ҚҰРМЕТТІ ОСКАРОВКАЛЫҚТАР!

УВАЖАЕМЫЕ ОСАКАРОВЦЫ!

Сіздерді Осакаров ауданының кұрылғанына 70 жыл
толуымен ыстық сезіммен жэне шын жүректен құттықтаймын.
1940 жылы құрылған сіздің еңбеккер аудан Қарағанды
облысында ерекше орын алады, оның жылнамасына
көптеген жарқын есімдерді қосты.
Ауданның ғажап ісі мен жасампаздығында ауданның
өмірбаянына өз есімдерін қосып жазған соғыс және еңбек
ардагерлерінің, тың көтерушілердің, сіздердің барлықтарыңыздың үлестеріңіз өлшеусіз.
Ауданда 7 Социалистік Еңбек Ері еңбек етті, 50-ден
астам адам Ленин орденімен марапатталды, жүздеген
еңбек озаты ордендер мен медальдарға ие болды. Сіздің
ауданның еңбеккерлері ауыл шаруашылығы өндірісін
және халық шаруашлығының басқа да саласын өркендетуде елеулі нәтижелерге қол жеткізді.
Қазіргі Осакаров ауданы - ауыл шаруашылығы
өнімдерінің ірі өндірушісі. Осы жетпіс жылдың ішінде
сіздердің аудандарыңыздан облыстық және аудандық
дәрежедегі жүздеген талантты басшы, еңбеккер және
риясыз адал диқандар мен мал өсірушілер, басқа да
мамандықтар мен кәсіптің адамдары шықты.
Осакаров ауданы тұрғындарының өздерінің даңқты
еңбек дәстүрлерін жалғастыра отырып, Қарағанды
облысының және Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуына сүбелі үлес қосып отырғандығын атап өтудің өзі бір ғанибет.
С. АХМЕТОВ,
Қарағанды облысының әкімі.

Горячо и сердечно поздравляю вас с 70-летием со дня
образования Осакаровского района!
Созданный в 1940 году ваш район-труженик занимает
особое место в Карагандинской области, вписал много
славных страниц в ее летопись.
В делах и свершениях района неизмерим вклад ветеранов войны и труда, первоцелинников, всех вас, вписавших
свои имена в биографию района.
В районе работало 7 Героев Социалистического Труда,
более 50 человек награждены орденами Ленина, сотни
передовиков труда удостоены орденов и медалей. Тружениками вашего района достигнуты большие результаты в
развитие сельскохозяйственного производства и других
сфер народного хозяйства.
Сегодня Осакаровский район - крупный производитель сельскохозяйственной продукции. За семь десятилетий из вашего района вышли сотни талантливых руководителей областного и республиканского уровня, трудолюбивых и бескорыстных хлеборобов и животноводов,
людей других специальностей и профессий.
Отрадно отметить, что осакаровцы, продолжая
свои славные трудовые традиции, вносят достойный
вклад в социально-экономическое развитие Карагандинской области и Республики Казахстан.

С. АХМЕТОВ
Аким Карагандинской области

2010 жылы Осакаров ауданы өзінің мерейтойын
атап өтеді. 70 жыл бұрын Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі
Президиумының Жарлығымен Қарағанды облысының аумағында біздің аудан құрылды. Бұл, сөз жоқ,
аймақ тұрғындары үшін де, бүкіл Қарағанды облысы
үшін де үлкен маңызы бар оқиға.
Жеті онжылдық, тарихи өлшеммен алғанда,
азғантай мерзім. Бірақ, ауданның пайда болу,
қалыптасу жэне даму кезеңінде осында өмір сүрген
адамдардың, ұрпақтардың тағдырына қатысты
қаншама оқиға өтті.
Ауданның даму жылнамасы ауқымды да көп
қырлы. Ол соғысқа дейінгі қалыптасу, қаһарлы соғыс
жылдарын, тың игеру, дамыған социализм орнату
кезеңін жэне тэуелсіз Қазақстан жағдайындағы даму
дәуірін қамтиды.
Аудан дамуының осынау кезеңдерінде тұрғын
үйлер, ауруханалар, мектептер, мәдениет үйлері,
ауыл клубтары мен кинотеатрлар салынды. Тұрғындар саны да еселеніп өсті.
Үш онжылдықта көп өзгеріс болды. Қазір
Осакаров ауданы Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә.Назарбаев жүргізіп отырған әлеуметтік-экономикалық реформаны сәтті жүзеге
асырудың көрнекті үлгісі болып табылады.
Мемлекет басшысы һәм Ұлт көсемінің тапсырмаларын орындай отырып аудан жетекшілері өңір
тұрғындарының жемісті еңбектеніп, қолайлы өмір

