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Вице-министр нацэкономики
Серик Жумангарин рассказал, как
изменятся суммы в счетах за
комуслуги для жителей разных
городов с 1 января 2019 года.

По словам Жумангарина, с 1 января ожида-
ется снижение тарифов на главные коммуналь-
ные услуги - водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, теплоснабжение и газоснаб-
жение. 

«Общая экономия средств потребителей за
комуслуги по итогам снижения тарифов соста-
вит около 27,5 миллиарда тенге. Снижение та-
рифов в итоге приведет к снижению размера
среднего чека оплаты населением коммуналь-
ных услуг в месяц», - рассказал он. Вице-ми-
нистр привел в пример размер чека средней
семьи из трех человек, живущей в двухкомнат-
ной квартире площадью 60 квадратных метров.
«В Алматы в среднем в месяц платится за ко-
муслуги 14 483 тенге. С 1 января 2019 года
общая плата составит в среднем 13 128 тенге и
снизится на 1353 тенге. Таким образом, годовая
экономия при оплате комслуг в среднем соста-
вит около 9700 тенге. В Астане плата за кому-
слуги в среднем в месяц составляет 10 660
тенге. С 1 января общая плата снизится в сред-
нем на 1062 тенге и составит 9604 тенге. Годо-
вая экономия при оплате комслуг в среднем
составит около 9000 тенге», - рассказал Жуман-
гарин на пресс-конференции в правительстве. 

Жители Шымкента, платившие за комуслуги
13 778 тенге в месяц, с 1 января будут платить
12 447 тенге. Экономя в месяц 1340 тенге,
жильцы квартир смогут сохранить в год около 10
тысяч тенге. «В Актобе в среднем в месяц пла-
тится за комуслуги 11 405 тенге. С 1 января
общая плата составит в среднем 10 336 тенге,
снизившись на 1068 тенге. Годовая экономия
при оплате комслуг в среднем составит около 9
тысяч тенге. В Усть-Каменогорске плата за ко-
муслуги в среднем составляет 6 654 тенге в
месяц. С 1 января составит в среднем 6 341
тенге, или снизится на 313 тенге. Годовая эко-
номия - около 3000 тенге», - отметил вице-ми-
нистр. В Таразе средний чек за комуслуги - 10
471 тенге. С 1 января он в среднем будет со-
ставлять 9665 тенге и снизится на 806 тенге,
экономя жителям в год около 5500 тенге. В

Уральске оплата в 10 910 тенге с 1 января сни-
зится на 1035 тенге, до 9875 тенге в месяц. Го-
довая экономия при этом в среднем составит
около 8600 тенге. В Кызылорде при чеке в 9153
тенге с 1 января будут платить на 865 тенге
меньше, то есть 8288 тенге. Годовая экономия
в среднем составит около 7 тысяч тенге. В Пет-
ропавловске в среднем в месяц платится за ко-
муслуги 10 857 тенге. С 1 января общая плата
составит в среднем 10 474 тенге, или снизится
на 383 тенге. Таким образом, годовая экономия
при оплате комуслуг в среднем составит около 4
тысяч тенге. 

Кроме того, с 1 января 2019 года прогнозиру-
ется снижение тарифов для населения в осталь-
ных 14 регионах от 2,2 процента (с 103,1 до 100
тенге за квадратный метр) в Карагандинской
области до 15,3 процента (с 113,2 до 96 тенге за
квадратный метр в Туркестанской области). 

В результате экономия средств населения за
услуги теплоснабжения составит около 6 мил-
лиардов тенге. Жумангарин сообщил, что часть
тарифов уже снизилась в декабре. По тепло-
снабжению цены снижены в Акмолинской обла-
сти на 36,8 процента, с 116,1 до 73,4 тенге за
квадратный метр, в Северо-Казахстанской обла-
сти на 1,1 процента, с 114,7 до 113,4 тенге, и в
Семее на 2,8 процента, с 70,1 до 68,2 тенге. С 1
января тарифы снизятся в остальных 14 регио-
нах от 2,2 процента в Карагандинской области
до 15,3 процента в Туркестанской области. Эко-
номия средств населения за услуги теплоснаб-
жения составит около 6 миллиардов тенге. 

В сфере водоснабжения цену снизили пока
только в Жамбылской области на 22 процента, с
52,3 до 40,8 тенге за кубометр. С 1 января та-
рифы для населения снизятся еще в 16 регио-
нах - от 3 процентов в Павлодарской области до
22,7 процента в Кызылординской области. В
сфере газоснабжения с 1 января 2019 года сни-
жение цен составит от 3,3 процента в Манги-
стауской области до 17,5 процента в
Алматинской области. Прогнозное снижение
цен на газ для населения в южных районах со-
ставит: в Алматы - 12 процентов, с 29,8 до 26,2
тенге, в Шымкенте и Туркестанской области - 65
процентов, с 30,7 до 28,9 тенге, в Жамбылской
области - 6 процентов, с 24,3 до 22,8 тенге. 

В результате экономия средств населения за
услуги газоснабжения составит около 5 милли-
ардов тенге.

Tengrinews.kz

Сүйінші!
Айтыстың ақтаңгері

Айтыс өнерінің көшін бастаған ақтаңгер
ақындардың дүбірлі шарасы Тəуелсіздік ме-
рекесінің қарсаңында орын алды.

Сонымен,  тарланбоздарымыздың додасы өз мəресіне жетті.
Биылғы жылы 7-мəрте өтіп отырған «Алтын домбыра» республи-
калық ақындар айтысында Бұқар жырау Қалқаманұлы атындағы
жыршы-жырау сыныбының ұстазы, халқының сүйікті ұлы Дидар Қа-
миев жүлделі 1 орынға ие болды. 

Айтыстан жоғын іздейтін ботақарлықтардың əніне сəні жарасқан,
жырына жүріс-тұрысы келіскен Дидардай дидарлы ұлдарын құ-
шағына алғанына көп уақыт болмаса да, «Дидардың шəкірттері»
деген сөз ел арасында тез таралып кетті. Алты алаштың абызы
аталған Бұқарекеңдей сом тұлғалы жыраудың атын иеленген киелі
мекенде қарапайым халықтың арасынан өнерге деген талпыны-
стары,  қарым-қабілеті мол балғындардың бойына айтыс өнерінің
дəнегін сеуіп, ізгілікпен, мейірімділікпен, біліммен сусындатып жүр-
ген Дидар Қамиевтың жүлделі жеңісіне бөркімізді аспанға атып қу-
андық. 

Айтыс төрінде алдаспан жырларымен топтан озып, көш алды-
нан көрінген Дидар Қамиевты  аламандағы жеңісімен құттықтап,
жүрегіңізден жыр жауһарын төге беріңіз, баптаған шəкірттеріңіз ол-
жадан кенде болмай, егемен еліміздің мəртебесін асқақтата берсін,
отбасыңыз аман, шаңырағыңыз шаттықта болсын деген тілегімізді
білдіреміз.

Б.ЖАКЕШОВА

Бұқар жырау аудандық мəслихатының сессиясы төрағасының 
Шешімі

Ботақара кенті                                      2018 жылғы 14  желтоқсан 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Рес-

публикасы Заңының 10 жəне 18-баптарына сəйкес аудандық мəслихаттың кезекті сессиясы 2018 жылғы 25 жел-
тоқсан күні сағат 11.00-де аудандық əкімдіктің мəжіліс залында  шақырылсын. 

С.АРТЫКБАЕВА,
сессия төрағасы

Хабарлама
Аудандық мəслихаттың 2018 жылғы 25 желтоқсан күні өтетін кезекті сессиясының  қарауына мынадай мəсе-

лелер енгізіледі:
1. Аудандық мəслихат хатшысының есебі туралы.
2. 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы.
3. Басқа да мəселелер.

А.ƏЛИ,
мəслихат хатшысы

Решение
председателя сессии Бухар-Жырауского районного маслихата

пос.Ботакара                           от 14 декабря 2018 года 
В соответствии со статьями 10 и 18 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении

и самоуправлении в Республике Казахстан» созвать очередную сессию районного маслихата 25 декабря 2018
года в 11.00 часов в зале заседаний районного акимата.

С.АРТЫКБАЕВА,
председатель сессии

Сообщение
На рассмотрение очередной сессии районного маслихата 25 декабря 2018 года вносятся вопросы:
1. Об отчете секретаря районного маслихата.
2. О районном бюджете на 2019-2021 годы.
3. Другие вопросы. 

А.ƏЛИ,
секретарь маслихата

Как изменятся цены на
комуслуги с 1 января? 

Неизменность цены – основной фактор
при заключении допсоглашений к

основным договорам
РГУ «Департамент внутреннего

государственного аудита по Карагандинской
области» осуществлены аудиторские
мероприятия по вопросу обоснованности
заключения и исполнения дополнительных
соглашений на увеличение суммы основных
договоров о государственных закупках.

По результатам аудита в отдельных учреждениях выявлены
нарушения Закона Республики Казахстан от 04.12.2015г. №434-V «О
государственных закупках» в части необоснованного заключения
дополнительных соглашений на увеличение сумм основного Договора
в изменении условий заключенного договора, тогда как согласно
требованиям законодательства о госзакупках, дополнительное
соглашение на увеличение сумм основного Договора составляется при
неизменности цены за единицу услуги. 

Кроме того, вышеуказанные дополнительные соглашения заключены
на веб-портале без увеличения объема оказываемых услуг по
заключенному договору, а также в нарушение норм Бюджетного
кодекса, вышеуказанного закона, Правил исполнения бюджета и его
кассового обслуживания.  Установлены факты совершения
учреждениями гражданско-правовых сделок по дополнительным
соглашениям к Договорам, подлежащим обязательной регистрации, до
регистрации их в Казначействе, то есть до вступления дополнительных
соглашений к основному Договору в законную силу.

Н.БОГАТЫРЕВА,
главный специалист-государственный аудитор отдела аудита

соответствия №1 ДВГА по Карагандинской области
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Тəуелсіздік –

тірегім
1991 жылдың 16-шы
желтоқсаны - Тəуелсіз ел
атанып, аяғынан тəй-
тəй басқан
Республикамыз бен оның
халқы үшін тарихи сəт.
Сол күні
Республикамыздың

аспанында Қазақ елінің өз жалауы
желбіреп, елдігімізді айқындап,
Елтаңбамыз бекіді.

Ерлігімізді танытқан сəт оңай келмегені анық. Бұл - ата-
бабамыз аңсаған бостандық еді. Сан жылғы бұғаудан ары-
лып, еліміз іргесін мықтап қалады. Мемлекетімізді орнатып,
оны қалыптастырып, экономикасын реформалап, əлемге
танытқан еліміз жыл санап дамыды. Бүгінгі Қазақстан əлем-
нің іргелі мемлекеттерімен қатар халықаралық мəселелерді
шешуде алдыңғы орындарда.

Сондықтан, Тəуелсіздік - біздің ең басты игілігіміз, баға
жетпес құндылығымыз. Елімізді əрі қарай көркейту мына
біздердің қолымызда. Біздер тəуелсіздігіміздің баянды
болуы үшін жауапты екенімізді түсінуіміз керек. Жəне оны
өсіп келе жатқан жас ұрпаққа үйрету біздің міндетіміз. Бү-
гінгі ұрпақ - ертеңгі азамат, ел патриоты. Сол азаматтардың
ең бірінші міндеті - өзінің тəуелсіз елдің ертеңі екенін ұмыт-
пау. 

Жылдағы дəстүр бойынша, Мəнжі батыр атындағы Қара-
жар орта мектебінде Тəуелсіздік күніне арналған онкүндікте
көптеген айтулы іс-шаралар өтті. Мəселен, мектебімізде жа-
сөспірімдер арасында «Күн дидарлы Қазақстан» тақыры-
бында əн байқауы мен мəнерлеп оқу сайысы өте жоғары
деңгейде өтті. Мектеп кітапханашысы Г.Абдрахманова «Тəу-
елсіздік - ел бақыты» кітап көрмесін ұйымдастырып, оқу-
шыларды бірқатар жаңа кітаптармен таныстырып, оқуға
кеңес берді. Мектеп ұжымының ұйымдастыруымен сынып
сағаттары, дөңгелек үстел, сайыстар өтті. Сонымен қатар,
салмақ категориясы бойынша қазақша күрес, одан басқа во-
лейбол, шахмат, үстел теннисі сияқты спорттық сайыстар да
мереке шырайын аша түсті. Онкүндік мектеп оқушылары
мен оқытушылары ұйымдастырған «Тəңір сыйы - Тəуелсіз-
дік» тақырыбындағы мерекелік концертпен аяқталды.

Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың: «Жастар мəселесіне жоспар
өте ауқымды. Олар болашақтың қаруы, күні ертеңгі еліміздің
көк туын берік ұстайтын қарымды топ деп білемін»,- дегені
барлығымызға ел үшін еңбек етуімізіге күш-жігер мен қажыр-
қайрат беріп, рухымызға қанат бітіреді. Сондықтан, сіз бен
біз болып тəуелсіздігімізді тұғырлы етейік! 

К.КЕНЖИН,
қазақ тілі пəнінің мұғалімі

Қаражар ауылы

Тең мүмкіндіктер
жолы

Желтоқсан айының 4-8-і күні аралығында
республика көлемінде жүргізілген «Тең
мүмкіндіктер жолы» акциясы аясында
«Жол ережесін білейік, аман-есен жүрейік»
атты іс-шара өтті. 
Бұқар жырау ауданының полиция
басқармасының жергілікті полиция
қызметі бөлімшесінің қызметкерлері жəне
əкімшілік полиция бөлімінің
қызметкерлері, аудан көлеміндегі білім
беру орталықтарының
оқытушыларының жəне оқушыларының
атсалысуымен атаулы шаралар өтті.

3-желтоқсан — Халықаралық мүгедектер күніне орай
ұйымдастырылған акция барысында балдырғандарға қа-
уіпсіздік шараларын сақтауды үйрену үшін жол қозға-
лысы ережелері бойынша түсіндірме жұмыстары
жүргізіліп, қызықты ойындар ойнатылып, түрлі-түсті көр-
некі үгіт-насихат жəне оқу құралдары таратылды. Жол
ережелері бойынша «Үздік суретші» байқауы ұйымда-
стырылып, «Үздік суретшіні» анықтау үшін оқушылардың
салған суреттері жиналып алынды.

Іс-шараға атсалысқан оқушылар мадақтамалармен
жəне сыйлықтармен марапатталды.

Ғалима ҚАЗАЛИЕВА,
Бұқар жырау ауданының

ПБ ІжСКТ жетекші
маманы 

Аким Доскейского сельского
округа Байгожин Ануар Мурато-
вич поздравил присутствующих
с Днем Независимости Респуб-

лики Казахстан и вручил гра-
моты за заслуги и достижения в
работе коллективам, располо-
женным на территории села;

это коллективы  Ельтайской
СШ, ясли-сада «Ақбота», дет-
ской музыкальной школы, мо-
дельной библиотеки.  Слова
благодарности и признательно-
сти прозвучали в адрес членов
первичного ветеранского со-
вета, местного самоуправления
и сотрудников врачебной амбу-
латории села Доскей.

Праздничное мероприятие
прошло с участием детских му-
зыкальных коллективов Ельтай-
ской средней школы, ясли-сада
«Ақбота» и музыкального кол-
лектива детской музыкальной
школы, подготовивших яркие
концертные номера.

Д.КУДАБАЕВА,
главный специалист

аппарат акима
Доскейского

сельского округа

Первыми к соревнованию
между собой приступили уче-
ники 9-11-х классов, которые
прошли по заданному марш-
руту, где их ждали разнооб-
разные задания:
военизированная эстафета,
неполная разборка и сборка
АК, снаряжение магазина,
подтягивание и пулевая
стрельба.

Первым из видов прошла
военизированная эстафета,
где юноши показали сплочен-
ную работу в команде и бое-
вой дух. Призовые места
первого этапа распредели-
лись следующим образом: 1
место – Центральная СШ, 2
место - Ленинская СОШ, 3
место - Калининская СОШ. 

Остальные четыре вида
эстафеты прошли с не мень-
шим энтузиазмом и ловкостью
участников. Неполная раз-
борка и сборка АК, снаряже-
ние магазина, пулевая
стрельба и подтягивание - учи-
тывались как личное первен-
ство, из каждой команды
участвовало по одному пред-
ставителю. В неполной раз-
борке и сборке АК были
достигнуты очень высокие ре-
зультаты. Безоговорочным по-
бедителем данного вида стал
ученик Центральной СШ Гата-
уов Аскар с результатом 16.66
сек. Следующим этапом со-
ревнования было снаряжение
магазина (30 патронов). Чем-
пионом стал Жауров Андрей

(Центральная СШ). В подтяги-
вании юноши показали свою
силу и выносливость, 1 место
занял ученик Ленинской СОШ
Советханов Арнур (25 раз).
Самым метким стрелком в
районе оказался ученик Гага-
ринской СШ Жайлбаев Ораз-
бай.

Итак, после упорной борьбы
были подведены итоги и объ-
явлены общекомандные
места. Призовые места рас-
пределились следующим об-
разом: I место – команда
Центральной СШ; II место –
команда Ленинской СОШ; III
место – команда Гагаринской
СШ.

