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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Биыл Қазақстан жұртшылығы тағдырдың қымбат 
тартуы – тұғырлы Тәуелсіздік мерекесінің 25 жылдығын 
тойлайды. Осыған орай еліміздің түкпір-түкпірінде 
егемендікке арналған маңызды шаралар басталып та 
кетті. 

Қаңтардың 13-і күні аудан орталығындағы Қазақстан 
Республикасының рәміздері композициясының жанын-
да  Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған іс шаралар 
бастау алды. 

    Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған шара барысында 
аудан әкімінің орынбасары Аманбек Махметов: «Осыдан 25 
жыл бұрын тарихи таңдау жасап, мемлекеттік тәуелсіздігін 
жариялаған Қазақстан Республикасы бүгін де беделі биік, 
құқықтық, дербес, демократиялық зайырлы мемлекет 
ретінде әлемге танымал. Ынтымақты – ұран, татулықты 
– ту еткен бейбіт халқымыздың осынау табысы, еліміздің 
қарқынды дамуы – тұрақты саясат пен ішкі бірліктің арқасы, 
мемлекетіміздің Тұңғыш Президенті, Ұлт көшбасшысы 
Н.Ә.Назарбаевтың салиқалы сарабдал саясатының жемісі. 
Намысы үстем бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл 

мұраты – азаттықты аялау, халқымыздың татулығын сақтау 
болса, енді біздің асыл мұратымыз – осы Тәуелсіздіктің 

Бірлік пен жасампаздықтың 25 жылы
Бірлікке бастайтын жолБірлікке бастайтын жол

тұғырын баянды етіп, қасиетті Отанымызды «Мәңгілік Ел» 
ету» - дей келе, барша айыртаулықтарды Тәуелсіздіктің 
25 жылдығына арналған іс шаралардың басталуымен 
құттықтады.
Осыдан соң аудан жастарымен аспанға шарлар ұшырылып, 

флешмоб ұйымдастырылды. 
Игі шара барысында №1 Саумалкөл орта мектебінің 

директоры Мырзабай Тұралинов, «Айыртау-Информ» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ирина 
Бурковская және Тәуелсіздіктің құрдасы Вера Мусиналар ел 
тәуелсіздігінің маңыздылығына тоқталды. 
Шара барысында ауданымызда мерейлі мерекеге арналған 

автошеру аудан орталығы Саумалкөл ауылынан бастау алып, 
Арықбалық ауылына жол тартты. Осылай Тәуелсіздіктің 25 
жылдық символымен бейнеленген Ту барлық ауылдық округ-
тарды аралап өтіп, жыл соңында мерейлі мереке қарсаңында 
аудан орталығына оралады.
Ауданымыздың жалынды жастары күннің суықтығына 

қарамастан мерекелік бағдарламаларымен жұртшылыққа 
патриоттық сезім сыйлады.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген Наталия  ЕРЕМЕНКО.

Қазақстан  Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан 
жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, 
реформалар, даму» атты Жолдауын-
да «Қазақстан халқына жолданған 
Жолдауымдағы барлық тапсырма-
ларды жүзеге асыруда маңызды рөлді 
«Нұр Отан» партиясына жүктеймін. 
Жолдау партия мүшелері қызметінің 
негізі және бірнеше жылдарға арналған 
бағдарламасы болуы тиіс» - деп атап 
көрсеткен болатын. 
Жолдауда Нұрсұлтан Әбішұлы 

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына қадам 
басқалы тұрғанымызды баса айтты, 
бұған, біз, Айыртау халқы да бей-жай 
қарамай, қаңтардың 13-і күні аудан 
орталығындағы Тәуелсіздік алаңында 
аталмыш мерекеге орай салтанатты 
старт өткізілді. Ширек ғасыр ішінде 
Қазақстан жаһандық шаруашылықпен 
байланысы бар егеменді ұлттық эко-

номикалы, әлем ұлттары отбасысының толыққанды қатысушы мемлекеті бо-
лып танылды. Біз бәріміз бірге көптеген қиындықтарды өткердік, шыңдалдық 
және нығайдық. Қазақстан өзінің Тәуелсіздік алған жылдарында 90-жылдары 
алғашқы дағдарысқа душар болды және 1997-1998 жылдардағы Оңтүстік-
Шығыс Азиядағы қаржы дағдарысы, 2007-2009 жылдардағы бүкіләлемдік 
қаржы дағдарысы. Нәтижесінде Қазақстан дағдарысты реттеуде үлкен 
тәжірибеге ие болды. Мұның барлығы Қазақстан халқы қазіргі уақытта орын 
алып жатқан дағдарысты да еңсере алады деген сенімге жетелейді. Бұл 
дағдарыс алдын ала болжанған болатын. Мемлекет басшысы дағдарыстың 
жаңа толқыны сөзсіз болатындығын бірнеше рет айтқан болатын. Сондықтан 
да, алдын ала белсенді шаралар кешені қабылданды. 
Шикізат өнімінің экспортталуына тәуелділігін төмендетуге бағытталған 

экономикалық дамудың жаңа моделі жасалынды. Мемлекеттік басқарудың 
тиімділігін арттыру шаралары қолданылуда, шағын және орта бизнесті өсіруде 
кең көлемдегі инвестицияны тарту үшін жүйелі шарттар құрылуда.
Президент дағдарысқа қарсы негізгі белсенді элементтерді анықтап 

берді:
Индустриалды-инфрақұрылымдық дамудың екінші бесжылдығы. Шикізат 

ресурсына тәуелсіз экономика құру.
«Нұрлы Жол» инфрақұрылымын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы.
«Ұлт жоспары. 5 институционалды реформаны жүзеге асырудағы 100 

нақты қадам».
Жолдауда дағдарыстан шығудың негізгі қадамдары аталып көрсетілген. 

Н. Назарбаев «Қазіргі таңда бізге, Ұлы Қазақстан жолын және «Мәңгілік 
Ел» идеясын бастаушыларға көптеген нәрселер тәуелді... біздің басты 
дағдарысқа қарсы стратагемамыз үш бірдей қарапайым, әрі маңызды 
ұғыммен түсіндіріледі: өсім, реформалар, даму».
Өсім – бұл ең алдымен жеке бастамаларды ашу арқылы ішкі экономиканың 

жаңа қайнар көзін қоса отырып, Қазақстанды әлемнің дамыған 30 елінің 
қатарына кіргізетін көрсеткішке жету.
Реформалар туралы айта келе, Мемлекет басшысы Ұлт жоспарына сәйкес 

келетін мемлекеттік және ұжымдық менеджментті, қаржылық және фиксалды 
секторды кең көлемде айырбастауды атап өтті. 
Ал даму «Жалпы еңбек қоғамдастығы» тұжырымын дәлелдейтін қоғамның 

барлық саласын жаңғыртуға  алып келу. Қазақстан халқының алдында 
тұрған сұрақтарға жауап ретінде Президент келесі бес бағыт бойынша 
дағдарысқа қарсы және құрылымдық айырбастауды жүзеге асыруды тап-
сырады.
БІРІНШІ. Қаржы секторын тұрақтандыру.
Бұл бағытты жүзеге асырудың басты міндеті - әлемдік экономика 

шарттарының жаңа өлшемдеріне сәйкес келетін қаржы жүйесін тез арада 
тұрақтандыру.
ЕКІНШІ. Бюджет саясатын оңтайландыру.
Мұндағы басты негіз – «Қаржымен өмір сүру». Бұл – мемлекеттің қатысуын 

қоспағанда барлық деңгейлі мемлекет органдарына қатысты.
ҮШІНШІ. Жекешелендіру және экономикалық бәсекелестікті насихаттау.
Мұндағы басты құрал – кең көлемді жекешелендіру мен бәсекелестік 