В 2010 году Осакаровский район отмечает свой
юбилей. 70 лет назад Указом Президиума
Верховного Совета Казахской ССР на территории
Карагандинской области был образован наш район.
Это, безусловно, событие большого значения как
для жителей нашего региона, так и для всей Карагандинской области.
Семь десятилетий по историческим меркам срок
небольшой. Но сколько событий, человеческих
судеб, поколений связано за этот период с рождением, становлением и развитием района.
Летопись развития района обширна и многогранна. Она включает в себя период довоенного становления, суровые военные годы, послевоенный этап,
времена построения развитого социализма, развитие
в условиях независимости суверенного Казахстана.
На всех этих этапах жизни района строились
жилые дома, больницы, школы, Дома культуры,
сельские клубы и кинотеатры. Динамично росла и
численность его жителей.
За семь десятилетий многое изменилось. Сегодня
Осакаровский район является наглядным примером
успешной реализации социально-экономических
реформ, проводимых Президентом Республики
Казахстан Н. А. Назарбаевым.
Выполняя поручения Главы государства, руководство района делает все необходимое, чтобы жители
района могли плодотворно трудиться и комфортно

сүруі үшін барлық мүмкіндікті жасайды. Қазір жаңа
үйлер, білім беру және денсаулық сақтау мекемелері
тұрғызылуда. Елді мекендер абаттандырылып,
жолдар, алаңдар мен көшелер жөнделуде. «Жол
картасы» бағдарламасы жүзеге асырылуда.
Дегенмен, басты қаһармандар - ауданды тұрғызып,
дамытқан, өз істерінің оң екеніне күмәнсіз сеніп,
күш-жігерін, денсаулығын аямай жұмыс атқарған
адамдар.
Осакаровтықтар - нағыз жұмыскерлер, өз аудандарының патриоттары. Олар қашанғы жасампаздық
қалыптарынан жазбай, тындырымды еңбектерімен
өмірлеріңізді сәулетті де дәулетті етеді.
Жанқиярлық еңбектеріңіз үшін зор алғыс!
Ауданымыздың мерейтойымен шын жүректен
құттықтаймын!
Р. ӘБДІКЕРОВ
Осакаров ауданының әкімі

жить. Возводятся новые дома, учреждения образования и здравоохранения. Благоустраиваются населенные пункты, ремонтируются дороги, площади и
улицы. Реализуется программа «Дорожная карта».
И все же главные герои района - это прежде всего
люди, чьими руками он строился и развивался,
которые работали не жалея сил, здоровья и были
убеждены в правоте своего дела.
Осакаровцы - это настоящие труженики, патриоты
своего района, которые, как и в былые времена,
ежедневным созидательным трудом делают вашу
жизнь еще краше и благополучнее.
Благодарю вас за самоотверженный труд. Сердечно поздравляю вас с юбилеем нашего района.
Р.АБДИКЕРОВ
Аким Осакаровского района

Елбасы Н.А. Назарбаев Осакаров ауданының диқандарымен бірге.
Президент РК Н.А. Назарбаев с хлеборобами в Осакаровском районе.

Облыс әкімі С. Ахметов аудандық ауруханамен танысуда.
Аким Карагандинской области С. Ахметов знакомится с районой больницей.

БІЗДІҢ ЕСТЕЛІПМІЗ
65 жыл бұрын Ұлы Отан соғысы аяқталды. Отан
қорғау майданына 6 мыңнан астам осакаровкалық аттанса, 3842 есім мемориалдық тақталар мен ескерткіштерге
мәңгілікке жазылды.
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы теңдессіз ерлігі
үшін жерлесіміз, Қызыл Армия қатарына шақырылғанша
Батпақ аулында жұмыс істеген Иван Кириллович Паньков
1944 жылы Кеңес Одағының Батыры атағын иеленді.
Осакаров жерінің тумасы Иван Ильич Корнеевке де
1945 жылы Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
Соғыс алдында Осакаров темір жол станциясында
және Осакаров мұнай базасында жұмыс істеп, осы ауданнан майданға шақырылған Федор Антонович Белов үш
дәрежелі Даңқ орденінің толық иегері болды.
Артиллерия қаруының командирі, осакаровкалық
Владимир Ильич Греченюк «Ерлігі үшін» медалімен 5
мәрте марапатталды.
Майдан даласында көрсеткен ерлігі, бейбіт еңбектегі
үздік табыстары, қағам өміріне белсене араласқаны және
Жеңістің 50 жылдығына орай осакаровкалық соғыс және
еңбек ардагері Алексей Карпович Кулаковқа Қазақстан
Республикасының жоғары дәрежелі мәртебесі—«Халық
Қаһарманы» атағы берілді.
Аудан батырларының ерлігі Қаһармандар аллеясына
олардың барельефтерімен мәңгілікке айшықталды. Ол
2006 жылдың 9 мамырында, Ұлы Отан соғысындағы
Жеңістің 60 жылдығына орай Осакаров кентіндегі «Азалы
ана» мемориалдық кешенінде ашылды. Ерлер есімі,
сондай-ақ, қаза тапқан жауынгер-жерлестер ескерткішіне
жазылған. Мұражайлар мен ерлік даңқы бұрыштарындағы жәдігерлер де жерлестеріміздің соғыстағы ерлігін паш
етеді.
2005 жылы Оқушыларға қосымша білім беру орталығы аумағында ауданның Пионерлер үйін 40 жыл бойы
басқарып келе жатқан соғыс және еңбек ардагері, Қазақ
КСР еңбек сіңірген мұғалімі, Осакаров ауданының
Құрметті азаматы Николай Федорович Воронинге кеудемүсін қойылды.
Аға ұрпақтың ерлігі жастар арасында көрініс берін
келеді. Аудан оқушылары бірнеше жыл қатарынан
облыстық және республикалық әскери-патриоттық
слеттерде жеңімпаз һәм жүлдегер болып келеді.
Әскери-патриоттық тәрбие аудан ардагерлерінің 1987
жылы құрылған Кеңесінің ең басты тақырыптарының
бірі.

