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1-желтоқсан - Тұңғыш Президент күні

Елге тұтқа, бұқараға
құт - Елбасы

Əлем елдерінің шоғырында Қазақстан
атты дербес мемлекеттің пайда болғанына
биыл 27 жыл толып отыр. Тəуелсіздік жо-
лында дербес мемлекеттің азаматтары бір-
неше алғышарттарды жүзеге асырып, 1
желтоқсан күні Қазақстан халқының тұңғыш
Президентін сайлап, егемендікке енді ғана
қол жеткізіп, ел ертеңін Нұрсұлтан Əбішұлы
Назарбаевқа зор сеніммен тапсырып еді.

«Бүгінгі ұрпақтың өмірі дəуір мен дəуір, ғасыр мен ғасыр алма-
сып, заман өзгеріп жатқан тұсқа тура келді. Біз осы күнге арып-
ашып, жадап-жүдеп, шаршап-шалдығып, талықсып, сеңдей
соғылысып, тентек қойдай теңселіп, ақылымыздан, жадымыздан,
санамыздан айырыла жаздап жеттік. Құдайға шүкір, Алла көзіміз-
дің жасын көріп, тілегімізді беріп, басымыздан бақ тайған, қан жы-
лаған зар заманымыз артта қалып, жаңа дəуірдің, жаңа заманның
есігін аштық» деп, Мырзатай Жолдасбеков айтқандай, тарих тағы-
лымында талай қиындықты басынан өткерген халықтың ширек ға-
сырдан астам уақыт бұрын жасаған таңдауы алдамай, Елбасы ел
сенімін ақтап келеді.

(Жалғасы 3-ші бетте)

Кадровое назначение
В отделе внутренней политики

новый руководитель
Решением конкурсной ко-

миссии и распоряжением
акима района Арғын Кайра-
тұлы Теміржанов назначен
руководителем ГУ «Отдел
внутренней политики
Бухар-Жырауского района».

А.Теміржанов родился 24 января 1991 года
в г.Караганда. Образование – высшее, в 2012
году окончил КарГУ им.Е.Букетова по специ-
альности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2013 году ведущим специалистом
канцелярии Шахтинского городского суда, с ноября 2013 по июль 2016
года работал главным специалистом отдела организационной работы
ГУ «Аппарат акима Бухар-Жырауского района».

С июля 2016 года и до нынешнего назначения руководил службой
управления персоналом (кадровой службой) аппарата акима района.

Соб. инф.

Құрметті аудан тұрғындары!
Сіздерді мемлекеттік мерекеміз – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнімен

құттықтаймыз!
Тұңғыш Президент күні – Тəуелсіз Қазақстан тарихындағы ерекше күн.  Еліміздің Прези-

денті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың бейнесі өз халқына, өз Отанына қызмет етудің жа-
рқын үлгісі болып, тарихқа əлемдік ауқымдағы көрнекті саясаткер ретінде танылады. 

Қазақстан өзінің əлеуметтік-экономикалық жəне саяси дамуымен 27 жыл əлемдік үрдістер
арнасында еркін дамып келеді. Өз жетістіктерімен, қоғамдық-саяси өмірдегі тың жаңалық-
тарымен дараланған еліміз əлемдік қауымдастықты мойындатып, соған лайықты орын
алып отыр. 

Осы салтанатты күні сіздерге зор денсаулық, амандық, сүйікті Отанымыздың игілігі жо-
лында жаңа жетістіктер тілейміз!

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

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем Первого Президента Республики

Казахстан!
День Первого Президента – особый день в истории независимого Казахстана. Первый Пре-

зидент нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаев навсегда вошел в историю как вы-
дающийся политик мирового масштаба, вся деятельность которого является ярким
примером служения своему народу, своей Родине. 

27 лет Казахстан в своем социально-экономическом и политическом развитии идет в русле
мировых тенденций. Своими достижениями, глубокими преобразованиями в общественно-
политической жизни наше государство заслужило признание мирового сообщества и заняло
в нем достойное место.

В этот торжественный день желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых свер-
шений и достижений во благо любимой Родины! 

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

Құрметті прокуратура органдарының
қызметкерлері мен ардагерлері!

Сіздерді кəсіби мерекелеріңіз – Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының құ-
рылған күнімен құттықтаймыз.

Қадағалау органдары əрқашан мемлекеттің күші мен əділдігін бейнелейді. Тəуелсіздік жыл-
дары құқық қорғау органдары өзінің дамуы мен қалыптасуының лайықты жолынан өтті,
прокуратураның беделі, оның əлеуметтік маңыздылығы бірнеше есе өсті.

Қазақстанның құқықтық саясат тұжырымдамасында прокуратура органдары құқық қорғау
жүйесінің өзегі болып табылады. Бұл жоғары мəртебе сіздерге барлық құқық қорғау қызме-
тін үйлестіру бойынша жауапты міндетті жүктейді.

Сіздерге мемлекет ісіне қосқан үлестеріңіз, мамандықтарыңызға адалдықтарыңыз үшін
алғысымызды білдіріп, қызметтік міндеттеріңізді одан əрі табысты атқаруларыңызға тілек-
тестік білдіреміз. Зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз.

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

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем образования органов проку-
ратуры Республики Казахстан. 

Надзорные органы всегда олицетворяли силу и справедливость государства. За годы не-
зависимости правоохранительные органы прошли достойный путь  развития и становле-
ния, многократно возросли авторитет прокуратуры, ее социальная значимость. 

В Концепции правовой политики Казахстана органы прокуратуры являются ядром право-
охранительной системы. Этот высокий статус возлагает на вас ответственную задачу по
координации всей правоохранительной деятельности.

Благодарим вас за вносимый вклад в дело государства, верность долгу и желаем вам
дальнейшего успешного выполнения служебных обязанностей, крепкого здоровья, благо-
получия в ваших семьях. 

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

Присвоены
почетные звания

На внеочередной, 29 сессии районного мас-
лихата депутаты своим решением едино-
гласно поддержали представление акима
района о присвоении звания «Почетный
гражданин Бухар-Жырауского района» ве-
теранам труда Арбабаеву Токену Арбабае-
вичу и Алимову Габдулсагату.

Обе кандидатуры были предварительно рассмотрены на со-
ответствующей комиссии и поддержаны большинством голосов.

У каждого из представленных на почетное звание – богатый
жизненный опыт, насыщенная биография, каждый внес большой
личный вклад в развитие нашего района, отмечалось в выступ-
лении заместителя акима района А.Акпановой, которая ознако-
мила депутатов районного маслихата с биографическими
данными кандидатов.

Церемония вручения удостоверения звания «Почетный граж-
данин Бухар-Жырауского района» Т.Арбабаеву и Г.Алимову тра-
диционно пройдет в торжественной обстановке на День
независимости страны.

А.ЖУМАКАЕВА
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Хабарландыру Объявления
Хабарландыру

Энергия беруші ұйымдардың электр энергиясын беру тарифтерінің өзгеруіне байланысты
«Расчетный сервисный центр» ЖШС тұтынушыларға 2018 жылғы 1 желтоқсаннан бастап
электр энергиясының бөлшек сауда қызметіне бағалардың төмендеуі туралы хабарлайды.

1.12.2018 ж. «Расчетный сервисный центр» ЖШС тұтынушыларына электр энергиясының
бағасы:

Объявление
В связи с изменением тарифов энергопередающих организаций на передачу электриче-

ской энергии, ТОО «Расчетный сервисный центр» уведомляет своих потребителей о сниже-
нии цены на услуги розничной реализации электрической энергии с 1 декабря 2018 года. 

С 1.12.2018 года цена на электроэнергию для потребителей ТОО «Расчетный сервисный
центр» составит:

«Расчетный сервисный центр» ЖШС
«Расчетный сервисный центр» ТОО

Счет на оплату №35

В МАГАЗИНЕ «УНИВЕРСАЛ»
ПО АДРЕСУ: П.БОТАКАРА, УЛ.БУХАР ЖЫРАУ, 68 А,

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ С БОЛЬШИМ АССОРТИ-
МЕНТОМ ТОВАРОВ.

ЖДЕМ НАШИХ СТАРЫХ И НОВЫХ КЛИЕНТОВ.
№861

Продается недвижимость
Продается 4-х комнатный дом в п.Ботакара, ул.Бухар

жырау, 126. Имеется центральный водопровод, санузел
совмещенный, пластиковые окна, телефон, интернет,
спутниковая тарелка.

Цена 3 700 000 тенге. Торг уместен.
Обращаться по тел.: 2-13-71, 8-775-132-40-40.
№822

*   *   *
Продается 3-х комнатная квартира в п.Ботакара, ул.Айтеке

би, 19, кв.8. Благоустроенная, ремонт не требуется. Углярник в
подвале.

Обращаться по тел.: 8-702-686-36-14, 52-7-87.
№863

*   *   *
Продается 3-х комнатный дом в п.Ботакара, ул.Сат-

паева, 33. Имеется гараж, огород, сарай. Цена 3 500 000
тенге.

Обращаться по тел.: 8-775-823-69-31, 8-701-458-06-
31.

№866

*   *   *
Продается дом в п.Ботакара, ул.Бухар жырау, 47. Име-

ется 2 скважины, большой огород, сеновал, новый сарай,
два гаража, летняя кухня, баня, теплица. В доме ванная
комната и туалет, паровое отопление, пластиковые окна,
спутниковое ТВ, Интернет, ОТАУ-ТВ.

Цена договорная.
Обращаться по тел.: 2-16-24, 8-775-434-21-01.
№875

Разное
Снимем дом в п.Ботакара, с последующим выкупом. Жела-

тельно ближе к центру, со всеми удобствами.
Обращаться по тел.: 8-701-475-475-2, 8-702-974-09-41

(WhatsApp).
№857

*   *   *
Продам недорого газовую плиту (3-х конфорная), стенку-

горку, ручной сепаратор, откормленных баранов.
Обращаться по тел.: 2-11-86 (звонить после 19.00), 8-775-

302-18-48, 8-776-173-70-93.
т/н

Открыто
наследственное дело

После смерти Ниязбекова Рамазана Асимбековича,
умершего 29 июля 2018 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Кунуспековой Марал Амангельдиевне (лицензия
№0000454 от 10.05.2006 года) по адресу п.Ботакара,
ул.Казыбек би, 49 Б (здание ЦОНа), рабочий телефон: 2-
22-26.

№860

*   *   *
После смерти Утебековой Каукен, умершей 9 июля 2018

года, открыто наследственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Кунуспековой
Марал Амангельдиевне (лицензия №0000454 от
10.05.2006 года) по адресу п.Ботакара, ул.Казыбек би, 49
Б (здание ЦОНа), рабочий телефон: 2-22-26.

№864

*   *   *
После смерти Жуманиязова Сагындыка, умершего 23

января 1995 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кунус-
пековой Марал Амангельдиевне (лицензия №0000454 от
10.05.2006 года) по адресу п.Ботакара, ул.Казыбек би, 49
Б (здание ЦОНа), рабочий телефон: 2-22-26.

№870

*   *   *
После смерти Арбабаевой Ляззат Аниановны, умершей

9 марта 2007 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кунус-
пековой Марал Амангельдиевне (лицензия №0000454 от
10.05.2006 года) по адресу п.Ботакара, ул.Казыбек би, 49
Б (здание ЦОНа), рабочий телефон: 2-22-26.

№871

Районный совет ветеранов искренне скорбит по поводу смерти
ветерана труда Петровского с\о 

Дмитриева Михаила Ивановича
и выражает глубокие соболезнования родным и близким по-

койного

Аудандық ардагерлер кеңесі Ғ.Мұстафин кентінің тұрғыны,
еңбек ардагері 

Құлмағамбетов Мырзахан Ақпашұлының
қайтыс болуына байланысты, марқұмның отбасы мен туған-

туыстарының қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады

Еске алу
Əрбір əулеттің тіршіліктің түрлі соқпақтарында жүріп, қиындықтарды

жеңіп, ұрпақ өрбітіп, өмір жолы арқылы өзгелерге үлгі болатын үлкендері
болады. Міне, осындай жан  біздің жеңгеміз Мақпуза Меңдібайқызы Ша-
хаева. Ол - жанының жылуын өз балалары, жақын-жуықтары, барша адам-
дарға төккен адам. Ақ халатты абзал жан өзінің қызмет еткен ортасына
сыйлы, абыройлы болатын. Ол кісіден ем алған адамдар тез арада жазы-
лып, қолының шипалылығын адамдарға аңыз қылып айтып жүретін. Осы
кісінің аналарын емдеген шарапатымен қаншама бала өмірге келді, қан-
шама адам науқасынан айықты. Біздің жеңгеміз - осындай адам болатын.   

30-қарашада жеңгеміздің тал бесіктен жер бесікке түскеніне 40 күн
толды. Ауыр науқас артына қаратпады, мəңгілік мекеніне алып кетті. Міне,
алғашқы қар да түсіп, зиратын жылы көрпесімен жапты.      

Біздің жүрегімізде ол кісінің жарқын бейнесі мəңгілікке сақталады. Жа-
самаған жасын жұбайы, балалары, немерелері жасасын, əрбір арайланып
атқан ақ таңдары шаңырағына тек жақсылықтар, денсаулық, шаттық пен
береке əкелсін дейміз. Төрдегі орыны ойсырап тұрған аяулы жанымызды сағынамыз, оның əрбір
сөзі, мейірімі, жанашырлығы бізге жетпей тұр. 

Қош бол жеңге, асқар таудай панамыз,
Қалды артыңда өміріңнің жалғасы. 
Ұлың, қызың, асыл жарың, туысың,
Елің риза ісіңе, жұртың еске алады. 
Асыл бейнең мəңгі есте қалады. 
Жер бесігіңізде алаңсыз жатыңыз, аяулы жеңге. Жатқан жеріңіз торқа, жаныңыз пейіште болсын!

Сағына еске алушылар: Шахаевтар əулеті
№868

Қош болыңыз, бəрімізге қымбат жан!
Қара жер өзінің қойнына асыл жар, аяулы ана, мейірімді əже, ағайын-туғандарына жанашыр Мақ-

пуза Меңдібайқызы Шахаеваны алып кетті. 
Əр адам тағдырын өзі жасайды. Мақпуза Меңдібайқызы отбасында жүрегінен мейірім төгілген

мейірімді ана, жарына жанашыр жан болса, жұмысында ақ халаты аққұба жүзіне жарасқан, қолы ши-
палы, дауысы мейірімге толы, нағыз дəрігер деген атқа сай болатын. Ол кісінің адамды емдеген ке-
зінде өзінің өмірінен сыр шертіп, ұлағатты сөздер айтқаны, жалпы адамның өз денсаулығына қалай
қарау екенін кеңес қылып, емдеген адамының жан-жүрегін қозғағаны ұмытылар ма?!

Күндер ұшқыр, өте береді. 30 қарашада осынау ардақты да аяулы жанның жер көрпесін жамы-
лғанына 40 күн толды. Көзі тірісінде ел-жұртына қамқор, көпшіл жан болатын. Сол үшін де халық
арасында беделді əрі құрметті адам болды. Енді аяулы жанды сағынышпен еске алудан басқа дəр-
меніміз қалмады. 

Қабіріңіздің басы нұрланып, жатқан жеріңіз жарық болсын!
Адамнан арман қалған ба, 
Айтар көп мына жалғанға.
Жанымызды қояр жер таппай,
Сағыныш жасы тамғанда. 
Жоқтайды сізді қауымың,
Туысқан, туыс, бауырың.
Ойсырап қалды-ау орының,
Сіз туып-өскен ауылдың.
Апатай, туған анашым,
Бейіштен тұрақ табарсың.
Тағдырдың салған жандардың
Жазамыз қалай жарасын?

Сағына еске алушылар: жұбайы Серғазы, балалары Аққу, Сапар, келіні Лейла,
немерелері-жиен немересі Мейіргүл, Мөлдір, Мағжан, Ғалымжан

№867
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Одан кейін тарату комис-
сиясы құрылып, тарату тəр-
тiбi мен мерзiмi белгiленедi.
Тарату комиссиясы құрылған
кезден бастап заңды тұлға-
ның мүлкiн жəне iстерiн ба-
сқару жөнiндегі өкiлеттiк
соған ауысады. Тарату ко-
миссиясы сотта таратыла-
тын заңды тұлға атынан
əрекет етедi. Тарату комис-
сиясы заңды тұлғаны тарату,
сондай-ақ оның кредиторла-
рының талаптарын мəлiмдеу
тəртiбi мен мерзiмi туралы
ақпаратты Қазақстан Рес-
публикасының барлық ау-
мағына таралатын мерзімді
баспасөз басылымдарында
жариялайды. Талаптарды
мəлiмдеу мерзiмi тарату ту-
ралы хабарландыру жария-
ланған кезден бастап екi
айдан кем болмауы тиіс.

Заңды тұлғаның тараты-
луын мемлекеттік тiркеу ту-
ралы өтiнiш тiркеушi органға
заңды тұлғаның тараты-
лғаны туралы ақпарат жа-
рияланған күннен бастап
кемінде екі ай өткен соң ұсы-
нылады. Табиғи монополия
субъектiсi қызметiнiң тоқта-
тылуын мемлекеттік тiркеудi
тiркеушi орган табиғи моно-
полиялар салаларында бас-
шылықты жүзеге асыратын
уəкiлеттi органның алдын
ала келiсiмiмен жүзеге асы-
рады. Заңды тұлғаны тарату
тəртібін бұзушылықтар анық-
талған кезде, сондай-ақ та-

ратылатын заңды тұлғаның
есептік тіркеуден шығарыл-
маған филиалдары (өкілдік-
тері) болған, есепке алу
мемлекеттік кіріс органда-
рында жүргізілетін берешегі
болған не мемлекеттік кіріс
органдары берешегі туралы
көрсетілген мəліметтерді
ұсынудан бас тартқан, мұн-
дай заңды тұлға Салық ко-
дексінде айқындалған
тəртіппен міндеттемелерді
орындамаған жағдайларда,
тіркеуші орган заңды тұлға
қызметінің тоқтатылуын мем-
лекеттік тіркеуден бас тарту
туралы шешім шығарады.

Тарату негiздемесi бо-
йынша заңды тұлға қызметi-
нің тоқтатылуын мемлекеттік
тіркеу үшін:

1) нысан бойынша өтiнiш;
2) заңды тұлға мүлкiнің

меншiк иесiнiң немесе мен-
шiк иесi уəкiлеттiк берген ор-
ганның не құрылтай
құжаттарымен уəкiлеттiк бе-
рiлген заңды тұлға органы-
ның заңды тұлға мөрiмен (ол
болған кезде) бекемделген
шешiмi;

3) заңды тұлғаның тараты-
луы, кредиторлардың талап-
тарды мəлiмдеу тəртiбi мен
мерзiмдерi туралы ақпарат-
тың Əділет министрлігінің
ресми баспасөз басылымда-
рында жарияланғанын рас-
тайтын құжат;

4) заңды тұлғаның мөрiн
(ол болған кезде) жою ту-

ралы құжат;
5) шағын жəне орта кəсіп-

керлік субъектілері болып
табылатын заңды тұлға-
ларды қоспағанда, заңды
тұлға қызметінің тоқтаты-
луын мемлекеттік тіркегені
үшін бюджетке тіркеу алымы
төленгенін растайтын түбір-
тек немесе өзге де құжат;

6) құрылтай құжаттары
ұсынылады.

