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Қасым-Жомарт Тоқаев 
мемлекеттік аппараттың қызметін 

бюрократиядан арылту туралы 
Жарлыққа қол қойды

Президент «Мемлекеттік аппараттың қызметін бюро-
кратиядан арылту шаралары туралы» Жарлыққа қол 
қойды. Бюрократиядан арылтудың негізгі қағидаттары 
форма мəнінің басымдығын, бастапқы қалпы бойын-
ша цифрландыруды, басқарушылық жауапкершілікті, 
үздіксіз жетілдіруді, регламенттеудің оңтайлылығын 
айқындайды.

Жарлықта жүйелі жəне қолданбалы шаралар кешені қа-
растырылған. Бұл шаралардың жүзеге асырылуы мемлекет-
тік аппаратта шешімдердің қабылдануын жылдамдатады, 
мемлекеттік органдардағы бірінші басшылардың дербестігі 
мен жеке жауапкершілігін арттырады, құжат айналымы мен 
есеп берушілікті қысқартады.

Атап айтқанда, жүктелген міндеттерді жылдам жүзеге 
асыру үшін мемлекеттік органдарға нормативтік құқықтық 
актілерді өздерінің функцияларын заңнамалық деңгейде 
нақтылап жатпай-ақ қабылдауға құқық беріледі.

Кешенді реинжиниринг негізінде норма шығару жəне 
бюджет үдерістерінің мерзімдері мен кезеңдері екі есе 
қысқарады. Сонымен қатар ведомстволық есеп беру ісін 
жүйелеу жəне автоматтандыру; ақпараттық жүйелерде бар 
мəліметтерді мемлекеттік органдардың сұратуына тыйым 
салынады; қағаз түріндегі құжаттарға бұрыштама соғу 
жəне олардың парақтарына алдын ала қол қою жойыла-
ды; өкілеттіктерді орта деңгейдегі басқару буынына беру; 
қашықтан жұмыс істеу үшін мемлекеттік органдардың 
басшыларын құралдармен қамтамасыз етіп, жағдай жасау 
жəне басқа да мəселелер қарастырылады.

Бюрократиядан арылту ісінде мемлекеттік басқарудың 
барлық саласын цифрлық трансформациялау жəне жүйелік 
реинжинирингтеу маңызды саналады. Бұл жұмыстардың 
негізгі бенефициарлары азаматтар болады. Бұдан бөлек 
Жарлықта қамтылған шаралар түпкілікті нəтижеге əсер 
етпейтін, бірақ мемлекеттік қызметшілерді қажетсіз рəсім-
дер мен үдерістерден босатуға мүмкіндік береді, сондай-ақ 
Мемлекет басшысының саяси жəне экономикалық рефор-
маларын мемлекеттік аппараттың тиімді жүзеге асыруын 
қамтамасыз етеді.

akorda.kz

Аграрийлер тəжірибе алмасты
Сəрсенбі күні Осакаров ауданын-

да облыс əкімі Жеңіс Қасымбек-
тің төрағалығымен Агрокеңес 2022 
өтті. Облыстық ауыл шаруашылығы 
кəсіпкерлерінің кеңесіне облыс  ме-
кемелерінің өкілдері, Абай, Ақтоғай, 
Ұлытау, Жаңаарқа, Қарқаралы, Бұқар 
Жырау, Нұра, Шет аудандарының ша-
руалары қатысты. Мəдениет үйінің 
фойесінде дəнді-дақыл тұқымдары, 
тыңайтқыш түрлері, т.б. көрмесі ұй-
ымдастырылды.

Семинарда ауыл шаруашылығы 
басқармасының басшысы Аскар Сана-
убаров 2022 жылғы көктемгі егіс жұ-
мыстарын жүргізуге дайындық бары-
сы туралы,  ағымдағы жылғы метео-
жағдайлардың қысқаша сипаттамасын 
гидрометеорология орталығы ЕМК 
директорының орынбасары Береке 
Есеналиев баяндады. Кездесу бары-
сында қаржы институттарының өкіл-
дері мемлекеттік бағдарламалар мен 
агробизнестің банктермен атқарып 
жатқан жұмыстары айтылды. Суб-
сидиялау мəселесі де жан-жақты 
талқыланып, Qoldau.kz  сайтының 
ашықтығы мен қолжетімділігі тілге 
тиек етілді. 

С. Сейфуллин атындағы Қазақ 
агротехникалық университетінің ға-
лымдары егістікті зиянды жəндіктер-
ден қорғау,  дəнді дақылдарды себу 
мерзімдері, зиянкестермен күрес, 
тыңайтқыштардың əсері жайында 
толық мағлұмат беріп, оны салысты-
рып, талдап, өз ұсыныстарын жеткізді. 
«Астана нан» ЖШС бас директоры 
Бекмырза Садыков               Өсімдік-
терді ауылшаруашылық зиянкестер-

ден қорғау бойынша баяндама жа-
сады. Сонымен қатар себу кезеңіне 
дейін жердің ылғалын сақтау жөнін-
дегі іс-шаралар, өнімді сақтандыру-
дың 3 фазасы,  тұқым сапасы-сорттық 
(гибридті), егістік, өнімді деп бөліп, 
əрқайсына жеке тоқталып, түсінікте-
ме берілді. Сондай-ақ, агорхимиялық 
талдау қажеттілігі де назардан тыс 
қалмады. Абай ауданындағы «Шанс» 
шаруа қожалығының басшысы Игорь 
Жабяк, Ұлытау ауданы «Бекетай баба» 
шаруа қожалығының басшысы Бағдат 
Бекетаев, «Найдоровское» ЖШС ди-
ректоры Павел Лущак, тағы да бірқа-
тар озық шаруалар өз тəжірибелерімен 
бөлісті.

- Біз аграршылардың қарқынды 
технологияларды белсенді енгізіп 
жатқанын көріп отырмыз. Мине-
ралды тыңайтқыштарды, элиталық 

тұқымдарды көбірек қолдана бастады, 
заманауи, өнімділігі жоғары техни-
каға жəне цифрландыру жобаларына 
инвестициялар сала бастады. Мұндай 
жұмыстың нəтижесі өнім шығару мен 
оның сапасын арттыру болып табыла-
ды, – деп атап өтті Жеңіс Қасымбек. 
Облыс басшысы егіс науқанына дай-
ындық барысында туындайтын бар-
лық мəселелерді жедел шешу үшін 
облыстық штаб құрылғанын жəне 
штабты əкім орынбасары Серік Шай-
даровтың басқаратынын айтты.

Кездесу соңында ауыл шару-
ашылығы техникасын кредитке алу, 
гербицидтерге бөлінетін субсидия, 
мал шаруашылығы саласындағы 
қиындықтар мен ет бағасының төмен-
деуі, жайылым жерлер мəселесі кө-
терілді.

ОқИғАЛАР  МЕН ФАКТІЛЕР

Аграрии обменялись опытом

В среду в Осакаровском районе под 
председательством акима области Же-
ниса Касымбека прошел агропроект 
2022. В областном совете предприни-
мателей сельского хозяйства приняли 
участие представители учреждений 
области, аграрии Абайского, Актогай-
ского, Улытауского, Жанааркинского, 
Каркаралинского, Бухар-Жырауско-
го, Нуринского, Шетского районов. В 
фойе дома культуры была организова-
на выставка сельхозсемян, образцов 
удобрений и др.

Руководитель управления сельского 
хозяйства Аскар Санаубаров доложил 
о ходе подготовки к проведению ве-
сенне-полевых работ 2022 года, крат-
кую характеристику метеоусловий 
текущего года представил заместитель 

директора ДГП центра гидрометеоро-
логии Береке Есеналиев. На агросовет 
были приглашены представители фи-
нансовых институтов, были озвучены 
государственные программы и работа 
агробизнеса с банками. Подробно об-
суждался вопрос субсидирования, а 
также открытость и доступность сайта 
Qoldau.kz .

Ученые Казахского агротехническо-
го университета им. С. Сейфуллина 
подробно рассказали о защите посевов 
от вредных насекомых, сроках сева 
зерновых культур, борьбе с вредите-
лями, влиянии удобрений, сравнили 
их, проанализировали и представили 
свои рекомендации. С докладом по 
защите растений от сельскохозяй-
ственных вредителей выступил гене-

ральный директор ТОО "Астана нан" 
Бекмырза Садыков. Кроме того, были 
даны разъяснения о мероприятиях по 
сохранению влаги до периода посева, 
по 3 фазам страхования урожая, о ка-
честве семян. Не осталась без внима-
ния и необходимость агорохимическо-
го анализа. Своим опытом поделились 
глава крестьянского хозяйства «Шанс» 
Абайского района Игорь Жабяк, гла-
ва крестьянского хозяйства «Бекетай 
баба» Улытауского района Багдат 
Бекетаев, директор ТОО «Найдоров-
ское» Павел Лущак и ряд других пере-
довых крестьян.

- Мы видим, что аграрии активно 
внедряют интенсивные технологии. 
Стали больше использовать мине-
ральные удобрения, элитные семена, 
инвестировать в современную, высо-
коурожайную технику и проекты циф-
ровизации. Результатом такой работы 
является выпуск продукции и повы-
шение ее качества, - отметил Женис 
Касымбек. Глава области подчеркнул, 
что для оперативного решения всех 
вопросов, возникающих в ходе под-
готовки к посевной кампании, создан 
областной штаб, который возглавляет 
заместитель акима Серик Шайдаров.

В завершение встречи были подня-
ты проблемы получения сельхозтехни-
ки в кредит, субсидий на гербициды, 
трудностей в животноводстве и сни-
жения цен на мясо, вопросы пастбищ-
ных угодий.

Гүлім Сембай
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Сайланған əкімдерге куəліктер 
табысталды

Аудан əкімі Нұркен Кобжанов сайлау 
қорытындысы бойынша басым дауысқа 
ие болған Қарағайлы жəне Пионер ауыл-
дық округтерінің əкімдерін жергілікті 
қоғамдастық мүшелері мен белсенділері-
не таныстырды. 

2021 жылдан бастап аудандық маңы-
зы бар қалалардың, ауылдық округтердің, 
ауылдар мен кенттердің əкімдерін тікелей 
сайлау енгізілді. Өткен жылы Осакаров 
ауданында 8 ауыл əкімі сайланса, биыл 10 
сəуірде екі округте əкімдер сайлау өткен 
болатын. 