аясын кеңейту.
ТӨРТІНШІ. Жаңа инвестициялық саясат негіздері.
Президент алдағы онжылдыққа арналған Қазақстанның экономикалық 

дамуына мыналарды мақсат етіп қойды:
Жыл сайын экономиканың 5 %-ға артуын қамтамасыз ету;
2015 жылмен салыстырғанда дайын өнім тауарларын экспорттауды екі 

есеге арттыру – жылына 30 млрд. долларға дейін;
Жыл сайынғы экономикадағы инвестиция көлемінің 10 млрд. доллардан 

кем болмауы, 10 жылға – 100 млрд. доллардан кем болмауы;
660 мың жаңа жұмыс орнын ашып, еңбек өнімділігін 2 есеге арттыру.
БЕСІНШІ. Жаңа әлеуметтік саясат.
Президент Жолдауында мемлекеттің жаңа әлеуметтік саясатын жүзеге 

асыруға баса көңіл бөлінді. Мемлекеттік мекен-жайлық көмек шын зәру 
жандарға көрсетіледі, ал еңбекке жарамды тұрғындар өздері жұмыс жасауы 
тиіс. Қазақстан дамудың жаңа деңгейіне көтерілу үшін елде Жалпы Еңбек 
Қоғамдығын қалыптастыруы керек. Жалдауда тұрғындарды әлеуметтік 
қолдаудың келесі шарттары қарастырылған.
Біріншіден, еңбек ақыны көтеру. Екіншіден, әлеуметтік төлемдер мен 

шәкірттақыларды өсіру. Үшіншіден, бірлескен және бірнеше зейнетақыны 
индекстеу өтеді. Төртіншіден, көптеген мәселелерге шешім табатын 
жұмыспен қамтудың жол картасы жаңадан жасалады. Сонымен қатар, 2017 
жылдан бастап іске асырылатын «Барлығы үшін тегін кәсіптік-техникалық 
білім беру» жаңа жобасы да іске асырылады. Осыған байланысты Елбасы 
«Мен жастарымызды белсенді жұмысшы мамандығын игеруге шақырамын. 
Жұмысшы мамандығын игеру керек. Кезінде мен де домна пешінің жанын-
да тұрып, жұмысшы мамандығынан бастаған болатынмын. Үлгі алыңдар! 
Жылдар өте қандай жағдай болса да, осы өмірлік тәжірибелерің аса қажет 
болады» деген еді. 
Жолдауды қорытындылай келе, Мемлекет басшысы біз міндетті түрде жаңа 

жаһандық дағдарысты жеңетінімізді айтып өтті. Ол үшін бізде еріктілігіміз, 
мықты дәстүр, халықтың бірлігі бар. Біз Қазақстанымызды дамудың жаңа 
кезеңдеріне жеткіземіз.

Болат АХМЕТЖАНОВ,
«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы 

төрағасының бірінші орынбасары.

Президент Жолдауы: дағдарыстар дамуға

Бағыт айқын, мақсат зорБағыт айқын, мақсат зор

18 қаңтар күні аудан әкімдігінің ғимаратында 
Айыртау аудандық мәслихатының XXXXV кезек-

тен тыс сессиясы болып өтті.
Сессия күн тәртібінде Солтүстік Қазақстан облы-

сы Ішкі істер департаментінің Айыртау ауданы Ішкі 
істер бөлімінің Жергілікті полиция қызметінің бастығы 
лауазымына кандидатураны келісу туралы және 2016-
2020 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданы аумағының даму Бағдарламасын бекіту 
туралы мәселелер қарастырылды.
Айыртау ауданы Ішкі істер бөлімінің Жергілікті полиция 

қызметінің бастығы лауазымына ұсынылған полиция 
майоры Жантілеуов Бақытжан Миктасұлы. Айыртау 
ауданының Ішкі істер бөлімінің бастығы Айдос Ідірісов 
Бақытжан Жантілеуовтің қызметтік жолдары туралы 
мағлұмат беріп өтті. 2001 жылдан бері құқық қорғау 
органдарында қызмет атқарып келе жатқан Бақытжан 
Миктасұлы аудандық мәслихат депутаттарының 

Аудандық мәслихатта
Жергілікті полиция қызметінің Жергілікті полиция қызметінің 

бастығы тағайындалдыбастығы тағайындалды

шешімімен Жергілікті полиция қызметінің бастығы лауа-
зымына тағайындалды. 2012 жылдан осы уақытқа дейін 
Солтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің 
Айыртау ауданы Ішкі істер бөлімінің әкімшілік полиция 
бөлімі бастығының орынбасары қызметін атқарған.
Күн тәртібіндегі екінші мәселе 2016-2020 жылдарға 

арналған аудан аумағының даму бағдарламасы туралы 
экономика және қаржы бөлімі басшысының орынба-
сары Наталья Шатько баяндама оқыды. Баяндамада 
қарастырылған мәселелер мен көзделген жоспарларды 
депутаттар бір ауыздан қолдады.
Сессия соңында аудан әкімі Ағзам Тастеміров 2016-

2018 жылдарға арналған аудан бюджеті шешілгендігін, 
осы үш жылға жоспарланған мәселелер қатарында аудан 
көлеміндегі жолдардың жөнделуі, темір жол ахуалын 
жақсарту туралы, жоспардағы жаңадан ашылатын ны-
сандар жөнінде ақпарат берді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.



Айыртау таѕы2 21 қаңтар 2016 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

  Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 
желтоқсандағы Бюджет кодексінің 75-бабына, 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының 6-бабы 1-тармақ 
1) тармақшасына сәйкес, Айыртау аудандық 
мәслихаты ШЕШТІ:

1. 2016-2018 жылдарға арналған Айыр-
тау ауданының бюджеті тиісінше       1, 2, 3 
қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2016 жылға 
мынадай көлемде бекітілсін: 

1) кірістер –   4 246 601 мың теңге, оның 
ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 629 943 мың 

теңге;
салықтық  емес түсімдер бойынша – 4 540 

мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 15 

517 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 3 596 601 

мың теңге;
2) шығындар – 4 239 601 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 15 036 мың 

теңге, оның ішінде: 
бюджеттік кредиттер – 38 178  мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 23 142 мың 

теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша 

сальдо – 7 000 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алуға – 7 000 мың 

теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 

түсімдер – 0 мың теңге:
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -15 036 

мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру 

(профицитін пайдалану) –
15 036 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 38 178 мың теңге;

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №5-44-1 шешімі 
2016-2018 жылдарєа арналєан Айыртау ауданыныѕ бюджеті туралы        

қарыздарды өтеу –23 142 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын 

қалдықтары – 0 мың теңге.
2. 2016 жылға арналған аудан бюджетінің 

кірістері Қазақстан Республикасының 2008 
жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне 
сәйкес келесі салықтық түсімдер есебінен 
қалыптастырылатыны белгіленсін:
облыстық мәслихат белгілеген кірістерді бөлу 

нормативтері бойынша  төлем көзінен салық са-
лынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс 
салығы 100 пайыз мөлшерінде және әлеуметтік 
салық 84 пайыз мөлшерінде;  
жеке тұлғалардың, заңды тұлғалардың және 

жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық;
жер салығы;
бірыңғай жер салығы;
көлiк құралдарына салынатын салық;
тіркелген салық; 
бензинге (авиациялық бензинді қоспағанда) 

және дизель отынына акциздер;
жер учаскелерін пайдаланғаны үшін 

төлемақы;
қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу 

құқығы үшін лицензиялық алым;
жергілікті бюджетке төленетін тіркелгені үшін 

алым;
жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік 

баж.
3. Аудан бюджетінің кірістері келесі салықтық 

емес түсімдер және негізгі капиталды сату-
дан түсетін түсімдер есебінен  қалыптасуы 
белгіленсін:
ауданның коммуналдық меншігіндегі мүлікті 

жалға беруден түсетін кірістер; 
басқа да салықтық емес түсімдер; 
мемлекеттік мекемелерге бекітіліп берілген 

мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін ақша;
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 

учаскелерін қоспағанда, жер учаскелерін сату-

дан түсетін түсімдер.
4. Облыстық бюджеттен аудан бюджетіне  

2016 жылға берілетін бюджетік субвенциялар  
2 411 329 мың теңге сомасында көзделсін.