Өтінішті сондай-ақ “элек-
трондық үкімет” веб-порталы
арқылы сканерленген ата-
лған құжаттарды тіркей от-
ырып интернет-шлюз
арқылы тіркеу алымын төлеп
беруге болады.

Заңды тұлғаны таратылған
деп санау жəне заңды тұлға
өз қызметiн тоқтатты деп бұл
жөнінде мəліметтер Бизнес-
сəйкестендiру нөмiрлерiнiң
ұлттық тiзiлiмiне енгiзiлген-
нен кейiн есептеледi.

Көрсетілген қызметтің нə-
тижесі болып ХҚКО арқылы
жүгінілген кезде басшының
қолы жəне тіркеу органының
мөрі басылған заңды тұлға-
ның қызметi тоқтатылғаны
туралы бұйрық болып табы-
лады, ал өтініш портал
арқылы келген  жағдайда
бұйрық электрондық-цифр-
лық қолмен куəландыры-
лады.

Бұқар жырау
ауданының 

əділет басқармасы 

Хабарландыру
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Қазақстан

Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2018 жылғы 3 қыркүйектегі №336 қаулысына сəйкес Қазақстан Республикасының Əділет
министрлігі 2018 жылғы 10 қазандағы №17525 «Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №290 бұйрығына өзгерістер енгізу
туралы «Жер учаскесін сату немесе жер учаскелерін жалдау құқығын беру (конкурстар,
аукциондар) ұйымдастыру жəне өткізу ережесін бекіту туралы, соның ішінде электронды
түрде», «Бұқар жырау жаршысы» газетінің 2018 жылғы 22 қыркүйектегі №36 (1277) «Бұқар
жырау жаршысы» газетінде жарияланған ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді
ауылшаруашылығы мақсатында пайдалану құқығына конкурс электронды түрде жəне
2018 жылғы 10 қарашадағы «Бұқар жырау жаршысы» газетінде жарияланған конкурстың
нəтижелері №43 (1284) жарамсыз деп танылды.

Конкурстың комиссиясы

Объявление
В соответствии с Приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан-

Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 сентября 2018 года №366,
зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 октября 2018 года
№17525 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 31 марта 2015 года №290 «Об утверждении Правил организации и
проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права
аренды земельного участка, в том числе в электронном виде»,  конкурс на право аренды
земельных участков сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства, объявленный в газете «Бұқар жырау жаршысы» 22 сентября 2018 года №36
(1277) и итоги конкурса, опубликованные в газете «Бұқар жырау жаршысы» 10 ноября
2018 года №43 (1284), считать недействительными.

Конкурсная комиссия

Круглый стол 
23 ноября  в районном филиале палаты

предпринимателей проведен круглый стол
на тему: «Профилактика и предупреждение
пожаров на сельскохозяйственных объ-
ектах» с участием директора филиала па-
латы предпринимателей Азыханова Ж.Х., с
приглашением руководителей отделов сель-
ского хозяйства, предпринимательства и
промышленности, сельхозтоваропроизво-
дителей района. 

С информацией о проводимых профилактических мероприятиях
по предупреждению пожаров на объектах хозяйствования высту-
пил начальник отдела по ЧС района, полковник гражданской за-
щиты Н.Интуев. 

Он отметил, что за истекший период 2018 года на сельскохо-
зяйственных объектах района произошло 5 пожаров. Во втором
полугодии 2018 года запланировано 43 проверки по особому по-
рядку, в том числе 16 сельскохозяйственных объектов. На данный
период проверено 6 объектов с выявлением многочисленных на-
рушений норм и правил пожарной безопасности, по которым со-
ставлены административные протоколы. Руководителям объектов
указано обратить особое внимание на состояние пожарной без-
опасности и принятие необходимых мер по устранению и недопу-
щению подобных нарушений.  

Также в период проведения пожарно-технического обследова-
ния данных объектов в целях недопущения пожаров в обязатель-
ном порядке проводятся инструктажи и беседы с работниками
объектов. 

В ходе мероприятия обсуждены вопросы о произошедших по-
жарах на данной категории объектов с разбором их причин, рас-
смотрены вопросы проведения проверок по особому порядку. По
всем интересующим участников мероприятия вопросам даны
разъяснения, предусмотренные действующим законодательством.

По итогам мероприятия принято решение о продолжении про-
филактической работы по обеспечению пожарной безопасности
на объектах сельского хозяйства.

Ш.НУРСЕЙТОВ,
главный специалист ОЧС Бухар-Жырауского района

капитан гражданской защиты

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 января 2018 года вступил в действие

новый Налоговый кодекс, в котором зало-
жены основы налогового администрирова-
ния электронной торговли.

Для целей налогообложения, подпунктом 65) статьи 1 Кодекса
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» опреде-
лено понятие электронная торговля товарами.

Электронная торговля товарами – это предпринимательская
деятельность по реализации товаров физическим лицам, осу-
ществляемая посредством информационных технологий через
интернет-магазин и (или) интернет-площадку при одновремен-
ном соблюдении следующих условий:

- оформление сделок по реализации товаров осуществляется
в электронной форме;

- оплата за товары производится безналичным платежом;
- наличие собственной службы доставки товаров покупателю

(получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляю-
щими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую
деятельность.

Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 88 Налогового кодекса
налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере
электронной торговли товарами, подлежат постановке на ре-
гистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществ-
ляющего отдельные виды деятельности.

При этом постановка на регистрационный учет в качестве на-
логоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятель-
ности – электронная торговля товарами, производится на
основании уведомления о начале или прекращении деятельно-
сти в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные
виды деятельности.  

Данное уведомление представляется в налоговый орган не
позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельного
вида деятельности.

Направление уведомления должно осуществляться в Управ-
ление государственных доходов по месту нахождения индиви-
дуального предпринимателя либо юридического лица на
бумажном носителе либо через государственную базу дан-
ных «Е-Лицензирование» (далее – ГБД ЕЛ).

В целях налогового администрирования НП Налоговым кодек-
сом предусмотрено следующее: согласно проекту, зарегистри-
рованный НП выбирает форму представления сведений либо
путем выписки электронной счет-фактуры (далее - ЭСФ) по каж-
дой оформленной сделке (ежедневно) либо посредством пред-
ставления сведений для налогоплательщиков – ежегодно. При
этом в случае принятия НП решения о выписке ЭСФ, обязатель-
ства по представлению формы сведений о заключенных сделках
не возникают.

На основании полученных сведений от НП, банков второго
уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды бан-
ковских операций, лиц, осуществляющих пересылку, перевозку,
доставку товаров при электронной торговле товарами, а также
выписанных НП ЭСФ, будет производиться автоматизированный
камеральный контроль по соблюдению подпункта 65) статьи 1,
пункта 3 статьи 293 Налогового кодекса, подпункта 2) статьи 33
Закона.

Управление государственных доходов

Заңды тұлғаның
таратылуын мемлекеттік

тіркеу
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 49 бабына сəй-

кес заңды тұлға мүлкiнің меншiк иесінің немесе меншiк иесi уəкi-
леттiк берген органның, сондай-ақ құрылтай құжаттарында
осыған уəкiлеттiк берiлген органының шешiмi бойынша заңды
тұлға кез келген негiз бойынша таратылуы мүмкiн. Заңды тұлға
мүлкiнің меншiк иесі немесе заңды тұлғаны тарату туралы
шешiм қабылдаған орган бұл туралы заңды тұлғаларды тiркеудi
жүзеге асыратын əдiлет органына, тіркеу орны бойынша мемле-
кеттік кіріс органына дереу жазбаша түрде немесе электрондық
цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, интернет-ресурс арқылы
хабарлауға мiндеттi.



(Продолжение. Начало в
№45).

Из ранних художественных
работ Чокана привлекают вни-
мание две акварели – «Ак-
шомчи» и «Джатак». В них
прослеживаются черты буду-
щего Валиханова-художника:
пристальный интерес к окру-
жающим бытовым деталям,
стремление даже в маленьком
этюде создать выразительный
живой эпизод из жизни простых
людей, при этом связать реаль-
ную жанровую сценку с поэти-
ческим образом родной
природы.

Основную часть акварелей и
рисунков юного Чокана состав-
ляют топографические пейзажи
его родных мест, схемы и карты
районов Убагана и Сырымбета,
виды родной усадьбы. Все ри-
сунки, выполненные в это
время, собраны в одной тет-
ради и названы «Зарисовки,
сделанные во время каникул в
ауле».

Большой исторический инте-
рес вызывают изобразительные

схемы казахских кыстау и
жайлау, где воспроизведен
район озера Убаган – люби-
мого места Чокана. Картогра-
фические работы
Ч.Валиханова – своеобраз-
ные художественные про-
изведения, исполненные с

высоким профессиональным

мастерством и особым графи-
ческим изяществом.

В 1856 году Валиханов про-
вел первую научную работу по

изучению быта казахов Боль-
шой орды и киргизов, что рас-

ширило не только научный, но
и тематический диапазон его
художественного творчества.
Зарисовки Валиханова отли-
чаются строгой документаль-
ностью и тесно связаны с его
изысканиями по этнографии и
фольклору, древними верова-
ниями, являются наглядной ил-
люстрацией к его
исследованиям. Так в его твор-
чество входит пейзажный и бы-

товой жанры в их тесной взаи-
мосвязи. Подлинной монумен-

т а л ь н о с т ь ю
отличаются его аква-
рели, изображающие
вершины и ледники
Кунгея и Терскея, рель-
ефы Джунгарского и
Заилийского Алатау,
сырта Хан Тенгри, па-
норамные дали реки
Или с видами окружаю-
щих ее гор Алатау, Бу-
гулы, Торайгыр.

Заметное место за-
нимает портретная жи-
вопись: портреты
исторических лиц и
простых людей, вос-
производящих типаж
народов Средней Азии
и Казахстана: «Бурам-

бай»; «Сартай би»; «Киргиз в
ярком халате»; «Казахи Боль-
шой орды»; своих родных и
близких: «Портрет дяди Чокана
Канходжи»; групповой портрет
братьев, пронизанный глубоким
психологизмом; друзей и спут-
ников в экспедициях: портрет
Г.Н.Потанина, известного путе-
ш е с т в е н н и к а
Е.П.Ковалевс¬кого и других.
Обращает на себя внимание
оригинальный набросок каран-
дашом «Казахи Большой
орды». Быть может, это эскиз
задуманного автором монумен-

тального полотна. В единой
композиции даны фигуры пят-
надцати казахов – это многофи-
гурная композиция, в которой
уверенно изображены отдель-
ные персонажи, наделенные
индивидуально-психо¬ло¬гиче-
скими чертами.

Немало зарисовок восточных
женщин – «Женщины Иссык-
Кульских киргизов», «Каш-
гарка», «Казашки у юрты».
Выполненные с натуры, они до-
стоверно передают характер-
ные черты внешнего облика
киргизских женщин. Фиксируя
подробности быта, одежды,
жизненного уклада народов,
Ч.Валиханов достигает в рисун-
ках подлинной художественной
образности.

Сохранилось много рисунков,
изображающих различ-
ные архитектурные па-
мятники: мавзолеи
Жубан-Аны и Айтбу-
лата на р. Сарысу, Бо-
тапая на р. Нура и мн.
др. 

Значительный инте-
рес Валиханов проявил
к наскальным изобра-
жениям, часто встре-
чающимся в горах
Казахстана. Особого
внимания заслуживают
зарисовки росписи, из-
вестной как Тамгалы-
тас (Каменная
писаница): «Изображе-
ния трех Будд на ска-
лах Тамгалытас»: в
центре – многоликий и

многорукий Будда Чон-Рай-Чик
(Чжан-Рай-Сик); слева – Шакль-
Муни; справа – Тан-Ла. 

(Продолжение следует)

Лариса ЗОЛОТАРЕВА, 
искусствовед, 

профессор КарГУ им.
Е.А.Букетова

На фото работы Ч.Валиха-
нова: аул Сырымбет. Усадьба
Айганым (1852г.); групповой
портрет братьев (1855г.);
Сартай би (1856г.); портрет
дяди Канходжи (1862г.).
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Этнохудожественное наследие Чокана Валиханова

Қазіргі таңдағы біздің міндеті-
міз - Президентіміздің тапсыр-
масын орындай отырып,
Жолдауда айтылғандай жаңа
заман көшіне ілесіп, өркениетті
ел болу үшін ұлттық сананы
сақтау мен өрістетудің нақты
жолдарына ұмтылу, оны іске
асыру. Алға қойылған міндет-
терді негізге ала отырып, ру-
хани даму, мəдениетіміз бен
тарихымызды ауқымды ашып
көрсете білу. Сонымен қоса са-
намызды рухани жаңғыртуға бі-
лімді болсақ қана жететініміз
айқын. Сондықтан білімді, көзі
ашық, көкірегі ояу болуға ұм-
тылу керек. 

Президент сонымен қатар
жалпықазақстандық мəдениетті
дамытуға жаңаша серпін бере-
тін белсенді, білімді жəне дені
сау азамат қалыптастыру мін-
детін қойған болатын, себебі бү-

гінгі өркениеттің даму деңгейі бі-
лімділік пен сауаттылық ұғым-
дарының мазмұны мен оны
түсінудің сара жолдарын ізде-
стіруді қажет етіп отыр. Білімді
жəне білікті болашақты тəрбие-
леу жолында мектептік білім
беру жүйесін жаңа уақыт тала-
бына орай жетілдіру, өзіміздің
ұлттық болмысымызға, негізге
алынған ұстанымдарымызға
сай құруды қажет етеді. Оның
ішінде эстетикалық тəрбие сұ-
лулық, көркем мəдениет, дəуір-
лер мен халықтардың көркем
құндылықтары, ұлттық жəне
жалпыадамзаттық призма
арқылы адамгершілік-рухани
құндылықтар қалыптастыруды
көздейді. Өнер құралдарының
көмегімен дамудың қазіргі ке-
зеңінде өзіндік санасы жаңа,
анағұрлым жоғары деңгейдегі,
тұжырымдамалы ойлауға,

əлемді тұтас көре білуге, өзінің
шығармашылық қызметінде ол
туралы құнды түсініктерді іске
асыруға, ұжымда өмір сүре бі-
луіне, əлем мəдениетімен жəне
адамдармен қарым-қатынаста
өзін көрсете білуге қабілетті
адам қалыптастыру бүгінгі күн-
нің маңызды міндеті болып та-
былады. Осы орайда мектептен
тыс қосымша білім беру сала-
сының атқарар рөлі маңызды.
Оның ішінде өнер жəне музыка
мектептерінің жөні бір бөлек. 

Ертеден келе жатқан, қа-
зағымның қанына сіңген əу-
ендерімен жас ұрпақты
тəрбиелеу мақсатында музыка
жəне өнер мектебінде сабақ бе-
ретін мұғалімдердің еңбегі зор.
Қолына енді ғана домбыра
алған бүлдіршінге алғашқы қа-
дамды қазақтың халық əндері-
нен бастап, содан кейін халық
күйлеріне көшіп оқытса, оқушы-
ның ішкі интонациясының өзі
халықтық тұрғыда қалыптаса-
тыны анық. Ал фортепианоның
сүйемелдеуімен орындалатын
қазақ композиторларының
шығармалары бір музыка мек-
тебін бітіріп шығуға жетерлік.
Сонымен қатар халық күйлері-
нің ішінде де балаға орындатуға
болатыны, болмайтыны да бар.
Оны да ескеру керек. Мысалға,
халық күйлері «Кеңес», «Көк
дөнен», «Сары өзен», «Келін-
шек», «Жастар биі», «Бозінген»

жəне т.б. халық күйлерін ба-
стама ретінде оқушыға үйретіп
барып, халық композиторла-
рына көшу ең жақсы əдістеме-
лік үрдіс. Сонымен қатар, осы
халық күйлерінің аңыздарын қа-
рапайым тілмен айтып отырып
орындатып көрсетсе, күйді түсі-
нуге оқушының талпынысы кү-
шейе түседі жəне сабақта сол
аңызды айту арқылы біз бала-
ның ұлттық тəрбие жолындағы
мақсатын айқындаймыз. 

Ұлттық тəрбие - адам тұлға-
сын өз ұлтының, халқының ла-
йықты өкілі, өз тілін, тарихын,
адамгершілік, рухани, отбасы-
лық, еңбек дəстүрлерін тасы-
малдаушы ретінде
қалыптастырады, өскелең ұр-
пақты туған жеріне сүйіспенші-
лік рухында, үлкендерді
сыйлауға, табиғатқа құнттылық-
пен қарауға тəрбиелеуге ықпал
етеді. Сондықтан да күйлердің
шығу тарихын білген өте
маңызды. Оны білген оқушы
күйдің ішкі сырын түсініп, мəнін
білген кезде орындаушылық
деңгейі де артатыны шындық. 

Халық күйлерінің аңыздарын
келтіре отырып оны оқушыға
үйрету, біріншіден, оқушының
күйді орындаудағы түсінігі, со-
нымен қатар ырғақты бойына
сіңіруі жақсы қалыптасады.
Жалпы, жан-жақты ақпаратпен
қамтылған бүлдіршін шəкірттің
болашағы да жарқын болары

сөзсіз. Күйді оқушыға үйретіп
болғаннан соң, өзіне орындатар
алдында бірінші аңызын айтқы-
зып, содан кейін тыңдауға кіріс-
сек, музыка мектебінің
оқушылары қазақ тілінің өркен-
деуіне де өз үлестерін қосатын
болады. Аңыздарды оқып, тал-
дап, түсініп айту арқылы бала-
ның тіл байлығы да артады.
Ұлттық тіл – ұрпақтан ұрпаққа
дүниетанымы мен дүниені сезі-
нуін, тұрмыс дəстүрі мен мəде-
ниетін, адамгершілік жəне
эстетикалық құндылықтар ерек-
шеліктерін жеткізудің негізгі
жолы. Осындай халық күйлері-
нің аңыздарын естіп, оны дом-
бырада орындап өскен жас
шəкірттің теледидардан небір
мəн-мағынасы жоқ кейбір бағ-
дарламаларды көріп, жетілген
басқа оқушыларға қарағанда
санасы көш ілгері болары да
сөзсіз. 

Міне, осы тұрғыда халық күй-
лерінің аңыз əңгімелері музыка
мектептерінде оқушыны тəр-
биелеудегі ең бір керек əді-
стеме болып табылады. Ұлы
М.Əуезов «Əнге - əуес, күйге -
құмар бала - жаны сұлу, өмірге
ғашық болып өседі» дегендей,
жарқын болашақты дұрыс
жолға бағыттаудағы мақсаты-
мыз айқын болсын.

Н.БОЛЬШАКЕНОВА,
балалар музыка мектебінің

домбыра бөлімінің мұғалімі 
Доскей ауылы

Халық күйлерінің тəрбиелік мəні
Елбасымыз Н.Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты
бағдарламалық мақаласында өткенімізге
баға беріліп, ой елегінен өткізіліп, рухани
даму бағытымыз айқындалған. Президент
еліміздің рухани жаңғыруына халықтың
дəстүрі мен ұлттық мəдениеті негіз болуы
тиіс екенін көрсетті. Бұл дегеніміз кешегі
мен бүгінгіні жəне ертеңімізді жалғастыру
болып табылады. 
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Защитим
детей и детство!