Қарағайлы жəне Пионер ауылдық округ-
тері əкім лауазымына 6 кандидат тіркелді.  
Дауыс беру пункттерінде қажетті материал-
дық-техникалық жəне санитарлық жағдай-

лар қамтамасыз етіліп, 1506 сайлаушы өз 
таңдауларын жасады.  Сайлау қорытынды-
сы бойынша, Қарағайлы ауылдық округі  
бойынша 475  дауыспен  Е.Қ. Асербаев, 
Пионер  ауылдық округі  бойынша  851  да-
уыспен О. Аманжол басым түсті. 

Аудан əкімі сайланған əкімдер Еркін 
Қалиұлы Асербаев мен Оралбек Аманжол-
ды ресми таныстырды. Нұркен Сайфид-

динұлы, халық дауыс берген округ əкімдері 
сайлауының маңыздылығын айтып, əкім-
дерге  тұрғындармен өзара іс-қимылдың 

жаңа форматын-
да жұмыс істеу-
ді, конструктивті 
диалог құруды, 
ашықтықты жəне 
жедел əрекет етуді  
ұсынды.

- Сіздерге үл-
кен міндет жүк-
теліп отыр. Ауыл-
дың қордаланып 
қалған мəселелер 
аз емес. Соңғы 
кезде жиі кө-
теріліп жүрген 
жайылым, ша-
бындық жерлер 

мен сапалы ауызсу, жол, фельдшерлік ам-
булаториялық пункт, т.б. сұрақтарды шешу 
жолында бірлесе жұмыс істеу керек, - деді 
аудан басшысы.

Жиын соңында Осакаров аудандық сай-
лау комиссиясының төрайымы Дана Мол-
дағалиева сайланған əкімдерге қызмет 
куəліктерін табыстады.

Избранным акимам
вручены удостоверения

Аким района Нуркен Кобжанов предста-
вил активистам и членам местного сооб-
щества вновь избранных акимов сельских 

округов Пионерский и Карагайлы, набрав-
ших наибольшее количество голосов по 
итогам выборов. 

С 2021 года введены прямые выборы аки-
мов городов районного значения, сельских 
округов, сел и поселков. В прошлом году в 
Осакаровском районе были избраны акимы 
8 сел района. 10 апреля текущего года выбо-

ры акимов прошли в двух сельских округах. 
На должность акимов сельских окру-

гов были зарегистрированы 6 кандидатов. 
В пунктах голосования были обеспечены 
необходимые материально-технические и 
санитарные условия, свой выбор сделали 
1506 избирателей. По итогам выборов по 
сельскому округу Карагайлы 475 голосов 
набрал Асербаев Е. К., по Пионерскому 
сельскому округу 851 голосов набрал Аман-
жол О. 

Аким района официально представил 
избранных акимов Асербаева Еркіна Кали-
евича и Аманжола Оралбека. Нуркен Сай-
фиддинович отметил важность события – 
прямых выборов акимов округов.  

- За вас проголосовало население, вза-
имодействовать с которым необходимо в 
новом формате. Нужно выстраивать кон-

структивный ди-
алог, проявлять 
открытость и опе-
ративность. На 
вас возлагается 
большая задача. В 
селах накопилось 
немало проблем. 
Необходимо со-
вместно работать 
над решением 
вопросов по паст-
бищам, прове-
дения сенокоса 
и качественной 
питьевой воды, 
дорог, фельдшер-
ских амбулатор-
ных пунктов и т.д.  
Эти  проблемы в 
последнее время 
поднимаются все 

чаще, - сказал глава района.
В завершение заседания председатель 

Осакаровской районной избирательной ко-
миссии Дана Молдагалиева вручила вновь 
избранным акимам служебные удостовере-
ния.

Гүлім Сембай

Қазақстандықтардың 70 пайыздан астамы
Президент Тоқаевтың қызметіне оң баға берді – 

əлеуметтік сауалнама
ҚР Президенті жанындағы Орталық ком-

муникациялар қызметі ағымдағы жылдың 
наурыз айында қазақстандықтардың қоғам-
дық көңіл-күйін талдау мақсатында əлеу-
меттік зерттеу жүргізді.

Сауалнама нəтижелері бойынша 
сұралғандардың 70 пайыздан астамы Пре-
зидент Қ. К. Тоқаевтың қызметіне оң қарай-
тыны анықталды. Бұл ретте 67,4 % респон-
денттің Тоқаевқа соңғы сайланғаннан кейін 
қарым-қатынасы жақсарды.

Респонденттердің көпшілігінің (42,1 %) 
пікірінше, Президент, ең алдымен, азамат-
тардың құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз етуге назар аударуы керек, бұл 
елдегі соңғы қаңтар оқиғаларына байланы-
сты болуы мүмкін. Бұл ретте біздің отан-
дастарымыздың аз ғана санын (41,4 %) жа-
лақы, зейнетақы жəне жəрдемақы деңгейін 
көтеру мəселесі толғандырады.

Азаматтардың қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету үшін респонденттердің 35,3%-ы 
дауыс береді. Халықаралық байланыстар-
ды нығайту 32,5% сұралғанды алаңдата-
ды. Сауалнамаға қатысқандардың төрттен 
бір бөлігі (26,3%) Президенттің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күреске көбірек көңіл 
бөлгенін қалайды.

Сауалнамаға қатысушылардың жарты-
сынан астамы (56,7%) Президент қыз-
метінің негізінде қауіпсіздік, əлеуметтік 
əділеттілік (35,9%), тұрақты экономика-
лық даму, əрбір отбасының амандығы, 

қоғамдағы достық пен келісім (26–28%) 
мəселелері болуы тиіс деп есептейді.

Респонденттердің көпшілігі (71,3 %) оп-
тимистік көңіл-күйде жəне алдағы екі жыл-
да өзгерістер болатынына сеніммен қарай-
ды.

Бұл ретте респонденттердің жартысынан 
көбі (51 %) Қазақстандағы өмірді жақ-
сартуға деген өз үміттерін тікелей Прези-
дентпен байланыстырады. Сауалнамаға қа-
тысқандардың 20,5%-ы Үкіметке, ал 15%-ы 
жергілікті атқарушы органдарға үміт арта-
ды, Парламенттің (Сенат, Мəжіліс) сенімі  
–  14,1 %.

Олар үшін ең маңызды құндылықты 
таңдағанда, респонденттердің көпшілігі 
бірінші орынға қауіпсіздікті қойды (60,2%). 
Сауалнамаға қатысушылардың 34,3%-ы 
үшін бұл – тəуелсіздік. Респонденттердің 
төрттен бір бөлігінен астамы үшін (27,2 %) 
мемлекет тарапынан көмек ең жоғары құн-
дылық болып саналады. Əділдікке 23,1 %, 
бостандыққа – 22,5 %, тəртіпке – 19,6 % ре-
спондент дауыс берді.

Əлеуметтік зерттеу 2022 жылдың 
15-24 наурызы аралығында жүргізілді. 
Іріктелгені –1863 респондент, 18-50 жас 
аралығындағы ҚР тұрғындары, интернет 
пайдаланушылары. Сауалнама жүргізілген 
жерлер: Нұр- Сұлтан, Алматы, Шымкент 
қалалары, елдің 14 облысы.
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Более 70 процентов казахстанцев положительно 
оценивают деятельность Президента Токаева – 

соцопрос
Службой центральных коммуникаций 

при Президенте РК в марте текущего года 
проведено социологическое исследование с 
целью анализа общественных настроений 
казахстанцев.

По результатам опроса выяснилось, что 
более 70 % опрошенных положительно от-
носятся к деятельности Президента К. К. 
Токаева. При этом у 67,4 % респондентов 
улучшилось отношение к Токаеву после его 
последнего избрания.

По мнению большинства опрошенных 
(42,1 %), Президенту прежде всего необ-
ходимо обратить внимание на обеспечение 
прав и свобод граждан, что вызвано, веро-
ятно, последними январскими событиями 
в нашей стране. При этом чуть меньшее 
количество наших соотечественников (41,4 
%) заботит повышение уровня заработной 
платы, пенсий и пособий.

За обеспечение безопасности граждан 
ратуют 35,3 % респондентов. Укрепление 
международных связей заботит 32,5 %. 
Чуть более четверти опрошенных (26,3 %) 
хотят, чтобы Президент больше внимания 
уделял борьбе с коррупцией.

Более половины участников опроса (56,7 
%) считают, что в основе деятельности Пре-
зидента должны быть вопросы безопасно-
сти, социальная справедливость (35,9 %), 

стабильное экономическое развитие, благо-
получие каждой семьи, дружба и согласие в 
обществе (26–28 %).

Большая часть опрошенных (71,3 %) на-
строена оптимистично и верит в перемены 
к лучшему в ближайшие два года.

При этом более половины респондентов 
(51 %) связывают свои надежды на улучше-
ние жизни в Казахстане непосредственно с 
Президентом. На Правительство возлагают 
надежды 20,5 % опрошенных, на местные 
исполнительные органы и того меньше – 15 
%, доверие у Парламента (Сенат, Мажилис) 
– 14,1 %.

При выборе наиболее важной для них 
ценности большинство опрошенных поста-
вили на первое место безопасность (60,2 
%). Для 34,3 % участников опроса таковой 
является независимость. Чуть более четвер-
ти респондентов (27,2 %) помощь со сторо-
ны государства считают наибольшей цен-
ностью. За справедливость проголосовали 
23,1 %, свободу – 22,5 %, порядок – 19,6 %.

Социологическое исследование проводи-
лось с 15 по 24 марта 2022 года. Выборка – 
1863 респондента, население РК в возрасте 
от 18 до 50 лет, пользователи интернета. 
Точки опросов: г. Нур-Султан, Алматы, 
Шымкент, 14 областей страны.

ortcom.kz
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"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасы Конституци-
ялық заңының 113-11-бабына сəйкес жəне сайлау қорытындылары туралы учаскелік сай-
лау комиссияларының хаттамалары негізінде Осакаров ауданының ауылдық округтерінің 
əкімдері тіркелді:

Ауылдық 
округтің атауы Тегі, Аты, Əкесінің аты Туған 

жылы
Тұрғылықты 

жері 
Тіркелген 

күні
Қарағайлы а. Асербаев Еркин Калиевич 1973 Қарағайлы а. 12.04.2022
Пионерское а. Аманжол Оралбек 1988 Пионер а. 12.04.2022

Осакаров ауданының сайланған ауылдық округ əкімдерінің 
сайлау қорытындылары бойынша тіркелгені туралы 

хабарлама
«10» сəуір 2022 жыл

Осакаров аудандық сайлау комиссиясы

Сообщение
о регистрации избранных акимов сельских округов

Осакаровского района по итогам выборов, состоявшихся
 «10» апреля 2022 года

В соответствии со статьей 113-11 Конституционного закона Республики Казахстан «О 
выборах в Республике Казахстан» и на основании протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах выборов зарегистрированы акимами сельских округов Осакаровского 
района:

Наименование 
сельского округа Фамилия, имя, отчество Год

рождения
Место 

жительства
Дата

регистрации
с.Карагайлы Асербаев Еркин Калиевич 1973 с. Карагайлы 12.04.2022
с.Пионерское Аманжол Оралбек 1988 с.Пионерское 12.04.2022

Қарағанды облысы Осакаров ауданының Қарағайлы, 
Пионер ауылдық округтері əкімдерінің сайлауы 
бойынша дауыс беру қорытындылары туралы

ХАБАРЛАМА

Қарағанды облысы Осакаров ауданының Қарағайлы, 

2022 жылғы 10 сəуірде Осакаров ауданы-
ның ауылдық округтері əкімдерінің екі сай-
лау округі бойынша сайлауы өтті.