5. 2016 жылға арналған бюджетті орындау 
барысында секвестірлеуге жатпайтын аудандық 
бюджеттік бағдарламалар 4 қосымшаға сәйкес 
белгіленсін.

6. Аудан бюджетінде 5, 6, 7 қосымшаларға 
сәйкес  2016, 2017, 2018 жылдарға селолық 
округтар бойынша бюджеттік бағдарламалар 
көзделсін.

7. Аудан бюджетінде 8 қосымшаларға сәйкес  
2016 жылға селолық округтар бойынша жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарына трансферттер 
көзделсін.

8. 2016 жылға арналған аудан бюджетінде 
республикалық бюджеттен берілетін нысана-
лы трансферттер түсімдері ескерілсін, соның 
ішінде:

1) жергілікті атқарушы органдардың 
агроөнеркәсіптік кешен бөлімшелерін ұстауға;

2) мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер 
еңбекақысының деңгейін арттыруға;

3) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің 
штат санын ұстауға;

4) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік білім беру тапсырысын іске 
асыруға;

5 )  ж е р г і л і к т і  б ю д ж е т т е р д е н 
қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге 
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне 
көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары 
үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге; 

6) Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру са-
пасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға, 
соның ішінде: мүгедектерді міндетті гигиеналық 

құралдармен қамтамасыз ету нормаларын 
ұлғайту. 
Аталған республикалық бюджеттен берілетін 

нысаналы трансферттерді бөлу Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
2016-2018 жылдарға арналған Айыртау 
ауданының бюджеті туралы Айыртау аудандық 
мәслихаттың шешімін іске асыру туралы 
қаулысымен айқындалады.

9. 2016 жылға арналған аудан бюджетінде 
республикалық бюджеттен мамандарды 
әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға  
берілетін бюджеттік кредиттер есепке алынсын.
Аталған республикалық бюджеттен берілетін 

бюджеттік кредиттерді бөлу Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2016-2018 
жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджеті 
туралы Айыртау аудандық мәслихаттың шешімін 
іске асыру туралы қаулысымен айқындалады. 

10. 2016 жылға арналған аудан бюджетінде 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 
жылғы 31 наурыздағы  № 162 қаулысымен 
бекітілген «Жұмыспен қамту 2020 жол картасын 
бекіту туралы» (бұдан әрі Жұмыспен қамту 
2020 жол картасы) Жұмыспен қамту 2020 жол 
картасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, инженерлік-көліктік инфрақұрылым 
объектілерін, әлеуметтік-мәдени объектілерді 
жөндеуді және елді мекендерді абаттандыруды 
бірлесіп қаржыландыруға облыстық бюджеттен 
мақсатты трансферттер есепке алынсын.
Аталған облыстық бюджеттен берілетін ныса-

налы трансферттерді бөлу Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2016-2018 
жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджеті 
туралы Айыртау аудандық мәслихаттың шешімін 
іске асыру туралы қаулысымен айқындалады.

11.  2016 жылға аудандық жергілікті атқарушы 
органның резерві 5700 мың теңге сомасында 
бекітілсін.

12.Бюджеттік сала жұмысшыларына 
төлемақыны толық мөлшерде төлеу қамтамасыз 
етілсін.

13. Мемлекеттік қызметшілер болып табыла-
тын ауылдық  елді мекендерде  жұмыс істейтін 
денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, 
білім беру, мәдениет,  спорт  және ветери-
нария саласындағы мамандарына қала 
жағдайында осы қызмет түрлерімен айналы-
сатын мамандардың айлықақы  және ставка-
ларымен салыстырғанда жиырма бес проценті 
жоғары лауазымдық айлықақы мен тарифтік 
ставкалар  белгіленсін.

14. Аудан бюджетінің шығындарында  ауылдық 
елді мекендерде  тұратын және жұмыс істейтін 
мемлекеттік  денсаулық сақтау, әлеуметтік 
қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт 
және ветеринария мемлекеттік ұйымдарының 
мамандарына отын сатып алу үшін бюджет 
қаражаты есебінен әлеуметтік көмек қөзделсін.

15. Осы шешімінің 13 және 14 баптары  ве-
теринария саласында қызмет ететін ветерина-
рия пунктарының ветеринария мамандарына 
қолданылады.

16. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап қолданысқа енгізіледі.

Н.СЕРДАЛИН,
Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау аудандық мәслихатының 
ХХХХIV кезекті сессиясының төрағасы.  

Р.ТІЛЕУБАЕВА,
Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау аудандық мәслихатының 
хатшысы.

Солтүстік Қазақстан облысының Әділет 
департаментінде 2016 жылдың 13 қаңтарында 
№ 3545 тіркелген, Айыртау ауданының мәслихат 
аппаратының maslihat-airtau.sko.kz. сайтында 
жарияланған.  

Санаты Атауы Сома,  
мың  теңге Сыныбы

 Ішкі сыныбы
   1) Кірістер 4 246 601,0

1   Салықтық түсімдер 629 943,0
01 Табыс салығы 36 899,0

2 Жеке табыс салығы 36 899,0
 03  Әлеуметтiк салық 229 009,0
  1 Әлеуметтік салық 229 009,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 185 930,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 108 252,0
  3 Жер салығы 10 488,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 59 700,0
  5 Бірыңғай жер салығы 7 490,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 

салынатын iшкi салықтар
172 405,0

  2 Акциздер 3 530,0
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны 

үшiн түсетiн түсiмдер
150 840,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн 
алынатын алымдар 17 900,0

  5 Ойын бизнесіне салық 135,0
 08  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны 

және (немесе)  оған уәкілеттігі бар мемлекеттік  
органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар 
бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 5 700,0

  1 Мемлекеттік баж 5 700,0
2   Салықтық емес түсiмдер 4 540,0
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 3 890,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден 

түсетін кірістер
3 890,0

 06  Басқа да  салықтық емес түсiмдер 650,0
  1 Басқа да  салықтық емес түсiмдер 650,0
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 15 517,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 

мүлікті сату
3 600,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік 
мүлікті сату

3 600,0

 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 11 917,0
  1 Жерді сату 11 917,0
4   Трансферттердің түсімдері 3 596 601,0
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған орган-

дарынан түсетiн трансферттер
3 596 601,0

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 3 596 601,0

Функционалдық 
топ

Атауы
Сома,                                
мың  
теңге

 Әкiмшi

  

Бағ
дар
лама

   2) Шығындар
4 239 
601,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 343 559,0
 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының ап-

параты 14 548,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 14 548,0
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 88 598,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 88 598,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 198 586,0
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер 198 586,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 31 554,0

  001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық 
саясаттың қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспар-
лау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 28 654,0

  003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 1 900,0
  010 Жекешелендіру ,  коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты 
дауларды реттеу 1 000,0

 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 10 273,0

  001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 10 273,0

02   Қорғаныс 8 349,0
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 8 349,0
  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-

шаралар 7 724,0
  006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше 

жағдайлардың алдын алу және оларды жою 321,0
  007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ 

мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған 
елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру 
жөніндегі іс-шаралар 304,0

003 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық-
атқару қызметі 200,0

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 200,0

021 Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 200,0
04   Бiлiм беру 3 253 

553,0
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3 218 

061,0
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11 256,0
  003 Жалпы білім беру 2 792 730,0
  005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік 

білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк 
кешендерді сатып алу және жеткізу 34 333,0

  006 Балаларға қосымша білім беру 22 449,0
  009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін 

қамтамасыз ету 154 439,0
  015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының 

қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асы-
раушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 22 976,0

  022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап 
алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша 
қаражатын төлеуге арналған төлемдер 1 436,0

Айыртау  аудандық  мәслихатының 2015 жылғы  25 желтоқсандағы  № 5-44-1 шешіміне 1 қосымша 
2016 жылєа арналєан Айыртау ауданыныѕ бюджеті

  029 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын 
зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультациялық көмек көрсету 13 143,0

  040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім 
беру тапсырысын іске асыруға 165 299,0

 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру 
және спорт бөлімі 35 492,0

  017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша 
білім беру 35 492,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 167 145,0
 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 156 849,0
  001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды 

жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 29 649,0

  002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 26 229,0
  004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім 

беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және 
ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек 
көрсету 939,0

  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 4 348,0
  006 Тұрғын үйге көмек көрсету 935,0
  007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж 

азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 16 207,0
  010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 

материалдық қамтамасыз ету 1 268,0
  011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді 

есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы 
төлеу 1 963,0

  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 48 084,0
  016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 8 788,0
  017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж 

мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау 
тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен 
қамтамасыз ету 18 439,0

 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 10 296,0
  030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) 

асырап бағу 10 296,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 84 551,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 20 972,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 15 777,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 440,0
  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды 

жерлеу 195,0
  014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1 560,0 

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі 147,0

024 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды 
және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде 
объектілерді жөндеу 147,0

 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 53 000,0

004 Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен 
қамтамасыз ету 3 000,0

  012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 25 000,0
  026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі жылу жүйелері қолдануды ұйымдастыру 25 000,0
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 6 432,0
  026 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды 

және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде 
объектілерді жөндеу 6 432,0

472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы бөлімі 4 000,0

003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін 
жобалау, салу және (немесе) сатып алу 4 000,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 146 881,0
 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және 

тілдерді дамыту бөлімі 92 840,0
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 9 504,0

  003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 41 918,0
  006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 40 883,0
  007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да 

тілдерін дамыту 535,0
 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат 

бөлімі 19 054,0
  001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту 

және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру 
саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 10 061,0

  002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер 4 900,0

  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 4 093,0
 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру 

және спорт бөлімі 31 987,0
  001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 7 885,0
  006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде 

спорттық жарыстар өткiзу 1 072,0
  007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы 

бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау 
және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 3 030,0

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерініғ және 
ұйымдарының күрделі шығыстары 20 000,0

472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы бөлімі 3 000,0

008 Спорт объектілері дамыту 3 000,0
10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін 
қорғау, жер қатынастары 130 121,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 15 875,0

  099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шара-
ларды іске асыру 15 875,0

 462  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы бөлімі 17 945,0

  001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 17 945,0

463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары 
бөлімі 9 889,0

001 Жергілікті деңгейде жер қатынастары саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9 889,0

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария 
бөлімі 86 412,0

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 467,0

  006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру 390,0
  008 Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, 

жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын 
иелеріне өтеу 3 040,0

  010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі 
іс-шараларды өткізу 3 531,0

  011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 63 984,0
11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 11 002,0
 472  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет 

және қала құрылысы бөлімі 11 002,0
  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 11 002,0

12   Көлiк және коммуникация 30 154,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 30 154,0

  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 28 549,0
  037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы 

және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасы-
малдарын субсидиялау 1 605,0

13   Басқалар 52 783,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 37 791,0
  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді 

экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды 
іске асыру 37 791,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 5 700,0

  012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органының резерві 5 700,0

 
469  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік 

бөлімі 9 292,0

  001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9 292,0

15   Трансферттер 11 303,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі 11 303,0
  051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін транс-

ферттер 11 303,0 
   3) Таза бюджеттік кредиттеу 15 036,0
   Бюджеттік кредиттер 38 178,0

10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін 
қорғау, жер қатынастары

38 178,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі

38 178,0

  018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға 
берілетін бюджеттік кредиттер 38 178,0

Санаты Атауы
Сома,                                
мың  
теңге

 Сыныбы  

  

Ішкі 
сыны-
бы

 

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 23 142,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 23 142,0
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді 

өтеу
23 142,0

   4) Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо 7 000,0
Функционалдық 

топ Атауы
Сома,                                
мың  
теңге

 Әкім-
ші

  
  Бағ-

дар-
лама

 

   Қаржалық активтерді сатып алу 7 000,0
13   Басқалар 7 000,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі

7 000,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру 
немесе ұлғайту 7 000,0

Санаты Атауы
Сома,                                
мың  
теңге

 Сыныбы  

  

Ішкі 
сыны-
бы

 

6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
 01  Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
  1 Қаржы активтерін ел  ішінде  сатудан түсетін түсімдер 0,0
   5) Бюджеттің тапшылығы (профициті) -15 036,0
   6) Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профициті 

пайдалану)
15 036,0

7   Қарыздар түсімі 38 178,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 38 178,0
  2 Қарыз алу келісім-шарттары 38 178,0
Функционалдық 

топ Атауы
Сома,                                
мың  
теңге

 Әкім-
ші

  
  Бағ-

дар-
лама

 

16   Қарыздарды өтеу 23 142,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі
23 142,0

  005 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет 
алдындағы борышын өтеу

23 142,0

Санаты Атауы
Сома,                                
мың  
теңге

 Сыныбы  

  

Ішкі 
сыны-
бы

 

8
  

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0,0

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 0,0

  1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0,0 

Жалғасы 3-бетте.



Айыртау таѕы 321 қаңтар 2016 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Айыртау  аудандық  мәслихатының 2015 жылғы  25 желтоқсандағы  № 5-44-1 шешіміне 2 қосымша 
2017 жылєа арналєан Айыртау ауданыныѕ бюджеті

Санаты Атауы Сома,                                
мың  теңге

 

Сыныбы

 Ішкі сыныбы
   1) Кірістер 3 154 459,0
1   Салықтық түсімдер 772 231,0

01 Табыс салығы 44 018,0
2 Жеке табыс салығы 44 018,0

 03  Әлеуметтiк салық 277 692,0
  1 Әлеуметтік салық 277 692,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 201 086,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 117 970,0
  3 Жер салығы 11 222,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 63 879,0
  5 Бірыңғай жер салығы 8 015,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын 

iшкi салықтар
243 336,0

  2 Акциздер 3 780,0
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 

түсетiн түсiмдер
220 259,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алы-
натын алымдар

19 152,0

  5 Ойын бизнесіне салық 145,0
 08  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (не-

месе)  оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе 
лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын 
міндетті төлемдер

6 099,0

  1 Мемлекеттік баж 6 099,0
2   Салықтық емес түсiмдер 4 863,0
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 4 163,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 

кірістер
4 163,0

 06  Басқа да  салықтық емес түсiмдер 700,0
  1 Басқа да  салықтық емес түсiмдер 700,0
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 16 603,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 

мүлікті сату
3 852,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 
мүлікті сату

3 852,0

03 Жердi және материалдық емес активтердi сату 12 751,0
Жерді сату 12 751,0

4   Трансферттердің түсімдері 2 360 762,0
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 

түсетiн трансферттер
2 360 762,0

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 2 360 762,0

Функционал-
дық топ

Атауы Сома,                                
мың  теңге

 Әкiмшi

  

Бағ-
дар-
лама

   2) Шығындар 3 154 459,0
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 290 089,0
 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

аппараты 11 786,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
11 786,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
77 996,0

  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 77 996,0

 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің аппараты 164 186,0

  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 
ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер 164 186,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 27 412,0