С 1 по 19 ноября в Кокпектинской школе
прошла информационная кампания
«Детство без жестокости и насилия»,
посвященная Всемирному дню ребенка. 
Мероприятие проводилось с целью
придания значимости празднованию
Всемирного дня ребенка, повышения
уровня правовой культуры
несовершеннолетних, уровня знаний об
основных положениях Конвенции ООН о
правах ребенка, принятой генеральной
Ассамблей Объединенных Наций 20 ноября
1989 года.

В  дни проведения акции «Детство без жестокости и наси-
лия» в школе был организован ряд мероприятий.

На информационном стенде ребята смогли ознакомиться
с информацией о проблемах, возникающих в молодежной
среде. Не осталась в стороне от акции и сборная школы по
волейболу. 

Был также проведен конкурс на лучший плакат «STOP на-
силию», в ходе конкурса школьники выразили свою позицию
по обозначенной теме: мир без насилия, жестокости дети ри-
суют в разноцветных ярких красках, а проявление жестокого
обращения к человеку видится только в черном цвете.

Психологи провели семинар «Нет насилию в семье» и при-
влекли внимание классных руководителей к вопросу обога-
щения внутреннего мира своих детей через общение;
показали классным руководителям, как можно это сделать;
вовлечь классных руководителей в игровую, совместную дея-
тельность со своим ребенком; помогли классным руководи-
телям осмыслить нравственные ценности семейного
общения, 

Заместитель директора по воспитательной работе провела
для учащихся 9 классов круглый стол «Торговля детьми –
проблема общества».

Кроме того, учащиеся посетили музей КарЛАГа. Во время
экскурсии учащиеся своими глазами могли видеть все тяготы
и унижения узников.

В школе были проведены классные часы по теме: «Дети
без обид и унижений» в 1-4 классах, «Законы  на  страже дет-
ства» в 5-11 классах, круглый стол в 9-10 классах по теме:
«Балаларды сату – қоғам мəселесі», конкурс рисунков
«Бақытты балалық шақ», «Счастливое детство», стенды по
теме: «Жизнь без насилия», «Защитим детство и детей», в 9-
11 классах провели конкурс на лучшее эссе на тему: «Бəріміз
бірге əлемді өзгертеміз», «Вместе мы изменим мир», спор-
тивный марафон «Равный равному!» среди учащихся 8-10
классов.

Во время разминок на больших переменах проводились
флешмобы «Наше счастливое детство!» среди учащихся 7-8
классов, круглый стол «Детство без насилия и жестокости», в
котором приняли участие члены «Жас улан». 

Среди  учащихся 5-8 классов социальным педагогом про-
ведено анкетирование на тему «Вымогательство». Было
опрошено 63 учащихся. Анкета выявила, что фактов вымога-
тельства в школе нет.

Проведена разъяснительная работа среди несовершенно-
летних и их родителей по вопросам профилактики правона-
рушений, соблюдения здорового образа жизни, по
профилактике употребления алкоголя и наркотических
средств, ответственности в воспитании детей, а также статьи
75 кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» и кодекса
РК «Об административных нарушениях».

Таким образом, в ходе акции проведена большая разъ-
яснительная и просветительская работа, направленная на
воспитание неприятия жестокости и на воспитание толе-
рантного отношения друг другу.

А.АКИМОВА, 
социальный педагог

Кокпектинской СШ

“Алтын күз“ мерекесі мектебі-
мізде жылдан-жылға тойланып
келе жатқан дəстүрлі мереке-
лердің бірі. Біздің Петровка орта
мектебінің қосымша білім беру
педагогы, осы жолдардың авто-
рының ұйымдастыруымен ба-
стауыш сынып оқушыларының
арасында «Күзгі марафон»
атты ойын-сауық бағдарламасы
өткізілді. Оқушылардың бар-

лығы бұл мерекеге əзірленіп
келген.

Сайыс 7 кезеңнен құралды.
Оқушылар «Мəнерлеп оқу» са-
йысында күз туралы өлең жол-
дарын оқып, өздерін
шығармашылық қырынан, ал
пазл құрастыру кезеңінде өзде-
рінің логикаларының ұшқыр-
лығын көрсете білді. Жұмбақтар
шешу мен сұрақ-жауап ке-

зеңінде тапқырлық танытып, əн
ырғағына билеу кезеңінде мың
бұрала билей жөнелді. Өлең
шығару жəне  мақал-мəтел-
дерді құрастыру кезінде оқушы-
ларды ақындық өнер жағынан
байқадық. Əр бөлімнің бар-
лығына да сайыскерлеріміз қы-
зығушылық танытып, өте
жоғары деңгейде ат салысты.
Əрбір сынып өздерінің ерекше-
лігімен көзге түсе білді. Алдағы
уақыттарда тəрбиелік іс-шара-
ларға осылай белсенді түрде
қатысып жүрсе деген тілегіміз
бар.

Айнұр УТЕБЕКОВА,   
Петровка  орта мектебі

Денсаулық апталығына бай-
ланысты көрме Доскей ауылы-
ның «Ақбота» бөбекжай-
бақшасында өтті. Көрме ата-

аналармен бірігудің нəтиже-
сінде үлкен жауапкершілікпен,
шығармашылықпен жасалды.
«Қолдан жасалған бұйымдар»

сайысына барлық балалар
белсене қатысты. Саусақтары-
нан өнер тамған бүлдіршіндер
əртүрлі заттардан мүсін жасап
əкелді. Əр бала спорттағы ар-
манын осы көрме арқылы біл-
дірген. Балалардың  əртүрлі
заттардан жасалған бұйым-
дары көздің жауын алып, үлкен
еңбекпен жасалған көрмеге
балалар мен ата-аналардың
қызығушылықтары одан əрі
арта түсті.

Анар ОМАРОВА, 
«Ақбота» 

бөбекжай-бақшасының
тəрбиешісі

На другой день учащиеся
побывали на книжной вы-
ставке «Книга – зеркало
души». Библиотекарь Мусабе-
кова Т.Н. и учитель русского
языка Пискунова Л.Н. пока-
зали нам книги с интересными
рассказами, книги великих
классиков, призывая читать
эти произведения. Мы погово-
рили о пользе книг, что они
нам дают.

В пятницу ученики посмот-
рели притчи. В них описыва-
лись духовные ценности,
такие как любовь, добро, но и
зло. Одна притча была про

Любовь, которой помогло
Время, показывая, что Время
и Любовь неразлучны. 

Вторая «Притча о двух Вол-
ках», которые живут в нашей
душе, олицетворяя добрую
сторону души и злую. У них
идет вечная борьба, но побе-
дит тот Волк, которого ты
вскормишь своими поступ-
ками.

Мероприятия, в которых мы
приняли участие, помогли нам
еще раз задуматься о челове-
ческих ценностях.

Карина АЛИПЕНКОВА, 
ученица 7 класса

Волховской СШ

Байқадам орта мектебінде
12-23 қараша аралығында 1-
желтоқсан - дүниежүзілік
ЖИТС-ке қарсы күнге
арналған іс-шаралар
ұйымдастырылды.

Іс-шара барысында мектеп оқушылары
арасында  «XXІ ғасыр індеті», « Шынық-
саң, шымыр боларсың!» атты  спорттық
сайыс, «Бұзылу - оңай, түзелу қиын» атты
мақал-мəтел сайысы, «Біз нашақорлыққа
қарсымыз!» акциясы,«Зиянды заттардан
аулақ болайық!» тақырыбында бейнеро-

ликтер көрсетіліді.
Мектебіміздің 5-сынып оқушылары бар-

лық сыныптарды аралап, зиянды заттар-
дан аулақ болуға шақырып, үндеу
тастады. Осы шара барысында  салауатты
өмір салтын ұстануға байланысты спорт-
тық ойындар ойнатылды. 

Спорттық ойынға 5-6-сынып оқушыла-
рынан құралған 2 топ қатысты. Ойын өте
қызықты өтті.  Оқушыларға салауатты өмір
салтын насихаттайтын видеороликтер
көрсетілді. 10-11 сынып оқушылары ара-
сында мектеп психологі «ЖҚТБ/АҚТҚ де-
геніміз не?» тақырыбында дөңгелек үстел
ұйымдастырды. Оқушылар өз ойларымен

бөлісіп, жаңа ақпараттармен танысты. Со-
нымен қатар, оқушылардан « Психикаға
əсер ететін белсенді заттар» тақырыбында
сауалнама алынды.

Ұлтымыздың туын биік ұстай отырып,
еліміздің  болашағы жарқын болуы үшін
қазірден бастап салауатты өмір салтын
ұстанып, зиянды əрекеттерден аулақ бо-
лайық!

К.САҒАНАЕВА, 
С.ҚАБКЕНОВА,

тəлімгерлер
Ж.КҮНБАЗАРОВА,
мектеп психологі

Байқадам орта мектебі

Күзгі қызықты ойындар
Сұр бұлт, түсі суық, қаптайды аспан,
Күз болып дымқыл тұман жерді басқан,- деп
Абай атамыз айтқандай, күз айы
мошылықтың, байлықтың мезгілі. 

«Денсаулық жəне спорт» көрмесі
Денсаулық - адам баласының басты
қазынасы, асқан байлығы, өмірінің тірегі,
оны бағалай білуге үйрету, жас ұрпақ
бойына салауатты өмір салтын
қалыптастыру болып табылады.
Көрме - белгілі бір қоғамның немесе жеке
адамның материалдық жəне рухани
жетістіктерін көпшілікке көрсету үшін
жасалады.

День общечеловеческих
ценностей

В течение нескольких дней в Волховской школе проходили
различные мероприятия, посвященные Дню человеческих
ценностей.
На «Уроке доброты» вместе с учителем самопознания
Богородской С.Б. учащиеся говорили о дружбе,
взаимопонимании, размышляли о чувствах людей. С заданиями
справлялись быстро: нужно было соединить пословицы,
написать наилучшие пожелания, приклеив их к «Ромашке
счастья». Все что мы прочувствовали на «Уроке доброты»,
изобразили на рисунках.

Еліміздің болашағы - салауатты өмір салтында
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Мереке қарсаңында өткізіл-
ген салтанатты шарада адал-
дық пен əділеттілікті паш етер
форма киген аға-əпкелеріміз
елім-жерім деп соққан жүрек-

теріне қолдарын қойып Əнұра-
нымызды шырқады. Өздеріне
жүктелеген абыройлы мін-
детті асқан жауапкершілік-
пен орындап жүрген
сақшыларымызды марапат-
тамас бұрын сөз алған по-
лиция басқармасының
бастығы, полиция полков-
нигі Мадияр Менисов: 

- Тəуелсіз мемлекеттің ір-
гетасын қалаушы Н.Назар-
баев - барлық
қазақстандықтар мен ха-
лықаралық қоғамдастық мо-
йындаған ғаламдық
бастамалардың бастау-
шысы, отандастарымыздың
құқықтары мен бостандық-
тарының қорғаушысы, елді
кемел келешекке жетелей-
тін игі істердің қолдаушысы.
Осы атаулы мейрамда мем-
лекетімізге одан əрі өрлеу мен
өркендеуді, əрбір қазақстан-
дыққа мол табыс, бақыт пен

дəулет тілеймін,- деген құттық-
тау тілегін арнады. 

Бұл күні қызметтік міндетін
абыроймен атқарып, осы са-
лаға саналы ғұмырын арнаған
Дəулет Қабыкенұлы Мажитов
ағамызды құрметті зейнет де-

малысына салтанатпен шыға-
рып салған əріптестері ерен
еңбегі үшін алғыс айтып, зор
денсаулық пен қажымас қай-
рат тілей отырып, ұжым аты-

нан Құрмет грамотасын, гүл
шоқтары мен сыйлық табы-

стап, əріптестері Е.Пугонен
мен Ж.Тлеубаев ізгі тілектерін
арнады. 

Өздерінің өнегелі тəжірибесі
мен жастарымызға үлгі болып
жүрген ішкі істер саласының
ардагерлерінен құралған аға
буын өкілдері - Серғазы Иска-
ков, Қайрат Сарсенов, Сергей
Личманға “Ерен еңбектері

үшін“ медальдары табы-
сталды. Аға буын өкілдерінен
қызмет барысында, да өмірлік
тəжірибеде де өнегелі тəрбие
алып жүрген жас сақшылары-

мыз Архат Көлбаев, Сұлтан
Əміржанов, Асан Адамбеков,
Аян Ермекбаев, Үмітбай Те-
мірлан, Болатбек Тұрсынбек
алғыс хатпен марапатталды.  

«Мінсіз қызметі үшін» І дə-
режелі медальмен Мадияр
Менисов, Жасұлан Шаймер-
денов, Александр Неб, ІІ дə-
режелі медальмен Асқар
Баспаков, Вадим Светлич-
ный, Əлия Кабжанова, Бақ-
сұлтан Бейсенов, Асхат
Сейтпеков, Жасұлан Тлеу-
баев, Саят Жариков, Тлектес
Маханов, Қуандық Жакенов,
ІІІ дəрежелі медальмен Асхат
Бакишев, Виктория Канина,
Руслан Бахраев, Марғұлан
Абдикаримов, Азамат Ары-
станбеков, Елхан Смаилов,
Асанəли Ақпанбаев, Айгерім
Смаилова, Ерлан Жанашев,

Жібек Жанибекова, Нұрбол
Сүлейменов, Медет Отыншин,

Сəкен Бисмильдин, Ербол
Қыздарбеков, Арман Секишев,
Дмитрий Абермет марапат-
талды. 

Жылжымалы «Зерде» бей-
немобилінің «Самал» тобы
мен Саян Мұхамедқали кешті
əуезді əндерімен əрлесе, өз
ісін, өз мамандығын, əріпте-
стерін екінші отбасым деп бі-
летін сақшылардың жанұясы
бір-бірін ду қол шапалақпен
қолдап отырды.  

Жылдар бойы атқарған қыз-
метінің жемісін көретін уақыт
келіп, құрметті зейнет демалы-
сына шыққан Д.Мажитов қы-
зығы мен қиыншылығы қатар
жүретін бұл салаға риза екен-
дігін жеткізді. 

Полиция басқармасы ба-
стығының орынбасары, поли-
ция подполковнигі Берік
Көпбаев марапаттауға ие бо-
лған барша қызметкерлерді
құттықтап, ізгі тілегін арнады.
Мереке болсын, мейрам бол-
сын біздің тыныштығымыз
үшін жан аямай қызмет етіп
жүрген ішкі істер саласының
қызметкерлері мерекелік бағ-
дарлама аяқталысымен өз жұ-
мыстарына қайта кірісті. 

Б.ЖАКЕШОВА
Д.Торжановтың суреттері

Елге қалтқысыз
қызметі үшін

Встреча накануне
праздника

В преддверии государственного праздника
- Дня Президента Республики Казахстан в
отделе №2 «Центр обслуживания
населения» Бухар-Жырауского района
филиала НАО «Государственная
корпорация» Правительство для граждан»
состоялось торжественное мероприятие.

Коллектив ЦОНа совместно с районным филиалом партии
«Нур Отан» и районным молодежным ресурсным центром про-
вели встречу, на которой был показан видеофильм «Назарбаев
– человек эпоха».

Всех присутствующих поздравили руководитель ЦОН №2 Ах-
метрашид Калиевич Мамалинов, председатель общественного
Совета по противодействию коррупции, районного филиала пар-
тии «Нур Отан» Ш.Курбанов. 

В организационных моментах встречи активное участие при-
няла представитель МРЦ Анастасия Малышева. 

Поздравляя сотрудников ЦОНа, организаторы встречи отме-
тили огромные достижения Казахстана под руководством Пре-
зидента Нурсултана Абишевича Назарбаева, его заслуги перед
народом Казахстана. 

За годы независимости нашей страной был проделан большой
путь. Мировое сообщество знает нас как ответственного парт-
нера. Мы сформировали прочную экономическую основу. Бла-
годаря мудрой политике Елбасы, народ Казахстана, живет и
работает в дружбе и согласии, сплоченности и уважении друг к
другу.

Т.КУРБАНОВА

Құттықтаймыз!

Спорт шеберлігіне
үміткер шықты

Қарашаның 26-29 күндері Осакаров
ауданында Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президентіне арналған Қарағанды
облысының Кубогі өтті. Жекелей жəне
командалық есепте өткен спорт
додасында Бұқар жырау ауданының құрама
командасы жақсы нəтижелерге қол
жеткізіп, командалық есепте 3-ші орынға
табан тіреді.

Жаттықтырушы Ерлан Құрманғалиев жүргізетін балалар жəне
спорт мектебінің тоғызқұмалақ сыныбының шəкірті, бірінші тақ-
тада ойнаған Санжар Ашрепов ұстаз үмітін ақтап, 1-орынды ие-
ленді. Облыстық сайыста бас жүлдені қанжылаған Санжар осы
жүлдесімен спорт шеберлігіне үміткер дəрежесін қорғап шықты. 

Сонымен қатар, команда құрамында үшінші тақтада ойнаған
Əділхан Төлегенов 2-ші орынды, екінші тақтада ойнаған Дінмұ-

хамед Болат 3-орынды иеленіп қайтты. Аудан құрамасының
қыздар тобын апарған Березняк орта мектебінің ұстазы Ердос
Төлеген шəкірттері Торғын Кенжеқызы, Жансая Хуатбек, Мөл-
дір Нұртай да командалық есепте биіктен көріну үшін өз үле-
стерін қосып бақты. 

Аудан орталығында тоғызқұмалақ сыныбының ашылғанына
биыл бес жыл толса, еңбектің нəтижесі енді көрініп жатыр.
Жеңімпаздарды құттықтай отырып, алдағы уақытта да спорттық
жетістіктерге қол жеткізген ұл-қыздарымыздың қатары арта
берсе дейміз.

Ал, Санжар Ашреповке Шымкент қаласында өтетін Қазақстан
Республикасының Кубогінде сəттілік тілейміз.

Н.ƏБІКЕЕВА

Президент күні қарсаңында өз қызметтік міндетін атқаруда
адалдық танытып, қоғамдық тəртіп пен ел тыныштығын қо-
рғау жолында қажырлы еңбек етіп жүрген сақшыларымыз мара-
патталды. 

Ерлік пен қаһармандықтың, намыс пен қызметтік парыздың
асқақ бейнесін көрсетіп жүрген ішкі істер саласы қызметкерле-
рінің біздің қоғамда алар орны қашанда биік əрі мəртебелі. Қоғам-
дағы тəртіп, азаматтардың тыныштығын, біздің өміріміздің
қауіпсіздігін сақтау жолында қырағылық танытып жүрген ішкі
істер саласының қатарында өжеттілігі мен табандылығы, ел
алдындағы борышына адал мамандар жетерлік. 
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Бүгінде Ақтөбе жалпы білім
беретін орта мектебінде му-
зыка пəнінен сабақ беретін Ақ-
марал апай атына заты сай,
əппақ маралдай керілген сұлу
ана, аяулы жар, шəкірттерін
өнерімен баули білген ұлағатты
ұстаз.