Для каждого участника игра
оказалась полезной, поэтому с
полным правом можно счи-
тать, что проигравших нет, а
лучшие результаты показала
слаженная работа команды.
Хотелось бы обратить внима-
ние на подготовку каждой
команды. Все участники со-
ревнований показали себя с
наилучшей стороны, проде-
монстрировали уникальные
способности и настоящий бое-
вой дух. Надеемся, что такими
и будут будущие защитники
Республики Казахстан, они
смогут внести весомый вклад
в развитие нашей страны.
Ведь именно за ними наше бу-
дущее! 

Еще раз поздравляем побе-
дителей и желаем дальней-
ших успехов всем участникам! 

Карина ВАСКОВСКАЯ,
ученица 11 класса
Центральной СШ

Праздничный концерт
В детской музыкальной школе села Доскей прошло праздничное
мероприятие «Қазақстан тəуелсіздігіне 27 жыл!», посвященное Дню
Независимости Республики Казахстан.  
На праздничное мероприятие пригласили работников образования,
культуры и здравоохранения, а также жителей села.

В духе патриотизма
Воспитание подрастающего поколения включает в себя
разные аспекты: духовное, нравственное, патриотическое,
спортивное. Именно последнее играет большую роль в
воспитании юношей. Наша цель - воспитывать дух
патриотизма и ответственности, будущих защитников
нашей Родины. 
В преддверии Дня Независимости на базе Центральной СШ
прошла районная военно-спортивная игра «Улан».
Ее организаторами стали преподаватели Центральной СШ
Васковский В.М. и Ленинской СОШ Шакенов С.Т.
Начало игр ознаменовали торжественным открытием. С
приветственным словом ко всем присутствующим
обратилась директор Центральной СШ Бопежанова Э.К. После
чего все участники перешли к игре.
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Тəуелсіздік – тəңір сыйы!

Тəуелсіздік – бабалар аң-
сауы, ұрпақтың қолы жеткен
киелі кезең. Тəуелсіздік – таң-
басы таста, қаны қара жердің
тамырында жатқан құдіретті
сөз. Еліміз тəуелсіздіктің бесі-
гінде тербелгелі 27 жыл.
Жиырма жеті жыл ішінде Қа-
зақстан етек-жеңін жиып, ше-
карасын бекітіп, өз алдына
дербес, зайырлы ел болды.

Бұл күнге жету үшін ата-баба-
мыз қанын төкті, жанын берді,
жеріміздің тұтастығын сақтап,
ұрпақтан-ұрпаққа табыс
етті. Оның айғағы - ел намысы
үшін жанын құрбандыққа қиған
боздақтар мен əлемге қазақ
деген атты паш еткен Желтоқ-
сан көтерілісі.

Концерттік бағдарлама азат-
тық үшін жанын пида еткен

желтоқсан құрбандарын еске
алуға арналған 1 минуттық үн-
сіздікпен басталды. 

Ауыл əкімінің құттықтау сөзі-
нен кейін  ауылдық округ өмі-
рінің гүлденуіне ат салысып,
белсене араласқаны үшін
ауылдық округ əкімінің алғыс
хаттарымен 15 адам марапат-
талды. Өз кезегінде мектеп
директоры Қазақстан Респуб-

ликасы Тəуелсіздігінің 27 жыл-
дығы қарсаңында жас ұрпаққа
жасаған игі істері мен мектебі-
міздің көркеюіне қосқан ерен
еңбегі үшін 8 адамға Алғыс
хат табыстады. 

Дəстүр бойынша мектебі-
мізде тəуелсіздік күні қар-
саңында «Жас Ұландар»
ұйымына оқушылар қабылда-
нады.

Желтоқсанда шындық
жырын шырқаймын деп шарқ
ұ р д ы ң ,
Желтоқсанда егеменді ел бол-
сақ деп талпындың.
Кеудеңде əлі сызы жатыр сол
кездегі салқынның,
Айналайын, жас қайратым,
жас өркені халқымның! - деп,
ұлтым деп ұрандаған ұлы
тұлға Мұхтар Шаханов жыр-
лағандай Төлеу Халипа, Кави
Жандос, Мария Айғаным тəу-
елсіздік туралы тебірене жыр-
лады. Концерттік бағдарлама

Тугунбаев Эльдардың орын-
дауындағы «Шындық туралы»
толғауымен жалғасты. Мере-
кеде  ұстаздар қауымы да - Қу-
андықова Қымбат, Мағлұм
Марал, Қали Айжан жүректі
жарып шыққан туған елге
деген махаббатты əнге қо-
сқан«Атамекен» əнін орын-
дады. Жоғары сынып
оқушылары - Ерболұлы Жасұ-
лан, Серік Асылхан, Болатбек
Əйгерім, Амрашева Лаура
алғаш рет мектеп сахнасына
барабанмен шықты. «Таңшол-
пан» би ансамблінің орында-
уындағы билер де көрермен
көңілінен шықты. 

Тəуелсіздігіміздің тұғыры
биік, халқымыздың еңсесі
жоғары, егемендігіміз баянды
болсын!

Далел АЛИМАН,
кітапханашы,

Ростовка тірек мектебі
(РО)

В рамках мероприятия
была рассмотрена программ-
ная статья Главы госу-
дарства «Семь граней
Великой степи».

Для личного состава был
организован показ видеоро-
лика о значимости обретения
Казахстаном Независимости,
о становлении и развитии го-
сударственности.

После проведения торже-
ственного собрания инже-
нерно-инспекторский состав
ОЧС района и ПЧ-34 посетил
обновленную экспозицию
районного краеведческого
музея в п.Ботакара, где экс-
курсоводом были показаны
экспонаты древних времен и
дошедших до наших дней и
рассказаны истории жизни

великих деятелей казахского
народа, внесших свой вклад в
развитие и становление Неза-
висимости Республики, а
также почетных граждан и зна-
менитых людей - выходцев из
Бухар-Жырауского района.

А.ЕСЕНТАЕВ,
заместитель начальника

ПЧ-34,
капитан

гражданской защиты

16-желтоқсан – қазақ елінің тарихында
алтын əріптермен белгіленген атаулы
мерекелердің бірі. Еліміздің егеменді ел
болғандығын паш ететін бұл мейрамды
қазақстандықтар ерекше атап өтеді. 

1991 жылы 16-желтоқсанда Жоғарғы Кеңес Қазақстанның
тəуелсіздігі жəне мемлекеттік егемендігі туралы заң қабыл-
дады. Сондай-ақ бұл күні еліміз 1986 жылғы желтоқсан құр-
бандарын еске алады. Еліміздің тəуелсіздігі күні - мəдениет,
спорт, саясат, өнер жəне өмірдің басқа да салаларындағы əр-
түрлі қызметкерлер марапатталып, еліміздің барлық өңірле-
рінде мерекелік іс-шаралар өтеді.

Еліміз 27 жылдың ішінде белді белестерге жетіп, алпауыт
мемлекеттермен терезесін теңестірді. 

Өрімдей аға-əпкелерімізді арамыздан алып кеткен желтоқ-
сан оқиғасы баршамыздың мəңгі есімізде қалады. Егеменді елі-
міздің келешегі үшін жанын пида еткен батыр ағаларымыз бен
қайсар əпкелеріміздің ерлігін жадымызда, санамызда сақтау
біздің азаматтық борышымыз деп білеміз. Ата-бабам сан ға-
сырлар бойы аңсаған Тəуелсіздігіміз мəңгілік болып, көк туы-
мыз көкте желбірей берсін!

Рината ГАЙНУЛЛИНА,
Көкпекті орта мектебінің

4 «б» сыныбының 
оқушысы

«ХХІ ғасыр
көшбасшысы»

Жуырда мəдениет қызметкерлерінің ұйым-
дастыруымен Амангелді орта мектебінде
Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің 27
жылдығына арналған «ХХІ-ғасыр көшбас-
шысы» атты интеллектуалды ойын өткі-
зілді. Интеллектуалды ойынға Амангелді
орта мектебінің 9-11 сынып оқушыларынан
6 ойыншы қатысты. Ойын үш бөлімнен яғни,
«Бəйге», «Жорға» жəне «Дода» сынды бөлім-
дерден тұрды.

Ойынның сұрақтарын дене шынықтыру пəнінің мұғалімі А.Иска-
ков проектордың көмегімен слайд арқылы көрсетіп тұрды. Ойыны-
мыз басталмас бұрын ұстаздар ұжымы арасынан əділқазылар
алқасы сайланды. Олар - Амангелді орта мектебінің тəрбие ісінің
меңгерушісі Р.Балхашева, биология пəнінің мұғалімі А.Есенбек
жəне қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі Н.Тұрғанбеков болды.
Сонымен  барлық ойыншыларымызға сəттілік тілеп, ойынымыз ба-
сталып та кетті. Ойын барысында барлық ойыншыларымыз өзде-
рінің жылдамдықтары мен біліктіліктерін көрсете білді.
Бəйгекерлердің арасынан 11-сынып оқушысы Нұрғалиева Гүлжа-
нат қызымыз топтан суырылып шығып, əділқазылар алқасының
есептеуімен 400 ұпайды иеленіп, жеңіске жетті. Гүлжанат жеңіске
жеткені үшін дипломмен жəне қалған бес оқушы белсене қаты-
сқандары үшін мадақтама қағаздармен марапатталды. 

Г.ДҮЙСЕМБЕК,
кітапханашы,

Қарақұдық ауылы

С поздравительными сло-
вами перед участниками со-
ревнований выступили
директор Сартюбинской
школы Н.Р.Амирбеков и дирек-
тор Петровской школы
А.С.Жангалова. Поздравив
участников с Днем Независи-
мости, они пожелали всем
удачи и победы сильнейшим.

Победителями соревно-
ваний стали хозяева пло-
щадки - учителя Петровской
школы, 2 место получил
коллектив Байкадамской
школы и 3 место – Сартю-
бинская школа. Команды
награждены грамотами.

Коллектив Петровской
школы благодарит участни-
ков соревнований за отлич-
ную игру и желает успехов в
работе.

А.КАРАБАЕВА,
заместитель директора

по воспитательной
работе Петровской

школы

“Тəуелсіздіктің тар жол, тайғақ кешуінен, беттен
қағар желінің есуінен тайсалмауға тиіспіз“.

Нұрсұлтан Назарбаев
Ерлеріміздің ерен ісімен, кешегі дүниені дүр
сілкіндірген Желтоқсан оқиғасымен келген,
тарихымызда алтын əріптермен жазылған 16
желтоқсан - Тəуелсіздік күні мерекесіне орай
Ростовка тірек мектебі (ресурстық орталығы) «Ar-
namysym, qasiretim, maqtanyshym – Jeltoqsan!» атты

концерттік бағдарлама өткізді. Мерекелік жиынды 8-сынып
оқушылары Гапьяк Евгений мен Медет Назира жүргізді.

Прошло торжественное собрание
В преддверии Дня Независимости
Республики Казахстан в здании ПЧ-34
п.Ботакара прошло торжественное
собрание. 
С поздравительной речью выступили
начальник отдела по ЧС района, полковник
гражданской защиты Н.Интуев и начальник
ПЧ-34 п.Ботакара, майор гражданской
защиты Е.Жунусбеков.

Тəуелсіздік -
тұғырымСоревнования по волейболу 

8 декабря в спортзале Петровской СШ
проходили соревнования по волейболу
среди учителей образовательных школ
района.
В соревнованиях принял участие
спортивные команды Сартюбинской,
Байкадамской и Петровской школ.
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Бағым, байлығым болған - Тəуелсіздік

Аудандық орталықтандыры-
лған кітапханалар жүйесінің ди-
ректоры А.Жексенбаева,
ардагерлер кеңесінің төрағасы
Т.Арбабаев, №1 қазақ тірек мек-
тебінің қазақ тілі жəне əдебиеті
пəнінің мұғалімі Қ.Шыныбектегі
кеш төрінен орын алды. 

Кеш шымылдығы азат мем-
лекетіміздің, бодан емес азат
еліміздің бойтұмары – Əнұра-
нымызбен ашылып, 1986 жыл-
дың ызғарлы желтоқсаны
жайлы ақпараттық бейнебаян
көрсетіліп, елінің азаттығы жо-
лында құрбан болған боздақта-
рымызға арналып бір минут
үнсіздік жарияланды. Гүлді сол-
дырып, көңілге мұңды із қалды-
рған ызғарлы желтоқсанның
сұрапыл оқиғасынан ақпарат
берген бейнебаяннан еркіндікті
жалау еткен ақ ниетті жастары-
мыздың көрген қорлығын то-
лығымен сезіндірмесе де
жүрегімізді толқытып, көзімізді

жасқа толтырды. Өмірлері қыр-
шыннан қиылған боздақтары-
мыздың ерен ерліктерінің
арқасында қазақ халқының ба-
сына айтулы күн туды. Ел тари-
хындағы бұл дата бақыттың
бағасы болып халқымыздың
есінде қалды. 

- Біз Қазақстан секілді гүл-
денген мемлекетте өмір сүріп
жатқанымызды мақтанышпен
айтып, шалқып-тасып күн
кешіп отырған бейбіт күніміз-
дің бізге қалай жеткенін еш
уақытта да естен шығармай-
мыз. Еліміз 27 жылдың ішінде
қарыштап дамып, əлем елде-
рімен терезесін тең ұстайтын
жағдайға жетті. Бүгінгі шара-
мызға қатысып отырған жаста-
рымыз біздің ертеңгі
болашағымыз. Сіздердің əр
басқан қадамдарыңыз бен
атқарған істеріңіз ертеңгі бола-
шақтың тарихы. Сол себепті
де сіздер білімдеріңізбен,

өнерлеріңізбен елімізді одан
əрі дамытып, гүлдендіре тү-
седі деп сенеміз,- деп ақ тіле-
гін арнаған Айгүл
Жексенбаева барша қатысу-
шыларды мерекемен құттық-
тады.

Елінің еркіндігі, бостандығы
жолында қыршынынан қиылған
өр жастарымыз Қайрат Рысқұл-
беков, Лəззат Асанова, Ербол
Сыпатаев сынды аға-əпкелері-
міз желтоқсанның ызғарына
кеуделерін тосып, өжеттіліктері-
мен дүниені дүр сілкіндіріп, бо-
стандық туын желбіретті.
Көзден кетсе де елінің жүре-
гінде мəңгілікке сақталған жел-

тоқсандық ерлерімізге арналып
жазылған «Желтоқсан желі» əні
жанарымызды ыстық жасқа тол-
тырды. 

- Мектепте оқып жүргенімде
əдебиетте, тарихта, геогра-
фияда Қазақстанға арналған

бөлім бір-екі бет қана болатын.
Міне, бүгін өз тəуелсіздігімізге
қол жеткізіп, 27 жыл ішінде
алып мемлекетке айналдық.
Ауыз толтырып айтар жетістік-
терге жеттік. Мына қатары-
мызда отырған жас өркенге
айтарым - өз білімдеріңмен елі-
мізді өркендетуге, гүлдендіруге
үлесін қосар азамат болыңдар,-
деп өзінің тілегін арнады Т.Ар-
бабаев.

Əр мерекелік шараға шəкірт-
терін жетелеп, көрсін, білсін,
өнерін көрсетсін дейтін Қалиа-
сқар Шыныбектегі бұл шараға
да өз оқушыларын шыңдап əке-
ліпті. Фариза Оңғарсынова апа-

мыздың есімін арқалап жүрген
жас ақын қызымыз Фариза Бей-
сембекова, Тілеужан Рауандин
жырдан шашу шашты. Қ.Шыны-
бектегі ағамыз 1986 жылғы
барша қазақ жерінде орын
алған желтоқсан оқиғасынан əң-

гімелеп берді. 
- Қазіргі жастарымыздың білім

алуына көп жағдай жасалған.
Десек те көп жастарымыздың кі-
таппен дос болуға асықпай-
тыны шындық. Кітапхана - қазақ
руханиятының қайнар көзі. Бір
даналық сөзде «Бұл өмір кіта-
пқа кіру үшін келген» делінген
екен,- деген Қ.Шыныбектегі жа-
старды кітапханамен дос бо-
луға шақырды. 

Ақ тілектермен өрілген əсерлі
кеш Қайролла Майемеровтың
сырлы əуезбен əрленген əнімен
жалғасты. Кеш соңында қатысу-
шылар қатарындағы жас то-
лқын көкейлеріне құйылған
ойларымен, əсерлерімен бөлі-
сті. И.Асқарова мерекеге арнап
жасалған кітап көрмесімен та-
ныстырып, желтоқсан оқиға-
сына байланысты тың деректер
білгісі келгендерге қандай кітап
алып оқығаны жөн екендігін
айтып өтті.

Шыр етіп дүние есігін ашып,
кіндік қаны тамған жерінің, бо-
йына сіңірген ұлттық қасиеті-
нің асылын аяқ астында
қалдырмаймын деген өр жа-
стардың ерлігімен келген тəу-
елсіздіктің əр күні біз үшін
бағалы əрі құнды. Елім, жерім
деп жанын қиған аға-əпкелері-
міз тəуелсіздіктің азат таңын
көрмегенімен, мəңгілікке біз-
дің жүрегімізде, еліміздің кең
даласында шырқалып жатқан
бостандық атты əнінде жатыр.
Еліміздің тəуелсіздігі ол - қыр-
шыннан қиылған жастарымыз-
дың ерлігімен қол жеткізген
ұлт тыныштығы.