НАША ПАМЯТЬ
65 лет назад окончилась Великая Отечественная
война. Более 6 тысяч осакаровцев ушли на фронт защищать Родину, имена 3842 увековечены на плитах мемориалов и памятных обелисков.
За ратные подвиги в годы Великой Отечественной
войны наш земляк, работавший до призыва в Красную
Армию в селе Батпак, Иван Кириллович Паньков в 1944
году был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза.
В 1945 году уроженец осакаровской земли Иван Ильич
Корнеев был также удостоен высокого звания Героя
Советского Союза.
Работавший в предвоенные годы на железнодорожной
станции Осакаровка и Осакаровской нефтебазе, призванный на фронт из нашего района Федор Антонович Белов
стал кавалером ордена Славы всех трех степеней.
Командир артиллерийского орудия осакаровец
Владимир Ильич Греченюк был награжден пятью медалями«3а отвагу».
За проявленную на полях сражений воинскую доблесть, послевоенные трудовые заслуги, активную общественную деятельность и в связи с 50-летием Победы
высшей степени отличия Республики Казахстан - звания
«Халық Қаһарманы» был удостоен ветеран войны и труда
нашего района Алексей Карпович Кулаков.
Память о героях района увековечена их барельефами
на Аллее Героев, которая была открыта в год 60-летия
Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2006 года у
мемориального комплекса «Скорбящая мать» в пос.
Осакаровка. Имена героев также запечатлены на обелисках погибшим воинам-землякам. Экспозиции музеев и
уголков боевой славы рассказывают о подвигах воиноводносельчан в годы войны.
В 2005 году на территории Центра дополнительного
образования школьников установлен бюст ветерана
войны и труда, заслуженного учителя Казахской ССР,
почетного гражданина Осакаровского района Николая
Федоровича Воронина, который 40 лет возглавлял районный Дом пионеров.
Героические подвиги старшего поколения живут и
находят продолжение среди нашей молодежи. На протяжении ряда лет учащиеся района становятся победителями и призерами областных и республиканских военнопатриотических слетов.
Военно-патриотическое воспитание является одним
из главных в работе районного Совета ветеранов, созданного в 1987 году.

ЖҰМЫС ОРНЫМ - ОСАКАРОВ АУДАНЫ
Осакаров ауданы көмірімен, астығы және сүтімен ғана
даңқты емес. Мұнда әр алуан меншік түріне қатысты
ондаған ірі және шағын кәсіпорындар шоғырланған.
Сонау 1931 жылы темір жол станциясы қызметке
кірісіп, жиһаз және музыка аспаптары комбинаты құрылды.
1951 жылы құрылған автобаза одан кейін бірнеше
өзгеріске ұшырады. 1957 жылы жол-құрылыс техникасын
жөндеу зауыты іске қосылды. Осыдан жарты ғасыр бұрын
Осакаров элеваторының бірінші кезегі пайдалануға
берілді. Бірнеше мәрте облыстық, республикалық социалистік жарыста жеңімпаз болған ұжым 1964 жылы аудан
кәсіпорындарының ішінде бірінші болып Қазақ КСР
Алтын Құрмет кітабына енгізілді.
Осакаров жол-құрылыс техникасын жөндеу және
Пионер жөндеу-механикалық зауыттарының өнімдері
сұранысқа ие болды.
Ауданның экономикалық дамуына автомобильшілер,
байланысшылар мен жолшылар үлес қосты.
Жұмысшылар қатарын СКТУ-87 және ҚКТУ-1-дің
алуан мамандық иеленген түлектері толықтырып отырды.
Қазіргі таңда елді мекендерді абаттандыру, ауыз сумен
қамту, автомобиль жолдарын жөндеу жұмыстарын ДЭУ-2,
«Жәрдем» және «Тазалық» КМК ұжымдары орындайды.
Тоқсаныншы жылдардың басында мемлекеттік
меншікті жекешелендіру үдерісі басталып, алғашқы
кәсіпкерлер пайда болды. 15 жылдың ішінде аудандық
бизнес айтарлықтай дамыды. Тіркелген шағын бизнес
субьектісі 1446 болса, оларға 3,5 мыңнан астам адам
қамтылған. Орта және шағын бизнес субьектілерінің
негізгі бөлігін сауда және шаруа қожалықтары құрады.
Олар жылына 6 миллиард теңгеден астам қаржының
тауарын өндіріп, қызметін көрсетеді.
Аудан кәсіпкерлерінің 2010 тамызда өткен форумы
2020 жылға дейінгі дамудың Стратегиялық жоспарын
орындау мәселесін және «Бизнестің жол картасы 2020»
бағдарламасын қарастырды.