Бүгінде өз биігінен өткеніне
қарап, өз өмір жолы жайлы
былай тебіренеді:

- Мен Нұра ауданының Заха-
ровка ауылында дүниеге кел-
дім. Заманның талабы болса
керек, ата-анамның ұйғаруы-
мен тоғыз айлығымда Ынтымақ
ауылында тұрған атам мен
əжемнің қолына жіберіпті.
Содан осы өлкеде алғашқы сы-
ныпқа барып, сегіз жылдықты
тəмамдап, Тəттімбет атындағы
училищеге домбыра сыныбына
оқуға түстім. Училищеде 3-кур-
ста оқып жүргенімде Алматыда
өткен І Домбырашылар конкур-
сына қатысып, екінші орын ие-
лендім, - дейді. Кейін оқу орнын
тəмамдаған жас қыз Құрма-
нғазы атындағы консервато-
рияға оқуға түсіп, 1982 жылы
Ақтөбе ауылының тумасы
Жаңабай Абилов есімді азама-
тқа тұрмысқа шығады.

Отбасылық өмір мен оқуды
қатар ала жүріп, тұңғышы Қым-

батты өмірге əкеледі. Консер-
ваториядағы оқуын сырттай
аяқтап, ауылдық Мəдениет
үйінде көркемдік жетекші, ди-
ректор болып жұмыс жасайды.
Осы жылдары екінші баласын
құшағына басады. 

- Ауыл балаларын музыкаға,
өнерге баулу арқылы олардың
түрлі қырларын ашуға мүмкіндік
туады. Осыны бірнеше рет
айтып, жазып жүріп, 1987 жылы
Ақтөбе ауылында Березняк
өнер мектебінің филиалы ре-
тінде домбыра, прима, форте-
пиано сыныптарын аштық.
Мектепте мен домбыра сыны-
бын жүргізсем, Кəрібай Жапан-
баев, Күмістай Түсіпова сынды
əріптестерім прима, фортепиа-
нодан сабақ берді, - дейді Ақ-
марал апай. 

Осылай 10 жыл бойы ауыл
жастарын өнерге баулыған
шағын ұжым шаңырағы 1997
жылы жабылады. Ақмарал
апай мектепке қайта оралып,
содан əн-күй сабағын, домбы-
радан факультатив жүргізіп ке-
леді. 

Бүгінде зейнеткерлікке
шығуға дайындалуда. Осы
жылдар ішінде өзінің де, өзгенің
де баласын өнерге баулыған
Ақмарал апайдың шəкірттері

жолын қуып, өзі де еңбегінің
жемісін көруде. Аудандық, об-
лыстық, республикалық, тіпті

халықаралық конкурс-фести-
вальдерге шəкірт қатыстырып,
түрлі алғыс хат, құрмет грамо-
таларымен марапатталған. Өзі
ұстазға шəкіртінің жетістігінен
асқан жетістік жоқ дейді. Сол

себепті де ол кісі үшін əр шəкір-
тінің жеңісі ерекше қуаныш.
Осы жылдар ішінде ұстаз үмітін
Арафат Сағындықов, Адина
Майдина, Лаура Амрашева,
Əлия Сайлау жəне өзінің кенже
баласы Диас Бөген сияқты шə-
кірттері ақтап келеді.

Отыз жылдық педагогикалық
еңбегінің жемісі болса керек,
ауыл жастарының көбі бір күн
болса да, домбыра сыныбына

қатысып, қазақтың қара домбы-
расын ұстауды меңгерген. 
- Осы ауылдың көпшілік жа-
стары менің шəкірттерім. Ұстаз-
дық мамандықтың да
ерекшелігі сол шығар, өзің тəр-

биелеген жастардың жетістігіне
куə болып, сүрінген сəтінде
жаның ауырады, - дейді ағынан
жарылып. 

Ауыл тұрғындары да Ақма-
рал апайға үнемі құрмет, жылы
ілтипатпен қарайды. Бір əріп
үйреткенге қырық жыл сəлем
бер демекші, төрдің иесі - ұстаз
мамандығын өнермен ұшта-
стырған кейіпкеріміздің өмір
жолы осындай. 

Ана ретінде барлық махаб-
баты мен өзінің орындалмаған
армандарын кенже баласы
Диастың бойына құйған болса
керек. Кішкентай бүлдіршіннің
өнеріне ауданымыздың көпші-
лігі тəнті болып, əуезді əнін
тыңдауға ынтық. Осы уақыт
ішінде Диас та ана мен əке үмі-
тін ақтап, түрлі сайыстарда
жеңіс жалауын желбіретуде.
Өнерлі жас бүгінде Қарағанды
экономика университетінде
«Жергілікті мемлекеттік ба-
сқару» мамандығында білім
алуда.

- Ертеңгі күні өзінің жүрегі қа-
ласа, өнер əлеміне қайтып
келер. Мамандығы басқа болса
да, вокалдан сабақ алып, өнер-
ден қол үзбей келе жатыр, -
дейді Ақмарал апай.

Өнегелі ұрпақ сыйластық пен
береке тұнған əулетте өмірге
келетіні заңдылық. Бір-біріне
сен деспей, шағын ауылда шат-
тыққа толы шаңырақта жиен-
дері Мəрленді мəпелеп ғұмыр
кешуде.

Лəйім осы жарастықтарыңыз-
дан ажыратпасын.

Н.ƏБІКЕЕВА
Д.Торжановтың суреті

- Интересное было время,
молодежь часто организовы-
вала творческие концерты,
спектакли, театрализаци, к
праздникам и не только, все с
удовольствием в них участво-
вали, - вспоминает Нина Ми-
хайловна.

Вот одна такая театрализа-
ция и свела Нину Михайловну с
будущим супругом. В поста-
новке Нина Михайловна играла
секретаршу Валерия Ивано-
вича. Молоденькая девушка
сразу же приглянулась Вале-
рию Ивановичу и он стал за ней
ухаживать. Вскоре сельчане
дружно отплясывали на
свадьбе молодоженов. Это был
1965 год. 

Валерий Иванович родился в
селе Ростовка 30 октября 1943
года. В 1945 году отца перевели
в Батпак Осакаровского района,
в Актастинский МТС бухгалте-
ром. До 1960 года жили там,
потом переехали в Ростовку.
Отец работал главным бухгал-
тером совхоза, а сын - Валерий
был шофером. Потом была
служба в армии. Служил на
Украине, в Черниговской обла-
сти, в танковых частях. Армия
дала ему бесценный жизнен-
ный опыт, мужской характер,

способность преодолевать
трудности, закалила характер. 

Работа на селе не кончается
никогда. И людям нет отдыха.
Дороги как ниточки, тянутся,
ведь надо привезти в село раз-

ный груз скот, зерно или бал-
ласт. И шофер Валерий
преодолевал путь, всегда торо-

пился домой, здесь его всегда
ждали любимая жена и дочь
Марина. 

Нина Михайловна отдала
большую часть своей жизни ра-
боте в школе. Нина Михай-

ловна – «Отличник
образования Республики Казах-
стан». Односельчане о ней от-

зываются как об активном,
справедливом, честном чело-
веке. 

Занималась воспитанием
дочери, ведь глава семьи рабо-
тал от зари до позднего вечера. 

Дом для нее - смысл всей ее
жизни. Что бы она ни готовила
для семьи - было очень вкусно
потому что она вкладывала в
него частичку своей души. 

Валерий Иванович работал
шофером до 1970 года. А потом
поступил в Мичуринский сов-
хоз-техникум. Он еще не закон-
чил учебу,  когда его позвал
директор совхоза Курченко Сте-
пан Пименович, предложил
должность заведующего гара-
жом. Принял 88 единиц тех-
ники, а в апреле 1978 года сдал
120 единиц техники. Должность
эта ответственная, состояние
техники в гараже и работа во-
дителей всегда на контроле у
заведующего. Починить сло-
манный автомобиль тоже не-
просто, нужны запчасти и тогда
путем обмена они приобретали
их в дугих совхозах. Во всех
случаях жизни надо было нахо-
дить выход. И он находился
всегда. 

В 1977 году  Валерий Ивано-
вич поступил в Целиноградский
сельскохозяйственный инсти-
тут, продолжая работать заве-
дующим гаражом. Закончил он
учебу 1983 году. А в апреле
1978 года его перевели глав-
ным инженером в совхоз “Бе-
резняки”. В апреле 1985 года
был назначен директором сов-
хоза «Березняки». За годы ра-
боты Валерия Ивановича в
этом совхозе были построены
амбулатория, школа, дом куль-
туры на 300 мест, детский сад
на 140 мест, музыкальная
школа, новые животноводче-

ские базы, цех для забоя скота,
фуражный цех, баня, каждый
год строилось по 10 жилых
домов, двухэтажные дома были
подключены к центральному
отоплению. Совхоз имел до
4000 голов крупного рогатого
скота. Для его содержания заго-
тавливали сено, силос, сенаж,
выращивали картофель, кормо-
вую свеклу, различные траво-
смеси, бобовые культуры.

За годы безупречной работы
руководитель совхоза «Берез-
няки» был участником партий-
ных, районных, областных,
республиканских конференций.
Поездки, встречи... На одной из
них Валерий Иванович познако-
мился с Нурсултаном Назар-
баевым, ставшим в 1991 году
Президентом Республики Ка-
захстан. В семейном архиве
хранится фото на слете сель-
хозработников в СХОЗе. 

Потом были высшие курсы
руководителей сельского хозяй-
ства в Алматы. За добросо-
вестную работу в
агропромышленном комплексе
Валерий Иванович был неодна-
кратно поощрен грамотами.

Вот такая школа жизни у
наших сегодняшних героев.
Отдав годы молодости, все
силы семье, работе, сегодня
они находятся на заслуженном
отдыхе. Теперь времени много
на общение с детьми, внуками,
родней. Внук Юрий живет в Те-
миртау, а внучка Ольга уехала в
Томск, устроилась на работу. И
еще бабушку с дедушкой ра-
дует правнучка Василиса. 

Долгих лет вам жизни, здо-
ровья и благополучия. Пусть
каждый новый день принесет
вашей семье покой, мир, благо-
получие и процветание.

К.АХМЕТОВА 

Қоғамымызда жанымызды жақсылыққа баулитын, қашанда əр
нəрсенің əдемілігін көріп, өзгеге де көрсетуге тырысатын
жандар баршылық. Музыка əлеміне жастайынан ғашық
болып, қазақтың қара домбырасының сыйқырлы үніне өзі
ғана емес, өзгені де еліте білген жанның бірі – Ақтөбе
ауылының тұрғыны Ақмарал Мүшкетайқызы Абилова.

Счастливы вместе
Супружеская пара Роот Валерий Иванович и Нина Михайловна из
села Кызылкаин знают секрет счастливой семейной жизни.
Вместе они уже больше полвека (53 года!), идут по жизни рука об
руку, поддерживают  друг друга и не представляют свою жизнь
иначе.
Нина Михайловна родилась в селе Петровка Северо-
Казахстанской области. После окончания Карагандинского
пединститута начала свой трудовой путь в селе Ростовка,
работала в местной школе учителем русского языка и
литературы. Проработала в средней школе 13 лет, 10 из
которых была завучем по воспитательной работе. 

Ақтөбенің Ақмаралы
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Əн шалқыған кеш
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Бұл күнгі байқаудың əділқазы алқасы - аудандық мə-
дениет үйінің басшысы Р.Жұманова, аудандық мəдени-
сауықтыру бөлімінің жетекшісі З.Төлеубаева жəне
көркемөнерпаздар бөлімінің жетекшісі Азамат Аманта-
йұлы болатын. 

Елімізде бейбітшілік пен тыныштық орын алған. Тəу-
елсіздігіміздің арқасында əрбір күніміз арайлы, атқа-
рған ісіміз - жемісті. Күйбеңге толы жұмыстан соң бір
сəт əн мен күйдің тылсымына бойлап, осы екі дүбірлі
мерекеге арнайы бағдарлама жасаған мектеп ұжымы
тағы да ауызбірліктің көрінісін көз алдыға алып келді.
Қазақтың қонақжайлығын паш етіп, төрдегі үстелге ас
атасы нанды, қысқа сақталған сары қымызды əкеліп
қойды. 

Сахна - киелі орын. Бұл жерде айтылған əрбір сөз,
əрбір музыкалық номер адамның жүрегіне жол тауып,
ол адамды жақсы бастамаларға шабыттандырады. Тір-
шілік процесіндегі жағымсыз жағдайлардан арылтады.
Қанат байлап, көк аспанға ұшырып, алып кетеді. 

Жүргізушілер Аметхан Бекболат пен Гүлниса Нұрбе-

кова жиналған қауымға “той құтты болсын” айтып, ақ
жаулықты аналар көрермендерге тəттіден шашу
шашты. Бала-шаға, əжелер шашуды жинап, күйбеңге
түсті. 

Ұжымның дүбірлі аламандарға қатысып, өнерлерін

паш етуі жалғыз бұл
ғана емес. Аудан орта-
лығындағы бұл мектеп
ұжымы оқу процесінен
тыс уақытта өнер десе
алдарына жан сал-
майды, өз шаңырағы-
ның намысы үшін
сызылтып əн салады,
би билейді, сахналық
көрініс те сомдайды.
Үнемі жақсы жағынан,
алдыңғы қатардан кө-
рінгісі келеді.  

Сол кеште де ер-
азамат ұстаздар кө-
рермен алдына
хандар, билер болып
жұмсақ төсеніштерге
отырып, еліміздің тағ-

дырына жа-
у а п т ы
болды,  өт-
кенге, бо-
лашаққа көз тастады. Тəуке ханның -
дүниеде не өлмейді деген сұрағына  баба-
мыз Бұқар жырау “жақсының аты өлмейді,
əлімнің хаты өлмейді” деген жауабын ай-
тады. Осы сөздер бүгінгі күнге дейін өмір-
шеңдігін жоғалтпауда. Жақсы адамның
жақсы істері тарихымызда алтын əріптер-
мен жазылып, дəуірлер толқы-
нында өзіндік орнымен
бағаланады. 

Қазыбек бидің - манат, қанат,
санат деген не дегеніне, шабан,
жаман, сараң деген не, арам,
амал, шекер, бекер не деген сұ-
рақтарына мүдірмей, тапқырлық-
пен жауап береді. Кісі ақысын
жеген, ішіне қулық сақтау адам
бойындағы жаман əдет екенді-
гіне тағы бір көзімізді жеткізіп,
бағдарлама барысында көрер-
меніне тəрбие беріп, құлақтарға
алтын сырға тақты.   

Бұқар баба - дана, көреген
саясаткер, даланың кемеңгер
философы. Осы күні баба жыры
мен ұлағаты көпшіліктің жүрегіне
жетіп, тағы да бір таңғалтты, сүй-
сіндірді. 

Қазақ жерінде бір жағадан - бас, бір жең-
нен қол шығарып, бірлік пен татулықта өмір
сүріп жатқан 100-ден астам ұлт пен ұлы-
стың күнделікті тұрмысы - мерекелі де бе-
рекелі. Бірін-бірі үнсіз түсініп, барымен
бөлісіп, осы кезге дейін жеткен ұжым мүше-

лерінің сахнадағы əрбір қимылы мен қозғалысы көңілге
ұнамды, қонымды болды. 

Бұқар бабамыздың “Он бір тілегін” домбырамен
Аманбай Елемес орындаса, өзге ұлт өкілдері  Зарина
Аушева, Анастасия Сарычева, Ольга Кочкина мен

Татьяна Смаилова көр-
кем сөз оқыды. Осы во-
калды топ “Я казах” əнін
тамылжыта орындады.
“Шашу” бишілер тобы -
Г.Нұрбекова, Б.Жауке-
шева, А.Сыздықова,
С.Дакировалар “Ұйғыр
биін” мың бұрала биледі.
“Армандастар” əнін сегіз
өнерпаздан құрылған во-
калды тобы, “Тойбастар” күйін Аленина Виктория,
“Бақыт вальсінің“ құшағында - Б.Жанбосов, С.Аман-
гелдинова, Аметхан Бекболат, А.Ргебаева, Т.Оленич,

Қ.Жұмкенов, А.Такирова,
Ж.Бозаев, А.Сарыбаева,
Е.Нокин сынды ұстаздар
шыр айналды. “Туған жер”
əнін мектептің өнерлі
ұстазы Аметхан Бекболат
көкке шарықтатты. 

Əрбір номерге сай сах-
надағы экраннан шара
мағынасын ашатын слайд-
тар көрсетіліп отырды. Ал
“Армандастар” əніне мек-
теп ұжымының жұмыста,
одан тыс уақыттарда,
түрлі-іс шаралардағы фо-
тосуреттері, осы мектепке
еңбектері сіңген директор
Бұланбай Қалиұлы Смағұ-
ловтың, басқа да білім
беру ісі ардагерлерінің фо-
тосуреттері арқау етілді.
Осыдан-ақ ұжымның мек-
тептің негізін қалаған, онда
қажырлы еңбек еткен
адамдарды ерекше құр-

метпен естеріне алып, бас иетіндерін байқадық.  
Əн - адамның күнделікті тіршілігіне өзгеше реңк бе-

реді. Əн айтқан, оны тыңдаған адам 
бойынан ерекше жеңілдікті сезінеді, өмірге, жұмы-

сына деген құлшынысы артады. “Көтермесе көңілді кір
басады” деп халқымыз да айтады емес пе?! Əрбір но-
мерді қызыға тамашалап отырған көрермендер, атал-

мыш мектеп оқушылары мен ата-аналары
өнерпаздарды қолпаштап, жігерлерін жанып отырды.
Өз тарапынан қорытынды бөлімде сахнадағы ұстазда-
рын, жиналғандарды құрметке бөлеп, қазақтың ұлттық
киімін киген бүлдіршіндері жан-жағынан көмкеріп
тұрды. Қарапайым көрермен үшін бұдан асқан құрмет
болар ма?!  Мектеп ұжымы əрбір номерді талғаммен
іріктеп, соған сай дайындықтарын жасағаны бір қа-
рағаннан-ақ көзге көрініп тұрды. Жарайсыңдар, ұстаз-
дар!

Қ.АХМЕТОВА  
Д.Торжановтың суреттері

Қараша айының 23-жұлдызында кентіміздің Мəде-
ниет үйінде Бұқар жырау Қалқаманұлының 350 жыл-
дығына, еліміздің жүрегі - Астананың оң-солын
таныған жігіттің жасы - 20 жыл толуына орай Ю.Га-
гарин атындағы мектеп ұжымының шығармашылық
концерті өтті. Фойеде мектеп оқушыларының қол-
дарынан шыққан өнер туындылары қойылып, көрер-
мендер осы жерге келіп, балалардың

шығармашылығын тамашалап жатты. Көрме өзінің сан қырлылығымен
танылды.

Солай бола тұрғанымен, бұл
əліпбидің алғашқы нұсқасының
о баста латын тіліне этрус жəне
грек өркениеттерінен ауысқа-
нын əлем ғылымы жақсы біледі. 