Б.ЖАКЕШОВА

Марат Мүсəйіпұлы 1957
жылы 25 ақпанда Қарағанды
облысының Ворошилов
ауданы, Колхозный ауылында
дүниеге келген. Сол ауылда
мектеп табалдырығын аттап,
орта мектепті жақсы бітірген
соң Қарағанды қаласындағы
педогогикалық институт сту-
денті атанады. 1979 жылы ин-
ститут бітірген соң еңбек
жолын өзінің мектебінен ба-
стап, оқушыларға білім беріп
жүріп, əскер қатарына шақыры-
лады. Бір жарым жыл əскери
міндетін атқарып келген соң,
көршісі, ауданның ішкі істер бө-
лімі бастығының орынбасары
Николай Ланцевтің «бізге сен-
дей білімді азаматтар керек»
деген сөзі түрткі болып ішкі
істер бөлімінің қылмыстық ізде-
стіру қызметі бөлімшесіне қыз-
метке тұрады. Бұл оның ішкі
істер органдарындағы жедел
қызметке келуіне баспалдақ
болды.

Сол жылы жедел уəкіл болып
қызметін бастаған жас маман
өзіне жүктелер тапсырманы
дұрыс ұғынып, сенімнен
шығуға тырысты. Бұдан кейін
Марат Мүсəйіпұлы біраз жыл
жасөспірімдер ісі бойынша ин-
спектор, штаб бөлімшесінің ба-
стығы, кезекші бөлімінің
бастығы, уақытша ұстау изоля-
торының бастығы қызметте-
рінде болып, ақыр аяғында өз
қызметін бастаған қылмыстық
іздестіру қызметі бөліміне қай-
тып оралған.

- Халық қылмыстық іздестіру
қызметін қуғын, атыс, бітпейтін
торуылдау деп түсінеді. Бірақ
негізгі жұмыс - бұл күнделікті
тынымсыз еңбек. Оған өз кəсі-
біне шын берілген төзімді,
мықты адамдар ғана шыдайды,
із кесуші қызметтегі басты мін-
деті деп адамдарға көмектесу,
əділдік орнату, нағыз жедел
уəкіл əңгімелесушіні өзіне тар-
тып, оның көңіл-күйін нақтырақ
байқауға жəне ойларын аңғару
үшін нəзік психологиялық дағ-
дыларды игеру тиіс, бір сөзбен
айтқанда, əрбір күдіктіге жеке
тəсіл табу қажет, - дейді Марат
Мүсəйіпұлы.

Марат ағаға сол қызметте
жүргендегі есте қалған оқиға-
ның біреуін айтып беріңізші де-
генімізде сəл ойланып, мына
оқиғамен бөлісті:

- Ұмытпасам, 1993 жылдың
тамыз айы... Ауданымыздың
Бұқар жырау ауылында Бұқар
жырау бабамыздың 325 жыл-
дық тойы тойланып жатқан бо-
латын. Жер-жерден барлық
халық Бұқар жырау ауылына
жиналып жатқан кез. Кезекші
бөлімге Қарағанды қаласының
таксопаркінің жүргізушісінен
шағым түскен екен. Айтуынша,
екі жас жігіт оны Ботақара кен-
тіне дейін жалдаған жəне
кентке жақындағанда өзін
ұрып, көліктен лақтырып та-
стап, көлігін белгісіз жаққа
айдап кеткен. Ол кезде арнайы
қызмет көлігі де тапшы бола-
тын, көлік іздемей-ақ, жаяулап-

жалпылап қызметімізді атқара-
тынбыз. 

Хабарлама түсісімен ауыл-
аймақты аралап шықтық, бірақ,
біз əбден психолог болып
алғанбыз ғой, біздің ауданның
жігіттерінің арасынан бұндай
қылық жасайтын адам жоқ еке-
нін білемін, бұл тек тойға кел-
ген қонақтардың ісі деген ой
келіп, той болып жатқан ауылға
тарттық. Сол ауылға жаңағы
такси жүргізушісін ертіп апа-
рып, ерінбей құрылған барлық
киіз үйді аралап шықтық. Ке-
зекті бір киіз үйге жақын-

дағанда жиналған мыңдаған
халықтың арасынан жүргізуші
өзін ұрған жігіттерді бірден та-
ныды. Олар үшеу екен. Өзім
ойлағандай, үшеуі де басқа ау-
даннан келген қонақтар. Жа-
саған қылмыстарын мойындап,
жауапқа тартылды, - дейді.

Жауапкершілікпен қоса шы-
дамдылықты талап ететін қыл-
мыспен күрес саласында
қайраты мен күш-жігерін салып

еңбек еткен Марат Мүсəйіпұлы
іскерлігінің арқасында əріпте-
стерінің арасында беделі
жоғары болды. Өз ісін жетік бі-
летін, əрі алдына қойған мақса-
тына жетпей қоймайтын
табанды жедел уəкілдің еңбегі
талай рет құзырлы органдар-
дың марапаттарына ілікті. От-
басының тірегі, əріптестерінің
арасында қарапайымдылығы-
мен көзге түскен ол айрықша
қызметті арқалап, талап үдесі-
нен шыға білді.

- Бұл қызметтің өзіне тəн жа-
уапкершілігі мен қиындығы

бар. Негізінен ауыр қылмыс
жасап қашып жүрген қылмыс-
керлерді, ұйымдасқан қылмы-
стық топ мүшелерін құрықтау
сынды аса жауапкершілік жүк-
тейтін қызмет болған соң, ол
сауысқандай сақтықты, қы-
рағылықты қажет етеді. Содан
да болар, тапсырманың бар-
лық қыр-сырын үйреніп, жинақ-
таған тəлім-тəрбиені қажет
жағдайда қолданып отыру

керек, - дейді Марат Мүсəйі-
пұлы. 

Қазіргі таңда Марат Мүсəйі-
пұлы бос қарап отырған жоқ.
Мемлекеттік мекемелердің бі-
рінде қызмет жасап жүрген
жайы бар. Құдай қосқан қосағы
Айгүл жеңгей Бұқар жырау
ауданының Ішкі істер басқар-
масының кеңсе бөлімінің бас
маманы. Ол да ішкі істер орга-
нындағы қызметке 20 жылдан
астам уақытын арнаған екен.
Жолдасының қызметіне түсіні-
стікпен қарап, талай асудан
бірге асып, екі ұл тəрбиелеп
отыр. Үлкен ұлы Азамат аудан
əкімдігінде мемлекеттік қыз-
метке өз үлесін қосып жүрген
болса, «əкеден ұл туса игі, əке
жолын қуса игі» деген сөздер-
дің шынайылығын кіші ұлы
Тимур растап, Бұқар жырау
ауданының Ішкі істер басқар-
масының кезекші бөлімінің
жедел кезекшісінің көмекшісі
болып қызмет жасауда. 

Кейіпкерлеріміз қашанда елі-
міздің амандығы мен тыныш-
тығының, бейбітшілігі мен
берекесінің сақталуына тілек-
тес.

- Нұрсұлтан Назарбаев -
жаңа тəуелсіз мемлекетіміздің
іргетасын қалаушысы, барлық
қазақстандықтар жəне халықа-
ралық қоғамдастық мойын-
даған ғаламдық
бастамалардың бастаушысы,
отандастарымыздың құқық-
тары мен бостандықтарының,
елді кемел келешекке жетелей-
тін игі істердің қолдаушысы.
Мемлекетімізге одан əрі өрлеу
мен өркендеу, əрбір қазақстан-
дыққа -  мол табыс, бақ-дəулет
тілеймін! – дейді ағынан жары-
лып.

Лəйім осындай азаматтары-
мыз аман болса, ел тыныш-
тығының іргетасы берік болары
сөзсіз. 

Ғалима ҚАЗАЛИЕВА,
Бұқар жырау ауданының
ІІБ МТАТ жетекші маманы

Аудандық орталық
кітапхана ұжымы
торқалы тойымызға
арнап «Тəуелсіздік -
елімнің тірегі» атты
тарихи сағат өткізді.
Аумалы-төкпелі,
алмағайып, аласапыран
жылдардың ащы дəмін
татырып келген
Тəуелсіздігіміздің тəтті

бағы қандай ауыртпашылықпен келгенін
саралаған бұл кеш жүрегімізді тебірентіп,
көңілімізді елжіретті. 

Ардагер
Бүгін біз Бұқар жырау ауданының ІІБ-ның
үздік қызметкерлерінің бірі болған, бұл күнде
құрметті демалыстағы ағамыз Марат
Мүсəйіпұлы Абдрахманов жөнінде жазуды
жөн көрдік. Біздің кейіпкеріміз тəжірибелі
жедел уəкіл, полиция подполковнигі
лауазымында құрметті демалысқа шыққан.
Марат Мүсəйіпұлының жүріп өткен жолы
көпке өнеге боларлықтай.
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Сандық медицина –
уақыт талабы

Ұлт саулығы мемлекетімізде басты
назарда тұратын мəселелердің бірі.
Соңғы жылдарда медицина саласында
енгізіліп жатқан жаңашылдықтар саланы
жақсартып қана қоймай, «ауырып ем
іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген
қағидатты ел арасында насихаттауда.
Дер кезінде көрсетілген сауатты
медицналық көмек адам өмірінің арашасы
ғана болып қоймай, көптеген ауыр
сырқаттарды алғашқы кезеңде
анықтауға септігін тигізеді.
Бүгінгі таңда өз қызметін ауыл
адамдарының саулығына арнап, тиімді де
табысты еңбек етіп келе жатқан ұжым -
Ақтөбе ауылдық округінің дəрігерлік
амбулаториясы. 

Дəрігерлер қауымына үлкен жүк артылып, ауру белгілерін
ерте кезеңнен анықтау міндеті жүктелген уақытта кəсіби білік-
тілікпен қатар, тұрғындардың ішкі жауапкершілігі де маңызды
рөл ойнайды дейді ақ халатты абзал жандар.

Дəрігерлік амбулаторияның меңгерушісі, аға медбике Галина
Егінбайқызы Уайысова басқаратын ұжымда төрт медициналық
маман - Аягүл Есенбекова балалар медбикесі, Анар Малгаж-
дарова жалпы тəжірибе дəрігерінің медбикесі, Назира Ахме-
това акушер, Нұргүл Түсіпова дəрігерлік пункт медбикесі, көлік
жүргізушісі Дүйсен Беркамалов, тазалыққа жауапты Гүлзада
Нұрпейісова халық игілігіне еңбек етуде. 

- Біздің жұмысымыз ең алдымен скринингтер арқылы кез-
келген ауруды ерте кезеңде анықтауға бағытталған. Ауылы-
мызда 1340 адам тұрса, олардың ішінде 14-жасқа дейін 221
бала, жасөспірімдер саны – 31, 1 жасқа дейінгі балалар саны
– 9. Ауыл тұрғындары 40 жасқа толған кезден бастап 70-жасқа
дейін əрбір екі жыл сайын скринингтік тексеруден өтеді, - дейді
Г.Уайысова. Ал, тексеруден өтуі тиіс азаматтарға бағыт-бағдар
беріп, анықтамалар жазып беру дəрігерлік амбулатория ма-
мандарының тікелей міндеті. 

Г.Уайысованың айтуынша, соңғы уақытта елімізде медицина
саласында орын алып жатқан жаңашылдықтар тікелей цифр-
ландыруға бағытталған. Осы орайда, ауданымыздың шалғай
елдімекені Ақтөбе ауылы да қатардан қалмай, кешенді меди-
циналық ақпараттық жүйеге өз ауылдастары жөнінде дерек-
терді енгізген.

- Алдағы уақытта қағаз жүзіндегі денсаулық кітапшалары
болмайды. Сол себепті де əр емделушінің электронды ден-
саулық кітапшасын толтыру да біздің міндетіміз. Шама-шарқы-
мыз жеткенше заманымызбен бірге дамып, өркендеп келеміз,
- дейді амбулатория меңгерушісі.

Алайда, жұмысты толыққанды жүргізу үшін дəрігерлерге ин-
тернет жылдамдығының аздығы қолбайлау болып отыр. Қан-
шама дерек, құжаттар жылдамдықтың төмендігінен, кейде тіпті
жоғалып кетуінен деректер қорына енбей қалып, қайта енгізуді
қажет етіп жатады. Соған қарамастан, өз жұмыстарын ба-
рынша адал атқарып отырған мамандар ештеңеге жаситын
емес.

Биылғы жылы амбулатория ұжымы жаңа ғимаратқа көшкен.
Жөндеу жұмыстары жаңадан жасалған ғимараттың іші жарық
та кең. Біз барған күні ауыл тұрғындары мемлекет есебінен
тегін берілетін дəрілерді алуға келіп жатты. 

Ауыл тынысының бір қыры осындай. Сапалы білім ордасы,
денсаулық сақшылары бар елдімекеннің ертеңі айқын. Оған
жыл сайын мемлекет есебінен жеңілдетілген несие алып, мал
шаруашылығын, егін шаруашылығын қолға алушылардың
саны арта түсуі дəлел.

Н.ƏБІКЕЕВА

Д.Торжановтың суретінде: Галина Уайысова.

Дети торжественно поклялись с гордостью и
честью нести имя «юных орлят», приумножать
славу своей страны.

Всех ребят поздравила с этим знаменательным

событием исполняющая обязанности директора
Токаревской школы, депутат районного масли-
хата Г.Т.Хомутова. Также поздравления с празд-
ничной сцены в адрес жителей поселка
прозвучали из уст Ш.Курбанова и Х.Рыспекова. 

В торжественной обстановке аким Х.Рыспеков
вручил партийный билет новому члену партии
«Нур Отан» А.Шалабаевой.

Для жителей поселка состоялся праздничный
концерт с участием коллективов ОХА «Эдель-
вейс», ансамбля ложкарей Токаревской школы,
воспитанников детской музыкальной школы,
Татьяны, Саранговой, Емшибай Казыны, Айсулу
Исиной и других.

Также в предпраздничные дни аким поселка
Халиль Рыспеков посетил труженицу тыла, мно-
годетную мать Макен Буламбаеву. Со словами
поздравлений он вручил женщине памятный по-
дарок, спонсором которого стало ТОО «Ботакара
жылу» (руководитель Б.К.Аманжолов). 

Также аким поселка побывал и в частном се-
мейном доме, где поздравил жителей с праздни-
ком Независимости РК. 

Т.КУРБАНОВА
На фото: Х.Рыспеков вручает подарок М.Бу-

ламбаевой. 

В начале ноября текущего года команда юных
футболистов принимала участие в чемпионате
Республики Казахстан по футболу среди сель-
ских спортивных школ, проходившем в городе
Таразе, и вернулась оттуда с по-
бедой, завоевав первое место.

Этой ответственной поездке, в
которой юные футболисты пред-
ставляли Карагандинскую область
и Бухар-Жырауский район, пред-
шествовал областной чемпионат
по футболу среди сельских рай-
онов. Он проходил на стадионе
«Шахтер». Именно в этих сорев-
нованиях в упорной борьбе воспи-
танники Саида Ахметова
завоевали себе путевку на рес-
публиканский чемпионат, где под-
твердили свое мастерство и
звание лучших.

Саид Толегенович преподает
физкультуру в Ельтайской средней
школе. Спорт - это его образ
жизни, его кредо, профессия,
увлечение. Занимаясь спортом
сам, он приобщает сельских ребят
к тренировкам, здоровому образу
жизни, учит выносливости, силе
духа и воли, тем качествам, которые так не-

обходимы будут мальчишкам
во взрослой жизни.

Кроме преподавания физ-
культуры Саид несколько лет
назад взялся тренировать
сельских мальчишек и собрал
футбольную команду. Боль-
шое желание, опыт и умение
работать с детьми переросли
в дело жизни. 

Многие воспитанники
Саида Ахметова уже вышли
на новый, профессиональ-
ный рубеж. Около десяти вы-
ходцев из его команды уже
играют в составе клуба фут-
больного центра «Шахтер» в
Караганде.

Благодаря работе тренера
сельские ребята нашли себя
в спорте, раскрыли свои спо-
собности. На протяжении не-

скольких лет титул лучшего игрока команды
имеет ее капитан Марлен Рахметоллаев. Также
тренер отмечает таких ребят как Диас Еркегу-
лов, Ардак Арапаев, Санжар Саткалиев, Батыр-

хан Шабданов и других.
В конце этой недели

в Караганде в спортив-
ном комплексе имени
Нуркена Абдирова в
зале управления физ-
культуры и спорта Ка-
рагандинской области
прошло торжественное
чествование команды
юных футболистов
Бухар-Жырауского рай-
она во главе с трене-
ром Саидом
Ахметовым. Игрокам -
победителям республи-
канского футбольного
чемпионата вручены
дипломы и памятные
подарки. 

Т.КУРБАНОВА
На фото: команда

юных футболистов из
Доскея; лучший вратарь А.Арапаев.

Поздравили с праздником
В преддверии Дня Независимости в Доме культуры поселка
Г.Мустафина состоялось торжественное мероприятие. Оно
началось с исполнения Гимна и выноса Государственного флага.
На сцене выстроились юные учащиеся Токаревской школы, которых
в этот день в торжественной обстановке приняли в ряды детской
школьной организации «Жас Улан» - «Жас кыран». Право повязать
голубые галстуки было предоставлено жителям поселка,
педагогам школы Р.О. Абельдиновой, Г.Т.Хомутовой, Г.Ф.Ананченко,
И.А.Прохоренко, Б.К.Абильдиной, акиму поселка Х.Ж.Рыспекову,
советнику акима района Ш.Р.Курбанову.

