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Құрметті православие христиандары!
Сіздерді Рождество Христова мере-

кесімен шын жүректен құттықтаймын.
Бұл күн – құлшылық етушілерді мейірім 

мен ізгілік шуағына, үміт пен өзара түсіністік 
шырайына біріктіре әрі топтастыра түседі. 
Рождество Христова мейрамының маңыз- 
дылығы әлемде үлкен сипат алған. Жер 
шарында бұл ұлы мереке ретінде кеңінен 
аталып өтіліп, баршаны махаббат пен сүйіс-
пеншілікке бөлейді. 

Жыл сайын қайталанып отырса да 
жаңғырып тұрады.

Өз азаматтарының діни көзқарастары-
на құрметпен қарау – еліміздегі конфес-
сияаралық келісімнің басты негізі болып 
есептеледі. Әлем Қазақстанды өзіндік эко-
номикалық моделі және сындарлы саяси 
реформалары бар қарқынды дамып келе 
жатқан мемлекет ретінде жақcы таниды.

Қазақстанның жетістіктерінің барлығы 
демократияландыру мен жаңартудың басты 
стратегиялық бағытын таңдай білген Елба-
сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ерен 
еңбегінің арқасы. Адамгершіліктің асқақ 
ақиқатына сүйеніп, бір-бірімізді қолдап, 
сый-құрмет танытып, ортақ үйімізде татулық 
пен бейбітшілікте өмір сүріп келеміз.

Осы орайда, Алакөл ауданында  16 ұлт 
және  3 конфессия өкілдері береке-бірлікте 
өмір сүруде.

Рождество Христова мейрамымен құт-
тықтай отырып, барлық православтық хрис-
тиандарға шексіз алғысымды білдіргім ке-
леді. Сіздердің игі істеріңіз бен ақ пейіл-
деріңіз  ортақ  Отанымыздың  игілігіне қалт-
қысыз қызмет ете берсін.

Қайырымдылық пен мейірім шуағы өзара 
бірлігімізді нығайта түссін!

Дорогие алакольцы!
Поздравляю вас от чистого сердца с 

праздником Рождества! 
Рождество Христово – это один из глав-

ных праздников христианского мира (право-
славных и католиков). Праздник радостный, 
светлый, с рождественской елкой, подарка-
ми, народными гуляниями, хороводами и 
карнавалом, торжественными богослуже-
ниями в церквях и храмах. Это торжество 
с глубокими корнями и традициями, инте-
ресами и обычаями, атрибутами и особен-
ностями, присущими только этому празд-
нику. Каждый вправе отмечать его так, как 
хочет, но бесспорно одно – это день, когда 
человека охватывает восторг и ощущение 
сбывшихся надежд. Символы Рождества 
говорят людям о великой радости – рожде-
нии Христа, принося в души умиротворение 
и покой.

Рождество вселяет веру, душевную ра-
дость и чистоту души верующих. Этот свет-
лый праздник озаряет жизнь миллионов 
людей светом надежды и любви, учит про-
являть милосердие и заботу по отношению 
к ближнему, одновременно делая его силь-
нее.

 Елбасы Нурсултан Абишевич Назарба-
ев неоднократно подчеркивал, что главное 
достояние Казахстана  - это сплоченность и 
согласие нашего многонационального наро-
да. Это является залогом ее стабильности и 
процветания. 

В канун Рождества, как никогда ясно 
осознаешь, что мир и покой на родной зем-
ле зависят от нас самих. Только вместе, 
объединив усилия, мы сохраним и дальше 
благополучие нашей страны, сделаем ее 
еще богаче и красивее для будущего поко-
ления. 

На сегодняшний день в  районе в мире и 
согласии проживают 16 национальностей и 
3 конфессии. 

От всей души желаю всем счастья, креп-
кого здоровья и благополучия.

Аудан әкімі Ә.Жақанбаевтың 
Рождество мерекесімен

 ҚҰТТЫҚТАУЫ

Поздравление 
акима района А.Жаканбаева 

с Рождеством

Жаңа жыл қарсаңында үшаралдықтар-
ды тағы бір қуаныш күтіп тұрды. Д.Қонаев 
атындағы орталық алаңның маңына алып 
сағат орнатылып, қаламыздың көрнекті 
орындарының қатары арта түсті.

Қалалық әкімдіктің тапсырысына орай 
тұрғызылған сағаттың биіктігі 8,5 метр. 
Жобаның жалпы құны 7,5 млн. теңгені 
құрайды. Арнайы тапсырыс бойынша күрті 
гранитінен Санк-Петербург қаласында жа-
салған.

Аталған нысанның ашылу салтанатында 
аудан әкімі Ә.Жақанбаев жиналғандарды 
жаңа жыл мерекесімен құттықтап, шаһар-
дың шаһбаз келбетін көркейтіп  тұрған 
сағатты тұрғызған мердігерлерге алғысын 
жеткізді. 

Н.МАҚСАТҰЛЫ.

Жер жәннаты Жетісудың жақұт мекені 
саналатын айдынды өңіріміз үшін доңыз 
жылы даңқ пен дақпыртын молынан бұ- 
йыртқанын аңғарамыз. Берекелі тірлікке 
ұйыған халық өзінің еңбекқорлығының 
арқасында толайым табыстарға кенеліп, 
толағай жетістіктерге жетті. Таң бозынан 
тірлік қамын күйттеп, ымырт түскенше 
тыным көрмеген жұртымыз еңбегіне қа-
рай өтеуін де молынан жинады. Ауданы-
мыздың тұғырының тіреуіне айналған 
қай салаға назар аударсақ та ілгерілеу-
лерді көзіміз шалады. 

Қақаған қаңтардың бірінші жұлдызынан 
басталып, ызғарлы желі өңменіңнен өткен 
желтоқсанның отыз бірінен тәмамдалған 
доңыз жылын қорытындылап, жеңісіміз бен 
жетістігімізді, өрлеуіміз бен өркендеуімізді 
түгендеу және ауданның әлеуметтік-эконо-
микалық һәм рухани дамуына елеулі үлес 
қосқандардың үздіктерін іріктеу мақсатында 
өңір басшысы Ә.Жақанбаев салтанатты қа-
былдау өткізді.

Оған алакөлдің айтары бар азаматтары, 
лауазымды тұлғалары, жергілікті округ әкім-
дері, мекеме, кәсіпорын, құқық қорғау орган-

Жыл үздіктері марапатталды

дарының, әскери бөлімдердің басшылары, 
қоғамдық ұйымдар мен бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері қатысты.

Аудан әкімі жиналғандарды төрімізге 
озған тышқан жылымен құттықтап, бағын-
дырған белестеріміз бен қол жеткен жетістік-
терімізге тоқталып өтті. 

Ширек ғасырлық тәуелсіз тарихымыздың 
қалыптасуына алакөлдіктердің де қосқан 
үлесі орасан зор. Білім, өнеркәсіп, өнер, 
шығармашылық, ғылым, шаруашылық, біздің 
аяқ баспаған саламыз кемде-кем. Бұл өз ке-
зегінде ауыл-абанның ғана емес, күллі рес- 
публикамыздың қарқынды дамуына септігін 
тигізгені анық. 2019 жылға барлық бағыт-
тар бойынша жоспарланған жұмыстар то-

лығымен жүзеге асты. Сәні мен сәулеті астас-
қан ғимараттар бой көтеріп, көптеген жаңа 
жұмыс орындары ашылды. Жыл басында 
белгіленген межелерді жүз пайыздан асыра 
орындадық. Бұның барлығы әлеуметтің әле-
уетінің еселеніп, халықтың хал-ахуалының 
жақсаруына тірек болды. 