Ұлттық жаңғыру бағытында
атқарылатын шаралардың бірі
ретінде Елбасының қазақ тілін
латын əліпбиіне көшіру мəсе-
лесі туралы айтқан ойлары
жұртшылықтың қолдауына ие
болып отыр. «Қазақ тілін
жаңғыртуға жағдай туғызады»

деп Елбасы атап көрсеткендей,
қазақ жазуын латын əріптеріне
көшірудің басты мақсаты - бұл
қазақ тілін дамыту үшін жаса-
лып жатқан шаралардың бірі.
Қазіргі орфографиямызды же-
тілдіру, сөзіміздің қазақ тілінің
табиғи үндесіміне сай жазы-
луын қамтамасыз ету болып та-
былады. Заман ағымына сай
тіл де үнемі дамып, сөздік құ-
рамы толыға түседі. Күнделікті
өмірде танылған барлық заттар

мен құбылыстар сол тілде сөз
арқылы қолданыс табады.

Егер осы сөздер өз ана ті-
лінде, немесе ана тілдің заңды-
лығына бейімделіп
қолданылмаса, онда кез-келген
тілдің сөздік қоры жұтаң тартып,
ол тілдің табиғи заңдылықтары
бұзыла бастайды. Барлық
уақытта да тілдің өзіндік заңды-
лықтарын ескеріп, үнемі жетіл-
діріліп отыруы керек. 

Барша əлемде ең кең тараған
тілдердің бірі - ағылшын тілі. Бү-
гінгі күн жаһандану заманында
ақпарат алмасудың жəне техно-
логияның тілі ағылшыншаға ба-
сымдық беріп отыр. Өйткені,
əлемге кең тараған ағылшын
тілі көп қолданысқа ие екендігі
белгілі. Яғни, ағылшын тілінің
бүкіл əлем бойынша ортақ түсі-
нісетін, ақпарат пен техноло-
гияны дамытуда үлкен
артықшылығы бар. Ақпараттық
технология заманында компью-

тер тілі латын тілі екені белгілі.
Латын əрпін үйрену ағылшын
тілі мен интернет тілін жетік иге-
руіне жағдай туғызады. Жас ұр-
паққа саналы да, сапалы білім
беруде жаңа əліпбидің алатын
орны ерекше. Латын əрпі негізі-
нен таңсық нəрсе емес, меди-
цина тілінде де латын əріптері
қолданылып келеді.

Бұл жаңалықтың тиімділігінің
бірі ағылшын тілі алфавиті мен
латын əліпбиінің ұқсастықтары
өте көп. Бүгінгі таңдағы ағыл-
шын тілін меңгерген жастар
үшін латын əріптерін үйрену еш
қиындық тудырмайды. Ал
латын əріптерін үйренген
оқушы  ағылшын тілін игеруде
қиналмай оқып, жаза берері
сөзсіз. Елбасымыздың «Үш
тұғырлы тіл» саясаты туралы
бастамасында қазақ тілі
арқылы ұлт болып сақталу,
орыс жəне ағылшын тілінде
əлемдік кеңістікке, халықара-
лық байланыстарға шығудың

мүмкіндіктері ашылатындығы
айтылған болатын. Бұл заман
ағымына ілесуге жасалған қа-
дамдардың бірі. Латын тіліне
көшуді де осындай қадамдар-
дың бірі екенін түсініп, санамы-
зға сіңіруіміз қажет. 

Қазіргі таңда латын əліпбиіне
негізделген жазу түрі əлемде
кең қолданысқа ие болып отыр.
Латын негізді жазу түрінің кең
қанат жаюы осы əліпбиді тұты-
нушы елдердің əлемдік өрке-
ниет пен мəдениеттегі, ғылым
мен техника, медицина салала-
рындағы жетістіктері мен өнім-
дері əсер етті. Əлем
жұртшылығының арасында
басым пайызға ие латын таңба-
сын біздің ел де қолдану
арқылы өркениетті елдермен
тереземіз теңесіп, тілімізде та-
залық орнайды деген үміттеміз.

М.НАРГЕЛОВ,
Елтай орта мектебінің
ағылшын тілі пəнінің

мұғалімі

Əлемде қалыпта-
сып жəне берік ор-
ныққан пікір
бойынша, латын
əліпбиі біздің зама-
нымыздан бұрынғы
бірінші мыңжыл-

дықтың ортасында байырғы римдіктерден
бастау алған.
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Лучшие по профессии

Поздравляя аграриев с
праздником, руководитель рай-
она отметил, что по уровню раз-
вития агропромышленного
комплекса наш район занимает
первые места в области, про-
дукция наших аграриев и пере-
работчиков известна далеко за
пределами региона.

- Глава государства всегда
подчеркивает важность того
труда, который вы вкладываете
в развитие страны. В своем
очередном Послании он опре-
делил задачу - увеличить про-
изводительность труда и
экспорт продуктов переработки
в 2,5 раза. Общими усилиями
нам предстоит еще многое сде-
лать по наращиванию объемов
сельскохозяйственного про-
изводства и улучшению каче-
ства жизни на селе, - сказал в
своем выступлении Ш.Мамали-
нов, отметив, что, несмотря на
погодные условия, в этом году
крестьяне нашего района вы-
растили и собрали хороший
урожай зерна и овощей, обес-
печив и собственную продо-
вольственную безопасность и
экспортный потенциал. 

Аким района тепло поздра-
вил аграриев с праздником, по-
благодарил за плодотворный

труд и пожелал дальнейших ус-
пехов и уверенности в завтраш-
нем дне.

Большая группа руководите-
лей сельхозпредприятий в этот
день была награждена почет-
ными грамотами.

Почетной грамотой акима Ка-
рагандинской области был от-
мечен глава КХ «Улан» Мереке
Дуйсембаев (село Акжар), по-
четные грамоты акима района
вручены председателю ПК
«Медет Агро» Жарасу Актау-
лову (с.Шешенкара), директору
ТОО «ПК им.Кирова» Андрею
Бондаренко (с.Ростовка), ди-
ректору ТОО «Караганды кус»
Вадиму Мартынюк (с.Зареч-
ное), директору ТОО «Лайф
Актив» Самату Ыдырысову
(с.Самарканд), директору ТОО
«Медео» Дмитрию Коваленко
(с.Доскей), главе КХ «Желди-
бай» Кайрату Сарлыбаеву
(с.Бухар жырау), председателю
ПК «Асыл» Ваха Зауырбекову
(с.Каражар), главе КХ «Абу»
Сакену Сармантаеву (с.Кер-
ней), главе КХ «Жалгас» Аскару
Калдыбаеву (с.Акжар), главе КХ
«Ынтымак» Толенды Шайхину
(с.Ынтымак), главе КХ «Шатан»
Евгению Апеисову (с.Акоре),
главе КХ «Болат» Куснидену

Есентаеву (с.Керней), главе КХ
«Амин» Саград Алероевой
(с.Каражар), главе КХ «Казыбек
би» Мурату Акенову (с.Бела-
гаш), главе КХ «Нурадил» Нур-
лану Ахметову (с.Жанаталап),
главе КХ «Салем» Нуржану Ра-
химбаеву (с.Новоузенка), главе
КХ «Аргын» Саяту Исабекову
(с.Тузды).

Кроме того, грамоты в этот
день были вручены руководите-
лям и специалистам сельскохо-

зяйственной отрасли: Ерсаину
Жунусову – руководителю от-
дела ветеринарии, Светлане
Морозовой – заведующей вете-
ринарным пунктом Петровского
с\о, Берику Амандосову – вете-
ринарному врачу Новоузен-
ского с\о, а также Толегену

Косикову – главному специали-
сту-государственному инспек-
тору по защите растений
территориальной инспекции.

В честь них, а также всех тех,
кто внес большую лепту в об-
щерайонный каравай, кто до-
бился значительных успехов в
животноводстве, звучали музы-
кальные номера, подготовлен-
ные артистами районного Дома
культуры и участниками худо-
жественной самодеятельности

из населенных пунктов района. 
Известные песни звучали в

исполнении квартета «Арка саз-
дары» и группы «Арман» из
п.Ботакара, Виталия Жаурова
из села Центральное, Арайлым
Схак из села Байкадам, Алии
Тукентаевой из п.Кушокы. Зал

тепло приветствовал громкими
аплодисментами дуэт Баур-
жана Ермухамбетова и Жази-
раш Байминдиновой,
исполнивший попурри из из-
вестных кюев. Яркими стали
танцевальные номера в испол-
нении ОХА «Эдельвейс», ан-
самбля «Гульдер», «Шугыла»,
танцевальной группы из села
Шешенкара.

А.ЖУМАКАЕВА
Фото Д.Торжанова

Кездесуге «Нұр Отан» пар-
тиясы аудандық филиалы тө-
рағасының бірінші орынбасары
М.Нұрланов, аудандық ішкі
саясат бөлімі басшысының
міндетін атқарушы А.Смаи-
лова, жастар ресурстық орта-
лығының директоры
Е.Құрашев, «Бұқар жырау жа-
стары» қоғамдық бірлестігінің
төрағасы Ж.Мақышев, аудан-
дық жұмыспен қамту орта-
лығының, кəсіпкерлік жəне
өнеркəсіп бөлімінің маман-
дары қатысып, өз тақырыпта-
рына қатысты
жаңашылдықтармен бөлісті.

- Президентіміз «Жастардың
барлық санатын қолдауға ар-
налған шараларды толық қам-
титын əлеуметтік сатының
ауқымды платформасын қа-
лыптастыру керек» деп, келесі
жылды «Жастар жылы» деп
атауға тапсырма берді, - деген

А.Смаилова кездесуге қатысу-
шыларды алдағы жылға қойы-
латын мақсат-міндеттермен
таныстырды. 

Аудан жастарының қоғамдық
өмірге белсенді қатысып, өзде-
рінің мақсат-міндеттерін жү-
зеге асыруы үшін мемлекет
тарапынан барынша жағдай
жасалуда. Мысалы, кəсіпкер
боламын десең, несие алып,
кəсібіңді аш, білікті маман бо-
луға ынталы болсаң, жастар
тəжірибесі арқылы жұмысқа
тұрып, тұрақты қызметке орна-
лас. Осы жəне өзге де өзекті
тақырыптар жөнінде жастар
ресурстық орталығының бас-
шысы Е.Құрашев тоқталып,
жұмыспен қамту орталығының
маманы З.Жексенбаева
«өнімді еңбек жəне жаппай кə-
сіпкерлікпен қамту» бағдарла-
масының бағыттарымен,
кəсіпкерлік бөлімінен Д.Құтжа-

нов кəсіп ашудың қыр-сыры-
мен таныстырды. 

Айта кету керек, атаулы
бағыттағы кездесулердің өтуі
бірінші емес. Осыған дейін де
жастарды жұмысқа орнала-
стыру, қоғамдық ортада қалып-
тастыру мақсатын көздеген
бірқатар кездесулер өткізілген
жəне өткізіліп келеді. Бір өкі-
ніштісі, атаулы мəселеге кел-
генде кейбір сала мамандары,
жастардың өздері де тартын-
шақтап қалады.

«Екі қолға бір күрек» деп
еңбек етуді ойламаған азамат-
тардың ертеңгі күні өз орында-
рын табуы екіталай. Сол
себепті де, Елбасының жа-
стардың əлеуметтік қамты-
луына ерекше мəн беруі,
оларды жұмыспен, баспана-
мен қамту мəселелеріне жіті
тоқталуы сала жауаптылығын
аңғартқандай.

Аудан жастарына үлгі болып,
бүгінде барынша табысты
еңбек етіп келе жатқан «Бұқар
жырау жастары» қоғамдық бір-
лестігінің жұмысы жөнінде ди-
ректоры Ж.Мақышев тоқталып,
қайырымдылық, қоғамдық іс-
шараларға жастардың қаты-
суға құлықты екендіктерін, жыл
басынан бері өткізіліп келе жа-
тқан түрлі патриоттық шара-
ларды тізіп шықты. Жас
кəсіпкер ретінде өз ісін жаңа-
дан бастап, аудан əкімінің
грант иегері, ұлттық ойынымыз
асық атудан спорт шебері
А.Қабдығаниев те кездесу ба-
рысында ойын ортаға салып,
жастарды еңбек етуге
шақырды. 

Пікір таласып, ой бөліскен
жастар қауымы келесі жылы
қолға алынса деген шаралар-
дың нобайын жасап, Елбасы
айқындап берген «Жастар жы-
лының» нəтижелі өтуіне ат са-
лысатындықтарын айтып
тарқасты. 

Н.ƏБІКЕЕВА
Д.Торжановтың суреті

3 декабря – Международный день
инвалидов

Безбарьерная среда –
равенство и удобство для всех
Глава государства уделяет особое
внимание созданию безбарьерной среды для
лиц с ограниченными возможностями.  

По обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
в Республике Казахстан реализуются мероприятия, направлен-
ные на обеспечение доступности к основным объектам и услу-
гам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов,
интеграцию инвалидов в общество.

В методических рекомендациях ««Основы комплексного фор-
мирования доступной среды для инвалидов и других МГН»,
утвержденных Министерством труда и социальной защиты на-
селения Республики Казахстан, изложена информация согласно
строительным нормативам, как должен выглядеть вход в здание,
пути движения, пандусы, лестницы, санитарно-бытовые поме-
щения, автостоянка для инвалидов, доступность объектов для
инвалидов с нарушением зрения, доступность объектов для ин-
валидов по слуху.

Зачастую люди с особыми потребностями не имеют возмож-
ности без посторонней помощи войти в здание для получения ин-
формации и услуги, на пути возникает множество преград, наша
с вами задача создать условия по беспрепятственному передви-
жению маломобильных групп населения.

Возникают такие проблемы, как несоответствие ширины две-
рей нормативам доступности (кто передвигается на коляске), тре-
буется реконструкция дверного проема, нет пандуса или же он
не соответствует нормативам, нет тактильной плитки, противо-
скользящего покрытия у входной группы - на крыльце, на лест-
нице, в тамбуре или же высокие пороги, нет знаков движения для
слабовидящих, и др. Необходимо устранять препятствия на пути
движения, в первую очередь адаптировать объекты здравоохра-
нения, образования, культуры, учреждения, оказывающие госу-
дарственные услуги, а также и бизнес среду (торговые объекты,
сфера услуг). 

Основные положения среды жизнедеятельности для людей с
инвалидностью установлены в СН РК 3.06-02-2011 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и
СП РК 3.06-102-2012 «Проектирование зданий и сооружений с
учетом доступности для маломобильных групп населения.
Общие положения», введенные в действие с 1 июля 2015 года.

Для создания безбарьерной среды руководителям предприя-
тий, организаций всех форм собственности необходимо прове-
сти работы по обеспечению доступной среды, чтобы лица с
особыми потребностями имели возможность полноценно уча-
ствовать в жизни общества. Достигнуть этой цели мы сможем,
если будем к данной категории людей внимательными, чуткими,
проявлять доброту и заботу, оказывать им всестороннюю по-
мощь.

Л.КУНУСПЕКОВА,
руководитель

отдела занятости и социальных программ 

В минувший четверг, 22 ноября в районном Доме культуры
чествовали тружеников полей и ферм, лучших по профессии
отметили почетными грамотами и памятными подарками.
Открыл торжественное мероприятие, посвященное Дню
работников агропромышленного комплекса, аким района Шагурашид
Мамалинов.

Жолдауға - қолдау

Айқындалған міндеттер
23 қараша күні Ботақара кентінің мəдениет
үйінде аудан жастарының қатысуымен
Елбасы Н.Назарбаевтың биылғы жылғы
«Қазақстандықтардың əл-ауқатының өсуі:
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру»
атты Жолдауын талқылаған кездесу
өтті. 
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Растут расходы

На внеочередной, 28 сессии
районного маслихата депутаты
рассматривали вопрос о внесе-
нии изменений в районный
бюджет текущего года.

Открыла сессию председа-
тель С.Артыкбаева, ознакомив
с повесткой дня сессии. Плани-
ровалось рассмотреть всего
два вопроса, один из которых
касался районного бюджета,
вторым вопросом депутаты
рассмотрели персональный со-
став Совета по содействию
деятельности учреждений, ис-
полняющих уголовные наказа-
ния и иные меры
уголовно-правового воздей-
ствия, а также по организации
социальной и иной помощи
лицам, отбывшим уголовные
наказания.

В работе сессии приняли уча-
стие заместители акима рай-
она С.Сатаев, А.Акпанова,

А.Дардаков, а также первый за-
меститель председателя рай-

онного филиала партии «Нур
Отан» М.Нурланов.

С проектом уточненного бюд-
жета присутствовавших ознако-
мила руководитель отдела
экономики и финансов Е.Жума-
шева, сообщившая, что пред-
варительно проект райбюджета
был рассмотрен на заседании
бюджетной комиссии, Обще-
ственным советом, а также про-
шел онлайн обсуждение на
веб-портале нормативных пра-
вовых актов «Открытые НПА».

Как отметила Е.Жумашева, в
представленный проект район-
ного бюджета включены изме-
нения по целевым
трансфертам из вышестоящего
бюджета, которые были пред-
усмотрены при уточнении
областного бюджета 15 ноября

текущего года, речь шла о 30,8
млн. тенге. Это образовав-
шаяся по отделу образования

экономия: после проведения
ремонтов в шести школах – 39

млн 262 тыс тенге; с доплаты
за квалификацию педагогиче-
ского мастерства учителям,
прошедшим национальный ква-
лификационный тест – 3 млн
133 тыс тенге; с доплаты учите-
лям, прошедшим стажировку
по языковым курсам – 1 млн
447 тыс тенге, а также сняты
расходы в сумме 2 млн 227 тыс
тенге ранее выделенные на
внедрение консультантов по
социальной работе и ассистен-
тов в центрах занятости насе-
ления, еще 385 тыс тенге –
расходы, выделенные на аут-
сорсинг услуг частным агент-
ствам занятости населения.
Сняты также расходы в сумме
5 млн 289 тыс тенге на возме-
щение стоимости проведения
санитарного убоя сельхозжи-
вотных - больных особо опас-
ными инфекционными
заболеваниями. Снята эконо-
мия в размере 17 млн 71 тыс
тенге с благоустройства п.Бота-
кара, а также с отдела эконо-
мики и финансов 182 тыс тенге,
выделенные на бюджетные
кредиты.

Кроме того, отделам образо-
вания, занятости, экономики и
финансов выделены дополни-
тельные средства, в том числе
35 млн 133 тыс тенге на до-
плату учителям по обновлен-
ному содержанию
образования; 1 млн 142 тыс
тенге – на доплату учителям за
замещение на период обучения
основного работника; 1 млн 259
тыс тенге – на выплату госу-
дарственной адресной соци-
альной помощи и ряд других
обязательных статей по отделу
экономики.

Проект вносимых изменений
коснулся только расходной
части, уточнила Е.Жумашева.
В частности, по 27 администра-
торам бюджетных программ
была снята сумма экономии –
89,8 млн тенге, которая пере-
распределена на другие рас-
ходы. Наибольшая часть
бюджетных средств – 52,5 млн
тенге направлена на сферу об-
разования.

- 21 млн тенге дополнительно
направляется на оплату труда
учителям в связи с увеличе-
нием фонда оплаты труда со-
гласно тарификации, -
сообщила выступающая. - 6,5
млн тенге – на выплату коман-
дировочных расходов учите-
лям, прошедшим обучение по
обновленным трехъязычным
курсам, 9, 7 млн тенге – на со-
держание 6 детских садов.

