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Р.Джакипбаева,
«Ауыл жаѕалыєы».

Cтало  доброй  традицией 
ежегодно  проводить  слёты 
юных инспекторов дорожного  
движения. 
ЮИДов с к о е  д в иж е н и е , 

появившееся  ещё в советском 
государстве, вновь возродилось 
в Казахстане в  начале 2000-х 
годов. И с тех пор проводится 
ежегодно. В настоящее время 
в Казахстане оно насчитывает 
около 6 тысяч отрядов, которые 
охватывают  77 процентов школ. 
Это  движение  обогащается 
новыми направлениями работы, 
становится всё более массовым, 
интересным и полезным.
Основные задачи деятельности 

ЮИД – это пропаганда Правил 
дорожного движения среди детей 
и подростков, предупреждение 
дет ского  травматизма  на 
дорогах .  Но  оно  преследует 
также и воспитательные цели: 
способствует  углублению 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о 

процесса, существенно влияет 
н а  кул ьту рный  у р ов е н ь 
подрастающего поколения.
Р а й о н н ы й  с л ё т  ю н ы х 

инспекторов дорожного движения, 
посвящённый памяти сотрудника 
дорожной полиции Народного 
Героя Г.Байтасова,  прошёл недавно 
на базе средней школы имени 

АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТ 
ДЕПУТАТТАРЫНЫЅ НАЗАРЫНА!

Бесінші сайланєан Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ кезектен тыс 
ХХХІХ сессиясы 2015 жылєы 20 сəуір кїні саєат 9.30-да мəжіліс 
залында мынадай кїн тəртібімен ґтеді:

1. Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2013 жылєы 10 ќыркїйектегі 
“Байзаќ ауданы бойынша əлеуметтік кґмек кґрсетудіѕ, оныѕ 
мґлшерлерін белгілеудіѕ жəне мўќтаж азаматтардыѕ жекелеген 
санаттарыныѕ тізбесін айќындаудыѕ Ќаєидаларын бекіту туралы” 
Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ №20-3 шешіміне ґзгерістер мен 
толыќтырулар енгізу туралы.

Аудандыќ мəслихат аппараты.

Е.Тоќсабаев,
ґ р т  с ґ н д і р у  кома н д а сыныѕ 

бастыєы, аєа сержант.

Ќазаќстан  Республикасыныѕ 
Ќ о р є а н ы с  Ми н и с т р л і г і м е н 
бекітілген жоспарєа сəйкес, ґткен 
сəрсенб іде  Жібек  жолы  ауылы  
аумаєында  орналасќан  №28349 
əскери бґлімініѕ территориясында 
ішкі  істер  Министрлігініѕ  ТЖК 
б ґ л і мше л е р і н і ѕ  ќ аты суым е н 
шартты  ґртті  сґндіру  бойынша 
ґрт -т актикалыќ  оќу -жаттыєу 
ґткізілді.
Аталмыш оќу жаттыєудыѕ басты 

маќсаты -шартты  нысанда  ґрт 
сґндіру жўмыстарын ўйымдастыру 
і с і нде  басшы  жəне  ќатардаєы 
жеке ќўрам арасында тəжірибені 
м а ш ы ќ т а у ,  п ы с ы ќ т а у  б о л ы п 
табылады.
Оќу-жаттыєу сценарийі бойынша аты 

аталєан  əскери  бґлімніѕ  техникалыќ 
аумаєында ґрт шыєады. Тґтенше жаєдай 
орын  алєан  жерге ,  шаќыру  бойынша 
Байзаќ ауданы ганизоныныѕ ґртке ќарсы  

ќызметініѕ   кїштері  мен  техникалыќ 
ќўралдары жіберіледі.
Жедел тїрде, оќыс оќиєа орын алєан 

жерде ґрт сґндіру штабыныѕ жўмысы 
ўйымдастырылып, 2 жауынгерлік учаске 
ќўрылады.
Ґрт сґндіру ережесініѕ талаптарына 

с а й  ўйымда с тыру  жўмыс т а рыныѕ 
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Жамбыла и Ульгулинской средней 
школой.
За свои старания победители  

были награждены Почётными 
грамотами и ценными призами 
Байзакского районного отдела 
внутренних дел. А остальные 
участники  были  отмечены 
Благодарственными письмами 
районного отдела образования.
Отряд  ре зервного  центра 

«Дихан», завоевавший первое 
место ,  отправится  защищать 
честь района на областном слёте, 
который скоро состоится в городе 
Таразе.
Слё т  юных  инсп е кторо в  

дорожного движения превратился 
в  настоящий  праздник  для 
старшеклассников, и ещё раз 
доказал, что движение ЮИДовцев 
играет  большую роль в деле 
воспитания  подрастающего 
поколения .  Ребята ,  носящие 
гордое звание «Юный инспектор 
дорожного движения», вырастают 
достойными гражданами своей 
Отчизны, служат проводниками 
идей добропорядочного образа 
жизни, уважительного отношения 
к  окружающим ,  становятся 
достойной  сменой  тем ,  кто 
сегодня обеспечивает порядок и 
безопасность на наших дорогах.

ӨÐÒÊÅ ҚÀÐÑÛ ÎҚÓ-ÆÀÒÒÛҒÓ ØÀÐÀÑÛ ӨÒÒI

ÂÛÐÀÑÒÈÌ ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÑÌÅÍÓ

н ə т иже с і н д е  жа лпы  к ґ л ем і  8 5м 2 
алаѕды ќўраєан тілсіз жау дер кезінде 
ауыздыќталып, алєа ќойылєан тапсырма  
ґз деѕгейінде орындалды.
Ат а лмыш  о ќ у -жат ты є у  б а ры сын 

б а ќ ы л а є а н  о б л ы с т ы ќ  Т ґ т е н ш е 
жаєдалар  департамент ін іѕ  ТЖ  жою 
бґлімініѕ бастыєы, ґртке ќарсы ќызмет 

подполковнигі   А .  Дадаев  əскери 
бґлім жеке ќўрамы ќызметкерлерініѕ 
шеберл іктер ін  ерекше  ат ап ,  ґрт 
сґндірушілердіѕ іс-əрекеттеріне оѕ 
баєа берді.
Ґз кезегінде əскери бґлім командирі, 

полковник  А .  Əльчибаев  арнайы 
шўєыл  ќызметтерд іѕ  ке з  келген 
уаќытта  жауынгерлік  дайындыќта 
тўруын  пысыќтау   маќсатындаєы  
оќу-жаттыєулардыѕ маѕыздылыєына 
тоќталып ,  ґрт  сґндіруде  шеберлік 
т анытќан  ќызметкерлерге  алєыс 
айтумен  ќатар ,  салтанатты  тїрде 
марапаттау ќаєаздарын табыстады.
Ґткізілген  ґрт -техникалыќ  оќу -

жаттыєу шарасына əскери бґлімніѕ 
2  дана -АЌ -8-40 ,  1 -дана  шынжыр 
табанды  ґрт сґндіру  техникалары ,  
Байзаќ ауданы гарнизоныныѕ ґртке  

ќарсы  №№1 ,8  ќызмет  бґлімшелері , 
кезекшілік  ґрт  сґндіру  ќызметі  мен 
Жамбыл  облысы ТЖД ТЖ жою  бґлімініѕ 
ќызметкерлері, жалпы алєанда 7 дана ґрт 
сґндіру техникасы мен 43 ґрт сґндіру 
ќызметкерлері жəне аты аталєан əскери 
бґлімніѕ жеке ќўрамы ќатысты.

Амангельды. Организаторами  
слёта   были  Байзакский 
районный отдел внутренних дел 
и отдел образования акимата 
района.  
В  этом  году  оно  было 

массовым – в слёте приняли 
участие 21 отряд со всех школ 
района.
В программе  слёта  были 

предусмотрены соревнования 
по 9 номинациям: смотр строя 
и песни, юные регулировщики, 
знатоки Правил дорожного 
движения, юные санитары, 
юные пропагандисты, конкурс 
командиров, соревнования  
юных велосипедистов «Безопасное 
колесо» и т.д.
Для  того ,  чтобы  принять 

участие  в  слёте  и  достойно 
выступить, участники должны 

были не  только изучить Правила 
дорожного  движения ,  уметь 
оказать доврачебную помощь 
пострадавшему, но и умело и 
интересно представить  свой отряд 
в конкурсе, проявить смекалку, 
знания, умение. 

 По  ходу  конкурсов  ребята 
отвечали на вопросы по Правилам 

дорожного движения, оказанию 
первой медицинской помощи, а 
также демонстрировали знания 
в конкурсах «Юный водитель», 
«Юный регулировщик». Юные 
инспекторы дорожного движения 
соревновались   и  в  ярком 
театрализованном конкурсе. 
Р а б оту  с л ё т а  оц е ни ва ли 

с п е ц и а л и с ты  –  м е т од и с т 
отдела  образования  акимата 
р а й о н а  И . С п а н а л и е в а , 
заместитель начальника отдела 
административной  полиции 
Байзакского РОВД Д.Абдикей,  
руководитель группы ювенальной 
полиции  Байзакского  РОВД 
К.Асанбаев. 
Судьям пришлось нелегко – 

оценить работу 21 отряда по 9 
номинациям  –  задача  не  из 
лёгких, тем более, что все отряды, 
учитывая опыт прошедших лет, 
подготовились к слёту основательно. 
Все отряды выполняли задания 
чётко, организованно. Особенно 
зрелищным был смотр строя и 
песни, когда отряды в парадной 
форме выходили на плац и шли 
торжественным маршем с песней, 
демонстрируя свою строевую 
выправку.  Одним  словом ,  на 
поверку оказалось, что все отряды 

были подготовлены к слёту хорошо. 
И назвать достойных было не так 
то просто.
Взвесив все «за» и «против», 

подсчитав  набранные  баллы , 
жюри всё же пришло к единому 
мнению -. по итогам соревнований 
наибольшее количество баллов 
набрал отряд резервного центра 
«Дихан». Ему и было присуждено 
первое  место .  Второе  место 
разделили отряды средних школ 
имени «40 лет Казахстана» и 
имени Амангельды. А третье место 
уже поделили между четырьмя 
средними школами района: имени 
Ч .Валиханова ,  Н .Акшабаева , 
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Ќ а з а ќ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Президенттігіне кандидат Нўрсўлтан 
Н а з а р б а е в т ы ѕ  Р е с п у б л и к а л ы ќ 
ќ о є ам дыќ  шт а быныѕ  мїше л е р і 
А т ы р а у  о б л ы с ы н а 
келді .  Бўл  жерде  олар 
ў л т  К ґ ш б а с ш ы с ы 
ж а ќ т а с т а р ы н ы ѕ 
Форумын а  ќ а т ы с ты , 
облыс белсенділерімен, 
Атырау  мўнай  ґѕдеу 
з ауы ты  (АМҐЗ )  мен 
«ШевронМўнайГазИнк» 
к о м п а н и я с ы н ы ѕ 
ќ ы з м е т к е р л е р і м е н 
кездесті. 
Делегация  ќўрамында 

-  Р е с п у б л и к а л ы ќ 
ќ о є а м д ы ќ  ш т а б 
жетекшісі Мўхтар Ќўл-
Мўхаммед, «Нўр Отан» 
партиясы  Тґраєасыныѕ 
б і р і нш і  о рынб а с а ры 
Б а у ы р ж а н  Б а й б е к , 
Ќ Р  П а р л а м е н т і н і ѕ 
депут ат т ары ,  бел г і л і 
ќоєам  ќайраткерлер і , 
сондай-аќ, мəдениет пен 
ґнер саласыныѕ ґкілдері 
бар.  
А л д а є ы  с а й л а у д а 

Елбасыєа ґз ќолдауларын 
білдіру  їшін  «Жайыќ» 
с п о р т  с а р а й ы н а 
о блы с ты ѕ  мыѕ д а є а н 
тўрєындары  жиналды . 
Сґйлеген сґздерінде олар 
Ќазаќстанныѕ  табысты 
дамып  жатќаны  їшін 
Мемлеке т  б а сшысына 
алєыс білдірді.
Одан əрі Салтанат сарайында РЌШ 

мїшелерініѕ Атырау облысыныѕ еѕбек 
ардагерлерімен кездесуі болды.
Еѕбек сіѕірген мəдениет ќайраткері, 

ґѕ і рд і ѕ  ќўрме т т і  т ўр єыны  І л и я 
Жаќ а н о в  ґ з  с ґ з і н д е  Мемл е ке т 
басшысы  саясатыныѕ  əлеуметтік -
экономикалыќ ќана емес, сондай-аќ 
мəдени саладаєы табысты дамуєа да 
баєытталєанын ќадап айтты.   

«Мемлекет басшысыныѕ бастамасымен 
«Мəдени  мўра» баєдарламасы  і ске 
асырылды, соныѕ арќасында əлемдегі 
тїрлі кітапханалар мен мўраєаттардан, 

біздіѕ еліміз їшін ерекше маѕызы зор 
бірегей жəдігерлер табылып, Ќазаќстанєа 
əкелінді», - деді Ілия Жаќанов.
Ґ з  к е з е г і н д е  е ѕ б е к  а р д а г е р і 

Лю б о в ь  Мо н а с т ы р с к а я  б ї г і н г і 
ќа з аќ с т андыќт ардыѕ  -  ынтымаєы 
жарасќан бір їлкен отбасы болуына,  
Нўрсўлтан  Назарбаевтыѕ  арќасында 
дїние ге  кел ген  Ќаз аќ с т ан  ха лќы 
Асс амбе я сыныѕ  ат ќ а рып  жат ќ ан 
ќызметініѕ зор екенін  атап ґтті.

САЙЛАУШЫЛАРДЫЅ  ТАЅДАУЫ  АЙЌЫН
«Ассамблеяныѕ  əр  с е ссиясында , 

əр  форумында  б і зд і ѕ  Елба сымыз 
бейбітшілікті, келісім мен халыќтардыѕ 
б ірл і г і н  їнем і  жаќт аумен  келед і . 

Бізд іѕ  бəр ім і зге   -  Кґшбасшымыз 
Нўрсўлтан  Əбішўлы  Назарбаевтыѕ 
маѕайына топтасќан - бір ўлт екенімізді 
тїсінудіѕ маѕызы зор», - деді Любовь 
Монастырская .
Тїстен кейін РЌШ мїшелері Атырау 

мўнай ґѕдеу зауыты ќызметкерлерімен 
жїзде ст і .  Ўжымныѕ  атынан  зауыт 
ќы зме т ке р і  Əлфия  Гумеро ва  с ґ з 
с ґ й л е д і .  О л  е ѕ б е к  а д а м ы н ы ѕ 
ќажеттілігін  Мемлекет  басшысыныѕ 

б і р еул е рд е н  е с т у  а р ќылы  є а н а 
білмейтінін  жəне еліміздегі  барлыќ 
еѕбеккерлердіѕ  оныѕ  ќамќорлыєын 
сезетінін атап ґтті.

«Елбасы  біздіѕ  аймаќтыѕ 
дамуына əрќашанда  ерекше 
кґѕіл  бґлді .  Бїгінг і  кїні 
біздіѕ  зауытта  екі  кґлемді 
инвестжоба - хош иістелген 
к ґ м і р с у т е г і  ґ н д і р у 
жəне  т е р еѕд е  ґѕд ел е т і н 
мўнай  ґн імдер і н  ґнд і ру 
і с к е  а с ы ры л уд а .  З ау ы т 
заманауи  їлгілер  бойынша 
ж а б д ы ќ т а л є а н ,  ж а ѕ а 
технологиялар  енгізілуде . 
Б і зд іѕ  аймаќќа  кґпте ген 
миллиард  инве стициялар 
т а р т ќ а н  Н ў р с ў л т а н 
На з а р б а е в  б о л м а є а н д а , 
о сыныѕ  б і р і  д е  б олм а с 
е д і » ,  -  д е п  а т а п  а й т ты  
Ə.Гумерова.
Зауыт  жўмысшылары  да 

Еѕбек  Адамын  ќолдаєаны 
ї ш і н  Е л б а с ы н а  а л є ы с 
айтты.

« Ґ н д і р і с  ц е х ы н ы ѕ 
жўмысшысы  рет інде  мен 
жыл  с а й ы н  б і з д е  ж а ѕ а 
ж ў м ы с  о р ы н д а р ы н ы ѕ 
п а й д а  б ол уыныѕ ,  е ѕ бе к 
жаєдайыныѕ  жаќсаруыныѕ , 
жетістіктерміздіѕ артуыныѕ 
к у ə с і м і н .  Осыныѕ  б ə р і 
біздіѕ  ертеѕгі  кїнге  деген 
с е н і м і м і з д і  а р т ты р а ды , 
с о н д ы ќ т а н  д а  м е н  ґ з 
отбасымныѕ  игіліг і  їшін , 

яєни ,  еліміздіѕ  игілігі  їшін 
еѕбек  етемін  жəне  меніѕ  елімніѕ 
гїлдене тїсуі їшін Елбасына  дауыс 
беремін!», - деді Атырау мўнай ґндіру 
зауытыныѕ хош иістелген кґмірсутегі 
ґндіру кешенініѕ операторы Ќасиет 
Лўќпанов.
Ке зде сулер  барысында  Атырау 

облысыныѕ  халќы  алдаєы  сайлауда 
ґздерініѕ  Нўрсўлтан  Назарбаевќа 
д ауыс  бе р е т і н д е р і н  б і р ауы зд ан 
мəлімдеді .

Атырау  облысы  жўртшылыєымен  кездесу  сəтіАтырау  облысы  жўртшылыєымен  кездесу  сəті

САЙЛАУ -2015САЙЛАУ -2015

ЌЎРМЕТТІ САЙЛАУШЫЛАР!

Ќазаќстан Республикасы Орталыќ 
сайлау комиссиясы 10 сəуірден бастап 
əр азамат сайлаушылар тізімдеріндегі 
ґзі туралы деректерді тіркелген жері 
бойынша сайлау учаскесінде тексере 
алатынын хабарлайды.
Конституцияєа жəне сайлау заѕнамасына 

сəйкес он сегіз жасќа толєан əр азаматтыѕ 
сайлауда дауыс беру ќўќыєы бар.
Сайлаушыныѕ бўл ќўќыєын іске асыра 

алуы їшін əкімдіктер сайлаушылар 
тізімдерін жасайды жəне мəліметтердіѕ 
растыєы мен толыќтыєына жауапты 
болады.
Азаматты наќтылы сайлау учаскесіндегі 

сайлаушылар тізіміне енгізу їшін оныѕ 
осы сайлау учаскесініѕ аумаєында тўратын 
жері бойынша тіркелу фактісі негіз болып 
табылады.

5  сəу ірде  сайлау  туралы  заѕєа 
сəйкес  əкімдіктер  тиісті  учаскелік 
сайлау комиссияларына акт бойынша 
сайлаушылардыѕ жаѕартылєан тізімдерін 
тапсырды .  Əкімдіктердіѕ ,  сайлау 
комиссиялары мен мїдделі мемлекеттік 
органдардыѕ сайлаушылар тізімдерін 
наќтылау бойынша бірлесіп жїргізген 
жўмысыныѕ нəтижесінде белсенді сайлау 
ќўќыєына ие азаматтардыѕ жалпы саны 
2015 жылєы 1 ќаѕтардаєы деректермен 
салыстырєанда 213 мыѕ адамєа артты.

10 сəуірден бастап сайлаушылардыѕ 
жаѕартылєан тізімдері учаскелік сайлау 
комиссияларыныѕ їй-жайларында танысу 
їшін ўсынылады жəне əрбір сайлаушы 
ґзі туралы деректерді тікелей сайлау 
учаскелерінде дауыс беру кїніне дейін 
жəне сайлау кїні тексере алады. Ол 
їшін учаскелік сайлау комиссиясына 

жеке басын куəландыратын, сондай-аќ 
тўрєылыќты жерінде тіркелгенін растайтын 
ќўжаттармен  (мекенжай  аныќтамасы 
немесе азаматтарды тіркеу кітабы) келіп, 
сайлаушылар тізімімен мўќият танысу 
ќажет.
Мекенжай  аныќтамасын  сайлаушы 

халыќќа ќызмет кґрсету орталыєында 
(ХЌО), «электрондыќ їкімет» порталында 
(электрондыќ-сандыќ ќолтаѕбасы — ЭСЌ-
сы болєан жаєдайда) немесе ХЌО-да 
орналасќан ЌЌП-терминалдан ЖСН арќылы 
ала алады.
Сайлаушыныѕ тегі тізімде болмаєан 

немесе ґзі туралы деректерде дəлсіздіктер 
жіберілген жаєдайда, сайлаушы кґрсетілген 
ќўжаттар негізінде ґзін тізімге кіргізуді 
немесе ќажетті тїзетулер енгізуді талап 
ете алады.
Мїмкіндіктері шектеулі адамдардыѕ сайлау 

учаскелеріне ќолжетімділігін ќамтамасыз 
ету маќсатында ЌР ОСК олардыѕ кедергісіз 
жəне ќауіпсіз кіріп-шыєуы їшін сайлау 
учаскелерін мїмкіндігінше ќўралдармен 
(арнайы пандустар, тўтќалар жəне т.б.) 
жабдыќтау туралы əкімдіктерге ґтініш 
айтты.
Сайлаушылар туралы аќпаратты наќтылау 

їшін республиканыѕ əрбір ауданы мен 
ќаласында мамандандырылєан Call-орталыќ 
ќўрылды. Ел бойынша олардыѕ саны — 441. 
Ґзініѕ ауданындаєы немесе ќаласындаєы 
Call-орталыєына телефон шалып, сайлаушы, 
сондай-аќ, ґзініѕ сайлаушылар тізіміне 
енгізілгені, ќай сайлау учаскесінде тіркелгені 
туралы мəліметтерді біліп, сонымен ќатар, 
ґзі туралы деректерді тексере алады. Call-
орталыќтарыныѕ телефондары туралы 
аќпарат жергілікті бўќаралыќ аќпарат 
ќўралдарында жарияланады.
Демалыс їйлерiнде, санаторийлерде, 

тўраќты  емдеу -профилактикалыќ 
мекемелерiнде, шалєайдаєы жəне ќатынасу 
ќиын аудандарда орналасќан азаматтар 
тўратын мекендерде, алыс мал шаруашылыєы 
учаскелерiнде, тергеу изоляторлары мен 
уаќытша ўстау изоляторларында, Ќазаќстан 
Республикасына ќарайтын жəне дауыс 
беретiн кїнi жїзуде жїрген кемелерде 
ќўрылєан сайлау учаскелерi бойынша дауыс 
берудi ґткiзетiн кїнi аталєан мекемелер мен 
ўйымдарда немесе кеме бортында болатын 
азаматтар енгізіледі.
Əскери бґлiмдер бойынша оларда тўратын 

əскери ќызметшiлердiѕ барлыєы, сондай-
аќ, олардыѕ отбасы мїшелерi жəне əскер 
бґлiмдерi орналасќан жерлерде тўратын 
басќа да сайлаушылар енгiзiледi. Əскери 
бґл iмдерден  тыс  жерлерде  тўратын 
əскери ќызметшiлер сайлаушылар тiзiмiне 
тўрєылыќты жерi бойынша жалпы негiзде 
енгiзiледi.
Шет  мемлекеттердег i  Ќазаќст ан 

Республикасыныѕ ґкiлдiктерi жанындаєы 
сайлау учаскелерi бойынша тиiстi шет 
мемлекетте тўратын немесе ўзаќ мерзiмдi 
шетелдiк iссапарда жїрген əрi еліміздіѕ 
жарамды паспорты бар барлыќ азаматтар 
енгiзiледi.
Шет  мемлекеттерге  жеке  шаќыру 

бойынша, ќызметтік, іскерлік жəне туристік 
сапарєа келген азаматтар учаскелiк сайлау 
комиссиясына ґтініш жасаєан жаєдайда 
жəне олардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ 
азаматы деген жарамды паспорты болса, 
сондай-аќ, сайлаушылар тiзiмiне енгізілуі 
тиіс.
Жатаќханаларда  тўратын ,  кїндізгі 

бґл імде  оќитын  с туд ен т т ер  мен 
аспиранттар жатаќхананыѕ тўрєан жері 
бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі, 
ал жатаќханада тўрмайтындар ХЌО-єа 

жїгініп, жатаќхананыѕ немесе ЖОО-
ныѕ орналасќан мекенжайы бойынша 
уаќытша тіркеле алады. Бўдан кейін 
олар, сондай-аќ, жатаќхананыѕ немесе 
ЖОО-ныѕ орналасќан жері бойынша 
сайлаушылар тізіміне енгізіледі.
Еліміздіѕ заѕнамасы ґз мекенінен 

тыс жерлерде болатын сайлаушыларєа 
республика кґлемінде кез келген учаскеде 
дауыс беруге ќўќыќ беру мїмкіндігін 
ќарастырєан.