Қабылдаудың соңында өз саласының көші 
бастаған үздіктер іріктеліп, аудан әкімінің 
арнайы сыйлығы және Алғыс хатымен ма-
рапатталды. Атап айтсақ: Қамысқала ауыл-
дық округінің әкімі А.Бүтіншінов «Жыл әкімі», 
аудандық білім бөлімінің басшысы М.Төлеу- 
жанов «Жыл басшысы», Ы.Айманбетовтің 
жетекшілігіндегі «Ырыс» шаруа қожалығы 
«Үздік кәсіпорын», аудандық халықты жұ-
мыспен қамту орталығы «Үздік мекеме», 
«Алакөл асыл жылқысы» ЖШС-нің дирек-
торы Ө.Ахметов «Ауыл шаруашылығының 
үздігі», Е.Майқынов «Жыл демеушісі», «Ме-
рей – Әсем» ЖШС-нің басшысы С.Қарабе-
ков «Үздік жеке кәсіпкер», «LM» продюсерлік 
орталығының басшысы Л.Ермазанова «Жыл 
өнерпазы»  атанды.

А.ЕСЕНБЕКОВ.

Алып сағат 
орнатылды

Аудан әкімі Ә.Жақанбаевтың 2020 жылы 
қаңтардағы округтер тұрғындарымен кездесу 

өткізуге арналған есебінің 
ТЕЗИСТЕРІ

Ауыл шаруашылығы
Аудан экономикасының  негізгі  бағы-

тын ауыл шаруашылығы саласы құрайды. 
2019 жылы осы салада өндірілген өнім 
көлемі 41 млрд. 100 млн. теңгені құрап, 
2018 жылдың сәйкес мерзімімен салыстыр- 
ғанда 115,3 пайызға артты.  Заттай көлем 
индексі 103,7 пайыз.

Аудан бойынша егістік жерлерді игеру-
дің көлемі жылдан жылға артып келеді. 
2019 жылы 84667 га егіс алқабы игерілді.

Оның ішінде майлы дақылдар 36195 
га, дәнді дақылдар 33294 га,    азықтық 
дақылдар 11778 га,  картоп, көкөніс, бақша 
2594 га, қант қызылшасы 800 га. 

Мал шаруашылығы саласы қарқын-
ды дамуда. Мал басының  негізгі түрлері 
бойынша өсуі тұрақты. Бұл салада мал 
тұқымын асылдандыру, ет өндіру көлемін 
ұлғайту және сапасын арттыру шарала-
рын жүзеге асыру жұмыстары жүргізілуде.

Үстіміздегі жылы  жалпы жылдық қуат- 
тылығы 4000 тонна ет өнімдерін өңдеу 
кәсіпорны («Қайыңды» ЖШС, құны 835 
млн. теңге, 30 жұмыс орны), 1500 басқа 
арналған мал бордақылау алаңы («Алакөл 
Флеш» серіктестігінің құны 291,4 млн. тең-

ге, жұмыс орны 22 адам), 988 млн.теңгеге 
«Алакөл асыл жылқысы» серіктестігінің 20 
мың басқа арналған жылқы фермасы  (56 
жұмыс орны) қолданысқа берілді.

Өнеркәсіп
2019 жылы өнеркәсіп саласында  10 

млрд. 720 млн. теңгенің өнімі өндіріліп, 
заттай индексі 103,5 пайызды құрады. 

2019 жылы Бескөл ауылдық округіне 
қарасты «Голд Фиш» серіктестігінің қуат- 
тылығы күніне 1,5 тонна балық өнімін 
өндіретін балық өңдеу зауыты ағымдағы 
жылы қолданысқа беріліп, 30 жаңа жұмыс 
орны ашылды. 

Сонымен қатар «Талдықорған – Қалба-
тау - Өскемен» бағытындағы жол құрылы-
сына 3 асфальт-бетон өңдеу және 5  қиыр- 
шық тас өндіру зауыттары  іске қосылды. 

Инвестиция
2019 жылы ауданға 27 млрд. 500 млн. 

теңгенің инвестициясы тартылып, заттай 
индексі 113,5 процентті құрады.     

Оның 21 млрд. 293 млн. теңгесі немесе 
77,4 проценті бюджеттен тыс қаражаттар. 

Бюджет
2019 жылы барлық бюджеттің көлемі 6 

млрд. 308 млн. теңгені құрап, жоспар 110 

пайызға орындалды, оның ішінде респуб-
ликалық бюджет – 2308 млн. теңге, жер-
гілікті бюджет – 4000 млн. теңге.

Кәсіпкерлік
Шағын және  орта бизнестегі  субъек-

тілердің саны 3206-ға жетті. Осы са-
лада барлығы 11132 адам жұмыспен 
қамтылған. Бюджетке 1млрд. 950 млн. 
теңгенің салығы түсіп, жергілікті бюджет-
тегі үлесі 51 пайызға жетті.

«Бизнестің жол картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша 20 жоба 532,9 млн. тең-
геге қаржыландырылып іске асырылды. 

Бөлшек тауар айналымы 2019 жыл-
дың 12 айында өткен жылдың сәйкес 
мерзімімен салыстырғанда 112,8 пайыз- 
ға орындалып, 21 млрд. 400 млн. теңгеге 
жетті.

Құрылыс
Ағымдағы жылы құрылыс жұмыстары-

ның көлемі 17 млрд. теңгеге жүргізіліп, 
120,6%  өсім қамтамасыз етілді. Нақты 
көлем индексі 139,4 пайыз.

 Қолданысқа 11,5 мың шаршы метр 
тұрғын үй енгізілді.

(Соңы 2 бетте).
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«Бақытты отбасы» бағдарла-
масы аясында 19 көп балалы 
отбасыларына 130,9 млн. тең-
геге  тұрғын үй сатып алынды. 
Сонымен қатар, аз қамтамасыз 
етілген отбасыларына  демеу- 
шілердің көмегімен 13 тұрғын 
үйдің кілті табыс етілді.

2020 жылы үш 60 пәтерлі 
және бес 20 пәтерлі көп қабатты 
тұрғын үйлердің инфрақұрылым 
жүйелерін және Үшарал қала-
сындағы жеке тұрғын үйлер са-
луға арналған 150 гектар жер 
учаскелеріне су жүйесін тарту  
жоспарланып отыр. 

 «Нұрлы жер» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында екі 20  
және екі 60 пәтерлі көп қабатты 
тұрғын үй құрылыстары жүр-
гізілетін болады.

Коммуналдық сала
«Ақбұлақ» бағдарламасы 

аясында үстіміздегі жылы Қа-
зақстан және Жыланды ауыл-
дарының ауыз су жүйелерінің 
құрылысы жүргізіліп қолданысқа 
берілді. 

Нәтижесінде орталықтан-
дырылған ауыз су жүйесімен 
қамтылған елді мекендердің 
үлесі 2014 жылы 39,3 пайызды 
құраса, 2019 жылы 85,7 пайызға 
жеткізілді.

2019 жылы жергілікті маңызы 
бар автокөлік жолдары бойын-
ша 9 елді мекеннің 22 шақырым 
болатын 24 көшесі жөндеуден 
өтіп, пайдалануға берілді. 

Облыстық маңызы бар жол-
дар бойынша 713 млн.теңгеге 
Үшарал – Қамысқала (6 шақы-
рым), Қабанбай – Көктұма (4 
шақырым), Қайнар ауылына 
кіре беріс (2,4 шақырым) ав-
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2020 жылы Жыланды, Үшарал, 

Лепсі және Қабанбай ауылда-
рының 23,5 шақырым автокөлік 
жолдарын орта жөндеу жоспар-
лануда.