РАБОЧАЯ ПРОПИСКА - ОСАКАРОВСКИЙ РАЙОН
Не только углем, зерном и молоком славен Осакаровский район. Здесь расположены десятки больших и малых
предприятий различных форм собственности.
В далеком 1931 году начала функционировать железнодорожная станция, были созданы мебельный и музыкальный комбинаты.
В 1951 году открывается первая автобаза, которая
впоследствии пережила несколько преобразований. С
1957 года работал завод по ремонту дорожностроительной техники. 50 лет назад была пущена в
эксплуатацию первая очередь Осакаровского элеватора,
коллектив которого неоднократно выходил победителем
республиканского и областного социалистического
соревнования, а в 1964 году первым среди предприятий
района был занесен в Золотую Книгу Почета Казахской
ССР.
Большим спросом пользовалась продукция Осакаровского завода по ремонту дорожно-строительной техники,
Пионерского ремонтно-механического завода.
Свой вклад в экономическое развитие района вносили
автомобилисты, связисты и дорожники.
Пополнение рабочих рядов своими выпускниками,
овладевшими разными профессиями, обеспечивали
СПТУ-87иГПТУ-1.
В настоящий период большой объем работы по
благоустройству населенных пунктов, обеспечению
питьевой водой, ремонту автомобильных дорог выполняют коллективы ДЭУ-2, КГП «Жардем» и «Тазалык».
В начале 90-х годов начался процесс приватизации
государственной собственности, стали появляться первые
предприниматели. За 15 лет существования районный
бизнес сделал значительный рывок вперед. Количество
зарегистрированных субъектов малого бизнеса составляет 1446 единиц, в которых задействовано более 3,5 тысячи
человек. Основную часть субъектов малого и среднего
бизнеса составляют объекты торговли и крестьянские
хозяйства. Ежегодно субъектами малого бизнеса выпускается продукции и оказывается услуг на сумму более 6
млрд. тенге. Состоявшийся в августе 2010 года первый
форум предпринимателей района рассмотрел вопросы
реализации Стратегического плана развития до 2020 года
и программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨРІСТЕУДІҢ НЕГІЗІ

ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Бүгінгі таңда ауданның экономикалық негізін екі жүйе
құрушы өнеркәсіп орны - «Қазақмыс» корпорациясының
«Молодежный» көмір разрезі мен «Қ.Сәтбаев атындағы
канал» РМК қалыптастырады.
Аудандағы аса ірі кәсіпорындардың бірі «Қ.Сәтбаев
атындағы канал» РМК Қарағанды филиалы 1970 жылы
пайдалануға берілді. Осынау бірегей гидротехникалық
құрылымға теңесер ештеңе жоқ әлемде. Канал Қарағанда
каласы мен басқа да елді мекендердің тұрғындарын,
Теміртау мен Астана қалаларының кәсіпорындарын,
Осакаров ауданы мен Қарағанды облысының ауыл
шаруашылығы тауарын өндірушілерін сумен қамтамасыз
етуге бағытталған. Канал жұмыс істеген 40 жылдан бері
тұтынушыларға миллиардтаған текше метр су жіберілді.
«Бөрлі» таскөмір кен орны аудан өңіріне орналасқан.
«Молодежный» көмір разрезі 1980 жылы ашылды.
Өндіріс көлемі - жылына 7 миллион тонна. 1997 жылы
разрез «Қазақмыс корпорациясы» АҚ басқаратын «Бөрлі»
ГАООТ құрамына кірді. Қазір разрезде замануи техника
мен техналогия қолданылады. Кен жынысын тасымалдауға «БелАЗ» машиналары пайдаланылады. Разрез
кеншілері өткен онжылдықтардағыдай қазір де жоспарлы
көрсеткіштерін асыра орындап жүр. ЗЗкенші «Шахтер
даңқы» белгісінің толық иегері.

Основу экономического потенциала района сегодняшнего дня составляют два градообразующих промышленных предприятия - угольный разрез «Молодежный»
корпорации «Казахмыс» и РГП «Канал имени К. Сатпаева».
В 1970 году было введено в эксплуатацию одно из
крупнейших предприятий района - Карагандинский
филиал РГП «Канал имени К. Сатпаева». Этому уникальному гидротехническому сооружению нет аналога в мире.
Канал предназначен для обеспечения водой населения
города Караганды и других населенных пунктов, промышленных предприятий городов Темиртау и Астана, сельхозтоваропроизводителей Осакаровского района и Карагандинской области.
За 40 лет существования канала потребителям бесперебойно отпущены миллиарды кубометров воды.
Каменноугольное месторождение «Борлы» расположено в степях нашего района. Угольный разрез «Молодежный» был открыт в 1980 году. Объем добычи угля составляет 7 миллионов тонн в год. С 1997 года разрез вошел в
состав ГАООТ «Борлы» под управлением АО «Корпорация «Казахмыс». Сегодня на разрезе используется современная технология и техника. Для транспортировки угля и
породы применяются карьерные самосвалы «БелАЗ».
Горняки разреза за прошедшие десятилетия и в настоящее
время с честью выполняли, выполняют и перевыполняют
плановые показатели. 33 горняка - полные кавалеры знака
«Шахтерская слава».

ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМТУ МЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
КӨҢІЛДЕГІДЕЙ БОЛСЫН
Тұрғындарды элеуметтік қамтамасыз ету жүйесі аудан
кұрылған күннен қызмет етеді. Әлеуметтік мәселелерді
шешу қашан да бірінші кезектегі мэселе болған және
солай болып қала береді. Сондықтан, аудандық бюджеттің
шығын саласы әлеуметтік бағыт ұстанады.
Ауданда 30 соғыс және еңбек ардагері, оларға теңестірілген 460 азамат, соның ішінде 408 тыл еңбеккері
тұрады. Зейнеткерлер саны 4,5 болса, 1,2 мың мүгедек бар.
474 көп балалы ананың 190-ы «Алтын алқа» және «Күміс
алқамен» марапатталғандар.
Әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асырудың негізгі
бағыттары тұрғындарды тұрақты жұмыспен қамту,
ардагерлер мен мүгедектерді әлеуметтік қолдау мен өмір
сүруін жақсарту, адамдардың әлеуметтік тұрғыдан нашар
қорғалған бөлігіне көмек көрсету болып қала береді.
1991 жылдан Осакаровта жалғыз басты, жетім-жесір,
қартайған азаматтар мен мүгедектер тұратын Ізгілік үйі
жұмыс істейді. Оларға үйдегідей жәрдем көрсетіледі.
Еңбекпен қамту қызметі арқылы жыл сайын мыңдаған
адам жұмысқа тұрып, 150-дейін кісі жұмысшы мамандығын меңгереді. Қоғамдық жұмыстар ұйымдастырылады.
Тұрғындарды қосымша жұмысқа тарту-әлеуметтік жұмыс
орны, өзіне жұмыс табу үшін материалдық көмек, оқу
орны түлектері үшін жастар практикасы көзделген.
Жұмыссыздық деңгейін төмендету, ұдайы дамитын
элеуметтік эріптестікке, тұрғындарды жұмыспен қамтуға
сүйеніп әлеуметтік қорғаудың тиімді жүйесін кұру
бағытында жұмыс жалғасуда.
Пошта байланысының аудандық торабы тұрғындарға
әлеуметтік қызмет көрсетудің жоспарын ұдайы сапалы
және асыра орындайды. «Қазпошта» қызметі ауданның 49
елді мекенінде көрсетіледі.
Телекоммуникацияның аудандық торабы бірсыпыра
елді мекендерге сандық АТС құрды. 2008 жылдан бастап
Осакаров кендіндегі абоненттерге «Меgа1іnе» ШПД
қызметі көрсетіледі.
2007 жылы кұрылған, тұрғындарға қызмет көрсету
орталығы адамдарға мемлекеттік қызмет көрсетуде «бір
терезе» принципі бойынша жұмыс істеп келеді.
Салық заңдылығының орындалуын бақылау, салық
қызметін көрсету 1990 жылы құрылған Осакаров аудандық салық басқармасының кұзырындағы міндет.

ЗА КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Система социального обеспечения населения функционирует со дня образования района. Приоритет решения
социальных вопросов всегда был и будет первостепенным, поэтому структура расходов районного бюджета
имеет социальную направленность.
В районе проживает 30 участников и инвалидов
войны, 460 граждан, приравненных к ним по льготам, в
том числе 408 тружеников тыла, 4,5 тысячи человек пенсионеров, 1,2 тысячи инвалидов, 474 многодетных
матерей, из них 190 награждены подвесками «Алтын
алқа» и «Күміс алқа».
С 1991 года в поселке Осакаровка функционирует Дом
милосердия. В нем проживают одинокие, безродные,
престарелые граждане и инвалиды, которым предоставляются услуги надомного обслуживания.
Через службу занятости ежегодно трудоустраивается
более тысячи человек, обучаются и переобучаются
рабочим специальностям до 150 человек. Организуются
общественные работы. Оказываются дополнительные
услуги по занятости населения: социальные рабочие
места, материальная помощь на самозанятость, молодежная практика для выпускников учебных заведений.
Продолжается работа по снижению уровня безработицы, созданию эффективной системы социальной защиты,
опирающейся на постоянно развивающееся социальное
партнерство, обеспечение занятости населения.
Стабильно и качественно, с перевыполнением плановых заданий по оказанию социальных услуг населению
работает районный узел почтовой связи. Услуги «Казпочты» оказываются в 49 населенных пунктах района.
Районным узлом телекоммуникаций в ряде населенных пунктов района смонтированы цифровые АТС. С
2008 года абонентам пос. Осакаровка предоставляются
услуги ШПД «Меgа1іnе».
Центр обслуживания населения, образованный в 2007
году, оказывает государственные услуги населению по
принципу «одного окна».
Контроль за исполнением налогового законодательства, оказания налоговых услуг осуществляет налоговое управление по Осакаровскому району, созданное в
1990году.