10 сəуірден бастап 25 сəуір кїнгі 
саєат кешкі 18.00-ге дейін сайлаушы 
тіркелген жері бойынша учаскелік сайлау 
комиссиясында жазбаша ґтініші мен жеке 
куəлігін ўсынып, есептен шыєару куəлігін 
ала алады.
Тіркелгенінен басќа елді мекенде тўрып 

жатќан, ґз учаскесіне келіп есептен 
шыєару куəлігін алатын мїмкіндігі жоќ 
сайлаушылар ґзі сенім білдіретін тўлєаєа 
нотариат растаєан сенімхатыныѕ негізінде 
есептен шыєару куəлігін алдыруєа 
ќўќылы. Бўл ретте бір елді мекенніѕ 
шегінде есептен шыєару куəліктері 
берілмейтінін есте саќтау маѕызды.
Дауыс беру кїні есептен  шыєару 

куəлігі мен сайлаушыныѕ жеке басын 
куəландыратын  ќўжатты  ўсынєан 
жаєдайда учаскелік сайлау комиссиясы 
оны барєан жері бойынша сайлаушылар 
тізіміне енгізеді.
Ќазаќстан Республикасы Орталыќ 

сайлау комиссиясы азаматтарды белсенді 
болуєа жəне ґзі туралы деректерді 
сайлаушылар тізімдерінен уаќытылы 
тексеруге шаќырады.

Ќазаќстан Республикасы
Орталыќ сайлау комиссиясы.

ÎÐÒÀËÛҚ ÑÀÉËÀÓ 
ÊÎÌÈÑÑÈßÑÛÍÛҢ ҮÍÄÅÓI
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Астана ќаласында ЌР Президенттігіне кандидат 
Т.Сыздыќов пен Республикалыќ сайлауалды штабтыѕ 
жетекшісі А.Ќоѕыров кезектен тыс сайлауды баќылау 
жґніндегі Республикалыќ ќоєамдыќ комиссияныѕ 
ґкілдерімен кездесті.
Тараптар сайлауалды науќаныныѕ барысы туралы 

сўхбаттасты, сайлау комиссиялары жўмысында ќоєамдыќ 
баќылаудыѕ маѕыздылыєына тоќталды.
Т.Сыздыќов комиссия ґкілдеріне штаб жўмысы туралы 

мəліметтер беріп, насихат материалдарымен таныстырды, 
аймаќтардаєы шаралар жəне алдаєы жўмыс жоспары 
туралы айтып берді.
Ќазаќстанда сайлау насихатын ґткізуге барлыќ мїмкіндік 

жасалєан. Сайлау науќанын жїргізу барысында аймаќтыќ 
сайлау комиссиялары тарапынан берілген кеѕестер мен 
тиімді заѕ талаптары, БАЌ-тыѕ мəселелерді толыќтай 
ќамтуы ,  Орталыќ  сайлау  комиссиясы  тарапынан 
дайындалєан əдістемелік нўсќаулыќтар – мўныѕ барлыєы 
сайлау науќанын ќалыпты жəне келеѕсіз ґткізуге толыќ 
мїмкіндік береді – деп атап ґтті кандидат.
А.Ќоѕыров  баќылаушылардыѕ 

назарына  ЌКХП  кандидатыныѕ 
їгіт насихат материалдары БАЌ-та 
толыќ жарыќ кґріп отырєандыєын 
жеткізді.
Сайлау науќаны басталєалы бері 

БАЌ-пен тыєыз ќарым-ќатынастыѕ 
нəтижесінде 40-ќа жуыќ Интернет 
желілерінде біздіѕ кандидатымыз жəне 
сайлауалды штаб туралы жїздеген 
материалдар жəне бўќаралыќ аќпарат 
ќўралдарында 20-дан аса маќала 
жарыќ кґрді.
Жалпы алєанда, сайлау науќаны 

б а с т а л є а лы  р е с п убл и к а лы ќ 
штабтыѕ ўйымдастыруымен Тўрєын 
Сыздыќовтыѕ  Ќазаќстанныѕ  5 
аумаєында  сайлаушылармен  11 
кездесуі ґтті.
ЌКХП  кандидатыныѕ  насихат 

автокеруені Аќмола, Солтїстік-
Ќазаќстан, Ќостанай, Павлодар жəне 
Шыєыс Ќазаќстанда болды.
Бїгінгі кїнде сайлауалды науќанєа 

облыс  орт а лыќт арыныѕ  2 0 3 
ќалалыќ жəне аудандыќ комитет, 
2000-нан аса бастапќы партиялыќ 
бірлестік ќамтылєан. Аймаќтыќ 
штабтар сайлаушылармен кездесу 
ўйымдастыруда. Насихат жўмыстары 
партияныѕ бастапќы ґкілдіктерінде ќолєа алынєан.
Кездесу соѕында, ќос тарап кездесу барысында ашыќ 

жəне пайдалы сўхбат болєандыєын атап ґтті. 
*     *     *     *     *

ЌР Президенттігіне їміткер Т.Сыздыќовтыѕ Шыєыс 
Ќазаќстан жəне Ќараєанды облыстыќ сайлауалды штабтары 
ґткізген іс-шаралары туралы баяндап берді.
Ґскеменде   кандидаттыѕ  сайлаушыларымен  екі 

кездесуі ґтті. Кездесуде Тўрєын Сыздыќов сайлауалды 
баєдарламасыныѕ басты баєыттарымен таныстырды жəне 
сўраќтарєа жауап берді.
Кандидаттыѕ сенімді тўлєалары тўрєындар арасында 

насихат жўмыстарын жїргізуде.
Павлодар облыстыќ сайлауалды штабыныѕ жетекшісі 

їгіт-насихат науќаны кезінде партияныѕ басты назары 
батыстыќ мəдениет пен ќўндылыќтардыѕ кері əсеріне 
бґлініп отырєанын мəлім етті.
Кандидаттыѕ сайлауалды тўєырнамасы Ќазаќстан 

Коммунистік  Халыќтыќ  партиясыныѕ  идеяларын 
насихаттап, марксизм-ленинизм идеяларына негізделіп 
ќўрылєан.
Сайлаушылар коммунистердіѕ кґзќарасы, ґмірдіѕ 

мазмўны жəне ережелері туралы хабардар болуда
Ќарапайымдылыќ жəне еѕбексїйгіштік, шашпалыќ пен 

ысырапшылыќќа жол бермеу наєыз лениншілдерге тəн 
ќасиет.
Ўжымдыќ жəне бірегейлік партия ќўрылымыныѕ 

негізі. ЌКХП мїшесі дегеніміз тек ґзініѕ ќамын ойламай, 
жолдастарына кґмекке келуге əзір болу, ўжымныѕ мїддесін 
ґзінікінен жоєары ќою.
Коммунистік партияныѕ мїшесі батыс ќоєамыныѕ теріс 

ыќпалына берілмеуі керек, ќоєамдыќ идеалдарды батыстыќ 
тўтынушылыќ стандарттардыѕ алмастыруы жастарды 
«тоєышар тўтынушыєа» айналдыруы мїмкін.

«Еуропалыќ   елдерде   тўтынушылыќ   ќоєам 
ќўрылымдарыныѕ ќалыптасуынан туындаєын батыстыќ 
мəдениет даєдарысы батыстыќ ґркениеттіѕ əмбебап 
ќўндылыќтар мен əлеуметтік тўрмыс-тіршілік нормаларына 
деген наразылыќтарына ќарама-ќайшы келуде, - делінген 
кандидаттыѕ сайлауалды тўєырнамасында.

*     *     *     *     *
Ќараєанды ќаласында да батыстыќ ґмір ќўндылыќтары 

туралы сґз ќозєалды.
«Батыс жастары отбасылыќ ќўндылыќтар, дəстїр, 

бірізділік, їлкендерді ќўрметтеу, отансїйгіштік сияќты 
адамгершілік ќасиеттерге мїлде жат тўтынушылыќ 
стандарттармен ґмір сїріп жатыр. Мўныѕ бəрі рухани 
нигилизмге їндейтін ашыќ насихаттыѕ салдары. Мўндай 
ќоєамда ґмір сїретін адамдардыѕ ґмірлік ќаєидаттары – 

ÁÀÒÛÑ ÑÒÀÍÄÀÐÒÒÀÐÛÍÛҢ 
ÒÅÐIÑ ÛҚÏÀËÛ ÒÀËҚÛËÀÍÄÛ

жалќаулыќ жəне материалдыќ ашкґздік, толыќ моральдік 
жауапсыздыќ», - деп атап ґтті кездесу барысында сенімді 
тўлєалар.
Батыстыќ їлгініѕ еѕ негізгі ќауіпті кґріністері – компьютерлік 

ойындар, фильм-блогбастерлер, сапасыз əдебиет арќылы кеѕ 
тараєан зорлыќ-зомбылыќ, ќаталдыќ культтері. Шектеулі 
тўтынушылыќќа тəрбиелейтін жаппай зорлыќ-зомбылыќ 
насихаты жастарды ґз торына тїсіріп, аќыл-есінен, 
адамгершілік ќасиеттерінен айыруда. Сол арќылы адам ґмірі 
ќўнсызданып барады.
Кандидаттыѕ хабарлауынша, сананыѕ классикалыќ 

əмбебап ќўндылыќтары жəне əлеуметтік ґмірдіѕ шарттары 
жойылуда.
Батыстыѕ кемшіліктері əсіресе мəдениет саласында аныќ 

байќалады. Себебі, тўтыну, кґп жаєдайда, материалдыќ 
ќажеттілікті  ќанаєаттандыруды  ґмірдіѕ  мəні  деп 
ќарастырады.
Батыс адамы бірте-бірте адамгершілік ќўндылыќтарын 

жоєалтуда. Кез келген əдіспен айналасынан ерекшеленіп, ґзіне 
назар аудартќысы келеді. Батыстыќ мəдениет бизнестіѕ бір 

тармаєына, ал оныѕ басты шарттары шектеулі материалдыќ 
ќўндылыќтарєа айналды.
Ґмірдіѕ мəні материалдыќ мїдделерін ќанаєаттандыруєа, 

ал барлыќ ќоєамдыќ їрдістер бизнеске баєытталєан.
Мыќты моральдік негізі, тїп тамыры, ўлттыќ санасы, 

ќандайда бір діни ўстанымдары мен ўлттыќ рухани идеялары 
болмаса, ондай елдіѕ болашаєы да жоќ.
Батыс мəдениетініѕ аясында тəрбиеленген адам ґмірдіѕ 

мəнін тўтынушылыќтан іздейді.
Мемлекеттіѕ басты байлыєы – оныѕ адамдары. Салауатты, 

зайырлы ўлт ќаєидаттары адамєа нəресте шаєынан сіѕірілуі 
керек. Балалар тек пайдалы таєамдарды тўтынып, дене 
шыныќтырумен айналысып, сезім, сыйластыќ жəне ќўрмет 
сияќты отбасылыќ ќўндылыќтарды танып ґсуі керек.
Адамдар зияткерлік, білімпаздыќтарын жоюда жəне 

келешек ўрпаќтарыныѕ жəне ґздерініѕ денсаулыќтарын 
ќўртуда. Жастар дəстїрлі ќўндылыќтар мен ќоєамдыќ 
идеалдарды танып ґскенде єана батыстыќ мəдениеттіѕ 
ыќпалынан ќўтылады.

*     *     *     *     *
Сонымен ќатар, ЌКХП ўсынєан ЌР Президенттігіне 

кандидат  Т.Сыздыќовтыѕ  Алматы  жəне  Павлодар 
облыстарындаєы аймаќтыќ сайлауалды штабтары ґз 
жўмыстарын жалєастыруда.
Талдыќорєан  ќаласында  сенімді  тўлєалар  батыс 

стандарттарыныѕ теріс ыќпалы туралы  əѕгіме ќозєады.
«Батыс жастары отбасылыќ ќўндылыќтар, дəстїр, бірізділік, 

їлкендерді ќўрметтеу сияќты адамгершілік ќасиеттерге 
мїлде жат тўтынушылыќ стандарттармен ґмір сїріп жатыр. 
Мўныѕ бəрі рухани нигилизмге їндейтін ашыќ насихаттыѕ 
салдары.
Мўндай ќоєамда ґмір сїретін адамдардыѕ ґмірлік 

ќаєидаттары – жалќаулыќ жəне материалдыќ ашкґздік, толыќ 
моральдік жауапсыздыќ», - деп атап ґтті Алматы облыстыќ 
сайлауалды штабтыѕ жетекшісі.
Батыс  ќоєамында  əлеуметтіѕ  одан  əрі  жеткілікті 

ґрбуі їшін тўлєаныѕ моральдік-психологиялыќ дамуы 
мойындалмайды.
Айтылєан мəселелердіѕ бастауын ЌКХП жанўялыќ-

туысќандыќ жəне ўлттыќ ерекшеліктерді ескермейтін батыс 
ќўндылыќтарын кеѕ насихатталуынан кґреді.
Сонымен ќатар ЌКХПкандидаты Т.Сыздыќовтыѕ сайлауалды 

баєдарламасы Павлодар ќаласында талќылану їстінде.
Шетелдік жаттанды таќырыптар БАЌ, киноґнімдер, тїрлі 

танымал ток-шоулар жəне журналдар арќылы таралуда. 
Алєашќы болып ґзініѕ ќўндылыєын жанўя жəне неке 
институттары жоєалтуда. 
Жанўялыќ ґмірдіѕ мўндай кґлеѕкелі жаќтары ґлшем 

жəне теѕ ќўќылыќ ретінде беріліп жат їлгілер мен ґмірлік 
шарттарды кґзсіз кґшіру адамилыќтан ауытќуєа, жекелей 
енжарлыќќа, азаматтыќ немќўрайдылыќќа əкеледі.
Бїгін буындары ќатып їлгермеген əлемніѕ барлыќ 

жастары батыстыќ киімдерді киеді, шетел əуендерін 
тыѕдайды, голливудтыќ фильмдерді жəне сериалдарды 
кґреді.
Батыс сəн їлгісініѕ еѕ ќауіпті кґріністері - компьютерлік 

ойындар, фильм-блокбастерлер, сапасыз əдебиет арќылы 
кеѕ таралєан зорлыќ-зомбылыќ, ќаталдылыќ культтері.
Мўныѕ барлыєы –бос уаќыт ґткізу емес, бўл тўтыну 

мəдениетініѕ жалпыєа бірдей таралу їрдісі.

*     *     *     *     *
ЌКХП ўсынєан ЌР Президенттігіне кандидат Тўрєын 

Сыздыќов  Орал  ќаласындаєы  Батыс -Ќазаќстан 
аграрлыќ-техникалыќ университетінде студенттер жəне 
оќытушылармен кездесу ґткізді.
Кездесу барысында ЌР Президенттігіне кандидат партия 

жўмысы мен ґзініѕ сайлауалды тўєырнамасыныѕ негізгі 
баєыттарымен таныстырды.

«Ќазаќстанныѕ  Коммунистік 
Халыќтыќ партиясы – коммунистік 
идеяны ўстанатын азаматтардыѕ 
ерікті бірлестігі.
Біздіѕ  жўмысымыз  ќоєамдыќ 

дамудыѕ тўтас материалистік теориясы 
ретінде марксизм-ленинизм идеясына 
негізделіп ќўрылєан.
Біз ґз жўмысымызды əділ ќоєам 

тур а лы  марксис т і к -ленинд і к 
тїсініктерді саќтай отырып ќўруєа 
жəне осы арќылы əділетсіз тўстарын 
жоюєа тырысамыз.
Соѕєы  жылдары  халыќаралыќ 

ўйымдардыѕ диетологтары дабыл 
ќаєуда.
Барлыќ батыс елдері дўрыс ґмір 

салтын  ќолданбау,  тамаќтану 
мəдениетін ўстанбау жəне фаст-
фудтыѕ кесірінен семіздік, жїрек-
ќантамыр аурулары, ќандаєы ќант 
деѕгейініѕ ґсуі, есту, кґру, ќол-
аяќ жўмысыныѕ бўзылуы сынды 
денсаулыќ аќауларынан зардап шегіп 
отыр.
Бїгінде дəрігерлер батыс елдеріндегі 

тўрєындар арасында семіздіктіѕ  
ґршуін тез тамаќтану немесе фаст-
фудтыѕ кесірі деп біледі. Фаст-фуд 

таєамдарыныѕ кері əсеріне ќарамастан їлкен ќалаларда 
оныѕ тўтынушылары кїн санап ґсуде. Тўтастай алєанда, 
фаст-фуд секілді тез дайындалатын ґнімдер, газды 
сусындар – медиа жарнамалардыѕ арќасында əлемге тез 
таралып кетті.
Тїрлі арнайы дəмдеуіштер жəне тездайындалатын 

таєамдардытўраќтыќолдануыларына бой алдырту арќылы 
фаст-фуд таєамдарынан бїгінде ќауіп туындауда.
Мўндай таєамдарды сатып алатын жəне ќолданатын 

əлемніѕ барлыќ адамдары, əсіресе жастар батыстыќ 
корпорациялардыѕ пайдасы їшін ґз денсаулыќтарын жəне 
ґмірлерін ќатерге тігуде.
Фаст-фудтыѕ ќўрамында кґптеген консерванттар, ас 

дəмдеуіштер, бояулар, таєам ќоспалары секілді тїрлі 
химиялыќ ќоспалар бар екендігі єалымдар тарапынан 
дəлелденді. Сонымен ќатар, оныѕ ќўрамына денсаулыќќа 
зиянды мґлшерден тыс ќант жəне тўз ќосылады. Əрбір 
гамбургердіѕ ќўрамындаєы ќатерлі жəне белгісіз токсинді 
заттар трансмайлар – канцерогендер тїрлі ќатерлі ісік 
ауруларына шалдыќтырып, адам аєзасын бой алдыртып 
жəне біртіндеп улауда.
Т.Сыздыќовтыѕ  айтуынша ,  фаст-фудпен  ќатар 

тўтынушылардыѕ денсаулыєына тїрлі газдалєан сусындар 
да кері əсерін тигізуде. Кейбір сусындардыѕ ќўрамы 
Менделеев кестесін елестетіп, адамныѕ ас ќорыту 
жїйесінде кері химиялыќ əсер береді.
Кґптеген елдерде фаст-фудтыѕ кесірінен туындаєан 

семіздік ауруы ўлтќа тґнген ќауіппен теѕестірілген деді 
Т.Сыздыќов.
Адамгершілік, ќайырымдылыќ, сенім, бірізділікті 

жоєалтудыѕ аз аќ алдында тўрєан адамдар жеке басыныѕ 
ґсуі мен дамуына кґѕіл аудармайды. Сонымен ќатар, олар 
бўќаралыќ ќолданушыларєа арналєан медиа-ґнімдерді 
автоматты тїрде ќолданатын тўтынушыларєа айналады. 
Бўныѕ ќатарына жеѕіл ґмірді суреттейтін, жалєанєа 
толы жəне жансыз ґнімдерді жатќызуєа болады деді 
Т.Сыздыќов.
Т.Сыздыќовтыѕ ойынша əсіресе, батыстыќ мультфильмдер 

жəне компьютерлік ойындар кґѕілге кірбіѕ ўялатады.
Телевизор жəне гаджеттердіѕ экрандарынан тек ќана 

арамзалыќ, азєындыќ жəне мəдениетсіздік тґгілуде.
Кездесу соѕында президенттікке кандидат Т.Сыздыќов 

студенттер жəне оќытушылардыѕ кейбір сўраќтарына 
жауап беріп, ґзініѕ алдаєы сайлауалды жўмыс жоспарымен 
бґлісті.
Одан əрі кездесу барысында облыстыќ сайлауалды 

штабтыѕ жетекшісі С.Жарылєасымов сґз алып, ќысќаша 
тїрде сайлауалды науќанныѕ насихат жўмыстары жəне 
іс-шаралар туралы айтып берді.
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Жуырда  Ќазаќстан  Республикасы 
Президенттігіне  кандидат  Əбілєазы 
Ќў с а йын о в  Аќ т ґ б е  о блы сыныѕ 
жўртшылыєымен кездесті. 
Ке з д е с у  б а ры сы н д а  Əб і л є а з ы 

Ќўсайынов  жиын  ќатысушыларын 
экологиялыќ  мəселелерді  айќындап , 
шешуге  негізделген  ґз  сайлауалды 
баєдарламасыныѕ басты баєыттарымен 
таныстырды.