«Өңірлерді дамыту» бағдарла-
масы аясында 43,9 млн. теңгеге 
Қамысқала, Жанама, Қызылқа- 
йың ауылдарының спорт алаңын 
ағымды жөндеу және Жайпақ, 
Көктұма ауылдарының саябағы 
абаттандырылды.

Әлеуметтік сала 
Әлеуметтік сала ауданымыз- 

дағы бірінші кезектегі мәселе-
лердің бірі болып табылады. 
Әлеуметтік мәселелерді шешу 
үшін біз жұмыссыздықты қысқар-
ту және азаматтардың әл-ауқа-
тын көтеруге күш салудамыз. 
Ауданымызда 2019 жылы 3326 
жаңа жұмыс орны ашылды. 

Жыл басынан 1136 отбасына 
(5535 адам) 544,6 млн. теңгеге 
Атаулы әлеуметтік көмек таға- 
йындалды. 

Ауданда жұмыспен қамтудың 
пәрменді шараларының бірі - 
«Нәтижелі жұмыспен қамту және 
жаппай кәсіпкерлікті дамыту» 
бағдарламасының үш бағыты 
бойынша жоспарлы жұмыстар 
атқарылуда.

Бағдарламаның 1-ші бағы-
ты бойынша 420 адам қысқа 
мерзімдік кәсіптік оқуға жіберіл-
ді. Оның 292-і оқуларын аяқтап 
тұрақты жұмыс орнымен қамтыл-
ды. 

2-ші бағыты бойынша 43 
адамға 149 млн. теңгенің несиесі 
берілді.  

Бағдарламаның 3-ші бағы-
ты аясында 70 адам әлеуметтік 

жұмыс орындарына, 82 адам 
жастар практикасына және 
қоғамдық жұмыс орындарына 
436 адам жіберілді. 

Білім
Аудандағы  44 мектепте 13080 

оқушы дәріс алуда.  1595 бала  
19 балабақшада,  1056 бала 33 
кіші орталықтарда тәрбиеленуде. 

Мектеп жасына дейінгі бала-
лардың мектепке дейінгі мекеме-
лермен қамтылуы 100 пайызды 
құрайды.

Жалпы білім беретін мектеп-
тердің барлығы компьютерлен-
дірілген және кең жолақты интер-
нетке қосылған.

Үстіміздегі жылы М.Мыңбай-
ұлы және Көлбай орта мектеп-
теріне күрделі жөндеу жұмыста-
ры жүргізілді. 

 «Дипломмен ауылға» бағдар-
ламасы аясында білім беру са-
ласына еңбек етуге келген 31 ма-
манға 6842 мың теңге көлемінде 
бір жолғы көтерме жәрдемақы 
және 8 маманға 28986 мың теңге 
бюджеттік несие берілді.

Денсаулық сақтау
Ауданда 42 денсаулық сақтау 

мекемелерінде 113 дәрігерлер, 
563 орта буынды медицина қыз-
меткерлері жұмыс жасайды.

«Денсаулық» мемлекет-
тік бағдарламасы жүзеге асы-
рылғаннан бері денсаулық сала-
сының материалдық техникалық 
базасы тұрақты дамыған. Үстіміз-
дегі жылы 159,3 млн. теңгеге 7 
бірлік медициналық қондырғы 
сатып алынды.  

Мемлекеттік-жекеменшік әріп-
тестік аясында 499 млн. теңгеге 
аудандық ауруханаға компьютер-
лік томография қондырғысы ор-
натылып, жұмыс жасауда.  

 «Дипломмен ауылға» бағдар-
ламасы аясында денсаулық са-
ласына еңбек етуге келген 7 ма-
манға 1388 мың теңге көлемінде 
бір жолғы көтерме жәрдемақы 
және 4 маманға 15062,5 мың тең-
ге бюджеттік несие берілді.

Мәдениет, спорт және 
туризм

Жыл басынан аудандағы бар-
лық мәдениет үйлері мен клубтар 
2019 жылға белгіленген жоспар 
бойынша халыққа мәдени қызмет 
көрсетуде. 

Ауданымызда балалар мен 
жасөспірімдердің спортпен ай-
налысуына барлық мүмкіндіктер 
жасалған,  2 стадион, 191 спорт 
алаңдары мен спорт залдары 
жұмыс істейді. Аудандық бала-
лар мен  жасөспірімдер спорт 
мектебінде спорттың 10  түрімен 
1124 спортшы шынығады.

Туризмді дамыту – әлемдік 
бәсекелестік кеңістігіне кірудің бір 
мүмкіндігі. 

Алакөл демалыс аймағында 
күніне 23714 туристке қызмет 
көрсететін 244 демалыс орын-
дары жұмыс істейді.  2019 жылы 
өз қаражаттары есебінен 1291 
орынды 35 нысандар қолданысқа 
беріліп, аудан экономикасына 2,6 
млрд. теңгенің инвестициясы тар-
тылды. 

Көл жағалауында 2019 жылы 
1 млн. 340 мың адам демалып, 
7 млрд. 951 млн. теңгенің ақылы 
туристік-сауықтыру қызметі көр-
сетілді. 

Ақши көл жағалауында 4 гек-
тар жерге демалыс саябағының 
құрылысы кестеге сәйкес атқа-
рылуда. Сонымен қатар, құрылы-
сы 2 млрд. 469 млн. теңгені 
құрайтын орталықтандырылған 

ауыз су және 1 млрд. 821 млн.
теңгені құрайтын кәріз тазар-
ту, құрылысы 970 млн. теңгені 
құрайтын Ақши  демалыс ай-
мағын электр желісімен 6300 
мегаваттық екі трансформа-
тор қондырғысымен қамтама-
сыз ету және 242 млн. теңгені 
құрайтын Көктұма  ауылының 
электр желісінің құрылысы, 
құны 1 млрд. 305 млн. теңгеге 
«Жалын» лагерін қайта жаңғыр-
ту және құрылысы 315 млн. 
теңгені құрайтын жағажай фут-
бол, волейбол, үлкен теннис 
алаңдарына жобалау сметалық 
құжаттары дайындалып, 2020 
жылы іске асыру жоспарымыз- 
да.

2020 жылы Ақши демалыс 
аумағында өз қаражаттары 
есебінен «Көктем Гранд» серік-
тестігі 1 млрд. 510 млн. теңгеге 
және «Гранд Вилл» серіктесті-
гі 2 млрд 950 млн. теңгеге де-
малыс орындарын салу, «Ту-
ран Экспресс Тур» серіктестігі 
266 млн. теңгеге жылжымалы 
демалыс орындарын орнала-
стыру, 1 млрд. 200 млн. теңге-
ге «Алакөл Ресорд» демалыс 
кешенін  кеңейту жұмыстарын 
жүргізу жоспарлануда. 

Қылмыс
Аудандық ішкі істер бөлімінің 

материалдық техникалық ба-
засы жылдан жылға нығаюда.  
Компьютерлік техника, оңтайлы 
және тұрақты байланыс жүйе-
лерімен қамтылған. 

Бөлім қылмыстың алдын алу 
және болдырмау жөнінде бел-
гіленген жұмыстарды атқаруда. 
2019 жылы ауданда 418 қыл-
мыс тіркеліп, қылмыстардың 
ашылуы 91%-ды құрады. 

Сельское хозяйство
Основной отраслью экономи-

ки региона является сельское 
хозяйство. По итогам 12 меся-
цев 2019 года в агропромыш-
ленном секторе произведено 
продукции на 41 млрд. 100 млн. 
тенге, что на 115,3 процентов 
больше по сравнению с 2018 го-
дом.  Индекс физического объе-
ма составил 103,7 %.

В районе из года в год увели-
чивается  площадь освоения по-
севных земель. В 2019 году по-
севами было охвачено 84667 га. 