Новые успехи юных футболистов
О команде юных спортсменов-футболистов из села Доскей
газета уже не раз писала.
Под руководством тренера Саида Ахметова эта сплоченная
команда постоянно радует своими успехами и достижениями на
футбольном поле.



22 декабря  2018 года8 бет      22 желтоқсан  2018 жыл Бұқар жырау жаршысы

Бүлдіршіндер Тəуелсіздігімізді ұлықтады

Желтоқсанның 14-і күні «Бал-
дəурен» бөбекжай-балабақша-
сының ересектер тобы
Тəуелсіздігіміздің 27 жыл-
дығына арналған «Тəуелсіздік –
ел тілегі» атты мерекелік ертең-
гілік ұйымдастырып, кішкентай
бүлдіршіндердің өнерін ортаға
салды. 

Топ тəрбиешілері Г.Қайшы-
баева, О.Кушнеренко, музыка-
лық жетекші Р.Əлімбаева
дайындаған бүлдіршіндер ме-
рекелік шараны көк туымызды
желбіретіп, бейбітшілік құсы –
ақ көгершіндерге қанат қақты-
рып əдемі бимен ашты. Қазақы
ою басылған ұлттық киімдердегі

кішкентай бүлдіршіндер шарық-
таған Əнұранымыздың əуенін
ести салысымен, қолдарын жү-
ректеріне қойып, «Менің елім»
деп қосыла шырқады.

Балаларға патриоттық тəрбие
беру, сөздік қорын молайту, Тəу-
елсіздік күні, желтоқсан оқиғасы
туралы мағлұмат беру, елін,
жерін сүюге, Отанын қастер-
леуге, шыншылдыққа тəрбие-
леу жəне ерлікке баулу
мақсатында ұйымдастырылған
іс-шараға жиналған ата-ана-
ларды балабақша меңгерушісі
А.Нағманова еліміздің ең басты
мейрамымен құттықтап, ақ тіле-
гін жеткізді.

Қазақ жəне орыс тілінде тəр-
биеленіп жатқан бұл бүлдіршін-
дер келесі жылы мектеп
табалдырығын аттайды. Сол
себепті оларға қойылатын
талап та, берілетін тапсырма-
лар да көбірек. Соған қарама-
стан, тəрбиешілер қауымы
балдырғандарды мерекеге да-
йындайтын уақыт тауып, əдемі
əн, мəнерлі тақпақ, əсем би үй-
реткен.

Н.Тілендиевтің «Аққу» күйін
күмбірлетіп, «Тəуелсіз деген
не?» деген тақырыпты ашқан
көрініс те, балалардың жарыса
Президентіміз, Елордамыз ту-
ралы сұрақтарға мүдірмей
жауап бергені балабақша қабы-
рғасынан оң-солын айыра біле-
тін саналы ұрпақтың өсіп келе

жатқанын көрсетті. Бүлдіршін-
дер қазақ тілінде «Он алтыншы
желтоқсан», орыс тілінде «О
домбре» əндерін орындап, ұлт-
тық аспаптардың бірі «Көңілді
асатаяқ» ойынын ойнады.

«Балдырған» жəне «Тере-
мок» топтарының тəрбиелену-
шілері кезектесіп тəуелсіздікке
арналған жыр жолдарын оқып,
Отан туралы мақал-мəтел

айтып, Сезім есімді бүлдіршіні-
міз «Балдырған» əнін, ұлдар
«Жігіттер» биін, қыздар қазақ
биін орындап, мерекелік кештің
шырайын кіргізді.

Көңілімізге қуаныш сыйлаған
əдемі кештің нүктесін «Қара
жорға» биі қойды. Ата-аналар-
дың шаттана соққан шапалағы
бүлдіршіндерге ғана шабыт
беріп қоймай, тəрбиешілердің
еңбектеріне деген құрметінің
белгісі десек болады. Бала жа-
сынан ел тəуелсіздігінің қадір-
қасиетін түйсіне білген
бүлдіршіннен ертеңгі күні са-

налы азамат, елін қадірлей бі-
летін қайраткер қалыптасатыны
анық.

Н.ƏБІКЕЕВА
Ж.Мақышевтың суреттері

Туған жер
Еліміздің
мəртебесі
артсын

Адамзат баласы
шыр етіп дүниеге
келгеннен-ақ, өмір-
дің жаңа баспал-
дағына қадам
бастайды. Қор-
шаған айналасы,
яғни мекен еткен
жері, орман-тоғай-
лар, өзен-көлдер,
тау-жоталар - осы-
лардың бəрі оның
жүрегінің тереңінен
ойып орын алады. 

Себебі, кіндік қаның тамған
жер бір қолымен бесікті, бір
қолымен əлемді тербеткен
ананың аялы алақанындай əр
адам үшін ыстық ұя. Біздің
келер ұрпаққа аманат ететін
осындай киелі əрі қасиетті ме-
кеніміз – туған жер. Қазақта
«Туған жер – тұғырың, туған
ел - қыдырың» дейді. Осы
сөздің астарында қастерлі От-
анға, еліңе деген қандай зор
құрмет, шынайы сезім жатыр
десеңізші.

Елбасының «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру»
мақаласында «Туған жерге,
оның мəдениеті мен шын айы
патриотизмнің маңызды көрі-
ністерінің бірі» деп айтып, қа-
зақстандық жастардың туған
халқына деген ұлы махаб-
баты туған жерге деген рия-
сыз сүйіспеншілігінен
басталатынын алға тартқан
еді. 

Осы орайда айтарым, елім,
жерім деген əрбір азамат
мемлекетіміздің өсіп-өркенде-
уіне сүбелі үлесін қосатын
болса, Ұлы дала елінің ұлы
ұрпақтарына ата-бабамыз
мирас еткен мəңгілік еліміздің
туы биіктен желбіреп, тəуелсіз
еліміздің мəртебесі арта бе-
реріне кəміл сенімдімін.

А.ОТЫНЧИЕВ,
Ростов ауылдық

Ғасырлар бойы Ислам дінін
ұстанған халқымыз да “Жемісті
ағаш жерге иіліп тұрады, білімді
адам елге иіліп тұрады” - деп,
білімдінің берері көп екенін ай-
тқан. Хавий Дінмұхамед - Қызы-
лқайың ауылының тұрғыны.
Ұлы көштен қалмай, тарихи От-
анын аңсап жеткен азамат. Бұл
жігітті бірнеше рет ауыл абыро-
йын қорғап келген түрлі сайы-
старда көріп жүретінбіз.
Жақынырақ танысып, əңгіме дү-
кенін қыздырудың жуырда сəті
түскен болатын. 

Дінмұхамед - араб тілінің ма-
маны, тарих пəнінің ұстазы. Ал-
матыдағы Əл-Фараби атындағы
ұлттық университетінің шығы-
стану бөлімін үздіктер қата-
рында тəмамдаған. Қазіргі
таңда бірнеше тіл білу - өмірлік
қажеттіліктен туындаған құбы-
лыс жəне заман талабы. Бір ха-
лықтың мəдениетін
басқалармен салыстыру
арқылы ғана əлем суретін əр
қилы əрі тұтас мүмкіндік беретін
ұлттық мəдениеттің барлық
ерекшеліктерін , барша құнды-
лықтарын сезінуге болса, білім
атты кереметтің көкжиегінен та-
былып жүрген ұстазбен сөйле-
судің, оның əңгімесін
тыңдаудың өзі бір керемет əсер
сыйлады десек, артық айтпаған
болармыз. 

- Дінмұхамед - үлкен мен кіші,
аға мен бауырлары  үлгі тұта-
тын, ол кісіге ұқсағысы келетін
ішкі рухы биік жан. “Жігітке жет-
піс өнер де аз” демей ме дана
халқымыз, бір бойынан көпте-
ген өнер табылатын əмбебап
адам. Алдында отырған шəкірт-
терді біліммен сусындатумен
қатар, ауылының көзі ашық, кө-
кірегі ояу азаматы, ел ішінде
ақындығымен, асабалығымен
танылып жүр. Қашан болмасын
істің байыбына барып, ақылы-

мен, кең ойлылығымен дарала-
натын осы бір адамның қуаты
мен жігеріне таңғалып жүремін,-
дейді ол туралы Жексенбай
Мейрамбек атты əріптесі.

Астанаға 2003 жылы Дəстүрлі
Діндер құрылтайына келген
арабтардың аудармашысы
болып, ел мен жұрттың, адам
мен адамның тіл табысуына дə-
некер болды. Орта Азия бо-

йынша жалғыз имамдар
дайындайтын мəдениет универ-
ситетінде де абыройлы болды.     

Қызылқайың ауылына 2009
жылы келіпті отбасымен. Жұ-
байы  шағын орталыққа тəр-
биеші болып, өзі  ауылдың орта
мектебіне тарих пəнінің мұғалімі
болып жұмысқа тұрады. Ауыл
баласы - қашанда үлкенді сый-
лағыштығымен, жан-жағындағы
адамдарға құрмет танытумен
ерекшеленеді. Осындай жау-
таңдаған балалардың сенімінен
шыға білген, жүрегінің түкпірі-
нен өзіндік орнын алып үлгер-
ген ұстаздың бүгінде бала

тəрбиесі, əсемдік, эстетика ту-
расында айтар ойлары бар. 

Көптеген жерде болатын
ұстаз жүрген жерінің əдемі бо-
лғанын қалайды. Сұлулық -
адам баласына берілген нығ-
меттердің бірі болса, əсемдік -
өмір жарасымы. Табиғат, өнер,
өмір əсемдігімен маңызды. Ба-
лаларды  білімділікке, əсем-
дікке  баулу - ұстаздың ең
бірінші мақсаты. Мектебі мен
ұстазын жақсы көрген бала са-
бағын да жақсы көреді, жанын
салып оқиды.  

Ұстаздың баламен қарым-қа-
тынасы қаншалықты жылы
болса, бала бойындағы баро-
метрі оны сезеді, ол да ұста-
зына сондай жылылықпен,
түсіністікпен жауап қайтарады.
Ал бірін-бірі түсіну болған
жерде - даму бар, алға жылжу,

ілгерілеушілік бар. Адамның
күні бойы қызмет ететін жері
əдемі, жылы, заман талабына
сай болса, ондай ғимаратқа
қонақ шақырып, тамаша шара-
лар өткізуге болады. Ауыл мек-
тебіне тиісті орындар көңіл
бөліп, көпшілік шаралар өткізе-
тін акты залы, спортзал жөн-
делсе, көрер көзге сүйкімді
көрінетін орында көптеген тəр-
биелік маңызы үлкен шаралар
өткізсек деп армандайды. 

Сонымен бірге ол мектептің
тəрбие ісінің меңгерушісі. Бəрі-
мізге белгілі болғандай - тəрбие

басы тал бесіктен басталады.
Ол жеке тұлғаның адамдық
бейнесін, ұнамды мінез-құлқын
қалыптастырып, өмірге бейім-
деуге бағытталған əрекет. Мек-
теп табалдырығында
балдырған, өрен, жасөспірім
тəрбиесі бір-бірімен жалғасып,
ерекшеліктері бойынша жүзеге
асырылады. Тəрбиенің мақсаты
- адам бойында ізгілік,  инабат-
тылық қасиеттерін жəне тірші-
лікке қалыптастыру болып
табылады. Мектепте жас қа-
ламгерлерге арналған “Тұлпар”
газеті шығарылып, балалар
онда көркем, əдеби жазу ше-
берліктерін шыңдапты. Осы
ұстаздарының ұйымдастыруы-
мен “Мың теңге кімге бұйы-
рады” интеллектуалды ойынын,
“Сыр сұхбат” кездесуін өткізген
екен.  “Жас жол қозғалысшы-
лары” конкурсы да қолға алы-
нып, балалар жолда жүру
ережелерін меңгеріп, аудандық
сайысқа қатысыпты.   

Ауыл балаларының бос
уақыттарында еркін күреспен
айналысуын ұйымдастырған да
бүгінгі біздің кейіпкеріміз. Онан
басқа ұстазды ауылдың, ауыл
көшелерінің дұрыс аталуы да
бей-жай қалдырмайды. Білгені,
зердесіне тоқығаны көп жанның
айналасында өтіп жатқан өзге-
рістер мен қозғалыстарына жіті
назар салуы да тегіннен-тегін
емес. Ата-ана қанымен дарыған
ұлтына деген сүйіспеншілігі оны
басқа адамдардан ерекшелеп
тұрады. Сөздік қоры бай, əр ай-
тқанын тыңдаушысының жүре-
гіне керемет жеткізіп, оны
толқытып, жүрегін тербеп жібе-
реді. 

Елдің туын көтерер - осындай
білімді азаматтар. Əрбір сөзі -
ұлағат, ісі - көңілге қонымды,
тиянақты. Осындай жігіттер
қызмет ететін мектептер бола-
шақта алдыңғы қатардан көрі-
нетініне сенеміз. Назым Хикмет
жырлайды:

Сен жанбасаң лапылдап,
Мен жанбасам лапылдап.
Біз жанбасақ лапылдап,
Аспан қалай ашылмақ,-деген

екен. 
Лапылдап жана бер, ауыл

мектебінің ұстазы!
Қ.АХМЕТОВА

Д.Торжановтың суреті

Ел тəуелсіздігі бабаларымыздың
ғасырлардан бері келе жатқан арман-
тілегінің жүзеге асуы. Бүгінде тəуелсіз елдің
ұландары орындалған арман, ақталған үміт
– Егемендіктің қадір-қасиетін қастерлеуде.

Жас ұрпақтың бағдаршысы
Халық Батыры Бауыржан Момышұлы
“Жастарымыз отаншыл болсын... Ал
отаншылдық өз үйіңнен басталады. Кімде-
кім ата-анасын ардақтаса, сол ата-анадан
бірге туған бауырларымен тату болса,
өзінің өскен ауыл, қаласын, туған ұлтын
сыйлап, қадірлесе, сол адам патриот,
отаншыл болады” деген екен. 
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27 жылдық мерекесіне орай
Киров орта мектебінде «Тəу-
елсіз елім - тірегім» тақыры-
бында мерекелік шара аталып
өтті.

Мақсаты - Тəуелсіздік жо-
лында құрбан болған, қыршы-
нынан қиылған жастарды еске
ала отырып, өскелең ұрпақтың
бойына ұлттық рухты ұялату,
елін, жерін сүюге баулу. 

Осы шараны іске асыру ба-
стауыш сынып мұғалімі

М.Жүзбаева мен тəлімгер
Ш.Батековаға жүктелген бола-
тын. Бастауыш сынып оқушы-
лары бойынша мерекелік
шара екі бөлімнен тұрды. І бө-
лімде 2-3 сынып оқушыларын
«Ұлан» ұйымының «Жас
Қыран» тобына қабылдау рə-
сімі, ІІ бөлімде «Тəуелсіз елім»
атты патриоттық əндер са-
йысы жəне жоғарғы сынып
оқушылары дайындаған кон-
церттік номерлері мен көріні-

стері сынды шаралар
ұйымдастырылды.

Мерекелік шарада ортаға
үлгілі, тəртіпті 2-3 сынып
оқушылары шақырылып,
«Жас Қыран» қатарына қа-
былдануға салтанатты
түрде ант беріп, анттарын
мақтанышпен, қуана айтып
шықты. Келесі сөз кезегінде
мектеп директоры С.Солта-
нов мереке күнімен жəне
«Жас Ұлан» ұйымына қа-
былданған оқушыларға
туған жерін сүюге, үлкенді
құрметтеуге, кішіге ізет көр-
сетіп, білімге табандылық-
пен ұмтылуға тілегін
білдірді. 

Келесі сайыс патриоттық
əндермен жалғасын тауып,
əндерін əуелете шырқап,
жоғарғы сынып оқушылары

көріністерін көрсетті. Сайысты
бағалау үшін əділқазылар
алқасы белгіленіп, жеңімпаз-
дар жүлделі орындармен ма-
рапатталды. 

Отан туралы əндер, жүректі
тебірентер жырлар, оқыған ба-
лалардың үні көрерменнің
туған еліне, Отанына деген
құрмет сезімдерін оятса игі.  

Ш.БАТЕКОВА, 
тəлімгер, 

Киров орта мектебі

Турнир өте қызықты жəне
тартымды өтті. Турнирге қаты-
сқандар өз командаларының
жеңіске жетуіне барын салды.
Қорытындысында мектеп
ұжымы 1 орын иеленіп,
жеңіске жетті. Кубок жəне дип-
ломмен марапатталған мектеп
ұжымы мəре-сəре болып, қуа-
ныштарын жасыра алмады.

Барлық қатысқан команда-
ларға дипломдар мен мадақ-
тау қағаздары табыс етілді.

Тəуелсіздік мерекесіне орай
аудан басында өткізілген ме-
рекелік концерттік бағдарла-
маға клуб үйінің «Еркетай» би
тобы «Батырлар» биін билеп
қайтты.

«Тəуелсіздік - тірегім, Қазақ-
стан - жүрегім» атты əдеби-
сазды бағдарламаны
Тəуелсіздігіміздің 27 жыл-
дығына арнап өткіздік. Шара
ауыл əкімі Əлібек Жукеновтың
құттықтауымен басталып,

ауылдың мəдени жəне қоғам-
дық жұмыстарына ат салысқан
бір топ жерлестерімізге алғыс
хаттар табыс етілді.