Осакаров аудандық сайлау комиссиясы 
«Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы» Қазақстан Республикасы Консти-
туциялық Заңының 14-бабының 9) тармақ-
шасына, 44-бабының 2-тармағына, 45-ба-
бына,113-10-бабына сəйкес Осакаров ауда-
нының ауылдық округтері əкімдерін сайлау 
нəтижелері туралы учаскелік сайлау комис-
сияларының хаттамалары негізінде сайлау 
қорытындыларын белгіледі:

1. Қарағайлы ауылдық округі əкімінің 
сайлауы бойынша Қарағайлы сайлау округі:

Сайлау округі бойынша сайлаушылар 
тізіміне 667 азамат енгізілді, оның 567-і 
дауыс берді. Жарамсыз бюллетеньдер саны 
– 23, «барлығына қарсы» деген жолға белгі 
қойған - 2.

Əрбір кандидат үшін берілген дауыстар 
саны:

Асербаев Е.К. – 475; Жанабергенов А.И. 
– 43; Макишева А.Ж. – 24.

Қарағайлы ауылдық округінің əкімі бо-
лып Асербаев Еркин Калиевич сайланды. 
«AMANAT»  партиясы ұсынды.

2. Пионер ауылдық округі əкімінің сайла-
уы бойынша Пионер сайлау округі:

Сайлау округі бойынша сайлаушылар 
тізіміне 1086 азамат енгізілді, оның 939-і 
дауыс берді. Жарамсыз бюллетеньдер саны 
– 34, «барлығына қарсы» деген жолға белгі 
қойған - 3.

Əрбір кандидат үшін берілген дауыстар 
саны:

Аманжол О. – 851; Кабакова А. А. – 29; 
Сыздыков Ч. К. – 22. 

 «AMANAT» партиясы ұсынған Аманжол 
Оралбек Пионер ауылдық округінің əкімі 
болып сайланды.

Осакаров аудандық
сайлау комиссиясы

СООБЩЕНИЕ
об итогах голосования по выборам акимов сельских 

округов Карагайлы и Пионерский  Осакаровского района 
Карагандинской области

10 апреля 2022 года состоялись выборы 
акимов сельских округов Осакаровского 
района по двум избирательным округам.

Осакаровская районная избирательная 
комиссия в соответствии с подпунктом 9) 
статьи 14, пунктом 2 статьи 44, статьей 45, 
статьей 113-10 Конституционного закона 
Республики Казахстан «О выборах в Респу-
блике Казахстан», на основании протоколов 
участковых избирательных комиссий о ре-
зультатах выборов акимов сельских окру-
гов Осакаровского района установила итоги 
выборов:

1. Избирательный округ Карагайлы по 
выборам акима  сельского округа Карагай-
лы:

В список избирателей по избирательно-
му округу включено 667 граждан, из них 
проголосовали 567.Число бюллетеней не-
действительных –23, с отметкой в строке 
«Против всех» - 2.

Число голосов, поданных за каждого кан-
дидата: 

Асербаев Е.К. – 475; Жанабергенов А.И. 
– 43; Макишева А.Ж. – 24.

Избран акимом сельского округа Кара-
гайлы Асербаев Еркин Калиевич, выдвинут 
партией «AMANAT».

2. Пионерский избирательный округ по 
выборам акима Пионерского сельского 
округа:

В список избирателей по избирательно-
му округу включено 1086 граждан, из них 
проголосовали 939. Число бюллетеней не-
действительных – 34, с отметкой в строке 
«Против всех» - 3.

Число голосов, поданных за каждого кан-
дидата: 

Аманжол О. – 851; Кабакова А. А. – 29; 
Сыздыков Ч. К.– 22. 

Избран акимом Пионерского сельского 
округа Аманжол Оралбек, выдвинут парти-
ей  «AMANAT».

Осакаровская  районная 
избирательная комиссия

      Осакаровская районная избирательная комиссия

Қарағанды облысында өрт қауіпті
маусым басталды

Қарағанды облысының мемлекеттік орман 
қоры аумағында өрт қауіпті кезең жарияланды. 
Табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы қарағандылықтарды құрғақ 
шөпті өртемеуге шақырады.

Қар ерігеннен кейін өрт саны артады. Олардың 
басым бөлігі отты абайсыз қолдану (қоқысты, 
құрғақ шөпті жағу жəне т.б.) салдарынан болады.

"Өрт қаупі бар кезеңде құрғақ шөптің өздігі-
нен тұтануына жол бермеу маңызды. Себебі бұл 
жағдайда өрт орман қоры аумағына өтуі мүмкін. 
Ормандардағы өрт қауіпсіздігі талаптары мен 
санитарлық ережелерді бұзу əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы Кодекстің 367-бабына сəйкес 
жеке тұлғаларға – 10 АЕК, лауазымды тұлғаларға, 
шағын кəсіпкерлік субъектілеріне – 30 АЕК, орта 
кəсіпкерлікке – 50 АЕК, ірі кəсіпкерлікке – 150 
АЕК мөлшерінде айыппұл салуға əкеп соғады", – 
делінген ведомство хабарламасында.

Егер өрт болып, адам денсаулығы мен қор-
шаған ортаға зиян келсе, алайда бұл əрекет үлкен 
залал келтірмесе, айыппұл мөлшері артады. Жеке 
тұлғалар 25 АЕК, лауазымды тұлғалар мен шағын 
кəсіпкерлік субъектілері – 45 АЕК, орта кəсіпкер-
лік субъектілері – 70 АЕК, ірі кəсіпкерлік субъек-
тілері – 250 АЕК мөлшерінде жаза алады.

Ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі шаруашылық қызметкерлері тұрақты 
режимде мониторинг жүргізеді. Сондай-ақ, ау-
мақтарды орманшылық қызметкерлері күзетеді.

2021 жылы Қарағанды облысында өрт қауіпті 
нормаларды бұзғаны үшін жеке жəне заңды 
тұлғаларға жалпы сомасы 1,22 млн теңгеге айып-
пұл салынды.

Қарағанды облысының Табиғи ресурстар 
жəне табиғат пайдалануды реттеу басқарма-
сының ақпараты бойынша

Н о в о с т и
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ. 
Учебники по истории Казахстана и Всемирной истории теперь будут едины-

ми и базовыми для всех школ страны. Такое решение приняли участники про-
шедшего в Петропавловске съезда учителей истории, передает МИА «Казин-
форм» со ссылкой на аккаунт министра образования и науки РК Асхата Айма-
гамбетова в Facebook. Как сообщил глава Минобразования РК, вместе с более 
чем 300 учителями истории в работе съезда приняли участие ученые, методи-
сты, руководители НИИ и ряда вузов. Участники детально и открыто обсудили 
проблемы улучшения содержания типовых учебных программ и учебников, а 
также системы оценивания учебных достижений школьников, подготовки учи-
телей истории в вузах и повышения квалификации преподавателей.

В Карагандинской области начался 
пожароопасный сезон

На территории государственного лесного фон-
да Карагандинской области объявлен пожароо-
пасный период. Управление природных ресурсов 
и регулирования природопользования призывает 
карагандинцев не жечь сухую траву.

После схода снега увеличивается количество 
пожаров. Большая часть из них происходит из-за 
неосторожного обращения с огнём (сжигание му-
сора, сухой травы и т. п.).

«В пожароопасный период важно не допустить 
самовольного пала сухой травы, во время которо-
го возможен переход огня на территорию лесного 
фонда. Нарушение требований пожарной безо-
пасности и санитарных правил в лесах влечёт 
штраф на физлиц в размере 10 МРП, должност-
ных лиц, субъектов малого предпринимательства 
– 30 МРП, среднего предпринимательства – 50 
МРП, крупного предпринимательства – 150 МРП 
согласно статье 367 Кодекса об административ-
ных правонарушениях», – говорится в сообщении 

ведомства.
Сумма штрафа увеличивается, если случился 

пожар, причинён вред здоровью человека и окру-
жающей среде. При этом действие не причинило 
крупного ущерба. Физлица получают наказание в 
размере 25 МПР, должностные лица и субъекты 
малого предпринимательства – 45 МРП, среднего 
предпринимательства – 70 МРП, крупного пред-
принимательства – 250 МРП.

Сотрудники хозяйства по охране лесов и жи-
вотного мира проводят мониторинг в постоянном 
режиме. Также территории патрулируют работ-
ники лесничеств.

В 2021 году за нарушение пожароопасных норм 
в Карагандинской области на частных и юриди-
ческих лиц были наложены штрафы на общую 
сумму 1,22 млн тенге.

По информации Управления природных ре-
сурсов и регулирования природопользования 
Карагандинской области

Қарағанды облысының аграршылары
егін егуге дайындалуда

Қарағанды облысында көктемгі егіс жұмыстары мамыр айының екінші 
онкүндігінде басталады. Қазір дайындық қызу жүріп жатыр.

– Биыл ауыл шаруашылығы дақылдарын жаздық егу 1099,6 мың гектарды 
құрайды, бұл өткен жылдың деңгейінен 45 мың гектарға артық. Дəнді жəне 
дəнді-бұршақты дақылдар 977,5 мың га алаңға, майлы дақылдар – 28 мың га, 
жемшөп дақылдары – 81,5 мың га жерге егіледі, картоп 11,4 мың га, көкөністер – 
1,8 мың га аумаққа отырғызылады, – деді Ауыл шаруашылығы басқармасының 
басшысы Асқар Санаубаров аппараттық кеңесте.

Оның айтуынша, тұқымға қатысты проблемалар жоқ, олардың сапасын 
тексеру жүргізілуде.