«Алдымен ,  басты  міндеттерімізді 
айќындап алайыќ. Экологиялыќ проблема 
– табиєаттыѕ ќўрылымы мен ќызметін 
бўзатын  ќоршаєан  ортадаєы  теріс 
ќўбылыстар .  Бўл  дегеніѕіз ,  адамзат 
тўрмысынан туындаєан антропогендік 
тїрлену. 
Экологиялыќ тїйткілдер адамзаттыѕ 

кїрт  ґскен  ґнеркəсіптік  əрекетініѕ 
айналаєа əсерінен туындап отыр. 
Ќазірдіѕ ґзінде адамдар кїн сайын 

еселеніп келетін экологиялыќ даєдарыс 
жаєдайында  ґм ір  сїр іп  жатќаны 
жасырын емес. Ол барша ґркениеттіѕ 
даєдарысына айналып барады», - деді ЌР 
Президенттігіне кандидат. 
Ə .Ќўсайыновтыѕ  айтуынша , 

экологиялыќ  жїйе ќызметі  мен 
адам ќоєамыныѕ табиєатпен ќарым-
ќатынасы арасында тепе-теѕдік 
жоќ. 
Одан əрі кандидат жиналєан жўртты 

адамзат ќоєамы алдында тўрєан 
маѕызды жаћандыќ экологиялыќ 
проблемалармен  таныстырды , 
атап айтќанда: ќоршаєан ортаныѕ 
ластануы , парниктік  газдардыѕ 
з и я ны ,  є а л амшардыѕ  « о з он 
ќабатыныѕ» сґгілуі жəне т.б. 
Адамныѕ іс-əрекетінен ќоршаєан 

о р т а ны ѕ  л а с т а н уы  б а р лы ќ 
жер  ќыртыстарын :  атмосфера , 
гидросфера  мен  литосфераны 
ќамтып, ґткір мəселеге айналып 
барады. 
Оныѕ ішінде бірінші əрі маѕыздысы 

– жаћандыќ климаттыѕ ґзгеруі. 
Адамныѕ  ґнеркəсіптік  тўрмыс-
тіршілігінен тїзілген парниктік 
газдардан климат антропогендік 
ґзгеріске ўшырады. 
ХІХ  єасырда  температура  0,1 

градусќа ґсті. ХХ єасырда бўл ґсім 
əр жыл сайын 0,3 градусќа жетті. Ал 
ХХІ єасырдыѕ 15 жылында орташа 
жылдыќ температура 0,8 градусќа жылып 
отыр. 
Єаламшардыѕ  жаћандыќ  жылынуы 

мўздыќтарды ерітіп ќоймай, топыраќтыѕ 
беткі ќабатын ќуратып отыр. Бўл їлкен 
ќауіп тґндіруде. 
Климат  ґзгеріс ін іѕ  зардабын ,  еѕ 

алдымен, ауылшаруашылыќ жайылымдар 
тартып отыр, шаруашылыќ маќсаттаєы 
жерлердіѕ 63%-ы эрозияєа ўшыраєан. 
Жыл сайын шґл даланыѕ жалпы аумаєы 
27 млн гектарєа кеѕіп келеді. Сондай-аќ, 
жаћандыќ жылынудан жаѕа аурулар туып, 
ќауіпті микроаєзалар пайда болады. 
Адам  ґз  іс -əрекетінен  туындаєан 

экологиялыќ  ауытќудыѕ  ќўрбанына 
айналып  отыр:  кейбір  мəліметтерге 
сенсек, су ресурстарыныѕ, атмосфералыќ 
ауа мен жер ќыртысыныѕ ластануынан 
туындаєан аурулардан əлем бойынша 
адамдардыѕ 40%-ы ґмірден ґтіп жатыр. 
Ə . Ќ ў с а й ы н о в т ы ѕ  а й т у ы н ш а , 

фотохимиялыќ тїтін, ќышќыл жаѕбыр, 
топыраќтыѕ ќўнарсыздануы, ормандардыѕ 
ќўртылуы, ќўрєаќшылыќ, ауадаєы ќауіпті 
ќалдыќтар, биосфера генофоныныѕ азаюы 
сынды ќауіпті экологиялыќ ќўбылыстар, 
біздер, адамдар їшін, ќалыпты жаєдайєа 
айналды. 
Осы  орайда  ќуат  кґзі  мен  табиєат 

ресурстарын  їнемдеу  мəселесін  де 
назардан тыс ќалдырмау керек. 
Біз  –  адамдар ,  жаѕартылмайтын 

ресурстарды жойып, флора мен фаунаны 
талќандап, табиєат циклін бўздыќ – бір 
сґзбен айтќанда, бізді жаратќан табиєатќа 
ґзіміз зиян келтіріп отырмыз», - деді 
Ќўсайынов. 

«Айналамыздыѕ  бəр і  ґ з ге р і с ке 
ўшырады  –  аѕдар  ќырылып ,  сирек 
ґсімдіктер жойылып кетті, аралдарды су 
басып, табиєи апаттар тўтас ќалаларды 

ќиратуда. 
Соєан ќарамастан, адамдар техникалыќ 

баспалдаќтаєы серпілісін жалєастырып, 
єаламшарєа  тўтынушылыќ  ќатынасын 
тоќтатар емес. Табиєаттыѕ ќўнарын соѕєы 
тамшысына дейін сорып алуєа дайын. 
Адамзат ќоршаєан ортаны ќўртып бара 

жатќан іс-əрекетін тоќтатпаса, жаєдай 
ќиындауы мїмкін.
Сол себепті, бїгінде экология єылымына 

биологияныѕ бір саласы деп ќарамай, 
оєан əлдеќайда тереѕнен бойлау ќажет», 
- деді кандидаттыѕ Аќтґбе облысындаєы 
сайлауалды штабыныѕ жетекшісі Игілік 
Саєиев. 

«Экологиялыќ мəдениет ќазіргі ќоєамныѕ 
маѕызды бґлігіне айналуы керек. 
Табиєатты ќорєау, табиєат ресурстарын 

дўрыс  пайдалану  мəселелеріне  ќоєам 
назарын  тарту  жўмыстарын  кїшейту 
маѕызды.
Кəсіпорын мен ўйымдардыѕ жер ќойнауын, 

су ресурстарын, орман, ќазба байлыќтары 
мен ґзге де табиєат ресурстарын дўрыс 
пайдалануларына мемлекеттік баќылау 

енгізу ќажет. 
Топыраќтыѕ, жер беті жəне жер асты 

суларыныѕ ластануына жол бермеуге ќоєам 
назарын кїшейту керек.
Сулар жəне ормандарды ќорєау, ґсімдік 

жəне жануарлар əлемін ќорєай отырып, 
сол арќылы атмосфераныѕ ластануына 
тосќауыл ќою маѕызды.
Ґнеркəсіптік ќауіпсіздік жїйесін енгізу 

ќажет», - деді Ə.Ќўсайынов.

*     *     *     *     *
Сондай-аќ ЌР Президенттігіне кандидат 

Əбілєазы  Ќўсайынов  Аќтґбе  кґлік , 
коммуникация жəне жаѕа технологиялар 
колледжініѕ ўжымымен кездесті. 
Кездесу барысында Əбілєазы Ќўсайынов 

мекеме жўмысшыларын ґз сайлауалды 
тўєырнамасыныѕ негізгі баєыттарымен 
таныстырды. 
Ə.Ќўсайынов атап ґткендей, экологиялыќ 

проблемалар кїрделі əрі ґзекті болып 
табылады. 

«Экология – адамзат тіршілігініѕ маѕызды 
факторы. Біздіѕ айналамыздаєыныѕ бəрі 
– табиєат, біздіѕ ґмір сїріп жатќан ортаќ 
əлеміміз. Технология ілгері дамыєан сайын, 
«жасыл» орта осалданып барады.
Табиєат ресурстарын маќсатты əрі жоспарлы 

пайдалану, ќоршаєан ортаны ластанудан 
ќорєау, мемлекеттік баќылаудыѕ жоспарлы 
жїйесін енгізу еѕ басты міндетімізгеайналуы 
тиіс», - деп атап ґтті Ə.Ќўсайынов. 
Кездесу барысында кандидат, сондай-аќ, 

əлем бойынша бірегей табиєи кеѕістіктердіѕ 
кїрт азайып бара жатќанын сґз етті.
Мысалєа, Жер шарындаєы халќы кґп 

аймаќтарда жаћандыќ экожїйеніѕ маѕызды 
бґлшегі – батпаќты жерлердіѕ 90 пайызы 
мїлде жойылєан.
Бїгінде ,  бір  адамды  азыќ-тїлікпен 

ќамтамасыз етуге ќажетті жердіѕ кґлемі, 

ƏРБІР АЗАМАТТЫ 
ЭКОЛОГИЯ МƏСЕЛЕСІНЕ 

БЕЛСЕНЕ АРАЛАСУЄА ШАЌЫРДЫ
əлем бойынша, 21,9 гектарєа теѕ. Ал Жер 
шарыныѕ биологиялыќ мїмкіндігі 15,7 
гектарды єана ќўрайды. Яєни, ґздеріѕіз 
байќаєандай, Жерді мекендейтін 7 миллиард 
адамныѕ  əрбіреуін  таза ,  ластанбаєан , 
ќўнарлы жермен ќамту їшін кем дегенде 6,2 
гектар жетіспейді. Бўл ґте кїрделі мəселе», 
- деді Ə.Ќўсайынов. 
Кандидат ХІХ єасырдыѕ соѕынан бері 

əрбір  жаѕа  онжылдыќ  алдыѕєысына 
ќараєанда  жылынып  бара  жатќанын 
мəлім етті.20 єасырдан бері орташа ауа 
температурасы 0,74 градусќа ґсті. Мўныѕ 
їштен екі бґлігі соѕєы отыз жылєа тиесілі. 
Тўраќты  температуралыќ  кґрсеткіш 
єасырлар бойы саќталып келген табиєат 
їшін бўл їлкен ґзгеріс», - деді Əбілєазы 
Ќўсайынов.
Кґптеген  елдерде  жасыл  технология 

ґндіріске енгізілмей келеді, тіпті, оны 
жатырќап отырєандар ќаншама. Табиєи 
ресурстар кешенін біріктіретін ортаќ термин 
– экологияны кїйзеліске ўшыратќан мўндай 
кїрделі жаєдай амалсыз алаѕдатады. 

«Экология  –  б і зд іѕ  ортаќ  їй ім і з , 

є а л а м ш а р ы м ы з  т у р а л ы  є ы л ы м . 
Єаламшарымыз жалєыз, сондыќтан оны 
кґзіміздіѕ  ќарашыєындай  саќтауымыз 
керек», - дейді кандидат.
Ґз сґзінде Ə.Ќўсайынов əрбір азаматты 

экология мəселесіне белсене араласуєа 
шаќырды .  Экологиялыќ  тепе-теѕдікті 
саќтау жəне ґнеркəсіптік ќауіпсіздікті 
ўстану идеясын насихаттауда азаматтыќ 
ќоєам ґкілдерініѕ рґлі орасан. Ќоєамдыќ 
ўйымдар бўл жўмысќа білек сыбанып 
кірісуі керек.
Эколо ги я  мен  т а би є ат ты  ќор є ау 

мəселесінде  азаматтыќ  белсенділікті 
дамыту ќажет. 
Адамдар  саналы  тїрде  экологиялыќ 

тепе-теѕдікті саќтап, табиєаттыѕ шынайы 
келбетін саќтау ќажеттілігін сезінулері 
керек. 
Сонымен  ќатар  колледж  ўжымымен 

кездесуде Ə.Ќўсайыновтыѕ республикалыќ 
сайлауалды штабыныѕ жетекшісі Рїстем 
Жоламан сґз сґйледі. 
Р.Жоламан экологиялыќ проблемалардыѕ 

ґзектілігі мен оларды дер кезінде шешудіѕ 
маѕыздылыєына тоќталды. 

«ЌР  Пр е з и д е н т т і г і н е  к а н д и д а т 
Ə.Ќўсайынов экология мен биологиялыќ 
əртїрлілікті саќтау маѕыздылыєына назар 
аудартуды кґздейді. 
Сондай -аќ  ол  экологиялыќ  білімге 

де їлкен мəн беріп отыр.Жалпы білім 
беретін мектептерде міндетті пəн енгізе 
отырып, экология мен оныѕ ќауіпсіздігі 
туралы тїсінік ќалыптастыру, сонымен 
ќатар тўраќты экологиялыќ-аєартушылыќ 
жўмыстар  жїргізу  экологиялыќ  жəне 
ґнеркəсіптік  ќауіпсіздік  туралы білім 
берудіѕ  маѕызды  ќадамдары  болып 
табылады.
Біз жастайынан балаларымыздыѕ санасына 

экология, ќауіпсіз жəне экологиялыќ дўрыс 

ґмір сїру туралы ќарапайым ўєымдарды 
сіѕіріп, табиєатты жəне ќоршаєан ортаны 
кїтіп, ќорєауєа тəрбиелеуіміз керек», - деді 
Р.Жоламан.

*     *     *     *     *
ЌР  Пре з и д е н т т і г і н е  ка н дид ат 

Əбілєазы Ќўсайынов Атырау ќаласыныѕ 
жўртшылыєымен кездесті.
Жўртшылыќпен кездесу барысында 

Əбілєазы Ќўсайынов жиын ќатысушыларын 
экологияныѕ ќазіргі проблемаларын 
ќозєайтын сайлауалды тўєырнамасыныѕ 
негізгі баєыттарымен таныстырды. 
Ə.Ќўсайынов атап ґткендей, бїгінде 

экология єылымына биологияныѕ бір 
саласы деп ќарамай, оєан əлдеќайда 
тереѕнен бойлау ќажет. Экология адам 
мен ќоршаєан ортаныѕ ќарым-ќатынасын 
зерттейтін пəнаралыќ єылымєа айналуы 
тиіс. 

«Жер  жїзінде  адам  пайда  болып , 
оныѕ ґркениеті ґскен сайын, биосфера 
эволюциясында жаѕа - антропогендік 
фактор іске ќосылды. Адам биосфераны 
жеке ќажеттіліктерін ќанаєаттандыру їшін 

пайдалана бастады.
Алайд а ,  ќ орша є ан  орт аны 

ќ а н ш а л ы ќ т ы  ґ з г е р т у г е 
тырысќанымызбен, Жер бетіндегі 
тіршілік табиєаттыѕ ќатаѕ заѕына 
баєынып дамиды. Сондыќтан, адамзат 
ґркениеті тўраќты даму їшін осы 
заѕдар мен ќаєидалардан ауытќымауы 
керек.
Табиєатпен їйлесімді ґмір сїру - 

адамныѕ Жер бетіндегі ґмір салтыныѕ 
негізгі ќаєидасы», - деп атап ґтті 
Əбілєазы Ќўсайынов.
Оныѕ айтуынша, єылым, техника 

мен технологияныѕ сапалы жаѕа 
байланысын ќалыптастырєан ХХ 
єасыр ќоєамныѕ табиєатќа əсер ету 
кїшін арттырып, адамзатќа бірќатар 
ґзекті əрі ґткір міндеттер жїктеді.
Сол себепті, Ə.Ќўсайыновтыѕ 

пікірінше, табиєат ќойнауын тиімді 
əрі жоспарлы пайдалану, ќоршаєан 
ортаны ластанудан ќорєау, мемлекеттік 
баќылаудыѕ жоспарлы жїйесін енгізу 
əр азаматтыѕ басты міндетіне айналуы 
тиіс.
Ə .Ќўсайыновтыѕ  сайлауалды 

тўєырнамасыныѕ таєы бір маѕызды 
баєыты - ґнеркəсіптік ќауіпсіздік 
мəселелері.

Кандидаттыѕ айтуынша, ґнеркəсіптік 
ќауіпсіздік дегеніміз - ґнім мен ґндірістіѕ 
ќауіпсіздіг і  туралы ,  кґп  деѕгейлі 
стандарттау мен сертификаттау туралы 
техникалыќ регламенттерді, нормаларды 
ќатаѕ ўстану. 

«Меніѕ маќсатым - осы нормалардыѕ 
ашыќ жəне дўрыс орындалуына ќол 
жеткізу. Ќауіпті ґндіріспен айналысатын 
барлыќ ўйымдар ґз жўмысшыларыныѕ, 
нысандары  мен  ќоршаєан  ортаныѕ 
ќауіпсіздігіне жауапты болулары керек.
Барлыќ кəсіпорындар ґз жўмыстарын 
ќоршаєан ортаєа ыќпалы мейілінше аз 
болатындай етіп жїргізулері керек», - деп 
ќорытты Əбілєазы Ќўсайынов.
Сонымен ќатар, ќала жўртшылыєы 

алдында  аймаќтыќ  штаб  жетекшісі 
Садыржан Жекенов сґз сґйледі.
С.Жекенов экологиялыќ тїйткілдердіѕ 

ґзектілігіне  тоќталып ,  экологиялыќ 
проблемаларды дер кезінде шешу ќажеттігін 
атап ґтті.

«Біз  туындаєан  экологиялыќ  сын-
ќатерлерге дер кезінде тойтарыс беріп, 
ќоршаєан ортаныѕ ластануы, су мен 
топыраќтыѕ  ќўнарсыздануы  сынды 
мəселелерді тез арада шешуіміз керек. 
Еѕ  бастысы ,  бўл  проблемалардыѕ 
туындауына жол бермеу маѕызды. Бўл 
жерде азаматтардыѕ ґзі де саналы тїрде 
тїсіністік танытулары ќажет.
Сонымен  ќ ат а р ,  э коло ги ялыќ -

аєартушылыќ ќызметке де ерекше назар 
бґлген жґн.
Біз экология туралы білімді, ќауіпсіз 

əрі экологилыќ таза ортада ґмір сїру 
ќаєидаларын, табиєат пен адамзатты 
ќоршаєан айнала туралы білімді ќоєам 
санасына сіѕіре білуіміз керек», - деп атап 
ґтті С.Жекенов.
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Абдан Төлепбергенов,
аудандық  аумақтық 

сайлау комиссиясының 
төрағасы.

Қ а з а қ с т а н  х а л қ ы 
Ассамблеясының кезектен 
тыс Қазақстан Республикасы 
Президентінің  сайлауын 
өткізу туралы бастамасына 
орай ,  Орталық  сайлау 
комиссиясының ағымдағы жылғы 26 
ақпанда №5/262 қаулысымен дайындық 
туралы күнтізбелік жоспар бекітілді. 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
кезектен тыс сайлауы күні жақындаған 
сайын  аудандық  аумақтық  сайлау 
комиссиясында жұмыс ауқымы бұрыннан 
да арта түсуде.
Бүгінгі  күнде  басты  назарымыз -
үлкен саяси науқанды қызу дайындық 
нәтижесінде ұйымшылдықпен өткізуге 
бағытталып отыр. 
Осыған орай, аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясы, апта ішінде, өздері белгілеген 
жоспарға сәйкес көптеген іс-шараларды 
жүзеге асырды. Атап айтқанда, аудан 
аумағында  құрылған  барлық  сайлау 
учаскелерінде оның мүшелерімен, аудандық 
ішкі істер органдары қызметкерлерімен, 
электр  қуатын  тарату  мекемесінің 
жауапты  мамандарымен ,  телефон 
байланысы, аурухана және басқа да сайлауға 
қатысы бар мекемелердің лауазымды 
тұлғаларымен семинар-кеңес өткізілді. 
Аталмыш семинар-кеңесте сайлау болатын 

күні  аталмыш  мекемелердің 
жұмысында  ешқандай  үзіл іс 
болмауы және қоғамдық тәртіптің 
жоғары деңгейде сақталуы жан-
жақты талқыланды. Сонымен 
қатар, семинар-кеңесте сайлау 
науқанын қаржылық, материалдық-
техникалық, ұйымдастырушылық 
және ақпараттық қамтамасыз 
ету г е  б а й л а нысты  ө з е кт і 
мәселелер  жөнінде  бірқатар 

түсініктемелер беріліп, сайлау учаскелерінде 
дауыс беруді ұйымдастырудың және 
өткізудің рәсімдеріне, учаскелік сайлау 
комиссияларының іс-әрекеттеріне айрықша 
көңіл бөлінді. Сондай-ақ сайлау процесіне 
қатысушылардың бәрінің сайлау заңнамасы 
нормаларының бұлжытпай сақталуын 
қамтамасыз ету және өзара іс-қимыл 
жасау тиімділігін арттыру қажеттілігі 
ескертілді.
Сондай-ақ аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының кеңейтілген отырысы болып 
өтті. Отырыста сайлау комиссиясының 
дауыс беруі кез келген уақытта аяқталуы 
мүмкін сайлау учаскелерінің  тізбесін 
бекіту туралы аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының шешімі қабылданды. Осы 
отырыста 2015 жылдың 26 сәуірі күні 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
кезектен тыс сайлауы жергілікті уақытпен 
таңертеңгі сағат 07.00-де басталып, кешкі 
сағат 20.00-де аяқталатындығы және 
сайлау учаскелерінде дауыс беретін орындар 
белгіленіп, ол орналасқан мекен-жайлар 
аудандық басылым «Ауыл жаңалығы»-

«Сельская новь» газетінде жарияланып, 
сайлаушылар толық хабардар болды. 
Учаскелік  сайлау  комиссияларында 
орналасқан  дауыс  беру  орындарына 
стационарлық  және  жылжымалы 
дауыс беру жәшіктері қойылып, дауыс 
беретін кабиналар жасалып, толығымен 
жабдықталды. Барлық сайлау учаскелерінде 
сайлау комиссияларының тиімді, кедергісіз 
жұмыс істеуіне жан-жақты жағдай 
туғызу мақсатында оларға қажетті 
техникалық құрал-жабдықтардың толық 
қамтамасыз етілуі зерделеніп, тексеруден 
өткізілді. 
Осындай жүйелі түрде жүргізілген 
жұмыстардың  нәтижесінде  қазіргі 
таңда аудан аумағындағы барлық сайлау 
учаскелері түгелдей қажетті заттармен 
және техникалық құрал-жабдықтармен 
толық қамтылып отыр. Күнтізбелік 
жоспарға сай ауыл, ауылдық округ әкімдері 
сайлаушылар тізімін уақытылы тиісті 
актімен тапсырды. Осыған байланысты кез 
келген сайлаушы өзінің тізімде бар-жоғын 
тексеріп, білуіне мүмкіндіктер жасалды. 
Қазір сайлау учаскелерінде сайлаушылар 
тізімі көрнекі жерге ілініп, қойылған. Әрбір 
сайлаушы өз сайлау учаскесіне барып, 
таңертеңгі сағат 09.00-ден кешкі сағат 
18.00-ге дейін тізімде бар-жоғын біле 
алады. 
Аудан бойынша бір аумақтық, 35 учаскелік 
сайлау комиссиясы жұмыс істесе, оның 
ішінде төрт учаскелік сайлау комиссия 
жаңадан  ашылды .  Учаскелік  сайлау 
комиссиясынын құрамында 245 мүше бар. 

Үстіміздегі жылы учаскелік сайлау 
комиссиясының мүшелерінің арасында 
өзгерістер енгізілу себептері - жұмыс 
орны  мен  мекен-жайын  өзгертуге 
байланысты туындап отыр.
Қазіргі  таңда  барлық  учаскелік 
сайлау комиссиялары жоспар бойынша 
жұмыстарын атқаруда, әр сайлау 
учаскесінде  жұмыс және демалыс 
күндеріне  комиссия  мүшелерінен 
кезекшілік ұйымдастырылған. 
Бұдан басқа апта бойына, күн сайын екі-
үш  учаскелік сайлау комиссияларының 
төрағалары мен комиссия хатшылары 
аудандық аумақтық сайлау комиссиясына 
шақырылып, оларға саяси науқанды 
жоғары  деңгейде  өткізу  жөнінде 
методикалық  кеңестер  берілуде . 
Қазақстан Республикасының «Сайлау 
туралы» Заңының баптары бойынша да 
түсіндіру жұмыстары жүргізілді.  
Сайлауға дайындық – үлкен саяси 
науқан. Мұнда сауаттылық пен саналық 
тұрғысында жұмыс атқару маңызды. Бір 
сайлаушының дауысының өзі үлкен мәнге 
ие болғандықтан, сайлауда белсенділік 
танытып, дұрыс таңдау жасағанда 
ғана өз болашағымыз бен тағдырымызды 
сенімді де адал жанның қолына тапсыра 
аламыз. 
Қазақстан Республикасының кезектен 
тыс Президенттік сайлауына аудан 
бойынша қатысады деп күтіліп отырған 
47 158 сайлаушыны елдігімізді танытып, 
сайлауға  б ірк іс ідей  атсалысуға 
шақырамын.

ÑÀßÑÈ  ÍÀÓҚÀÍ ҒÀ  ҚÛÇÓ  ÄÀÉÛÍÄÛҚ

САЙЛАУ -2015САЙЛАУ -2015
Сапарєали ƏЛІБАЙ,
«Аќ жол».

