтi қaзaқ филo-
лoгияcы кaфeдpacының
oқытушыcы бoлып қызмeт
eткeн. 2001 жылдaн бepi
E.A.Бөкeтoв aтындaғы Қa-
paғaнды мeмлeкeттiк унивep-
cитeтi филoлoгия фaкультeтi
қaзaқ əдeбиeтi кaфeдpacындa

aғa oқытушы. 2012 oқу жылы-
нaн бacтaп унивepcитeт дo-
цeнтi. 2012 жылы «Қaзaқ
əдeбиeтi тapиxын дəуipлeу тa-
pиxы» дeгeн мoнoгpaфияcы
жapық көpдi 50-гe жуық мaқa-
лaның aвтopы.

2005 жылдaн бepi Қa-
paғaнды oблыcы Мəдeниeт,
мұpaғaттap жəнe құжaттaмa
бacқapмacы Xaлық шығapмa-
шылығы opтaлығындa «Apқa»
aйтыc aқындap мeктeбiнiң жe-
тeкшici. 2011 жылдaн бepi Қa-

paғaнды экoнoмикaлық уни-
вepcитeтiндe «Pуxaният» жac-

тap ұйымының жeтeкшici. Бip-
нeшe aймaқтық, Pecпубликa-

л ы қ ,
xaлықapaлық
aйтыcтapдың
жүлдeгepi.

Жерлес ім і з
2010 жылдaн
бері Қapaқұдық
aуылының ту-
мacы, Aуғaн
жepiндe epлiк-
пeн қaзa бo-
л ғ a н
жaуынгep-ин-
т e p н a ц и o н а -
лиcт Жұмaтaeв
Acылбeк Мұx-
тapұлын ecкe
aлу мaқcaтын-
дaғы  дəcтүpлi
к ө ш e a p a л ы қ
ф у т б o л д a н
туpниp өткiзугe
д e м e у ш i л i к
жacaп, ұйым-
дacтырып ке-
леді. Ауыл
т ұ р ғ ы н д а р ы -
ның ризашы-
лығы үшін деп
ұйымдастыры-
лып келе жа-
тқан турнир
ауыл азамат-

тарының жылда қатысып,
ерекше дайындықпен келетін
спорт мерекесіне айналған.
Ауданның мəдени-рухани өмі-
ріне де үнемі ат салысып, жа-
нашырлық танытып келе
жатқан азамат биылығы жыл-
дан бастап Керней ауылы
мектебінде Бұқар жырау баба-
мыздың 350 жылдық тойы қар-
саңында ашылған
жыршы-жыраулар сыныбының
жетекшісі.

Айтбай Жұмағұлов өзiнiң
өcкeн, жүpгeн opтacындa құp-
мeттi, cыйлы, үлкeнгe iнi, кi-
шiгe aғa бoлып жүрген aзaмaт.
Əлеумeттiк жaғдaйы төмeн oт-
бacылapғa, мүмкiндiгi шeк-
тeулi жaндapғa да əpқaшaн
көмeк жacaп oтыpудан жа-
лыққан емес. Қайырымды-
лықты Алланың разылығы
үшін жасаса да, «жақсылығын
айтып, нұрын тасытатын» қан-
шама адамдар бар.

100 үздіктің бірі болып та-
нылуға лайықты азаматқа
дүйім жұрт болып,
http://100esim.el.kz/ru/per-
sons/aitpai_zhumagulov сіл-
темесі бойынша қолдау
танытайық.

Дайындаған: 
Н.ƏБІКЕЕВА

По данным авторитетного
знатока Павлодарского уезда
Даурена Аяшинова шежире
Алдангоровых связано с исто-
рическими именами. Ал-
дангор – житель аула
№8 Аккелинской воло-
сти. Во главе хозйствен-
ного аула № 27 аксакал
Байдильда Кемел –
двоюродный брат Ал-
дангора. Кыстау
Айдарлы находилось у
родника Тасболат. Аул
№27 состоял из 8 хо-
зяйств с населением в
52 человека. У них 53
лошади, 186 рогатых,
280 овец и коз. Посевы
– 7 десятин. На зиму го-
товили 1150 копен сена.
Приведены данные пе-
реписи 1897 года. Родо-
вая ветвь: Алдангор –
Кейкы – Айту – Шындау-
лет – Койсары (брат
Калкамана) – Жолымбет
– Алтынторы – Ерим –
Каржас – Суйындык –
Мейрам сопы - Аргын.
Несколько дополненная
линия прослеживается в
книге «Каржас шежі-
ресі» (Караганды. 2010.
Страница 69). Здесь: Алдангор
-  Боташ – Кутпакай – Айту и
далее по указанному варианту.

По весне степь оживала.
Здесь летовали казахи Кувской
волости. Стояли юрты биев Ха-
сена Акаева, Какабая Алшын-
баева, сала Мадия Бапиева.
Какабаевский булак потом ока-
зался напротив дома Яркиных.
А в Жетписауле хозяйничал
степной лекарь – баксы Умбет-
бай. Рядом находилась зи-
мовка Ташика Нуржанова. У
Алдангора трое сыновей: Бей-
сембай, Мусабай, Сарсенбай
(1896 – 1981). Рано лишившись
родителей, братья еще до ре-
волюции пришли в русское

село Хорошевское, стали ра-
ботать у зажиточного мужика
Никиты Лопатина. Лопатин за-
думал тогда построить дере-

вянный дом. Вот и копали
землю под фундамент дома,
вместе с Амиром Майбасовым
возили из Каркаралинска
бревна.

Когда в 1931 году в Хорошев-
ском образовался колхоз
имени Буденного, пошли
братья в животноводы. Пасли
лошадей, крупный рогатый
скот. Первым стахановцем кол-
хоза стал Бейсенбай (1892 –
1967). В 1938 году он вырабо-
тал 1097 трудодней. На сле-
дующий год получил от 60
конематок 55 жеребят. Потом
он еще больше увеличил про-
изводственные показатели.
Был награжден Почетной гра-

мотой Президиума Верховного
Совета Казахской ССР, преми-
рован поездкой в Москву на
Всесоюзную сельскохозяй-

ственную выставку.
Знатным животноводом

стал и Мусабай Алдангу-
ров (1894 – 1980). В июле
1949 года исполком
областного Совета депута-
тов трудящихся команди-
ровал его в Алма-Ату, где
Мусабай принимал уча-
стие в работе сессии Ака-
демии наук Казахской ССР,
делился с учеными На-
учно-исследовательского
института животноводства
секретами работы. Трудо-
вые заслуги Мусабая Ал-
дангурова отмечены
правительственными на-
градами. Мусабай удо-
стоен ордена Трудового
Красного Знамени, медали
«За освоение целинных и
залежных земель». В
марте 1957 года избирался
депутатом Ворошилов-
ского сельского Совета.

Два сына Мусабая Ал-
дангурова - Камаш и Каби-
ден - продолжили дело
отца в совхозе имени Бу-

денного. Камаш Мусабаевич -
участник Великой Отечествен-
ной войны. Призван после 9
класса. Буденновская средняя
школа была одна для окрест-
ных сел и аулов. Преподавали
Светлов Борис, Турлаев, Томи-
лин, Заика В.М. Военное об-
учение прошел в
Семипалатинске, где тогда рас-
полагалось Тамбовское во-
енно-пехотное училище имени
маршала Шапошникова. С ним
на курсах были Медеубаев из
Караралов, Шмагунов из Крас-
ного Октября, Абылкасов Шон-
бай.

После окончания занятий в
звании сержанта и в должности

помощника командира
пехотного взвода начал
свой путь из Запорожской
области к стенам древней
Праги. Награжден медалями
«За боевые заслуги» и «За от-
вагу». Трижды ранен. Воевали
и двоюрдные братья Камаша.
Это  Садык и Кудабай, который
пропал без вести.

Комсомольский билет и
книжка красноармейца Камаша
Алдангурова хранятся в музее
Славы в Новосибирске. В ней
сказано. «В память о боевых
делах в годы Великой Отече-
ственной войны вручен нагруд-
ный знак ветерана 140 – й
стрелковой Сибирской Новго-
род – Северской ордена Ле-
нина дважды
Краснознаменной, орденов
Суворова и Кутузова дивизии».

Камаш Мусабаевич активно
переписывался с однополча-
нами. Нашел боевого друга и
земляка И.Д.Заику. Хорошо
помнит дороги войны и людей,
что шли с ним в атаку. 23 фев-
раля 1977 года республикан-
ская газета «Правда Украины»
опубликовала трогательное по-
слание ветерана: «С Днем Со-
ветской Армии боевых
побратимов с Украины по-
здравляет Камаш из Караган-
динской области - товарищей
по 81-му полку и по 371-му ар-
тиллерийскому полку 140-й ди-
визии. Также от всего сердца
поздравляю бабушку и ее вну-
чек Милоголовкиных из села
Михайловка Запорожской
области и семью Иосифа Це-
левича из Мариновки на Киев-
щине, которые согревали нас
своим участием в лихолетье
войны».

После окончания Великой
Отечественной Камаш Муса-
баевич Алдангуров вернулся в
родные края. В день нашей бе-
седы аксакал пас гурт дойных
коров на отделении Аюлы. На
его попечении 180 голов. У
него 8 детей. Это дочери Бала-
паш, Озифа, Дина, Роза, Айкен
и сыновья Нурахмет, Шайахмет
и Улугбек. Далее я узнал, что
продолжает трудиться и двою-
родный брат Камаша - Садык
Байсенбаевич. Ему тоже за
шестьдесят. Аксакал занят в

лесном хозяйстве Ульянов-
ского района, оберегает при-
роду, щедрую к
людям-труженикам.

С Камашем Мусабаевичем
мы переписывались с 1982 по
1992 год. Его письма в полной
сохранности находятся в Кара-
гандинском областном архиве
(фонд 1487, дело 169). Состав-
лены аккуратно и обстоятельно
про местные дела в историче-
ском ракурсе. Здесь не только
семейная летопись, но и за-
метки про Хасена Акаева, во-
енные годы. В почете природа
с ее животным миром. На-
званы имена охотников, истре-
бителей волков и добытчиков
лосей и кабанов, неведомыми
путями оказавшихся в Бель-
агашской стороне с ее твердой
исторической почвой.

Так в 1937 году забрел в
Аюлы дикий кабан. Следы за-
метили Конур Карашулаков и
Омар Кенжетаев. Стали пре-
следовать по первому снегу.
Скоро подоспел Смагул Бей-
сембаев со старинным ружьем
и убил зверя. Шкуру сдали в
Заготконтору А.М. Демченко. В
1946 году в лощине Матак кол-
хозник Адильбек Амантаев
спугнул лося. В помощниках
оказался чеченский выселенец
Зияуда Усманов. Лесного кра-
савца загнали и прирезали.
Мясо раздали по соседям. Но
славу удачливого охотника по-
лучил Каипберген Абдрасимов
из колхоза имени Калинина. Он
был штатным звероловом и ре-
кордсменом по числу сданных
волчьих шкур. Использовал
приманки и капканы. Его су-
пруга Нурхамзе со своим хруп-
ким телосложением иногда
пробиралась в волчье логово.