Егіс техникасы дайын. Егістікке 11 мыңнан астам трактор, 6078 тұқым 
сепкіш, 253 егіс кешені шығады. Аграршылар машина паркін жаңартуда: жыл 
басынан бері 58 трактор, 30 топырақ өңдеу агрегаты жəне үш егіс кешені сатып 
алынды.

Минералды тыңайтқыштарды сатып алуға субсидия бөлінді.
Көктемгі жұмыстарға 23,6 мың тонна арзандатылған дизель отыны беріледі. 

Бұл көлемнің төрттен бір бөлігі қазірдің өзінде жөнелтілді.

Аграрии Карагандинской области
готовятся к посевной

В Карагандинской области посевные работы начнутся во второй декаде мая. 
Сейчас подготовка идёт полным ходом.

– В этом году яровой сев сельскохозяйственных культур составит 1099,6 тыс. 
га – это почти на 45 тыс. га больше уровня прошлого года. Зерновые и зерно-
бобовые культуры будут размещены на площади 977,5 тыс. га, масличные – на 
28 тыс. га, кормовые – на 81,5 тыс. га. Картофелем будет засажено 11,4 тыс. га, 
овощами – 1,8 тыс. га, – сообщил руководитель управления сельского хозяйства 
Аскар Санаубаров на аппаратном совещании.

По его словам, проблем с семенами нет, проводится проверка их качества.
Техника к посевной готова. На поля выйдут более 11 тыс. тракторов, 6078 

сеялок, 253 посевных комплекса. Аграрии обновляют машинный парк: с начала 
года купили 58 тракторов, 30 почвообрабатывающих агрегатов и три посевных 
комплекса.

Для приобретения минеральных удобрений выделены субсидии.
На весенние работы будет предоставлено 23,6 тыс. тонн удешевлённого ди-

зельного топлива. Четверть этого объёма уже отгружена.
https://www.gov.kz/
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А х м е т  Б а й т ұ р с ы н о в
«№ 6 жалпы білім беретін мек-

тебі» КММ-де ұлттық мəдениет 
пен əдебиеттің, білім мен ғылым-
ның туын көтерген, «қазағым» деп 
жүрегі соққан, халқын алға жете-
леуге ұмтылған, оның зердесіне 
сəуле түсіріп, санасын оятқан 
Алаш тобының рухани көсемі, тіл 
білімінің атасы - Ахмет Байтұр-
сынұлының 150 жылдық мере-
йтойына  арналған, жас ұрпаққа 
ұлт ұстазын жан-жақты таныту 
мақсатында мектепішілік деңгей-
де өткізілетін іс-шаралар жоспары 
мен ережелері  əзірленіп бекітіл-
ген болатын. 

Осы  жоспарды жүзеге асыру ба-
рысында мектепте  2022 жылдың 
6 сəуір күні қазақ тілі мен əдеби-
еті мұғалімдерінің жетекшілігімен 
9-11 сынып оқушылары арасында 
«Қазақ халқының ұлы көсемі - Ах-
мет Байтұрсынов» тақырыбында  

дөңгелек үстел өткізілді.
Іс-шараның басты мақсаты: қа-

зақ халқының əлеуметтік, саяси, 
мəдени, тарихи өмірінде орны ай-
рықша зор тұлға - Ахмет Байтұр-
сынұлының халықтық тəлім-тəр-
биелік ойларының негізінде 

оқушылар  бойына адамгершілік, 
ұлтжандылық, отансүйгіштік қа-
сиеттерді дарыту, ақын, қоғам қай-
раткері, педагог - ұстаздың құнды 
мұраларын дəріптеп, жас ұрпақты 
ұлттық рухта тəрбиелеу. 

Дөңгелек үстел барысында, 
9-сынып оқушысы Айдосқызы 
Назерке «Ахмет Байтурсынов 
- поэт, ученый, публицист…», 
10-сынып оқушысы Зиядова Эль-
мира «Ахмет Байтұрсынов: ақын, 
ғалым, ағартушы» деген тақы-
рыптарда қазақ жəне орыс тілінде 
Ахмет Байтұрсынұлының өмірі 
жайында дайындаған презента-
цияларымен таныстырып, біраз 
мағлұмат беріп, өз ойларымен 
бөлісті. Сондай-ақ, бұл шарада 
сөз алған тарих пəні мұғалімі Ю. 
В. Костичану Байтұрсынұлының 
саясат жолындағы қажымас қай-
раты жайында əңгімеледі, ал қа-
зақ тілі мен əдебиеті мұғалімі Е.Е. 
Митаева қазақ тіліне қосқан үлесі 

жайында сөз қозғады.
Ахмет Байтұрсынұлының сан 

қырлы еңбегі бүгінде кең наси-
хатталуда. Ол қазақ тілінің əліп-
песі мен оқулықтарының авторы, 
жаңашыл ағартушы, араб графи-
касына негізделген қазақ жазуы-
ның  реформаторы. Қазақ тілі мен 
əдебиетін, мəдениетін зерттеуші, 
тұңғыш филолог, тарихшы, ғалым, 
қоғам қайраткері.

Ахмет Байтұрсынов - қыры мен 
сыры мейлінше мол адам. Қазақ 
оқушыларының бірнеше буыны 

сауатын А. Байтұрсынұлының 
«Əліп-биімен» ашып, ана тілін 
«Тіл құралы» арқылы оқып үйрен-
ген. А. Байтұрсыновтың жас қазақ 
ғылымына еткен қызметі тіл білімі 
саласында емес, əдебиеттану са-
ласында да айтарлықтай болды.

Мектеп ұстаздары мен оқушы-
лар іс-шараға белсене қатысып, 
ақынның өлеңдерін, мысалдарын 
оқыды. Сондай-ақ олар А.Байтұр-
сынұлы туралы презентациялар-

ды, видео-бейнені көріп, баянда-
маларды тыңдап, өз əсерлерімен 
бөлісті, сұрақтарға жауап берді.

Іс-шара барысында кішігірім 
көрме де көрсетілді. Онда Ахмет 
атамыздың аударма кітаптары,  
мектеп  оқушылары жасаған бу-
клеттер, макеттер жəне дайын-
даған рефераттары мен суреттері 
қойылды.    

Жазушы М. Əуезов «Ахаң 
- оқыған азаматтың тұңғышы, 
алғашқы шыққан көсемі. Ахаң-
ның бұл істеген қызметі - өзіне ор-

натылған мəңгілік ескерткіш. Қа-
ламынан тамған бал еліне ем бола 
білді» деп ұлт ұстазына алғаш 
баға берген екен. Енді А.Байтұр-
сынұлының сол еңбегін өскелең 
ұрпақтың санасына сіңіріп, наси-
хаттау біздің перзенттік парызы-
мыз деп білемін.

Ж. У. Акишева,
«№ 6 жалпы білім беретін 

мектебі» КММ-нің қазақ тілі 
мен əдебиеті пəні мұғалімі

ҰЛТТЫң ГЕНЕТИКАЛЫқ КОД

Казахстанская культура в глобальном мире

Я р к а я  з в е з д а  К у л я ш
Это имя-легенда. Она была первой 

оперной певицей-казашкой, которая 
достигла невероятного успеха: в 24-лет-
нем возрасте получила звание народной 
артистки СССР.  Куляш Байсеитова. Ее 
имя славилось не только на весь Союз, 
но и далеко за его пределами. Появление 
Куляш на звездном небосклоне оперно-
го искусства Казахстана было подобно 
вспышке яркой звезды. Она затмевала 
все вокруг.

Куляш Жасыновна Байсеитова роди-
лась 19 апреля (2 мая) 1912 года в горо-
де Верный (ныне Алматы, Казахстан). По 
другим данным она родилась в степях Са-
ры-Арки в одном из аулов Каркаралинско-
го уезда Семипалатинской области (ныне 
в Актогайском районе Карагандинской об-
ласти Казахстана). 

В Алма-Ату Куляш привезли в возрасте 
двенадцати лет и какое-то время она жила 
в интернате.

Природный музыкальный талант Байсеи-
товой проявился рано. Она заучивала и ис-
полняла песни, жыры и кысса, услышанные 
от отца Жасына.

В 1925-1928 годах училась в Алматин-
ском педагогическом техникуме Института 
просвещения, участвовала в музыкальной 
самодеятельности.

В 1930 году поступила в студию создан-
ного в 1926 году в Кызыл-Орде и в 1929 
году переведённого в Алма-Ату Казахского 
театра драмы, известного сегодня как Ка-
захский государственный академический 
театр драмы имени М. О. Ауэзова. Обуча-
ясь актёрскому мастерству и музыкальной 
грамоте, играла в театре небольшие эпизо-
дические роли, а вскоре ей стали доверять 

главные.
В 1933 году Куляш вошла в состав труппы 

Музыкального театра (ныне Государствен-
ный академический театр оперы и балета 
им. Абая), где выступала до конца жизни. 
Занималась пением в учебной студии театра 
у К. А. Дианти и В. А. Смысловской.

Музыкальный и сценический талант Бай-
сеитовой ярко проявился в создании обра-
за Айман в музыкальной комедии «Айман 
— Шолпан» на либретто М. О. Ауэзова, 
музыка И. В. Коцика. Образ Шуги (музы-
кальная драма «Шуга» Б. Майлина и И. 
Коцика) свидетельствовал о возросшем ма-
стерстве певицы, партия Жибек («Кыз-Жи-
бек» Е. Г. Брусиловского) позволила певице 
подняться к высотам классического оперно-
го искусства.

Выступала и как концертная певица. Ис-
полняла народные песни на многих языках 
(казахские «Елигай», «Шили озен», русская 

«Колокольчик», польская «Шла девица», 
чешская «Пастушок», армянская «Ласточ-
ка» и др.), произведения русских, советских 
и западно-европейских композиторов.

В годы войны Байсеитова выезжала на 
фронт в составе концертной бригады.

В 1944 году снялась в музыкальном филь-
ме «Концерт пяти республик».

С 1949 года — член Советского коми-
тета защиты мира. Была организатором 
и бессменным руководителем Казахского 
театрального общества. Участвовала в ра-
боте II Всемирного Конгресса сторонников 
мира.

Член ВКП(б) с 1943 года. Депутат Вер-
ховного Совета Казахской ССР 1-3-го со-
зывов.

В июне 1957 года Байсеитова отправилась 
на концерт в Москву. После концерта, жа-
луясь на боли в голове, певица вернулась в 
гостиницу. Утром 6 июня горничная нашла 
ее бездыханное тело в ванной. Врачи позже 
констатировали кровоизлияние в мозг.