Концерттік бағдарлама
«Тəуелсіздік бізге қалай
келді?» атты сахналық қойы-
лыммен басталды. Артынан
кішкентай бүлдіршіндер пат-
риоттық өлең жолдарын

оқыды.
Проектор арқылы көрсе-

тілген «Желтоқсан
оқиғасы» фильмі көрер-
мендерді  терең ойға бө-
леді. «Шолпан» вокалдық
тобы «Туған ел» əнін, Каки-
мова Аида «Алтын бесік»
əнін орындап, көрермен-
дердің көңілінен шықты.

Молдабаева Гаухар
«Ерке сылқым» күйін орын-
дап, «Бұқар елі, Жырау
жері» əнін орындаса, «Ер-
кетай» би тобы «Батырлар
биі», «Қазақ биі» мен клуб
үйінің бишілер тобының же-
текшісі Айгерім Дүйсекова
«Өзбек» биін билеп, көрер-
мендердің көңіл-күйлерін

бір серпілтіп тастады. Кон-
цертке жиналған көрермендер
атынан ауыл тұрғыны Жана-
шева Ғазиза ауылдың өнер-
паздарына өз лебізін айтып,
алғысын білдірді. Мерекеден
ауыл тұрғындары көтеріңкі
көңіл-күймен тарқасты.

Баян МАУИЯНОВА,
Ақбел ауылдық округі

əкімі аппаратының
бас маманы

Елімнің бақытын
тербеткен - Тəуелсіздік

Тəуелсіздік – ұлттың, тілдің, дəстүрдің,
салт-сананың мызғымас тірегі, күші, алтын
діңгегі, халықтың бақ жұлдызы. Жер бетінде
қанша ұлт болса, сонша арман бар. Сол
арманға біздің қазақ халқы да жетті.

Сонау өткен заманға көз жүгіртіп байқасақ, ата-бабаларымыз өз
жерін еш жауға бермеген, ұлын құл, қызын күң еткізбеген, жауына
қатал, досына адал болған. 

Доскей ауылдық «Ақбота» бөбекжай-бақшасында мерекеге орай
іс-шара өтті. Кішкентай бүлдіршіндер мерекеге арнап əн шырқап,
би билеп, өлең жолдарын арнады. Мекеме басшысы Зəуреш Ома-
рова еліміздің жеңісі туралы сөз сөйлеп, бүлдіршіндерді мереке-
мен құттықтады. Кішкентай жеткіншектеріміз - еліміздің
болашағынан зор үміт күтетіндерін айтып, Қазақстанда туып, қазақ
болғанына мақтанатындарын жеткізді.

Анар ОМАРОВА,
«Ақбота» бөбекжай-бақшасының тəрбиешсі 

«Жас Ұлан» -
болашақтың бастауы

Ботақара орта мектебінде ҚР Тəуелсіздігі
күніне орай республикалық бірыңғай «Жас
Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымына
қабылдау салтанатты шарасы өтті.

Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспі-
рімдер ұйымы қатарына мектебіміздің 24 белсенді оқушылары
қабылданды. Жиында сөз сөйлеген мектеп басшысы Аймағам-
бетов Серік Амантайұлы Елбасының салиқалы саясатының
арқасында өскелең ұрпаққа үлкен көңіл бөлінетін тəуелсіз қазақ
елі қалыптасқандығын жеткізді. 

Оқушыларымыз ұйымға қабылдану үшін ант беріп, мектеп ди-
ректоры мен ұстаздары оқушыларға галстук пен төс белгілерін
тағу рəсімін жүргізді.

Жиын барша жасұландықтардың қатысуымен «Жас Ұландар»
əнімен қорытындыланды.

Б.ИМАНБЕКОВА,
аға тəлімгер

Білім додасындағы
жетістіктеріміз

Байқадам орта мектебінде 2018 жылдың 6-7
желтоқсан күндері пəнаралық аудандық
олимпиада өткізілді. Іріктеуден өткен
оқушылар аудандық олимпиада сайысында
екі кезеңнен тұрған білім мен ілімді
тоғыстырған додада өз білімдерін сынады. 

Олимпиаданың мақсаты - барлық оқу пəндері бойынша ерекше
дарынды оқушыларды анықтау жəне оларға қолдау көрсету еді.
Сонымен қатар, олимпиада пəн мұғалімдерінің мəртебесін көтеру,
шығармашылықпен жұмыс жасайтын пəн мұғалімдерін анықтау,
оларға қолдау көрсету мақсатында өткізілді.

Ұлт ұстазы, қазақ руханиятының көшбасшысы Ахмет Байтұрсы-
нұлы «Мектептің жаны -мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі
хəм сондай болмақшы, яғни мұғалім білімді болса, білген білімін
басқаға үйрететін болса, ол мектептен балалар көбірек білім біліп
шықпақшы» дегендей, аудандық пəндік олимпиадаға 180 оқушы
мектебімізге келіп қатысты. Ашылу салтанатында Бұқар жырау
ауданының білім бөлімінің мамандары оқушыларға сəттілік тіледі. 

Олимпиада мектебімізде өте жоғары деңгейде өтіп, аудандық
білім беру бөлімі басшыларынан үлкен құрметке ие болдық. Осы-
лайша, аудандық деңгейде өткізілген олимпиадада оқушылары-
мыз нағыз білімпаз екендігін көрсетіп, жүлделі орындарға ие
болды. 

ХХІ ғасыр - білектілердің емес, білімділердің ғасыры. Білімге қол
созғандардың қашан да бүгіні жарық, болашағы жарқын. Жарқын
болашақтың бастауын бүгіннен қалайтын білім ордалары шəкірт-
терін шыңдаудан еш жалыққан емес.

С.РЫМБЕК, 
Л.НҰРҒАЛИЕВА,

Байқадам орта мектебі

Тəуелсіз елім менің
Тəуелсіздік туының желбірегеніне де міне, 27
жыл толды. Əлемдегі кез келген ұлт үшін ең
үлкен байлық - тəуелсіздік. Тəуелсіздігімізді
алғаннан бастап қазіргі кезге дейін Қазақстан
тəуелсіз, еркін ел ретінде əлемге танылуда.
27 жыл ішінде тəуелсіз қазақ елін
қалыптастырып, «Мəңгілік ел» идеясын іске
асыруға көштік. Тəуелсіздік күні еліміз үшін
орны ерекше мереке. Тəуелсіздігіміздің 

Егемендік - тірегім,
Қазақстан - жүрегім!

Ақбел ауылдық округінде Тəуелсіздік күніне
орай мерекелік іс-шаралар өткізілді. 13
желтоқсан күні мектептің спорт залында
волейболдан турнир ұйымдастырылды.
Турнирге ауылдың жастары, əкімшілік пен
клуб, ұстаздар, оқушылар тобынан
құрылған 6 команда қатысты.
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Қазақ елі - əн мен жырым

Тəуелсіздік күні мерекесі қар-
саңында №1 қазақ тірек мекте-
бінің жанында орналасқан
“Балауса” шағын орталығы да
“Елімнің еркіндігі - тəуелсіздік”
атты ертеңгілікті дүбірлетті.
Барлық мекемелердегі ашылу
салтанатына тəн еліміздің əнұ-
раны шырқалып, пəк жүректе-
ріне кіп-кішкентай қолдарын
қойған балдырғандар мəтінге
қосылып тұрды. 

Тəуелсіздік елімізге оңай кел-
ген жоқ. Жүректері “елім, жерім”
деп соққан жастардың қанымен
келген тəуелсіздігімізге мың да
бір шүкіршілігін айтқан респуб-
ликамыздың тұрғындарына тəр-
биешілерінен тəлім алып
жатқан бүлдіршіндер де өз үн-
дерін қосуды жөн көріпті. 

Томирис атты балақан:
Мына өлке, аймақ, бұл

маңда, 
Құлшылық етемін тұрғанға.
Құлшылық етемін құмдарға,
Тағзым жасаймын қырларға! -

деп тебіренеді. Əлемнің көпте-
ген елдерімен терезесін
теңестірген Қазақ жері мен елі
қандай да толғауларға, жырла-
уға, арнауларға лайық, ұлы
көштің алдында кербездене
басып келеді. Уақыттың бір
орында тұрмайтынына əлдеқа-
шан көзі жеткен шағын орталық
ұжымы жұмыс күнінің əрбір сəті
мен минутын ұтымды пайдала-
нып, бүлдіршін бойына ізгілік
нұрын себелеуге асығады. 

Əрбір балақан бұл күні бақы-
тына, шаттығына, амандығына
себепші - Ұлы Отаны екендігін,
туған елінің əрбір ағарып атқан
таңын, ағынды өзенін, касиетті
тілін сүйетінін тебірене жыр-

лады. “Мен кішкентай солдат-
пын” əні мектеп шаңырағы
астында шалқып, тамашалау-
шылар жүрегіне сіңіп жатты.
Онан соң “Домбыра” биімен
мың бұралды жас өнерпаздар. 

Қазақстан Республикасында

130-дан астам ұлттар мен ұлы-
стар тату-тəтті өмір сүріп
жатыр. Еліміздегі тыныштық Ел-
басымыздың арқасында орын
алған. Тыныш өмірде, ақ ке-
птерлер қалықтаған көк аспан
астында осынау балдырғандар-
дың ата-аналары алаңсыз
жұмыс істейді, балаларын өсі-
реді, əулет өрбітеді. “Əрқашан
күн сөнбесін” əні де шырқалып,

тыңдаушысын тапты.  Осы күні
топ балаларына ҚР Президенті
кім, Астанамыз қай қала, мем-
лекетіміздің рəміздерін атау
сынды сұрақтар қойылды. 

“Айналайын” тобының бала-
лары да өнерден қара жаяу

емес екенін көрсетті, Мұрагер
атты бала еліміздің туы туралы
тереңнен толғаған тамаша
өлеңін оқыды, Бағым мен
Жəния да Ата мекенге, Ұлы От-
анға деген жүрек тебірентер
жолдарын төгілдірді.

Мəңгі соғып тұратын, 
Жүрегімсің сен Отан!-деп

аяқталған өлеңі балаларға
ерекше рух сыйлады деп ой-

лаймыз. 
Ата-ана - баласын үлкен

өмірге бастаушы тұлғалар емес
пе, осы шарада олармен “Ора-
мал тастамақ” ойыны өткізілді.
Ойынды дене шынықтыру пəні-
нің ұстазы Мадияр Қазымұлы
жүргізді. Беріле ойнаған ойын-
дары үшін жүргізушілер ата-
аналарға алғыс айтты. 

Осы мекеменің тəрбиешілері
хормен “Қасқалдақ” əнін шы-
рқады. Онан соң балалардан
құралған хор “Атамекен” əнін
шалқытып, жиналғандар жүре-
гіне Отанымызға деген сүйіс-
пеншілік сезімін оятты. 

Шеті мен шегіне көз жетпей-
тін қазақ жерін қалай жырласаң
да артық болмайды. Жас ұрпақ
өзінің тəуелсіздігін қолынан жі-
бермеу үшін жақсы оқиды,
өнерді де игереді. Олар өздері-
нің ел болашағы екендіктерін
бала жасынан санасына түйіп,
қандай да қиындықтарды
жеңуге бейімделеді. Оларды
осы жолда алып келе жатқан
тəрбиешілерге  зор денсаулық,
жас ұрпақ тəрбиелеу ісінде
жігер мен шыдамдылық тілей-
міз. 

Қ.АХМЕТОВА

Еще один объект
предпринимательства открыт в
поселке Г.Мустафина в эти
праздничные дни. 

В поселке это уже стало хоро-
шей традицией открывать объ-
екты бизнеса в канун
национального праздника
страны. Как известно, в про-
шлом году в это же время в тор-
жественной обстановке было
открыто кафе «Шанырак», кото-
рое в настоящее время успешно
работает. И вот для жителей по-
селка и его гостей открыт еще
один объект общественного пи-
тания. 

Новое кафе получило теплое
домашнее название «Уют». Его
хозяева - супруги Евгений и
Елена Селютины трудятся в
предпринимательстве уже
много лет. Сначала арендовали
помещения под магазин, а
потом приняли решение по-
строить свое собственное зда-
ние. Приобрели для этих целей
небольшой жилой дом и на его
месте начали новое строитель-
ство. Все делали своими ру-
ками. Пристроили к дому большое помещение. Но путь

к своему делу не всегда бывает гладким. Когда здание
уже почти было готовым, случилось наводнение. Но-
востройка понесла значительный урон от стихии. Но
руки у супругов не опустились. Они взяли кредит в
банке и начали восстанавливать здание. В процессе
работы в одной его части сначала открыли небольшой

магазин и попутно про-
должали отделочные ра-
боты в остальной
постройке.

И вот долгожданное от-
крытие состоялось. На
мероприятие супруги Се-
лютины пригласили всех
желающих односельчан.
Заранее расклеили объ-
явления об открытии. По-
этому многие пришли
разделить с ними радость
праздничного события.

Честь разрезать тради-
ционную ленточку была
предоставлена уважае-
мому жителю поселка,
председателю совета ак-
сакалов Льву Львовичу
Базелеву и акиму поселка
Халилю Рыспекову. А жи-
тельница поселка Алия
Шырымбекова провела
национальный обряд
праздничного шашу.

В честь открытия Евгений и Елена пригласили всех
пришедших жителей зайти в кафе. Здесь для них было

приготовлено праздничное чаепитие с культурной раз-
влекательной программой.

В ходе торжества много было сказало теплых слов
от представителей местной исполнительной власти,
аксакалов поселка, жителей. Предпринимателей по-
здравили Х.Рыспеков, Л.Базелев, Ш.Курбанов, Т.За-
гурная, Б.Кенжебекова и другие.

Хозяева кафе порадовали всех своих гостей угоще-
нием, веселыми конкурсами, провели праздничную ло-
терею с призами и подарками. 

Украшением программы стало выступление участ-
ников образцового хореографического ансамбля
«Эдельвейс». В этом коллективе много лет занималась
дочь супругов Селютиных, также они являются спон-
сорами многих мероприятий ансамбля. 

Кафе «Уют», по словам жителей, полностью соот-
ветствует своему названию. Большой светлый про-
сторный зал на 50 посадочных мест, есть еще
несколько отдельных залов поменьше. Гардероб, холл,
туалетные комнаты, большая кухня с современным
оборудованием - все сделано красиво, качественно, с
заботой для комфортного отдыха людей.

В кафе создано четыре новых рабочих места, трудо-
устроены молодые жители поселка и опытный повар.

Работать новое кафе будет ежедневно с 10 до 21
часа. Здесь можно будет не только пообедать, но про-
вести вечер и различные мероприятия. Сейчас насту-
пает время новогодних праздников, поэтому в кафе
планируют проводить и новогодние корпоративы.

Словом, очередной объект предпринимательства
стал настоящим подарком для жителей поселка.

Т.КУРБАНОВА

На фото автора: супруги Селютины.

Успех малого и среднего бизнеса в
Казахстане во многом связан с гра-
мотной государственной полити-
кой, которая всегда была направлена
на поддержание и развитие предпри-
нимательства. На сегодняшний день
одним из самых перспективных на-
правлений помощи начинающим биз-
несменам является созданный ещё в
1997 году «Фонд развития малого
предпринимательства», который в
2007 г. получил новые полномочия и
стал именоваться «Даму».

Фонд «Даму» имеет более чем 20 летний опыт под-
держки малого и среднего бизнеса в Казахстане. До
2010 года большая часть участников программ Фонда
«Даму» получала финансовую поддержку в рамках
программ обусловленного размещения средств в бан-
ках второго уровня. Реализация программ обуслов-
ленного размещения средств сыграла немаловажную
роль в снижении общего уровня процентных ставок
вознаграждения по кредитам субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Благодаря запуску с 2010 года государственной про-
граммы «Дорожная карта бизнеса-2020» значительно
расширился спектр инструментов поддержки предпри-
нимательства через фонд «Даму». В частности, было

начато субсидирование ставок вознаграждения по кре-
дитам субъектов малого и среднего бизнеса, гаранти-
рование кредитов субъектов малого и среднего
бизнеса, а также стартовала масштабная реализация
программ обучения и консультационной поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. 

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» разработана
для реализации послания Президента Республики Ка-
захстан народу Казахстана «Новое десятилетие –
новый экономический подъем – новые возможности
Казахстана» и Общенационального плана развития Ка-
захстана до 2020 года, утвержденного Указом Прези-
дента Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года
№925. Программа является одним из механизмов реа-
лизации государственной программы индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан на
2015-2019 годы, и реализует инструменты государст-
венной поддержки в виде субсидирования части ставки
вознаграждения по кредитам/договорам финансового
лизинга и гарантирования кредитов.

Кроме того, программа предусматривает выдачу го-
сударственных грантов и обучение предпринимателей,
направлена на поддержку и развитие малого и сред-
него бизнеса в Республике Казахстан.

Целью программы является сохранение действую-
щих и создание новых постоянных рабочих мест, а
также обеспечение устойчивого и сбалансированного
роста регионального предпринимательства в несырь-
евых секторах экономики.

Программа является логическим продолжением реа-
лизации дорожных карт 2009 и 2010 годов при этом ак-

цент смещается на посткризисное развитие, сохране-
ние действующих и создание новых постоянных рабо-
чих мест.