На стыке отжившего и наро-
дившегося всегда много вопро-
сов. Понять прошлое в
определенной степени жите-
лям района помогут и письма
Камаша Мусабаевича Алдангу-
рова. Пожелаю историкам
страниц, достойных памяти до-
стойного сына Сарыарки.

Юрий ПОПОВ,
краевед

г.Санкт-Петербург

Биыл елімізде
екінші рет «100
жаңа есім»
жалпыұлттық

жобасы өткізілуде. Жобаға еліміздің түкпір-
түкпірінен қоғам, білім, мəдениет, спорт
жəне медицина саласында үздік қызмет
атқарып, халқына пайдасы тиген
азаматтар қатысуда. Халықтың қошеметі
мен құрметіне ие болған ел азаматтарының
додасында Қapaғaнды мeмлeкeттiк
унивepcитeтi филoлoгия фaкультeтiнiң
дoцeнтi, aйтыcкep aқын, жерлесіміз Aйтбaй
Жұмaғұлoвтың қатысып жатқанын
қуанышпен хабарлаймыз.

Из далеких встреч: Камаш Алдангуров
Места в урочище Бельагаш привольные. Славятся богатым
травостоем, звонкими ручьями, уютными, хотя и небольшими
степными рощицами. Издавна кочевали здесь казахи рода Шаншар.
22 мая 1982 года в отделении Аюлы я беседовал со знатоком
местной истории Камашем Мусабаевичем Алдангуровым (1925 -
2005). На свет он появился 26 января 1925 года в ауле Алгабас 
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8-қараша - статистика бөлімі күні
Мамандыққа адалдық

Мекеме əлеуметтік-демогра-
фиялық көрсеткіштер, оның
ішінде тұрғындар саны, тұрғын-
дардың көші-қоны, сырқаттану,
қылмыс саны, адамдардың тұр-
мыс деңгейі - олардың табысы,
бағалар, сауда, экономиканың
нақты секторы, мекемелер қар-
жылары, ауданның əлеуметтік-
экономикалық дамуына талдау
жасайды. Немесе адам өмір бо-
йына қандай əрекеттер жа-
сайды, оған кеткен шығынды
немесе оның өмір сүру деңгейін
сандарға айналдырады. 

Осы мекемеде Асия Зия-
дқызы Жакенова 40 жыл еңбек
етуде. Статистика деген не
деген сұрағымызға ол: 

- Бұл - ғылым, ол барлық са-
ланың есебін жасап, оны бірік-
тіреді,- деген болатын. 

Асия Зиядқызы Ботақара кен-
тінде 1957 жылы өмірге келген.
Есейіп, ақыл тоқтатқан кезде
Алматыдағы оқу өндіріс комби-
натына оқуға түседі. Оны бітіріп,
туған жеріне келіп, статистика
бөліміне инженер болып қабыл-
данады. Ол кездегі мекеме бас-
шысы Құралай Дайырова
болатын. Осы кісінің басшы-

лығымен 30 жыл, Күнісбекова
Лəззаттың басшылығында 10
жылдай еңбек етеді. Қазіргі
уақытта Айгүл Ветцельдің қара-
мағында келісім бойынша өзінің
білгендерін əріптестері Неб
Ира, Есентаева Назым, Ома-
рова Сəуле, Қошанова Айгүл,
Жанпейісова Гүлмираға үйретіп
жүрген тəлімгер. 

Еңбек етіп жүрген орта
адамды тəрбиелейді. Күні бойы
бір мекемеде табылатын адам-
дар жылдар өткен сайын бір-бі-
рімен жақын танысып,
қиындықтарды да, қызықтарды
да бірге өткізеді. Қуанышта да,
қайғыда да бірге болады. Бір
үйдің адамдарындай, бір-біріне
туыстай болып кетеді.  

Осындай ұжымда еңбектеніп
жүрген Асия Зиядқызы бұрын
бірге жұмыс істеген, қазіргі
уақытта бірге жүрген əріптесте-
рін жылылықпен айтады. Меке-
менің барлық қиындығын бірге
көрген əріптестерін ешқашан
ұмытпайды. Осы жерде мол тə-
жірибе жинақтап, білгендерінің
барлығы ауданымыздың да-
муында көрініс тапқан жан өзін
бақытты  санайды. 

“Жақсы адамға əрқашан бір
адамдық орын бар” деп жатады
үлкендеріміз. Өмір жолына Бей-
сембай Жакенов атты азамат-
пен қол ұстасып, ұзақ жылдар
түсіністікпен ғұмыр кешіп жа-
тқан отбасында Алмагүл атты

бүлдіршін дүниеге келген. Ана
тəлімін, əке ақылын тыңдап
өскен ол да бойжетіп, тұрмыс
құрып, бүгінде бухгалтер ма-
мандығын игеріп, екі бала - Ер-
төре мен Айарудың анасы
болып отыр. Балдай тəтті бала-

пандарының қызығын қызықтап,
таңдарын атырып жүрген ата
мен əже қолдары бір сəт босап
қалса, жиендеріне асығады.
Өмір осынысымен қызықты
емес пе?! 

Адалдығымен үнемі алда тұ-
рған, еңбектің елеулісі болған
кейіпкеріміздің мемлекеттік қыз-
меті зейнет демалысына ұла-
сқан. Басшының тілегі бойынша
əлі де мекеменің жұмысынан
қалыс қалмай, еліміздің өркен-
деуіне сүбелі үлесін қосып,
алғысқа бөленген, тəуелсіз
мемлекетіміздің тамырына қан
жүгіртіп, тамшыдай үлесін қо-
сқан Асия Зиядқызының өнегелі
істерінен жарқын сəуле, аналық
жүрегінен жылы мейірім та-
райды.  

Туған-туысқа, шаңырағына
сыйлы, ұжымына ақылшы жан-
ның өмірінен жастарымыз үлгі
алады деп ойлаймыз. 

Жаны кіршіксіз таза отанасы-
мен төл мереке қарсаңында
жүздесіп, сұхбат құрған бола-
тынбыз. Сөзден гөрі іске мығым
жанның қоршаған ортасына
деген жылылығы мен сүйіспен-
шілігін сезіндік. Адамдардың
барлығында болсын деген
астар байқадық əрбір сөзінен.
Кейбір жандар сияқты дүние қу-
маған, жүрегінің жылуын барша
адамзатқа сыйлаған біздің бү-
гінгі кейіпкерімізге бар атқарған
ісіңіз жемісін берсін, арайлап
атқан ақ таңдарыңыз бақыт пен
шаттыққа толы болсын демек-
піз. 

Қ.АХМЕТОВА

Д.Торжановтың суретінде:
А.Жекенова.

Интерес к работе пожар-
ного, да и пожарной службе в
целом, проявился у
него еще в школь-
ные годы. В юноше-
стве нередко
становился очевид-
цем пожаров. В те
моменты, наблюдая
за работой огнебор-
цев, начал осозна-
вать, насколько
интересна и опасна
их работа.     

Ерсин Сагатович
родился 24 июля
1981 года в п.Бота-
кара. На службу в
органы гражданской
защиты поступил в
2004 году, начинал
пожарным ПЧ-15. В
2005 году был назна-
чен старшим пожар-
ным этого же
подразделения. В
2008 году  переведен
в пожарную часть
№34 п.Ботакара,
именно здесь Ерсин
получил первое офи-
церское специ-
альное звание – стал
лейтенантом противопожар-
ной службы. В 2009 году окон-
чил Кокшетауский
технический институт МЧС
РК, получив квалификацию
«инженер пожарной безопас-
ности», в этом же году назна-
чен на должность
заместителя начальника по-
жарной части №34. В 2014
году Ерсина Сагатовича на-
значили начальником пожар-

ной части №34, где он и рабо-
тает в настоящее время.

За время службы Ерсин Са-
гатович неоднократно прини-
мал участие в ликвидации
пожаров различной степени
сложности. В 2015 году уча-
ствовал в ликвидации по-
следствий паводковой
ситуации на территории
Бухар-Жырауского района. В
составе сборной команды по-
жарной части №34 принимает
активное участие в соревно-
ваниях различных уровней по

футзалу, легкой атлетике и
другим видам спорта.

Е. Жунусбеков - человек
слова, первоклассный орга-
низатор, профессионал
своего дела, требователь-
ный к себе и подчиненным,
ответственный в работе –
именно так отзываются о
нём коллеги.

Выполнять свои обязан-
ности майору гражданской
защиты помогают жизнен-
ный оптимизм, большой
опыт в работе и, конечно,
поддержка семьи. Вместе с
супругой они воспитывают
двоих дочерей.

За профессионализм и
преданность делу Ерсин
Сагатович неоднократно по-
ощрялся благодарствен-
ными письмами Министра
по чрезвычайным ситуа-
циям, Министра внутренних
дел, руководства Департа-
мента по ЧС Карагандин-
ской области, а также
службы пожаротушения и
аварийно-спасательных
работ ДЧС области. 

Награжден нагрудным
знаком «За активное участие
в спасательных операциях» и
медалями «Өртке қарсы қыз-
мет органдарындағы мінсіз
қызметі үшін» (2 и 3 степе-
ней), «Қазақстан Республи-
касы Ішкі істер министрлігі
Төтенше жағдайлар комите-
тіне 20 жыл».

М.АБЕЛЬДИНОВ,
начальник караула ПЧ-

34, ст.лейтенант
гражданской защиты

Биыл Қазақстан Республикасы статистика қызметіне 98 жыл
толады. Статистика қызметі - Бұқар жырау ауданының өмірінің
сапасын сандар арқылы көрсетеді. Мекеме қызметкерлері
сандарды біріктіріп, талдайды, ауданымыздың даму динамикасын
жүргізеді. 

Человек труда

Его призвание
Каким сегодня представляют настоящего пожарного?
Безусловно, это человек с добрым сердцем, физически и
морально подготовленный ко всем сложностям работы. Только
ответственные, дисциплинированные и бесстрашные
становятся представителями данной профессии. Одним из
таких сотрудников является начальник ПЧ-34 ГУ «СПиАСР ДЧС
Карагандинской области (город Караганда) КЧС МВД РК», майор
гражданской защиты Ерсин Жунусбеков.

Маңызды кездесу
Байқадам орта мектебінің мəжіліс залында

ауыл тұрғындарымен ақпараттық- насихат-
тық топ мүшелерінің кездесуі өтті.