Похоронена в Алматы на Центральном 
кладбище.

Призы и награды: Заслуженная артист-
ка Казахской ССР (1934), Народная артист-
ка СССР (1936), Сталинская премия второй 
степени (1948) — за концертно-исполни-
тельскую деятельность, Сталинская пре-
мия второй степени (1949) — за исполне-
ние главной партии в оперном спектакле 
«Биржан и Сара» М. Т. Тулебаева, Орден 
Трудового Красного Знамени (1936), Орден 
Ленина (1945), медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.»

 Её именем названы улицы в Алма-
ты, Нұр-Сұлтан и Национальный театр опе-
ры и балета Казахстана.

Именем Куляш Байсеитовой названа 
знаменитая музыкальная школа в Алматы. 
Была учреждена Государственная премия 
Казахской ССР им. К. Байсеитовой

Ежегодно в Казахстане проводится кон-
курс вокалистов имени К. Байсеитовой.

15 сентября 2011 года в сквере  музыкаль-
ной школы в преддверии 100-летия певицы 
был установлен бронзовый памятник Ку-
ляш Байсеитовой. 

В 2004 году на киностудии «Казахфильм» 
вышел музыкальный фильм «Аул Куляш» 
(реж. Мурат Мусин). В 2012 году казахстан-
ский телеканал «Мадениет» («Культура») 
снял фильм «Легенды и мифы оперного. Ку-
ляш Байсеитова» (спецприз фестиваля «ТЭ-
ФИ-Содружество»-2012). В 2013 году вы-
шел казахстанский телесериал о жизни пе-
вицы «Куляш»

«Все мы помним её природный музы-
кальный талант и богатейшую плеяду об-
разов, которую она оставила после себя в 
сокровищнице мировой культуры. Мы со-
хранили любовь и уважение к выдающейся 
певице и принесли с собой славные опер-
ные традиции в «Астана Опера», - отмечали 
деятели культуры Казахстана. С 2021 года 
Камерный зал «Астана Опера» носит имя 
великой Куляш Байсеитовой. Для культур-
ной жизни столицы – это большая радость. 

В 2022 году отмечается 110 лет со дня 
рождения великой певицы и артистки, чья 
яркая звезда светит до сих пор, а имя гордо 
звучит в наших городах и на мировых музы-
кальных площадках.

К. Пиминиди
Использованы материалы интернет 

ресурсов
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Мир не узнаешь, не зная края своего

12 апреля т.г. состоялось за-
седание общественного совета 
районного отдела образования, 
на котором презентовали учеб-
но-методическое пособие «Крае-
ведение Осакаровского района» 
для учащихся 5-7 классов. По-
собие разработано творческой 
группой педагогов и работников 
ЦБС, представлено на двух язы-
ках. На заседании присутствова-
ли зам. акима района А. К. Ша-
лабаева, руководитель ОООР А. 
Акмаганбетова,  главный специ-
алист ОООР А. П. Дуйсенова, 
авторы пособия, педагоги школ 
района, ветераны педагогиче-
ского труда.

А. К. Шалабаева, открывая за-
седание, сказала: «Сегодняшнее 
событие радостное для всех нас. В 
целях реализации программы «Ру-
хани Жангырү» в рамках проекта 
«Туған жер» в 2017 году МОН 
утвердило учебную программу 
по курсу «Краеведение» во всех 
школах Казахстана. В нашем рай-
оне группой педагогов во главе с 
учителем истории и краеведения 

Монжосовым Е. Н., при поддерж-
ке и участии отдела образования 
разработано учебное пособие 
«Краеведение для учащихся 5-7 
классов Осакаровского района».

Е. Монжосов в своем выступле-
нии подчеркнул, что учебно-мето-
дическое пособие ориентировано 
на воспитание у детей и подрост-
ков причастности к истории своих 
предков, оно заставляет задумать-
ся о прошлом и настоящем через 
изучение традиций и обычаев 
родного края, познание своих кор-
ней, неразрывной связи с пред-
шествующими поколениями, т. е. 
формирует те ценности, которые 
необходимы именно сегодня: па-
триотизм, духовность, националь-
ное самосознание.

Создавая это пособие, авторы 
решали главную задачу- позна-
комить учеников 5-7 классов с 
самыми интересными этапами и 
эпизодами из жизни нашего райо-
на. Легенды и сказания, памятни-
ки истории, легендарные батыры, 
писатели, музыканты и поэты на-
шего края – все эти темы нашли 

отражение в пособии.
Краеведение – это изучение 

природы, населения, хозяйства, 
истории и культуры тех мест, где 

человек родился, учится и живет. 
Учащиеся узнают об особенно-
стях флоры и фауны района, об 
истории топонимов, гидронимов, 
о результатах археологических 
исследований, которые велись на 
территории Осакаровского района 
в течение многих десятков лет. 

В краеведении изучается не 
только прошлое, но и настоящее 
и даже, в определенном смысле, 
будущее. «То, что мы делаем се-
годня, по сути, не являясь истори-
ей, уже завтра станет ею. И любое 
дело, которое сегодня связано с 
нашим краем, через некоторое 
время станет историческим собы-
тием», - сказал Е. Н. Монжосов. 

Краеведение – это не только 
знания о родном крае, но и вос-
питание любви к   нему. Чем пол-
нее, глубже, содержательнее будут 

знания детей о родном крае и его 
лучших людях, природе, тради-

циях, тем выше будет их уровень 
воспитанности и нравственности. 

После каждой темы ребятам 
предложены задания, которые 
можно выполнять дома или в 
классе. В конце учебно-методиче-
ского пособия дан список литера-
туры, которая является своеобраз-
ным руководством к действию для 
всех желающих заняться изучени-
ем родного края.

Присутствующие, ознакомив-
шись с представленным пособи-
ем, высказали мнение о том, что 
предложенный материал интере-
сен и может быть результатив-
но использован учителями как 
на уроках, так и на внеклассных 
мероприятиях. Ветеран педа-
гогического труда З. Т. Оскеева 
выразила уверенность в том, что 
читательская аудитория пособия 
расширится: им заинтересуются 
и выпускники наших школ, и ро-
дители. 

Авторский коллектив продол-
жает работать над второй частью 
учебно-методического пособия 
«Краеведение Осакаровского рай-
она», которая будет предназначена 
учащимся 8-9 классов. Всем надо 
уяснить, что каждый образован-
ный человек должен знать в пер-
вую очередь историю своего края. 
«Мир не узнаешь, не зная края 
своего», - слова писателя П. Бажо-
ва, сказанные им в прошлом веке, 
очень актуальны в наши дни.

К. Пиминиди

РГУ “ГНПП “Буйратау”  приглашает 
посетить территорию парка, турмаршрут 
“Белодымовский ”, где вашему обзору от-
кроется удивительная природа. Во время 
посещения турмаршрута «Белодымовский» 
можно отдохнуть на специально отведён-
ном месте отдыха – урочище «Қара-Ағаш». 
Для желающих окунуться в кочевой образ 
жизни наших предков на стоянке располо-
жена  юрта, украшенная национальными 
атрибутами, казахские народные качели 
- "Алты бакан". На костре можно приго-
товить национальные блюда, вскипятить 
чай в самоваре.  По пути следования тур-
маршрута отдыхающие смогут увидеть ди-
ких животных, краснокнижные виды рас-
тений, птиц. Посетить  самый большой в 
Центральном Казахстане вольер площадью  
400 га., где обитают маралы и бизоны. На 

территории расположено озеро Ажбай, по 
установленным правилам разрешено спор-
тивно-(любительское) рыболовство. Также 
по пути следования турмаршрута можно 
пройти в окрестности горного массива «Ак-
дым», который является местом обитания 
краснокнижного горного барана – архара. 
Вблизи горы Акдым  обустроена селфи - 
зона  со скульптурой архара высотой 3 м., 
отдыхающие смогут устроить любитель-
скую фотосессию на память о прекрасном 
выезде на природу.

Гид-экскурсовод расскажет увлекатель-
ную историю о создании парка, легенды. 
Желающие отдохнуть большими компани-
ями смогут арендовать беседку на 50 чело-
век, юрту. Для выезда отдыхающих боль-
шой компанией, в аренду предоставляется 
16-ти местная газель. На территории имеет-
ся гостевой дом на 10 койко-мест.

Расстояние от г. Караганды - до  маршру-
та “Белодымовский” 180 км.;

Расстояние от г. Нұр-Сұлтан – до марш-
рута “Белодымовский” – 270 км.;

Расстояние от п. Осакаровка-до маршру-
та “Белодымовский” – 170 км.

За информацией по стоимости отдыха и 
дополнительных услуг обращаться по тел. 
8721(4821801).

Адрес: п. Молодежный, ул. Абая 13. Эл. 
почта: turizm.buiratau@mail.ru

Официальный сайт: https://gnpp-buiratau.
kz

Фейсбук:  https://www. facebook.com/pro-
fi le.php?id=100078127669964 

Инстаграмм: mutprmmbuiratau6

“Буйрат ау”   приглашает«Бұйратау» шақырады
 «Бұйратау» МҰТП» РММ Сіздерді та-

биғаты тамаша саябақ аумағына, «Белоды-
мовский» тур маршрутына баруға шақы-
рады. Белодымовский туристік бағытында 
«Қара-Ағаш» арнайы бөлінген демалыс 
орнында саяхат жасап, табиғат аясында 
демалыс өткізуге болады. Ата-бабамыз-
дың көшпелі өмір салтының кереметіне 
енгісі келген туристер үшін тұрақта ұлт-
тық нақышта безендірілген киіз үй тігіліп, 
халқымыздың Алты бақаны қойылған. 
Ашық аспан аясында қазанға  ұлттық 
тағамдарды пісіруге, самауырға шай қай-
натуға болады. Жол бойында демалушы-
лар Қызыл кітапқа енген жабайы аңдарды, 
өсімдіктер мен құстарды тамашалай алады. 
Орталық Қазақстандағы ең үлкен ашық ас-
пан астындағы 400 га аумақты алып жатқан 
қоршау ішінде серуендесеңіз, онда  мекен-
дейтін бұғы мен бизонды кездестіре аласыз. 
Саябақ аумағында Ажбай көлі орналасқан, 
белгіленген ережелерге сəйкес спорттық 
(əуесқойлық) балық аулауға рұқсат етілген. 
Сондай-ақ туристік маршруттың бағыты 
бойынша Қызыл кітапқа енген арқарлар-
дың мекендейтін жері Ақдым тау жотасы-
ның маңайына баруға болады. Ақдым та-
уының маңында биіктігі 3 м арқар мүсіні 
бар селфи-аймағы да ұйымдастырылған. 
Демалушылар əсем табиғаттағы саяхаттан 
естелік ретінде əуесқойлық фотосессия жа-
сай алады.