ЗАНДЫЛЫҚ ПЕН ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ КҮЗЕТІНДЕ

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

Ауданның қалыптасуы мен дамуының алғашқы
күнінен бастап қоғамдық тәртіп пен азаматтардың
кауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ішкі істер бөлімі
құрылды.
Милиция қызметкерлері адамдардың өмірі мен
тыныштығын қорғады, қоғамдық тәртіпті бұзушылармен
күресті. Олардың есебінде мыңдаған ашылған қылмыс
бар.
1992 жылы құрылған қазақстандық полиция адамдардың қауіпсіздігін сақтаудың даңқты дәстүрін жалғастырып келеді. Аудан полицейлері жоғары кәсіпкерлігімен
ерекшеленеді. Олар қызметтік парызын абыроймен
атқаруда.
Аудандық прокуратураның, аудандық сот пен әділет
басқармасының қызметкерлері азаматтардың, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың құқығын, бостандығы
мен заңды мүдделерін қорғауды, Қазақстан Республикасының Конституциясын, Заңдары мен нормативтікқұқықтық актілерін орындауды ондаған жылдар бойы
қамтамасыз етіп келеді.
Елдің қорғаныс қабілетін нығайту, Отан қорғау
міндеттерін орындау, Қазақстан Республикасының
Қарулы Күштері қатарына сарбаз шақыру ісімен қорғаныс
жөніндегі бөлім айналысады.
Өртке қарсы қауіпсіздікті №37 және №38 өрт сөндіру
бөлімдері қамтамасыз етеді.

С первых дней становления и развития района для
поддержания общественного порядка и безопасности
граждан был создан отдел внутренних дел.
Сотрудники милиции оберегали жизнь и покой людей,
боролись с нарушениями правопорядка. На их счету
тысячи раскрытых преступлений.
Созданная в 1992 году казахстанская полиция продолжает славные традиции по охране безопасности людей.
Полицейских района отличает высокий профессионализм. Они достойно выполняют свой служебный долг.
Не один десяток лет осуществляют защиту прав,
свободы и законных интересов граждан, государственных
органов, организаций, обеспечение исполнения Конституции, Законов Республики Казахстан и иных нормативно-правовых актов сотрудники районной прокуратуры,
районного суда и управления юстиции.
Укреплением обороноспособности страны, выполнением задач по защите Родины, призывом в Вооруженные
Силы Республики Казахстан занимается отдел по делам
обороны.
Противопожарную безопасность обеспечивают
пожарные части № 37 и 38.

БӘРІ МЕКТЕПТЕН БАСТАЛАДЫ
Ауданда өнеркәсіп пен ауыл шаруашылыған дамытумен қатар жаңа мектептер, КТУ ашу өріс алды.
Осакаров кентінде 1931 жылы алғашқы бастауыш
мектеп, 1934 жылы жетіжылдық мектеп есігін айқара
ашса, 1936 жылы ол тұңғыш орта мектепке айналды.
1937 жылы ауданда 34 мектеп жұмыс істеп, оларда
2895 бала оқыды. 1944 жылы аудандық Пионерлер үйі
жұмысын бастады. 30 жылдан кейін аудандағы 55 мектепте 13550 оқушы білім алды. 2007 жылы Сенокосное
аулында жаңа үлгідегі жалпы білім беру мектебінің
ашылуы соңғы кездегі ең маңызды оқиға болды.
Қазіргі таңда ауданда 47 білім беру мекемесі болса,
оның 25-і орта, 15-і негізгі және 7-і бастауыш мектеп.
Оларда 5825 бала білім алады. Соңғы жылдары аудан
мектептері Интернетке қосылған компьютерлік техникамен, замануи мультимедиялық кабинеттермен және
интербелсенді тақталармен жабдықталуда.
Мектептерде «Қазақ КСР ағарту ісінің үздігі» атағын
алған 21, «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің
үздігі» атанған 1 және «Қазақстан Республикасы білім
беру ісінің құрметті қызметкері» мәртебесін иеленген 3
мұғалім жүмыс істейді.
Балаларды тәрбиелеу мен білім беру ісіне аудандық
Пионетлер үйі үлкен үлес қосты. Оны 40 жыл қатарынан
Қазак КСР еңбек сіңірген қайраткері, Осакаров ауданының Құрметті азаматы Н.Ф.Воронин басқарды. Оның
дәстүрін Оқушыларға қосымша білім беру орталығы
жалғастырып келеді.
Бұрынғы балабақшалар калпына келтірілуде. «Балдырған», «Қарлығаш», «Айгөлек» КМҚК-лерде 521
балдырган тәрбиеленуде. Мектепке дейінгі 38 шағын
орталыққа 1067 бала қамтылған.
Мемлекет басшысының балаларды мектепке дейінгі
тәрбиемен қамту жөніндегі тапсырмасына орай ауданда
жаңа шағын орталықтар құрылуда.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ
Параллельно развитию промышленности и сельского
хозяйства происходило и открытие новых школ, ПТУ.
В 1931 году распахнула двери первая начальная школа,
в 1934-м - семилетняя, а в 1936 году - первая средняя
школа в поселке Осакаровка.
В 1937 году в районе уже было 34 школы, в которых
обучалось 2895 учащихся. В 1944 году начал свою работу
районный Дом пионеров. Через 30 лет в 55 школах обучалось 13550учащихся.
Самым значительным событием последних лет стало
открытие в 2007 году принципиально новой средней
общеобразовательной школы в селе Сенокосное.
Сеть общеобразовательных школ района сегодняшнего дня представляют 47 школ, в том числе 25 средних, 15 основных и 7 начальных, в которых обучается 5825
человек. В последние годы школы района оснащаются
новой компьютерной техникой с выходом в Интернет,
современными мультимедийными кабинетами и интерактивными досками.
В школах работает 21 учитель, удостоенный звания
«Отличник просвещения Казахской ССР», 1 - «Отличник
образования Республики Казахстан», 3 - «Почетный
работник образования Республики Казахстан».
Большой вклад в дело воспитания и образования детей
внес районный Дом пионеров, бессменным диерктором
которого 40 лет был заслуженный учитель Казахской ССР,
почетный гражданин Осакаровского района Н.Ф. Воронин. Его традиции продолжает Центр дополнительного
образования школьников.
Восстанавливаются прежние детские сады. В КГКП
«Балдырган», «Карлыгаш» и «Айголек» воспитывается
521 ребенок. В 38 дошкольных мини-центрах занимаются
1067детей.
В соответствии с поручением Главы государства об
увеличении охвата детей дошкольными учреждениями в
районе создаются новые мини-центры.