Кездесуде «Қазақстандағы деструктивті діни ағым мүшелерінің ра-
дикалдану кезеңдері» негізінде сөз қозғалды. Басты қонақ ретінде
«Əнет баба» облыстық орталық мешітінің наиб имамы «Нұрлы білім»
қоғамдық бірлестігінің теологы Жанболат Жұматұрұлы Қошкелдиев
сөз сөйледі. 

- Қазіргі кезде барша əлемде, соның ішінде Қазақстандағы  адам-
дар өзара қырғи-қабақ бірнеше топқа бөлінген, олардың арасындағы
қайшылық негізінен саяси ұстанымға байланысты-деп бастады ол
сөзін.

Уруриттер - заңды билікке, басқа дін өкілдеріне, зайырлы азамат-
тарға қатысты шектен тыс төзімсіздік танытып, өзінің саяси мақсатына
жету үшін кез-келген тəсілді қолданатынын, соның ішінде қарулы қақ-
тығысқа да баратындарын айтады. Аталмыш топтың негізін қалаған
Мухаммад ас-Сурур Зейнул-Абидин болып табылады, ал идеолог-
тары ретінде Насыр əл-Омар, Сулайман əл-Ауда жəне Аид əл-Қар-
ниды жатқызуға болады. Өздерін қалыпты идеология ұстанушылар
қатарынан санайтындар зайырлы мемлекет заңдарына ашық қарсы
шығып, жауласуды жөн көрмейді, бес уақыт парыз намаздарын оқы-
майтындарды ашық түрде кəпір деп айыптамайды.

Мадхалиттер - өткен ғасырдың 1980-1985 жылдары Сауд Арабиясы
жерінде пайда болған, Рабиғ ибн Хади əл-Мадхали деген кісі қалып-
тастырған. Өздерін орта қалыпты үмбетке жатқызатындар, ақида мə-
селесінде өздерінің көзқарастарымен келіспейтін дəстүрлі
сүннет-мұсылман шейхтерін жəне басқа дін өкілдерін (христиан,
яһуди, будда) адасқандар деп есептейді. Бес уақыт парыз намазда-
рын оқымайтын адамдарды мұсылман деп те, кəпір деп те анық баға
бермейді. Жиһадшы-тəкфиршілер – нағыз радикалдарға жататындар,
зорлық-зомбылыққа, конституциялық билікті құлатуға, қантөгіске,
жиһадқа  шақыратындар, зайырлы заңдарды «тағұттың» заңдары деп
есептейді, Қазақстанды кəпірстан деп санайды. Əһлү сүннет уəл жа-
мағаттың ғалымдары тағұтты  шайтан, пұт, балгер, сиқыршы деп тү-
сіндіреді. Ал жиһадшы-тəкфиршілердің пайымдауларынша, зайырлы
мемлекет пен оның билеушісі тағұт деп жарияланады, яғни ол - əкім-
шілік басшы емес, діни мазмұндағы құлшылық ету нысаны саналады.
Шын мəнінде, Ислам діні бойынша тек бір Құдай – Алла ғана құлшы-
лық етуге лайық. Тəкфиршілердің идеологиялық тұғырнамасында бұл
тұжырымның маңызы өте зор, ол кейбір мұсылмандардың діни сана-
сезіміне психологиялық ықпал етудің басты құралына айналды. Олар-
дың ойынша, діни ұстанымдары басқа дəстүрлі сүннит
мұсылмандардың жəне басқа адамдардың өмірін қиюға, мал-мүлкін
тартып алуға, қанын төгуге рұқсат етілген. Деструктивті идеологиясы-
ның алты негізгі сипатын атап көрсетуге болады: 

-  буквализм (аят, хадис мағыналарын тікелей түсіну)  саналы ақыл-
ой мен философияға қайшылық, мəдениет атаулыға, оның ішінде
жоғары мəдениетке қарсылық,  дəстүрлі ұстанымдарды мойындаудан
бас тарту, ішкі тұрақсыздық (қауіпсіздіктің ішкі тетіктері немесе «тең-
герімдік» жүйесінің жоқтығы), білімсіздік пен сабырсыздық. 

Байқадам орта мектебінің директоры Рымкүл Жұмағұлова мектеп
оқушыларының тəртібін қатаң қадағалайтынын, мемлекеттік оқу ор-
нының жəне мектептің жарғысына сүйене отырып, бірыңғай мектеп
формасы талап етілетінін айтты. Көкпекті ауылы мешітінің бас имамы
Сұнқар Мұхамедов оқушылардың көкейінде жүрген сұрақтарына
жауап берді. 

Осындай  отырыстар Көкпекті ауылдық округінде жиі өтеді, онда
қазіргі жастарға дұрыс жолмен жүру туралы насихаттар айтылады. 

А.БЕРІКБАЕВА,
Көкпекті ауылдық округі əкімі аппаратының маманы
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Басты орында - жастарды жұмыспен қамту 

Қазан айының 30-ы күні аудан
əкімі Шагурашид Мамалинов-
тың төрағалығымен аудан жа-
старының əлеуметтік,
экономикалық хал-ахуалын зер-
делеген аудандық жастар ісі жө-
ніндегі Кеңестің отырысы өтті.
Кеңес жұмысына Кеңес мүше-
лері, кент, ауылдық округ əкім-
дері, олардың жастармен
жұмыс жасайтын мамандары,

аудандық басқарма басшылары
жəне Жастар ресурстық орта-

лығының нұсқаушылары қаты-
сты.

Күн тəртібінде Бұқар жырау
ауданы бойынша мемлекеттік
жастар саясатының жүзеге
асуы жəне Гагарин, Централь-
ный ауылдық округтерінде мем-
лекеттік жастар саясаты
тақырыптары қарастырылып,
аудан басшысы ел Президенті-
нің Жолдауында келер жылды

«Жастар жылы» деп атауды
тапсырғандығын алға тарта от-

ырып, ауқымды жұмыстар күтіп
тұрғандығына тоқталды.

- Жастарды жұмыспен қамту,
шағын жəне орта кəсіпкерлік
нысандарын ашуға баулу, ола-
рға кеңестік бағыт-бағдар беру

жастар ресурстық орталығымен
бірлескен аудандық бөлімдер-
дің тікелей міндеті. Осынау жұ-
мыстың жүзеге асуы аудан
жастарының табыстылығына
байланысты, - деді Ш.Мамали-
нов.

Бірінші тақырып бойынша ау-
дандық жастар ресурстық орта-
лығының директоры Е.Құрашев
жастардың белсенділігін арт-
тыру мақсатында ауданымыз-
дың Ғ.Мұстафин кентінде,
Керней ауылыңда «Coworking
орталықтар» ашылып, орталық-
тар компьютер сыныбымен, қа-
жетті құрал-жабдықтармен,

тегін «wi-fi» желісімен жабдық-
талғанын айтты. 

Бүгінде аудан орталығында
облыстық əкім грантының иегері
«Школа» жеке кəсіпкерлігінің
басшысы А.Қасымжанова, Бо-

тақара кентінің кəсіпкерлер па-
латасының ғимаратында
кабинетті жалға алып, ағылшын
тілінің курстарын өткізуді жос-
парласа, Ж.Аупесимова жетек-
шілік ететін «Сапа» оқыту
орталығы 2018 жылдың көкте-
мінен бастап ағылшын тілінің
курстарын өткізуде. 

Орталық басшысы 2017-2021
жылдарға арналған өнімді жұ-
мыспен қамту жəне бұқаралық
кəсіпкерлік бағдарламасы ая-
сында аудан жастарының 18-і
бірінші бағыт бойынша қайта кə-
сіби даярлықтан өтіп, жаңа ма-
мандықтарды игерсе, екінші

«Бизнес бастау» бағыты бо-
йынша 22 жас білім алып,
шағын кəсіпкерлікке бет алған.
Сонымен қатар жыл басынан
бері жұмыспен қамту орта-
лығына өтінішпен келген жа-
стардың басым бөлігі жұмыспен
қамтылған.

Ш.Мамалинов аудан жаста-
рын жұмыспен қамту, олардың
материалдық жағдайын қамта-
масыз ету күн тəртібіндегі бі-
рінші мəселе болу керектігін
баса айтып, жастар арасында
Елбасы Жолдауын насихаттау-
түсіндіру жұмысының қарқынын
арттыруды, аудан бойынша
мемлекеттік жастар саясатын
жүзеге асыру жоспарына мони-
торинг жүргізуді жүктеді.

Кеңес отырысы барысында
Центральный жəне Гагарин
ауылдық округтеріндегі жастар-
мен жасалып жатқан жұмыс жө-
нінде есеп берген Р.Рахимов
пен А.Əмрені тыңдаған аудан
басшысы елдімекендердегі жа-
стар саясатын жүзеге асыруға
əкімдер тікелей жауапты деп
жастармен жұмыс жасауға ең
ұшқыр, жауапкершілігі жоғары
маманды тағайындау қажет
екендігін айтып, елдімекендер-
дегі кəсіпкерлікті дамыту жəне
жастар арасындағы жұмыссыз-
дықтың алдын алу үшін мемле-
кеттік бағдарламаларды
түсіндіру жұмыстарын өткізуді
тапсырды. 

Н.ƏБІКЕЕВА
Д.Торжановтың суретте-

рінде: кеңес отырысы; залдан
көрініс.

- В сентябре исполнился год с
тех пор, как ИП «Жан-Ару», кото-
рое я представляю, начало созда-
вать  на территории села Кокпекты
новое для района предприятие –
мусороперерабатывающий завод.

Первые шаги – установление
контактов с местными исполни-
тельными органами, с населением
- были не очень эффективны, но в
сентябре 2018 года мы продол-
жили разрабатывать это направле-
ние, чтобы получить реальный
отклик сельчан и установить ожи-
даемую эффективность. Договора
с населением были заключены
только в селе Доскей на сумму 27
тысяч тенге.

Для обслуживания клиентов
было закуплено 2000 мешков, сде-
ланы затраты на эксплуатацию
техники, оплату труда грузчиков,
водителей. Расходы составили 220
тысяч тенге. То есть за двадцать
дней мы сработали с минусом 193
тысячи тенге. 

Можно ли было избежать «ми-
нуса»? Конечно. По бизнес-про-
екту при участии жителей двух
населенных пунктов – сел Кок-
пекты и Доскей расходы и доходы
составили бы необходимый  ба-
ланс. Но так как большая часть
сельчан предпочитает сохранить
наработанные схемы вывоза му-
сора, мы решили отказаться от не-
посредственной работы с
населением, будем работать с
теми предприятиями и предприни-
мателями, которые постоянно или
сезонно вывозят мусор на поли-
гоны. На сегодняшний день уже
три  предприятия г.Караганда за-
ключили с ИП «Жан-Ару» договор
на поставку мусора, твердо-быто-
вых и промышленных  отходов, это
кремниевый завод, автобусный
парк №2 и ТОО «ЭКО Алем Казах-

стан». В день на территорию за-
вода доставляется до 10 машин от-
ходов.