Из них масличные культуры 
36195 га, зерновые 33294 га, 
кормовые 11778 га, картофель, 
овощи, бахчи 2594 га, сахарная 
свекла 800 га.

Стабильно  развивается и от-
расль животноводства. Приори-
тетом данной отрасли считается 
увеличение поголовья племен-
ного скота. В этих целях уделя-
ется большое внимание селек-
ционно-племенной работе. 

В текущем году введено в 
эксплуатацию предприятие по 
переработке мясной продукции 
общей мощностью 4000 тонн 
(ТОО«Кайынды», стоимость 835 
млн.тенге, 30 рабочих мест), от-
кормочная площадка на 1500 
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голов (стоимость 291,4 млн.тен-
ге, ТОО «Алаколь Флеш», 22 ра-
бочих места человека), конная 
ферма на 20 тыс. голов (56 ра-
бочих мест) ТОО «Алакөл асыл 
жылкысы» общей стоимостью 
988 млн.тенге.

Промышленность
По итогам 2019 года произве-

дено промышленной продукции 
на 10 млрд. 720 млн. тенге, ин-
декс физического объема соста-
вил 103,5%. 

В 2019 году введен в эксплуа-
тацию рыбоперерабатывающий 
завод ТОО «Голд Фиш» в Бес-
кольском сельском округе мощ-
ностью 1,5 тонны рыбной продук-
ции в день, где создано 30 новых 
рабочих мест.

Также на строительство доро-
ги по направлению  «Талдыкор-
ган – Калбатау - Усть-Камено-
горск»  введены в эксплуатацию 
3 завода по переработке асфаль-
тобетонного покрытия и 5 заво-
дов по производству щебня.

Инвестиции
В 2019 году в район привле-

чено инвестиций в размере 27 
млрд. 500 млн. тенге, индекс фи-
зического объема составил 113,5 
процента.     

Из них 21 млрд. 293 млн. тенге 

или 77,4 процента внебюджет-
ных средств.

Бюджет
По итогам 2019 года в бюд-

жет поступило  6 млрд. 308 млн. 
тенге, из них в республиканский 
бюджет перечислено 2308 млн. 
тенге, в местный бюджет -  4000  
млн. тенге.

Предпринимательство
Количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
в районе  составляет  3206 еди-
ниц. В местный бюджет поступи-
ло 1 млрд. 950 млн. тенге. Доля 
местного бюджета 51 процент.

По программе  «Дорожная 
карта бизнеса-2020» профинан-
сировано 20 проектов на сумму  
532,9 млн. тенге.

По итогам 2019 года объем  
розничного товарооборота  вы-
рос на 112,8 процента и составил 
21 млрд. 400 млн.тенге.

Строительство
По итогам 2019 года было вы-

полнено  строительство на сумму 
17 млрд. тенге  и  ИФО составил 
139,4%. 

Введено в эксплуатацию 11,5 
тыс. кв.метров жилья.

В рамках программы «Бақыт-
ты отбасы» 19 многодетных се-
мей получили жилье на сумму 

130,9 млн. тенге. Кроме того, 
малообеспеченным семьям с по-
мощью спонсоров были вручены 
ключи от 13 жилых домов.

В 2020 году планируется стро-
ительство инфраструктурных се-
тей трех 60-ти квартирных и пяти 
20-ти квартирных многоэтажных 
жилых домов и водопроводных 
сетей на 150 гектаров земельных 
участков, предназначенных для 
строительства индивидуальных 
жилых домов в городе Ушарал.

В рамках государственной 
программы «Нұрлы жер» бу-
дут построены два 20-ти и два 
60-квартирных многоэтажных жи-
лых дома. 

Коммунальная сфера
В рамках программы «Акбу-

лак»  в текущем году проведено 
строительство систем водоснаб-
жения в селах Казахстан и Жы-
ланды. 

В итоге обеспеченность цен-
трализованным водоснабжением 
составило 85,7 %. 

По автомобильным дорогам 
местного значения в 2019 году в 
9 населенных пунктах отремон-
тировано и сдано в эксплуатацию 
24 улицы, протяженностью 22 км.

В 2019 году  на реконструкцию 
дорог областного значения выде-

лено 713 млн.тенге и проведен 
средний ремонт автодорог Уша-
рал – Камыскала (6 км), Кабан-
бай – Коктума (4 км), подъезд к 
селу Кайнар (2,4 км).

В 2020 году планируется 
провести средний ремонт 23,5 
км автомобильных дорог сел 
Жыланды, Лепси, Кабанбай и 
города Ушарал.

В рамках программы "Раз-
витие регионов" проведен 
текущий ремонт спортивной 
площадки в селах Камыскала, 
Жанама, Кызылкайын и благо-
устройство парка в селах Жай-
пак, Коктума на сумму 43,9 млн. 
тенге.

Социальная сфера
Социальный блок вопросов  

для нас является одним из пер-
воочередных. Прежде всего – 
это сокращение безработицы 
и улучшение благосостояния 
населения. По итогам 2019 года 
открылись 3326 новых рабочих  
мест. 

С начала года адресная со-
циальная помощь назначена 
1136 семьям (5535 человек) на 
сумму 544,6 млн. тенге.

(Продолжение на 3стр).
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По программе «Развития 
продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства» 
по первому направлению на 
профессиональную подготовку 
направлено 420 человек. Из них 
292 человека закончили обуче-
ние и трудоустроены. 

По второму направлению 
развития предпринимательства 
было одобрено 43 заявки и был 
выдан кредит на сумму 149 млн. 
тенге.

По третьему направлению на 
общественные работы направ-
лены 436 чел., на социальные 
рабочие места 70 чел., и моло-
дежную практику 82 чел.

Образование
В районе имеются 44 обще-

образовательных школы, где 
обучаются 13080 учеников. В 19 
детсадах воспитываются 1595 
детей, в  33 мини -центрах  1056 
детей. 

Охват детей дошкольного 
возраста дошкольными учреж-
дениями составляет 100%.

ТЕЗИСЫ 
к отчету  акима  района  А. Жаканбаева для проведения 

встреч с населением округов  в январе 2020 года
(Окончание. Начало на 2 стр). В 2019 году в 2-х школах был 

проведен капитальный ремонт  
на сумму 963,6 млн.тенге. 

Прибывшим 31 специалисту в 
сфере образования было выдано 
по программе «С дипломом - в 
село» 6 млн. 842 тыс.тенге еди-
новременного подъемного посо-
бия и 8 специалистам 28 млн. 986 
тыс.тенге бюджетных кредитов 
на приобретение жилья.

Здравоохранение
В районе функционируют 42 

лечебно-профилактических уч-
реждения, в которых работают 
113 врачей и 563 сотрудника 
среднего медицинского персона-
ла.

С момента реализации госу-
дарственной программы «Ден-
саулық» постоянно развита ма-
териально-техническая база 
здравоохранения. В текущем 
году приобретено 7 единиц меди-
цинского оборудования на 159,3 
млн. тенге.

В рамках государственно-част-
ного партнерства в районной 
больнице установлена компью-

терная томография на сумму 499 
млн. тенге.

Прибывшим 7 специалистам 
в сфере здравоохранения было  
выдано по программе «С дипло-
мом в село»   1388 тыс.тенге еди-
новременного подъемного посо-
бия и 4 специалистам 15 млн. 62 
тыс.тенге бюджетных кредитов 
на приобретение жилья.

Культура, спорт и туризм
С начала  года дома культуры 

и клубы жителям района в соот-
ветствии с утвержденным планом 
оказывают культурно - досуговые 
услуги.

В районе функционирует 2 ста-
диона, 191 спортивный объект.   
В детско-юношеской спортивной 
школе  азы мастерства постига-
ют 1124 человека  по 10 видам 
спорта. 