ЕЛІМІЗДЕГІ ХАЛЫҚ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК БІРЛІГІНІҢ ЖӘНЕ 
АТА ЗАҢЫМЫЗДЫҢ МЫЗҒЫМАСТЫҒЫНЫҢ, АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ 
МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫНЫҢ НЫШАНЫ ӘРІ КЕПІЛІ БОЛЫП 
ТАБЫЛАТЫН РЕСПУБЛИКА ПРЕЗИДЕНТІ САЙЛАУЫ ӨТЕТІН КҮНГЕ 
ДЕ САНАУЛЫ ҒАНА УАҚЫТ ҚАЛҒАНДЫҒЫ БЕЛГІЛІ. СОҒАН 
БАЙЛАНЫСТЫ ГАЗЕТІМІЗДІҢ ТІЛШІСІ ОБЛЫСТЫҚ АУМАҚТЫҚ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ НАДЕЖДА 
ТРОФИМОВНА ВРУБЛЕВСКАЯҒА ЖОЛЫҒЫП, АСА МАҢЫЗДЫ 
САЯСИ НАУҚАНДЫ ӨТКІЗУГЕ ҚАТЫСТЫ АУМАҚТАҒЫ ӘЗІРЛІК 
ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ БАРЫСЫ ТУРАЛЫ ТІЛДЕСКЕН ЕДІ.

— Тəуелсіз мемлекетіміздіѕ ішкі жəне сыртќы 
саясатыныѕ негізгі баєыттарын айќындайтын, 
ел  ішінде  жəне  халыќаралыќ  ќатынастарда 
республикамыздыѕ атынан ґкілдік ететін еліміздегі 
еѕ жоєары лауазымды тўлєа — Мемлекет басшысы 
сайланатын сын сəтте, елдіѕ билік тізгінін ўстайтын 
азаматќа таѕдау жасауєа тиіс электорат хаќында жəне 
олардыѕ азаматтыќ белсенділік деѕгейі жайында не 
айтар едіѕіз? 

— Облыс аумаєындаєы сайлау ќўќыєы бар азаматтардыѕ 
бўєан дейінгі елімізде ґткен сайлаулардыѕ барлыєында да  
дерлік дауыс беру їдерісінде жоєары азаматтыќ  белсенділік 
танытып келгендігін айта кеткен лəзім.  Сондыќтан, 
ґѕірдегі электораттыѕ Республика Президентініѕ сайлауы 
ґтетін аєымдаєы жылєы сəуір  айыныѕ 26-сы кїні 
біркісідей сайлау учаскелеріне келіп,  ґз таѕдауларын 
жасайтындыєына сенім мол. Ал сайлаушылар санына 
тоќталатын болсаќ, биыл облыстыѕ он ауданы мен Тараз 
ќаласындаєы барлыєы 461 сайлау учаскесінде 514 815 
адам ґз таѕдауын білдіретін болады.
Наќтылы кезеѕде Тараз ќаласы мен аудандардыѕ 

əкімдері сайлаушылар тізімдерін акт бойынша 435 
учаскелік сайлау комиссиясына тапсыруды ќамтамасыз 
етіп отыр. Ал адамдардыѕ ќатысуы шектелінген ќалєан 
26 учаскелік сайлау комиссиясына сайлаушылар тізімі 
танысу їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан 
Республикасындаєы сайлау туралы»  конституциялыќ 
Заѕыныѕ 26 бабына сай сайлауєа бес кїн ќалєанда 
берілетін болады. Учаскелік сайлау комиссияларындаєы 
сайлаушылар тізімініѕ сайлау ґткенге дейін саќталуын 
аталєан комиссиялар ќадаєалайды.

— Надежда Трофимовна, ендігі əѕгіме желісіне сайлау 
учаскелерініѕ дайындыєы туралы арќау етсек. 

— Бїгінгі таѕда облыс аумаєында аумаќтыќ, округтік 
жəне учаскелік сайлау комиссияларын ќосќанда барлыєы 
678  сайлау комиссиясы жўмыс істеуде.  Олардыѕ 
ќўрамындаєы  3987 адам республикада тіркелген  8 
саяси партияныѕ ґѕірлік ќўрылымдарыныѕ, 759-ы  22  
ќоєамдыќ ўйымныѕ ўсынысы бойынша сайланєан. 
Ќазіргі кезде облыс ќалалары мен аудандарындаєы  461 
сайлау учаскесі тїгелдей сайлау ґткізуге даяр. Олардыѕ 
ќай-ќайсысы да сайлаушылардыѕ жасырын дауыс 
беруіне арналєан кабиналар жəне сайлау бюллетеньдерін 

салатын мґлдір жəшіктермен, телефон байланысымен,  
интернет ресурстармен, ќажетті канцелярлыќ тауарлармен,  
сейфтермен, ўйымдастыру техникасымен, мемлекеттік 
рəміздермен толыќ жабдыќталєан.  Сайлау ґтетін кїні ішкі 
істер органдарыныѕ ќызметкерлері сайлау учаскелеріндегі 
ќоєамдыќ тəртіпті саќтау жəне дауыс беру бюллетеньдері 
саќталатын орындарды кїзету шараларын ўйымдастыратын 
болады.
Республика Президентініѕ кезектен тыс сайлауы ґтетін 

кїн белгіленгеннен бергі аралыќта сайлау комиссиялары 
мїшелерін оќыту жəне сайлауды ґткізуге əзірлеу маќсатымен 
облыс кґлемінде 45 сайлау-тренинг ґткізілді. Бўл їдеріс 
ќазірде сабаќтастыєын табуда.

— Енді сайлаушыларды тўрєылыќты жері бойынша 
дауыс беру орны мен мерзімі жайлы хабардар ету 
мəселесініѕ ќалай шешімін тауып жатќандыєына 
тоќталсаѕыз.

—  Ќаз аќ с т ан  Ре спублика сыныѕ  «Ќаз аќ с т ан 
Республикасындаєы сайлау туралы»  конституциялыќ 
Заѕыныѕ 38-бабы 2-тармаєына сəйкес, əр учаскелік сайлау 
комиссиясы сайлауєа он кїн ќалєанєа дейін сайлау ќўќы 
бар барлыќ азаматтарды сайлау їдерісініѕ ґтетін орны 
жəне уаќыты туралы хабардар етіп їлгерді. Сол маќсатпен 
Тараз ќаласы мен барлыќ аудандарда сайлау учаскесініѕ 
орналасќан жерімен дауыс беру уаќыты кґрсетілген шаќыру 
билеттері əзірленіп, сайлаушыларєа таратылды. Оныѕ 
їстіне облыс аумаєындаєы кґрнекті жерлерге Ќазаќстан 
Республикасы Президентініѕ кезектен тыс сайлауы ґтетін 
кїн мен мерзімі кґрсетілген  97 баннер орнатылєан. 
Бўдан ґзге ґѕірдегі ќалалар мен ауылдыќ елдімекендерде 
сайлаушыларды дауыс беретін жерге дейін тасымалдап 
жеткізетін ќоєамдыќ кґлік баєыттары жасалып белгіленген.
Тек бір єанаТараз ќаласыныѕ ґзінде єана сайлау ґтетін кїні 
сайлаушыларєа жїзден астам ќоєамдыќ кґлік баєыты ќызмет 
кґрсететін болады.

— Ґѕірде Ќазаќстан Республикасы Президенттігіне 
кандидаттардыѕ сайлауалды їгіт-насихат жўмыстары 
ќалай ўйымдастырылуда?

— Ашыєын айту керек, облыста ќўрылып, жўмыс 
істеп жатќан Ќазаќстан Республикасы Президенттігіне 
кандидаттардыѕ сайлауалды ќоєамдыќ штабтарыныѕ 
тарапынан кїні бїгінге дейін жергілікті бўќаралыќ аќпарат 
ќўралдарына їгіт материалдарын жариялау жґнінде бірде-
бір тапсырыс тїскен жоќ. Олар негізінен ґз жўмыстарын 
сайлауалды кґпшілік шараларын ўйымдастыру жолымен 
жїргізуде. Дегенмен, 17 сəуірге дейінгі аралыќта облыстыќ 
мерзімдік басылымдарда кандидаттардыѕ республикалыќ 
штабтарыныѕ жўмысы жайында аќпараттыќ  ќана мəні 
бар теѕ кґлемдегі 48 материалдыѕ жарыќ кґргендігін айта 
кеткен жґн.Наќтылы кезеѕде Ќазаќстан Республикасы 
Президенттігіне кандидаттардыѕ сайлауалды штабтары 
волонтерлардыѕ жўмысын ўтымды ўйымдастыруєа жəне 
Президент сайлауына баќылаушы ретінде ќатысатындардыѕ 
тізімін жасап, наќтылауєа жўмылдырылуда.

— Енді, облыс ќалалары мен ауылдыќ елдімекендеріндегі 
сайлауалды əзірліктіѕ барысымен танысып жїрген 

халыќаралыќ байќаушылардыѕ жўмысы тґѕірегінде 
əѕгіме ґрбітсек.

— Аєымдаєы жылдыѕ 2 сəуірінен бастап облыста 
ќўрамы Норвегия мен Германияныѕ ґкілдері Даг 
Хэллесунд пен Бригитте Хоерден тўратын Еуропа 
ќауіпсіздігі мен ынтымаќтастыєы ўйымыныѕ ўзаќ 
мерзімді халыќаралыќ байќаушылар миссиясы жўмыс 
істеуде. Олар облыста болєан кезінде облыстыќ, Тараз 
ќалалыќ жəне бірќатар аудандардаєы аумаќтыќ сайлау 
комиссияларыныѕ мїшелерімен, облыс жəне Тараз 
ќаласыныѕ əкімдерімен, облыс прокуроры жəне облыстыќ 
ішкі істер департаментініѕ басшысымен кездесу ґткізді. 
Сондай-аќ, республикалыќ Жалпыўлттыќ социал-
демократиялыќ партияныѕ аумаќтаєы филиалыныѕ 
жəне Ќазаќстан Республикасы Президенттігіне кандидат 
А.Ќўсайыновтыѕ сайлауалды ќоєамдыќ штабыныѕ 
жетекшілерімен кездесті.

—  Сайлаушылардыѕ  ќўрамы  туралы  да 
оќырмандарды хабардар еткеніѕіз жґн болар. 

— Жалпы,  осы баєытта жїргізілген мониторинг 
ќорытындысы сайлаушылардыѕ 70 208-ін зейнет 
жасындаєылардыѕ ќўрайтындыєын кґрсетті.  Сондай-
аќ, сайлаушылар ќатарында 5 377 əкімшілік мемлекеттік 
ќызметші, 52 975 білім, 20 407 денсаулыќ саќтау, 2 772 
мəдениет, 2 708 спорт саласыныѕ ќызметкері, 26 327 
жоєары жəне орта арнаулы оќу орындарыныѕ студенті 
бар екен.  Бір атап ґтетін жай, Республика Президентініѕ 
кезектен тыс сайлауында жасы биыл 18-ге толєан 9 809 
жас азамат алєаш рет сайлауда дауыс беріп, ґз таѕдауын 
жасайтын болады.

— Надежда Трофимовна, дауыс беру їшін сайлау 
учаскесіне келген сайлау ќўќы бар азаматтыѕ 
сайлаушылар тізімінен ґзініѕ аты-жґнін таба алмай 
ќалуы да ыќтимал єой. Ондай оќиєа орын алєан 
жаєдайда ќандай шара ќолданылуы тиіс?

— Ондай ќолайсыздыќтардыѕ болу ыќтималдылыєы 
сайлауєа əзірлік барысында толыќ ќарастырылєан. 
Біріншіден, мўндай оќиєа орын алєандай болса, сайлаушы 
ќалыптасќан жаєдай туралы учаскелік сайлау комиссиясына 
баян етуге тиіс. Ґз кезегінде сайлау комиссиясыныѕ 
мїшесі сайлаушыны сайлау учаскесіндегі интернетке 
жалєанєан кешенді компьютерлік ќўралдармен, телефон-
факс аппаратымен жабдыќталєан жəне сайлаушыныѕ 
ґтініш жазуына, сондай-аќ, оныѕ тіркелген тўрєылыќты 
мекен-жайын наќтылауєа арналєан  арнайы бґлмеге 
кіргізіп, белгіленген формада ґтінішін жазєызып алєан 
соѕ, халыќќа ќызмет кґрсету орталыєына телефон 
арќылы хабарласу немесе электронды пошта, факс 
ќолдану арќылы сауал жолдайды. Соныѕ негізінде ХЌК 
орталыєыныѕ ќызметкері электронды пошта я болмаса 
факс арќылы əлгі азаматтыѕ ґз ґтінішінде кґрсеткен 
мекен-жайєа тіркелгенін айєаќтаса, онда сайлаушы 
сайлаушылар тізіміне енгізіліп, оєан дауыс беру бюллетені 
берілетін болады.

— Əѕгімеѕізге рахмет, жўмыстарыѕызєа жемістілік 
тілейміз!

ӘЗІРЛІК - ТАЛАП ДЕҢГЕЙІНДЕ



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»6  18  сәуір  2015  жыл

(Жалєасы 7-бетте)

(кезектен тыс ХХХVІІІ – сессия)

(Жамбыл облыстыќ Əділет департаментінен 2015 жылдыѕ 17 сəуірі кїні 
№2612 нґмірімен мемлекеттік тіркеуден ґткен).

Сарыкемер ауылы                  № 38 – 2                  2015 жыл 9 сəуір

«2015 – 2017 жылдарєа арналєан  
аудандыќ бюджет туралы» Байзаќ 

аудандыќ мəслихатыныѕ 2014 жылєы 24 
желтоќсандаєы №36 – 3 шешіміне ґзгерістер 

енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2008 жылєы 4 желтоќсандаєы Бюджет 
кодексініѕ 109 -бабына жəне «Ќазаќстан Республикасындаєы 
жергілікті мемлекеттік басќару жəне ґзін – ґзі басќару туралы» 
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 
6-бабына сəйкес аудандыќ мəслихат ШЕШІМ ЌАБЫЛДАДЫ:

1. «2015 – 2017 жылдарєа арналєан аудандыќ бюджет туралы» 
Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2014 жылєы 24 желтоќсандаєы 
№36-3 шешіміне (Нормативтік ќўќыќтыќ актілерде мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №2458 болып тіркелген, 2015 жылєы 6 ќаѕтарында 
аудандыќ “Ауыл жаѕалыєы”-”Сельская новь” газетінде №3-4-5 
жарияланєан) келесідей ґзгерістер енгізілсін: 

1 тармаќта:
1) тармаќшада:
«8179308» сандары «8112422» сандарымен ауыстырылсын; 
«6943717» сандары «6876831» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармаќшада:
«8179416» сандары «8140683» сандарымен ауыстырылсын;  
5) тармаќшада:
« -6911» саны «-35064» сандарымен ауыстырылсын;  
6) тармаќшада:
«6911» саны «35064» сандарымен ауыстырылсын.  
Аталєан шешімніѕ 1 жəне 6 ќосымшалары осы шешімніѕ 1 жəне 

2 ќосымшаларына сəйкес жаѕа редакцияда мазмўндалсын.
2. Осы шешімніѕ орындалуын баќылау Байзаќ аудандыќ 

мəслихатыныѕ «Аумаќты экономикалыќ дамыту, ќаржы, бюджет, 
əкімшілік аумаќтыќ ќўрылым, адам ќўќыєын ќорєау мəселелері 
жəне жер учаскелерін сатып алу туралы шарттар жобаларын ќарау» 
жґніндегі тўраќты комиссиясына жїктелсін.

3. Осы шешім əділет органдарында мемлекеттік тіркеуден ґткен 
кїннен бастап кїшіне енеді жəне 2015 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан 
ќолданысќа енгізіледі.
Аудандыќ мəслихат сессиясыныѕ тґраєасы  А. Исабаев
Аудандыќ мəслихат хатшысы   Н. Їкібаев

Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2015 жылєы 
9 сəуірдегі №38-2 шешіміне 1 ќосымша

Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2014 жылєы 
24 желтоќсандаєы №36-3 шешіміне 1 ќосымша

2015 ЖЫЛЄА АРНАЛЄАН АУДАНДЫЌ БЮДЖЕТ
Сана-
ты  Сыныбы   

 
 

сомасы, 
мыѕ 
теѕге

 
  Iшкi 

сыныбы
   Атауы
   1. КІРІСТЕР 8112422

1   Салыќтыќ тїсімдер 1210525
 01  Табыс салыєы 265357
  2 Жеке табыс салыєы 265357
 03  Əлеуметтiк салыќ 183437
  1 Əлеуметтік салыќ 183437
 04  Меншiкке салынатын салыќтар 724613
  1 Мїлiкке салынатын салыќтар 632888
  3 Жер салыєы 10120
  4 Кґлiк ќўралдарына салынатын салыќ 78205
  5 Бірыѕєай жер салыєы 3400
 05  Тауарларєа, жўмыстарєа жəне 

ќызметтерге салынатын iшкi салыќтар 22400
  2 Акциздер 14000

  3 Табиєи жəне басќа да ресурстарды 
пайдаланєаны їшiн тїсетiн тїсiмдер 470

  4 Кəсiпкерлiк жəне кəсiби ќызметтi 
жїргiзгенi їшiн алынатын алымдар 7850

  5 Ќўмар ойын бизнесіне салыќ 80
07 Басќа да салыќтар 1000

1 Басќа да салыќтар 1000

 08  

Заѕдыќ мəнді іс-əрекеттерді жасаєаны 
жəне (немесе) оєан уəкілеттігі бар 
мемлекеттік органдар немесе лауазымды 
адамдар ќўжаттар бергені їшін алынатын 
міндетті тґлемдер

13718

  1 Мемлекеттік баж 13718
2   Салыќтыќ емес тїсiмдер 4723

01 Мемлекеттік меншіктен тїсетін кірістер 0

1 Мемлекеттік кəсіпорындардыѕ таза кірісі 
бґлігініѕ тїсімдері 0

4 Мемлекет меншігіндегі, заѕды 
тўлєалардаєы ќатысу їлесіне кірістер 0

5 Мемлекет меншігіндегі мїлікті жалєа 
беруден тїсетін кірістер 0

02
Мемлекеттік бюджеттен 
ќаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелердіѕ тауарларды (жўмыстарды, 
ќызметтерді) ґткізуінен тїсетін тїсімдер

0

1
М е м л е к е т т і к  б ю д ж е т т е н 
ќаржыландырылатын  мемлекеттік 
мекемелердіѕ тауарларды (жўмыстарды, 
ќызметтерді) ґткізуінен тїсетін тїсімдер

0

04

Мемлекеттік бюджеттен 
ќаржыландырылатын, сондай-аќ 
Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ 
Банкініѕ бюджетінен (шыєыстар 
сметасынан) ўсталатын жəне 
ќаржыландырылатын мемлекеттік меке-
мелер салатын айыппўлдар, ґсімпўлдар, 
санкциялар, ґндіріп алулар 

48

1

Мўнай секторы ўйымдарынан тїсетін 
тїсімдерді ќоспаєанда, мемлекеттік 
бюджеттен ќаржыландырылатын, 
сондай-аќ Ќазаќстан Республика-
сы Ўлттыќ Банкініѕ бюджетінен 
(шыєыстар сметасынан) ўсталатын жəне 
ќаржыландырылатын мемлекеттік меке-
мелер салатын айыппўлдар, ґсімпўлдар, 
санкциялар, ґндіріп алулар 

48

 06  Басќа да салыќтыќ емес тїсiмдер 4675
  1 Басќа да салыќтыќ емес тїсiмдер 4675

3   Негізгі капиталды сатудан тїсетін тїсімдер 20343

01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 
мемлекеттік мїлікті сату 0

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  
мемлекеттік мїлікті сату 0

 03  Жердi жəне материалдыќ емес активтердi 
сату 20343

  1 Жерді сату 20343
  2 Материалдыќ емес активтерді сату 0

4   Трансферттердіѕ тїсімдері 6876831

 02  Мемлекеттiк басќарудыѕ жоєары тўрєан 
органдарынан тїсетiн трансферттер 6876831

  2 Облыстыќ бюджеттен тїсетiн трансферттер 6876831

Функционалдыќ топ
сомасы,
мыѕ 
теѕге

Бюджеттік баєдарламалардыѕ əкімшісі

Баєдарлама
Атауы

2. Шыєындар 8140683
01 Жалпы сипаттаєы мемлекеттiк ќызметтер 453625
01 112 Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) мəслихатыныѕ аппараты 16436

01 112 001 Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) мəслихатыныѕ ќызметін 
ќамтамасыз ету жґніндегі ќызметтер 16172

01 112 003 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 264
01 122 Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) əкімініѕ аппараты 91260

01 122 001 Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) əкімініѕ ќызметін 
ќамтамасыз ету жґніндегі ќызметтер 86271

01 122 002 Аќпараттыќ жїйелер ќўру 0
01 122 003 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 4989

01 123 Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, ауыл, 
ауылдыќ округ əкімініѕ аппараты 286709

01 123 001
Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, ауыл, 
ауылдыќ округ əкімініѕ ќызметін ќамтамасыз ету жґніндегі 
ќызметтер

278175

01 123 022 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 8534
01 452 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы бґлімі 22413

01 452 001
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) бюджетін 
орындау жəне ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
коммуналдыќ меншігін басќару саласындаєы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер 

18467

01 452 003 Салыќ салу маќсатында мїлікті баєалауды жїргізу 2500

01 452 010
Жекешелендіру, коммуналдыќ меншікті басќару, 
жекешелендіруден кейінгі ќызмет жəне осыєан байланысты 
дауларды реттеу 

750

01 452 018 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 696

01 453 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) экономика жəне 
бюджеттік жоспарлау бґлімі 14931

01 453 001
Экономикалыќ саясатты, мемлекеттік жоспарлау жїйесін 
ќалыптастыру жəне дамыту жəне ауданды (облыстыќ 
маѕызы бар ќаланы) басќару саласындаєы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер

14801

01 453 004 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 130

458
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) тўрєын їй-
коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар кґлігі жəне 
автомобиль жолдары бґлімі

12336

001
Жергілікті деѕгейде тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыєы, 
жолаушыларкґлігі жəне автомобиль жолдарысаласындаєы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер

12096

013 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 240

494 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) кəсіпкерлік жəне 
ґнеркəсіпбґлімі 9540

001
Жергілікті деѕгейде кəсіпкерлікті жəне ґнеркəсіпті дамыту 
саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі 
ќызметтер

9140

003 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 400
02 Ќорєаныс 1682
02 122 Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) əкімініѕ аппараты 1682

02 122 005 Жалпыєа бірдей əскери міндетті атќару шеѕберіндегі іс-
шаралар 1682

03 Ќоєамдыќ тəртіп, ќауіпсіздік, ќўќыќтыќ, сот, ќылмыстыќ-
атќару ќызметі 4000

03 458
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) тўрєын їй-
коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар кґлігі жəне 
автомобиль жолдары бґлімі

4000

03 458 021 Елдi мекендерде жол ќозєалысы ќауiпсiздiгін ќамтамасыз ету 4000
04 Бiлiм беру 5939282

464 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) білім бґлімі 872442

04 464 009 Мектепке дейінгі тəрбие мен оќыту ўйымдарыныѕ ќызметін 
ќамтамасыз ету 396694

04 464 040 Мектепке дейінгі білім беру ўйымдарында мемлекеттік білім 
беру тапсырысын іске асыруєа 475748

123 Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, ауыл, 
ауылдыќ округ əкімініѕ аппараты 9782

04 123 005 Ауылдыќ жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып 
баруды жəне кері алып келуді ўйымдастыру 9782

04 464 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) білім бґлімі 4031389
04 464 003 Жалпы білім беру 3869249
04 464 006 Балаларєа ќосымша білім беру 162140

465 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) дене 
шыныќтыру жəне спорт бґлімі 91146

017 Балалар мен жасґспірімдерге спорт бойынша ќосымша 
білім беру 91146

04 464 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) білім бґлімі 276408

04 464 001 Жергілікті деѕгейде білім беру саласындаєы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер 15929

04 464 005
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) мемлекеттік 
білім беру мекемелер їшін оќулыќтар мен оќу-əдiстемелiк 
кешендерді сатып алу жəне жеткізу