Экскурсия жетекшісі саябақтың құрылуы 
туралы қызықты əңгіме, аңыздар айтып бе-
реді. Үлкен топпен демалғысы келетіндер 
50 орындық беседка, киіз үй жалға беріледі. 

Демалушылардың кері қайтуы үшін 16 
орындық газель жалға беріледі. Аумақта 10 
төсектік қонақ үйі бар.

Қарағанды   қаласынан арақашықтық – 
«Белодымовский» бағытына дейін 180 км.;

Нұрсұлтан қаласынан «Белодымовский» 
бағытына дейінгі арақашықтық – 270 км.;

Осакаровка кентінен Белодымовский 
бағытына дейінгі қашықтық 170 км.

Демалыс жəне қосымша қызметтердің 
құны туралы ақпаратты мына телефон 
арқылы алуға болады: 8721 (4821801)

Мекен-жайы: Молодежный кенті, Абай, 
13 көшесі.  Эл. пошта: turizm.buiratau@
mail.ru

Ресми сайт: https://gnpp-buiratau.kz
Facebook: https://www. facebook.com/

profi le.php?id=100078127669964
Instagram: mutprmmbuiratau6
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Қарағанды  облысы Осакаров  ауданы 

Сенокосное ауылы Қаратомар ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдастық жиындарына қатысу үшін бөлек жергілікті 

қоғамдастық  жиындарын өткізу Тəртібі жəне кент  тұрғындары
өкілдерінің сандық құрамын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін – өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-3 бабы 
6 тармағына жəне «Бөлек жергілікті қоғамдастық 
жиындарын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қа-
улысына сəйкес, Қарағанды  облысы Осакаровка  
ауданының мəслихаты ШЕШТІ:

 1. Қоса беріліп отырған  Қарағанды облысы 
Осакаров ауданы Сенокосное ауылы Қаратомар 
ауылдық округінің бөлек жергілікті қоғамдастық 
жиындарын өткізудің Тəртібі осы шешімнің 1 қо-

сымшасына сəйкес бекітілсін.
 2. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Сено-

косное ауылы Қаратомар ауылдық округі жер-
гілікті қоғамдастық жиындарына қатысу үшін 
жергілікті қоғамдастық жиында ауыл тұрғында-
ры өкілдерінің сандық құрамы осы шешімнің 2 
қосымшасына сəйкес бекітілсін. 

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қол-
данысқа енгізіледі.

Ауданның маслихат хатшысы
К. Саккулаков

Об утверждении Порядка проведения раздельных сходов
местного сообщества и определения количества представителей жителей 

села Сенокосное Каратомарского сельского округа
Осакаровского района Карагандинской  области

для участия в сходе местного сообщества
В соответствии с пунктом 6  статьи 39-3 Закона 

Республики Казахстан «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан» и постановлением Правительства 
Республики Казахстан «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики 
Казахстан от 18 октября 2013 года № 1106 «Об 
утверждении Типовых правил проведения раз-
дельных сходов местного сообщества» маслихат 
Осакаровского района Карагандинской области 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок прове-
дения раздельных сходов местного сообщества 
села Сенокосное Каратомарского сельского Оса-

каровского района Карагандинской области со-
гласно приложению  1 к настоящему решению. 

2. Утвердить количественный состав пред-
ставителей жителей села  для участия в сходе 
местного сообщества села Сенокосное Карато-
марского сельского округа Осакаровского района 
Карагандинской области согласно приложению 2 
к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования.

Секретарь районного маслихата
К. Саккулаков

Сенокосное ауылы Қаратомар ауылдық округінің жергілікті Сенокосное ауылы Қаратомар ауылдық округінің жергілікті 

Приложение 1

к решению  Осакаровского районного маслихата 

№ ___   от ________2022 г. 
Порядок проведения раздельных сходов местного сообщества на территории 

села Сенокосное Каратомарского сельского округа
Осакаровского района Карагандинской области

1. Настоящий порядок проведения раздельных 
сходов местного сообщества на территории села 
Сенокосное Каратомарского сельского округа 
Осакаровского района Карагандинской области  
разработан в соответствии со статьей 39-3 Зако-
на Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
"О местном государственном управлении и са-
моуправлении в Республике Казахстан", а также 
Типовыми правилами проведения раздельных 
сходов местного сообщества, утвержденны-
ми постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 18 октября 2013 года № 1106 и уста-
навливает проведение раздельного схода местно-
го сообщества жителей села на территории села 
Сенокосное Каратомарского сельского округа 
Осакаровского района Карагандинской области.

2. Раздельный сход местного сообщества жи-
телей   (далее - раздельный сход) на территории 
села Сенокосное Каратомарского сельского окру-
га Осакаровского района Карагандинской обла-
сти созывается и проводится с целью избрания 
представителей для участия в сходе местного 
сообщества.

3. Раздельный сход созывается акимом Карато-
марского сельского округа  Осакаровского района 
Карагандинской области.

Проведение раздельного схода допускается 
при наличии положительного решения акима 
Осакаровского района на проведение схода мест-
ного сообщества.

4. О времени, месте созыва раздельного схода 
и обсуждаемых вопросах население местного со-
общества оповещается не позднее чем за десять 
календарных дней до дня его проведения через 
средства массовой информации или иными спо-
собами.

5. Проведение раздельного схода в пределах 

поселка организуется акимом Каратомарского 
сельского округа Осакаровского района Караган-
динской области.

6. Перед открытием раздельного схода про-
водится регистрация присутствующих жителей 
села Сенокосное Каратомарского сельского окру-
га Осакаровского района Карагандинской обла-
сти, имеющих право в нем участвовать.

7. Раздельный сход открывается акимом Ка-
ратомарского сельского округа  Осакаровского 
района Карагандинской области  или уполномо-
ченным им лицом.

Председателем раздельного схода является 
аким Каратомарского сельского округа Осакаров-
ского района Карагандинской области или упол-
номоченное им лицо.

Для оформления протокола раздельного схода 
открытым голосованием избирается секретарь.

8. Кандидатуры представителей жителей села   
для участия в сходе местного сообщества выдви-
гаются участниками раздельного схода в соответ-
ствии с количественным составом, утвержден-
ным маслихатом Осакаровского района.

Количество представителей жителей поселка 
для участия в сходе местного сообщества опре-
деляется на основе принципа равного представи-
тельства.

9. Голосование проводится открытым спосо-
бом персонально по каждой кандидатуре. Из-
бранными считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее количество голосов участников раз-
дельного схода.

10. На раздельном сходе ведется протокол, 
который подписывается председателем и секре-
тарем и передается в аппарат акима Каратомар-
ского сельского округа Осакаровского района 
Карагандинской области.

2022 ж. _______№ ___

Осакаров аудандық мəслихатының шешімі
 1 қосымшасы

Қарағанды облысы Осакаров ауданы Қаратомар ауылдық округі 
Сенокосное ауылы аумағында бөлек жергілікті қоғамдастық

жиындарын өткізу тəртібі
1. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Қарато-

мар ауылдық округі Сенокосное ауылы аумағын-
да бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өт-
кізу тəртібі "Қазақстан Республикасындағы жер-
гілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару 
туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 39-3-бабына, сондай-ақ 
бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өт-
кізудің үлгілік ережелеріне сəйкес əзірленді, Қа-
зақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 
қазандағы № 1106 қаулысымен бекітілген жəне 
Қарағанды облысы Осакаров ауданы Сенокос-
ное ауылы Қаратомар ауылдық округі аумағында 
ауыл тұрғындарының бөлек жергілікті қоғамда-
стық жиынын өткізуді белгілейді.

2. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Се-
нокосное ауылы Қаратомар ауылдық округі 
аумағындағы ауыл тұрғындарының бөлек жер-
гілікті қоғамдастық жиындары (бұдан əрі - бөлек 
жиын) жергілікті қоғамдастықтың жиынына қа-
тысу үшін өкілдерді сайлау мақсатында шақыры-
лады жəне өткізіледі.

3. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Қа-
ратомар ауылдық округі əкімі бөлек жиынды 
шақырады. Осакаров ауданы əкімінің жергілікті 
қоғамдастық жиынын өткізуге оң шешімі бар 
болған жағдайда бөлек жиынды өткізуге болады.

4. Жергілікті қоғамдастық тұрғындардың 
талқыланатын мəселелер туралы  жəне бөлек 
жиынның шақырылу уақыты, орны бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тəсіл-
дермен олар өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 
он күннен кешіктірілмей хабардар етіледі.

5. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Қарато-
мар ауылдық округінің əкімі ауыл шегінде бөлек 
жиынды өткізуді ұйымдастырады.       

6. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Қарато-
мар ауылдық округі Сенокосное ауылы тұрғын-
дарының қатысумен жəне оған қатысуға құқығы 
бар тұрғындарға бөлек жиынды ашудың алдында 
тіркеу жүргізіледі.

7. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Қарато-
мар ауылдық округінің əкімі немесе ол уəкілеттік 
берген тұлға бөлек жиынды ашады.

Қарағанды облысы Осакаров ауданы Қарато-
мар ауылдық округінің əкімі немесе ол уəкілет-
тік берген тұлға бөлек жиынның төрағасы болып 
табылады.

Бөлек жиынның хаттамасын рəсімдеу үшін, да-
уыс беру ашық тəсілмен хатшы сайланады.      

8. Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу 
үшін ауыл тұрғындары өкілдерінің кандидатура-
ларын Осакаров ауданының маслихаты бекіткен 
сандық құрамға сəйкес бөлек жиынның қаты-
сушылары ұсынады.

Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін 
ауыл тұрғындары өкілдерінің саны тең өкілдік 
ету қағидаты негізінде айқындалады.

9. Дауыс беру ашық тəсілмен əрбір кандидату-
ра бойынша дербес жүргізіледі. Бөлек жиын қа-
тысушыларының ең көп дауыстарына ие болған 
кандидаттар сайланған болып есептеледі.

10. Бөлек жиында хаттама жүргізіледі, оған 
төраға мен хатшы қол қояды жəне Қарағанды об-
лысы Осакаров ауданы Қаратомар ауылдық окру-
гі əкімінің аппаратына береді.