В районе ведутся работы по 
развитию туризма. 

На побережье оз.Алаколь 
функционирует 244 объектов ту-
ризма, которые в день обслужи-
вают 23714 человек. В 2019 году 
на побережье оз.Алаколь введе-

но в эксплуатацию 35 объектов 
на 1291 место для приема тури-
стов, общая сумма инвестиций 
составила – 2,6 млрд.тенге. 

В 2019 году в сфере туризма 
число отдыхающих составило 1 
млн. 340 тыс. человек, оказано 
туристических услуг на сумму  
7351 млн.тенге. 

Строительство парка отдыха 
на берегу озера в с. Акши осу-
ществляется согласно графику.

Кроме того, подготовлены 
проектно-сметные документы на 
строительство централизованно-
го питьевого водоснабжения на 
2 млрд. 469 млн. тенге и канали-
зационные очистные сооружения 
на сумму 1 млрд. 821 млн. тенге, 
для обеспечения зоны отдыха 
Акши электрическими сетями и 
двумя трансформаторными уста-
новками на 6300 мегаватт сто-
имость строительства 970 млн. 
тенге, для обеспечения электро-
сетей в селе Коктума 242 млн. 
тенге, для реконструкции лагеря 
«Жалын», где отдыхают 720 де-
тей в одном сезоне на 1 млрд. 

305 млн. тенге, для строитель-
ства пляжного футбола, волей-
бола и большой теннисной пло-
щадки на 315 млн. тенге.

В 2020 году планируется 
строительство за счет соб-
ственных средств зоны отдыха 
«Коктем Гранд» на сумму 1,5 
млрд. тенге и «Гранд Вилл» на 
сумму 2,9 млрд. тенге. А так 
же размещение передвижных 
мест отдыха «Туран Экспресс 
Тур» на сумму 266 млн. тен-
ге и расширение зоны отдыха 
«Алаколь Ресорд» на сумму  
1,2 млрд. тенге.

Преступность
Ежегодно материально – тех-

ническая база отдела внутрен-
них дел района обновляется и 
проводятся профилактические 
мероприятия  по предупрежде-
нию криминогенной ситуации. 

По итогам 2019 года зарегист- 
рировано  418 преступлений. 
Раскрываемость составила  91 
процент. 

Дорогие и возлюбленные о Го-
споде братия и сестры,   жители 
района, праздник Рождества Хрис- 
това обновляет великую радость, 
возвещенную  когда-то ангелами 
пастырям Иудейского Вифлеема. 

О Его рождении за многие сотни 
лет по Божественному вдохнове-
нию свидетельствовали древние 
пророки. Ему надлежало избавить 
всё человечество  от разрушитель-
ного действия зла, которое поя-
вилось в тот момент, когда люди 
отвернулись от Бога и не поже-
лали исполнять установленный 
Им закон жизни. Его воплощение 
явилось актом безграничной Бо-
жественной любви не ограничи-
вающейся узким кругом родных, 
друзей и единомышленников, а  
распространялась и на тех,      кто 
Его  гнал, истязал и распинал. Все 
люди для Него были братьями и се-
страми, а вернее детьми,  которые 
потеряли истинный путь и которых 
Он пришёл спасти. 

В ночь Рождества Божественная 
любовь вошла в мир в образе Мла-
денца родившегося не в царских 
чертогах, а в убогой пещере, куда 
пастухи загоняют своих овец в не-
погоду. В этой картине Рождества 
заключена великая истина - мир 
спасёт не богатство, не сила, не 
власть, но любовь, в своей безза-

 С Рождеством 
Христовым

щитности и хрупкости, превыша-
ющая любую человеческую силу. 
Никакая общественная система 
не способна исключить страда-
ние из жизни, но даже самые тяж-
кие страдания и несовершенство 
общественных отношений могут 
исцеляться любовью и тепло-
той. Сегодня личное духовное 
совершенство приобретает зна-
чение огромной общественной 
ценности. Сердце, исполненное 
любви, сострадания, милосер-
дия, способно растопить лед в 
человеческих отношениях, иско-
ренить из этих отношений злобу, 
зависть, недоброжелательство и 
наполнить их светом, добром и 
правдой.   

В евангельском повествова-
нии о Рождестве говорится о 
волхвах. Они пришли издале-
ка, где никто не знал о Христе 
и Его Рождении. Это повество-

вание весьма важно для наших 
современников, которые также 
не знают о Спасителе и Его При-
шествии в мир. И как древние 
волхвы отправились в долгое 
странствование в поисках ново-
рожденного Христа, идя за путе-
водной звездой, так и мы, люди 
XXI века, обманутые и измучен-
ные, заведённые в тупик лож-
ным светом всевозможных звезд, 
должны вступить на путь истины 
и жизни, ведущий к рождённому 
Богомладенцу. Из ночи и тьмы 
собственной души мы должны 
пойти на свет Вифлеемской звез-
ды, из мрака и отчаяния - к свету 
любви, из холода и духовной скуд- 
ости - к теплу и радости, ибо Бо-
жественная любовь - это жизнь, 
свет и радость.

Сердечно поздравляю всех 
вас с праздником Рождества 
Христова и наступившим Новым 
годом!

Иерей АЛЕКСАНДР, 
настоятель Храма Казанской 

иконы Божией матери города 
Ушарал.

Начало праздничной Рождест-
венской  службы  6  января    в 
23-00. 7 января    Рождествен-
ский утренник для детей,  нача-
ло в 11-00.

Новый год – время подводить 
итоги, намечать планы и ставить 
новые цели. Поэтому в Лепсин-
ском филиале областной специа-
лизированной школы – интерната 
для одаренных в спорте детей  
состоялось торжественное меро-
приятие.  Спонсором награждения 
стал  председатель корпорации   
«ZHERSU»  Б.Оспанов.

«Жыл үздігі-2019»   прошло в за-
мечательной уютной  праздничной 
атмосфере и собрало множество 
положительных эмоций. А тем бо-
лее, что  в этот день чествовали 
лучших из лучших. 

 Открыл  торжество аким 
Лепсинского сельского округа  Са-
мат Копчикбаев. Он в своей речи 
особо отметил стремление моло-
дых к покорению вершин  и поздра-
вил воспитанников с высокими на-
градами.

Победы в спорте     

 В настоящее время по программе  Елбасы «Туған жер» 
благодаря спонсорству предпринимателей строятся 
спортивные комплексы в сельской местности. И это от-
радно. Ведь все мы родом из аула. Тем не менее, хоте-
лось бы отметить, что вплоть до сегодняшнего дня во 
многих селах отсутствуют спортивные секции. Актуаль-
ной остается и проблема с тренерами.  Однако, наш рай-
он  может похвастаться высокими показателями, ведь  
темпы роста в спортивной сфере радуют день ото дня.

 - Елбасы была  поставлена за-
дача — к 2021 году обеспечить 35% 
населения страны регулярными 
занятиями спортом, сегодня этот 
показатель в нашем районе высок 
и вы в их числе. Искренне желаю 
спортивной удачи, высоких резуль-
татов и триумфальных побед. Мы 
верим в вас!

 Далее директор  школы – интер-
ната  Сержан Умаров обратился к 
присутствующим. 