50500

04 464 007 Аудандыќ (ќалалыќ) ауќымдаєы мектеп олимпиадаларын 
жəне мектептен тыс іс-шараларды ґткiзу 500

04 464 012 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 816

04 464 015
Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-аналарыныѕ 
ќамќорынсыз ќалєан баланы (балаларды) кїтіп-
ўстауєаќамќоршыларєа (ќорєаншыларєа) ай сайынєы 
аќшалай ќаражат тґлемдері

20754

029
Балалар мен жасґспірімдердіѕ психикалыќ денсаулыєын 
зерттеу жəне халыќќа психологиялыќ-медициналыќ 
педагогикалыќ консультациялыќ кґмек кґрсету

17392

04 464 067 Ведомстволыќ баєыныстаєы мемлекеттік мекемелерініѕ 
жəне ўйымдарыныѕ кїрделі шыєыстары 170517

04 466 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) сəулет, ќала 
ќўрылысы жəне ќўрылыс бґлімі 658115

04 466 037 Білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау 658115
06 Əлеуметтiк кґмек жəне əлеуметтiк ќамсыздандыру 415426

451 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) жўмыспен ќамту 
жəне əлеуметтік баєдарламалар бґлімі 335341

06 451 002 Жўмыспен ќамту баєдарламасы 87394

06 451 004
Ауылдыќ жерлерде тўратын денсаулыќ саќтау, білім беру, 
əлеуметтік ќамтамасыз ету, мəдениет, спорт жəне ветеринар 
мамандарына отын сатып алуєа Ќазаќстан Республикасыныѕ 
заѕнамасына сəйкес əлеуметтік кґмек кґрсету

16150

06 451 005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік кґмек 17236
06 451 006 Тўрєын їйге кґмек кґрсету 3000

06 451 007 Жергілікті ґкілетті органдардыѕ шешімі бойынша мўќтаж 
азаматтардыѕ жекелеген топтарына əлеуметтік кґмек 16750

06 451 010 Їйден тəрбиеленіп оќытылатын мїгедек балаларды 
материалдыќ ќамтамасыз ету 7930

06 451 014 Мўќтаж азаматтарєа їйде əлеуметтiк кґмек кґрсету 21948
06 451 016 18 жасќа дейінгі балаларєа мемлекеттік жəрдемаќылар 128236

06 451 017
Мїгедектерді оѕалту жеке баєдарламасына сəйкес, мўќтаж 
мїгедектерді міндетті гигиеналыќ ќўралдармен жəне ымдау 
тілі мамандарыныѕ ќызмет кґрсетуін, жеке кґмекшілермен 
ќамтамасыз ету 

24323

023 Жўмыспен ќамту орталыќтарыныѕ ќызметін ќамтамасыз ету 1525

052 Ўлы Отан соєысындаєы Жеѕістіѕ жетпіс жылдыєына 
арналєан іс-шараларды ґткізу 10849

06 451 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) жўмыспен ќамту 
жəне əлеуметтік баєдарламалар бґлімі 79054

06 451 001
Жергілікті деѕгейде халыќ їшін əлеуметтік баєдарламаларды 
жўмыспен ќамтуды ќамтамасыз етуді іске асыру 
саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі 
ќызметтер 

31494

06 451 011 Жəрдемаќыларды жəне басќа да əлеуметтік тґлемдерді есеп-
теу, тґлеу мен жеткізу бойынша ќызметтерге аќы тґлеу 1200

06 451 021 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 900
025 Ґрлеу жобасы бойынша келісілген ќаржылай кґмекті енгізу 45460

458
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) тўрєын їй-
коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар кґлігі жəне 
автомобиль жолдары бґлімі

1031

050
Мїгедектердіѕ ќўќыќтарын ќамтамасыз ету жəне ґмір сїру 
сапасын жаќсарту жґніндегі іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

1031

07 Тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ 502903

07 455 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бґлімі 400

07 455 024
Жўмыспен ќамту 2020 жол картасы бойынша ќалаларды 
жəне ауылдыќ елді мекендерді дамыту шеѕберінде 
объектілерді жґндеу

400

07 464 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) білім бґлімі 5214

07 464 026
Жўмыспен ќамту 2020 жол картасы бойынша ќалаларды 
жəне ауылдыќ елді мекендерді дамыту шеѕберінде 
объектілерді жґндеу

5214

07 466 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) сəулет, ќала 
ќўрылысы жəне ќўрылыс бґлімі 1261

07 466 004 Инженерлік коммуникациялыќ инфраќўрылымды жобалау, 
дамыту жəне (немесе) жайластыру 0

07 466 074
Жўмыспен ќамту 2020 жол картасыныѕ екінші баєыты 
шеѕберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялыќ 
инфраќўрылымды дамыту жəне / немесе салу

1261

466 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) сəулет, ќала 
ќўрылысы жəне ќўрылыс бґлімі 431127

058 Елді мекендердегі сумен жабдыќтау жəне су бўру жїйелерін 
дамыту 431127

07 123 Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, ауыл, 
ауылдыќ округ əкімініѕ аппараты 64901

07 123 008 Елді мекендердегі кґшелерді жарыќтандыру 19431
07 123 009 Елді мекендердіѕ санитариясын ќамтамасыз ету 11920

07 123 010 Жерлеу орындарын ўстау жəне туыстары жоќ адамдарды 
жерлеу 100

07 123 011 Елді мекендерді абаттандыру мен кґгалдандыру 33450
08 Мəдениет, спорт, туризм жəне аќпараттыќ кеѕістiк 240067

08 455 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бґлімі 112762

08 455 003 Мəдени-демалыс жўмысын ќолдау 100907

08 455 005 Зоопарктер мен дендропарктердiѕ жўмыс iстеуiн 
ќамтамасыз ету 4000

08 455 009 Тарихи-мəдени мўра ескерткіштерін саќтауды жəне оларєа 
ќол жетімділікті ќамтамасыз ету 7855

123 Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, ауыл, 
ауылдыќ округ əкімініѕ аппараты 1998

028 Жергілікті деѕгейде дене шыныќтыру – сауыќтыру жəне 
спорттыќ іс-шараларды іске асыру 1998

08 465 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) дене 
шыныќтыру жəне спорт бґлімі 11434

08 465 001
Жергілікті деѕгейде дене шыныќтыру жəне спорт 
саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі 
ќызметтер

6697

08 465 004 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 178
08 465 005 Ўлттыќ жəне бўќаралыќ спорт тїрлерін дамыту 1458

08 465 006 Аудандыќ (облыстыќ маѕызы бар ќалалыќ) деѕгейде 
спорттыќ жарыстар ґткiзу 1801

08 465 007
Əртїрлi спорт тїрлерi бойынша аудан (облыстыќ маѕызы 
бар ќала) ќўрама командаларыныѕ мїшелерiн дайындау 
жəне олардыѕ облыстыќ спорт жарыстарына ќатысуы

1300

08 455 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бґлімі 47065

08 455 006 Аудандыќ (ќалалыќ) кiтапханалардыѕ жўмыс iстеуi 45835

08 455 007 Мемлекеттік тілді жəне Ќазаќстан халќыныѕ басќа да 
тілдерін дамыту 1230

08 456 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ішкі саясат 
бґлімі 18000

08 456 002 Мемлекеттік аќпараттыќ саясат жїргізу жґніндегі ќызметтер 18000

08 456 005 Телерадио хабарларын тарату арќылы мемлекеттік 
аќпараттыќ саясатты жїргізу жґніндегі ќызметтер 0

08 455 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бґлімі 12678

08 455 001
Жергілікті деѕгейде тілдерді жəне мəдениетті дамыту 
саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі 
ќызметтер

7508

010 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 270

08 455 032 Ведомстволыќ баєыныстаєы мемлекеттік мекемелерініѕ 
жəне ўйымдарыныѕ кїрделі шыєыстары 4900

08 456 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ішкі саясат бґлімі 36130

08 456 001
Жергілікті деѕгейде аќпарат, мемлекеттілікті ныєайту жəне 
азаматтардыѕ əлеуметтік сенімділігін ќалыптастыру сала-
сында мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер

12824

08 456 003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 21873
08 456 006 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 233

032 Ведомстволыќ баєыныстаєы мемлекеттік мекемелерініѕ 
жəне ўйымдарыныѕ кїрделі шыєыстары 1200

10
Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыєы, ерекше ќорєалатын 
табиєи аумаќтар, ќоршаєан ортаны жəне жануарлар дїниесін 
ќорєау, жер ќатынастары

144868

10 462 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ауыл 
шаруашылыєы бґлімі 20493

10 462 001 Жергілікті деѕгейде ауыл шаруашылыєы саласындаєы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер 16091

10 462 099 Мамандардыѕ əлеуметтік кґмек кґрсетуі жґніндегі шаралар-
ды іске асыру 4402

466 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) сəулет, ќала 
ќўрылысы жəне ќўрылыс бґлімі 0

010 Ауыл шаруашылыєы объектілерін дамыту 0
10 473 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ветеринария бґлімі 26854

10 473 001 Жергілікті деѕгейде ветеринария саласындаєы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер 12783

10 473 003 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 223
10 473 006 Ауру жануарларды санитарлыќ союды ўйымдастыру 5195

10 473 007 Ќаѕєыбас иттер мен мысыќтарды аулауды жəне жоюды 
ўйымдастыру 500

10 473 008
Алып ќойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардыѕ, 
жануарлардан алынатын ґнімдер мен шикізаттыѕ ќўнын 
иелеріне ґтеу

5695

10 473 009 Жануарлардыѕ энзоотиялыќ аурулары бойынша 
ветеринариялыќ іс-шараларды жїргізу 1458

10 473 010 Ауыл шаруашылыєы жануарларын сəйкестендіру жґніндегі 
іс-шараларды ґткізу 1000

10 463 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) жер 
ќатынастары бґлімі 14521

10 463 001
Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) аумаєында жер 
ќатынастарын реттеу саласындаєы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жґніндегі ќызметтер

9871

006
Аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар, аудандыќ маѕызы бар 
ќалалардыѕ, кенттердiѕ, ауылдардыѕ, ауылдыќ округтердiѕ 
шекарасын белгiлеу кезiнде жїргiзiлетiн жерге орналастыру

4650

007 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 0
33 473 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ветеринария бґлімі 83000

011 Эпизоотияєа ќарсы іс-шаралар жїргізу 83000
11 Ґнеркəсіп, сəулет, ќала ќўрылысы жəне ќўрылыс ќызметі 65646

11 466 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) сəулет, ќала 
ќўрылысы жəне ќўрылыс бґлімі 65646

11 466 001

Ќўрылыс, облыс ќалаларыныѕ, аудандарыныѕ жəне елді 
мекендерініѕ сəулеттік бейнесін жаќсарту саласындаєы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жəне ауданныѕ (облыстыќ 
маѕызы бар ќаланыѕ) аумаєын оѕтайла жəне тиімді ќала 
ќўрылыстыќ игеруді ќамтамасыз ету жґніндегі ќызметтер 

17274

11 466 013
Аудан аумаєында ќала ќўрылысын дамытудыѕ кешенді 
схемаларын, аудандыќ (облыстыќ) маѕызы бар ќалалардыѕ, 
кенттердіѕ жəне ґзге де ауылдыќ елді мекендердіѕ бас 
жоспарларын əзірлеу

48135

11 466 015 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 237
12 Кґлiк жəне коммуникация 258450

12 458
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) тўрєын їй-
коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар кґлігі жəне 
автомобиль жолдары бґлімі

258450

12 458 023 Автомобиль жолдарыныѕ жўмыс істеуін ќамтамасыз ету 258450
13 Басќалар 114626

13 123 Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, ауыл, 
ауылдыќ округ əкімініѕ аппараты 90168

13 123 040
«Ґѕірлерді дамыту» баєдарламасы шеѕберінде ґѕірлерді 
экономикалыќ дамытуєа жəрдемдесу бойынша шараларды 
іске асыру

90168

13 452 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы бґлімі 18358

13 452 012 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) жергілікті 
атќарушы органыныѕ резерві 18358

458
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) тўрєын їй-
коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар кґлігі жəне 
автомобиль жолдары бґлімі

6100

065 Заѕды тўлєалардыѕ жарєылыќ капиталын ќалыптастыру 
немесе ўлєайту 6100

Бесінші сайланєан Жамбыл облысы Байзаќ 
аудандыќ мəслихатыныѕ ШЕШІМІ
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14 Борышќа ќызмет кґрсету 0
14 452 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы бґлімі 0

14 452 005 Жергiлiктi атќарушы органдардыѕ борышына ќызмет 
кґрсету 0

013
Жергілікті атќарушы органдардыѕ облыстыќ бюджеттен 
ќарыздар бойынша сыйаќылар мен ґзге де тґлемдерді тґлеу 
бойынша борышына ќызмет кґрсету

0

15 Трансферттер 108
15 452 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы бґлімі 108

15 452 006 Нысаналы пайдаланылмаєан (толыќ пайдаланылмаєан) 
трансферттерді ќайтару 108

15 452 007 Бюджеттік алып ќоюлар 0

15 452 016 Нысаналы маќсатќа сай пайдаланылмаєан нысаналы 
трансферттерді ќайтару 0

16 Ќарыздарды ґтеу 0
16 452 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы бґлімі 0

16 452 008 Жергілікті атќарушы органныѕ жоєары тўрєан бюджет 
алдындаєы борышын ґтеу 0

16 452 009 Жергiлiктi атќарушы органдардыѕ борышын ґтеу 0
3. Таза бюджеттік кредит беру 6803
Бюджеттік кредиттер 11892

10
Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыєы, ерекше ќорєалатын 
табиєи аумаќтар, ќоршаєан ортаны жəне жануарлар дїниесін 
ќорєау, жер ќатынастары

11892

462 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ауыл 
шаруашылыєы бґлімі 11892

008 Мамандарды əлеуметтік ќолдау шараларын іске асыруєа 
берілетін бюджеттік кредиттер 11892

Санаты
Сыныбы

ішкі сыныбы
Атауы

5 Бюджеттік кредиттерді ґтеу 5089
01 Бюджеттік кредиттерді ґтеу 5089

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді ґтеу 5089

Функционалдыќ топ
Бюджеттік баєдарламалардыѕ əкімшісі

Баєдарлама
Атауы

4. Ќаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0
13 Басќалар 0

452 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы бґлімі 0

14 Заѕды тўлєалардыѕ жарєылыќ капиталын ќалыптастыру 
немесе ўлєайту 0

Санаты
Сыныбы

ішкі сыныбы
Атауы

6 Мемлекеттіѕ ќаржы активтерін сатудан тїсетін тїсімдер 0
01 Мемлекеттіѕ ќаржы активтерін сатудан тїсетін тїсімдер 0

1 Ќаржы активтерін ел ішінде сатудан тїсетін тїсімдер 0

Функционалдыќ топ                         
Бюджеттік баєдарламалардыѕ əкімшісі

Баєдарлама
Атауы

5. Бюджет тапшылыєы (профициті)  -35064

6. Бюджет тапшылыєын ќаржыландыру (профицитін пайдалану) 35064

Санаты
Сыныбы

ішкі сыныбы
Атауы

7 Ќарыздар тїсімі 11892
01 Мемлекеттік ішкі ќарыздар 11892

2 Ќарыз алу келісім шарттары 11892
8 Бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтарыныѕ ќозєалысы 28261

1 Бюджет ќаражатыныѕ бос ќалдыќтары 28261
01 Бюджет ќаражатыныѕ бос ќалдыќтары 28261

2 Есепті кезеѕ соѕындаєы бюджет ќаражатыныѕ ќалдыќтары 0

01 Есепті кезеѕніѕ соѕындаєы бюджет ќаражатыныѕ 
ќалдыќтары 0

Функционалдыќ топ                         
Бюджеттік баєдарламалардыѕ əкімшісі

Баєдарлама                     
Атауы

16 Ќарыздарды ґтеу 5089
452 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы бґлімі 5089

008 Жергілікті атќарушы органныѕ жоєары тўрєан бюджет 
алдындаєы борышын ґтеу 5089

РЕШЕНИЕ Байзакского районного 
маслихата Жамбылской области 

пятого созыва
(внеочередная  ХХХVІІІ  сессия)

(Прошло государственную регистрацию в департаменте юстиции  
Жамбылской области 17 апреля 2015 года за № 2612).

село Сарыкемер                    № 38 – 2                     от  9 апреля 2015 года

О внесении изменений в решение Байзакского 
районного маслихата от 24 декабря 2014 года  

№36-3 «О районном бюджете на 2015 – 2017 годы»

В соответствии со статьёй 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан 
от 4 декабря 2008 года, статьёй 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Байзакского районного маслихата от 24 декабря 2014 
года №36-3 «О районном бюджете на 2015 – 2017 годы» (зарегистрированное в 
реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2458, 
опубликованное в районной газете «Ауыл жаѕалыєы»-«Сельская новь» от 6 
января 2015 года №3-4-5), следующие изменения: 
в пункте 1: 
в подпункте 1):
цифры «8179308» заменить цифрами «8112422»; 
цифры «6943717» заменить цифрами «6876831»; 
в подпункте 2):
цифры «8179416» заменить цифрами «8140683»; 
в подпункте 5):
цифры «-6911» заменить цифрами «-35064»; 
в подпункте 6):
цифры «6911» заменить цифрами «35064».
Приложения 1 и 6 к указанному решению изложить в новой редакции. 

согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Байзакского районного маслихата по вопросам территориального 
экономического развития, финансов, бюджета, административной 
территориальной структуры, защиты прав человека и рассмотрение проектов 
договоров закупов участков земли.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации 
в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2015 года.

Председатель сессии районного маслихата             А. Исабаев

Секретарь районного маслихата              Н. Укибаев

Приложение 1 к решению Байзакского районного 
маслихата от 9 апреля 2015 года №38-2

Приложение 1 к решению Байзакского районного 
маслихата от 24 декабря 2014 года №36-3

                                         
                             РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2015 ГОД

Категория
сумма, 
тысяч 
тенге

 Класс 
  Подкласс 
   Наименование
   1. ДОХОДЫ 8112422
1   Налоговые поступления 1210525
 01  Подоходный налог 265357
  2 Индивидуальный подоходный налог 265357
 03  Социальный налог 183437
  1 Социальный налог 183437
 04  Hалоги на собственность 724613
  1 Hалоги на имущество 632888
  3 Земельный налог 10120

  4 Hалог на транспортные средства 78205

  5 Единый земельный налог 3400
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 22400
  2 Акцизы 14000

  3 Поступления за использование природных и других 
ресурсов 470

  4 Сборы за ведение предпринимательской и профес-
сиональной деятельности 7850

  5 Налог на игорный бизнес 80
07 Прочие налоги 1000

1 Прочие налоги 1000

 08  
Обязательные платежи, взимаемые за совершение 
юридически значимых действий и (или) выдачу 
документов уполномоченными на то государствен-
ными органами или должностными лицами

13718

  1 Государственная пошлина 13718
2   Неналоговые поступления 4723

01 Доходы от государственной собственности 0

1 Поступления части чистого дохода государственных 
предприятий 0

4 Доходы на доли участия в юридических лицах, на-
ходящиеся в государственной собственности 0

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в 
государственной собственности 0

02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) 
государственными учреждениями, финансируемы-
ми из государственного бюджета

0

1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) 
государственными учреждениями, финансируемы-
ми из государственного бюджета

0

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые 
государственными учреждениями, финанси-
руемыми из государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми из бюджета 
(сметы расходов) Национального Банка Республики 
Казахстан  

48

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые 
государственными учреждениями, финанси-
руемыми из государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми из бюджета 
(сметы расходов) Национального Банка Республики 
Казахстан, за исключением поступлений от органи-
заций нефтяного сектора 

48

 06  Прочие неналоговые поступления 4675

  1 Прочие неналоговые поступления 4675

3   Поступления от продажи основного капитала 20343

01 Продажа государственного имущества, закреплен-
ного за государственными учреждениями 0

2
Поступления от продажи имущества, закрепленного 
за государственными учреждениями, финансируе-
мыми из местного бюджета

0

 03  Продажа земли и нематериальных активов 20343

  1 Продажа земли 20343
  2 Продажа нематериальных активов 0

4   Поступления трансфертов 6876831

 02  Трансферты из вышестоящих органов государствен-
ного управления 6876831

  2 Трансферты из областного бюджета 6876831

Функциональная группа

сумма,
тысяч 
тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

2. Затраты 8140683

01 Государственные услуги общего характера 453625

01 112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 16436

01 112 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района 
(города областного значения) 16172

01 112 003 Капитальные расходы государственного органа 264

01 122 Аппарат акима района (города областного значения) 91260

01 122 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города 
областного значения) 86271

01 122 002 Создание информационных систем 0

01 122 003 Капитальные расходы государственного органа 4989

01 123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, 
поселка, села, сельского округа 286709

01 123 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, 
города районного значения, поселка, села, сельского округа 278175

01 123 022 Капитальные расходы государственного органа 8534

01 452 Отдел финансов района (города областного значения) 22413

01 452 001
Услуги по реализации государственной политики в области 
исполнения   бюджета района (города областного значения) 
и управления коммунальной собственностью района (города 
областного значения)

18467

01 452 003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 2500

01 452 010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, 
постприватизационная деятельность и регулирование споров, 
связанных с этим 

750

01 452 018 Капитальные расходы государственного органа 696

01 453 Отдел экономики и бюджетного планирования района (города 
областного значения) 14931

01 453 001
Услуги по реализации государственной политики в области 
формирования и развития экономической политики, системы 
государственного планирования и управления района (города 
областного значения)

14801

01 453 004 Капитальные расходы государственного органа 130

458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

12336

001
Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и автомобильных дорог 

12096

013 Капитальные расходы государственного органа 240

494 Отдел предпринимательства и промышленности района 
(города областного значения) 9540

001
Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области развития предпринимательства и про-
мышленности

9140

003 Капитальные расходы государственного органа 400

02 Оборона 1682

02 122 Аппарат акима района (города областного значения) 1682

02 122 005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской 
обязанности 1682

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, 
уголовно-исполнительная деятельность 4000

03 458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

4000

03 458 021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населен-
ных пунктах 4000

04 Образование 5939282
04 464 Отдел образования района (города областного значения) 872442

04 464 009 Обеспечение деятельности организаций дошкольного вос-
питания и обучения 396694

04 464 040 Реализация государственного образовательного заказа в до-
школьных организациях образования 475748

04 123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, 
поселка, села, сельского округа 9782

04 123 005 Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и об-
ратно в сельской местности 9782

04 464 Отдел образования района (города областного значения) 4031389

04 464 003 Общеобразовательное обучение 3869249
04 464 006 Дополнительное образование для детей 162140

465 Отдел физической культуры и спорта района (города об-
ластного значения) 91146

017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 91146

04 464 Отдел образования района (города областного значения) 276408

04 464 001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области образования 15929

04 464 005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических 
комплексов для государственных учреждений образования 
района (города областного значения)

50500

04 464 007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий 
и конкурсов районного (городского) масштаба 500

04 464 012 Капитальные расходы государственного органа 816

Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2015 жылєы 9сəуірдегі №38-2 шешіміне 2 ќосымша
Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2014 жылєы 24 желтоќсандаєы №36-3 шешіміне 6 ќосымша

2015 ЖЫЛЄА АРНАЛЄАН БАЙЗАЌ АУДАНЫНЫЅ АУЫЛДЫЌ ОКРУГТЕРІНІЅ БЮДЖЕТТІК БАЄДАРЛАМАЛАРЫНЫЅ ТІЗБЕСІ
мыѕ теѕге
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1 «Жалєызтґбе ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 15359 855 1118 200 0 500 335 550 2725