Кроме этого, предусмотрены
средства на оплату труда вос-
питателям мини-центров, зара-
ботную плату техперсонала в
связи с началом отопительного
сезона с 1 октября и на подве-
дение водопроводных сетей в
Сартобинской школе. За счет
сложившейся экономии пере-
направлены средства на при-
обретение сантехники для
санузла Гагаринской СШ.

12,4 млн тенге выделены от-

делу культуры и развития язы-
ков. Здесь и приобретение
книги и фильма о Бухар жырау
– 3 млн тенге, на возмещение
потребности по решению суда,

ранее снятые со счета РДК – 4
млн тенге и другие расходы на
сумму 4,6 млн тенге.

Отделу строительства на-
правляется 6,7 млн тенге, 5,5
млн тенге аппаратам акимов
сельских округов и сел, 1 млн
тенге в виде целевых транс-
фертов самостоятельным бюд-
жетам Уштобинского,
Ростовского и Кокпектинского
с\о, столько же выделено от-
делу ЖКХ на субсидирование
пассажирских перевозок в
связи с увеличением расходов
по маршруту «Уштобе-Бота-
кара», а также часть средств на
проведение финансово-эконо-
мического обоснования КГП
«Ботакара су кожалыгы» и на
проведение ремонтных работ в
арендном доме в селе Тузды,
около 5 млн тенге выделено
«Ботакара су кожалыгы» на со-
держание и обслуживание во-
допроводных сетей. Именно
эта статья расходов вызвала
неоднозначную реакцию у
участников сессии. 
В частности, заместитель
акима района А.Акпанова отме-
тила, что на заседании бюд-
жетной комиссии данный
вопрос не рассматривался.

- Каким образом в проект
районного бюджета были
включены расходы по «Бота-
кара су кожалыгы»? – спраши-
вает А.Акпанова, адресуя
вопрос руководителю отдела
экономики и финансов.

- Перед началом сессии
было принято решение о
включении данных видов рас-
ходов для отдела ЖКХ перед
КГП «Ботакара су кожалыгы»,
средства были сняты с Центра
занятости, ранее выделенные
на установку электронной циф-
ровой очереди, - пояснила
Е.Жумашева.

Выяснилось, что администра-
тором бюджетных программ –
отделом ЖКХ не была пред-
ставлена бюджетная заявка.
Хотя, как отметил руководитель
отдела Н.Абдильдин, акты об
устранении аварий на водопро-
водных сетях имелись.

- Это нарушение – выделять
средства без бюджетной заявки
и без одобрения бюджетной ко-
миссии. И эту практику надо
прекратить. Пусть задолжен-
ность переходит на следующий
год, раз администратор свое-
временно не представил за-
явку, - считает секретарь
районного маслихата А.Əли.

За КГП «Ботакара су кожа-
лыгы» вступился первый заме-
ститель председателя
районного филиала партии
«Нур Отан» М.Нурланов, кото-
рый считает, что из-за нерасто-
ропности отдельных
руководителей могут постра-
дать люди, ведь речь идет о за-
работной плате работников

предприятия. 
Как оказалось, в течение года

предприятию неоднократно вы-
делялись средства – в общей
сложности 54 млн тенге. По

мнению А.Акпановой, необхо-
димо просчитать всю годовую
потребность, расчеты обосно-
вать, а не выделять средства
на каждой сессии. Предприятие
должно работать с населением,
оказывать платные услуги, а не
подпитываться все время за
счет бюджета, считает зама-
кима.

- Конечно, вопросы жизне-
обеспечения – самые важные,
но нарушать бюджетное зако-
нодательство нельзя, - поддер-
живает ее А.Əли. – И только
из-за того, что могут пострадать
люди, прошу депутатов поддер-
жать эту статью расходов.

Вообще, по мнению А.Əли,
отделы строительства, ЖКХ и
образования постоянно не
осваивают выделенные сред-
ства. К примеру, отдел образо-
вания не освоил 52 млн тенге,
теперь приходится перераспре-
делять эти же средства на дру-
гие расходы отдела, в том
числе и из-за неправильного
планирования, отметил секре-
тарь маслихата.

- Отдел строительства наобо-
рот возвращает в бюджет 20
млн тенге, смогли отработать с
поставщиками, которые за свой
счет выполнили экспертизу про-
ектов. С замечаниями по отделу
ЖКХ, я полностью согласен,
прошу в последний раз выде-
лить необходимую сумму, - го-
ворит заместитель акима
района С.Сатаев.

В итоге депутаты поддержали
представленный проект район-
ного бюджета. При этом секре-
тарь районного маслихата
А.Əли считает, что отделу ЖКХ
необходимо провести ревизию
всех водопроводных сетей.

- Еще в начале года подни-
мался вопрос о передаче водо-
проводных сетей малому
бизнесу и это правильно. Было
проведено несколько аукцио-
нов, водопроводные сети 18 на-
селенных пунктов были
переданы в доверительное
управление и уже два предпри-
нимателя в итоге отказались.
Причины отказов разные, в том
числе и из-за того, что водопро-
водные сети в некоторых насе-
ленных пунктах разрушены и
разворованы. Речь идет о
новых водопроводах, которые
построили всего два-три года
назад. Я считаю, что это полная
безответственность акимов
сельских округов и поселков и
отдела ЖКХ, все пущено на са-
мотек. Необходимо активизиро-
вать работу и наказывать
виновных, - настаивает секре-
тарь районного маслихата, об-
ращаясь к заместителю акима
района С.Сатаеву.

А.ЖУМАКАЕВА
На фото Д.Торжанова: пре-

зидиум сессии; Е.Жумашева;  к
руководителю ЖКХ.

Публичные слушания

Нужен тариф на воду
15 и 26 ноября в с.Акбел прошли публичные слушания с участием
главного специалиста    антимонопольного комитета
А.К.Нурпеисова. Тема слушаний – установление тарифа на
питьевую воду. 

В слушаниях приняли участие члены местного сообщества, жители села Акбел.
С информацией по поводу тарифа выступил представитель ИП «Шаймерденова А.С.», в чье до-

верительное управление переданы водопроводные сети. 
Е.Шаймерденов рассказал о текущем состоянии водопроводных сетей, остановился на расходах

за потребление электрической энергии и каков расход воды.
Были также высказаны мнения жителей по установлению тарифа на воду.
Какой тариф будет утвержден, станет известно уже через месяц.

С.МЫРЗАБЕКОВ,
главный специалист аппарата акима Акбельского с\о

Главный финансовый документ – районный
бюджет вновь претерпел изменения,
преимущественно его расходная часть. Это
уже четвертое уточнение и связано оно с
изменением целевых трансфертов из
вышестоящего бюджета.
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«Көмекей əулие»
фильмі көрерменін тапты

Ұлы дала кемеңгері Бұқар жырау Қа-
лқаманұлына арналған «Көмекей
əулие» атты деректі көркем филь-
мнің тұсаукесері «Саржайлау» кино-
театрында өтті. Баба атындағы
аудан ретінде фильмнің көрсетілі-
міне эпизодтардағы түсірілімдерге
қатысқан ауданымыздың тұрғын-
дары көрермен қатарын толық-
тырды.

Тарих беттерінде қалған елеулі деректерді көркем
етіп суреттей білген фильмнің көрсетіліміне көрермен
көшін бастап келген қонақтар қатарында Қарағанды
облысы əкімінің орынбасары Жандос Əбішев, қоғам
қайраткері, филология ғылымдарының докторы, про-
фессор Мырзатай Жолдасбеков, академик, жазушы,
қоғам жəне мемлекет қайраткері Ғарифолла Есім, Қа-
зақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академия-
сының президенті, ғылым докторы, професор Мұрат
Жұрынов, Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым
Академиясының академигі, ғылым докторы, профес-
сор, облыстың мəслихат депутаты Серғазы Əдекенов,
жазушы Алдан Смайыл сынды ел ағалары төрден
орын алды. 

Алты алаштың арқалы жырауы, сындарлы саясат-
кері ретінде мəңгілік өшпес мұра қалдырған Бұқар бей-
несін ашқан фильмнің тұсаукесері ел көзайымына
айналған туындының актерлері мен шығармашылық
мүшелерін марапаттаудан басталды. Фильмнің көрсе-
тілімі кешкі уақытқа түссе де келушілер қатары көп бо-
лғандығы соншалық, отыратын орын тимегендер
қабырға жағалай табандарынан тік тұрып тамашалады. 

- «Көмекей əулие» деректі көркем фильмі Жамбыл
Артықбаевтың көп жылдық зерттеу кітабының негізінде
түсірілді. Ұлы жыраудың 97 жылдық өмірін 1 сағатқа
сыйдыру мүмкін емес. Сол себепті де, жырау өміріндегі
белді белестерін суреттейтін 4-5 оқиғаны алдық. Филь-
мнің тең жарты бөлігі Əнет баба мен Бұқардың жас ке-
зіне арналады. Бұқар арқылы жыраудың рухани ұстазы
болған Əнет баба бейнесін аштық. Оған себеп, көп жа-
стар Бұқарды танығанымен Əнет баба жайлы көп біле
бермейді. Ал, ондай ұлы тұлғалардың өмір жолы жа-
старымыз үшін қажет рухани құндылық,- деген сцена-
рий авторы Əшімхан Жампейісов осындай деректі
көркем фильмдердің жас ұрпаққа берері көп екендігін
кеше ғана жарияланған Елбасының «Ұлы даланың жеті
қыры» мақаласымен ұштастыра отырып жеткізді.

Еліміздің тарихи туындыларын толықтырған фильм
кешегі ата-бабаларымыздың бір кездегі алтын бесігі,
аңыз жырлардың өзегі болған киелі өлке Жиделі-Бай-
сынның Бұқара қаласы маңындағы қорымдағы тіршілігі
қайнап жатқан ауыл көрінісінен басталады. Қалқаман
батырдың шаңырағында дүние есігін ашқан жыраудың
бала кезінен атақты Əнет бабадан бата алуы оның ру-
хани өрісін кеңейте түсті. Фильм желісінде атақты Қа-
лқаман батырдың шаңырағына ат басын бұрып келген
Əнет баба бала Бұқардың көзіндегі отты аңғарып, ба-
тырға балаңды талай ұлылардың білім алған ордасы
Көкілтəш медресесінде оқыт деген ақылын айтады.
Медреседегі бала Бұқардың ғылымның 12 бағытын,
бірнеше тілді еркін меңгергені жайлы дерек беріледі.
Көкілтəш медіресесіндегі оқуын тəмəмдаған Бұқар Түр-
кістанға аттанып, қаладан 25 шақырым жерде орнала-
сқан Қарнақ қалашығында қызмет атқарады. Сол
кездегі жас Бұқарды сынамаққа шақырған əз-Тəукенің
«Дүниеде не өлмейді?» дейтін сұрағына жауап қатқан
жырау бейнесі жастайынан хан алдында алғаш сөз

алып, топ бастаған даналығының арқасында жеті хан-
ның жебеушісі болған ұлы келбетін танытады. Соны-
мен қатар, фильм желісінде Балқаш бойындағы
жоңғарлармен өткен шешуші шайқас алдындағы құ-
рылтайда жыраудың айтқан сөзі əсерлі етіп жеткізілді.
Қазақ тарихында ерекше орын алатын, ауыр қайғы за-
рдапқа толы кезеңдердегі халықтың өзіндік сана-сезі-
мін жаңа деңгейге көтеретін «Аңырақай»
шайқасындағы Абылайға күш-жігер берген Бұқар бей-
несі, еліміздің тарихынан ойып орын алар Əнет баба,
Қазыбек би, Төле би, Дулат Бабатайұлы, Əбілмəмбет
хан, əз-Тəуке хан, Абылай хан, Барқы Аталық, Батыр
Баян, Бөгенбай, Қабанбай батырлар сынды тұлғалар
сомдалады. 

Бұқар жыраудың рөлін фильмде Қазақстанның халық
əртісі Тілектес Мейрамов, Əнет бабаны халық əртісі До-

сжан Жанботаев, əз-Тəукені – Қазақстанның
еңбек сіңірген қайраткері Қайрат Кемалов
сомдады. 

Ал, бала Бұқар рөлін сомдаушы Ғабит
Исаев Қарағанды қаласындағы №18 орта
мектептің 8-сынып оқушысы. Мектептен тыс
театрда актерлік шеберлігін шыңдап жүрген
жас талант бұдан бөлек екі фильмге түсіп
жатқандығын айтады.  

Бұқар жырау, Шет, Ұлытау аудандарының
аумағында түсірілген бір сағаттық фильм –
жеті айлық еңбектің жемісі көрінеді. Филь-
мнің қоюшы режиссері — «ARMANFILMS»
киномектебінің шығармашылық директоры
Арман Əлімжан, қоюшы оператор – «SA-
RYARQA» телеарнасының телеоператоры
Ғабиден Құрышбеков болса, сценарий ав-
торлары – тарих ғылымдарының докторы
Жамбыл Артықбаев жəне журналист, «SA-
RYARQA» телеарнасының редакторы Əшім-

хан Жампейісов, картина продюсері – «SARYARQA»
телеарнасы директорының орынбасары Жəнібек Са-
дықанов болды. 

Бір сағаттық фильмді тапжылмай тамашалаған кө-
рермен ыстық ықыластарын орындарынан тік тұрып,
ду қол шапалақтарымен жеткізді. 

- Жыраудың өмірімен байланысты тарихи оқиғалар
легін көркемдік эпизодтармен əрлей білген
бұл туынды «деректі көркем» деген жанрға
əбден лайық. Осындай игі іске ұйытқы бо-
лған Алты алашқа ортақ ұлыларды құрмет-
теп, абыройын асқақтатып жүрген
Қарағанды облысының əкіміне, елеулі қыз-
мет атқарған шығармашылық топ ұжына,
Бұқардай ұлысының өмір тарихы жайлы біл-
сем деп келіп отырған барша көрерменге
алғыс,- деп өз пікірін білдірген Алдан Сма-
йыл ағамыздың сөзін жалғаған Ғарифолла
Есім туындының Қарағанды облысымен
шектеліп қалмай, еліміздің барлық облыста-
рында тамашалануына жағдай жасау ке-
ректігін тілге тиек етті. 

Бала Бұқарды сомдаған інісі Ғабит Иса-
евтың болашақта əлемге əйгілі актер бола-
мын деген ұлы арманының алғашқы қадамы
болған фильмін тамашалауға сонау Стам-
булдан арнайы келген Ардақ Мұқанқызы та-
рихи туынды көңілімнен шықты деген əсерімен бөлісті. 

Фильм көрсетілімі аяқталған соң, халық бірден та-
рқамай, пікір алмасып, актерлермен суретке түсті.  

Əлемнің сарқылмас бұлағы -
Бұқар жырау

«Бұқар жыраудың өмірі мен шығар-
машылығы – бүгінгі қоғамның рухани
құндылығы» атты халықаралық ғы-
лыми практикалық конференциясы
«Нұр Отан» партиясының Қа-
рағанды облыстық филиалының ғи-
маратында өтті. Конференцияға
елімізге танымал бірқатар ағалары-
мызбен қатар Ресей, Түркия, Индия-
дан келген мамандар қатысты. 

Елге танымал ғалымдар мен зерттеушілердің тың
бағыттары мен өзекті ұсыныстары өз заманының
заңғар тұлғасы болған Бұқар жырауды əлі де болса
жақынырақ білуімізге жол ашқан, ел мүддесі мен ха-
лқымыздың арман-тілегін жыраулық үлгіде жеткізе біл-
ген бабамыздың мұрасын жас ұрпаққа насихаттау
арқылы ұлттық кодымыздың үлесін еселей түседі.
Өткен конференцияға қатысушы ұстаздар мен сту-
денттер оқылған баяндамалардан бабамыздың өмірі

мен жыраулық
мұрасын басқа
қырынан тани
түскендей болды. 

Конференцияға
ауданымыздың
атынан келген
көштің басын ау-
дандық мəслихат
хатшысы А.Əли,
аудан əкімінің
о р ы н б а с а р ы
А.Ақпанова ба-
стап келсе, баба ұрпақтары, мəдениет бөлімінің қыз-
меткерлері арнайы келіп шараға белсенді ат салысты.  

- Бұқар жырау Қалқаманұлының 350 жылдық мерей-
тойы аясында өңірімізде бірқатар нақты шаралар іске
асырылып, соның нəтижесінде жыраудың бейнесі бұ-
рынғыдан да кең ашылып, ұрпаққа қалдырған рухани
мұрасы жаңа қырынан жарқырай түскендей. Бабамыз-
дың мерейлі тойына арналып ұйымдастырылған игі
шаралардың түйіні болған бүгінгі халықаралық ғылыми
практикалық конференцияда Бұқар бабамыздың тарих
төрінен алар орны айтылып қана қоймай жаңа ой, жаңа
көзқарас қалыптастырылмақ. Мемлекет басшысы «Ұлы
даланың жеті қыры» атты мақаласында бабаларымыз-
дың өмірі мен өркениеті туралы құжаттарды ғылыми
айналымға түсіру қажеттігін атап айтты. Тарих сахна-
сын жаңғырту мақсатында іргелі зерттеу жұмыстарын
жүргізу үшін «Архив-2025» жеті жылдық бағдарлама-
сын құруды тапсырды. Елбасы сіздерге, ғалымдар мен
зерттеушілерге тың деректер əлемнің бүкіл архивте-
рінде өз іздеушілерін күтіп жатыр деді. Сондықтан осы
мүмкіндікті мүлт жібермеулеріңіз керек деп ойлаймын.
Бұқар жырау туралы деректер еліміздің көлемінен
бөлек Ресей, Түркия, Өзбекстан, Қытай, Үндістан мұ-
рағаттарында шаң басып жатуы əбден мүмкін,- деген
облыс əкімі Е.Қошанов Бұқардың бейнесі жеке тұлға-
ның ғана емес, бүкіл қазақ халқының, қазақ тарихының
айнасы екендігіне тоқталып, алдағы уақытта елімізде
Бұқартану институтын құру керек деген ұсынысын
айтты. 

Ғарифолла ағамыз «Бұқар жыраудың геометриялық
ойлау жүйесі» баяндамасында:

- Жырау өмір сүрген заманда биліктің үш институты
болған. Олар жыраулар, билер, хандар институты.
Облыс əкімі өз сөзінде Бұқартану институтын құруды
ұсынды, мен бұл ұсыныспен толық келісемін. Себебі
бізде жыраулар институтын зерттейтін институт жоқ.
Алдағы уақытта баба атындағы институт ашылса, бə-
ріміз соны қолдап отырамыз,- деді. Өз баяндамасында
Бұқар жыраудың толғауларындағы геометриялық өл-
шемдер жиі кездесетіндігін əр үзінділермен көрсете біл-
ген Ғарифолла Есім ағамыз жырауды тағы басқа
қырынан тануымызға жол ашты. 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі жа-

зушы Смайыл Алдан, Сиирт университетінің PҺD про-
фессоры Ілияс Ерпай, Л.Гумилев атындағы ЕҰУ
профессоры Пунит Гаур, Ресейден келген филология
ғылымдарының докторы Илшат Наситов, Бұқар жырау
Қалқаманұлының ұрпағы, заң ғылымдарының докторы,
професор Айтқожин Қабдулсамих, Қазақстан Респуб-
ликасының еңбек сіңірген қайраткері, Евразия Ұлттық
университетінің профессоры Əлтай Аманжол ағалары-
мыздың баяндамалары Бұқар жырау шығармалары-
ның түпсіз терең мұхит, тарих қойнауынан бізге жеткен
үлкен алтын қазына екендігін жеткізді. 