  001 Ауданның  (облыстық  маңызы  бар  қаланың) 
экономикалық саясаттың қалыптастыру мен дамы-
ту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және 
коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

24 309,0
  003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 033,0
  010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байла-
нысты дауларды реттеу 1 070,0

 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 8 709,0

  001 Жергілікті  деңгейде  тұрғын  үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 8 709,0

02   Қорғаныс 8 629,0
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 629,0
  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 

іс-шаралар 7 961,0
  006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы 

төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
343,0

  007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, 
сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары 
құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және 
оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

325,0
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық-

атқару қызметі 214,0
458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 214,0

021 Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз 
ету 214,0

04   Бiлiм беру 2 354 346,0
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 

бөлімі 2 327 822,0
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 983,0

  003 Жалпы білім беру 2 117 845,0
  005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік 

білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк 
кешендерді сатып алу және жеткізу

30 333,0
  006 Балаларға қосымша білім беру 18 428,0

  009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының 
қызметін қамтамасыз ету 118 659,0

  015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының 
қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға 
асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат 
төлемдері 22 976,0

  022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап 
алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша 
қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 436,0
029 Балалар мен жас өспірімдердің психикалық денсаулығын 

зерттеу және халыққа психологиялық- медициналық-
педагогикалық консультациялық көмек көрсету

9 162,0
465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 

шынықтыру және спорт бөлімі 26 524,0
017 Балалар мен жас өспірімдерге спорт бойынша қосымша 

білім беру 26 524,0
06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

138 440,0
 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
128 018,0

  001 Жергілікт і  деңгейде  халық  үшін  әлеуметтік 
бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 

25 034,0
  002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 28 065,0
  004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім 

беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және 
ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік 
көмек көрсету 1 005,0

  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 4 652,0
  006 Тұрғын үйге көмек көрсету 1 000,0
  007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж 

азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
17 342,0

  010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 
материалдық қамтамасыз ету 1 357,0

  011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді 
есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы 
төлеу 2 100,0

  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
30 281,0

  016 18  жасқа  дей ін г і  балаларға  мемлекетт і к 
жәрдемақылар 9 403,0

  017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, 
мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен 
және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке 
көмекшілермен қамтамасыз ету 

7 779,0
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 

бөлімі 10 422,0
030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) 

асырап бағу 10 422,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 48 054,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 21 304,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 881,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 215,0
  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адам-

дарды жерлеу 208,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 26 750,0

  012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
26 750,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
102 665,0

 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі 69 346,0

  001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 8 146,0

  003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 32 302,0
  006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

28 382,0
  007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа 

да тілдерін дамыту 516,0
 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат 

бөлімі 17 613,0
  001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту 

және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру 
саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

8 789,0
  002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 

қызметтер 5 243,0
  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

3 581,0
 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 

шынықтыру және спорт бөлімі 15 706,0
  001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 6 733,0

  006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде 
спорттық жарыстар өткiзу 1 254,0

  007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық 
маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн 
дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына 
қатысуы

7 719,0
10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

117 263,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі 16 986,0
  099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі 

шараларды іске асыру 16 986,0
 462  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы бөлімі 14 634,0
001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
14 634,0

463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 
қатынастары бөлімі 8 415,0

001 Жергілікті деңгейде жер қатынастары саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 415,0
473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветери-

нария бөлімі 77 228,0
001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6 036,0

006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
390,0

008 Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, 
жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын 
иелеріне өтеу 3 040,0

  010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды жүргізу 3 778,0

  011 Энзоотияға қарсы іс-шараларды жүргізу 63 984,0
11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

қызметі 9 406,0
 472  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, 

сәулет және қала құрылысы бөлімі 9 406,0
  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала 

құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 9 406,0

12   Көлiк және коммуникация 32 264,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 32 264,0

  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету 30 547,0

  037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала 
маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша 
жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

1 717,0
13   Басқалар 53 089,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 37 791,0
  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру 37 791,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 7 490,0

  012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органының резерві 7 490,0

 
469  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік 

бөлімі 7 808,0

  001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 808,0
   3) Таза бюджеттік кредиттеу -23 142,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0
10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі

0,0

  018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға 
берілетін бюджеттік кредиттер 0,0

 
Санаты Атауы

Сома,                                
мың  теңге Сыныбы  

  
Ішкі сы-
ныбы  

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 23 142,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 23 142,0
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді 

өтеу
23 142,0

   4) Қаржылық активтермен операциялар бойынша 
сальдо

0,0

Функционалдық 
топ Атауы

Сома,                                
мың  теңге

 Әкім-
ші

  
  Бағ-

дар-
лама

 

   Қаржалық активтерді сатып алу 0,0
13   Басқалар 0,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі

0,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру 
немесе ұлғайту 0,0

Санаты Атауы
Сома,                                

мың  теңге Сыныбы  

  
Ішкі сы-
ныбы  

6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер

0,0

 01  Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер

0,0

  1 Қаржы активтерін ел  ішінде  сатудан түсетін түсімдер 0,0

   5) Бюджеттің тапшылығы (профициті) 23 142,0
   6) Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профициті 

пайдалану)
-23 142,0

7   Қарыздар түсімі 0,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 0,0
  2 Қарыз алу келісім-шарттары  
Функционалдық 
топ Атауы

Сома,                                
мың  теңге

 Әкім-
ші

  
  Бағ-

дар-
лама

 

16   Қарыздарды өтеу 23 142,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі
23 142,0

  005 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет 
алдындағы борышын өтеу

23 142,0

Санаты Атауы
Сома,                                

мың  теңге Сыныбы  

  
Ішкі сы-
ныбы

 
8

  
Бюджет  қаражаттарының  пайдаланылатын 
қалдықтары

0,0

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 0,0
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0,0 

Айыртау  аудандық  мәслихатының 2015 жылғы  25 желтоқсандағы  № 5-44-1 шешіміне 3 қосымша 
2018 жылєа арналєан Айыртау ауданыныѕ бюджеті

Санаты Атауы Сома,                                
мың  теңге

 

Сыныбы

 Ішкі сыныбы
   1) Кірістер 3 200 499,0
1   Салықтық түсімдер 808 674,0

01 Табыс салығы 47 100,0
2 Жеке табыс салығы 47 100,0

 03  Әлеуметтiк салық 288 508,0
  1 Әлеуметтік салық 288 508,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 215 164,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 126 228,0
  3 Жер салығы 12 010,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 68 350,0
  5 Бірыңғай жер салығы 8 576,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын 

iшкi салықтар
251 377,0

  2 Акциздер 4 045,0
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 

түсетiн түсiмдер
226 677,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын 
алымдар

20 495,0

  5 Ойын бизнесіне салық 160,0
 08  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (не-

месе)  оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе 
лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын 
міндетті төлемдер

6 525,0

  1 Мемлекеттік баж 6 525,0
2   Салықтық емес түсiмдер 5 208,0
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 4 459,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 

кірістер
4 459,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 749,0
  1 Басқа да  салықтық емес түсiмдер 749,0
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 17 768,0

01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті 
сату

4 125,0

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті 
сату

4 125,0

 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 13 643,0
  1 Жерді сату 13 643,0
4   Трансферттердің түсімдері 2 368 849,0
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 

түсетiн трансферттер
2 368 849,0

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 2 368 849,0

Функционалдық 
топ

Атауы Сома,                                
мың  теңге

 Әкiмшi

  

Бағ-
дар-
лама

   2) Шығындар 3 200 499,0
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 294 791,0
 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

аппараты 12 305,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 12 305,0
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 78 993 ,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 78 993,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 166 384,0
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер 166 384,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 28 165,0

  001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық 
саясаттың қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспар-
лау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 24 846 0

  003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 2 175,0
  010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланы-
сты дауларды реттеу 1 144,0

 

458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 8 944,0

  001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 944 0

02   Қорғаныс 9 232,0
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 9 232 0
  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 

іс-шаралар 8 518,0
  006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше 

жағдайлардың алдын алу және оларды жою 367,0
  007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ 

мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған 
елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру 
жөніндегі іс-шаралар 347,0

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық-
атқару қызметі 228,0

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 228,0

Жалғасы 4-бетте.
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Жалғасы. Басы 3-бетте.