Сотрудничество это будет разви-
ваться. Этому способствует поли-
тика государства. С первого
января 2019 года в соответствии с
постановлением Правительства
целый ряд видов мусора и твердо-
бытовых отходов можно будет сда-
вать только на полигоны с
мусороперерабатывающими  це-
хами. В эту категорию попадает
мусор из полиэтилена, пластика,
бумаги. Со второй половины 2019
года этот перечень пополнится но-
выми названиями.

В настоящее время мы прово-
дим сортировку мусора, набираем
для этого рабочих, оплата труда
ежедневная. Для сортировки му-
сора тяжело найти людей, работа
грязная, в мусор попадают не
только твердо-бытовые отходы, но
и органические. Население не де-
лает даже элементарное разделе-
ние отходов на органические и
неорганические.

Веду работу по доставке обору-
дования для завода. Обращаю
внимание, что оборудование будет
все казахстанское, произведенное
в г.Павлодар.

Когда линия будет запущена, по-
явится  необходимость постоянно
иметь в запасе не менее трехсот
тонн сырья, поэтому уже сейчас
мусор складируется на территории
завода, а также проводится ра-
бота по созданию полигона с уста-
новкой для прессования мусора на
территории п.Ботакара. Принципи-
альная договоренность об этом с
акимом поселка есть, нужно дора-
ботать  детали, главная из них –
срок земельной аренды. Нет
смысла брать землю для полигона
на один год, тянуть  к полигону на

расстояние 5-6 километров элек-
тролинию, строить помещение,
устанавливать оборудование, то
есть делать капитальные затраты
с риском лишиться всего с оконча-
нием срока аренды.

Есть еще ряд вопросов, решать
которые необходимо. Нужно сде-
лать прозрачными расходы мест-
ных исполнительных органов по
ликвидации стихийных свалок.
Почти все села, особенно приго-
родные  «украшены» ожерельем
из свалок. Я предложил очистить
прилегающую к селу Кокпекты тер-
риторию с использованием ГСМ
данного округа, но получил ответ,
что в бюджете округа нет на эти
цели средств. Если люди будут
знать, сколько средств тратится на
то, чтобы убрать  стихийную
свалку, они задумаются и научатся
беречь если не природу, то хотя бы
деньги.

Установка оборудования на му-
сороперерабатывающем заводе
будет иметь смысл, если к заводу
будет протянута электролиния.
Для ее строительства необходим
проект. С предложением разрабо-
тать необходимый проект я обра-
тился в РЭС Бухар-Жырауского
района. Мне сообщили, что за про-
ект надо заплатить несколько (!)
миллионов тенге. Не хочу сказать,
что создание проекта – легкая ра-
бота. Но запрошенная сумма, на
мой взгляд, значительно больше
возможных расходов. Во-вторых,
она значительно больше, чем
может себе позволить молодое
предприятие ИП «Жан-Ару». При-
шлось искать другой вариант. В на-
стоящее время проект готовят
специалисты  ТОО “ Жарық“, рес-
публиканского предприятия, кото-
рое осуществляет услуги по
передаче и распределению элек-
трической энергии, оперативного,
эксплуатационно-ремонтного об-
служивания.  Цена, которую запро-
сили в ТОО «Жарык», в разы
меньше, назначенной РЭС Бухар-
Жырауского района.

Записала  З.БОГДАНЦЕВА

Жалпыхалықтық
диктантқа дайындық
14 қараша күні Бұқар жырау ауданы-

нан 4000 адам латыннегізді қазақ тілі
əліпбиінде жал-
пыхалықтық
диктант жа-
зуға отырады.

Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің
2018 жылғы 19 ақпан-
дағы № 637 Жар-
лығына жəне

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2018
жылғы 13 наурыздағы № 27 өкімімен бекітілген «Қазақ
тілі əліпбиін латын графикасына 2025 жылға дейін
кезең-кезеңімен көшіру жөніндегі іс-шаралар жоспа-
рына» жəне Қазақстан Республикасының Тіл саясататы
комитеті Қазақстан Республикасының Премьер-Мини-
стрі Б.Ə.Сағынтаевтың төрағалығымен өткен 2018
жылғы 27 қыркүйектегі қазақ тілі əліпбиін латын графи-
касына көшіру жөніндегі ұлттық комиссия отырысы хат-
тамасының 2-тармағына сəйкес сағат 11.00-де
республиканың барлық өңірлерінде бір мезетте Жал-
пыхалықтық диктант ұйымдастырылады. 

Шараның мақсаты - латыннегізді қазақ тілі əліпбиінің,
«Қазақ тілі емлесінің  негізгі ережелері» жобасының
практикалық тұрғыда меңгерілуін жан-жақты қамту, нақ-
тылай түсу, өзін-өзі бағалау, бейімделу.

Диктантты жазбастан бұрын қосымшадағы нұсқау-
лықпен мұқият таныстыру, алдын ала түсіндіру жұмы-
старын жүргізу маңызды.

Осыған орай, 2018 жылдың 31 қазанында Бұқар
жырау аудандық мəслихаты мамандарының сұранысы
бойынша Бұқар жырау аудандық мəдениет жəне тіл-
дерді дамыту бөлімінің маманы «Латынша жазып, дағ-
дыланамыз»  тақырыбында тренинг өткізді. Тренинг
өткізудің басты мақсаты - қазақ əліпбиін латын графи-
касындағы əріптердің жазылуына, оқылуына мəн беру,
сауатты жазуға дағдылану. Тренинг барысында қатысу-
шылар белсенділік танытып, латын қарпімен жазуға
дағдыланды. Жəне қатысушылардың тарапынан көпте-
ген сұрақ қойылды. Атап айтқанда, «І́» мен «І»-дің (й),
«сһ», «sh» əріптерінің, «У» мен «У́»-дің жазылу емле-
сіне байланысты бірнеше сұрақ қойылып, маман тара-
пынан қойылған сұрақтарға нақты жауап берілді.
Қатысушылар тапсырмаларды қызығушылықпен орын-
дады. Аудандық мəслихат хатшысы жəне мамандары
алдағы уақытта тағы да осындай тренингтер өткізу ту-
ралы өтініштерін жеткізді.

А.МҰРАТХАН,
Бұқар жырау аудандық

мəдениет жəне
тілдерді дамыту бөлімінің

бас маманы 

Ертеңгі күні мемлекет тізгінін ұстайтын
жастар ұлт пен елдің амандығына жауап
беріп, мемлекетімізді көркейте түсетін аза-
маттар. Осы орайда Елбасы бастаған билік
өкілдері жастар қауымына қашанда ерекше
мəн беріп, қолдау шараларын танытып ке-
леді. 

Экологический проект
Первые  итоги

подводит предприниматель Бактыгали Айжи-
гитов, реализующий экологический проект -
строительство мусороперерабатывающего за-
вода на территории села Кокпекты. Вот что он
рассказал нашим читателям:
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Дела предпринимательские

На 30 октября было решено
пять вопросов, поставленных
предпринимателями. Предста-
вители отделов и учреждений,
отвечая на обозначенные про-
блемы, сообщили о том:

-  что вопрос субсидирования
производства говядины на от-
кормочных площадках, задан-
ный предпринимателем из
Тогызкудукского сельского

округа, решен положительно.
Предприниматель получил по-
ложенное субсидирование;

- что практикуемая в районе
оценка сельхозземель по бони-
тету является законной. Эта
практика тоже вызывала во-
просы у земледельцев;

- что для пресечения ското-
крадства и браконьерства (во-

прос озвучил предприниматель
Бухар-Жырауского сельского
округа) необходимо соблюдать
меры по обеспечению сохран-
ности скота.

- что положительно решен во-
прос, поставленный предприни-
мателями п.Ботакара, по
стихийной торговле на улице
им.Б.Момышулы. Постановле-
нием акимата района по согла-

сованию с местным
сообществом в поселке соз-
дано несколько точек выездной
торговли, в том числе: по улице
Березюкова, напротив шино-
монтажной мастерской; на вы-
езде из поселка в направлении
с.Керней; по улице Бухар
жырау, возле магазина «Сирек
тас».

Результаты работы по вопро-
сам, поставленным предприни-
мателями, были приняты
участниками заседания. Аким
района рекомендовал предста-
вителю местной полиции опуб-
ликовать в газете «Бұқар жырау
жаршысы» полную информа-
цию о том, что должны пред-
принять владельцы скота для
сохранности поголовья, и о том,
что делает в этом направлении
служба полиции.

От конкретных фактов члены
комиссии перешли к более
общим вопросам и заслушали
информацию руководителя
районного филиала Палаты
предпринимателей Ж.Азыха-
нова о том, какая работа проде-
лана филиалом за девять
месяцев текущего года.

В информации Ж.Азыханова
прозвучал ряд фактов и цифр,
свидетельствующих о том, что
филиал расширяет сферу дея-
тельности, активно участвует в
решении экономических и об-
щественных вопросов. Палата
предпринимателей участвует в
работе шести консультативно-
совещательных органов при
акимате района, где присут-
ствуют интересы бизнеса.

В соответствии с постановле-
нием Правительства «Об утвер-
ждении плана мероприятий по
реализации первоочередных
мер по поддержке бизнеса» об-
новлен состав земельной ко-
миссии района. Теперь на 50
процентов комиссия состоит из
представителей бизнеса.

Оказание сервисных консуль-
тационных услуг – главное на-

правление работы Центра под-
держки предпринимательства
при филиале Палаты. 340 субъ-
ектов предпринимательства по-
лучили нефинансовую
государственную поддержку, от-
крыто более 150 индивидуаль-
ных предприятий, реализовано
79 проектов на сумму 435 мил-
лионов тенге, на курсах об-
учено более двухсот будущих
предпринимателей и 14 состо-
явшихся.

Филиал палаты содействовал
организации работы учебного
центра «Сапа», в котором насе-

ление обучалось компьютерной
грамотности и английскому
языку.

Словом, сделано немало. Но,
поскольку предприниматель-
ство и бизнес для казахстанцев
дело достаточно новое, доку-
ментальная база, на основе ко-
торой координируются
процессы развития данной от-
расли экономики, периодически
корректируется в соответствии
с потребностями и новыми за-
дачами. Руководитель отдела
предпринимательства и про-
мышленности Любовь Лузикова
рассказала участникам заседа-
ния об изменениях в Государст-
венной программе «Дорожная
карта бизнеса-2020».

Утверждены четыре основ-
ных направления реализации
Программы:

1) поддержка бизнес-инициа-
тив;

2) отраслевая поддержка
предпринимателей;

3) снижение валютных рисков
предпринимателей; 

4) предоставление нефинан-
совых мер поддержки предпри-
нимательства.