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» предусмат-
ривает 4 направления:

1. Поддержка новых бизнес-инициатив предприни-
мателей моногородов, малых городов и сельских на-
селенных пунктов. 

2. Отраслевая поддержка предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в приоритетных секторах
экономики и отраслях обрабатывающей промышлен-
ности. 

3. Снижение валютных рисков предпринимателей. 
4. Нефинансовые меры поддержки предпринима-

тельства.
В рамках данной программы за весь период реали-

зации по нашему району одобрено 76 проектов на
общую сумму 9 млрд. 264 млн.тенге.

Успешная реализация государственной программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта биз-
неса-2020» позволила создать более 200 новых рабо-
чих мест и сохранить около 1000 рабочих мест. 

Приглашаем начинающих и действующих предпри-
нимателей района для участия в программе «Дорож-
ная карта бизнеса-2020». 

ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности
Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
тел: 8 (72154) 2-22-30, 2-16-67.

Д.КУТЖАНОВ,
главный специалист отдела

предпринимательства и промышленности

Сəбилер жүрген жер қашанда жылылыққа,
мейірімге толы. Болашақтың тұтқасын
ұстар бүлдіршіндер аға-əпкелерінен көп
нəрсені - жазуды, сызуды, əн айтуды, билеуді,
Отан ананы, өз ата-анасын, туған жері мен
елін сүюді үйренеді. 

Открылось новое кафе

Фонд «Даму»: 20 лет успешного развития
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Үгіт-насихат жұмыстары жоспарланды

Ел арасында ақпараттық на-
сихат жұмыстарын жүргізу
маңыздылығы мен қажеттілігін
түсіндіруді көздеген кездесу ба-
рысында «Қазақстандықтардың
əл-ауқатының өсуі: табыс пен
тұрмыс сапасын арттыру» атты
Елбасының жолдауы, кəсіпкер-
лік саласындағы мемлекеттік
қолдау шаралары, жастардың
əлеуметтенуі, қоғамдық ортада
өздерінің орнын алуы жəне діни
қарым-қатынас саласындағы
мемлекеттік саясаттың негізгі
аспектілері сияқты тақырыптар
қарастырылды. Əр тақырыпқа
сəйкес түсіндіру баяндамала-
рын сала мамандары оқып, қа-
тысушыларға тың дерек беріп,
көмекші құралдар таратты.

Елбасы Н.Назарбаев жыл
сайын Қазақстан халқына оң
бағытты нұсқайтын дəстүрлі
Жолдауларында ел тұрғында-
рының көкейінде жүрген мəсе-
лелерді қозғап, ел тыныштығы
мен ынтымақ-берекемізді көздің
қарашығындай сақтауды ама-
наттап келеді. 

Елбасының Жолдауын халық
арасында насихаттап, ауыл тұ-
рғындарына түсінікті етіп жет-
кізу əдіс-тəсілдерімен
таныстырған жастар ресурстық
орталығының ақпараттық-əді-
стемелік бөлімінің басшысы
Светлана Колоскова қазіргі
əлем елдерінде орын алған
жағдайларды мысалға келтіріп
өтті.

- Осыдан бірнеше жыл бұрын
тарихта араб көктемі деп ата-
лып, Мысыр, Тунис, Ливия,
Сирия сияқты бірнеше мемле-
кеттің түбіне жеткен револю-
циялық қозғалыстар өтті.
Елбасы «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» атты мақала-
сында елімізде дамудың
революциялық емес, эволюция-
лық жолын кеңінен пайдала-
нуымыз қажеттілігін айтқан
болатын. Сол революциялар
жоғарыда аталған мемлекет-

тердің ешқайсысына жақсылық
əкелмегендігін уақыт дəлелдеп
отыр, - деген С.Колоскова елі-
міздің негізгі күші 30 елдің қата-
рына кіруге бағытталуы қажет
екендігін алға тартты.

Расында, қазіргі əлем елдері
өзара жоғары бəсекелестікте
қарқынды дамып келеді. Əлем
елдерінің көшінен қалып, қа-
рқынына ілесе алмай қалған
мемлекеттер біртіндеп шетке
ығысып қала бермек. Ал, біз
сияқты Қытай мен Ресей секілді
алпауыт мемлекеттердің орта-
сында орналасқан ел үшін
əлемдік көштің қатарында емес,
алдында болу өте маңызды. 

Сонымен қатар С.Колоскова
Елбасы Жолдауларында, мақа-
лаларында азаматтық сананы
өзгерту, ойлау қабілетін
жаңғырту туралы айтылатын-
дығына тоқталып, еліміздің ең
басты байлығы адами капитал
екендігіне тоқталды. Яғни, озық
ойлай алатын, бəсекелестік ор-
тада өзінің мүддесін қорғай ала-
тын азаматтар ертеңгі күні
еліміздің дамуына тікелей үле-
сін қоспақ. Олар өзіндік ойлау
жүйесінің ерекшелігімен көш
бойы озық тұрады. 

Баяндамашы қазіргі уақытта
интернет сайттарында қаптап
жүрген, ұлт бірлігіне іріткі сала-
тын бейнематериалдардың
ырқына көнбей, бүгінгі бейбітші-
лігімізбен ынтымақ-берекемізді
сақтауға шақырды.

Еліміздің дамыған отыз мем-
лекеттің қатарына кіруі үшін
оның экономикалық дамуы қа-
рқынды болуы қажет. Н.Назар-
баевтың тікелей бастамасымен
мемлекеттік қолдау шаралары-
ның негізінде шағын жəне орта
бизнес нысандары ашылып, қо-
салқы шаруашылықтарға субси-
диялар, жеңілдетілген несиелер
беру қарастырылған. Елімізде
бірнеше жылдан бері барлық
кəсіпкерлердің мүддесін қорғай-
тын «Атамекен» кəсіпкерлер па-

латасы жұмыс жасап келе
жатыр. Кездесу барысында ақ-
параттық топ мүшелеріне мем-
лекеттік қолдау шаралары
жөнінде палатаның жергілікті
филиал маманы Бахтияр Жаң-
бырбаев ақпарат беріп, несие-
лендіру шарттарымен
таныстырды.

- Бүгінгі таңда елімізде «Биз-
нестің жол картасы - 2020» бағ-
дарламасы бойынша
несиелендіру қарқынды жүргізі-
луде. Оның негізгі шарты «Биз-
нес бастау» атты кəсіпкерлік
қыр-сырын үйрететін арнайы
курсты оқып, сертификат алып
шығу. Содан кейін ғана жеңіл-
детілген несиелерді алуға бо-
лады, - деп кəсіпкер атану
алгоритмімен таныстырды. 

Сонымен қатар, Б.Жаңбыр-
баев мемлекеттік бағдарлама-
ларға қатысты субсидиялар
берілетіндігін, атаулы жұмыс
барысында каникулдар қара-
стырылғанын толық түсіндіріп
өтті. Айта кету керек, палата ма-
мандары курсты оқып шыққан
азаматтарға кеңесші болып,
бизнес-жоспарларды дайындау,
жобаны қорғау кезінде көмек
көрсетуге дайын.

Мемлекеттік қолдау шарала-
рымен айналысатын аудандық

мекемелердің бірі - жұмыспен
қамту орталығы. Кездесу бары-
сында орталық маманы Зарина
Жексенбаева “Нəтижелі жұмыс-
пен қамту жəне жаппай кəсіп-
керлікті дамыту”
бағдарламасының бағыттарына
тоқталды. 

- Атаулы бағдарлама үш
бағытта жұмыс жасайды. Оның
бірінші бағыты бойынша кəсіби

білім беру қарастырылса, екінші
бағытта ауыл шаруашылығына,
тұрғындарға қызмет көрсетуге,
яғни шағын жəне орта бизнесті
дамытуға арнайы қаржылай
несие беру шаралары қолға
алынған. Сонымен қатар, бүгінгі
таңда бағдарламаның үшінші
бағыты жоғарғы оқу орындарын
тəмамдаған жас мамандарды
жастар практикасы бойынша
жарты жылға жұмысқа тұрғы-
зуға бағытталған, - деді.

Жастар мəселесіне кеңінен
тоқталғандардың бірі жастар
ресурстық орталығының дирек-
торы Ертарғын Құрашев болды.
Ауыл жастарының қажеттілік-
тері мен мұқтаждықтарына тоқ-
талып, ауыл əкімдігінде жұмыс
жасайтын мамандар мен кітап-
хана, клуб меңгерушілеріне жа-
стардың өтініштеріне құлақ аса
жүрулерін сұрады. 

Орталық директоры баянда-
масында бұқаралық спорт түр-
лерін дамыту, ауыл
жастарының спортпен айна-
лыса алатын ғимараттарының
болуы сияқты мəселелерді қо-
зғап, арнайы спорт кешенінің
жоқтығынан мектептің дене шы-
нықтыру залын пайдалануға
беру қажеттілігін алға тартты.

- Ең бастысы, көмекке зəру
жастар сіздер мен біздердің на-
зарымыздан тыс қалмауы
қажет. Егер өз іштеріңізде шеше
алмайтын болсаңыздар, аудан-
дық жастар кеңесінің күн тəрті-
бінде қарайық, - деп шақырды
Е.Құрашев.

Соңғы жылдары елімізде ғана
емес, барша əлем елдерінде
радикалды діни ағымдар кең
өріс алып, қоғамның түрлі сала-
ларына өз залалын тигізіп ке-
леді. Аудандық
ақпараттық-насихат тобы мүше-
леріне Қарағанды облысының
дін істері жөніндегі басқармасы-
ның жанындағы сараптамалық
жəне ақпараттық-түсіндіру, тал-
дау орталығының бөлім бас-
шысы Гүлнар Далабаева
баяндама оқып, ақсақалдар
кеңесі мен əжелер институты
туралы тоқталды. Баяндама-
шының айтуынша, ақсақалдар
мен əжелер теріс ағымға еніп
кеткен жанұяларға барып, ата-
бабамыздың салт-дəстүрімен,
қалыптасқан əдет-ғұрыптары-
мен жүруге шақырып, əңгіме
жүргізді. 

- Қазіргі қоғамымызға эмпатия
жетпейді. «Эмпатия» ұғымы
өзге адамдардың жан дүниесін
түсіну мен жай-күйін ұғыну қабі-
леттілігі. Өзге діни ағымдардың
қатарына кіріп кеткен тұлғалар-
дың жан дүниесін түсіне от-
ырып, оларға қолдау көрсету
өте қажет, - деген Г.Далабаева,
экстремистердің психологиялық
портретін жасап, залмен жұмыс
жасады.

Теріс пиғылды діни ағымдар-
дың қоғамымызда дендеп жа-
йылуы, тұлғалардың теріс
жолға кетуінің алдын-алу – бү-
гінгі күннің өзекті мəселелерінің
бірі. Г.Далабаева қоғамымыз-
дың əрбір азаматы өз тарапы-
нан діни ағымдардың ықпалына
ұшыраған адамдарға қолдау
көрсете білуі қажет екендігіне
тоқталды.

Алдағы жылдың мақсат-мін-
деттерін айқындаған ақпарат-
тық-насихат тобының мүшелері
өздерін қызықтырған сауалда-
рын мамандарға тікелей қойып,
өз елдімекендерінде жұмысты
жоғары деңгейде жүргізетіндік-
терін айтып тарқасты.

Н.ƏБІКЕЕВА
Ж.Мақышевтың суретте-

рінде: Г.Далабаева залмен сұх-
бат құруда.

Департаментом внутреннего государственного
аудита по Карагандинской области в соответствии с по-
ручением Комитета внутреннего государственного
аудита проведен внутренний государственный аудит
финансовой отчетности в Департаменте Комитета
охраны общественного здоровья Министерства здра-
воохранения Республики Казахстан по Карагандинской
области и  в Департаменте Комитета фармации Мини-
стерства здравоохранения Республики Казахстан по
Карагандинской области за период 2016-2017 годы, где
установлены нарушения на общую сумму 18 445,0 тыс.
тенге, из них за 2016 год – 1 689,8 тыс. тенге и 2017 год
– 16 755,2 тыс. тенге, в том числе финансовые нару-
шения - 3608,9 тыс. тенге, из них за 2016 год - 1689,8
тыс. тенге и  2017 год - 1919,1 тыс. тенге и нарушения
процедурного характера за 2017 год 14836,1 тыс. тенге.

По итогам государственного аудита подлежит возме-
щению в доход республиканского бюджета - 727,7 тыс.
тенге (за 2016 год - 161,4 тыс. тенге и 2017 год - 566,3
тыс. тенге), восстановлению - 2881,2 тыс. тенге (за
2016 год -1528,4 тыс. тенге и 2017год - 1352,8 тыс.
тенге).

В отношении должностного лица Департамента Ко-
митета охраны общественного здоровья по Караган-
динской области составлен протокол
административного нарушения по п.2 части 1 статьи
238 КоАП РК, по которому предусмотрен администра-
тивный штраф в размере 50 месячных расчетных по-
казателей. 

Принятыми мерами финансового контроля направ-
лено предписание на устранение выявленных нару-
шений и о рассмотрении ответственности лиц их
допустивших, материалы аудита РГУ «Департамент
Комитета фармации Министерства здравоохранения
Республики Казахстан по Карагандинской области»
для принятия процессуального решения переданы в

ДГД Карагандинской области. 
Так, в РГУ «Департамент Комитета охраны обще-

ственного здоровья Министерства здравоохранения
Республики Казахстан по Карагандинской области»
установлены следующие нарушения: 

- за 2017 год установлены факты совершения граж-
данско-правовых сделок (приобретение товаров) до
вступления договоров в законную силу по поставке
бензина марки АИ-92 ТОО «ГазОйлПром» в 2-х слу-
чаях на общую сумму 13081,8 тыс. тенге;

- не ведется «Книга учета обязательных пенсионных
взносов» в Накопительный пенсионный фонд прило-
жение №64 (ф.451), «Карточка-справка (Лицевой
счет)» приложение 50 (ф.417);

- в 2017 в 6-ти случаях  допущена излишняя оплата
командировочных расходов за проживание (найм по-
мещения) в сумме 30,0 тыс. тенге;

- допущено излишнее списание бензина сверх уста-
новленного норматива на общую сумму 61,6 тыс. тенге,
из них в 2016 году в количестве 270 л. на сумму 33,0
тыс. тенге и в 2017 году 202л. на сумме 28,6 тыс. тенге;

- в 2017 году программное обеспечение оприходо-
вано на бухгалтерский счет 2360 «Машины и оборудо-
вание» на сумму 1714,3 тыс. тенге, тогда как
следовало отнести на счет 2711 «Программное обес-
печение».

-  по 17-ти серверам, которые не были установлены
и не использованы по прямому назначению, начислена
амортизация на общую сумму 2 231,1 тыс. тенге, из них
за 2016 год -1 487,4 тыс. тенге и 2017 год -743,7 тыс.
тенге, тем самым в системе бухгалтерского учета при
составлении бухгалтерского баланса не обеспечено
достоверное отражение хозяйственных операций.

Вышеуказанные действия повлияли на достовер-
ность финансовой отчетности за 2016-2017г.г. и яви-
лись причиной ее искажения.  

По результатам аудита в отношении должностного
лица составлен протокол административного правона-
рушения по пункту 2 части 1 статьи 238 КоАП РК. 

В РГУ «Департамент Комитета фармации Мини-
стерства здравоохранения Республики Казахстан по
Карагандинской области» установлены следующие на-
рушения:

- неверно даны бухгалтерские проводки в сумме
504,9 тыс. тенге, а именно: по состоянию на 01.01.2018
года по данным бухгалтерского учета по строке 021 ба-
ланса на счете 1410 «Краткосрочные авансы выдан-
ные» числится дебиторская задолженность
поставщика в сумме 504,9 тыс.тенге, которую следо-
вало зачислить на счет 1290 “Резерв по сомнительной
дебиторской задолженности”. При возникшей про-
срочке оплаты более 1 года следовало создать резерв
в размере 100% от суммы задолженности.

- в апреле 2017 года в 1-м случае излишне начис-
лено пособие по временной нетрудоспособности в
сумме 3,2 тыс. тенге;  

- в апреле 2017 г. в 1-м случае допущена недоплата
заработной платы в сумме 3,6 тыс. тенге; 

- допущено необоснованное перечисление на кар-
точный счет премии на общую сумму 622,5 тыс. тенге
(в 2016г. - 128,4 тыс. тенге, в 2017г.- 494,1 тыс. тенге); 

- в 2017 году допущена излишняя оплата команди-
ровочных расходов за проживание и проезд в сумме
10,4 тыс.тенге;        

- неправильно даны бухгалтерское проводки по при-
обретенным стендам наглядной агитации и катриджей
в общей сумме 181,6 тыс. тенге (за 2016 г. - 41,0 тыс.
тенге и 2017г. - 140,6 тыс. тенге). 

К.КЕРНЕЙБЕКОВ,
руководитель отдела аудита

финансовой отчетности ДВГА
по Карагандинской области

Желтоқсанның 12-сі күні аудан əкімінің орынбасары Айғаным
Ақпанованың төрағалығымен ауданымыздың ақпараттық-насихат
топ мүшелерімен кездесу өтті. Бірқатар мемлекеттік
бағдарламалар мен маңызды мəселелер тиегін ағытқан кездесуге
арнайы сала мамандарымен қатар ауыл жəне ауылдық округ əкімі
аппаратының мамандары, ішкі саясат жəне жастар саясаты
саласындағы қызметкерлер, мəдениет саласының мамандары
қатысты.