021 Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету 228,0

04   Бiлiм беру 2 378 240,0
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 351 359,0
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9 374,0
  003 Жалпы білім беру 2 135 498,0
  005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен 
оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 32 456,0

  006 Балаларға қосымша білім беру 19 072,0
  009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының 

қызметін қамтамасыз ету 119 696,0
  015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының 

қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға 
асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат 
төлемдері 24 584,0

022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-
аналарының қамқорсыз қалған баланы (жетім 
балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы 
ақшалай қаражат төлемдері 1 436,0

029 Балалар мен жас өспірімдердің психикалық 
денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық- 
медициналық-педагогикалық консультациялық көмек 
көрсету 9 243,0

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 
шынықтыру және спорт бөлімі 26 881,0

017 Балалар мен жас өспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру 26 881,0
06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 144 883,0
 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 133 984,0
  001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік 

бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді 
іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 25 766,0

  002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 30 029,0
  004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім 

беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және 
ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік 
көмек көрсету 1 075,0

  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 4 978,0
  006 Тұрғын үйге көмек көрсету 1 070,0
  007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж 

азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 18 556,0
  010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 

материалдық қамтамасыз ету 1 452,0
  011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді 

есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 2 247,0
  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 30 426,0
  016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 10 061,0
  017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, 

мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен 
және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке 
көмекшілермен қамтамасыз ету 8 324,0

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 10 899,0
030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 10 899,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 51 416,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 22 794,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 18 062,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 4 510,0
  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдар-

ды жерлеу 222,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 28 622,0

  012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 28 622,0
08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 106 795,0
 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімі 70 977,0
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 739,0
  003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 33 017,0
  006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 28 669,0

  007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа 
да тілдерін дамыту 552,0

 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат 
бөлімі 18 711,0

  001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті 
нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін 
қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 9 403,0

  002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер 5 610,0

  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 3 698,0
 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 

шынықтыру және спорт бөлімі 17 107,0
  001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 7 506,0

  006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде 
спорттық жарыстар өткiзу 1 342,0

  007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық 
маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн 
дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына 
қатысуы 8 259,0

10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 116 543,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 18 175,0

  099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі 
шараларды іске асыру 18 175,0

 462  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы бөлімі 15 108,0

  001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 108,0

 463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 
қатынастары бөлімі 8 743,0

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында 
жерқатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 743,0

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария 
бөлімі 74 517,0

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 491,0

  010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу 4 042,0

  011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 63 984,0
11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 9 996,0
 472  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, 

сәулет және қала құрылысы бөлімі 9 996,0
  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала 

құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 9 996,0

12   Көлiк және коммуникация 34 522,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 34 522,0

  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету 32 685,0

  037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала 
маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша 
жолаушылар тасымалдарын субсидиялау 1 837,0

13   Басқалар 53 853,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 37 791,0
  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойын-
ша шараларды іске асыру 37 791,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 8 014,0

  012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органының резерві 8 014,0

 469  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі 8 048,0

  001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 048,0

   3) Таза бюджеттік кредиттеу -23 142,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0
10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі

0,0

  018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 
асыруға берілетін бюджеттік кредиттер 0,0 

Санаты Атауы Сома,                                
мың  теңге Сыныбы  

  Ішкі сыныбы
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 23 142,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 23 142,0
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді 

өтеу
23 142,0

   4) Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо 0,0
Функционалдық 
топ Атауы

Сома,                                
мың  теңге

 Әкімші   
  Бағ-

дар-
лама

 

   Қаржалық активтерді сатып алу 0,0
13   Басқалар 0,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі

0,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 0,0

Санаты Атауы Сома,                                
мың  теңге Сыныбы  

  Ішкі сыныбы
6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0

 01  Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0

  1 Қаржы активтерін ел  ішінде  сатудан түсетін түсімдер 0,0
   5) Бюджеттің тапшылығы (профициті) 23 142,0
   6) Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профициті 

пайдалану)
-23 142,0

7   Қарыздар түсімі 0,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 0,0
  2 Қарыз алу келісім-шарттары  
Функционалдық 
топ Атауы

Сома,                                
мың  теңге

 Әкімші   
  Бағ-

дар-
лама

 

16   Қарыздарды өтеу 23 142,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі
23 142,0

  005 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет 
алдындағы борышын өтеу

23 142,0

Санаты Атауы Сома,                                
мың  теңге Сыныбы  

  Ішкі сыныбы
8   Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0,0
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 0,0
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0,0 

Функционалдық топ Әкiмшi Бағдарлама Атауы

04 464 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі

003 Жалпы білім беру

Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы
 25 желтоқсандағы № 5-44-1 шешіміне 4 қосымша

2016 жылға арналған аудандық бюджеттің 
атқарылу үрдісінде секвестрлеуге жатпайтын 
аудандық бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Функционалдық 
топ

Атауы
Сома,                                
мың  
теңге

 Әкiмшi

  

Бағ-
дар-
лама

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 198 586,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 198 586,0
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер 198 586,0

   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 17 005,0
   Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 14 992,0
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 21 072,0
   Гусаковка селолық округі әкімінің аппараты 14 077,0
   Елецкий селолық округі әкімінің аппараты 9 715,0
   Имантау селолық округі әкімінің аппараты 15 289,0
   Казанка селолық округі әкімінің аппараты 13 082,0
   Қаратал селолық округі әкімінің аппараты 11 382,0
   Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 14 160,0
   Константиновка селолық округі әкімінің аппараты 12 127,0
   Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 14 277,0
   Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты 11 217,0
   Сырымбет селолық округі әкімінің аппараты 14 385,0

Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5-44-1 шешіміне 5 қосымша 
2016 жылға арналған селолық округтар бойынша бюджеттік бағдарламалар

   Украин селолық округі әкімінің аппараты 15 806,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 20 972,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 20 972,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 15 777,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 453,0
   Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 1  140,0
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 11 177,0
   Гусаковка селолық округі әкімінің аппараты 573,0
   Имантау селолық округі әкімінің аппараты 1002,0

Казанка селолық округі әкімінің аппараты 160,0
   Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 483,0
   Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 307,0
   Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты 322,0
   Сырымбет селолық округі әкімінің аппараты 160,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 440,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  

Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 300,0
Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 300,0

   Володар селолық округі әкімінің аппараты 1640,0
Имантау селолық округі әкімінің аппараты 300,0
Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 300,0
Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 600,0

  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 195,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 195,0
  014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1 560,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Украин селолық округі әкімінің аппараты 1 560,0
13   Басқалар 37 791,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 37 791,0
  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді 

экономикалық  дамытуға  жәрдемдесу  бойынша шараларды іске асыру 37 791,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 3040,0
   Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 290,0
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 26 554,0
   Гусаковка селолық округі әкімінің аппараты 106,0
   Елецкий селолық округі әкімінің аппараты 882,0
   Имантау селолық округі әкімінің аппараты 339,0
   Казанка селолық округі әкімінің аппараты 1186,0
   Қаратал селолық округі әкімінің аппараты 846,0
   Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 1 235,0
   Константиновка селолық округі әкімінің аппараты 154,0
   Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 595,0
   Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты 154,0
   Сырымбет селолық округі әкімінің аппараты 1 710,0
   Украин селолық округі әкімінің аппараты 700,0

Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5-44-1 шешіміне 6 қосымша 
2017 жылға арналған селолық округтар бойынша бюджеттік бағдарламалар

Функционалдық 
топ

Атауы
Сома,                                
мың  
теңге

 Әкiмшi

  

Бағ-
дар-
лама

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 164 186,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 164 186,0
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық 

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 164 186,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 14 053,0
   Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 12 446,0
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 17 227,0
   Гусаковка селолық округі әкімінің аппараты 11 560,0
   Елецкий селолық округі әкімінің аппараты 8 058,0
   Имантау селолық округі әкімінің аппараты 12 765,0
   Казанка селолық округі әкімінің аппараты 10 660,0
   Қаратал селолық округі әкімінің аппараты 9 358,0
   Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 11 624,0
   Константиновка селолық округі әкімінің аппараты 9 974,0
   Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 11 644,0
   Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты 9 308,0
   Сырымбет селолық округі әкімінің аппараты 12 340,0

   Украин селолық округі әкімінің аппараты 13 169,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 21 304,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 21 304,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 16 881,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 485,0
   Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 1 220,0
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 11 959,0
   Гусаковка селолық округі әкімінің аппараты 613,0
   Имантау селолық округі әкімінің аппараты 1 072,0

Казанка селолық округі әкімінің аппараты 172,0
   Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 516,0
   Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 328,0
   Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты 345,0
   Сырымбет селолық округі әкімінің аппараты 171,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 4215,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 2415,0

Гусаковка селолық округі әкімінің аппараты 300,0
Елецкий селолық округі әкімінің аппараты 300,0
Казанка селолық округі әкімінің аппараты 300,0
Қаратал селолық округі әкімінің аппараты 300,0
Константиновка селолық округі әкімінің аппараты 300,0

Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты 300,0
  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 208,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 208,0
13   Басқалар 37 791,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 37 791,0
  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық  

дамытуға  жәрдемдесу  бойынша шараларды іске асыру 37 791,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 4 000,0
   Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 19 291,0
   Гусаковка селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Елецкий селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Имантау селолық округі әкімінің аппараты 2 000,0
   Казанка селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Қаратал селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Константиновка селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Нижннеборлық селолық округі әкімінің аппараты 500,0
   Сырымбет селолық округі әкімінің аппараты 2 000,0
   Украин селолық округі әкімінің аппараты 2 000,0

Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5-44-1 шешіміне 7 қосымша 
2018 жылға арналған селолық округтар бойынша бюджеттік бағдарламалар

Функционал-
дық топ

Атауы Сома,                                
мың  теңге

 Әкiмшi

  

Бағ-
дар-
лама

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 166 384,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 166 384,0
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық 

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 166 384,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 14 258,0
   Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 12 600,0
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 17 413,0
   Гусаковка селолық округі әкімінің аппараты 11 699,0
   Елецкий селолық округі әкімінің аппараты 8 192,0
   Имантау селолық округі әкімінің аппараты 12 930,0
   Казанка селолық округі әкімінің аппараты 10 771,0
   Қаратал селолық округі әкімінің аппараты 9 481,0
   Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 11 770,0
   Константиновка селолық округі әкімінің аппараты 10 118,0
   Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 11 780,0
   Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты 9 447,0

   Сырымбет селолық округі әкімінің аппараты 12 548,0
   Украин селолық округі әкімінің аппараты 13 377,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 22 794,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 22 794,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 18 062,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 519,0
   Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 1 304,0
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 12 796,0
   Гусаковка селолық округі әкімінің аппараты 656,0
   Имантау селолық округі әкімінің аппараты 1 147,0

Казанка селолық округі әкімінің аппараты 184,0
   Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 553,0
   Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 351,0
   Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты 369,0
   Сырымбет селолық округі әкімінің аппараты 183,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 450,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 2 450,0
  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 224,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:
   Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 300,0

Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 300,0

Володар селолық округі әкімінің аппараты 2710
Имантау селолық округі әкімінің аппараты 300,0
Казанка селолық округі әкімінің аппараты 300,0
Сырымбет селолық округі әкімінің аппараты 300,0
Украин селолық округі әкімінің аппараты 300,0

13   Басқалар 37 791,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 37 791,0
  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді 

экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру 37 791,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 4 000,0
   Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 19 291,0
   Гусаковка селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Елецкий селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Имантау селолық округі әкімінің аппараты 2 000,0
   Казанка селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Қаратал селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Константиновка селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 1 000,0
   Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты 500,0
   Сырымбет селолық округі әкімінің аппараты 2 000,0
   Украин селолық округі әкімінің аппараты 2 000,0



Айыртау таѕы 521 қаңтар 2016 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

«Халықты жұмыспен қамту тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 
7-бабының 5) тармақшасына,  20-
бабының 5-тармағына, «Халықты 
жұмыспен қамту туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Заңын іске асы-
ру жөніндегі шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2001 жылғы   19 маусымдағы № 
836 қаулысына сәйкес, қоғамдық 
жұмыстарға жұмыссыз азаматтарды 
бөлуді тәртіпке келтіру мақсатында, 
Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының әкімдігі  ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ: 

1.  2016 жылы  Айыртау  ау -
данында  қоғамдық  жұмыстар  
ұйымдастырылсын.

2.Осы қаулының 1 қосымшасына 
сәйкес  2016 жылға  арналған 
қаржыландыру  көздері  және 
қоғамдық жұмыстардың көлемдерінің, 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 7 желтоқсандағы №413 қаулысы
2016 жылы Айыртау ауданында қоғамдық  жұмыстарды ұйымдастыру туралы

түрлерінің, ұйымдарының тізбесі  (әрі 
қарай  - Тізбе) бекітілсін.

3.Осы қаулының 2  қосымшасына 
сәйкес қоғамдық жұмысқа тартылған 
жұмыссыздардың еңбекақы мөлшері 
және жұмыс тәртібі бекітілсін.

4. «Солтүстік Қазақстан облысы  
Айыртау ауданының жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің халықты жұмыспен қамту 
орталығы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі бекітілген Тізбеге сәйкес 
қоғамдық жұмыстарға жұмыссыз аза-
маттарды жіберуді жүзеге асырсын.   

5.Қоғамдық жұмыстарға сұраныс 
пен ұсыныс анықталсын:
жұмыс орын қажеттілігіне өтінім 

бергендер санында -330 адам;
жұмыс орын қажеттілігі бекітілгендер 

санында -330 адам.    
6.Қоғамдық қызметкерлердің 

жалақысы «2016-2018 жылдарға 
арналған республикалық бюджет ту-
ралы» Қазақстан Республикасының  

2015 жылғы  30 қарашадағы Заңына 
сәйкес ең төменгі жалақы көлемінде 
орнатылсын. Қоғамдық жұмыстардың 
ұйымдастырылуын қаржыландыру 
жергілікті бюджет қаражатынан 
жүзеге асырылады.

7.Қоғамдық жұмыстардың шарт-
тары Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы еңбек заңнамасына 
сәйкес екі демалыс күнімен (сенбі, 
жексенбі), сегіз сағаттық жұмыс күні, 
түскі үзіліс 1 сағат, жұмыс  аптасының 
ұзақтығы 5  күнмен  анықталады,   
жұмыс  беруші  мен  қызметкер   
арасында   жасалатын   еңбек   шар-
тымен   қарастырылған,   жұмыс  
уақытының   икемдіұйымдастырылған 
нысаны қолданылады. Жылдың 
суық мезгілінде ашық ауада немесе 
жабық жылытылмайтын бөлмелерде 
жұмыс істейтін, сонымен қатар тиеу-
түсіру жұмыстарында жұмыс істейтін 
қызметкерлерге жұмыс уақытына 
кіретін, демалу және жылыну үшін ар-

найы үзіліс беріледі. Жұмыс беруші 
жұмысшылардың демалуы және 
жылынуы үшін бөлмені жабдықтауды 
қамтамасыз етуге міндетті. 