Конференция барысында оқылған əр баяндама
қанша уақыт өтсе де Бұқар бабамыздың өмір жолы мен
шығармашылығының өзектілігін жоймайтындығын көр-
сетті. Жыраудың артынан қалған ғибратты мұрасын
зерттеп жүрген елге танымал ағаларымызбен қатар əр
мемлекет өкілдерінің оқыған баяндамалары баба мұ-
расының тек қазақ жерінде ғана емес, əлемнің төрт бұ-
рышының сарқылмас бұлағына айналғандығын
байқатты. 

Конференцияның қорытынды отырысы Достық
үйінде жалғасып, зейнеткер журналист Аман Жанғо-
жин, баба ұрпағы Бахтияр Ғалымтайұлы Бұқар өмірі
мен шығармашылығына арналған баяндама жасады.
Екі күнге созылған шараның нүктесі К.С.Станиславский
атындағы драма театрының ғимаратында С.Сейфул-
лин атындағы қазақ драма театры ұсынған «Көмекей
əулие» спектаклімен қойылды. 

Б.ЖАКЕШОВА

Ұлт ұлысы - Бұқарым
Қараша айының 22, 23-і күндері Қарағанды
қаласында «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламасы аясында «Бұқар жыраудың өмірі мен
шығармашылығы – бүгінгі қоғамның рухани
құндылығы» атты халықаралық ғылыми
практикалық конференциясы өтті.

Конференцияның алғашқы күні осыдан 6-7 ай бұрын түсірілімі басталған
Бұқар жырау Қалқаманұлының 350 жылдығына арналған «Көмекей əулие»
фильмінің тұсаукесерімен басталды.
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Роль Елбасы – Первого Президента
в создании и становлении Вооруженных сил РК

Исторически сложилось, что
наша страна получила госу-
дарственную независимость в
1991 году. За короткий период
Казахстан прошел путь, равный
столетиям. Принята Конститу-
ция, введены атрибуты госу-
дарства. Указом от 7 мая 1992
года были созданы Вооружен-
ные силы Республики Казах-
стан. 

В этом документе определя-
лось, что Вооруженные силы и
их имущество, расположенные
на территории Казахстана, пе-
реходят под юрисдикцию рес-
публики. Известно, что наличие
на территории страны ядерного
потенциала вызывало в мире
определенные опасения. Прин-
ципиальный отказ республики
от ядерного и ракетного арсе-
нала был достойно оценен ми-
ровым сообществом. Закрытие
Семипалатинского полигона со-
действовало признанию Казах-
стана как миролюбивого
государства.

Создание собственных Во-
оруженных сил потребовало из-
менений в системе подготовки
военных кадров. За годы неза-
висимости при поддержке
Главы государства сформиро-
вана мощная сеть военных
ВУЗов. Она включает в себя Во-

енный институт сухопутных
войск, Военный институт КНБ,
Военно-инженерный институт
радиотехники и связи, Военный
институт Сил воздушной обо-
роны, Военный институт ино-
странных языков, Военный
институт внутренних войск, Во-
енно-морской институт, Воен-
ный колледж спорта.

Решая вопросы подготовки
военных кадров, нельзя обойти
стороной задачу формирования
младшего командного состава
– профессиональных сержан-
тов. Так, в 1996 году претвори-
лась в жизнь идея Главы
государства – открытие кадет-
ского корпуса имени Шокана
Уалиханова. 

Особой заботой Президент
окружил воспитанников школы
«Жас улан» имени генерала
С.Нурмагамбетова. Основанная
по его инициативе в 1999 году,
школа готовит учащихся для по-
ступления в высшие военные
учебные заведения, воспиты-
вает юных уланов в духе пат-
риотизма и верности воинскому
долгу.

Активно участвуя в развитии
Вооруженных сил, Н.Назарбаев
держит на постоянном конт-
роле вопросы их качественного
совершенствования. Поэтому в

2005 году были приняты новые
законы: 7 мая – «Об обороне и
Вооруженных силах РК», 8
июля – «О воинской обязанно-
сти и военной службе». Теперь
законодательно определены
общественные отношения в
сфере организации обороны и
Вооруженных сил, функции и
полномочия государственных
органов в обеспечении оборо-
носпособности страны, права и
обязанности граждан.

Развивая национальные Во-

оруженные силы, Лидер нации
в то же время последовательно
выступает за коллективную без-
опасность. Ему принадлежит
идея создания союза цент-
рально-азиатских государств,
который позволил бы эффек-
тивно координировать усилия в
совместной борьбе с различ-
ными угрозами безопасности.

В новой Военной доктрине,
утвержденной Н.Назарбаевым
21 марта 2007 года, большое
место уделено Организации До-
говора о коллективной безопас-
ности. Поэтому модернизация
армии будет проводиться в со-
ответствии с целями и за-
дачами ОДКБ.

Среди региональных образо-
ваний выделяется  Шанхайская
организация сотрудничества.

Членство в ШОС дает воз-
можность решить вопросы

обеспечения безопасности
путем совместной борьбы с
международным терроризмом,
национальным сепаратизмом,
незаконным оборотом наркоти-
ков и оружия, нелегальной миг-
рацией. 

Среди стран, являющихся на-
шими партнерами по безопас-
ности, является Российская

Федерация. Многочисленные
документы регламентируют все
области взаимоотношений в во-
енной сфере. Казахстанские во-
еннослужащие получают
образование в российских во-
енных учебных заведениях,
реализуют договоренности по
поставке вооружения и военной
техники.

Казахстан установил прямые
связи и с другими международ-
ными структурами, включая
НАТО. В рамках программы
«Партнерство во имя мира» на-
лажено сотрудничество по под-
готовке кадров и военному
строительству. Участие в про-
грамме «Процесс планирова-
ния и анализа» налажено
сотрудничество с НАТО в обла-
сти материально-технического
обеспечения.

Сегодня Вооруженные силы
хорошо оснащены и подготов-
лены. Президент держит на по-
стоянном контроле вопросы
совершенствования военного
потенциала, лично принимает
участие в войсковых учениях.
Армия Казахстана с каждым
годом наращивает свою мощь.
Молодое поколение воинов
овладевает новой техникой и
вооружением, обретает опыт и
мастерство.

Успехи казахстанских Воору-
женных сил – это большая лич-
ная заслуга Главы государства,
результат его разумной и даль-
новидной политики.

Е.ШИНКОРУК,
майор в отставке,

председатель  первичной
организации членов РОО

«Ветераны 
Вооруженных сил»

Ұлы даланың жеті қырына пікір
Уақыт еншісіндегі

бастама
Елбасы Н.Ə.Назарбаев өзінің мақаласында

қазақ халқының төл тарихын зерделей келе
əлі де тың тақырыптарды зерттеу керек-
тігін басып айтты.

Осы жолы баспасөз бетінде жарық көрген мақаласы “Рухани
жаңғыру“ бағдарламасының жалғасы болып табылады. Ең бірінші
айта кететін нəрсе - сонау қола дəуірінен қазіргі уақытқа дейінгі
ұлттық тарихымыздың жарқын беттері таразыланды. Елімізде тұ-
лғатану, мұражай  мəселесінің дамуы туралы сөз етілді.

Мемлекет басшысының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақа-
ласының уақытылы əрі өзекті екендігі анық. Ел табысының кепілі
- бұл өткен бай тарихқа деген мақтаныш, қазіргі заманға прагма-
тикалық баға беру жəне болашаққа деген позитивті көзқарас. Ел-
басы барша қазақстандықтарды шыққан тегін тануға жəне өзінің
өткеніне тарихи процестердің көпқырлылығын ескере отырып,
қазіргі заманғы ғылым биіктігінен қарауға, белгілі бір оқиғаларды
дұрыс əрі əділ бағалауға үндейді. Бұл ретте Мемлекет басшысы
осынау Ұлы далада өмір сүріп жатқан көптеген этностар үшін
ортақ Отан саналатын Қазақстан тарихы туралы сөз болып от-
ырғанын айрықша атап өтеді. 

Мемлекет басшысы нақты айқындап берген Ұлы даланың əрбір
жеті қыры барлық қазақстандықтың айрықша мақтаныш  сезімін
туғызады. Ал «Архив-2025» жеті жылдық бағдарламасы аясында
өткенді одан ары зерделеу, «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты
оқу-ағарту энциклопедиялық саябағын ашу, “Түркі өркениеті: түп
тамырынан қазіргі заманға дейін“ атты жобаны қолға алу ұсыны-
стары байыпты зерттеулер жүргізіп, көптеген іргелі мəселелерді
пайымдауға жəне ортақ тарихымыздың белгісіз парақтарын
ашуға мүмкіндік береді. 

Мақала халқымыздың рухани жаңғыруына, еліміздің тарихы-
ның жан-жақты зерттелуіне бастама деп түсіну керек. «Рухани
жаңғыру» жалпыұлттық бағдарламасының жаңа компоненттері
ата-бабаларымыздың көп ғасырлық мұрасының цифрлық өрке-
ниет жағдайында түсінікті əрі сұранысқа ие болуын қамтамасыз
ете отырып, оны жаңғыртуға мүмкіндік береді. Төл тарихын біле-
тін, бағалайтын жəне мақтан ететін халықтың болашағы зор бо-
лады деп сенемін. Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай
білу жəне болашаққа оң көзқарас таныту – еліміздің табысты бо-
луының кепілі дегеніміз. Жалпы елімізге осындай ірі жобалардың,
əсіресе қазақ елінің тарихына жаңа қырынан қарау, оны зерттеу
ауадай қажет. Ал осы игі бастамаларды жүзеге асыру осы жолғы
Елбасының мақаласында айтылған. Бұл жұмыстар алдағы уақыт-
тың еншісінде.

С.АРТЫҚБАЕВА,
аудандық мəслихат депутаты

Үштөбе ауылы

Истории Казахстана, которая
должна быть понята с высоты
современной науки, а не по ее
отдельным фрагментам. И для
этого он приводит убедитель-
ные аргументы – это протого-
сударственные объединения
которые образовались на тер-
ритории Казахстана, став
одним из элементов этноге-
неза казахской нации, и вы-
дающиеся культурные
достижения которые не были
привнесены в степь, а в боль-
шинстве случаев родились
именно на нашей земле и
лишь затем распространились
на Запад и Восток, Север и Юг,
а так же исторические находки
последних десятилетий отчет-
ливо подтверждают неразрыв-
ную связь наших предков с
самыми передовыми техноло-
гическими новациями своего
времени и позволяют по-но-
вому взглянуть на место Вели-
кой степи в глобальной
истории. К тому же важно от-
метить, что речь идет об исто-
рии Казахстана, которая
является общей для многих эт-
носов, проживающих на нашей
территории длительное время.
Это наша общая история,
вклад в которую внесли мно-
гие выдающиеся деятели раз-
ной этнической
принадлежности.

Наша земля, без преуве-
личения, стала местом, откуда
происходят многие предметы
материальной культуры. Мно-
гое из того, без чего просто не-
мыслима жизнь современного

общества - было в свое время
изобретено в наших краях.

Всадническая культура, опи-
санная в статье, подарила
миру коневодство. Древняя
металлургия - открыла новую
историческую эпоху и навсегда
изменила ход развития чело-
вечества. Звериный стиль –
гармония с природой, ключе-
вой принцип бытия сформиро-
вал мировоззрение и ценности
народов Великой степи. Золо-
той человек - открыл богатую
мифологию, отражающую силу
и эстетику степной цивилиза-
ции.

Колыбель тюркского мира -
освоив пространство в широ-
ких географических границах,
тюрки сумели создать симбиоз
кочевой и оседлой цивилиза-
ций, что привело к расцвету
средневековых городов, кото-
рые стали центрами искусства,
науки и мировой торговли. Ве-
ликий шелковый путь - уни-
кальное географическое
расположение Казахстана - в
самом центре Евразийского
материка с древнейших вре-
мен и по настоящее время
способствует возникновению
транзитных «коридоров» рань-
ше между различными цивили-
зациями, сейчас - странами.
Казахстан - родина яблок и
тюльпанов. Предгорья Алатау
являются «исторической роди-
ной» яблок и тюльпанов.
Именно отсюда эти скромные,
но значимые для всего мира
растения, постепенно рассели-
лись по всему миру.

Приводя все эти историче-
ские события, Президент На-
зарбаев Н.А. подчеркивает, что
все эти вопросы требуют серь-
езного осмысления. Они ка-
саются фундаментальных
основ нашего мировоззрения,
прошлого, настоящего и буду-
щего народа и являются нача-
лом работы в нескольких
крупных проектах, таких как
создание семилетней про-
граммы «Архив-2025», учебно-
образовательного Парка-энцик
лопедии «Великие имена Ве-
ликой степи»; запуск проекта
«Тюркская цивилизация: от ис-
токов к современности»; музей
древнего искусства и техноло-
гий Великой степи «Ұлы дала»;
выпуск сборника «Древние мо-
тивы Великой степи», запуск в
производство специального
цикла документально-постано-
вочных фильмов, телевизион-
ных сериалов и
полнометражных художествен-
ных картин, демонстрирующих
непрерывность цивилизацион-
ной истории Казахстана.

Новые компоненты общена-
циональной программы «Ру-
хани жаңғыру» позволят
актуализировать многовековое
наследие наших предков, сде-
лав его понятным и востребо-
ванным в условиях цифровой
цивилизации.

Президент Назарбаев Н.А.
убежден, что у народа, кото-
рый помнит, ценит, гордится
своей историей, великое буду-
щее. Гордость за прошлое,
прагматичная оценка настоя-
щего и позитивный взгляд в бу-
дущее - вот залог успеха
нашей страны.

А.ОТЫНЧИЕВ,
аким Ростовского 
сельского округа

1 декабря Казахстан отметит
знаменательную дату в новейшей истории
– общенациональный государственный
праздник – День Первого Президента.
Этот праздник особенный, он подчеркивает
огромный вклад Лидера нации в
строительство и созидание нового
Казахстана. 

«Семь граней Великой степи»

Помнить свою историю
В статье «Семь граней Великой степи»
Президент говорит о начале национальной
истории Казахстана. 
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1-желтоқсан - Тұңғыш Президент күні
Елге тұтқа, бұқараға құт - Елбасы

(Жалғасы. Басы 1-ші бетте)

Ел Президентінің: “Менің
бабалары батыр, аналары
дана халқым бар; тағдырдың
талай тауқыметін мойымай
көтерген, өмірдің небір шы-
рғалаң кезеңдерінде небір
аласапырандарды басынан
кешірген төзімді халқым бар;
өздерінің халі мүшкіл бола

тұрып, өзінікі түгіл өзге ұлт-
тың жетімін тентіретпеген,
қаншама ұлт пен ұлыстарға
пана бола білген мəрт халқым
бар; жүрегі жомарт, ақылы
дария, ниеті пəк, көңілі кіршік-
сіз қардай ақ ақкөңіл халқым
бар; талай жаудың меселін
қайтарып, ел іргесін сөгілт-
пей, жерін жауға бермей аман
алып қалған батыр халқым
бар; күмбірлете күй төгіп, та-
мылжыта əн салып, қырық
күн, қырық түн жырланатын
дастандарды дүниеге келтір-
ген өнерпаз халқым бар; қан-
шама данышпан-даналарды,
кемеңгер ғалымдарды, алып
батырларды, сұңғыла шешен-
дерді, тура билерді дүниеге
келтірген тəкаппар да паң ха-
лқым бар.

Мені де осы халықтың дү-
ниеге келтіріп, менің де Ұлы
даланың қасиетті топырағына
кіндік қанымның тамғанына
ризамын. Айналайын, жомарт
халқымнан, дана халқымнан,
көнтерілі халқымнан!”деп те-
біренген сөзі, тұтас халқына,
оның тарихы мен бүгініне,
тау-тасы мен дарқан дала-
сына деген шексіз сүйіспенші-
лігінің шынайы көрінісі іспетті.

Бүгінде, тəуелсіз жылда-
рында дүниеге келген жас
буын Елбасын барша əлемге
танылған, өмір мен еңбектің
шытырман жолдарынан
өткен, шыңдалған, бола-
шақты көрегенділікпен сара-
лап, болжай білетін ұлағатты
тұлға деп біледі. Өткенінің өзі
- көпке үлгі болар өмірбаян
екендігі де рас. Соғыс жылда-
рындағы қиындықты бала са-
насынан өткеріп, еліміздің
Одақтас елдердің қатарында
орнықты дамуы үшін титтей
де болсын үлес қосуды мақ-
сат тұтқан ойлы азаматтың
Теміртауға, кейін Днепродзер-
жинскіге аттанғанын, келген-
нен кейін Қазақстан
Магниткасының маңдайалды
металлургі атанғанын да,
сонда жүріп көзге түсіп, əуелі
комбинаттың, одан қаланың,
одан облыстың басшы-
лығында болғанын да, қыл-
шылдаған қырықтағы жасына
жаңа жеткенде республика-
лық деңгейдегі лауазымды

қызметке – Орталық Комитет-
тің хатшылығына шақырылға-
нын да, мұнан соң көп ұзамай
сол кезде Кеңес Одағындағы
ең жас Совмин Төрағасы
болып бекітілгенін де бүгінде
халық жақсы біледі.

Еліміздің елдігін көрсетіп,
танытқан тұлға - біздің Елба-
сымыз. Ол - талантты тұлға,

өз елін, жерін сүйетін ұлт-
жанды азамат. Елбасымыз-
дың еліне деген, жеріне деген
махаббатын көрмеу мүмкін
емес. Біз оны əрбір ісінен,
сөйлеген сөзінен, халыққа
жолдаған Жолдауларынан бі-
леміз. Қазақстанды тəуелсіз

елдер қатарына қосып, қа-
жырлылық пен қарқынды
жұмыс жасау арқылы еліміз
ең үздік елу мемлекеттің қа-
тарына кірді. 

Мемлекет басшысының ба-
стамасымен тəуелсіздік жыл-

дарында экономикалық,
саяси, əлеуметтік реформа-
лар жүзеге асырылды. Нұр-
сұлтан Назарбаевтың
стратегиялық бастамалары,
болашақты болжай білетін кө-
регенділігі, сарабдал саясат-

керлігі арқасында көпұлтты
мемлекетіміз дамудың
даңғыл жолына түсті. Қоғам
мен экономиканың қыр-сыры
мемлекет назарында болып,
кенжелеп келген салалардың
дамуы, халықтың əл-ауқаты-
ның артуы үшін шағын жəне
орта кəсіпкерліктің дамуы
қолға алынды.