2 «Дихан ауылдыќ ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 13058 288 630 125 0 400 264 0 2796

3 «Сазтерекауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 12513 996 900 90 0 500 354 0 1624

4 «Мырзатайауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 12426 2747 950 190 0 500 265 0 3104

5 «Темірбекауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 10917 0 300 100 0 300 394 0 2052

6 «Тїймекентауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 16084 0 502 180 0 500 399 550 7127

7 «Жанатўрмысауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 15456 1151 580 135 0 500 372 348 3533

8 «Кґктал ауылы əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќмемлекеттік мекемесі 13248 0 900 150 0 600 300 0 2496

9 «Ынтымаќауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 13438 0 350 100 0 500 394 0 1959

10 «Суханбаевауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 13127 185 750 150 0 500 458 0 2255

11 «Ќостґбеауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 17018 734 750 250 0 500 479 0 6152

12 «Бурылауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 21872 0 1000 250 0 600 522 550 11304

13 «Кґптерекауылы əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ 
мемлекеттік мекемесі 13329 0 500 200 0 300 354 0 2247

14 «Їлгіліауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 16696 0 900 100 0 290 525 0 1751

15 «Сарыкемерауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 21878 0 5500 4500 100 23000 737 0 14508

16 «Ќызылжўлдызауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 16128 0 1380 200 0 410 256 0 5249

17 «Ботамойнаќауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 17293 1872 500 200 0 550 470 0 5031

18 «Байтерекауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 18335 954 1921 4800 0 3000 1656 0 14255

Барлыєы 278175 9782 19431 11920 100 33450 8534 1998 90168
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(Окончание. Начало  на 7-й стр.).
3.Чистое бюджетное кредитование 6803

Бюджетные кредиты 11892

10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо 
охраняемые природные территории, охрана окружающей 
среды и животного мира, земельные отношения

11892

454 Отдел сельского хозяйства района (города областного 
значения) 11892

008
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной 
поддержки специалистов социальной сферы сельских 
населенных пунктов

11892

Категория
Класс

Подкласс
Наименование

Погашение бюджетных кредитов 5089

01 Погашение бюджетных кредитов 5089

1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государ-
ственного бюджета 5089

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа                      
Наименование
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

13 Прочие 0

452 Отдел финансов района (города областного значения) 0

14 Формирование или увеличение уставного капитала юриди-
ческих лиц 0

Категория
Класс
Подкласс

Наименование
6 Поступления от продажи финансовых активов государства 0

01 Поступления от продажи финансовых активов государства 0

1 Поступления от продажи финансовых активов внутри 
страны 0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

5.Дефицит бюджета (профицит) -35064

6. Финансирование дефицита бюджета (использование 
профицита) 35064

Категория

Класс
Подкласс

Наименование

7 Поступления займов 11892

01 Внутренние государственные займы 11892

2 Договора по займам 11892

8 Используемые остатки бюджетных средств 28261

1 Остатки бюджетных средств 28261

01 Остатки бюджетных средств 28261

2 Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 0

01 Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 0

Наименование

16 Погашение займов 5089

452 Отдел финансов района (города областного значения) 5089

008 Погашение долга местного исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом 5089

04 464 015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечите-
лям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка 
(детей), оставшегося без попечения родителей

20754

029
Обследование психического здоровья детей и подростков и 
оказание психолого-медико-педагогической консультативной 
помощи населению

17392

04 464 067 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций 170517

04 466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства 
района (города областного значения) 658115

04 466 037 Строительство и реконструкция объектов образования 658115
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 415426

06 451 Отдел занятости и социальных программ района (города 
областного значения) 335341

06 451 002 Программа занятости 87394

06 451 004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива 
специалистам здравоохранения, образования, социального 
обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской 
местности в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан

16150

06 451 005 Государственная адресная социальная помощь 17236

06 451 006 Оказание жилищной помощи 3000

06 451 007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся 
граждан по решениям местных представительных органов 16750

06 451 010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитываю-
щихся и обучающихся на дому 7930

06 451 014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на 
дому 21948

06 451 016 Государственные пособия на детей до 18 лет 128236

06 451 017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигие-
ническими средствами и предоставление услуг специали-
стами жестового языка, индивидуальными помощниками в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида

24323

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 1525

052 Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию 
Победы в Великой Отечественной войне 10849

06 451 Отдел занятости и социальных программ района (города 
областного значения) 79054

06 451 001
Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области обеспечения занятости и реализации со-
циальных программ для населения

31494

06 451 011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и 
других социальных выплат 1200

06 451 021 Капитальные расходы государственного органа 900

025 Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту 
«Ґрлеу» 45460

06 458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

1031

06 050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и 
улучшению качества жизни инвалидов 1031

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 502903

07 455 Отдел культуры и развития языков района (города областного 
значения) 400

07 455 024 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских на-
селенных пунктов по «Дорожной карте занятости -2020» 400

07 464 Отдел образования района (города областного значения) 5214

07 464 026 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских на-
селенных пунктов по «Дорожной карте занятости-2020» 5214

07 466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства 
района (города областного значения) 1261

004 Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобрете-
ние инженерно-коммуникационной инфраструктуры 0

07 466 074
Развитие и обустройство недостающей инженерно-
коммуникационной инфраструктуры в рамках второго 
направления «Дорожной карты занятости-2020»

1261

07 466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства 
района (города областного значения) 431127

07 466 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских 
населенных пунктах 431127

07 123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, 
поселка, села, сельского округа 64901

07 123 008 Освещение улиц населенных пунктов 19431
07 123 009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 11920
07 123 010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 100
07 123 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 33450
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 240067

08 455 Отдел культуры и развития языков района (города областного 
значения) 112762

08 455 003 Поддержка культурно-досуговой работы 100907

08 455 005 Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков 4000

08 455 009 Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и 
доступа к ним 7855

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, 
поселка, села, сельского округа 1998

028 Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на местном уровне 1998

08 465 Отдел физической культуры и спорта района (города об-
ластного значения) 11434

08 465 001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в сфере физической культуры и спорта 6697

08 465 004 Капитальные расходы государственного органа 178

08 465 005 Развитие массового спорта и национальных видов спорта 1458

08 465 006 Проведение спортивных соревнований на районном (города 
областного значения) уровне 1801

08 465 007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города 
областного значения) по различным видам спорта на област-
ных спортивных соревнованиях

1300

08 455 Отдел культуры и развития языков района (города областного 
значения) 47065

08 455 006 Функционирование районных (городских) библиотек 45835

08 455 007 Развитие государственного языка и других языков народа 
Казахстана 1230

08 456 Отдел внутренней политики района (города областного 
значения) 18000

08 456 002 Услуги по проведению государственной информационной 
политики через газеты и журналы 18000

08 456 005 Услуги по проведению государственной информационной 
политики через телерадиовещание 0

08 455 Отдел культуры и развития языков района (города областного 
значения) 12678

08 455 001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области развития языков и культуры 7508

010 Капитальные расходы государственного органа 270

08 455 032 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций 4900

08 456 Отдел внутренней политики района (города областного 
значения) 36130

08 456 001
Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области информации, укрепления государственности 
и формирования социального оптимизма граждан

12824

08 456 003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 21873

08 456 006 Капитальные расходы государственного органа 233

032 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций 1200

10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняе-
мые природные территории, охрана окружающей среды и 
животного мира, земельные отношения

144868

10 462 Отдел сельского хозяйства района (города областного 
значения) 20493

10 462 001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в сфере сельского хозяйства 16091

10 462 099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки спе-
циалистов 4402

466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства 
района (города областного значения) 0

010 Развитие объектов сельского хозяйства 0
10 473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 26854

10 473 001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в сфере ветеринарии 12783

10 473 003 Капитальные расходы государственного органа 223
10 473 006 Организация санитарного убоя больных животных 5195
10 473 007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 500

10 473 008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уни-
чтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного 
происхождения

5695

10 473 009 Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим 
болезням животных 1458

10 473 010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяй-
ственных животных 1000

10 463 Отдел земельных отношений района (города областного 
значения) 14521

10 463 001
Услуги по реализации государственной политики в области 
регулирования земельных отношений на территории района 
(города областного значения)

9871

006
Землеустройство, проводимое при установлении границ 
районов, городов областного значения, районного значения, 
сельских округов, поселков, сел

4650

007 Капитальные расходы государственного органа 0
10 473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 83000

011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 83000

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность 65646

11 466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства 
района (города областного значения) 65646

11 466 001

Услуги по реализации государственной политики в области 
строительства, улучшения архитектурного облика городов, 
районов и населенных пунктов области и обеспечению 
рационального и эффективного градостроительного освоения 
территории района (города областного значения)

17274

11 466 013
Разработка схем градостроительного развития территории 
района, генеральных планов городов районного (областного) 
значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

48135

11 466 015 Капитальные расходы государственного органа 237
12 Транспорт и коммуникации 258450

12 458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

258450

12 458 023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 258450
13 Прочие 114626

13 123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, 
поселка, села, сельского округа 90168

13 123 040 Реализация мер по содействию экономическому развитию 
регионов в рамках программы «Развитие регионов» 90168

13 452 Отдел финансов района (города областного значения) 18358

13 452 012 Резерв местного исполнительного органа района (города 
областного значения) 18358

458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

6100

065 Формирование или увеличение уставного капитала юриди-
ческих лиц 6100

14 Обслуживание долга 0

14 452 Отдел финансов района (города областного значения) 0

14 452 005 Обслуживание долга местных исполнительных органов 0

14 452 013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по 
выплате вознаграждений и иных платежей по займам из об-
ластного бюджета

0

Приложение 2 к решению Байзакского районного маслихата от 9 апреля 2015 года №38-2
Приложение 6 к решению Байзакского районного маслихата от 24 декабря 2014 года №36-3

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ НА 2015 ГОД ПО АУЛЬНЫМ ОКРУГАМ БАЙЗАКСКОГО РАЙОНА
тысяч тенге

Наименование программ

№ 
п/п Наименование сельских округов 
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040. «Реализация 
мер по содействию 
экономическому 
развитию регионов 
в рамках Про-
граммы «Развитие 
регионов»

1 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат 
акима Жалгизтюбинского сельского округа» 15359 855 1118 200 0 500 335 550 2725

2 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат 
акима Диханского сельского округа» 13058 288 630 125 0 400 264 0 2796

3 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат 
акима Сазтерекского сельского округа» 12513 996 900 90 0 500 354 0 1624

4 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат 
акима Мырзатайского сельского округа» 12426 2747 950 190 0 500 265 0 3104

5 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат 
акима Темирбекского сельского округа» 10917 0 300 100 0 300 394 0 2052

6 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат 
акима Туймекентского сельского округа» 16084 0 502 180 0 500 399 550 7127

7 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат 
акима Жанатурмысского сельского округа» 15456 1151 580 135 0 500 372 348 3533

8 Коммунальное государственное учреждение  «Аппарат 
акима села Коктал» 13248 0 900 150 0 600 300 0 2496

9 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат 
акима Ынтымакского сельского округа» 13438 0 350 100 0 500 394 0 1959

10 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат 
акима Суханбаевского сельского округа» 13127 185 750 150 0 500 458 0 2255

11 Коммунальное государственное учреждение  «Аппарат 
акима Костюбинского сельского округа» 17018 734 750 250 0 500 479 0 6152

12 Коммунальное государственное учреждение  «Аппарат 
акима Бурылского сельского округа» 21872 0 1000 250 0 600 522 550 11304

13 Коммунальное государственное учреждение  «Аппарат 
акима села Коптерек» 13329 0 500 200 0 300 354 0 2247

14 Коммунальное государственное учреждение  «Аппарат 
акима Ульгулинского сельского округа» 16696 0 900 100 0 290 525 0 1751

15 Коммунальное государственное учреждение  «Аппарат 
акима Сарыкемерского сельского округа» 21878 0 5500 4500 100 23000 737 0 14508

16 Коммунальное государственное учреждение  «Аппарат 
акима Кызылжулдызского сельского округа» 16128 0 1380 200 0 410 256 0 5249

17 Коммунальное государственное учреждение  «Аппарат 
акима Ботамойнакского сельского округа» 17293 1872 500 200 0 550 470 0 5031

18 Коммунальное государственное учреждение  «Аппарат 
акима Байтерекского сельского округа» 18335 954 1921 4800 0 3000 1656 0 14255

Итого 278175 9782 19431 11920 100 33450 8534 1998 90168

15 Трансферты 108

15 452 Отдел финансов района (города областного значения) 108

15 452 006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целе-
вых трансфертов 108

15 452 007 Бюджетные изъятия 0

15 452 016 Возврат, использованных не по целевому назначению 
целевых трансфертов 0

16 Погашение займов 0

16 452 Отдел финансов района (города областного значения) 0

16 452 008 Погашение долга местного исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом 0

16 452 009 Погашение долга местного исполнительного органа 0
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ПРОБАЦИЯ ЌЫЗМЕТІ 
сотталєандарєа əлеуметтік 
ќўќыќтыќ кґмек кґрсетуде
Б. Нўрымов,
Жамбыл  облысы  бойынша  ЌАЖД 

департаментініѕ Байзаќ аудандыќ пробация 
ќызметі бґлімініѕ бастыєы, əділет майоры.

Жамбыл бойынша ЌАЖК департаментініѕ 
Байзаќ аудандыќ пробация ќызметі бґлімініѕ 
есебіндегі сотталєандарєа 2015 жылдыѕ 3 айында 
66 сотталєанєа 85 əлеуметтік ќўќыќтыќ кґмек 
кґрсетілгенін, оныѕ ішінде 4 сотталєан жўмысќа 
орналастырылєанын, 66 сотталєанєа тегін 
медициналыќ кґмек кґрсетілгенін, 2 сотталєанєа 
ќўжаттарды рəсімдеу кґмегі кґрсетілгенін тілге 
тиек ете кеткен жґн.
Ќа з а ќ с т а н д а  п р о б а ц и я  ќы зм е т і н і ѕ 

ўйымдастырылуы жазаныѕ спалы орындалуын 
ќамтамасыз ете отырып, елдегі ќауіпсіздіктіѕ 
артуына жəне ќылмыстыѕ азаюына ыќпал 
етуде.
Ќазіргі таѕда баса назар аударылып отырєан 

жайттардыѕ бірі сотталєандарєа əлеуметтік кґмек 
кґрсету мəселесі. Оларєа осы кїні мекемелерде 
аќылы ќызметтермен ќатар аќысыз курстарда 
оќытудыѕ баєдарламалары ўсынылып отыр. Бўл 
тек ќана ќалалыќ жерлерде єана  емес, сонымен 
бірге  аудандыќ ауылдыќ елді мекендерде де 
ќамтылуда. Оєан дəлел жазасын бостандыќта 

ґтеп жїргендерге яєни Байзаќ аудандыќ 
пробация  ќызметініѕ  есебінде  тўратын 
сотталєандарєа арнайы аудандыќ жўмыспен 
ќамту жəне əлеуметтік баєдарламалар бґлімініѕ 
ќызметкерлері тарапынан ґз аќыл кеѕестерін, 
мамандыќ туралы пікірлерін білдіріп, оларды 
аќылы ќоєамдыќ жўмысќа тарту, аќысыз əрі 
жедел  оќыту курстарына ќўжаттарын əзірлеп 
беруге кґмектесуде.
Осы орайда пробация ќызметініѕ маѕызы-

мерзінен бостандыќта ґтеп жїргендер їшін  
ќажетті  жаєдайды тудырып, оларды ќайтадан 
ќоєамєа ќайтару, оларєа əлемуеттік-ќўќыќтыќ 
кґмек ,  ќўќыќ  органдарына ,  жергілікті 
мекемелердіѕ кґмгеніе зəру жандарєа кґмек 
ќолын ўсыну болып табылатынын айта  кеткен 
жґн.
Осы баєытта Байзаќ аудандыќ пробация 

ќызметі бґлімініѕ ќызметкерлері ґздеріне 
жїктелген міндеттерді абыройымен орындауєа 
кїш салып келеді. Себебі жазасын ґтеуші 
сотталєандардыѕ болашаєын ќалыптастыруєа 
ќатысты. Бўл ретте Жамбыл облысы бойынша 
ЌАЖД департаментініѕ Байзаќ аудандыќ 
пробация ќызметі бґлімініѕ  ќызметкерлері 
ќылмыскерлердіѕ жазасын ґтеп жїріп, оныѕ 
болашаєына деген кґзќарасын ќалыптастыруда 
белсенді де адал  ќызмет атќара бермек.

Æàìáûë îáëûñû æàñòàðûíûң àðàñûíäà 
“Æàñûë ýêîíîìèêà” æәíå äәñòүðëi åìåñ 
ýíåðãèÿ êөçäåði òàқûðûáûíà àðíàëғàí 

èííîâàöèÿëûқ æîáàëàðäûң “ÅÕÐÎ-2017-
æàñòàð êөçiìåí” àòòû êөðìåñiíiң ÅÐÅÆÅÑI

1. Жалпы ережелер
Жамбыл  облысы  жастарыныѕ  арасында 

белсенді жəне дарындыларды аныќтау жəне 
оларєа ќолдау кґрсету маќсатында 2015 жылдыѕ 
29 сəуірінде М. Ф. Їркімбаев атындаєы Жастар  
сарайында “жасыл экономика” жəне дəстїрлі 
емес энергия кґздері таќырыбына арналєан 
инновациялыќ жобалардыѕ “ ЕХРО-2017-
жастар кґзімен”  кґрмесі ўйымдастырылады.
Кґрменіѕ негізгі міндеттері:
1)” Астана  ЭКСПО-2017 халыќарылыќ 

арнайфландырылєан  кґрмені ќолдау жəне 
халыќ арасында кеѕінен насихаттау;

2). инновациялыќ  жобалардыѕ  кґрмесін 
ўйымдастыру жəне ґткізу;

3) їздік инновациялыќ жобалардыѕ  иелерін 
аныќтап марапаттау;

4 ) .  “Астана  ЭКСПО -2017”  кґрме с іне 
іріктелген  їздік   жобаларды  ары  ќарай 
дайындау жəне ўсыну.
Кґрмені Жамбыл облысы əкімдігініѕ жастар 

саясаты мəселелері басќармасы мен М. Х. дулати 
атындаєы тараз мемлекеттік университетініѕ 
Жас єалымдар кеѕесі ўйымдастырады.

 Кґрмені клеесі номинациялар бойынша 
ґткізіледі.

1 .  “Їздік  кґрме  экспоноаты” (“Жасыл 
экономика” жəне дəстїрлі емес энергия кґздері 
таќырыбы бойынша).

2. “Їздік инновациялыќ жоба”.
Кґрмеге  жасы 14-тен 35-ке дейінгі Жамбыл 

облысыныѕ  жас  єалымдары  (авторлыќ 
ўжымдар) ќатыса алады.
Əрбір  ќатысушыєа  арнайы  сертификат 

беріледі.
Кґрменіѕ  жеѕімпаздары  (əр  номинация 

бойынша) І, ІІ жəне ІІІ дəрежелі дипломдармен 
жəне естелік сыйлыќтармен марапатталады. 
Їздік  жобалар  “Астана  ЭКСПО -2017” 
халыќаралыќ арнайыландырылєан кґрмесіне 
Жамбыл облысы атынан ўсыналады. 
Кґрмені ќаржыландыру Жамбыл облысы 

əкімдіг ін іѕ  жастар  саясаты  мəселелері 
басќармасымен іске асырылады.

2. Жобалаларды сараптамадан ґткізу
Кґрме екі кезеѕде ґтеді: бірінші кезеѕ-іріктеу 

кезеѕі, екінші кезеѕ-аќтыќ кезеѕ.
Жобалаларды  сараптамадан  ґткізу  їшін 

ќўрамына   Жамбыл  облысы  əкімдігініѕ 
жастар саясаты мəселелері басќармасыныѕ 
М. Х. дулати атындаєы Тараз мемлекеттік  
университеті жас єалымдар кеѕесініѕ жəне 
Жамбыл  облысыныѕ  єылыми  ортасыныѕ 
ґкілдері  кіретін  сараптамалыќ  комиссия 
ќўрылады.
Іріктеу кезеѕінде комиссия сəйкес баєалау 

ґлшемдері  бойынша  єылыми  жобаларды  
ќарапа, əрбір жобаны рецензиялайды жəне 
аќтыќ  кезеѕге  ќатысушылардыѕ  тіз імін 
аныќтайды.
І р і ктеу  ке зеѕ ін  ґтпеген  жўмыст ар  ( 

талаптарєа сай безендірулмей берілген, толыќ 
ўсынылмаєан немесе белгіленген уаќыттан 
кешігіп келген материалдар) екінші кезеѕге 
жіберілмейді.
Аќтыќ кезеѕ-жобаны ќорєау жəне тлаптарєа 

сəйкес безендірілген стенд материалдарын 
ўсыну. Жобаны ќорєау кезінде авторєа баяндама 
їшін 10 минут беріледі.
Екі кезеѕде де аппелляция жїргізілмейді.

3.  Кґрмеге  ќатысатын  жўмыстарды 

баєалаудыѕ негізгі критерийлері
1. жўмыстыѕ  ґзектілігі.
2. Жўмыстыѕ бірегейлігі.
3. Жўмыстыѕ єылыми  жаѕалыєы.
4. Жўмыстыѕ практикалыќ мəнділігі.
5Автордыѕ ќосќан жеке їлесі
4 .  “ЕХРО - 2 0 1 7 ” -жаст ар  кґ з імен” 

кґрмесіне ќатысу ґтініші
1. Автор(лар)дыѕ аты-жґні (толыќ)-----------

------------------------------------------------------
2. Жўмыс орны (оќу орны) , ќызметі----------

------------------------------------------------------
3. Мекен жайы (жўмыс  орныныѕ)-------------

-------------------------------------------------------
4. Байланыс телефондары-----------------------

-------------------------------------------------------
5. Е. mail (міндетті тїрде)---------------------
6. Жобаныѕ атауы-------------------------------
7. Номинация------------------------------------
8. Техникалыќ ќўралдардыѕ ќажеттілігі ( пр

оектор)----------------------------------------------
9. Экспонат ґлшемдері (м), салмаєы ( кг)-----

-------------------------------------------------------

Ґтінішке тїйіндеме (аннотация) ќоыс ґткізу 
ќажет. Онда жобаныѕ ќысќаша мазмўны, яєни 
зерттеудіѕ маќсаты, кезеѕдері, зерттеудіѕ 
əдістемесі, зерттеудіѕ жаѕалыєы, автордыѕ 
ќосќан жеке їлесі, жўмыстыѕ нəтижесі жəне 
ќорытындысы, нəтижелерді практикалыќ 
ќолдану салалары жазылу ќажет. Сонымен  
ќатар, материалдарєа экспоноаттыѕ суреттері, 
материалєа байланысты патент, негізгі єылыми 
маќалалар, сертификаттар, дипломдардыѕ 
жəне т. б кґшірмелері ќосылып ґткізілуі 
ќажет.
Материалдар  келе с і  мекен -жайєа 

ґткізіледі: Тараз  ќаласы , Сїлейменов 
кґшесі, 7 М. Х. дулати атындаєы ТарМУ, 
патенттер мен мтрология секторы.
Аныќтама телефондары: 87004346803 

(Манапбаев Бауыржан).
87262 517253 (Жоламанов Нўржан).