Выступающая подробно рас-
сказала о том, какие виды под-

держки предпринимательства
предусматривает каждое на-
правление, отметила также, что
успешная реализация про-
граммы «Дорожная карта биз-
неса-2020» позволила создать
в районе более 200 новых ра-
бочих мест и сохранить около
1000 рабочих мест. 

Л.Лузикова обратила внима-
ние присутствующих, что пра-
вила к изменениям еще
дорабатываются. На данный
момент действуют старые пра-
вила участия в данной про-
грамме. После публикации

новых правил вся информация
будет доведена до акимов сель-
ских и поселковых округов. 

В серии новых вопросов, под-
готовленных предпринимате-
лями района к комиссии,
обратил на себя внимание во-
прос руководителя сельского
кооператива «Жартас» С.Ша-
нина из Ростовского сельского
округа.

Кооператив специализиру-
ется на производстве молочной
продукции. Кооператоры заку-
пили скот в личную собствен-
ность, а молокоприемный пункт
приобретен как собственность
СПК. За весь период существо-
вания кооператива коопера-
торы не смогли получить
гарантированные им при созда-
нии СПК как производителям
молочной продукции субсидии.
Выслушав С.Шанина, члены ко-
миссии решили вынести дан-
ный вопрос на заседание
комиссии по вопросам предпри-
нимательства при акимате Ка-
рагандинской области.

З.БОГДАНЦЕВА

На фото Д.Торжанова:
Ж.Азиханов; президиум заседа-
ния.

(Окончание. Начало на 1
стр.).

Далее в рамках учений «Қыс-
2018» на территории близ

ДЭУ-1 и ДЭУ-45 проведен
смотр готовности формирова-
ний аварийно-спасательных

служб, в том числе сводного
отряда экстренного реагирова-
ния и команды поиска и спасе-
ния людей, в составе которых
52 человека и 30 единиц раз-

личной техники. О готовности
районных служб докладывали
ответственные лица.

Затем на автодороге «Бота-
кара-Керней» прошли практи-
ческие тактико-специальные
учения по отработке действий
по ликвидации ЧС и оказанию
помощи пострадавшим. По
замыслу учений сводному
отряду экстренного реагиро-
вания предстояло вызволять
людей из снежного заноса.

Кроме того, согласно плана
мероприятий по проведению
республиканского командно-
штабного учения «Қыс-
2018», были осмотрены
котельные ряда учреждений
и предприятий образования,
здравоохранения, культуры,
в том числе СШ им.Гагарина,
казахской школы №1, цент-
ральной районной больницы,
районного дома культуры,
детского сада «Балдаурен», а
также модульная котельная,
отапливающая многоэтажные

дома в п.Ботакара. Сотрудники
отдела по ЧС провели инструк-
таж с кочегарами-истопниками

по соблюдению мер пожарной
безопасности в отопительный
сезон.

Итоги учений «Қыс-2018»
подведены 2 ноября на оче-
редном заседании районного
штаба. В ходе заседания  за-

слушаны руководитель отдела
ЖКХ и аким поселка Ботакара.

А.ЖУМАКАЕВА

На фото Д.Торжанова: засе-
дание районного штаба; идут
учения.

30 октября под председательством акима района Ш.Мамалинова, с
участием секретаря районного маслихата А.Əли и прокурора района
Ж.Накишева состоялось заседание комиссии по вопросам
предпринимательства при акимате района.
На заседание комиссии были приглашены акимы поселков и сельских
округов и ряд предпринимателей.
Первым вопросом в повестке дня стояли вопросы. Да, именно
вопросы, заданные предпринимателями на предыдущем заседании
комиссии. Кстати сказать, и завершалась повестка дня тоже
вопросами, которые возникли у предпринимателей на настоящий
момент. Я увидела в этом хорошую тенденцию, сложившуюся в
комиссии, знать, чем живет конкретный предприниматель и
вовремя прийти ему на помощь при необходимости. Ведь «Именно
бизнес создает новые рабочие места и обеспечивает большую
часть казахстанцев доходами», - сказал Президент РК Нурсултан
Назарбаев.

«Қыс-2018»: готовность к зиме
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Бұқар жырау ауданының мемлекеттік
тұрғын үй қорынан ұсынылған

жалдамалы тұрғын үйде тұратын
азаматтардың назарына

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сəуiрдегi «Тұрғын үй қатына-
стары туралы» Заңына сəйкес «Бұқар жырау ауданының тұрғын үй комму-
налдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары
бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2016 жылдан бері тұрғын үйді жалдау бо-
йынша қарыз бар екенін хабарлайды.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты қарызды 2018 жылдың 10 қараша-
сына дейін төлеу қажет.

Жалға берілген тұрғын үйдің жалдау ақысын төлемеген жағдайда, ТҮКШ,
ЖК жəне АЖ бөлімімен үйді пайдалану үшін жалға алу сомасын қайтару ту-
ралы жəне басқа тұрғын үйді ұсынбастан үйден шығару бойынша сотқа
талап арыз берілетін болады.

Барлық сұрақтар бойынша «Бұқар жырау ауданының тұрғын үй комму-
налдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бө-
лімі» ММ сағат 9.00 ден 18.30 дейін, түскі үзіліс 13.00-ден 14.30-ға дейін,
Ботақара кенті, Бұқар жырау көшесі, 56 А (ескі қазақ мектебі), байланыс те-
лефоны: 8 (72154) 2-20-18, 2-15-08.

С.САТАЕВ,
аудандық тұрғын үй комиссиясының төрағасы 

Вниманию граждан, проживающих в
арендном жилище, предоставленном из

государственного жилищного фонда
Бухар-Жырауского района

Согласно Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищ-
ных отношениях», ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района»
уведомляет вас о том, что с 2016 года у вас имеется задолженность по аренд-
ной плате за пользование жилищем.

В связи с вышеизложенным, вам необходимо оплатить образовавшуюся
задолженность в срок до 10 ноября 2018 года.

В случае неуплаты за пользование арендным жильем, отделом ЖКХ, ПТ и
АД будет подано исковое заявление в суд для взыскания суммы по аренд-
ной плате за пользование жилищем с выселением, без предоставления дру-
гого жилища.

За дополнительной информацией обращаться в ГУ «Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Бухар-Жырауского района» с 9.00 до 18.30 часов, перерыв на обед с 13.00 до
14.30 часов, по адресу: п.Ботакара, ул.Бухар жырау, 56А (здание старой ка-
захской школы), телефоны: 8 (72154) 2-20-18, 2-15-08.

С.САТАЕВ,
председатель районной жилищной комиссии

Список должников по оплате за арендное жилье

Н.АБИЛЬДИН,
руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД
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Ой түзелмей – іс түзелмес

Аудан басшысы отырысқа қа-
тысушыларды алдымен егін
жинау кезеңін сəтті аяқтаулары-
мен, мол да сапалы өнім жинап
алуларымен құттықтап, күн тəр-
тібіндегі тақырып жөнінде ба-
яндама жасауға сөз кезегін
аудандық экономика жəне
қаржы бөлімінің басшысы Е.Жұ-
машеваға берді.

- Ағымдағы жылдың 9 айы
ішінде экономика өсімі өңір өмі-
рінің барлық саласында байқа-
лады. Нақты айтатын болсақ,
өнеркəсіп 23,2%, ауыл шаруа-
шылығы 5,7%, құрылыс 57,3%,

сауда 5,2%, былтырғымен са-
лыстырғанда инвестициялар-
дың физикалық индекс көлемі
106,8%-ды көрсетті. Соған қа-
рамастан, аудан бойынша атқа-
рылуы тиіс жұмыстың
кемшіліктері де жоқ емес, -
деген Е.Жұмашева, алдымен
өнеркəсіп саласына тоқталды.

Бөлім басшысының ай-
туынша, үстіміздегі жылы өнер-
кəсіп өнімінің көлемі 31,0 млрд.
теңгені құраған. Атаулы көрсет-
кіш бойынша ауданымыз облы-
сымыздың 18 аймағының
ішінде екінші орынға табан тіре-
ген. Ал, тау-кен өнеркəсібінің
көрсеткіші 5,2 млрд. теңгені көр-
сетіп, былтырғы жылмен салы-
стырғанда өнеркəсіп көлемі
«Разрез Куу-Чекинский» ЖШС-
ында 7%-ға, «Импульс» ЖШС-
ында 13%-ға төмендегені
байқалады.

Ағымдағы жылы аудан бюд-
жетіне түскен инвестиция кө-
лемі 18,1 млрд. теңгені

құрайтындығын, алайда ау-
дандық кəсіпкерлік жəне
өнеркəсіп бөлімі мен ауыл
жəне ауылдық округтер əкім-
діктері арасындағы келісімге
сəйкес толыққанды жұмыс
жүргізілмей отырғандықтан,
инвестиция тарту саласын-
дағы индикаторлар толық
қамтылмай отыр. Осы
орайда бөлім басшысы əкім-
дердің өздеріне тиесілі əкім-
шілік округте инвестициялық
қаржы тарту жөнінде жоспар
құрып, жұмыс атқармай от-
ырғандығын, ал Ақөре, Бұқар

жырау, Самарқанд ауылдық
округтерінен ақпарат алудың өзі
қиын екендігін айтты. 

Өткен жылмен салысты-
рғанда ауданымыз бойынша
шағын жəне орта бизнес нысан-
дарының саны 4,1%-ға артқан. 

- Нақты айтатын болсақ, ауда-
нымыз бойынша 9 ай ішінде
90,8 млн. теңгеге 16 шағын кə-
сіпкерлік нысаны жұмысын ба-
стап, жаңадан 72 жұмыс орны
ашылған. Бұл салада кемшілік-
тер жоқ емес. Ол тіркеуде тұрса
да нақты жұмыс істемей тұрған
субъектілерге байланысты. Ең
көп тоқтап қалған кəсіби нысан-
дар Ботақара кенті мен Доскей
ауылдық округінде - 18, ал Көк-
пекті ауылдық округінде - 11, -
деген Е.Жұмашева, саны бар
сапасы жоқ кəсіпкерлік нысан-
дардың жұмысын ресми түрде
тоқтатып, есептіліктен алып та-
стау қажеттілігін баса айтты.
Мысалға, үстіміздегі жылы не-
бəрі 1 ғана нысан Қызылқайың

ауыл шаруашылық кооперативі
жұмысын заңды түрде тоқта-
тқан. 