Приложение 2
к решению Осакаровского районного маслихата

№___ от ___________2022 года
Количественный состав представителей жителей

села Сенокосное Каратомарского сельского округа
Осакаровского района Карагандинской области

№ Наименование  улицы, номер многоквартирного 
жилого дома

Количество представителей 
улицы, многоквартирного 
жилого  дома

1 улица Айнабұлақ 2
2 улица Кенесары                        2
3 улица Ыбырая Алтынсарина                          2
4 улица Абая Құнанбаева     3
5 улица Алтын Орда 2
6 улица Əл-Фараби 1
7 улица Абылай хана         2
8 улица Қазыбек би                   2
9 улица Ұлы Дала 2

Итого 18

2022 ж. ____ №______
Осакаров аудандық мəслихатының шешіміне 

                                                                                          2  қосымшасы  
Қарағанды облысы Осакаров ауданының

Қаратомар ауылдық округі Сенокосное ауылы тұрғындары
өкілдерінің сандық құрамы

№ Көше атауы, көп пəтерлі тұрғын үй нөмірі Көше, көп пəтерлі тұрғын 
үй өкілдерінің саны

1 Айнабұлақ көшесі 2
2 Кенесары көшесі                    2
3 Ыбырай Алтынсарин көшесі                        2
4 Абай Құнанбаев көшесі                3
5 Алтын Орда көшесі                        2
6 Əл-Фараби көшесі 1
7 Абылай хан көшесі               2
8 Қазыбек би көшесі                           2
9 Ұлы дала көшесі  2

Барлығы 18

Қарағанды облысы Осакаров ауданы Мирное ауылы
Мирный ауылдық округінің жергілікті қоғамдастық жиындарына

қатысу үшін бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын
өткізу тəртібі жəне кент

тұрғындары өкілдерінің сандық құрамын бекіту туралы
ШЕШІМІНІҢ ЖОБАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін – өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-3 бабы 
6 тармағына жəне «Бөлек жергілікті қоғамдастық 
жиындарын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қа-
улысына сəйкес, Қарағанды  облысы Осакаровка  
ауданының мəслихаты ШЕШТІ:

 1.Қоса беріліп отырған  Қарағанды облысы 
Осакаров ауданы Мирное ауылы Мирный ауыл-
дық округінің бөлек жергілікті қоғамдастық 
жиындарын өткізудің тəртібі осы шешімнің 1 қо-

сымшасына сəйкес бекітілсін.
 2.Қарағанды облысы Осакаров ауданы Мир-

ное ауылы Мирный ауылдық округі жергілікті 
қоғамдастық жиындарына қатысу үшін жергілік-
ті қоғамдастық жиында ауыл тұрғындары өкіл-
дерінің сандық құрамы осы шешімнің 2 қосым-
шасына сəйкес бекітілсін. 

3.Осы шешім алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қол-
данысқа енгізіледі.

Ауданның маслихат хатшысы
К. Саккулаков

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Об утверждении Порядка проведения раздельных сходов местного 

сообщества и определения количества представителей жителей
села Мирное Мирного сельского округа

Осакаровского района Карагандинской  области
для участия в сходе местного сообщества

В соответствии с пунктом 6  статьи 39-3 Закона 
Республики Казахстан «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан» и постановлением Правительства 
Республики Казахстан «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики 
Казахстан от 18 октября 2013 года № 1106 «Об 
утверждении Типовых правил проведения раз-
дельных сходов местного сообщества» маслихат 
Осакаровского района Карагандинской области 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый порядок прове-
дения раздельных сходов местного сообщества 
села Мирное Мирного сельского Осакаровского 

района Карагандинской области согласно прило-
жению  1 к настоящему решению. 

2. Утвердить количественный состав предста-
вителей жителей села  для участия в сходе мест-
ного сообщества села Мирное Мирного сельско-
го округа Осакаровского района Карагандинской 
области согласно приложению 2 к настоящему 
решению. 

3. Настоящее решение вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования.

Секретарь районного маслихата
К. Саккулаков
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Осакаров аудандық мəслихатының шешімі 

1 қосымшасы
Қарағанды облысы Осакаров ауданы Мирный ауылдық округі

Мирное ауылы аумағында бөлек жергілікті қоғамдастық
жиындарын өткізу тəртібі

Приложение 1

 к решению  Осакаровкого районного маслихата 

№ ___   от ________2022 г.

1. Настоящий порядок проведения раздельных 
сходов местного сообщества на территории села 
Мирное Мирного сельского округа Осакаровсо-
го района Карагандинской области  разработан в 
соответствии со статьей 39-3 Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года "О местном го-
сударственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан", а также Типовыми прави-
лами проведения раздельных сходов местного со-
общества, утвержденными постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 18 октября 
2013 года № 1106 и устанавливает проведение 
раздельного схода местного сообщества жителей 
села  на территории села Мирное Мирного сель-
ского округа Осакаровского района Карагандин-
ской области.

2. Раздельный сход местного сообщества жи-
телей   (далее - раздельный сход) на территории 
села Мирное Мирного сельского округа Осака-
ровского района Карагандинской области созыва-
ется и проводится с целью избрания представи-
телей для участия в сходе местного сообщества.

3. Раздельный сход созывается акимом Мирно-
го сельского округа  Осакаровского района Кара-
гандинской области.

Проведение раздельного схода допускается 
при наличии положительного решения акима 
Осакаровского района на проведение схода мест-
ного сообщества.

4. О времени, месте созыва раздельного схода 
и обсуждаемых вопросах население местного со-
общества оповещается не позднее чем за десять 
календарных дней до дня его проведения через 
средства массовой информации или иными спо-
собами.

5. Проведение раздельного схода в пределах 
поселка организуется акимом Мирного сельско-

го округа Осакаровского района Карагандинской 
области.

6. Перед открытием раздельного схода про-
водится регистрация присутствующих жителей 
села Мирное Мирного сельского округа Осака-
ровского района Карагандинской области, имею-
щих право в нем участвовать.

7. Раздельный сход открывается акимом Мир-
ного сельского округа  Осакаровского района Ка-
рагандинской области  или уполномоченным им 
лицом.

Председателем раздельного схода является 
аким Мирного сельского округа Осакаровского 
района Карагандинской области или уполномо-
ченное им лицо.

Для оформления протокола раздельного схода 
открытым голосованием избирается секретарь.

8. Кандидатуры представителей жителей села  
для участия в сходе местного сообщества выдви-
гаются участниками раздельного схода в соответ-
ствии с количественным составом, утвержден-
ным маслихатом Осакаровского района.

Количество представителей жителей села для 
участия в сходе местного сообщества определя-
ется на основе принципа равного представитель-
ства.

9. Голосование проводится открытым спосо-
бом персонально по каждой кандидатуре. Из-
бранными считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее количество голосов участников раз-
дельного схода.

10. На раздельном сходе ведется протокол, 
который подписывается председателем и секре-
тарем и передается в аппарат акима Мирного 
сельского округа Осакаровского района Караган-
динской области.

1. Қарағанды облысы  Осакаров ауданы Мирный 
ауылдық округі Мирное ауылы аумағында бөлек 
жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу 
тəртібі "Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару 
туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 39-3-бабына, сондай-
ақ бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын 
өткізудің үлгілік ережелеріне сəйкес əзірленді, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 
18 қазандағы № 1106 қаулысымен бекітілген жəне 
Қарағанды облысы Осакаров ауданы Мирное 
ауылы Мирный ауылдық округі аумағында ауыл 
тұрғындарының бөлек жергілікті қоғамдастық 
жиынын өткізуді белгілейді.

2. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Мирное 
ауылы Мирный ауылдық округі аумағындағы 
ауыл тұрғындарының бөлек жергілікті 
қоғамдастық жиындары (бұдан əрі - бөлек жиын) 
жергілікті қоғамдастықтың жиынына қатысу 
үшін өкілдерді сайлау мақсатында шақырылады 
жəне өткізіледі.

3. Қарағанды облысы Осакаров ауданы 
Мирный ауылдық округі əкімі бөлек жиынды 
шақырады. Осакаров ауданы əкімінің жергілікті 
қоғамдастық жиынын өткізуге оң шешімі бар 
болған жағдайда бөлек жиынды өткізуге болады.

4. Жергілікті қоғамдастық тұрғындардың 
талқыланатын мəселелер туралы  жəне бөлек 
жиынның шақырылу уақыты, орны бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де 
тəсілдермен олар өткізілетін күнге дейін 
күнтізбелік он күннен кешіктірілмей хабардар 
етіледі.

5. Қарағанды облысы Осакаров ауданы 
Мирный ауылдық округінің əкімі ауыл шегінде 
бөлек жиынды өткізуді ұйымдастырады.       

6. Қарағанды облысы Осакаров ауданы 
Мирный ауылдық округі Мирное ауылы 
тұрғындарының қатысумен жəне оған қатысуға 
құқығы бар тұрғындарға бөлек жиынды ашудың 
алдында тіркеу жүргізіледі.

7. Қарағанды облысы Осакаров ауданы 
Мирный ауылдық округінің əкімі немесе ол 
уəкілеттік берген тұлға бөлек жиынды ашады.

Қарағанды облысы Осакаров ауданы Мирный 
ауылдық округінің əкімі немесе ол уəкілеттік 
берген тұлға бөлек жиынның төрағасы болып 
табылады.

Бөлек жиынның хаттамасын рəсімдеу үшін, 
дауыс беру ашық тəсілмен хатшы сайланады.

8. Жергілікті қоғамдастық жиынына 
қатысу үшін ауыл тұрғындары өкілдерінің 
кандидатураларын Осакаров ауданының 
маслихаты бекіткен сандық құрамға сəйкес бөлек 
жиынның қатысушылары ұсынады.

Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін 
ауыл тұрғындары өкілдерінің саны тең өкілдік 
ету қағидаты негізінде айқындалады.

9. Дауыс беру ашық тəсілмен əрбір 
кандидатура бойынша дербес жүргізіледі. Бөлек 
жиын қатысушыларының ең көп дауыстарына ие 
болған кандидаттар сайланған болып есептеледі.

10. Бөлек жиында хаттама жүргізіледі, оған 
төраға мен хатшы қол қояды жəне Қарағанды 
облысы Осакаров ауданы Мирный ауылдық 
округі əкімінің аппаратына береді.