5 .  Аќтыќ  кезеѕге  ґткен  жобаларєа 
ќойылатын талаптар

1. Инновациялыќ жобалар їшін зерттеудіѕ 
маќсаты, кезеѕдері, зерттеудіѕ əдістемесі, 
зерттеудіѕ  жаѕалыєы ,  автордыѕ  ќосќан 
жеке  їлесі ,  жўмыстыѕ  нəтижесі  жəне 
ќорытындысы ,  нəтижелері  практикалыќ 
ќолдану салалары туралы стенд жəне таралым 
материалдары дайындалуы ќажет.

2.  Кґрмелік  экспонтттар  їшін  негізгі 
экспоноаттан бґлек, таралымы материалдары 
дайындалуы ќажет.Сонымен ќатар зерттеудіѕ 
маќсаты, кезеѕдері, зертетудіѕ əдістемесі, 
зерттеудіѕ  жаѕалыєы ,  автордыѕ  ќосќан 
жеке  їлесі ,  жўмыстыѕ  нəтижесі  жəне 
ќорытындысы ,  нəтижелері  практикалыќ 
ќолдану салалары туралы кґрсетілетін стенд 
те дайындалу мїмкін.

6. Баќылау кїндері
Жобаларды  ќабылдау-2015 жылдыѕ  18 

сəуіріне дейін.
Іріктеу кезеѕі-2015 жылдыѕ 20-22 сəуір 

кїндері.
Аќтыќ  ке зеѕге  жолдама  алєан  жоба 

авторларына шаќырту жіберу-2015 жылдыѕ 
22 сəуірінен бастап.
Аќтыќ кезеѕ жəне жїлдегерлерді марапаттау-

2015 жылдыѕ 29 сəуірі.

МЎРАЄАТТЫЌ АНЫЌТАМАЛАР БЕРУ» 
МЕМЛЕКЕТТІК КҐРСЕТІЛЕТІН ЌЫЗМЕТІ

Өçiíå-өçi 
қûçìåò êөðñåòó 
îðòàëûғûíûң 

àðòûқøûëûқòàðû
А.Суранчеева, 
ХЌКО  Байзаќ  аудандыќ  бґлімініѕ 

инспекторы.

2010-2011 жылдары ХЌКО-ларда алєаш 
рет электрондыќ їкімет бўрыштары пайда 
бола бастады, тўтынушыларєа онлайн-терезе 
- egov.kz  порталы арќылы мемлекеттік 
ќызметтер алу мїмкіндіктері пайда болды 
сонымен  ќатар , ХЌКО  ќызметкерлері 
тїсіндірме жўмыстарын жїргізе бастады 
жəне электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕбалар 
(ЭЦЌ) берілді.
Міне, ќазіргі уаќытта ХЌКО-ларда «Con-

nection Point» яєни аудармасы «Ґзіне-ґзі 
ќызмет кґрсету орны»  іске ќосылды. 
Халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарыныѕ 
сол кездегі жаѕєыртылуы орталыќтардыѕ 
дамуындаєы жаѕа кезеѕі болды. 
Электрондыќ  цифрлыќ  ќолтаѕбасы 

бар кез-келген адам оператордыѕ яєни, 
ХЌКО ќызметкерініѕ босауын кїтпей-аќ, 
арнайы жабдыќталєан «Ґзіне-ґзі ќызмет 
кґрсету»  орынында ќызметті ґздігінен 
ала алады.  Ал, ќажет болєан жаєдайда  
арнайы оќытылєан кеѕесші кґмек береді.  
Ќазір əрбір тўтынушыларєа мемлекеттік 
ќызметтерді жедел жəне кезексіз алуына 
ќолайлы  мїмкіндік  жасалып  отыр . 
ХЌКО тўтынушыларына  электрондыќ 
аныќтамаларды  электрондыќ  їкімет 
бўрыштарынан алуларына жəне ќызметті 
ґзіне-ґзі ќызмет кґрсету секторларында 
ґздігінен алуына болады. Ґз электронды 
цифрлыќ ќолтаѕбалары бар тўтынушылар 
ХЌКО-єа бармастан, ґз уаќытын їнемдеп, 
ќызметті ґз їйлерінде компьютерінен алуына 
мїмкіндік бар. Ґздігінен алу мїмкіндігі 
бар ќызметтердіѕ саны ќазіргі уаќытта 
кїн санап артып келеді. Олардыѕ ішінде 
еѕ танымалдары: жылжымайтын мїліктіѕ 
бар екендігі туралы аныќтама, мекен-жай 
аныќтамасы, зейнетаќы шотынан кґшірме 
їзінді, ЖШС ашу, некені тіркеуге ґтініш беру  
мїмкіндігі, лицензиялар алу (телнўсќа жəне 
ќайта рəсімдеу), баланы балабаќшаєа кезеке 
ќою, əскери ќызметті ґткергендігі туралы 
аныќтама алу жəне ЭЇП  арќылы аќылы, 
аќысыз  т.б. ќызметтер алуєа мїмкіндіктер 
туды.
Жоєарыда айтылєан ќызметтер туралы 

толыќќанды аќпарат білгілеріѕіз келсе, 
біріѕєай телефон жїйесі «1414» немесе 
аудандыќ ХЌКО бґліміне келіп кеѕес 
алуларыѕызєа болады.

«ЭЛ Е К Т РОНДЫҚ  Ү К IМЕ Т »  
бағдарламасы туралы

Н.Базарбеков,
ХЌКО-ныѕ Байзаќ аудандыќ 

бґлімініѕ инспекторы.

«Элект рондыќ  їк іме т»  
термині барлыќ мемлекеттік 
органдардыѕ басын біріктіріп, 
оларєа интернеттіѕ, электронды 
т ерминалдардыѕ  неме с е 
тіпті  ўялы  телефондардыѕ 
кґмегімен тўрєындарєа ќызмет 
кґрсетуге мїмкіндік беретін 
біртўтас жїйені білдіреді. Жеке 
тўлєаларєа єана емес, компания 
мен кəсіпкерлерге де.
Елімізде электронды їкімет 

ќўру идеясын  Мемлекеттік 
басшысы ґзініѕ республиканы 
əлемдегі бəсекеге ќабілетті 
елу  елдіѕ  ќатарына  енгізу 
туралы Ќазаќстан халќына жыл 
сайынєы Жолдауында білдірген 
болатын .  2004  жылєы  10 
ќарашада электронды їкіметті 
ендіру  туралы  Ќазаќстан 
Республикасында электрондыќ 
їкіметті  ќалыптастырудыѕ 

2005-2007 жылдарєа арналєан 
мемлекеттік баєдарламасы 
Президент  Жарлыєымен  
бекітілді.
Баєдарлама  2005 жылы 

іске ќосылып, 2 жыл ішінде 
е-їкіметтіѕ инфраќўрылымы 
ќ а л ы п т а с т ы р ы л ы п , 
базалыќ ќўрамдас бґліктері 
ќўрылды. Веб-портал жəне 
шлюз ,  ведомствоаралыќ 
электрондыќ ќўжат айналымы, 
куəландырушы орталыќтары, 
б ірыѕєай  кґл ік  орт асы . 
Сонымен ќатар, 2007 жылы 
бїкіл ел бойынша бірыѕєай 
тізілімге біріктірілген жеке 
жəне  заѕды  тўлєалардыѕ 
м е м л е к е т т і к  д е р е к т е р 
ќоры тўраќты пайдалануєа 
енгізілді. Веб-портал арќылы 
мемлекеттік органдардыѕ 20 
интерактивтік ќызметтері іске 
асырылды.

2007 жылы  электронды 
їкіметті дамыту маќсатында 
Ќазаќстан Республикасында 

э л е к т р о н д ы ќ  ї к і м е т т і 
ќалыптастырудыѕ  2008-2010 
жылдарєа арналєан мемлекеттік 
баєдарламасы  ќабылданды , 
онда  электрондыќ  їкіметтіѕ 
базалыќ инфраќўрылымын жəне 
ќол жеткізу тетіктерін кеѕейту 
жəне дамыту маќсаттары алєа 
ќойылды, мемлекеттік басќарудыѕ 
жəне  əлеуметтік  маѕызы  бар 
мемлекеттік ќызметтерді ўсыну 
їдерістерініѕ  сапасын  жəне 
тиімділігін арттыру маќсатында 
электрондыќ їкіметтіѕ ќўрамдас 
бґліктерін дамыту.

«Электрондыќ їкімет» порталы 
–  Ќазаќстан  азаматтарыныѕ 
жəне республика ќонаќтарыныѕ 
Ќазаќстан туралы, оныѕ їкіметі, 
з а ѕ н ама сы ,  ў л т тыќ  н а з а р 
аударарлыќ орындары туралы 
ресми аќпарат ала алатын, сонымен 
ќатар, онлайн режимде мемлекеттік 
органдар ќызметіне ие болып жəне 
айыппўл тґлеуге мїмкіндік беретін 
бірыѕєай ресурс.

Ж.Райымкулов,
ХЌКО - ныѕ  Б а й з а ќ  ауд а н дыќ  б ґ л і м і н і ѕ 

инспекторы.  

Министрліктіѕ  Аќпарат  жəне  мўраєат  комитеті , 
жергілікті атќарушы органдар, «Ќазаќстан Республикасы 
Ўлттыќ мўраєаты» мемлекеттік  мекемесі , орталыќ 
мемлекеттік мўраєаттар, облыстардыѕ, ќалалардыѕ, 
аудандардыѕ мемлекеттік мўраєаттары жəне олардыѕ 
филиалдары кґрсетеді.
Кґрсетілетін ќызметті беруші;
Ќазаќстан Республикасы Кґлік жəне коммуникация 

министрлігі Мемлекеттік ќызметтерді автоматтандыруды 
баќылау жəне халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарыныѕ 
ќызметін  їйлестіру  комитетініѕ  «Халыќќа  ќызмет 
кґрсету орталыєы» шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы 
республикалыќ мемлекеттік кəсіпорны, www.e.gov.
kz «электрондыќ їкiмет» веб-порталы арќылы жїзеге 
асырылады.
Мемлекеттік ќызметті кґрсету мерзімі:
1) кґрсетілетін ќызметті берушіге, ХЌО-єа ќўжаттар 

топтамасын тапсырєан сəттен бастап, сондай-аќ порталєа 
жїгінген кезде – кїнтізбелік 15 (он бес) кїн.
Мемлекеттік ќызметті кґрсету їшін екі немесе одан 

да кґп ўйымдардыѕ, сондай-аќ уаќыты бес жылдан 
асќан кезеѕніѕ ќўжаттарын зерделеу ќажет болєан 
жаєдайларда, кґрсетілетін ќызметті беруші мемлекеттік 
ќызмет  кґрсету  мерзімін  кїнтізбелік  отыз  кїннен 
аспайтын мерзімге ўзарта алады, бўл туралы ќўжаттар 
тіркелген кїннен бастап кїнтізбелік 3 (їш) кїн ішінде 
кґрсетілетін ќызметті алушыєа хабарланады.
Мемлекеттік  ќызметті кґрсету нəтижесін беру 

нысаны: электрондыќ жəне (немесе) ќаєаз тїрінде.
Еѕбек ґтілі мен еѕбекаќысыныѕ мґлшерін, жасын, 

білімі мен біліктілігін, мемлекеттік жəне ведомстволыќ 
наградалармен марапатталуын, зейнетаќы жарналары 
мен əлеуметтік аударымдардыѕ аударылуын, єылыми 
дəреже жəне атаќ берілгенін, емделу, ќамау орындарында 
болєанын, кґшірілгенін жəне аќталєанын, экологиялыќ 
апат аймаќтарында болєанын растайтын, кїштеп айдалєаны 
жəне репатриацияланєаны туралы, азаматтыќ хал-жаєдайы 
актілері, мїліктік ќўќыќтар туралы растау.

«Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік мўраєаттарынан 
шыєатын жəне шетелге жіберілетін мўраєаттыќ аныќтамалар 
мен мўраєаттыќ ќўжаттардыѕ кґшірмелерін апостильдеу».
Мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты  - Ќазаќстан 

Республикасы Мəдениет жəне аќпарат министрлігі, яєни 
Мемлекеттiк кґрсетілетін ќызметті Министрліктіѕ Аќпарат 

жəне мўраєат комитеті (бўдан əрi – кґрсетілетін ќызметті 
беруші) кґрсетедi.

www.e.gov.kz «электрондыќ їкiмет» веб-порталы (бўдан 
əрi – портал) арќылы жїзеге асырылады.
ќўжаттардыѕ топтамасын тапсырєан сəттен бастап:
кґрсетілетін ќызметті берушіге – 3 (їш) жўмыс кїні;
ХЌО-єа – кїнтізбелік 20 кїнге дейін (ХЌО орналасќан 

жердіѕ араќашыќтыєына байланысты).
ХЌО-єа жїгінген кезде ќўжаттарды ќабылдаєан кїн 

мемлекеттік ќызметті кґрсету мерзіміне кірмейді;
портал арќылы жїгінген кезде – 3 (їш) жўмыс кїні.
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 ЌЫЗМЕТ КҐРСЕТУ АЯСЫ КЕЅЕЮДЕ
 С. Ермекова,
 халыќќа ќызмет кґрсету орталыєыныѕ инспекторы.

Ќазіргі таѕда халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтары арќылы кґрсетілетін аќылы мемлекеттік ќызметтер 
аясы кеѕіп келеді. Мəселен  орталыќ арќылы аќылы мемлекеттік ќызметтер кґрсетілуде.   Кґрсетілетін 
ќызметтіѕ алушылары жеке жəне заѕды тўлєалар болып табылады.
Негізінен кґрсетілетін ќызметті алу їшін тапсырыс беруші мына ќўжаттарды ўсынады.
-ґтініш берушініѕ  (заѕды немесе жеке тўлєа ґкілініѕ жеке басын куəландыратын ќўжат.
- заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу туралы  куəлік
- ќызмет кґрсетуге арналєан  келісім шарт.
Тапсырыс беруші мен орындаушы арасында ќызмет кґрсетуге шарт жасалады, мемлекеттік жəне ґзге 

де ўйымдарда тапсырыс берушініѕ мїдделерін ќорєау їшін соѕынан ХЌКО ќызметкеріне сенімхат 
ресімделеді.

  Жеке жəне заѕды тўлєалардыѕ  ґтініші бойынша  келіп тїскен тїрлі тапсырыстарєа  сəйкес   істелінетін 
ќўжаттардан бґлек кґрсеткен ќызметке орай  бекітілген тґлемаќылар  “ХЌКО” РМК филиалыныѕ 
есепшотына ќызмет кґрсету бойынша ќолданыстаєы тарифке сəйкес  аударылады.

                 Жеке тўлєаларєа:                                                                                     
1. Жылжымалы мїлікті тіркеу-                                                                                    2500 теѕге.                                                                              
2. Жылжымайтын мїлікті жəне олармен жасалатын мəмілелерді тіркеу-              3900 теѕге.         
3. Ќўќыќ меншіктерін растайтын ќўжаттарды телнўсќасын беру-                          2600 теѕге.                     
4.Техникалыќ паспорт жəне ќабылдау актісіне дайындауєа ќўжаттарды ќабылдау-      6000 теѕге.    
5.  Салынєан нысанныѕ  ќабылдау актісіне ќўжаттарды ќабылдау-                                   5000 теѕге.            
6.Жер актілеріне дайындауєа ќўжаттар ќабылдау -                                                                15000 теѕге.           
7. Заѕды  тўлєалардыѕ ќызметін тоќтатуєа ќўжаттарын ќабылдау-                                     9000 теѕге.      
8.Азаматтыќ хал актілерініѕ жазбаларына ќайталама алуєа ќўжаттар
   ќабылдау                                                                                                                      3600 теѕге.        
9. Білім туралы ќўжаттарды  тану жəне настрификациялау-                                    4000 теѕге.         
10. Ќўрылыс-монтаж жўмыстарына  лизенция беру, рəсімдеу жəне лицензиялыќ 
телнўсќасын беру-                                                                                                           6800 теѕге. 
Заѕды тўлєаларєа аталмыш ќызмет тїрлері бойынша кґрсетілетін ќызмет тїрлеріне  тґлем де 

бекітілген.   

Æàìáûë îáëûñû æàñòàðûíûң àðàñûíäà 
“Æàñûë ýêîíîìèêà” æәíå äәñòүðëi åìåñ 

МЎРАЄАТТЫЌ АНЫЌТАМАЛАР БЕРУ»
ЕМЛЕКЕТТІК КҐРСЕТІЛЕТІН ЌЫЗМЕТІ
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 ҚАЗАҚСТАН
       Сейсенбі   21  сәуір

      Сәрсенбі  22  сәуір

        Бейсенбі    23   сәуір

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН

06.05 М/ф. 06.15 “Япыр-ай”. 07.00 Жаѕалыќтар. 07.25 Т/х 
“Ќайран заман! Жалєасы”. 08.30 “КТК ќоржынынан”. 09.30 
“Оѕай олжа!”. 10.10 Т/с “Мой ласковый и нежный мент”. 12.00  
Новости. 12.40 “Диагноз”.  13.10 Х/ф “Жаркий ноябрь”. 15.15 
“Не ври мне”. 16.15 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.45 Т/х “Мўздан 
суыќ, оттан ыстыќ”.  18.40 “Ґнерлі отбасы” Отбасылыќ ойын-
сауыќ думаны. 19.45 “Оѕай олжа!” ойын-сауыќты мега-шоуы. 
20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 “Чёрный 
квадрат”. 22.10 Т/с “Истребители”. 00.00 “Путь на Олимп”. 00.30 
Лига чемпионов УЕФА. Четверть финал. “Реал М” (Испания) - 
“Атлетико” (Испания). Прямая трансляция. 02.35  “Обзор матчей 
лиги чемпионов УЕФА”. 03.00 Лига чемпионов УЕФА. Четверть 
финал. “Монако” (Франция) - “Ювентус” (Италия). Трансляция в 
записи. 04.50 Д/с “Секреты боевых искусств”. 

06.00 Т/х “Сїйген жар”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Чужое лицо”. 12.00 “Ду ќол шоколад”. 12.55 
Жаѕалыќтар. 13.00 “Лучший город. Kz”. 13.10 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 14.00 “П@ytina+”. 14.30 Т/с “Паутина-5”. 
15.30 “112”. 15.40 “Судебные истории”. 16.40 “Давай 
поженимся!”. 17.50 Т/с “Все сокровища мира”.  18.55 Т/с “Взгляд 
из вечности”. 20.00 “Новости в 20.00”. 20.40 Т/х  “Сїйген жар”. 
21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха  жəне Акбар”. 
23.20 “П@ytina”.  23.45 “Лучший город. Kz”. Дневник. 23.55 
Т/с “Однажды в Ростове”. 01.40 “П@ytina” баєдарламасы. 02.05 
“Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 02.50 Т/х “Джодха жəне Акбар”.

ЕВРАЗИЯ

07.02, 01.00 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.15 М/с “Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 
М/ф  “Белка и Стрелка”. 10.55 “Подари детям жизнь”. 11.00 
Новости. 11.15, 00.25 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 11.45 “Магия 
кухни”. 12.20, 21.30 Т/с “Слово офицера”.  13.00 Жаѕалыќтар. 
13.15 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Улыбка 
пересмешника”.  15.00 Новости. 15.15, 23.40 “Бўйымтай”. 15.55 
“Ґмір сабаќтары”. Деректі драмасы.  16.25 Т/с “Пəленшеевтер”.  
17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”. 17.45 “Мен кґрген соєыс”. 
18.00 Новости. 18.15 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 19.10, 22.50 “Біздіѕ 
їй”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.30 Д/ф “Верховенство закона как 
стратегический фактор развития страны”. 21.00 Новости. 22.00 
Т/с “А у нас во дворе”. 02.20 “Бюро расследований”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сен келерсіѕ-2”. 08.00 Т/х “Їмітіѕді 
їзбе”. 09.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 09.30 
Х/ф “Блэйд-2”. 11.30 “Городские легенды-3”. 12.30 М/с. 15.30 
“Счастливы вместе”. 19.00 Т/с “Братья по обмену-2”. 20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/с “Сен келерсіѕ-2”. 22.00 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 23.30 Х/ф “Эон Флакс”. 01.30 Х/ф 
“Дикий, дикий Запад”. 03.30 “Ќазаќша концерт”.

06.00 Т/х “Сїйген жар”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Чужое лицо”. 12.00 “Ду ќол шоколад”. 12.55 
Жаѕалыќтар. 13.00 “Лучший город. Kz”. 13.10 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 14.00 “П@ytina+”. 14.30 Т/с “Паутина-5”. 
15.30 “112”. 15.40 “Судебные истории”. 16.40 “Давай 
поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 18.55 Т/с “Взгляд из 
вечности”. 20.00 “Новости в 20.00”. 20.40 Т/х  “Сїйген жар”. 
21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха  жəне Акбар”. 
23.20 “П@ytina”.  23.45 “Лучший город. Kz”. Дневник. 23.55 
Т/с “Однажды в Ростове” (закл. сер.). 01.40  “П@ytina”. 02.05 
“Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 02.50 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 
03.35 “Контрольная закупка”.

06.05 М/ф. 06.15 “Япыр-ай”. 07.00 Жаѕалыќтар. 07.25 Т/х “Ќайран 
заман! Жалєасы”. 08.30 “КТК ќоржынынан”. 09.30 “Оѕай олжа!”. 
ойын-сауыќты мега-шоуы. 10.10 Т/с “Мой ласковый и нежный 
мент” (закл. сер). 12.00  Новости. 12.40 “Чёрный квадрат”. 13.10 
Х/ф “Искупление”. 15.15 “Не ври мне”. 16.15 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 17.45 Т/х “Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”.  18.40 “КТК” 
ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 19.45 “Оѕай олжа!” 
ойын-сауыќты мега-шоу. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние 
новости. 21.40 “Наша правда”. 22.40 Т/с “Истребители”.  00.00 Т/с 
“Лесник”. 00.55 Лига Европы УЕФА. Четверть финал. “Наполи” 
(Италия) - “Вольфсбург” (Германия). Прямая трансляция. 03.05 
“Обзор матчей лиги чемпионов УЕФА”. 03.30 Лига Европы 
УЕФА. Четверть финал. “Зенит” (Россия) -”Севилья” (Испания). 
Трансляция в записи. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00, 21.55 Т/х 
“Сырєалым”. 10.50 “Айтуєа оѕай...”. 11.35, 19.35 Т/х “Жедел 
жəрдем”. 12.30, 17.30, 20.30, 00.20, 03.00  Жаѕалыќтар.  12.45 
“Ўлы Жеѕіске-70 жыл”. 12.55 “Агробизнес”. 13.20 “Журналистік 
зерттеу”. 13.40 “Сіз не дейсіз?”. 14.10 “Жан жылуы”.  14.35 М/с 
“Айдаћар мінген шабандоздар”. 14.55 М/с “Джунгли кітабы”. 
15.05  “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 22.55 Т/х “Келін”. 17.00, 
01.30 Д/ф “Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары”. 17.50 “Ґзекжарды”. 
18.10 “Айналайын”. 19.10 “Индустрияландыру: ўлттыќ 
ґндіріс”. 19.35 Т/х “Ќыздар”. 21.05 “Айтуєа оѕай”. 22.45 “Ўлы 
Жеѕіске-70 жыл”. 23.45 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 
00.50 “Ґзекжарда”. 01.10 “Ќылмыс пен жаза”. 02.00 “Мəлім де 
беймəлім Ќазаќстан”. 