  -   В нашем учебном заведении 
воспитываются 123  ребенка. Каж-
дый из находящихся здесь, члены 
коллектива,  юные спортсмены сво-
им ежедневным трудом достигают 
колосальных успехов. И нынешний 
год стал для нас щедрым на вся-
ческие награды. Спорт- это сила, 
труд, терпение, а вы наши ученики  
показываете высокие результаты, - 

особо подчеркнул он.
 Затем он вручил  специаль-

ные награды и памятные подарки 
отличившимся  в году ушедшем 
ребятам. Так, среди них серебря-
ные и бронзовые призеры чемпи-
онатов  различного  уровня -
Д.Асланов,     Д.  Нуркасымулы, 
Е. Ермек, Т.Кайролда,  А.Мухтар-
гали,  И.Даутов, Р.Ким, А.Шакир,  
Қ.Саукынбек, Т.Омирсерик, М.  Бул-
кынбек,  С. Серикбеков,  Е. Тур-
сынбек, А.Ракишева, М.Айдар, 
Ш.Меден, А.Асылбекова, А.Кай-
раткызы, М.Рахымбек,  а также 
тренер отделения бокса Е.Жа-
нат.

  В рамках мероприятия также 
состоялся концерт, где прозвуча-
ли  патриотические песни и лю-
бимые композиции. 

В.АЛЕКСАНДРОВА.
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ауылдық округ әкімдері мен аудан әкімінің аудан 
тұрғындарымен өткізетін есепті кездесуінің

МЕДИА-ЖОСПАРЫ

р/н  «Алакөл» газетінің бетіне жария 
етілетін ақпараттар

Ақпаратты 
дайындау-

дың мерзімі

Газет бетіне 
жариялану-
дың мерзімі

Ақпаратты дайындау мен 
жария етуге 
жауаптылар

1. 2. 3. 4. 5.

1. Ауылдық округ әкімдерінің тұрғын-
дар алдында есепті кездесуді 

өткізудің жүйелі кестесі.

10.12.2019 ж 
дейін

06.01.2020ж Аудан әкімі аппараты, 
«Алакөл» газетінің 

редакциясы

2. Аудан әкімінің тұрғындар алдында 
есепті кездесуді өткізудің жүйелі 

кестесі.

10.12.2019 ж 
дейін

06.01.2020ж Аудан әкімі аппараты, 
«Алакөл» газетінің 

редакциясы

3. Барлық деңгейдегі әкімдердің 
жұмысы туралы тұрғындардың 
арыз-шағымдарын жинайтын 
арнайы жәшіктердің орналасу 

орындары туралы.

10.12.2019 ж 
дейін

06.01.2020ж Аудан әкімі аппараты, 
«Алакөл» газетінің 

редакциясы

4. «Алакөл» газетінің бетіне аудан 
әкімінің тезистерін жариялау.

30.12.2019 ж 
дейін

06.01.2020ж Аудан әкімі аппараты, 
«Алакөл» газетінің 

редакциясы

5. Ауылдық округ әкімдерінің тұрғын-
дар алдында есепті кездесулері 
туралы мақалалар.

Кездесу 
қорытындысы 

бойынша

Есепті кезең 
бойы

Ауылдық округ әкімдері, 
«Алакөл» газетінің 

редакциясы

6. Барлық деңгейдегі әкімдердің 
тұрғындар алдында есеп беруі 
кезінде айтылған ұсыныстарды 
жүзеге асыру іс-шараларының 

жоспары.

07.02.2020 ж 
дейін.

15.02.2020ж Аудан әкімі аппараты, 
«Алакөл» газетінің 

редакциясы

7. Барлық деңгейдегі әкімдердің 
тұрғындар алдында есеп беруі 
кезінде айтылған ұсыныстарды 
жүзеге асыру іс-шараларының 

орындалуы туралы.

Жыл бойы Тоқсан сайын Аудан әкімі аппараты, 
«Алакөл» газетінің 

редакциясы

8. «Әкімдердің есебі», «Отчеты аки-
мов» атты арнайы рубрикалар ашу

Есепті кезең 
бойы

Есепті кезең 
бойы

Ішкі саясат бөлімі,
«Алакөл» газетінің 

редакциясы

МЕДИА-ПЛАН
О проведении отчета акима района, а также акима города и акимов 

сельских округов в период
с 15 января по 7 февраля 2020 года

№ Информации которые будут  
объявлены на страницах газеты 

«Алакол»

Срок испол-
нения инфор-

мации

Срок объ-
явления на 
страницах 

газет

Ответственные за объявле-
ние и подготовку инфор-

мации

1. 2. 3. 4. 5.

1. Системная таблица акимов сель-
ского округа об отчетной встречи 

перед населением

До 10.12.2019 
года

06.01.2020 г Аппарат акима района, 
редакция газеты 

«Алаколь»

2. Системная таблица акима района 
об отчетной  встречи перед насе-

лением

До 10.12.2019 
года

06.01.2020 г Аппарат акима района, 
редакция газеты 

«Алаколь»

3. Размещение урн для обращение 
лиц по отзывам акимов всех 

уровней

До 10.12.2019 
года

06.01.2020 г Аппарат акима района, 
редакция газеты 

«Алаколь»

4. Объявить тезисы акима района на 
страницах газеты «Алаколь»

До 30.12.2019 
года

06.01.2020 г Аппарат акима района, 
редакция газеты 

«Алаколь»

5. Акимы сельских округов предо-
ставляют информацию перед на-
селением об отчетной встречи

По итоговой 
встрече

По отчетному 
периоду

Акимы сельских округов, 
редакция газеты 

«Алаколь»

6. План мероприятий, проводимый 
акимами всех уровней на отчетах 

перед населением

До 07.02.2019 
года

15.02.2020 г Аппарат акима района, 
редакция газеты 

«Алаколь»

7. Информация о выполненных 
предложениях высказанных перед 
населением акимами всех уровней

В течении года За каждый 
квартал

Аппарат акима района, 
редакция газеты 

«Алаколь»

8. Открыть специальную рубрику 
«Отчеты акимов»

По отчетному 
периоду

По отчетному 
периоду

Отдел внутренней политики, 
редакция газеты «Алаколь»

Үшарал қалалық және ауылдық округтерде халықтың ұсыныстарын, 
ескертулері мен пікірлерін жинауды қамтамасыз етуге, ақпарат жинауға 