Результаты аудита финансовой отчетности в подведомственных учреждениях
Министерства здравоохранения РК по Карагандинской области
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Рассмотрен проект районного бюджета

11 декабря под председа-
тельством секретаря районного
маслихата Асхата Əли состоя-
лось совместное заседание по-
стоянных комиссий районного
маслихата, в ходе которого был
рассмотрен проект районного
бюджета на предстоящий год. 

В работе комиссий приняли
участие заместители акима
района С.Сатаев, А.Акпанова,
А.Дардаков, а также руководи-
тели ряда учреждений и пред-
приятий.

Основным вопросом повестки
дня заседания стал проект бюд-
жета развития района, сообщил
секретарь районного маслихата
А.Əли, отметив, что заседание
проводится с согласия акима
района.

- Как вы знаете, областной
бюджет пока не утвержден и
объемы субвенций и трансфер-
тов из вышестоящих бюджетов
еще неизвестны, но нам уже се-
годня необходимо определить
основные расходы районного
бюджета на следующий год, -
сказал А.Əли.

При этом секретарь район-

ного маслихата отметил, что
бюджет развития района рас-
пределяется в основном между
несколькими администрато-
рами бюджетных программ, в
связи с чем на заседание были
приглашены именно эти от-
делы. В частности, отделы об-
р а з о в а н и я ,
жилищно-коммунального хозяй-
ства, культуры, занятости и со-
циальных программ,
строительства, физической
культуры и спорта, а также ве-
теринарии.

Прежде чем заслушать дан-
ных администраторов бюджет-
ных программ, руководитель
отдела экономики и финансов
Е.Жумашева в целом про-
информировала о проекте рай-
онного бюджета на
предстоящий год, отметив, что
главный финансовый документ
будет формироваться из про-
гноза доходной части, субвен-
ций из областного бюджета и
целевых трансфертов.

- Доходная часть сформиро-
вана в сумме 1,8 млрд тенге с
учетом поступлений по 10-ти
самостоятельным бюджетам.
Сумма целевых трансфертов
будет доведена после утвер-
ждения областного бюджета, -
сообщила Е.Жумашева.

В проекте районного бюджета
заработная плата, налоги и от-
числения, а также расходы по
коммунальным платежам пред-
усмотрены в полном объеме.
Приведены в единообразие
цены на однородные товары и
услуги, такие как, бумага, кан-
целярские товары, горюче-сма-
зочные материалы, уголь и
другое, отметила выступаю-
щая.

Как прозвучало в информа-
ции, в бюджетных заявках ад-
министраторы бюджетных
программ предоставили по-
требность на сумму свыше 7,5
млрд тенге, самая большая за-
явка у районного отдела обра-
зования – свыше 4,5 млрд
тенге, на 690 млн тенге – у от-
дела культуры, 329 млн тенге –
заявка отдела ЖКХ, 271,9 млн
тенге – у отдела ветеринарии,
чуть меньше заявка у отдела
занятости и социальных про-
грамм – свыше 263 млн тенге,
129,8 млн тенге – у отдела
спорта и физической культуры,
12,4 млн тенге – у отдела строи-
тельства.

Между тем, секретарь район-
ного маслихата А.Əли напом-
нил, что возможности
районного бюджета не безгра-
ничны, поэтому вполне есте-
ственно, что не все бюджетные
заявки будут удовлетворены в
полном объеме.

Администраторы бюджетных
программ – руководители и эко-
номисты государственных отде-
лов подробно остановились на

каждой бюджетной программе и
подпрограмме, поясняя те или
иные заявленные расходы. 

Больше всего нареканий от
депутатов было высказано в
адрес районного отдела обра-
зования. 

Депутат районного маслизата
С.Артыкбаева выразила свое
возмущение по поводу того, что
в проекте бюджетной заявки от
отдела образования не
включены расходы по мини-
центрам. 

– В Уштобинской школе есть
мини-центр, но за пять лет ни
разу в мини-центр не приобре-
тались новые постельные при-
надлежности, посуда,
напольное покрытие (ковры) и
прочее. Подаем заявку в отдел
образования, там говорят, что
отдел экономики и финансов не
принимает заявку, - говорит
С.Артыкбаева. 

Как пояснила руководитель
отдела экономики и финансов
Е.Жумашева, заявок от адми-
нистратора бюджетных про-
грамм по школьным
мини-центрам не поступало.

Более того, в соответствии с
бюджетным законодательством
администраторы бюджетных
программ должны не позднее
15-го мая предоставлять в
уполномоченный орган по пла-
нированию бюджетные заявки с
обоснованиями и расчетами.
Но, как отметила Е.Жумашева,
некоторые администраторы
бюджетных программ несвое-
временно предоставляют рас-
четы, что приводит к
затруднению при принятии и
рассмотрении бюджетных за-
явок, а также подготовки мате-
риалов для утверждения на

сессии маслихата.
Депутат районного маслихата

Г.Хомутова также выразила
свое мнение по вопросу при-

обретения хозяйственных и
канцелярских товаров в учреж-
дения образования. В частно-
сти, мела, бланков табелей,
электрических ламп.

Как оказалось, заявки на эти
товары удовлетворяются, про-
блема в их распределении
между школами. На этом за-
острил свое внимание секре-
тарь районного маслихата
А.Əли, отметив, что в райоо
должны выдавать мел, лам-
почки и прочее согласно разна-
рядке и учитывая количество
учащихся. При этом секретарь
районного маслихата выразил
свое недовольство в адрес за-
местителей акима района, ру-
ководителя райоо отметив, что
эти вопросы надо рассматри-
вать на рабочих совещаниях, а
не на заседаниях депутатов.

Депутат районного маслихата
Ж.Сериков обеспокоен за
судьбу Тасшокинской школы.
Народный избранник не первый
раз поднимает проблему ре-
монта этой школы, но из-за от-
сутствия сметы ремонт
постоянно откладывается.

Кроме того, на заседании
поднимались вопросы низкого
качества завезенного угля, от-
сутствия тепла в некоторых
школах. К примеру, депутат

Г.Хомутова – директор Токарев-
ской СШ говорит, что из-за низ-
кой теплоотдачи угля школу
приходится отапливать не
одним котлом, а двумя. Идет
двойной расход угля и директор
школы беспокоится, что до
конца отопительного сезона
топлива может просто не хва-
тить.

- Надо посмотреть целесооб-
разность установки модульных
котельных, провести тщатель-
ный анализ. Смысл ставить мо-
дульные котельные, если в
школе по-прежнему холодно и
идет большой расход угля? –
ставит вопрос секретарь район-
ного маслихата А.Əли, обраща-
ясь к руководителю райоо. –
Раньше, как заявляет директор

Токаревской школы, здание
отапливалось с помощью од-
ного котла, то теперь после
установки модульной котельной

приходится подтапливать
двумя котлами, в противном
случае в школе будет холодно. 

К слову сказать, на заседании
в адрес районного отдела обра-
зования было высказано не-
мало критических замечаний: и
по поводу качества представ-
ленных бюджетных заявок, пла-
нирования, обоснования всех
расчетов, распределения каби-
нетов и так далее.

- Надо качественнее готовить
бюджетную заявку, сложилось
впечатление, что ее составляли
наспех. Оптимизируйте свои
расходы, чтобы был положи-
тельный эффект. Проведите
анализ по всем школам, и сде-
лать это необходимо до заседа-
ния бюджетной комиссии, -
сказал А.Əли руководителю от-
дела образования.

Что касается отдела ЖКХ, то
администратором бюджетной
программы, кроме расходов не-
обходимых для функциониро-
вания государственного органа,
запланировано приобретение 7
домов для отдельной категории
граждан на сумму 202, 6 млн
тенге, на зимнее содержание
дорог районного значения –
36,7 млн тенге, субсидирование
маршрута «Уштобе-Ботакара» -
6,1 млн тенге, на содержание и

обслуживание водопроводных
сетей – 112 млн тенге, из кото-
рых 60 млн тенге – КГП «Бота-
кара су кожалыгы», по 15 млн
тенге на текущий ремонт водо-
проводных сетей в селах Семи-
збуга, Акоре (1 этап), а также к
ранее выделенным суммам на
текущий ремонт водопровод-
ных сетей в селах Тасшокы (12
млн тенге) и Жастлек (3 млн
тенге).

Вопрос приобретения жилья
для отдельных категорий граж-
дан вызвал некоторое недоуме-
ние у участников заседания.
Ранее жилье приобреталось
только в том случае, если дома
были признаны аварийными,
сказала Е.Жумашева, теперь
же отдел ЖКХ планирует при-

обретать дома и другим граж-
данам, состоящим в очереди.
Участники заседания категори-
чески против этого, усмотрев в
этом коррупционную состав-
ляющую. Народные избранники
считают, что приобретать жилье
необходимо только для семей,
чье жилище было признано не-
пригодным для проживания. 

Что касается ремонта дорог
районного значения, то, как по-
яснил руководитель отдела
ЖКХ Н.Абдильдин, в 2019 году
из областного бюджета выде-
ляются средства на средний ре-
монт 12 км подъездной и
внутрипоселковой дороги села
Тегисжол (95 млн тг), 0,9 км до-
роги до населенного пункта Со-
лонички (247 млн тг), 11 км
дороги с.Каракудук (50 млн тг).

- На ремонт дороги села Ка-
ракудук необходимо порядка
290 млн тенге, заявка была на-
правлена в областное управле-
ние автомобильных дорог, на
2019 год была поддержана
сумма в размере 50 млн тенге.
При этом требуются средства
на 30-процентное софинанси-
рование из местного бюджета.
Направили письмо замести-
телю акима области, чтобы объ-
явить конкурс и в течение трех
лет отремонтировать эту до-
рогу, - сказал Н.Абдильдин.

- Асфальтирование дорог
стоит очень дорого, - говорит
заместитель акима района
С.Сатаев. – Это кажется, что 50
млн – это большие деньги. На
самом деле этих средств хватит
только для замены 4 водопро-
пускных труб. Необходимы еще
средства для того, чтобы подго-
товить основание дороги для
последующего асфальтирова-
ния. И то, если в местном бюд-
жете найдутся средства для
софинансирования данного
проекта. 

Также подробно на заседании
были также рассмотрены про-
екты бюджетных заявок отдела
культуры, строительства, соци-
альных программ, спорта. 

Подвел итог заседанию сек-
ретарь районного маслихата
А.Əли, заострив внимание за-
местителей акима района и ад-
министраторов бюджетных
программ на ряде важных мо-
ментов. По мнению секретаря
районного маслихата, при пла-
нировании бюджета на следую-
щий год необходимо
предусмотреть ремонт Токарев-
ской и Тасшокинской школ, при-
обретение посуды и
постельных принадлежностей
для мини-центров, а также пе-
рейти к подушевому финанси-
рованию школ в части
распределения хозяйственных
и прочих товаров, обратить вни-
мание на распределение новых
предметных кабинетов по шко-
лам. Также решить вопрос со
зданием Суыксуской школы. По
словам А.Əли, надо приобрести
небольшое помещение для
школы, а не содержать за счет
бюджета двухэтажное здание, в
котором сегодня обучается
всего около 20 учащихся. 

Кроме того, народные из-
бранники считают, что в сроч-
ном ремонте нуждаются
подъездная дорога к селу Ново-
стройка, клубы сел Баймырза,
Заречное, Каракудук и Тасауыл.
Также необходимо заняться
разработкой ПСД для физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса в п.Г.Мустафина, а
затем уже подобные сооруже-
ния планировать в селах До-
скей, Уштобе и других крупных
населенных пунктах.

А.ЖУМАКАЕВА
На фото Ж.Макишева: сек-

ретарь районного маслихата
А.Əли; депутаты за работой;
руководитель райоо А.Ахме-
тов.

Депутаты районного маслихата обсудили
проект районного бюджета на 2019 год.
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Экспорт мяса: из
Умуткера в Бахрейн
Свыше одной тонны казахстанской бара-

нины отправили в Бахрейн ТОО «Кызылтау
Beef» из Умуткерского с\о.

Для первой пробной партии мы подгото-
вили 1255 килограммов охлажденной бара-
нины, прошли проверку качества и
получили необходимые документы, даю-
щие право экспортировать мясо, расска-
зывает директор ТОО «Кызылтау Beef»
Джамбул Жундубаев. 80 туш баранины
сначала отправило в аэропорт Астаны,
затем авиарейсом «FLYDUBAI» доставили в
Эмираты, а потом уже и в Королевство
Бахрейн.

Предприятие заключило контракт с крупной компанией «Аль-
Раян», по контракту, ежегодно в Бахрейн будет поставляться 60
тысяч килограммов баранины. 

ТОО «Кызылтау Beef» - новый инвестиционный проект в сель-
ском хозяйстве. Открылось предприятие летом текущего года.
Руководитель ТОО Джамбул Жундубаев поделился некоторыми
планами нового предприятия. 

- Планов много, - говорит Джамбул Жармагамбетович. - В селе
Умуткер планируется открыть откормочную площадку на 3 ты-
сячи голов КРС. Будем активно развивать кормопроизводство,
чтобы обеспечивать кормами не только себя, но и реализовы-
вать другим предприятиям. Также планируем строительство
цехов по производству кормов и убоя скота, репродуктора, будем
закупать импортный скот из Австрии, Германии, буквально в ян-
варе следующего года намечена командировка в Австрию. 

На данный момент новому предприятию необходимы сель-
хозугодья. В селе Умуткер имеется порядка 10 тыс. га, принад-
лежащие «Карагандинской СХОС им.А.Ф.Христенко», которые
новое ТОО хотело бы получить и сейчас руководство предприя-
тия вплотную занимается земельным вопросом.

Стоимость инвестпроекта – 2 млрд тенге. На предприятии пла-
нируют создать 80-100 рабочих мест.

К слову сказать, в этом году наш район отправил на экспорт в
страны дальнего и ближнего зарубежья не только мясо, но и
яйцо, пшеницу, картофель, сообщили в отделе сельского хозяй-
ства.

- В том числе 81 тонна говядины отправлена на экспорт в Рос-
сию сельхозформированиями нашего района, - подводит итоги
руководитель отдела сельского хозяйства Манат Курмангалиев.
– Это такие предприятия, как КХ «Болат» (с.Алгабас), «Улан»
(с.Акжар), «Амин» (Каражарский с\о), «Диас» (Новоузенский с\о),
«Абу», «Заря» (с.Керней), «Сатаев» (Петровский с\о), а также
СПК «Бакшалы» (Гагаринский с\о), «Ташик Агро» (Белагашский
с\о), «Кызылкудук» (Доскейский с\о).

Кроме этого, три птицефабрики – «им.К.Маркса», «Караганды

кус» и «Майкудукская ПТФ» экспортировали 101 млн штук яиц в
Афганистан, Узбекистан и Таджикистан. Полторы тонны фураж-
ного зерна и ячменя от «Ак Нура ХПП» (п.Г.Мустафина) и столько
же продовольственного картофеля КХ «Аргын» (с\о Тузды) от-
правили в Узбекистан.

Суммарно на 7 млн долларов экспортировали продукции в
этом году сельхозпредприятия района, сообщили в отделе сель-
ского хозяйства. До конца года на российские прилавки плани-
руется отправить еще 9 тонн говядины.

А.ЖУМАКАЕВА

Поправка
В номере газеты за 15 декабря 2018 года в материале «В честь

Дня Независимости» была допущена ошибка – неправильно
написано имя Мурата Ойдашевича Исабаева.

Автор приносит свои извинения Мурату Ойдашевичу и
читателям газеты.

Редакция

Быть готовыми к любым ЧС

На заседание были пригла-
шены члены районной комис-
сии по ЧС, акимы сельских
округов, сел и поселков, а
также руководители предприя-
тий и организаций. В работе
комиссии принял участие сек-
ретарь районного маслихата
А.Əли. 

Повестка дня заседания
включала в себя 5 вопросов,
планировалось подвести итоги
деятельности территориаль-
ной подсистемы гражданской
защиты за 2018 год и обсудить
задачи на предстоящий, в том
числе рассмотреть и утвер-
дить план работы комиссии по
предупреждению и ликвида-
ции ЧС на 2019 год. Также речь
шла о предупреждении и лик-
видации ЧС зимнего периода
2018-2019 гг. и о подготовке к
весенним паводкам.

К слову сказать,
силы и службы граж-
данской защиты и ЧС с
1 ноября т.г. переве-
дены в режим повы-
шенной готовности. 

Как сообщил началь-
ник отдела ЧС Н.Ин-
туев, в целях
оперативного реагиро-
вания на возможные
чрезвычайные ситуа-
ции зимнего периода
утверждены состав
оперативного штаба и
план мероприятий, в
который включено 28
пунктов, касающихся
взаимодействия служб
территориальной подсистемы
гражданской защиты. Речь

шла о своевременной рас-
чистке закрепленных участков
автомобильных дорог респуб-
ликанского, областного и рай-
онного значения, создании
необходимого запаса ГСМ и
противогололедного мате-
риала, готовности пунктов обо-
грева и др. 

Н.Интуев обратил внимание
на еще один немаловажный
момент – это доведение до на-
селения информации о закры-
тии дорог и штормовых
предупреждениях. Подобные
предупреждения должны дохо-
дить до каждого жителя рай-
она, в том числе до зимовок,

отгонов и прочих отдаленных
участков, говорит Н.Интуев,

сообщив, что с начала зимнего
периода в связи с ухудшением

погоды спасателям дважды
приходилось перекрывать до-
роги. 