Бүгінде Қазақстан бірлік пен
қоғамдық келісімнің алтын бе-
сігіне айналды. Еліміздегі та-
тулық пен ынтымақтың
бірегей үлгісін жаһан жұртшы-
лығы зерделеп, «Қазақстан-
дық жол» жəне «Назарбаев
моделі» деп баға береді. Ел-
басының салған сара жолына
əлемдік саясаткерлер мен ға-
лымдар тарапынан қызығу-
шылық жоғары. Мемлекет
басшысының бастамалары
мен идеялары терең зерттеу-
лерге арқау болып, оған ха-
лықаралық деңгейдегі
жетекші бұқаралық ақпарат
құралдарының назары күше-
йіп отыр. Соңғы жылдарда
əлем елдерінің ең озық білім
беру технологиясын негізге
алған Назарбаев универси-
теті, интеллектуалды мекте-
птері – келешек ұрпақтың
басты байлығы білімін жетіл-
діруді мақсат тұтқан. Білім
адамзаттың ең құнды капи-
талы екендігін ескере от-
ырып, əлем елдерін осынау
құнды құралмен бағындыру,
ел экономикасын арттыру бү-
гінгі күннің басты мəселесіне
айналған.

Елбасымыз жастарға көп

көңіл бөледі, олардың тілек-
терін тыңдап, жастар мəселе-
лерін шешеді. Жастарға өз
бетінше жұмыс жасауға бар
мүмкіншілікті беріп отыр. Се-
бебі болашақ - біздің қолы-
мызда. Осы орайда, биыл 25

жыл толған «Болашақ» сти-
пендиясының арқасында қа-
зақстандық дарынды жастар
əлемнің кез-келген оқу ор-
нында мемлекет есебінен
білім алу мүмкіндігіне ие
болып, инновациялық техно-

логияларды кəсіпорындарға
енгізу бағытында еңбек етуде. 

Елбасымыздың игі істерінің
бірі – мемлекетіміздің Тəу-
елсіздігі. Тəуелсіздіктің арқа-
сында еліміз көркейіп,
Астанамыз гүлденуде. Біздің
елімізде тұратын жүз отыздан
астам ұлт өкілдері бір-бірімен
тату-тəтті тұрады. Ел бірлігі
ең алдымен ұлттардың тілі,
ділі, діні ортақ үйлесімде бо-
лғанда ғана қол жеткізілетін-
дігін түсінген Елбасы
Қазақстанда рухани келісім,
алғыс айту күндерін енгізіп,
уникалды институт Қазақстан
Халықтарының Ассамблея-
сын құрып, Əлемдік жəне дəс-
түрлі діндер
Көшбасшыларының съезі

сияқты əлемдік деңгейдегі іс-
шараларды өткізуге мұрын-
дық болды. Еліміздің ішіндегі
ынтымақ пен берекенің шы-
найы көрінісі болса керек,
ортақ ұлт ретінде тұтасып,
тілге, дінге бөлінуден алшақ-
пыз.

Елбасымыз шыдамдылық
пен еңбекқорлықтың арқа-
сында əлемге танылды. Ең
үздік саясаткер ретінде бүкіл
əлем халықтарына əйгілі
тұлға Түрік Республикасының
Президенті Реджеп Тайып Ер-
доған: «Қазақстан Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев – өз за-
манының аса көрнекті тұлғасы
жəне түркі жұртының ақ-
сақалы. Біз Нұрсұлтан Назар-
баевтың халықаралық
бастамаларына əрқашанда
ашықпыз əрі зор құрметпен қа-
былдаймыз. Қазақстан Прези-
дентінің түркі əлеміндегі
беделі биік, Нұрсұлтан Назар-
баевтың барша түркі халықта-
рының басын біріктіріп,
бауырлас түрік елімен қарым-
қатынасты нығайтуға сіңірген
ерен еңбегін атап өтпеуге бол-
майды» деп, жоғары бағасын
берсе, Əзірбайжан Республи-
касының Президенті Ильхам
Əлиев: «Аймақтағы бейбітші-
лікке бағытталған Қазақстан
басшылығының жүйелі дана
саясаты көбіне қауіпсіздікті
нығайтуды көздейді. Қазақ-
стан тұғыры биік, тегеуріні
мықты мемлекетке айналды.
Сондықтан да аймақтық мəсе-
лелерді шешуде Қазақстан-
ның рөлі мен маңызы арта
түсуде, ал біз бұл мемлекеттің
жетістігіне əрқашан да қуа-
ныштымыз. Мен Қазақстанның
жаңа елордасын көріп, қа-
рқынды құрылыспен салынып
жатқан жаңа қаланың көркіне
тəнті болдым» деп таңданы-
сын жасырмайды.

Біз тұрақты дамушы мемле-
кетпіз. Даламыз егісті, Орда-
мыз кеңесті. Елбасының үздік
еңбегі осы нұрлы күнге жет-

кізді.Табандылықпен жасалған
істің əрқашанда жүзеге асаты-
нын біле отыра, біз де Елба-
сымызбен бірге болашақты
құру мақсатында жүріп жатқан
барлық іс-шараларға атсалы-
сып, қалмай бір ағыммен
жүріп келеміз.

Жоғарыда мысал келтіріп
өткеніміздей, əлемдегі таны-
мал зияткер адамдардың бар-
лығы Президентіміз
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарба-
евтың саясаткерлік қызметіне
ең жоғарғы баға берді. Оның
куəсі ретінде Татарстан мем-
лекеті біздің Елбасымызға ел
ағасы деген атақ беруін атап
өтуге болады. Ұлыбритания-
ның саясаткері Джонатан Айт-
кеннің Лондонда, ағылшын

тілінде, “Назарбаев жəне Қа-
зақстанның дүниеге келуі:
коммунизмнен-капитализмге”
деп аталатын кітабы жарық
көрді. Бұрын бұл автордың
АҚШ президенті Ричард Ник-
сон туралы кітабы шыққан.
“Назарбаев туралы кітап жа-
зуға не себеп болды” деген
тілші сауалына кəнігі саясат-
кер: “Дүниедегі саяси лидер-
лер маңайына ауа райын
жасай біледі. Маңайына жа-
рқыраған шуақ шашсын, я
болмаса нөсер əкелсін, əйте-
уір өзінше ауа райын туғызған
лидерлер тегін болмайды.
Олар туралы жазу да, оқу да
қызық. Мен айтсам: өзінің
саяси өмірін Кеннеди мен Хру-
щевтан бастап, осы күнгі
Обама мен Медведевпен бір
бойлықта қажыр-қайрат таны-
тып жүрген жампоздар некен-
саяқ. Өмір баспалдағы өнеге
баспалдағына айналған адам
ретінде Назарбаев оқыр-
манды қатты қызықтырады”
деп жауап береді. Расында,
біздің Президент өз елінде
бейбітшілікті сақтап қана қой-
май, əлемдік саяси мəселе-
лерді шешуге де белсене ат
салысатын тұлға. 

Елбасымыз əлемдік мінбер-
лерден əлемдік толғаны-
старды толғап жатқанда, жер
бетіндегі күллі адам баласы-
ның тағдырына шырылдап
араша түсіп жатқанда, айы-
мыз оңынан, жұлдызымыз со-
лынан туып тұрған осындай
заманымызда бар ақыл-ойы-
мызды, күш-жігерімізді бүгінгі
бақытымызды баянды етуге
жұмсауымыз керек. Бүгінгі та-
бысымызды еселейтін, елді
алға сүйрейтін кадрлардың
намысшыл жаңа буынын -
нағыз отаншылдарды, мемле-
кетшілдерді тəрбиелеп шыға-
руымыз керек. Бұрынғы ескі
ауруға шалдықпай, ескі əдетке
салынбай, өркениетті ел болу-
дың амалын бірлесіп ойла-
суымыз керек.

Н.ƏБІКЕЕВА
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Из уст Президента прозвучала
конкретная фраза о том, что
оценка эффективности каждого
руководителя, каждого государст-
венного служащего будет оцени-
ваться по тому, насколько лучше
становится жизнь казахстанцев.
Послание этого года отличается
подробнейшей детализацией. Это
касается работы детских садов,
школ, вузов, медицины, безопас-
ности жизни человека. Мы счи-
таем, что наш Президент думает о
каждом из нас. И каждый гражда-
нин должен ответить взаимностью.

Задачи, которые поставил перед
казахстанцами Президент страны
Нурсултан Назарбаев в своем По-
слании «Рост благосостояния ка-
захстанцев: повышение доходов и
качества жизни», направлены на
улучшение жизни каждого гражда-
нина независимо от профессии и
возраста. Каждое из озвученных
направлений – приоритетное,
имеющее социальный стержень.
Для успешной реализации всех
векторов програм много документа
большое значение отводится обес-
печению безопасности людей, ко-
торая определена как один из
критериев оценки комфортности
проживания граждан.
В Послании прозвучало чрезвы-
чайно важное решение – объявить
2019 год Годом молодежи. Мы его
полностью поддерживаем. 

В Послании говорится о том, что
для того, чтобы у нас все получи-

лось, нужно развивать институты
гражданского общества, активизи-
ровать деятельность обществен-
ного контроля, общественных
советов, нужно, чтобы мы рабо-
тали вместе. Нам никто не создаст
рай на земле, если население
будет пассивно.

Определяя одним из главных
условий роста благосостояния
людей развитие самого человека,
Глава государства сказал о не-
обходимости в первую очередь по-
вышения профессиональных
качеств. «Необходимо утвердить
новый стандарт полицейского и из-
менить систему карьерного про-
движения, а также подготовки и
отбора кадров через полицейские
академии», – такую задачу поста-
вил Нурсултан Назарбаев перед
органами внутренних дел. 2018 год
объявлен в департаменте внут-
ренних дел годом кадрового ре-
зерва. Данные меры направлены
на совершенствование управлен-
ческих навыков руководителей
подразделений и повышение их
профессионального уровня.
Утвержден соответствующий план
работы на 2018 год, согласно кото-
рому во время отпусков руководи-
телей подразделения замещают
сотрудники из других отделов и
управлений. Это помогает рас-
крыть руководящий потенциал
личного состава, внести в привыч-
ный распорядок свежие инициа-
тивы.

В Послании Президента боль-
шое внимание было уделено об-
разованию. Очень здорово, что
педагог сегодня будет иметь свое
место в этой необычной струе жиз-
ненных ситуаций. Будет и финан-
сирование, и возможность
воспитателям иметь свой опреде-
ленный статус, так как наши ма-
лыши – это фундамент
государства. Важно определить
и статус педагога внешкольного
образования, так как сегодня ка-
федр внешкольного образования и
начальных классов мало.
Президент еще раз обратил вни-
мание на необходимость совер-
шенствовать механизмы
достижения базовых ценностей –
доступности жилья, качества об-
разования и здравоохранения,
безопасности населенных пунктов,
совершенствования инфраструк-
туры и системы ЖКХ.
Повышение доходов населения
определено в Послании не только
как фактор улучшения социаль-
ного самочувствия, но и как ката-
лизатор дальнейшего роста.
Что очень важно, особое внимание
уделено укреплению и развитию
бизнеса через защиту конкурен-
ции, борьбу с теневой экономикой,
налоговую амнистию, защиту экс-
портеров, усилению поддержки
для предприятий переработки,
созданию Фонда прямых инвести-
ций.

Все поручения, обозначенные в
Послании Президента народу Ка-
захстана, четко и аргументиро-
ванно подкреплены примерами с
определением источников и объе-
мов финансирования и обозначе-
нием конечной цели достижения.

Глава государства еще раз пока-
зал глубокую компетентность в
знании ситуации на местах во всех
сферах жизни людей, их проблем
и выстроил логическую цепочку их
поэтапного решения.

А.ДОСМАКОВ,
аким

Кокпектинского
сельского округа

Председатель регионального со-
вета Болатбек Байменов открывая
заседание заявил, что задача под-
нять социальное благосостояние
рабочих должна стоять перед
всеми руководителями предприя-
тий. 

«Поддержка Послания Прези-
дента с нашей стороны действи-
тельно станет толчком к
повышению уровня жизни казах-
станцев. Мы, как Региональный
совет, который консолидирует ру-
ководителей крупных предприятий
региона и представителей бизнес-
ассоциаций, должны быть приме-
ром», - заявил председатель
Болатбек Гыйзатович.

Первым поддержал инициативу
учредитель ТОО «PROLUX KZ
LTD» Николай Абт. Член регио-
нального Совета уже с начала
года повысил зарплату своим со-
трудникам на 70%.

«Послушав Послание Главы Го-
сударства, мы еще раз убедились,
что это нужно сделать еще. Мы
ежегодно на уровне инфляции по-
вышаем зарплату. В этом году по-
высили на половину больше», -

сказал исполнительный директор
компании «ProIux LTD» Николай
Абт.

Присутствовавшие на расши-
ренном заседании члены Регио-
нального совета, руководители
предприятий заявили о намерении
поднять заработную плату сотруд-
никам.

«Зарплату своим работникам мы
поднимаем каждый год. В рамках
Послания, планируем рассмотреть
повышение заработной платы на
10%», - заявил владелец крупного
карагандинского автоцентра «Ор-
бита» Сапар Ибкеев.

Предложение поддерживают не
только карагандинскиепредприни-
матели, но и бизнесмены области.
Так, например, член региональ-
ного совета из города Жезказган,
руководитель строительной компа-
нии ТОО «Ремстрой» Николай
Распопов планирует поднять зар-
плату также на 10%. А, директор
ТОО «Транзит» и глава КХ «Евра-
зия» из Осакровского района Сер-
гей Естифеев по итогам подсчетов
планирует повысить зарплату
своих сотрудников на 33 %.

Не остались в стороне и члены
районных советов. Так, директор
крупного предприятия Шетского
района ТОО «Nova-Цинк» Су-
юндик Асан отметил, что пол-
ностью поддержит эту инициативу
Президента.

«Зарплату своим работникам мы
поднимаем каждый год. Это позво-
ляет работникам нашего центра
получать достойную заработную
плату, которая стала конкуренто-
способной в сравнении со средне-
месячной заработной платой. У
нас работают почти 1000 человек.
В рамках Послания, планируем
рассмотреть повышение заработ-
ной платы на 10% с января 2019
года», - заявил Суюндик Ержа-
нулы.

Представители бизнес-сообще-
ства карагандинского региона от-
метили, что Президентом РК
оказывается большая поддержка
сфере предпринимательства, на
что бизнес также должен реагиро-
вать отдачей. Предпринимателям
необходимо повышать сервис,
внедрять инновации, создавать
условия для своих рабочих, счи-
тают бизнесмены.

По итогам заседания Региональ-
ный совет Палаты предпринимате-
лей Карагандинской области
призвал бизнесменов региона под-
держать инициативу Главы госу-
дарства и повысить заработную
плату своим сотрудникам.

Пресс-служба Палаты 
предпринимателей 

Карагандинской области

Жемқорлықпен
күрес - баянды

болашақтың кепілі
Бiз жаңа

қоғамда, жаңа
ғасырда өмiр
сүрiп жатыр-
мыз. Бүгінгі
қоғамның си-
паты iскерлiк

болса, бұл жолда жетiстiктерiмiз де
аз емес. Сонымен қатар шешiмi күр-
делi мəселелер де бар. Ол – əлеумет-
тiлiк мəселе. Бұл салада қоғам
өмiрiнде түбегейлi шешiмi табыл-
май тұрған мəселе – жемқорлық. Елi-
мiзде осы мəселеге арнайы
қабылданған заңдар да, атқарылып
жатқан жұмыстар да баршылық,
бiрақ бұл мəселе əлi толық шешiмiн
тапқан жоқ.

Бүгінгі күнгі Қазақстанның күрделі мəселесі - сыбайлас
жемқорлықпен күресу болып отыр. Бұл мəселе біздің
елде ғана емес, əлемдегі барлық елдердің үлкен əлеу-
меттік қасіреті. Бұл қасірет дамушы елдердегідей біздің
жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан келтіріп отыр.
Əлеуметтік-экономикалық даму, нарықтық экономиканы
құру, инвестициялар тарту процесін баяулататын жəне
демократиялық мемлекеттің саяси жəне қоғамдық ин-
ституттарына кері əсер ететін, елдің даму болашағына
айтарлықтай қауіп төндіреді. 

Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың ба-
стамасы мен жетістіктерді жоққа шығарады, ұлттық қа-
уіпсіздікке қауіп-қатер əкеледі. Сондықтан да Қазақстан
Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі ба-
сымдылықтарының бірі - осы зұлымдықпен күресу
болып табылады.

Ел болып еңсемізді көтеріп, тəуелсіздігімізді əлемге
əйгілі еткен шақта біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа
орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, осы
дерттің одан əрі ушықпауы үшін, оны тоқтатудың барлық
амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді
түрде қарсы тұрамыз. Еңсесі биік 30 мемлекеттің қата-
рына жетуді көздеп отырған шақта бұл дертпен бірігіп,
ел болып күресуіміз керек.

Е.НАЙМАНБАЙ,
Бұқар жырау аудандық
мəдениет жəне тілдерді 

дамыту бөлімінің басшысы 

Залог успешности
государства

Районное управление охраны
общественного здоровья с
рабочим визитом посетил
руководитель Департамента
охраны общественного здоровья
Карагандинской области
К.К.Баймухамбетов.

Он выступил перед коллективом управления с
разъяснениями основных положений Послания Пре-
зидента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 5
октября 2018 года «Рост благосостояния казахстан-
цев: повышение доходов и качества жизни».

- Данное Послание к народу Казахстана является
продолжением курса, проводимого Главой госу-
дарства с первых лет независимости Казахстана и на-
целенного, прежде всего, на рост благосостояния
населения. Стратегический план действий полностью
носит адресный социальный характер. Главный ад-
ресат Послания Президента – простой человек, его
здоровье, благосостояние и безопасность, - подчерк-
нул  К.Баймухамбетов. - В своем Послании Глава го-
сударства подчеркнул, что будет продолжена
активная борьба с коррупцией. Департаментом на по-
стоянной основе проводится работа по профилактике
коррупционных правонарушений, принимаются меры
по обеспечению «прозрачности» деятельности Де-
партамента и его структурных подразделений.

- Помните, при осуществлении своих должностных
обязанностей вы должны осознавать возложенную на
вас ответственность и выполнять свою работу каче-
ственно и непредвзято, проявляя нетерпимость к
любым проявлениям коррупции, - обратился руково-
дитель Департамента к участникам встречи.

Наш корр.

За строкой Послания

Важные социальные задачи
Послание Президента Нурсултана Назарбаева

имеет яркую, конкретную социальную направ-
ленность. Все Послания Президента адресованы
каждому казахстанцу и всегда имеют конкрет-
ные предложения, направленные на развитие
нашей страны, сохранение единства, согласия,
на то, чтобы Казахстан развивался динамично.
Сегодняшнее Послание Президент начал с очень
конкретной фразы. Он отметил, что главное на
современном этапе – это развитие человека, со-
циального капитала, рост благосостояния,
улучшение жизни каждого человека.

Зарплату сотрудникам поднимут
бизнесмены Карагандинской области

Вопросы реализации в регионе Послания
Президента Н.А.Назарбаева «Рост
благосостояния казахстанцев: повышение
доходов и качества жизни» были рассмотрены
на расширенном заседании регионального
совета Палаты предпринимателей
Карагандинской области.
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