Соңғы кезде елімізде ішкі ту-
ризмді дамыту жобасы нақты
қолға алынып, өңірлерде тури-
стік бағыттарды ашу жанданған.
Бүгінгі таңда ауданымызда 16
туристік нысан тіркелген. 2018-
2020 жылдарға арналған өңір-
дің туризм саласындағы
жоспарына сəйкес, биылғы
жылы салынуы керек 7 нысан-
ның орнынан тек 2 демалыс
орны ғана салынған. Баянда-

машы атаулы фактіге тоқтала
отырып, Петровка, Ростовка,
Бұқар жырау жəне Баймырза
ауылдық округтері жоспарды
жүзеге асыруға кіріспегендікте-
рін баса айтты.

Инфрақұрылымды жақсарта
отырып, туристік бағыттардың,
нысандардың ашылуы өңірі-
мізге қосымша табыс табу мен
жұмыс орындарын ашудың көзі
ретінде қарастырылып отыр.
Заманауи талаптарды ескеретін
болсақ, бұл өте қажетті шара-
лардың бірі. 

Жұмыс тобының назарынан
үстіміздегі жыл ішінде күнделікті
тұтыну тауарларының бағасы-
ның құбылуы да тыс қалмады.
Е.Жұмашеваның айтуынша қа-
лаға жақындығына қарамастан
Көкпекті жəне Үміткер ауылдық
округтерінде 5 азық-түлік атауы
бойынша бағаның шарықтауы
байқалған. Осы орайда аудан
басшысы барлық ауылдық округ
əкімдеріне азық-түлік бағасын
қатаң бақылауда ұстап, кəсіп-
керлік тарапынан шектен тыс
өсім қоспауын қадағалауды тап-
сырды. 

Мемлекет тарапынан көрсеті-
ліп келе жатқан несиелік қолдау
нəтижесінде ірі қара саны
16,5%-ға артып, шаруа қожа-
лықтарында жəне тұрғындар-
дың жеке шаруашылығында
ешкі мен қой саны 6,9%-ға,
шошқа 4,5%-ға, құс саны 7,1%-
ға төмендеген. Соңғы 9 ай
ішінде өсімдік шаруашы-
лығында экспорт көлемі ұлғай-
тылып, 980 тонна бидай
жіберілген. Мал шаруашы-
лығында негізгі сатып алушы
елдер Ауғанстан мен Тəжікста-
нға 81,8 млн. дана жұмыртқа
экспортталған. 

Е.Жұмашева баяндамасы ба-
рысында өнімді қайта өңдеу, құ-
рылыс, денсаулық сақтау, спорт,
мəдениет, тұрғын үй инспек-
циясы, тұрғын үй коммуналды
шаруашылығы бойынша атқа-
рылған жұмыстардың сандық
көрсеткішін жеткізе отырып,
ауданымыз электр жарығына 5
млн.166,7 мың теңге, «Ботақара
су қожалығы» КММ-іне 1 млн.
511,2 мың теңге берешек екен-
дігіне тоқталды. 

Атаулы мəселеге қатысты
аудан басшысы кент жəне
ауылдық округтердің əкімдерін
көтеріп, алдағы уақытта мəсе-
ленің шешімін тауып, елдімекен
тұрғындарымен жұмысты ұйым-
дастыруды жүктеді.

- Үстіміздегі жылы аудан бюд-
жетіне 7 млрд. 403,7 млн. теңге
түсіп, ол 100,7% көрсеткен. Ал
аудандық бюджеттің шығыс бө-
лігінің орындалуына келетін
болсақ, 7 млрд. 204 млн.теңге

немесе 99,4%, - деген Е.Жұма-
шева қазіргі таңда 42,8 млн.
теңге игерілмегендігін алға
тартты.

Қазіргі уақытта еліміздің сая-
саты əрбір тұрғынды əлеуметтік
қорғауға бағытталған. Ол алды-
мен тұрғындарды жұмыспен
қамту түрінде көрініс тапқан.
Қазіргі күнде 2017-2021 жылда-
рға арналған «Еңбек» бағдар-
ламасының екінші мақсатты
индикаторы бойынша 27 адам
оқуға жіберілсе, үшінші индика-
тор бойынша ауданымыз бо-

йынша жаңа жұмыс орындарын
ашып, жұмыссыз азаматтарды
еңбекпен қамтуды күшейту
қажет деді. Ол туралы аудан-
дық жұмыспен қамту жəне əлеу-
меттік бағдарламалар бөлімінің
басшысы да өз баяндамасында
айтып өтті.

Аудан өмірінің əлеуметтік-эко-
номикалық ахуалын зерделеген
Е.Жұмашеваның айтуынша, 39
көрсеткіш бойынша кент, ауыл
жəне ауылдық округ əкімдерінің
9 ай ішіндегі жұмысының рей-
тингіне тоқталып, алғашқылар-
дың қатарында Ғ.Мұстафин
кентінің əкімі Х.Рыспеков жəне
Ростовка ауылдық округі əкімі
А.Отынчиев, ал екінші орында
Ботақара кентінің əкімі Н.Шоқан
жəне Корнеевка ауылдық округі
Т.Ргебаев табан тіреген. Көш-
басшылардың алғашқы үшті-
гінде Белағаш ауылдық округі
орналасқан. 

Аудан əкімі рейтингтің соңғы
орнын тұйықтаған Шешенқара
ауылдық округінің əкімі С.Өс-
кембаевты тыңдап, төмен көр-
сеткіштерді көрсеткен
Қарақұдық, Ақтөбе, Үміткер,
Бұқар жырау, Үштөбе, Тұзды,
Гагарин, Тоғызқұдық ауылдық
округтерінің əкімдерін көтеріп,
алдағы уақытта көрсеткіштерін
жақсартуға нақты тапсырма
берді. 

Сонымен қатар Ш.Мамали-
нов Елбасы Н.Назарбаевтың
Қазақстан халқына Жолдауын
халық арасында насихаттау жұ-
мысын үзбей жүргізіп, тұрғын-
дарды толық қамтуға шақырды.

Қазақстандықтардың қуатты-
лығын арттыруға бағытталған
биылғы Жолдау осыған дейінгі
Елбасы бағдарламаларымен
астасып келеді. Соған сəйкес,
шағын жəне орта кəсіпкерлік
нысандарын дамыту арқылы
жұмыс орындары ашылып, ха-
лықтың əл-ауқаты жақсара түс-
пек. Осы орайда, ауданымыз
бойынша жұмыспен қамту жəне
əлеуметтік бағдарламалар бөлі-
мінің басшысы Л.Күніспекова
баяндама жасап, аудан ау-
мағындағы азаматтарды қыз-
метпен қамту, өнімді еңбек,
кəсіпкерлік саласындағы жұмы-
стармен таныстырды. 

Бөлім басшысы əрбір ауыл-
дық округтің мысалында шағын
несиемен қамтамасыз ету, жұ-
мыспен қамту, жаңа жұмыс
орындарын ашу бойынша атқа-
рылған жұмыстарға тоқталып,
көрсеткіштері төмен елдімекен-
дердегі жұмыс қарқынын жыл
соңына дейін үдету қажеттілігін
баса айтты. 

Жұмыс тобының алдында тұ-
рғын үй коммуналды шаруашы-
лығы, жолаушылар тасымалы

жəне автокөлік жолдары бөлімі
басшысы Н.Абдильдин ба-
яндама жасап, өзіне сеніп тап-
сырылған саланың ахуалымен
таныстырды. Ауданымыз бо-
йынша биыл «Ботақара су қо-
жалығы» КММ-ының
коммуналдық меншігіндегі 12 су
құбыры желісін ұстауға 50 млн.
теңге бөлінген.

- Қазіргі уақытта Белағаш
ауылындағы су мұнарасын ауы-
стыру жұмыстары жүргізілуде.
Сонымен қатар, ауданымыздың
29 елдімекенінің бас жоспа-

рында тұрмыстық
қалдықтарға арна-
лған қоқыс полигон-
д а р ы
қ а р а с т ы р ы л ғ а н .
Алайда, күнделікті
мониторинг жұмысы
нəтижесінде Ново-
узенка, Қаражар,
Тоғызқұдық, Ақбел,
Петровка, Гагарин,
Суықсу, Корнеевка,
Қарақұдық, Үштөбе,
Бұқар жырау, Қу-
шоқы, Баймырза,
Центральное, Бе-
лағаш ауылдық

округтерінде полигон құжатта-
рын рəсімдеу қолға алынбаған,
- деді.

Ш.Мамалинов тұрмыстық
қалдықтардың полигонына қо-
сымша жұмыс орындарын
ашуға жəне т.б. мəселелер бо-
йынша жұмыстарында салғырт-
тық танытқан əкімшілік
басшыларына аудандық бөлім
басшыларының көмегімен жүк-
телген міндеттерді жыл соңына
дейін орындауды жүктеді.

Осы жəне бірқатар өзге де
мəселелер қарастырылып, 9 ай
ішінде ауданның экономикалық-
əлеуметтік ахуалын зерделеген
отырыс қорытындысында аудан
əкімі:

- Қойылған мақсаттар мен
міндеттерді сапалы түрде жү-
зеге асыру, 2016-2020 жылда-
рға арналған ауданның даму
бағдарламасы мен үкіметтік
бағдарламаларға сəйкес өңірдің
экономикалық-əлеуметтік көр-
сеткіштерін оң бағытта дамы-
туды қамтамасыз етуге
тапсырамын, - деп, ауыл жəне
ауылдық округ əкімдеріне инве-
стициялық жобаларды жүзеге
асыру, шағын жəне орта кəсіп-
керлікті дамыту саласына инве-
стиция тарту, ҚР агроөнеркəсіп
кешенін дамыту, «Бизнестің
жол картасы -2020», «Өнімді ең-
бекпен қамту жəне жаппай кə-
сіпкерлікті дамыту 2017-2021»
үкіметтік бағдарламаларының
индикаторлары бойынша
жұмыс қарқынын арттыруға, ал
аудандық бөлім басшыларына
2018 жылдың облыстық рейтин-
гіндегі көрсеткіштердің тиісті дə-
режеде көрінуін тапсырды.

Сонымен қатар отырыс бары-
сында аудандық ауыл шаруа-
шылық бөлімінің мамандары
А.Көпенов пен Б.Дүйсекеев
өсімдік жəне мал шаруашы-
лығына қатысты ақпараттармен
бөлісіп, экспорт мəселесіне,
мақсатты жерлерді тиімді пай-
далану тақырыптарына тоқ-
талды.

Үстіміздегі жылдың аяқта-
луына да аз уақыт қалды. Осы
орайда, мемлекеттік, үкіметтік
бағдарламалардың оң бағытта
жүзеге асуы, қойылған міндет-
тердің орындалуы 2018 жыл-
дағы аудан көрсеткіштерінің
облыстық деңгейде алдыңғы қа-
тардан орын алуына əсер
етпек. Осы мəселені нақты жет-
кізе білген Ш.Мамалинов уақыт
жоғалтпай, ойды түзету арқылы
істі оңдау қажеттілігін баса
айтты. 