арналған арнайы жәшіктердің орнатылу орны  туралы
 МӘЛІМЕТ

№ Округтер Орнатылған орны
1 Үшарал қалалық 

округі

Үшарал қаласы әкімі аппараты ғимаратының І-ші қаба-

тында
2 Бескөл ауылдық 

округі

Бескөл ауылдық округі әкімі  аппараты ғимаратының 

дәлізінде 
3 Ақтүбек ауылдық 

округі

Ақтүбек ауылдық әкімі аппараты ғимаратының  сыртын-

да
4 Ынталы ауылдық 

округі

Ынталы ауылдық әкімі  аппараты ғимаратының дәлізін-

де 
5 Жанама ауылдық 

округі

Жанама ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының 

кіре берісінде 
6 Еңбекші ауылдық 

округі

Еңбекші ауылдық  әкімі аппаратының дәлізінде 

7 Жағатал ауылдық 

округі

Жағатал  ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының  

кіре берісінде 
8 Арқарлы ауылдық 

округі

Арқарлы орта мектебі ғимаратында

9 Қайнар ауылдық 

округі

Қайнар ауылдық әкімі аппараты ғимаратының кіре 

берісінде 
10 Жайпақ ауылдық 

округі

Жайпақ  ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының  

кіре берісінде
11 Қызылащы ауылдық 

округі

Қызылащы ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының  

кіре берісінде
12 Ырғайты ауылдық 

округі

Ырғайты ауылдық округі әкімі ғимаратының дәлізінде 

13 Достық ауылдық 

округі

Достық ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының кіре 

берісінде 
14 Қамысқала ауылдық 

округі

Қамысқала ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының  

кіре берісінде
15 Қабанбай ауылдық 

округі

Қабанбай ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының  

кіре берісінде
16 Сапақ ауылдық 

округі

Сапақ ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының  кіре 

берісінде
17 Тоқжайлау ауылдық  

округі

Тоқжайлау ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының  

кіре берісінде
18 Үшбұлақ ауылдық 

округі

Үшбұлақ ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының  

кіре берісінде
19 Ақжар ауылдық 

округі

Ақжар ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының  кіре 

берісінде
20 Теректі ауылдық 

округі

Теректі  ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының  

кіре берісінде
21 Екпінді ауылдық 

округі

Екпінді ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының  кіре 

берісінде
22 Жыланды ауылдық 

округі

Жыланды ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының 

кіре берісінде
23 Көлбай ауылдық 

округі

Көлбай ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының кіре 

берісінде
24 Лепсі ауылдық 

округі

Лепсі ауылдық округі әкімі аппараты ғимаратының кіре 

берісінде

Аудан әкімі Ә.Жақанбаев аудан халқы алдындағы есебінің  
2020 жылғы кездесу 

КЕСТЕСІ

ГРАФИК
отчетных встреч акима района А.Жаканбаева 

с населением в 2020 году
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Аудан әкімінің, сондай-ақ Үшарал қаласы және ауылдық  округ 

әкімдерінің 2020 жылы тұрғындар  алдында есеп беру кездесулерінің
                                           ЖҮЙЕЛІЛІК КЕСТЕСІ

ГРАФИК
отчетных встреч акима района, а также акима города и акимов 

сельских округов с населением в 2020 году 
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Құжат жоғалту

Нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша ауданда 
жүйелі жұмыстар атқарылуда. 

Жыл басынан жұмыспен қамту-
дың белсенді шараларына 2686 
азамат тартылып, олардың 1667-сі  
жұмысқа орналасты.

Бағдарламаның бірінші бағыты-
мен 420 азамат қысқа мерзімді 
кәсіптік оқуға жіберіліп, олардың 
365-і немесе 86,9%  тұрақты жұмыс-
қа тұрғызылды.

Бағдарламаның екінші бағытын-
дағы «Бастау – Бизнес» жобасы 
арқылы аудандық «Атамекен» кәсіп-
керлер палатасы арқылы 240 
адам кәсіпкерлік негіздеріне оқуға 
жіберіліп,  барлығы  оқуларын   аяқ-
тады. 43 азамат әртүрлі мақсатта 
181 млн. 560 мың теңге несие алды 

Жаңа бизнес идеяларды іске 
асыруға арналған мемлекеттік 
грант 165 адамға  75 млн. 743 мың
теңгеге    берілді.  Оның  ішінде:  100
айлық есептік көрсеткіш мөлшерін-
де 30 адамға 7 млн. 568 мың теңге, 

«Тұлпарда да тұлпар бар, 
қазан аты бір бөлек, Жігітте 
де жігіт бар, азаматы бір 
бөлек», -деген сөз аудандық 
орталық аурухананың хирург 
маманы Жантеев Ержігіт 
секілді азаматтарға қаратылып 
айтылғандай.

Өзінің адал еңбегі, маңдай 
терімен мақсатына жеткен  найза-
ғай намысты, ер рухты жандар 
болады.  Сондай адамдар елінің 
еңсесін көтеріп, жығылғанға тіреу, 
жылағанға демеу болады. 

Бүгінгі менің кейіпкерім, 
осынау мақалама негіз болып 
отырған Ержігіт Жантеев те қай 
жағынан алып қарасаңыз да ауыз 
толтырып айтуға тұрарлық азамат.

Жақында ойламаған жерден 
көк етім жыртылып, ауруханаға 
түстім. Бірінші Аллаға сыйынсақ, 
екінші дәрігердің әр сөзінен 
шипа іздедім. Бағыма қарай 
емдеуші дәрігерім өз ісінің білгірі, 
тәжірибесі толысқан жігіт екен. 
Ақкөңіл де ашық азаматтың 
адамдық қасиетіне тәнті болдым. 
Ұлы ғалым Ибн-Сина: «Дәрігердің 
үш қаруы болу керек. Бірі - пышақ, 

Антына адал 
азамат

екіншісі - шөп, үшіншісі – сөз»,- деп 
айтқан еді. Міне осы үш қаруды 
да ұтымды, орынды пайдалана 
білген хирург Ержігіт Болатұлы мен 
Жандос     Қасымханұлы   бастаған
медбикелер  Салтанат, Қымбат, Лю-
ба,  Гүльмира,  Маржан,  Алтынай,
Балсая, Айданаға алғысым шексіз.  
Аттары аталған ақ халатты абзал 
жандар берген антына адамдық 
тұрғыдан қарап, көмек сұрап 
келген науқастарға жылы лебізбен, 
биязылықпен қарап, әр сөзімен 
жаныңды да, тәніңді де емдеп 
отырды.

Аурухана ішінде орналасқан 
дәріхана меңгерушісі Майра Алпыс-
пайқызы науқастарға керек дәрі- 
дәрмегін, жарақатын таңатын 
дәкемен уақытылы қамтамасыз 
етіп, палатаны аралап, науқастың 
тезірек  жазылуына  үлкен   септігін
тигізеді. Ол деген  Майра қарында-
сымыздың берген антына  адалды-
ғын, адамдық қасиетінің жоғары 
екенін көрсетеді.

«Ауырудың емі - саудың сәлемі» 
демекші, дәрігер Ержігіт Болатұлы 
және сол бөлімнің медбикелері 
жылы сөзімен, жөнді жауабымен-ақ 

сырқаттан айықтырып жібергендей.
Елінің тоңғанына қарамай, өзінің 

тойғанына мәз болып жүргендер 
де баршылық мына қоғамда. 
Солармен салыстыра келгенде 
Ержігіт жауапты да сауапты істер 
жасап жүр деуге толықтай негіз бар. 

«Құдай бергенге береді» дейді. 
Сіздің осындай алаңсыз еңбек 
етуіңізге рухани демеуші болып, 
жанұяңыздағы жылылықты сақтап 
отырған асыл жарыңыз Феруза- 
мен бірге баянды да бақытты 
ғұмыр кешіңіз. Ұл-қыздарыңыздың 
қуанышы  көп  болсын. Қара шаңы-
рағыңыздың  иесі  болатын  ұлыңыз
өзіңіздей ұлағатты жанға айналсын.
Ұрпағыңыз жаныңызға шуақ, бойы- 
ңызға куат сыйласын. Көргеніңізден 
көреріңіз, халыққа бергеніңізден 
береріңіз көп болсын. Жаңа жылда
жаңа  биіктерге  көтеріліп,  медици-
нада көптеген шыңдарды бағынды-
рыңыз.
Ержігіт Болатұлы Жантеевсің,
Азамат Гипократқа ант беріпсің.
Ақкөңіл, ақ халатты, абзал адам,
Алакөл аспанында жарқ етіпсің.

Алғыс ап, көмек сұрап келгендерден,
Дәрежең көтеріліп төккен терден.
Халықтың қалаулысы бол Ереке!
Сүрінбей өмір атты өткелдерден! 

Ізгі ниетпен: 
Екпінді ауылынан 
Б.ЗӘУРЕНБЕКОВ.

Жұмыс жүйелі
200 айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде 135 адамға 68 млн. 
175 мың теңге.

Бағдарламаның үшінші бағыты 
бойынша жастар практикасына 
жоспарланған  78 жас маманның 
орнына 87 жіберілді  немесе  жос-
пар 111,5% орындалды. Мерзімі 
аяқталған 78 жас маманның 66-сы 
тұрақты  жұмысқа   орналастырыл-
ды немесе 84,6% құрады. 