07.02, 01.00 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.15 М/с “Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 
М/ф “Белка и Стрелка”. 10.55 “Подари детям жизнь”. 11.00 
Новости. 11.15, 00.25  Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 11.45  “Магия 
кухни”. 12.20 “Незабываемые истории войны”. 12.25, 21.30 Т/с 
“Слово офицера”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные 
мелодрамы”. 14.00 Т/с “Улыбка пересмешника”. 15.00 Новости. 
15.15, 23.40 “Бўйымтай”. 15.55 “Ґмір сабаќтары”. Деректі 
драмасы. 16.25 Т/с “Пəленшеевтер”. 17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 
“Кґзќарас”. 17.45 “Бизнес сыры”. 18.00 Новости. 18.15 Т/х 
“Сўлтан Сїлейман”. 19.05 “Жекпе-жек”. 20.00 Жаѕалыќтар. 
20.30 “Моя история войны”. 20.45 “Жерўйыќ”. 21.00 Новости.  
22.00 Т/с “А у нас во дворе”. 22.50 “Біздіѕ їй”. 

ХАБАР

КТК

КТК

31 канал

06.00 Т/х “Сїйген жар”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Чужое лицо”. 12.00 “Ду ќол шоколад”. 12.55 
Жаѕалыќтар. 13.00 “Лучший город. Kz”. 13.10 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 14.00 “П@ytina+” баєдарламасы. 14.30 
Т/с “Паутина-5”.15.30 “112”.  15.40 “Судебные истории”. 16.40 
“Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 18.55 Т/с “Взгляд 
из вечности”. 20.00 “Новости в 20.00”. 20.40 Т/х  “Сїйген жар”. 
21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха  жəне Акбар”. 
23.20 “П@ytina”.  23.45 “Лучший город. Kz”. Дневник. 23.55 Т/с 
“Однажды в Ростове”.   02.05  “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 
02.50 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 03.35 “Контрольная закупка”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сен келерсіѕ-2”. 08.00 Т/х 
“Їмітіѕді їзбе”. 09.00 Х/ф “Стартрек: Возмездие”. 11.30 
“Городские легенды-3”. 12.30 М/с. 15.30 “Счастливы вместе”. 
19.00 Т/с “Братья по обмену-2”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 
Т/х “Сен келерсіѕ-2”. 22.00 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 23.30 Х/ф “Блэйд-2”. 01.30 Х/ф “Блэйд”. 04.30 

“Ќазаќша концерт”.

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы   таѕ,  Əулиеата!”. 
09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 
“Сазды əуен”. 10.30 “Телемаркет”.  10.35 “Бірінші студия”. 11.00 
“Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 
11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/с “Маруся”. 12.35 Деректі фильм. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 
13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Ауылєа кел, 
аєайын!”. 18.10 “Ґрлеу”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 
19.15 Т/с “Маруся”.  20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сыр-перне”. 21.25 
“Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
“Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00  
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды 
əуен”. 

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00, 21.55 Т/х 
“Сырєалым”.  10.50 “Айтуєа оѕай..”. 11.35, 19.35 Т/х “Жедел 
жəрдем”. 12.30, 17.30, 20.30, 00.15, 03.00  Жаѕалыќтар. 12.45 
“Ўлы Жеѕіске-70 жыл”. 12.55  “Sport.kz”. 13.15 “Алаѕ”. Ток-шоуы. 
14.00-16.00 - техникалыќ їзіліс.  16.00, 22.55 Т/х “Келін”. 16.55, 
02.00 “Жарќын бейне”.  17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “Айналайын”. 
19.10 “Ќылмыс пен жаза”. 21.05 “Айтуєа оѕай...”.  22.45 “Ўлы 
Жеѕіске-70 жыл”. 23.45 ”Тїнгі студияда  Нўрлан Ќоянбаев”. 00.45 
“Ґзекжарды”. 01.05 “Сыр-сўхбат”. 01.35 “Шарайна”. Телесаяхат. 
02.30 ”Тїнгі студияда  Нўрлан Ќоянбаев”.

06.05 “Япыр-ай”. 06.45 Жаѕалыќтар. 07.10 Т/х “Ќайран заман! 
Жалєасы”. 08.10 “КТК” ќоржынынан”. 09.10  “Оѕай олжа!”. 
09.50 “Дорога домой”. 10.00 “Звёздная жизнь”. 11.00 “Другая 
правда”.  12.00 Новости. 12.40 “Главная  редакция”. 13.15 Т/с 
“Лесник”. 15.15 “Не ври мне”. 16.15 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.45 
Т/х “Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”.  18.40 “КТК” ќоржынынан” 
ойын-сауыќты баєдарлама. 19.45 “Оѕай олжа!” ойын-сауыќты 
мега-шоуы. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 
“Диагноз”. 22.10 Т/с “Истребители”. 00.00 “Путь на Олимп”. 
00.30 Лига чемпионов УЕФА. Четверть финал. “Барселона” 
(Испания) -”ПСЖ” (Франция). Прямая трансляция. 02.35 Лига 
чемпионов УЕФА. “Бавария” (Германия) -”Порту” (Португалия). 
Трансляция в  записи. 04.25 Д/с “Секреты боевых искусств”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00, 21.55 Т/х 
“Сырєалым”. 10.50 “Айтуєа оѕай...”. 11.35, 19.35 Т/х “Жедел 
жəрдем”. 12.30, 17.30, 20.30, 00.20, 03.00 Жаѕалыќтар.  12.45 
“Ўлы Жеѕіске-70 жыл”. 12.55 “Заѕ жəне біз”. 13.35 “Ќылмыс 
пен жаза”. 14.00 “Поэзия əлемі”. 14.30  М/с “Айдаћар мінген 
шабандоздар”. 14.55 М/с “Джунгли кітабы”. 15.05 “Əйел 
баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 22.55 Т/х “Келін”. 17.00, 01.15 Д/ф 
“Ўлт маќтанышы”. 17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “Айналайын”. 
19.10 “Журналистік зерттеу”. 21.05 “Айтуєа оѕай”. 22.45 “Ўлы 
жеѕіске-70 жыл”.  23.45 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 00.50 
“Ґзекжарды”. 01.45 “Ас болсын!”. 02.30 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ХАБАР
07.02, 00.40 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.15 М/с “Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 
М/ф “Белка и Стрелка”. 10.55 “Подари детям жизнь”. 11.00  
Новости. 11.15, 00.05 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”.  11.45 “Магия 
кухни”. 12.20 “Незабываемые истории войны”. 12.25, 21.30 Т/с 
“Слово офицера”.  13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/с “Семейные 
мелодрамы”. 14.00 Т/с “Улыбка переспешника”.  15.00 Новости. 
15.15, 23.20 “Бўйымтай”. 15.55 “Ґмір сабаќтары”. Деректі 
драмасы. 16.30 Т/с “Пəленшеевтер”. 17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 
“Кґзќарас”. 17.45 “Экономкласс”. 18.00 Новости. 18.15 Т/х 
“Сўлтан Сїлейман”. 19.05 “Біздіѕ їй”.  20.00 Жаѕалыќтар. 20.30, 
02.00 “Бюро расследований”. 21.00 Новости. 22.00 Т/с “А у нас 
во дворе”. 22.50, 01.30, 02.30 “Арнайы хабар”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы тан, Əулиеата”. 09.30  Жаѕалыќтар. 09.50 
Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 
“Телемаркет”.  10.35 “Ауылєа кел, аєайын!”. 10.50 “Ґрлеу”. 11.00 
“Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30  “Телеблокнот”. 
11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/с “Маруся”. 12.35 Деректі 
фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа 
базарлыќ”.   13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 
“Əулиеата əуендері”.  14.00-17.50- техникалыќ їзіліс.  17.55 
“Уроки самопознания”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 
19.15 Т/с “Маруся”.  20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Первая студия”. 
21.20 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 
21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00 
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45  “Сазды 
əуен”. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сен келерсіѕ-2”. 08.00 Т/х “Їмітіѕді 
їзбе”. 09.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 09.30 
Х/ф “Эон Флакс”. 11.30 “Городские легенды-3”. 12.30 М/с. 15.30 
“Счастливы вместе”. 19.00 Т/х “Братья по обмену-2”. 20.00 
“Информбюро”.   21.00 Т/х “Сен келерсіѕ-2”. 22.00  “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 23.30 Х/ф “Философы: урок 
выживания”. 01.30 Х/ф “Дом на краю света”. 

31 канал

ЕВРАЗИЯ

07.00, 20.30, 00.20 Новости. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 23.50 
Жаѕалыќтар. 08.00 Т/с ”Кто в доме хозяин?”. 08.30 “Такси”. 
09.00, 15.15  Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 
10.30 Т/с “Фериха”.  11.30, 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.10   “Кеш 
емес”. Ток-шоуы. 14.00 Новости. 14.10, 21.00 Т/с “Сын отца 
народов”. 16.35 Обзор интернета “KAZNET”. 17.00 “Такси”. 
17.30, 22.00 Т/х “Фериха”.  23.00 “Сырласу”. Ток-шоуы. 00.50 Т/х 
“Ґгей ґмір”.

АСТАНА

07.00, 20.30, 23.50 Новости. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 23.20 
Жаѕалыќтар. 08.05 Т/с “Кто в доме хозяин?”. 08.30 “Такси”. 
09.00, 15.15 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 
10.30 Т/с “Фериха”. 11.30, 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.10 “Дїние 
жарыќ”. 13.40 “Ел аузында”. 14.00 Новости. 14.10, 21.00 Т/с “Сын 
отца народов”.  16.35 “KAZNET”. 17.00 “Такси”. 17.30, 22.00 Т/х 
“Фериха”. 23.00 “Репортёр представляет”. 00.20 Т/х “Ґгей ґмір”. 
01.30 Əн  шашу.

АСТАНА

07.00, 20.30, 00.20 Новости “20:30”. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 
23.50 Жаѕалыќтар. 08.00 Т/с “Кто в доме хозяин?”. 08.30 “Такси”. 
09.00, 15.15 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”.  10.30 
Т/х “Фериха”. 11.30, 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.10 “Мы вместе”. 
13.35  Арнайы жоба. “Той жыры”.  14.00 Новости. 14.10 Т/с “Сын 
отца народов”. 16.35 “Сделка”. 17.00 “Такси”. 17.30, 22.00 Т/х 
“Фериха”. 21.00 Специальный проект “ASTANA LIVE”. 21.45 
“Əзілстан” жасырын тїсірілім. 23.00 “SKY-студия”.  00.50 Т/х 
“Ґгей ґмір”. 

АСТАНА

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 
09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 
“Сазды əуен”. 10.30 “Телемаркет”.  10.35 “Первая студия”. 11.00 
“Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30  “Телеблокнот”. 
11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/с “Маруся”. 12.35 Деректі фильм. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 
13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Жаса меніѕ 
елім”. 18.10 “Иман нўры”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 
19.15 Т/с “Маруся”.  20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сіз не дейсіз?”.  21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 
21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х.  00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”. 

 ( Т е ле б а ғ д а р л а м а л а р д а  ө з г е р і с т е р   б о л у ы  
м ү м к і н . )

31 канал

ХАБАР

КТК

        Дүйсенбі    20 сәуір 
ҚАЗАҚСТАН

Профилактика
17.00 “Меніѕ Ќазаќстаным”. 17.30, 20.30, 00.15, 03.00 
Жаѕалыќтар. 17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “Айналайын”. 
18.50 “Заѕ жəне біз”. 19.35 Т/х “Жедел жəрдем”. 21.05 
“Айтуєа оѕай”. 21.55 Т/х “Сырєалым”. 22.45 “Ўлы 
Жеѕіске-70 жыл”. 22.55 Т/х “Келін”. 23.45 “Сіз не дейсіз?”. 
00.45 “Ґзекжарды”. 01.05 “Кґкпар”. Ўлттыќ ойын. 01.45 
“Дауа”. 02.15 “Шын жїректен!”. Реалити-шоуы.

06.00 Т/х “Сїйген жар”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Х/ф “Чужое лицо”. 12.00 “Ду ќол шоколад”. 12.55 
Жаѕалыќтар. 13.00 “Лучший город. Kz”. 13.10 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 14.00 “П@ytina”. 14.30 Т/с “Паутина-5”. 
15.30 “112”. 15.40 “Судебные истории”. 16.40 “Давай поженимся!”. 
17.50 Т/с “Все сокровища мира” (закл. сер.). 18.50 “Пусть 
говорят”. 20.00 “Новости в 20.00”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 
“Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.20 “П@
ytina”. 23.45 “Лучший город. Kz”. 23.55 Т/с “Однажды в Ростове”. 
01.40 “П@ytina”. 02.05 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 02.50 Т/х 
“Джодха жəне Акбар”. 03.35 “Контрольная закупка”.

Технический перерыв
17.00 “Счастливы вместе”. 19.00 Т/с “Братья по обмену-2”.  20.00 
“Информбюро”. 21.00  Т/х “Сен келерсіѕ-2”. 22.00 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 23.30 Х/ф “Стартрек: Возмездие”. 
02.00 Х/ф “Держи ритм”. 04.00 “Ќазаќша концерт”.

Техническая профилактика до 17.00
17.05 “Жўлдызды аќиќат”. Тележурналы. 17.45 Т/х “Мўздан 
суыќ, оттан ыстыќ”. 18.40 “КТК” ќоржынынан”.  19.45 “Оѕай 
олжа!” ойын-сауыќты мега-шоуы. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 
Вечерние новости. 21.40 “Главная редакция”.  22.10 Т/с 
“Истребители”. 23.55 Т/с “Лесник”. 01.40 “КТК” ќоржынынан”. 
02.25  Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”. 03.20 Т/х “Мўздан суыќ, 
оттан ыстыќ”. 04.00 Жаѕалыќтар. 04.25 Д/с “Секреты  боевых 
искусств”.

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
Профилактика

14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Бірінші студия”. 
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости.  18.50 “Телемаркет”. 19.00 
“Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 19.15 Т/с “Маруся”. 20.00 
Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй 
кїмбірі”. 20.55 “Тарих таным”. 21.10 “Ќоєам жəне заѕ”.  21.25 
“Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
“Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х.  00.00 
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды 
əуен”. 

07.00, 01.35 Əн шашу. 07.50 “Сапа”. 08.00 “Репортёр 
представляет”. 08.20 “Суперпапа”. 09.00, 15.15 Т/х “Ґзгерген 
ґмір”. 10.00, 13.00, 20.00, 23.50  Жаѕалыќтар. 10.10 Т/х “Ґзгерген 
ґмір”. 10.30 Т/с “Фериха”.  11.30, 18.30 Т/х  “Ќыз єўмыры”. 13.10 
“20.30”. 14.00 Новости. 14.10, 21.00 Т/с “Сын отца народов”. 
16.40 “20:30. Біздіѕ уаќыт”.   17.30, 22.00 Т/х “Фериха”. 20.30, 
00.20 Новости “20:30”. 23.00 “Кеш емес”.  Ток-шоуы. 00.50 Т/х 
“Ґгей ґмір”. 

АСТАНА

07.02, 00.55 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”.  10.00 Аналитическая 
программа “Жеті кїн”. 11.00, 00.20 “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 
Деректі драма. 11.35 “Подари детям жизнь”. 11.40 “Магия кухни”. 
12.15 М/с “Маша и медведь”. 12.25 М/с “Мишки Гамми”.  12.50 
М/ф “Белка и Стрелка”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные 
мелодрамы”. 14.00 Т/с “Улыбка пересмешника”. 15.00 Новости. 
15.15, 23.35 “Бўйымтай”. 15.55 “Ґмір сабаќтары”. Деректі 
драмасы. 16.25 Т/х “Пəленшеевтер”. 17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 
“Кґзќарас”.  17.45, 18.15 “Ќызыќ тіmes”.  18.00  Новости. 19.00, 
19.15 В прямом эфире -”ТВ БИНГО”.  20.00 Жаѕалыќтар. 20.30, 
01.45, 02.45 “Арнайы хабар”. 21.00 Новости. 21.30 Т/с “Слово 
офицера”. 22.00 Т/с “А у нас во дворе”. 22.50 “Жекпе-жек”. 02.15 
“Бюро расследований”. 

ХАБАРЛАНДЫРУЛАРХАБАРЛАНДЫРУЛАР
Т-103-04-37,38. Байзаќ ауданы, Сарыкемер 

ауылы, Желтоќсан кґшесі №4 їй тез арада 
жићаздарымен бірге сатылады.
Байланыс тел.: 2-16-76, ўялы тел.:  8 777 472 

91 17, 8 707 685 00 63.
*                  *                   *

Т-104-04-37,38. Открылось наследство 
после смерти Ким Розы, умершей 16 марта 
2015 года, на день смерти проживавшей по 
адресу: Жамбылская область, Байзакский 
район, с.Бурыл, ул. Жанбыршы №1.
Наследникам в течение месяца, после 

публикации объявления, обращаться 
в нотариальную контору по адресу: 
Жамбылская область, Байзакский район, с. 
Сарыкемер, 3-й переулок Орынкулова №92, 
к нотариусу А.Асырауовой.

*                  *                   *
Т-105-04-37,38. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Бурыл ауылы,  Жаңбыршы көшесі, 
№83 үйдің тұрғыны болған Ризманова Хосинің 
2009  жылдың 21 қаңтары күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру 

жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде,  
Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 3 бұрылыс, 
Орынқұлов көшесі  №92 үйде  орналасқан   
нотариалдық кеңсе  қызметкері  А.Асырауоваға  
жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-106-04-37,38. Жамбыл  облысы ,  Байзақ 

ауданы ,  Абай  ауылы ,  Сарымық   көшесі , 
№20  үйдің  тұрғыны  болған   Ешенкулов 
Токбергеннің 2015 жылдың 5 наурызы күні 
қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру  жариялан-

ғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Смаилов № 1 
“а” үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері  Г.Мудуароваға  жолығулары 
керек.

Жеке азаматтар жəне 
заѕды тўлєалар назарына!!!
Байзаќ аудандыќ соты ќызметкерлерініѕ 

заѕсыз жасаєан əрекеттері бойынша 
Байзаќ аудандыќ сотыныѕ 8 (726 37) 2-10-
86 жəне Жамбыл облыстыќ сотыныѕ 8 (726 
2) 99-91-35 жəне 8 (726 2) 99-91-36 «Сенім 
телефондарына» хабарласуларыѕызєа 
болады.

      К сведению физических 
и юридических лиц!!!
Вы можете обратиться на неправомерные 

действия  сотрудников  Байзакского 
районного суда по «телефонам доверия»:
Байзакского районного суда - 8 (726 37) 

2-10-86;
Жамбылского областного суда  - 8 (7262) 

99-91-35 и 8 (726 2) 99-91-36.

Астыќ даќылдарыныѕ 
зиянкестері жəне 
олармен кїресу іс-

шаралары
С.Ќалиев,
ЌР АШМ АҐК МИК «Республикалыќ 

фитосанитарлыќ диагностика жəне болжамдар 
əдістемелік орталыєы» Байзаќ аудандыќ 
филиалыныѕ энтомолог маманы.

Зиянкестердіѕ кґптеген тїрлері шаншып 
сорєыш ауыз аппараттарымен ґсімдіктердіѕ 
ўлпаларыныѕ шырынын  сорып алады да, зиян 
келтіруші болып бґлінеді.
Зиянды баќашыќ ќандаласы – денесі тасбаќаныѕ 

ќабыршаєы  сияќты  хитинмен  ќапталєан . 
Ўзындыєы – 10-13 мм, тїсі – аќшыл кїѕгірт 
ќоѕырєа дейін, дернəсілдері ересек ќандалаларєа 
ўќсас.
Ересек ќандала тоєай алќаптарыныѕ, орманныѕ  

жапыраќ тґсемініѕ астында ќыстайды. Ауаныѕ 
орташа тəуліктік температурасы 12 оС жеткенде 
ќандалалар жаппай егістіктерге ўша бастайды. 
Жўмыртќасын астыќтыѕ, арамшґптердіѕ жəне 
аѕыз сабаќтарыныѕ жапыраќтарына салады. 
Жалпы  ўрєашы жəндік 200 жўмыртќаєа дейін 
салады. Дернəсілдердіѕ жўмыртќадан шыєуы 
астыќ даќылдарыныѕ тїптену кезеѕіне келеді. 
Олар астыќ тўќымдас ґсімдіктерде дамиды. 
Бидайєа ,  ќарабидайєа ,  кейде  арпаєа  зиян 
келтіреді. 
Кїресу шаралары: Ґнімді дер кезінде ќысќа 

мерзімде жинау. Астыќтардыѕ егістіктерде кґп 
тўрып ќалуы жəне ўзаќ мерзімде дестелерде жатуы 
баќашыќтардыѕ кґп ќорек алуын ќамтамасыз етеді, 
ќыстауєа жаќсы жаєдай жасайды. Ерте сыдыра 
жыртќанда, ауыр делегейлі тырмалармен топыраќты 
ґѕдегенде зиянкестіѕ кґбі ґледі. Баќашыќтыѕ саны 
егістіктерде, їлгі алаѕдарынан да (əр їлгі 0,25 м2 
алаѕынан) есептеледі. Ґсімдіктердіѕ бастапќы 
кезендерінде 1-2 ќыстап шыќќан ересек жəндік 
м2, гїлдену кезеѕінен бастап балауыздана пісу 
кезеѕіне дейін 5 денəсіл м2 жəне келесі даму сатыда 
2 дернəсіл ересек жəндік м2 болса, жою шараларды 
ќолдану ќажет.

 Құттықтаймыз!
Аса ардақты  әкпеміз  

СӘУЛЕ  ПӘРМЕШҚЫЗЫ 
ЖАҚСЫМБЕТОВАНЫ 
21 сәуірде   асқаралы   
60 жасқа  толу  мерей 
тойымен шын  жүректен 
құттықтаймыз! 
Жаны жайсаң, көпшіл  

ә к п е м і з - о т б а с ы н ы ң 
қамқоршысы, ақылшысы, 
тірегі. Өмірден тоқығаны мол, кең ойлап, 
қамқор қолын ұсынып жүретін Сіз көп жылғы 
еңбегіңіздің арқасында құрметке бөленіп 
келесіз. Айтулы қуанышыңызға ортақтаса 
отырып, өзіңізге көл-көсір бақыт, деніңізге 
саулық, мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр 
тілейміз.
Әрқашан армандарыңыз орындалып, 

абырой-беделіңіз артып, әріптестеріңіз, туған 
бауырларыңыз бен туыстарыңыздың, өсіріп 
отырған ұл-қыздарыңыз бен немерелеріңіздің 
ортасында жарқырап жүре беріңіз!
Тойыңыз құтты болсын мерекелі, 
Әкелсін үлкен құт пен берекені. 
Бөлеген жарық күннің шуағына, 
Мейірім көңілімізді көл етеді.

Ізгі тілекпен: Жақсымбетовтар әулеті.

С.Абланов атындағы орта мектебінің ұжымы 
және осы мектептің кәсіподақ ұйымы ардагер 
ұстаз

ДОСЖАНОВА ПЕРНЕКҮЛ 
ҚАБЫЛБЕКҚЫЗЫНЫҢ 

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты    марқұмның 
отбасы мен туған-туыстарының қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады. Т-108-04-37,38.

Ынтымақ ауылдық округінің әкімшілігі мен  
ауылдағы ақсақалдар кеңесі және  “Ынтымақ-
2004” шаруа қожалығының ұжымы Мәдімар 
ауылының тұрғыны, “Манас” шаруа 
қожалығының  төрағасы 

ЖАРЫҚБАСОВ ҚҰРАЛБАЙ 
ҚАРАТАЙҰЛЫНЫҢ

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты    марқұмның 
отбасы мен туған-туыстарының қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады. Т-107-04-37,38.