Н.ƏБІКЕЕВА

Д.Торжановтың суретте-
рінде: отырыс президиумы;
қатысушылар.

2018 жылдың 9 айының
қорытындысы бойынша

соңғы орындарды иеленген
ауыл жəне ауылдық округ

əкімдері қызметінің рейтингі

Қазан айының 30-ы күні аудан əкімі
Шагурашид Мамалиновтың төрағалығымен
жұмыс тобының отырысында
ауданымыздың 9 ай ішіндегі əлеуеметтік-
экономикалық дамуы жəне жылдың соңына
дейін атқарылуы тиіс міндеттері
қарастырылды. Отырысқа мəслихат
хатшысы Асхат Əли, аудан прокуроры
Жанқозы Накишев, əкімдік мүшелері,
аудандық бөлім басшылары, кент, ауыл жəне
ауылдық округтердің əкімдері қатысты.
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Ярмарка «Ауыл Береке-2018» 

С раннего утра торговые па-
латки быстро заполнялись раз-
нообразной продукцией
сельхозпредприятий, фермер-
ских хозяйств и других товаро-
п р о и з в о д и т е л е й

Карагандинской области. В ас-
сортименте были представ-
лены конина, говядина,
баранина, свинина, продавали
также уток, гусей, кур, рыбу,

яйцо, разнообразную молочную
продукцию, картофель и овощи,
продукты переработки, мед,
грибы и другие продукты пита-
ния. Реализация шла по ценам
ниже рыночных.

Посетил ярмарку и аким Ка-
рагандинской области Ерлан
Кошанов. Он прошел по торго-

вым рядам, ознакомился с це-
нами на сельхозпродукцию, по-
общался с производителями и
покупателями. Главу региона
интересовали вопросы каче-
ства продукции и цены реали-

зуемых продуктов питания,
довольны ли организацией  яр-
марки и ценами люди. 

В сопровождении акима рай-
она Шагурашида Мамалинова

аким области обошел в том
числе и торговые палатки
Бухар-Жырауского района.

Кроме организованной тор-
говли, бухаржыраусцы при-
везли на ярмарку ставший уже
традицией, фестиваль “Баурсак
шоу”. Здесь силами Доскей-
ского, Новоузенского, Петров-

ского, Уштобинского сельских
округов и поселка Ботакара был
накрыт щедрый благотвори-
тельный дастархан. Пышная
выпечка, пироги, булочки, чак-
чак и, конечно же, баурсаки, все
это было аккуратно расфасо-
вано по пакетам, одноразовым
тарелкам сотрудниками район-
ного отдела занятости и соци-
альных программ, чтобы все
желающие могли отведать уго-
щения, попробовать их и при
желании унести лакомства с
собой.

Самым ходовым товаром на
осенней ярмарке стали мясо и
овощи. Эти продукты раскупа-
лись большими партиями.
Мешки с картофелем, капустой,
луком, морковью, мясо загру-
жались на тележки, кто-то нес
большими пакетами сам. 

По данным руководителя от-
дела сельского хозяйства Ма-
ната Курмангалиева, наш район
представил на ярмарку 168,9
тонны разнообразной продук-
ции. В том числе: говядины 5
тонн, конины 1,2 тонны, сви-
нины 2,2 тонны, баранины 2
тонны, мяса птицы 3,5 тонны,
молочной продукции 1 тонну,
картофеля 104 тонны, овощей
50 тонн, товарного яйца 125
тысяч штук.

В целом же, как сообщил в
интервью руководитель Управ-
ления сельского хозяйства
области Сагынжан Апакашов,
на ярмарку аграрии выставили
410 тонн своей продукции. По
его словам, общая стоимость
всей продукции – 185 миллио-
нов тенге. При этом цены были
ниже рыночных. 

Хорошо расходился карто-
фель крестьянского хозяйства
«Нур Адил» из села Жаната-
лап. На ярмарку сельчане при-
везли 30 тонн отборного
картофеля по цене 50 тенге за
килограмм. Также свой карто-
фель реализовали на ярмарке
ТОО «Лайф Актив», ТОО
«КарСХОС им А.Ф.Христенко»
и другие. А за продукцией пти-
цефабрики «Караганды кус»

стояла очередь. Яйцо разной
категории реализовывалось по
ценам от 180 тенге за десяток.
Также рядом свою продукцию
предлагало горожанам еще
одно птицеводческое предприя-
тие нашего района - ПТФ «им.
Карла Маркса». Большое коли-
чество мяса привезли фермер-
ские хозяйства района. К
примеру, КХ «Дауир» привезли
на ярмарку 400 килограммов
конины и 50 килограммов казы.
Реализатор этой продукции
Кайрат Шакиров рассказал, что
торговля идет хорошо. Мясо и
казы пользуется спросом у по-

купателей. Цена 1550 и 1800
соответственно.

В соседней палатке бойко
торговали говядиной за 1300
тенге. Представители КХ «Бе-
реке» ярмаркой довольны.
Продавец мяса Бига Асанова
сказала, что обязательно будут
участвовать и в следующей яр-
марке.

Доволен торговлей и Иван
Федоров из села Ботакара.
Иван вместе с семьей брата
взяли в родном селе под ого-
родничество 20 гектаров земли.
Организовав семейный бизнес,
Федоровы занялись выращива-
нием овощей. На ярмарку они
привезли больше тонны отбор-
ных томатов. Помидоры по
цене 180 тенге за кило расходи-
лись как жареные пирожки. По-
купатели, дождавшись своей
очереди за сочной и свежей
продукцией, накладывали ее в
пакеты сами, на свой выбор. 

Иван Федоров участвовал и в
первой ярмарке. Но нынешняя,
говорит товаропроизводитель,
лучше. Людей больше и про-
дукция реализуется более ак-
тивно. Собственно
выращенных овощей еще
много, так что хватит и еще на
одну ярмарку, тем более, что
покупатели нашей продукцией
довольны, подчеркнул овоще-
вод.

Слова Ивана Федорова под-
твердила одна из покупатель-
ниц.  Жительница города
Татьяна Олеговна Нечаева, по-
купая помидоры, сказала, что
сама является дачницей. Но в
этом году урожай был испорчен
градом. Поэтому пожилая жен-
щина очень довольна ярмар-

кой, где купила не только то-
маты, но еще и капусту, мор-
ковь, картофель, мясо и мед,
все по приемлемым ценам, чем
осталась довольна.

Рядом  шла загрузка на те-
лежку нескольких мешков кар-
тофеля, лука и капусты.
Горожанка Надежда Белова,
жительница района Михай-
ловки, рассказала, что ходит на
ярмарку ежегодно. Это очень
удобно, сразу можно купить все
что нужно, сделать запасы на
долгую зиму. Капусту я взяла по
50, лук по 45, рыбу купила по
350, а  свинину за 1100 тенге за
кило. Спасибо нашим сельча-
нам и организаторам ярмарки,
сказала женщина.

Хорошо откормленные на вид
тушки гусей, уток и индоуток
продавал Ерлан Сарсенбеков
из личного подворья Ростов-
ского сельского округа. Разве-
дением птицы мужчина
занимается много лет. Гуси про-
давались по 1600 тенге за ки-
лограмм, утки - 1300. Торговля
шла хорошо. Ерлан не скупился
перед покупателями, делал
скидки на свой товар.

- Уступите гуся подешевле? 
– Конечно, берите по 1550. -

Услышали мы диалог у при-
лавка. Пока покупатель Марат
Ильяшев с супругой выбирали
гуся, мужчина успел рассказать

нам, что уже купил картофель и
лук по приемлемым ценам. Те-
перь выбирает мясо. Марат
сказал, что в прошлом он сам
выходец из сельской местно-
сти, поэтому знает не пона-
слышке, каким трудом
достается производство сель-
скохозяйственной продукции.
Поэтому передал низкий по-
клон всем сельчанам за их
труд.

Также из Ростовского сель-
ского округа мы встретили на
ярмарке продукцию ИП Сало-
вой. Это домашний творог раз-
ной жирности, сметана,
сливочное масло, адыгейский
сыр, и даже аппетитные соле-
ные грузди. 

Словом, на ярмарке было что
выбрать и купить.

Ну, и конечно же, какая яр-
марка без песен и веселья. Тра-
диционно это праздник для
всех. Поэтому кроме продажи
сельхозпродукции, районы-
участники привезли на ярмарку
и своих артистов с культурными
программами. От нашего рай-
она на сцене для горожан свои
концертные номера показали
Зауре Толеубаева, Жоламан
Кошжанов, Лариса Сабитова,
Мадина Шарманова, Азамат
Амантайулы, Уаш Темирбек и
другие исполнители.

Следующая ярмарка про-
дажи экологически чистой и ка-
чественной сельхозпродукции
состоится в областном центре
10 ноября.

Т.КУРБАНОВА 
Фото Д.Кузмичева 

и Д.Торжанова

За строкой Послания
Наш главный ресурс – это люди

Самое главное заключается в том, что все Послание Главы го-
сударства пронизано заботой о человеке. Оно целиком и пол-
ностью направлено на улучшение благосостояния наших граждан.

Самая главная проблема, волнующая каждого казахстанца, это наше будущее, уверенность в
завтрашнем дне.

Содержание Послания из года в год ставит перед нами смелые задачи. И в этом году оно тоже
является насыщенным. Нынешнее Послание представляет собой развернутую программу, ка-
сающуюся реализации объявленных Главой государства планов. В каждой идее Послания, в каж-
дой строке и цифре ощущается твердая уверенность Главы государства, опирающегося на четко
рассчитанную стратегию национального развития, а главное, на поддержку политики всем наро-
дом.

Дальновидная политика Главы государства направлена на повышение инновационного потен-
циала экономики, призывает максимально развивать систему профессионального образования,
коммунальную сферу

Наш главный ресурс – это люди. Фактически нынешнее Послание направленно на то, чтобы бу-
дущие поколения казахстанцев жили в процветающей, развитой стране.

Коллектив ТОО «Ботакара жылу» ставит перед собой цель по качественному и своевременному
предоставлению коммунальных услуг населению.

Б.АМАНЖОЛОВ,
руководитель ТОО «Ботакара жылу»

Вторая по счету, из запланированных в
этом году трех осенних сельскохозяйствен-
ных ярмарок «Ауыл береке-2018», прошла в
минувшую субботу в областном центре.

В этом году ежегодная традиционная сель-
скохозяйственная ярмарка проходит на
улице Олимпийской, за стадионом «Шах-
тер». Первая состоялась 20 октября, вто-
рая прошла 27, а третья, завершающая
будет проходить 10 ноября. Во всех трех яр-
марках наш район принимает активное уча-
стие.
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В Генпрокуратуре
обсудили проблемные

вопросы в сфере
тарифообразования на
электричество и тепло

24 октября 2018г.
Астана. На коллегии ге-
неральной прокуратуры
под председатель-
ством Кайрата Кожам-
жарова обсуждены
вопросы состояния за-
конности при формиро-

вании тарифов на электро-,
теплоэнергию.