МӘДЕНИ ӨМІР МӘЙЕГІ
Өткен ғасырдың жиырмасыншы жылдары ашылған
оқырман қостары мұндағы мәдени өмірдің қайнары
болды. 1932 жылы тұңғыш кітапхана жұмысын бастады.
1946 жылы Осакаровка кентінде клуб ашылды. Соғыстан
кейінгі жылдары (1952) балалардың аудандық кітапханасы, «Урожай» кинотеатры (1959) іске қосылды. Аудандық
Мәдениет үйінің ғимараты 1973 жылы есігін айқара ашты.
Жыл өткен соң музыка мектебі жұмысқа кіріссе, 1977
жылы орталықтандырылған кітапхана жүйесі құрылды.
1981 жылы ауданда тұңғыш мәдени-спорт кешендері
ұйымдастырылды. 1985 жылы облыстық тарихи-өлкетану
мұражайының аудандық филиалы ашылды.
1963 жылы аудандық Мәдениет үйінің көркемөнерпаздар ұжымы хор өнерінің республикалық байқауында
лауреат болды.
1972 жылы ауданда жұмысын бастаған халық театры
да екі жылдан кейін халық театрлары мен драмалық
ұжымдардың республикалық байқауында лауреат атанды.
Қазіргі таңда аудан тұрғындарына екі мәдени-көңіл
көтеру орталығы, 32 Мәдениет үйі мен ауыл клубы қызмет
көрсетеді. Аудандағы 30 кітапхананың кітап қоры 450 мың
дананы құрап, 17,5 мың оқырман біліктілігін көтереді.
Ауданда бес этномәдени бірлестік жұмыс істейді.
Ауданның 70 жылдығына орай «Мерейтой таланттарды жинайды» шығармашылық байқауы өткізіліп, «Осакаров ауданы ақындарының өлең жолдары» альманағы
шығарылды.
Мемлекеттің ақпараттық саясатын 1942 жылдан
жарық көретін «Сельский труженик» газеті жүргізеді.
Оның бетінде ауданның бүкіл 70 жылдық өмірі көрініс
тапты.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РАИОНА
Начало культурной жизни положили открывшиеся на
территории района в 20-х годах прошлого века избычитальни. В 1932 году начала работу первая библиотека. В
1946 году открылся клуб в поселке Осакаровка. Уже в
послевоенные годы открылась районная детская библиотека (1952 год), кинотеатр «Урожай» (1959 год). В 1973
году были открыты двери нового здания районного Дома
культуры.
Через год начала работу музыкальная школа, а в 1977
году создана централизованная библиотечная система. В
1981 году в районе начали создаваться первые культурноспортивные комплексы. С 1985 года работает районный
филиал областного историко-краеведческого музея.
В 1963 году коллектив художественной самодеятельности районного Дома культуры стал лауреатом республиканского смотра хорового искусства.
С 1972 года в районе работал народный театр, который
в 1974 году также стал лауреатом республиканского
смотра народных театров и драматических коллективов.
Сегодня культурное обслуживание жителей района
осуществляют 2 культурно-досуговых центра, 32 Дома
культуры и сельских клуба. В 30 библиотеках района
книжный фонд составляет 450 тысяч экземпляров и
обслуживается 17,5 тысячи читателей. В районе работает
5 этнокулыурных объединений.
В год 70-летия района прошел творческий конкурс
«Юбилей собирает таланты», выпущен альманах «Поэтические строки поэтов Осакаровского района».
Реализацию государственной информационной
политики осуществляет районная газета «Сельский
труженик», основанная в 1942 году. На страницах газеты
нашла отражение вся 70-летняя жизнь района.

ЗДОРОВЬЕ НАРОДА - ОСНОВА ВСЕГО!

ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ - ҚАСТЕРЛІ ПАРЫЗ
Ауданның денсаулық сақтау тарихы 1934 жылы
алғашқы аурухананың ұйымдастырылуымен басталды.
Қазіргі таңда ауданның денсаулық сақтау саласы «Аудандық медицина бірлестігі» КМҚК аудандық аурухана мен бірлестіктің Молодежныйдағы филиалынан, 2
клиникалық-диагностикалық емхана мен 2 «Жедел
жәрдем» бөлімшесінен, 2 күндізгі стационар бөлімшесі
мен 12 ауылдық дәрігерлік амбулаториядан, 4 фельдшерлік-акушерлік пункт пен 31 фельдшерлік пункттен
тұрады. Оларда 65 дәрігер мен 213 орта буын медицина
қызметкерлері жұмыс істейді.
2007 жылы Осакаров кентінде халықаралық стандарттарға сай, науқастар диагностикасы мен еміне қажетті
замануи аппаратурамен жарақтанған Денсаулық сақтау
орталығы ашылды. Онда Интернетке шыға алатын
телемедицина бөлмесі бар.
Соңғы жылдары ауданның денсаулық сақтау қызметкерлері тұрғындарға медициналық көмек көрсету ісін
біршама жақсартты. Жалпы адамдар өлімін азайтуда,
тууды көбейтуде тәуір нәтижелер бар. Туберкулезбен
ауырғандар саны кеміп, жұртты диспансерлік бақылаумен
қамту көлемі артты.

История здравоохранения района началась в 1934 году
с организации первых больниц.
На сегодняшний день здравоохранение района
представляет КГКП «Районное медицинское объединение», состоящее из районной больницы, Молодежного
филиала РМО, 2 клинико-диагностических поликлиник, 2
отделений «Скорой помощи», 2 отделений дневного
стационара, 12 сельских врачебных амбулаторий, 4
фельдшерско-акушерских пунктов и 31 фельдшерского
пункта. В них работает 65 врачей и 213 средних медработников.
В 2007 году в поселке Осакаровка открыт отвечающий
международным стандартам Центр здравоохранения,
оснащенный современной аппаратурой для диагностики и
лечения больных. В нем имеется кабинет телемедицины с
доступом в Интернет.
За последние годы работники здравоохранения района
значительно улучшают показатели по оказанию медицинской помощи населению. Имеется тенденция к снижению
общей смертности, повышается коэффициент рождаемости, снизился показатель заболеваемости туберкулезом,
увеличилось число охвата лиц диспансерным наблюдением.

СПОРТҚА - БҰҚАРАЛЫҚ СИПАТ
Осакаров ауданы қашанда өзінің спорттық жетістігімен даңққа бөленген. 1934 жылы мұнда алғашқы стадион
салынып, дене шынықтыру-спорт жұмысы қызып сала
берді. Соғысқа дейінгі кезеңде-ақ аудан спортшылары
облыстық жеңіл атлетика, шаңғы және конькимен жүгіру
спартакиадаларында жеңімпаз атанды.
Осакаров жерінде классикалық күрестен 1964 жылғы
Токио Олимпиадасының чемпионы,әлемнің үш мәрте
чемпионы, КСРО еңбек сіңірген спорт шебері һәм еңбек
сіңірген жаттықтырушысы Анатолий Иванович Колесов
туғанын мақтан етеміз.
Жиһаз фабрикасының станокшысы А.Берг 1965 жылы
дойбыдан ауыл спортшылары арасында Қазақстан
чемпионы болды. Екі жылдан соң жиһаз фабрикасының
орыс ұлттық ойын командасы республикалық біріншілікте жеңімпаз атанды. 1975 жылы В.Заикин мен В.Иванык авиамодель спорты бойынша Қазақстан чемпионы
болды.
Аудан командасы 1997 жылы «Қарлы қыс» қысқы
облыстык спартакиаданың жеңіс тұғырына көтерілді.
Аудан спортшылары облыстық дәстүрлі «Сарыарқа»
спорт мерекесіне жыл сайын қатысады.
Аудан көлемінде дене шынықтырумен және спортпен
айналысуға мүмкіндік беретін Молодежный кентіндегі
спорт кешені, 2 балалар және жасөспірімдер кешені бар.
Жасанды төсеніш жабылған көп мақсатты хоккей корты,
42 спорт алаңы, 39 спорт залы және жалпы білім беретін
мектептерде 47 спорт секциялары мен үйірмелер жұмыс
істейді.

СПОРТ - В МАССЫ!
Осакаровский район всегда был знаменит своими
спортивными достижениями. В 1934 году в районе был
построен первый стадион, на котором закипела физкультурно-спортивная работа. Еще в довоенные годы спортсмены района становились победителями областных
легкоатлетических, лыжных и конькобежных спартакиад.
Мы гордимся тем, что на осакаровской земле родился
чемпион Олимпийских Игр 1964 года в Токио по классической борьбе, трехкратный чемпион мира, заслуженный
мастер спорта и заслуженный тренер СССР Анатолий
Иванович Колесов.
В 1965 году станочница мебельной фабрики А. Берг
стала чемпионкой Казахстана по шашкам среди сельских
спортсменов. Через два года команда городошников
мебельной фабрики стала победителем республиканского
первенства. В 1975 году В. Заикин и В. Иванык стали
чемпионами Казахстана по авиамодельному спорту.
Команда района в 1997 году стала победителем
областной зимней спартакиады «Кырлы Кыс».
Спортсмены района принимают участие во всех
проводимых ежегодных областных спортивных праздниках «Сары-Арка».
Для занятий физкультурой и спортом в районе работает спортивный комплекс в пос. Молодежный, 2 детскоюношеские школы, имеется многофунк-циональный
хоккейный корт с искусственным покрытием, 42 спортивных площадки, 39 спортивных залов, в общеобразовательных школах работает 47 спортивных секций и кружков.