- При ухудшении погодных
условий, ограничении видимо-
сти и значительном понижении
температуры воздуха, дорож-
ные службы совместно с под-
разделениями УВД, ОЧС и
местных исполнительных орга-
нов должны принимать меры
по своевременному ограниче-
нию и закрытию движения
транспортных средств на авто-
мобильных дорогах с направ-
лением людей в пункты
обогрева, - напоминает Н.Ин-
туев.

Далее докладчик подробно
остановился на итогах дея-
тельности территориальной
подсистемы гражданской за-
щиты за текущий год и разви-
тии системы оповещения
граждан об угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций,
отметив, что из 67-ми населен-
ных пунктов района только 26
оборудованы локальными си-
стемами оповещения, при
этом ЛСО не установлены в
таких крупных населенных
пунктах, как Ботакара, Кушокы,
Уштобе, Новоузенка и ряде
других сел.

Между тем, согласно прото-
кола заседания ко-
миссии по ЧС, до
2020 года планиро-
валась поэтапная
установка ЛСО во
всех населенных
пунктах района – по
14-15 установок в
год. Однако в теку-
щем году локальные
системы оповеще-
ния были установ-
лены только в трех
селах – Красная
Нива, Асыл и Ро-
стовка, а в селе Ка-
ражар проведена
модернизация ЛСО.

Подводя итог засе-
данию, аким района
Ш.Мамалинов за-

острил внимание присутствую-
щих на нескольких вопросах,
касающихся безопасности
жизни и здоровья граждан. В
первую очередь, это соблюде-
ние температурного режима на
всех объектах социальной
сферы – школах, детских
садах, больницах, своевре-
менная расчистка дорог и ин-
ф о р м а ц и о н н о -
разъяснительная работа среди
населения.

Как чрезвычайное происше-
ствие должны расцениваться
низкая температура в школе и
несвоевременная расчистка
дорог в населенных пунктах,
считает Ш.Мамалинов.

В очередной раз руководи-
тель района говорил о боль-
шой ответственности
должностных лиц отвечающих
за безопасность граждан.

Акимам сельских округов,
сел и поселков поручено
дважды в сутки проверять ко-
тельные, особенно в выходные
и праздничные дни, и быть на
связи 24 часа в сутки. При
этом выполнять поручения
лично, не перепоручая подчи-
ненным. 

Отделу ЧС дано поручение
усилить разъяснительную ра-
боту среди населения, в част-
ности, разработать памятки на
период отопительного сезона,
паводка и на установку газо-
анализаторов.

А.ЖУМАКАЕВА

На фото Ж.Макишева: пре-
зидиум заседания; Н.Интуев с
докладом; участники заседа-
ния.

Недопущение ЧС в зимний период и
безаварийное прохождение отопительного
сезона, а также подготовка к паводкам 2019
года должны находиться на постоянном
контроле акимов сельских округов, сел и
поселков, руководителей и ответственных
должностных лиц соответствующих служб
- такое поручение дал аким района
Ш.Мамалинов в ходе очередного заседания
районной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
состоявшегося 13 декабря в районном
акимате.
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ГРАФИК
проведения отчетных встреч

акима Бухар-Жырауского района, акимов поселков,
сел и сельских округов в январе-феврале 2019 года

А. ШАЙКЕНОВА,
руководитель аппарата акима Бухар-Жырауского  района

Пікір

Ұлы дала
– ұлылар мекені

Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты
мақаласы мені толғаныс тереңіне түсірді. Бұл тарихи
ой-орамдар ұлы істерге соқпақ-сүрлеу, ұлы бастама,
рухани жаңғырудың заңды жалғасы іспетті. 

«Ұлы даланың жеті қыры» - жас баладан бастап ғұлама ғалымдарға дейін жү-
йелі жұмыстарды жүзеге асыруға үндейтін тарихи құжат, жол сілтер бағдар-бағ-
дарлама, ұлттық-рухани қуаттың қайнар көзі. Рухани жаңғырудың халыққа берері
- ұлттық кодты сақтау, үздік салт-дəстүрді хаттау, тарихи санаға сілкініс жасау.
Əлемдік деңгей биігінен байқай білетін жан иесіне қазақ жерінің, қазақ халқының
дархандығын, кеңдігін, кемеңгерлігін, сонымен қатар, патша көңілін ғаламға паш
ететін, жеті тарихтың тағылымын сіздерге термелеймін.

Ұлы даланың бір ғана нүктесіндей ауданымыздың Ақжар ауылының солтүстік-
шығыс жағында, 20 шақырымдай қашықтықта «Қызылтау» атты көрген адамның
көзі тоймайтын, жыр жауһарындай, жер жəннатындай, жан жылуындай сұлу қы-
зғалдақты, өлең-қоғалы өлке бар. Қызылтаудың күн батысына қарай «Кенжеəлі-
нің қара тасы» атты жартасты шоқы зерттеуге сұранып тұрған, айтары бар, киелі
жер деп есептеймін. Кенжеəлінің баласы Аймағанбет қажы.

2010 жылдың оныншы маусымында «Орталық Қазақстан» газетінде мынандай
құнды, тарихи дерек жарияланды. Аймағанбет қажы жөніндегі тарихи деректерді
архивтерден, мұражайлардан жəне интернет жүйесінен тауып алуға, сондай-ақ
көзі қарақты, ойы шырақты адамдардан естіп-білуге болады. Рухани жаңғыру жү-
йесіне дəлме-дəл келетін, Қызылтау-Шымылдықжал құрылымын, қазынасын, қо-
рымын археологиялық, генетикалық, петро-графикалық тұрғылардан саралай
талдап, ал зерттеп-зерделеу нəтижелерін заманауи ғылым айналымына түсіруге
оңтайлы сəт өзінен-өзі туып тұр. 

Үміткерден батысқа қарай он бір, Үлгіден теріскейге қарай он бір шақырымдық
ара-қашықтық координатасындағы Шымылдықжалда Аймағанбет қажы құрме-
тіне арналып, өзбек манаптарының күшімен жеткізілген Самарқанттың көк тасы-
нан ескерткіш-құлпытас қойылған.

Құлпытастағы өзге графика-шрифтімен айшықталған мəтіннің қазақ тіліндегі
нұсқа-тəржімасы беймəлім. Ұзынқұлақтан ұққаным, іштей түйсінгенім – бұл
өңірде, киелі Шымылдықжалда күміс элементінің атап айтарлықтай қоры жасы-
рынғанға ұқсайды.

Мақсұтхан АҚЫШТЕГІ,
Керней ауылы



Объявление
о конкурсе на занятие
вакантной должности

гражданского служащего 
Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурса: 
1. А1-3. Директор организации образования. Высшее или послевузовское (пе-

дагогическое или по профилю) образование, стаж педагогической работы не менее
пяти лет или стаж работы в организациях образования или на руководящих долж-
ностях в организациях, соответствующих профилю организации образования, не
менее пяти лет. 

Государственное учреждение «Отдел образования Бухар-Жырауского рай-
она», 100400, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара,
ул.Казыбек би 60 А, объявляет конкурс на занятие вакантной должности
гражданского служащего. Телефон для справок - 21311, факс – 21143. Элек-
тронный адрес: buharjirau_roo@maiI.ru.

1. Директор коммунального государственного учреждения «Токаревская обще-
образовательная средняя школа» отдела образования Бухар-Жырауского района»
акимата Бухар-Жырауского района Карагандинской области, расположенного по
адресу: 100407, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Г.Мустафина,
ул.Мира 13, - 1 единица.

2. Директор коммунального государственного учреждения «Средняя школа
им.К.Сатпаева» отдела образования Бухар-Жырауского района» акимата Бухар-
Жырауского района Карагандинской области, расположенного по адресу: 100401,
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с.Акбел, ул.Маметова, 17/А, - 1
единица. 

Функциональные обязанности: руководит деятельностью организации обра-
зования в соответствии с ее уставом и другими нормативными правовыми актами.
Организует реализацию государственных общеобязательных стандартов образо-
вания совместно с педагогическими и методическими советами. Утверждает план
работы, рабочие планы и программы. Обеспечивает всеобщее обязательное об-
учение детей по закрепленному участку в соответствии с законом всеобуча. Ор-
ганизует и совершенствует научно-методическую и материально-техническую базу
учебно-воспитательного процесса. Обеспечивает развитие современных инфор-
мационных технологий. Содействует деятельности учительских (педагогических)
организаций, методических объединений, детских организаций. Формирует кон-
тингент учащихся, воспитанников в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, обеспечивает социальную защиту учащихся и вос-
питанников. Создает необходимые условия безопасности жизни и здоровья об-
учающихся (воспитанников) и работников организации образования во время
учебно-образовательного процесса. Обеспечивает учет, сохранность и пополне-
ние учебно-материальной базы в соответствии с нормативными требованиями,
отвечает за соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-
гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности.

Требование к участникам конкурса: 
1. Высшее (или послевузовское) педагогическое образование;
2. Стаж педагогической работы не менее пяти лет, в том числе стаж на руково-

дящей должности не менее одного года, в малокомплектной школе не менее трех
лет педагогической работы, стаж работы на руководящей должности не требуется;

3. Наличие первой или высшей квалификационной категории, и (или) категорий
«педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог-мастер» (за исключением
государственных служащих, работников ВУЗов, методических служб);

4. Справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняю-
щего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября
2010 года №907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации
организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной ре-
гистрации нормативных правовых актов под № 6697);

5. Справка об отсутствии судимости.
6. Знание: Конституции Республики Казахстан, законов Республики Казахстан

«Об образовании», «О языках в Республике Казахстан», «О правах ребенка в Рес-
публике Казахстан», «О борьбе с коррупцией», Кодекса «О браке (супружестве) и
семье», «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю
потери кормильца и по возрасту», «О специальных социальных услугах» и дру-
гие.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
1. Заявление на участие в конкурсе на имя руководителя органа управления об-

разованием с указанием места регистрации, фактического места проживания, кон-
тактных телефонов;

2. Копию документа, удостоверяющего личность;
3. Копию документа государственного образца об образовании;
4. Копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
5. Личный листок по учету кадров и фото;
6. Производственную характеристику с прежнего места работы с указанием

имевшихся взысканий и поощрений;
7. Копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой сте-

пени (при ее наличии);
8. Справку  о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом испол-

няющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 но-
ября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской
документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре госу-
дарственной регистрации нормативных правовых актов под №6697);

9. Справку об отсутствии судимости;
10. Справку о прохождении тестирования (при ее наличии); 
11. Перспективный План развития школы.
Копии документов, представленных для участия в конкурсе, заверяются кадро-

вой службой с места работы или ответственным работником организации образо-
вания и заверяется печатью. Также кандидат может предоставить на рассмотрение
комиссии, какую-либо документальную информацию о своих достижениях или ква-
лификации.

Конкурс проводится на основе «Правил конкурсного замещения руководителей
государственных учреждений среднего образования», утвержденных приказом Ми-
нистра образования и науки Республики Казахстан №57 от 21 февраля 2012 года.

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть предоставлены
в течение 7-ти рабочих дней с момента публикации данного объявления в местных
средствах массовой информации (в газете «Buqar jyraý jarshysy») по указанному
адресу.

Для лиц, занявших данные должности, подъемные расходы не оплачиваются,
жилье и льготы не предоставляются.

ГУ “Отдел образования Бухар-Жырауского района”

22 декабря  2018 года 22 желтоқсан  2018  жыл     13 бетБұқар жырау жаршысы
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Должностной оклад в зависимости от

выслуги лет

от до

А1-3 103085   124985

Азаматтық қызметкердің
бос орнына орналасуға

конкурс туралы
хабарландыру

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы біліктілік талаптары:
1. А1-3. Білім беру ұйымының директоры: Білімі - жоғары немесе жоғарыдан

кейінгі (педагогикалық, сала бойынша) білім беру саласында немесе білім беру
ұйымында немесе басшылық лауазымдарында, білім беру саласына сəйкес
ұйымдарында бес жылдан кем емес жұмыс өтілінің бар болуы.

«Бұқар жырау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 100400, Қа-
рағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ботақара кенті, Қазыбек би көшесі
60А, азаматтық қызметкердің бос орнына орналасуға конкурс жариялайды.
Анықтама үшін телефон - 21311, факс - 21143. Электрондық мекенжай: bu-
harjirau_roo@maiI.ru.

1. Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы əкімдігінің «Токаревка жалпы білім
беру орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры, орналасқан
жері: 100407, Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ғ.Мұстафин кенті, Мир
көшесі, 13 - 1 бірлік.

2. Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы əкімдігінің «Қ.Сатпаев атындағы
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры, орналасқан жері:
100401, Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Тоғызқұдық ауылы, Маметов
көшесі, 17А - 1 бірлік.

Функционалдық міндеттері: жалпы орта білім беру саласында мемлекеттік
саясатты іске асыру жұмыстарын ұйымдастыру. Білім берудің мемлекеттік стан-
дарттары негізінде əзірленген бағдарламалар мен жоспарлар бойынша мекте-
птердің оқу-тəрбиелік іс-əрекетіне бақылау жасау, мектеп жұмысын басқару жəне
тікелей өкілетті органға бағынады. Жұмыс жоспарын жəне бағдарламасын бекі-
теді. Жалпы білім беру заңдарына сəйкес балаларға жалпы міндетті білім беруді
өзінің белгіленген учаскесінде қамтамасыз етеді. Ғылыми-əдістемелік, материал-
дық-техникалық жабдықтау жұмысын оқу-тəрбие процесінде жетілдіреді, ұйым-
дастырады. Қазіргі уақытқа сай ақпараттық технологияның дамуын қамтамасыз
етеді. Құқықтық лицензияға сай оқушылар жəне тəрбиеленушілер əлеуметтік қо-
рғанысының қалыптасуына əсерін тигізеді. Оқушылар (тəрбиеленушілер) жəне
оқу орны жұмыскерлерінің білім беру орнында денсаулық қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету. Нормативтік талапқа сай оқу-материалдық деректерін тіркеу, толықтау
жəне сақтау, ішкіаралық еңбек қағидалары үшін жауап береді.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
1. Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білім;
2. Педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның ішінде басшылық лауа-

зымдағы жұмыс өтілі кемінде бір жыл, шағын жинақты мектепте педагогикалық
жұмыс өтілі кемінде үш жыл, басшылық лауазымдағы жұмыс өтілі талап етілмейді;

3. Бірінші немесе жоғары біліктілік санатының жəне (немесе) «педагог-са-
рапшы», «педагог-зерттеуші», «шебер-педагог» санатының болуы (мемлекеттік
қызметшілерді, ЖОО жəне əдістемелік қызмет қызметкерлерін қоспағанда);

4. «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысан-
дарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің мін-
детін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен (нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген) бекітіл-
ген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

5. Соттылығының жоқ екені туралы анықтама.
6. Қазақстан Республикасының Конституциясы, Заңдар - «Білім туралы», «Қа-

зақстан Республикасы Тілдері туралы», «Қазақстан Республикасы балалардың
кұқықтары туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Неке (ерлі-
зайыптылық) жəне отбасы туралы» Кодексі, «Мүгедектігі бойынша, асыраушы-
сынан айрылуы жағдайы бойынша жəне жасына байланысты берілетін
мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар туралы», «Арнаулы əлеуметтік кызметтер
туралы» Заңдарын білу жəне тағы басқа. 

Конкурсқа қатысу үшін келесі құжаттарды тапсыру қажет:
1. Білім беруді басқару органы басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны,

нақты тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өті-
ніш;

2. Жеке тұлғаны куəландыратын құжаттың көшірмесі;
3. Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
4. Еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5. Кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ жəне фото;
6. Ескертпелер мен көтермелеулерді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан

өндірістік мінездеме;
7. Біліктілік санаты жəне ғылыми дəрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған

жағдайда);
8. «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысан-

дарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің мін-
детін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен (нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген) бекітіл-
ген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9. Соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. Тестілеуден өткендігі туралы анықтама (болған жағдайда);
11. Мектепті дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың көшірмелері жұмыс орнының

кадр қызметі немесе білім беру ұйымының жауапты қызметкері тарапынан куə-
ландырылады жəне мөрмен куəландырылады. Сонымен қатар үміткерге қандай
да бір өзіндік жетістігі мен дəрежесі туралы ақпаратты комиссияға ұсынуына бо-
лады.

Конкурс: Қазақстан Республикасының Ғылым жəне білім Министрінің 2012 жылы
21 ақпандағы №57 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік орта білім беретін меке-
мелерінің басшыларын конкурстық тағайындау ережелері» негізінде өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар осы хабарландыру жергілікті бұқара-
лық ақпарат құралдарының басылымдарында («Buqar jyraý jarshysy» газетінде)
жарияланған сəттен бастап, 7 жұмыс күннің ішінде көрсетілген мекенжай бойынша
тапсырылуы тиіс.

Аталмыш лауазымға орналасқан тұлғалар үшін көтерме ақы шығындары, тұ-
рғын үй жəне жеңілдіктер берілмейді.

«Бұқар жырау ауданының білім бөлімі» ММ

Санаты
Лауазымдық жалақысы еңбек еткен

жылдарына байланысты

бастап дейін
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