В работе приняли участие Помощник Президента – Секретарь
Совета Безопасности Габит Байжанов, первый заместитель
председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев, руководи-
тели центральных госорганов и предприятий-монополистов.

Открывая заседание, генеральный прокурор напомнил участ-
никам о поручении Главы государства принять комплекс мер по
недопущению роста тарифов на услуги ЖКХ и естественных мо-
нополий, озвученном в октябрьском Послании. 

«Президент потребовал обеспечить прозрачность ценообра-
зования и эффективный мониторинг за деятельностью монопо-
листов. Вопрос тарифов очень чувствителен для населения,
поскольку затраты на коммунальные услуги в семейном бюджете
являются существенной статьей расходов», - подчеркнул К.Ко-
жамжаров.

Он отметил ряд системных проблем, характерных сфере та-
рифообразования, в том числе ненадлежащий государственный
контроль со стороны Министерства энергетики и национальной
экономики.

Проверками установлено, что многие электростанции страны
долгое время работали по необоснованным тарифам, привед-
шим к росту цен на электроэнергию для потребителей.

Завышали тарифы энергопередающие и снабжающие органи-
зации, что позволило им извлечь доход в размере 29 млрд.
тенге.

К примеру, «Астанаэнергосбыт» при формировании тарифа
указал, что будет приобретать электроэнергию по одной цене, а
фактически покупал её в 2 раза дешевле.

В результате с жителей столицы излишне взыскано 2,6 млрд.
тенге. 

По аналогичной схеме действовали снабженцы в Атырауской,
Алматинской, Актюбинской, Кызылординской и Восточно-Казах-
станской областях, где ими необоснованно получен 1 млрд.
тенге.

Мерами прокурорского реагирования монополистами уже ком-
пенсировано 5 млн. потребителям порядка 13 млрд. тенге.

Снижены тарифы на электроэнергию и тепло в 14 регионах.
Если ранее в городе Капшагай за тепло в однокомнатной квар-

тире оплачивали порядка 9,5 тыс. тенге, то после принятых мер
стоимость снизилась в 4,5 раза до 2,2 тыс. тенге. 

Имеют место факты неэффективного использования госу-
дарственных средств при установке населению приборов учета
тепла. 

Так, в жилых домах г.Сарань Карагандинской области в 2015
году за 215 млн. тенге установлено 274 тепловых счетчика, в то
время как в городе отсутствует центральное теплоснабжение.
По данному факту проводится досудебное расследование.

Всего по результатам проверки за допущенные нарушения на-
казаны 15 должностных лиц, с монополистов взыскано 159 млн.
тенге штрафа, заведено 10 уголовных дел.

В завершение генеральный прокурор обратился к руководи-
телям субъектов естественных монополий, призвав их пере-
строиться и почувствовать социальную ответственность перед
обществом.

«Сосредоточение значительной части энергоактивов в ваших
руках не дает вам право пренебрегать интересами потребите-
лей. С учетом правозащитной функции, органы прокуратуры на
системной основе будут держать на контроле вопросы тарифо-
образования», - резюмировал К.Кожамжаров.

По итогам коллегии принят ряд конкретных рекомендаций, на-
правленных на повышение уровня прозрачности тарифообразо-
вания. 

Пресс-служба 
Генеральной прокуратуры РК

Акиматом сельского округа
был организован круглый стол
с участием специалистов аки-
мата, учителей СШ им.К.Сат-
баева и местным населением. 

Айгуль Мукарамовна озву-
чила основные пункты Посла-

ния Президента РК, такие как
рост доходов населения, по-
вышение качества жизни. Ка-
чество медицинских услуг
является важнейшим компо-
нентом социального самочув-
ствия населения.

Глава государства считает
необходимым разработать и
принять Закон « О статусе пе-
дагога». Он должен пред-
усмотреть все стимулы для
учителей и работников до-
школьных организаций, сокра-

тить нагрузку, оградить от не-
предвиденных проверок и не-
свойственных функций.

Также с программой развития
продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства
«Еңбек» выступила специалист
центра занятости Меркенова
Зарина Сергалиевна. Она рас-
сказала о возможности бес-
платного обучения и
микрокредитовании для малого
бизнеса,о трудоустройстве на
вакантные рабочие места, о мо-
лодежной практике.

Участники круглого стола го-
ворили, что чувствуют боль-
шую поддержку со стороны
Главы государства. Коллектив
СШ имени Сатпаева с вооду-
шевлением воспринял слова
о необходимости принятия за-
кона о статусе педагога, кото-
рый бы предусматривал
стимулы для деятельности
преподавателей.

Д.КАППАСОВА,
библиотекарь

КГУ «СШ им.К.Сатбаева» 

Сегодня, по словам Главы го-
сударства, именно бизнес соз-
дает новые рабочие места,
обеспечивает большую часть
казахстанцев доходами. По-
этому в стране нужно формиро-
вать стабильные источники
роста бизнеса, стимулировать
частные инвестиции, обеспечи-
вать свободу рынка.

Что касается сферы предпри-
нимательства, для нас долго-
жданным стало объявление
налоговой амнистии для биз-
нес-представителей с 2019
года. То есть теперь, если пред-
приниматель уплатит основной
налог, он освобождается от
уплаты пени и штрафов. Для
предпринимателей это отлич-
ная поддержка.

Также Глава государства в
своем Послании сообщил, что
действие программы «Дорож-
ная карта бизнеса» продлева-
ется до 2025 года, ежегодно
будет выделяться по 30
млрд.тенге. А это – новые рабо-
чие места, новые субъекты

предпринимательства.
Например, в рамках принятой

в 2010 году «Дорожной карты
бизнеса» в нашей области
одобрено 1462 проекта на
общую сумму 167, 8
млрд.тенге. В том числе за 8
лет реализации программы со-
хранено 71 456 рабочих мест и
открыто 20 408 новых.

Глава государства в новом
Послании отметил, что реали-
зация программы поддержки и
развития бизнеса будет про-
должена до 2025 года, в ре-
зультате по республике
планируется открыть 22 тысячи
дополнительных рабочих мест,
что особенно важно для трудо-
устройства населения. Этим и
ценно для нас Послание.

Не может не радовать то, что
Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев поручил повы-
сить защиту бизнеса от
неправомерного администра-
тивного давления, угроз уголов-
ного преследования. 

«Правительству нужно при-

нять действенные меры по со-
кращению теневого оборота в
экономике как минимум на 40
процентов на три года. Чтобы
бизнес смог работать с чистого
листа, поручаю с 1 января 2019
года приступить к проведению
амнистии для малого и сред-
него бизнеса», - сказал Нурсул-
тан Назарбаев.

Несомненно, Послание
Главы государства, призываю-
щее  поддерживать местных то-
варопроизводителей и
продвигать их продукцию, при-
даст новый стимул работе
наших предпринимателей.

Все задачи, указанные в По-
слании, очень важны и акту-
альны на сегодняшний день и
напрямую соприкасаются с ра-
ботой палаты предпринимате-
лей «Атамекен», которую
осуществляет «Атамекен» в
течение 5 лет. В целом, в сего-
дняшнем Послании много ново-
стей. Теперь наша задача –
вместе с госорганами присту-
пить к их реализации. Самое
главное, есть поддержка госу-
дарства, остается только рабо-
тать на результат.
Поставленные амбициозные
задачи мы сможем совместно
осуществить с местными госу-
дарственными органами, от
курса действий которых напря-
мую зависит состояние бизнес-
климата региона. 

Ернар КУЛЬПЕИСОВ,
директор палаты

предпринимателей 
Карагандинской 

области

Участники круглого стола
«Послание Президента - на
улучшение благосостояния Ка-
захстана» с воодушевлением
обсудили курс, нацеленный
прежде всего на рост благосо-
стояния населения. 

Приглашенные специалисты
акимата, молодежь села обме-
нявшись мнениями, едино-
гласно одобрили обороты
масштабной социальной мо-
дернизации, предложенной
Н.Назарбаевым.

В своём выступлении глав-
ный специалист аппарата
акима Елюбаев.Т.А. отметил,
что выступление Главы госу-
дарства стало ярким свиде-
тельством социальной
направленности всех реформ,
определены актуальные во-

просы социально-экономиче-
ского развития страны и за-
дачи по дальнейшему
повышению благосостояния
казахстанцев. Что большое
внимание Елбасы уделяет
приоритету «здоровая нация»,
отмечая, что некачественные
товары, в том числе продукты
питания, одежда, игрушки,
представляют большую угрозу,
именно поэтому «надо создать
единый комитет по контролю
за качеством услуг, который
должен сконцентрироваться на
вопросах медицины, питания и
услуг».

Не могло  не порадовать по-
ручение Президента о  повы-
шении заработной платы. Это
огромная поддержка для
людей труда. Защита прав тру-

дящихся, усовершенствование
механизма их социальной за-
щиты – это основное направ-
ление Послания. Ведь,
социальная защита человека
напрямую связана с его зар-
платой. А благодаря  увеличе-
нию минимальной зарплаты,
увеличатся реальные доходы
миллионов казахстанцев. 

Библиотекарь села К.Мука-
шева в своем выступлении от-
метила, что Глава государства
большое внимание уделяет
молодежи и что 2019 год объ-
явлен Годом молодежи, также
заострила внимание на зада-
чах, поставленных перед обра-
зованием в свете Послания
«Рост благосостояния казах-
станцев: повышение доходов и
качества жизни» и отметила,
что в 2019 году будет разрабо-
тан закон «О статусе педа-
гога».

Участники встречи выразили
активную поддержку идеям
Главы государства.

К.МУКАШЕВА,
библиотекарь

Работают ИПГ
Встреча с жителями села Акбель

19 октября в Акбельский сельский округ с разъяснением
очередного Послания Президента Республики Казахстан
Нурсултана Абишевича Назарбаева приезжали руководитель
отдела внутренней политики А.М.Жексенбаева и специалист
центра занятости З.С.Меркенова.

За строкой Послания

Палата приступила к реализации
положений Послания

В Послании Президента Казахстана
Нурсултана Абишевича Назарбаева мы
видим важнейшие приоритеты социально-
экономического развития нашей страны.
Послание традиционно содержит
конкретную программу развития страны по
всем направлениям. В нынешнем Послании
все задачи тесно связаны с бизнесом,
отвечают его актуальным проблемам и
являются приоритетными в деятельности
«Атамекен». 

Увеличатся реальные доходы
Вся республика активно обсуждает
инициативы, выдвинутые Лидером нации в
Послании от 5 октября 2018г. Не осталась
в стороне и модельная библиотека села
Петровка. 
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