Порядок проведения раздельных сходов местного сообщества
на территории села Мирное Мирного сельского округа

Осакаровского района Карагандинской области

2022 ж. ____ №______ 
Осакаров аудандық мəслихатының шешіміне 

2  қосымшасы

Приложение 2
к решению Осакаровского районного маслихата

№___ от ___________2022 года

Қарағанды облысы Осакаров ауданының Мирный ауылдық округі
Мирное ауылы тұрғындары өкілдерінің сандық құрамы

Количественный состав представителей жителей села Мирное
Мирного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области
№ Көше атауы, көп пəтерлі тұрғын үй нөмірі

Наименование  улицы, номер многоквартирного 
жилого дома

Көше, көп пəтерлі тұрғын үй 
өкілдерінің саны
Количество представителей улицы, 
многоквартирного жилого  дома

1 улица Сарыарқа көшесі 3
2 улица Достық  көшесі                     3
3 улица Нұрлы жол көшесі 2
4 улица Мира көшесі   3
5 улица Школьная көшесі 1
6 улица Степная көшесі 2
7 улица Шевченко көшесі        3
8 улица Гагарина  көшесі                1
9 улица Некрасова  көшесі 1
10 улица Нуркена –Абдирова көшесі 1
11 улица Первомайская көшесі 1

Барлығы 21

О с т о р о ж н о :  т о н к и й  л е д !
Весной лед всегда опасен – это 

знают все, но тем не менее, про-
должают выходить на тонкий 
лед, особенно активны в этот пе-
риод рыбаки  подледного лова. 
Ежегодно в период таяния льда 
на водоемах  происходят сотни 
происшествий, связанных с несо-
блюдением правил безопасности 
поведения на льду.

Чаще всего люди оказываются 
на льду, переходя или проезжая 
водоемы, чтобы сократить свой 
путь, отправляясь на подледную 
рыбалку. Весной лед кажется до-
статочно крепким, но на самом 
деле это не так.

В Осакаровском районе 26 
марта 2020 года на канале им. К. 
Сатпаева гидроузел №8, на 14 
насосной в 20 км от села Родни-
косвкое восточнее в строну г.Ка-
раганды рыбаки на автомашине 

марки  «Opel Frontera» при движе-
нии по льду провалились в воду, в 
результате чего 2 челевека успели 
покинуть тонувшую автомаши-
ну, 2-им выбратся не удалось. К 
сожалению, здоровые и молодые 
мужчины погибли в результате не-
соблюдения элементарных правил 

безопасности на льду.
Отдел по ЧС Осакаровского 

района рекомендует соблюдать 
меры безопасности на льду: 

- не выходите на лед;
- не выезжайте на лед на транс-

портных средствах;
- воздержитесь от рыбалки;

- не допускайте детей к самосто-
ятельному посещению водоемов.

Необходимо помнить, что для 
одного человека лед может быть 
безопасным толщиной не менее 
10 сантиметров, а для группы – не 
менее 15 сантиметров.

Следует знать, что лед всегда 
опасен около стока вод, тонкий и 
рыхлый лед вблизи кустов, камы-
ша, в местах, где водоросли видны 
надо льдом. Он тоньше и там, где 
бьют ключи, где быстрое течение 
и где впадает в реку ручей.

Дополнительную опасность 
представляет проламывание льда 
для человека, который несет, к 
примеру, тяжелый груз: рюкзак, 
мешок. Переносимый груз увели-
чивает нагрузку на лед, способ-
ствует падению, препятствует бы-
строму принятию вертикального 
положения тела, мешает выбрать-

ся из воды на лед. Перед выходом 
на лед нужно ослабить лямки рюк-
зака и быть готовым к его быстро-
му сбрасыванию в случае внезап-
ного проламывания льда.

Если лед проломился: не пани-
куйте, сбросьте тяжелые вещи, 
удерживайтесь на плаву, держите 
голову высоко над поверхностью 
воды, зовите на помощь; обо-
притесь на край льдины широко 
расставленными руками, при на-
личии сильного течения согните 
ноги, снимите обувь, в которую 
набралась вода; старайтесь не об-
ламывать кромку льда, навалитесь 
на нее грудью, поочередно подни-
мите, вытащите ноги на льдину. 

Помните! Опасно выходить на 
тонкий лед!

Отдел по ЧС
Осакаровского района

П о б е д и т е л и

6-8 апреля в городе Темиртау про-
ходил XIX республиканский тур-
нир по греко-римской борьбе среди 
юношей 2007-2009 годов рождения 
и среди младших юношей 2010-2012 
годов рождения. В турнире приняли 
участие 15 спортсменов из ДЮСШ 
поселка Молодежный.

Но только одному из них – Асылхану 
Сейткожанову, удалось занять призо-
вое место. Причем, Асылхан в весовой 
категории 25 кг стал золотым медали-
стом. Воспитанник тренера-преподава-
теля Саята Маратовича Бекова без тру-
да выиграл все схватки и занял первое 
место. Как и другие победители турни-
ра за свою победу,  он был награжден 
не только медалью и грамотой, но и 
ценным призом.

К. Ибраев,
Методист ДЮСШ п. Молодежный

О Т Л И Ч И Л С Я
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101000, Қарағанды облысы, 
Осакаровка кенті, 

Достық к.,36  Тел: 43-012
Карагандинская область, 

пос. Осакаровка, 
ул. Достык, 36. 

Тел. п. Молодежный - 21-3-82.

ИП «Гулим» предоставляет 
полиграфические услуги:

ксерокопия, фото на документы, календари, 
визитки и др. 

Адрес: ул. Достык, 36 
здание Казпочты, 2 этаж, 6 кабинет

ИП "Аладушкин"
Откачка, промывка септика. Тел. 87051371243. ПРОЧИСТКА 

И ОТОГРЕВ канализационных систем. Тел. 87024809424. 
ТРЕБУЕТСЯ токарь.

ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 394.9 КВ.М. 

С ДЕЙСТВУЮЩИМ МАГАЗИНОМ "ОАЗИС", 
И АРЕНДОЙ ПОМЕЩЕНИЙ. 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
+7 701 396 04 50, +7 705 916 49 91.

Внимание! Месяц скидок! На все статьи и объявления!
Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Sarybel.KZ» проводит акцию 
«Месяц скидок!»  В течение апреля на все статьи и 

объявления  действуют скидки 10%
Приходите! Приезжайте! Пишите!

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК
Чистка с заменой наперника, переделка в любые 

размеры. п. Осакаровка, ул. Шахматная, 13, тел. 

41165, 87778926717.

П Р О Д АЮТ С Я
*цыплята, утята, гусята, корм, стройматериалы. п. Осакаровка, ул. Сельхоз-

снабская, 65, тел. 44084, 87755721565, 87022759122.
*земельный участок в п. Осакаровка, ул. Первомайская, 12. Все коммуникации 

на стороне участка. Тел. 87025293801.
*мотоцикл «Райкер» 2015 г. в., произ-во Алтай, Россия, в хор. сост., клапанный 

механизм, литые ступицы, пробег 4000 км, цена 300.000 тг, возможен торг. Тел. 
43190, +77782767463. 

И П  " Т У Ш И Н "
АССЕНИЗАТОР қЫЗМЕТІ, СЕПТИК ТАЗАЛАУ. ҮЛКЕН 6 КУБ ЖəНЕ СТАН-
ДАРТ БөШКЕ. ТЕЛ. 42186, 87758379550, 87770742210, 87086760328.

***
УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА, ОТКАЧКА СЕПТИКА. БОЛЬШ. 6 КУБ. И СТАН-
ДАРТ. БОЧКИ. ТЕЛ. 42186, 87758379550, 87770742210, 87086760328.

Olymp_stroy_09 ПРЕДЛАГАЕТ: металлочерепицу, металло-
сайдинг, фасадные панели, водосточную систему, евроштакетник, 
пластиковые окна. ОКАЗЫВАЕМ строительные работы: кровель-
ные, фасадные, сварочные. Низкие цены. Выезжаем на замеры. 
Пенсионерам скидка 15%. Можно приобрести материал в кредит. 
Тел. 87087552653 Эдуард, 87009884710 Кирилл.

И П  « У  А л д и »
Баня бочка. Расслабься! Попарься! Отдохни!

АВТОМОЙКА.
п. Осакаровка, ул. Кузнечная, 44. 
Тел. 87088347699, 87770351011.

14 апреля 2022 года ветерану педагогиче-
ского труда Анненковой Нине Ильиничне ис-
полняется 80 лет. 

80 - прекрасных лет жизни, творчества, ра-
боты.

Трудовую деятельность Нина Ильинична 
начала  17-летней девушкой  после окончания 
10 класса в качестве учителя начальных клас-
сов в совхозе имени Тельмана Осакаровского 
района. Заочно поступила в Омский педагоги-
ческий институт на факультет химии и биоло-
гии. В 1969 году была переведена учителем 
химии, биологии и географии в семилетнюю 
школу с. Красный Кут. С 1962 года препода-
вала в средней школе рабочей молодежи п. 
Осакаровка. С 1985 г. исполняла обязанности 
директора этой школы. С 1988г. до выхода 
на пенсию работала учителем географии в средней школе № 12. За годы работы 
проявила себя учителем- профессионалом, творческим, инициативным. Умная, 
доброжелательная, трудолюбивая, ответственная, постоянно в творческом поиске 
- такой ее знают коллеги, друзья, родители, ученики. Нина Ильинична  постоян-
но работала над повышением своего мастерства, делилась накопленным опытом 
с коллегами. Ее воспитанники всегда являлись призерами районных, областных 
олимпиад. 

Во время летних отпусков Нина Ильинична путешествовала по Советскому Со-
юзу. Фотографии и рассказы о путешествиях помогали заинтересовать учащихся 
географией. С удовольствием совершала походы с ребятами по родному краю. Ее 
ученики участвовали в туристических соревнованиях в районе сопки Кудрявой,  
занимали призовые места, и с честью защищали район в областных соревновани-
ях по туризму.

Анненкова Н.И. в курсе жизни и интересов своих воспитанников. Ученики 
благодарны ей за широту её души, для многих она стала не просто школьным 
учителем, а учителем жизни. Безупречным отношением к труду, честностью и 
принципиальностью Нина Ильинична завоевала заслуженный авторитет не толь-
ко в своем родном коллективе, но и среди жителей поселка. Она любила и любит 
свою родную школу, детей, и эта любовь взаимна. Многие из её учеников пошли 
по стопам любимого учителя. 

Отдел образования  Осакаровского района, коллектив ОШ № 12   от всей 
души поздравляют Анненкову Нину Ильиничну с юбилеем - 80-летием. Вы-
ражают искреннюю признательность за безупречный труд, желают  крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811от 02.06.2014 
г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти Баркалова Михаила 
Алексеевича, умершего 30.10.2021 года. Заинтересованным лицам обращаться 
по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, п. Молодежный, ул. К. 
Сатпаева, 28, тел. 87778921928.