Әлеуметтік жұмыс орындарына 
18     жұмыс   беруші  мекемеге  52
адамның  орнына  73  адам жібері-
ліп, жылдық жоспар 140,3% 
орындалды. Барлығы тұрақты 
жұмысқа орналастырылды.

Қоғамдық жұмыстарға жіберуге 
жоспарланған 300 адамның 
орнына 429 азамат тартылып, 
жоспар 142,6% құрады. Барлығы 
жұмыстарын аяқтап, 200 адам жұ- 
мысқа  орналасты  немесе  46,6% 
болды.

Л.ҚОСАНТАЕВА, 
аудандық халықты 

жұмыспен қамту орталығының 
директоры.

В период с 13 сентября по 
24 декабря  ушедшего года на 
базе войсковой части 2484 был 
организован учебный процесс 
"Осень - 2019". В период 
обучения молодые солдаты со 
всех  регионов  нашей  необъят-

 Экзамены воинов  
ной Родины с рвением изучали 
азы военной науки.

Три месяца обучения в 
учебно-тренировочном центре  
пролетели, как один день.  А в 
завершение бойцы   показали  по-
лученные знания на  выпускных 

экзаменах.
В период с 18 по 20 декабря 

молодые солдаты на практике 
сдавали зачеты по предметам 
обучения.  Особое  место заняли
тренировки  по боевому  гранато-
метанию и борьбе с бронирован-
ными  целями.

Надо сказать, что молодежь 
не подвела и успешно сдала 
экзамен на мужество.

И в преддверии нового года  
состоялся  долгожданный выпуск 
учебного центра.

На митинге, посвященному  
данному торжеству, было сказано 
очень много теплых слов и  
благодарностей администрации 
учебного центра.

По  традиции, солдаты  с осо-
бым трепетом  получили кольца 
от гранат, которые они метали в 
конце обучения. 

В добрый путь уважаемые 
защитники Отчизны. Граница вас 
ждет с надеждой и верой.

     А.НУРПЕЙСОВА, 
заведующая библиотеки 

в\ч 2484.

Лёд на реках района  в период 
с ноября до середины января, то 
есть до наступления устойчивых 
морозов, непрочен. Скрепленный 
вечерним или ночным холодом, 
он еще способен выдерживать 
небольшую   нагрузку,   но   днём,
быстро нагреваясь от просачива-
ющейся через него талой 
воды, становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину. По- 

Осторожно, 
тонкий лёд!

настоящему крепких морозов 
еще не было и лёд на водоемах    
– 3-5 см. А выходить на  него 
можно при условии, если его 
толщина достигла не менее 10 
см.

Лёд может быть недостаточно 
прочен и, находясь на нём, 
человек рискует в любой момент 
провалиться в холодную воду. 

Соблюдайте правила поведе-
ния, изучайте основные способы 
спасения человека, который 
провалился под   лёд. Тогда, 
при необходимости, вы сможете 
уберечь себя от беды и помочь 
спасти жизнь другому.

А. ТОКБУЛАТОВ, 
руководитель 
Алакольского

  ПЭО  ГУ «Казселезащита». 

2013 жылы аудандық жер қатынастары бөлімінен Ахметова Роза 
Галимжановнаның атына берілген №1041182, кадастрлық нөмірі  03-
271-005-2337  жерге   жеке  меншік  құқығын беретін акт жоғалуына 
байланысты жарамсыз  деп  танылсын.

Қазақстан  Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрінің 2017 жылғы 31 тамыздағы «Кедейшілік шегінің мөлшерін 
айқындау туралы» № 290 бұйрығына өзгеріс енгізілуіне байланысты,              
2019 жылғы 1 сәуірден бастап – атаулы әлеуметтік көмекті 
тағайындау үшін жүгіну тоқсанының алдындағы тоқсанға есептелген 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70 пайызы мөлшерінде тиісті қаржы 
жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен бекітілген 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің мөлшерінен 70 пайыздан төмен 
болмайтын мөлшерде айқындалады. 

Осыған сәйкес Алматы облысы бойынша 2020 жылдың I 
тоқсанына кедейлік шегінің мөлшері 21505 теңге (30721 х 70%). 

2020  жылдың I тоқсанына мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті 
тағайындау кезінде осы көрсеткіштер негізге алынып, есептеледі. 

Аудандық жұмыспен қамту және
 әлеуметтік бағдарламалар бөлімі.

Аудан тұрғындарының назарына!

Оқырман назарына!
Газетіміздің келесі саны 18 қаңтарда жарық көреді.

Редакция алқасы.

Ауа райының салқындап, 
тұрғындардың пештерді дұрыс 
пайдаланбау салдарынан 
жазатайым оқиғалар саны 
артып және адам қазасы орын 
алады. 

Көпшілік жағдайда тұрғындар 
жылыту құралдарын қолдану 
кезінде қарапайым қауіпсіздік 
ережелерін сақтай бермейді. 
Бұндай оқиғалар негізінде от жағу 
маусымы басталған шақта жиі 
болады. 

Ауада    отынның  толық   жан-
бауы кезінде иісті газ пайда 
болып, пештегі түтін шығу жолын 
алдын ала жабу кезінде улану 
туындайды. Жанбаған көмір 
көмірқышқылымен әрекеттеседі 
және улы газ шығады.

Улы газбен уланудың өзге 
де себептері: пешпен жылыту 
жүйесіндегі ережелердің өрескел 
бұзылуы (пештің жаппасын  
уақтылы емес жабу, отын салу 

Улы газдан сақтан
жеріне жеткіліксіз ауа келу, түтін 
тартымы шамалы), пеш және түтін 
шығу орнының ақаулы жұмыс 
жасауы (пештің құрылысында 
жарықшалардың пайда болуы, 
түтін шығу орнының жабық қалуы). 

Улы газдың аса қауіптілігі - түсі 
мен исінің жоқтығы. Уланудың 
белгілерін (симптомдарын) анықтау 
қиын. Бір ғимараттағы барлық 
адамдарда бірдей симптомдардың 
пайда болуы, улы газбен улану 
уақытын белгілеуге мүмкіндік 
береді.  

Көміртек  тотығының  аз шоғыр-
лануы кезінде уланудың алғашқы 
белгілері байқалады, яғни: көзден 
жас ағу, бас ауруы және бас айналу, 
әлсіздік және жүрек айну, құрғақ 
жөтел, сананың шатасуы, көру 
және есту елестерінің болуы. Улану 
симптомдарын сезінген кезде  
дереу сыртқа шығу қажет. 

Улы газбен улану, ұзақ уақыт 
жұмыс жасап тұрған автомобильде 

(шығару газдың жиналуынан) және 
өрт ошағында ұзақ уақыт болған 
кезінде орын алуы мүмкін.

Ауыр жағдайларда жүректің 
тоқтауы да ықтимал. Зардап 
шеккен адамды дереу ауруханаға 
жеткізу қажет. 

Дәрігер келгенше науқасты таза 
ауаға шығару керек, бұл ауруханаға 
жеткізгенге дейінгі көрсетілетін 
негізгі көмек. Кейін стационарда 
оттегімен ингаляция жасалады, 
аппаратпен жасанды  тыныс алу 
өткізіледі, ағзаның зардап шеккен 
жүйелердің  тіршілік   әрекетін   қал-
пына   келтіретін  құралдар   қолда-
нылады.

Аудан тұрғындарын адам 
қазасына жол бермеу үшін газбен, 
сұйық және қатты отынмен жұмыс 
жасайтын пештер мен жабдықты 
пайдалану  кезінде  қауіпсіздік  ере-
желерін қатаң сақтауға шақырамыз.

Ғ.МУСТАФИН,
аудандық ТЖБ бастығы, 

азаматтық қорғау майоры.