8.Осы қаулының орындалуын 
бақылау Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданы әкімінің жетекшілік 
ететін орынбасарына жүктелсін. 

9.Осы  қаулы  2016 жылғы  1 
қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
Айыртау ауданының әкімі.                             

         «КЕЛІСІЛДІ»
         Солтүстік Қазақстан облысы 

         Айыртау ауданы әкімі 
         аппаратының  басшысы

         ____________ А. Ғаббасов
         «07» 12  2015 жыл

«Қазақстан Республикасы 
         Әділет министрлігі Солтүстік

         Қазақстан облысының Әділет 

         департаменті Айыртау 
ауданының Әділет басқармасы» 

 республикалық мемлекеттік 
мекемесінің басшысы           

          ___________И. Авксентьева
          « 07 » 12  2015 жыл
                                            

         «Қазақстан Республикасы 
         Ішкі істер министрлігі Солтүстік

         Қазақстан облысының Ішкі істер
        департаменті Айыртау 

ауданының
        ішкі істер бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің 
        бастығы

        ____________ А. Ідірісов
        «07» 12 2015 жыл

    
Солтүстік Қазақстан облысы 

нормативтiк құқықтық кесiмдерді 
мемлекеттiк тiркеудің тiзiлiмiне 2016 
жылғы 08 қаңтарында  № 3532 
тіркелген.

№
р/с

Мекеменің атауы Төленетін қоғамдық жұмыстардың түрлері Қоғамдық жұмыстардың 
көлемі

Қоғамдық 
жұмыс 
мерзімі 
(айлар)

Қоғамдық 
жұмысшы-
лар саны

Қаржылан-
дыру көзі

1 «Антоновка ауылдық 
округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыруға және көгалдандыруға көмек көрсету. Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 4 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал- шіліктерді кесу, ағартуға көмек. 40 ағаш әктеу. 25 талшілікті кесу. 12 3 аудан бюджеті
 Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізуге көмек. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау - 8. 12 3 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, ауылдық округтің бюджеттік  
мекемелеріне отын жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю - 30 текше метр. 12 3 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және шаруашылық бойынша кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 2 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау-1000 шаршы метр 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, дәрі-дәрмек сатып 
әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу және жинау, арам шөптен тазарту)

Жалғыз басты қарт азаматтарды күту. 12 2 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау үшін істі өңдеуге көмек көрсету.

12 аудан бюджеті

Әлеуметтік- мәдени мақсаттағы нысандарды күзету Ақан-Сері ауылы мектебінің ғимараты 12 1 аудан бюджеті
2 «Арықбалық ауылдық 

округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 10 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал – шіліктерді кесу, ағартуға көмек.  40 ағаш әктеу. 25 талшілікті кесу. 12 5 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізуге көмек. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау - 10. 12 10 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округтің бюджеттік  
мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю - 30 текше метр. 12 3 аудан бюджеті

 Үй шаруашылығының санағына және шаруашылық кітаптарды жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 2 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау1000 шаршы метр. 12 4 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, дәрі-дәрмек сатып 
әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу және жинау, арам шөптен тазарту).

Жалғыз басты қарт азаматтарды күту. 12 2 аудан бюджеті

Әлеуметтік-мәдени мақсатындағы ғимаратта жылыту маусымы кезеңінде пеш жағушыға көмек. Селолық мәдениет Үйі ғимараты алаңы 500 шаршы метр, 
Қарасай Батыр ауылындағы мешіттің ғимараты

12 7 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар   отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау үшін 80 істі өңдеуге көмек көрсету.

12 2 аудан бюджеті

3 «Володар ауылдық 
округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 69 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағартуға көмек. 100 ағаш әктеу. 250 талшілікті кесу. 12 13 аудан бюджеті
 Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізуге көмек. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау - 30. 12 7 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, ауылдық округ бюджеттік  
мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю - 100 текше метр. 12 5 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және әршаруашылық кітаптарын жасауға көмек көрсету. 1500 үй аралау. 12 3 аудан бюджеті
Саябақтың аумағын және орталық алаңды абаттандыруға көмек көрсету. Саябақтың аумағын және орталық алаңды абаттандыруға 

көмек көрсету, күнделікті
12 6 аудан бюджеті

Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 шаршы метр. 12 4 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, дәрі-дәрмек сатып 
әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу және жинау, арам шөптен тазарту).

Жалғыз басты қарт азаматтарды күту. 12 2 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайын-дау үшін 70 істі өңдеуге көмек көрсету.

12 2 аудан бюджеті

4 «Қазақстан Респу-
бли ка сы  Әд і ле т 
министрлігі Солтүстік 
Қазақстан обласының 
Әділет департаменті 
Айыртау ауданының 
Әділет басқармасы» 
р е с п у б л и к а л ы қ 
мемлекеттік мекемесі

Жылжымайтын мүлікті тіркеу бойынша мамандарға істерді құру және тігуге көмек көрсету.
Сот актілерін орындаушы бөлімінің мамандарына істерді тігу және база мәліметтерін құру бойынша көмек 
көрсету.

3000 істі құру және тігу бойынша көмек.
2500 істі тігу және база мәліметтерін құру бойынша көмек.

12 6 аудан бюджеті

5 «Қазақстан Респу-
бликасы 
Ішкі істер министрлігі 
Солтүстік Қазақстан 
облысының Ішкі істер 
департаменті Айыртау 
ауданының ішкі істер 
бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі

ҚР халықты құжаттандыруды тіркеу бойынша мамандарына істерді құру және тігуге көмек көрсету. 3000 істі тігу және база мәліметтерін құру бойынша көмек. 12 3 аудан бюджеті

6 «Айыртау ауданның 
әкімнің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі

Мұрағаттың құжаттарын құру және тігу бойынша маманға көмек көрсету. Істі тігу және база мәліметтерін құру бойынша көмек. 12 2 аудан бюджеті

7 «Гусаковка ауылдық 
округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 2 аудан бюджеті
Ағаштарды және талшіліктерді кесу, ағарту. 40 ағаш әктеу. 25 талшілікті кесу. 12 1 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау - 6. 12 1 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ бюджеттік  
мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю - 30 текше метр. 12 1 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және шаруашылық бойынша кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000  шаршы метр. 12 1 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, дәрі-дәрмек сатып 
әкелу, үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу және жинау, арам шөптен тазарту).

Жалғыз басты қарт азаматтарды күту. 12 1 аудан бюджеті

Селолық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау үшін істі өңдеуге көмек көрсету.

12 аудан бюджеті

8 «Елецкий ауылдық 
округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 2 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту. 50 ағаш әктеу. 150 талшілікті кесу. 12 2 аудан бюджеті
 Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-  6. 12 2 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ бюджеттік  
мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю - 30 текше метр. 12 3 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және шаруашылық бойынша кітаптарды жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек.  Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау шаршы метр. 12 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, дәрі-дәрмек сатып 
әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу және жинау, арам шөптен тазарту).

Жалғыз басты қарт азаматтарды күту. 12 аудан бюджеті

Селолық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау үшін істі өңдеуге көмек көрсету.

12 аудан бюджеті

9 «Имантау ауылдық 
округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 4 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу. 25 талшілікті кесу. 12 3 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін таз-алау - 10. 12 3 аудан бюджеті

Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ бюджеттік  
мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю - 30 текше метр. 12 3 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және шаруашылық бойынша кітаптарды жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 2 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 шаршы метр. 12 3 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, дәрі-дәрмек сатып 
әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу және жинау, арам шөптен тазарту).

Жалғыз басты қарт азаматтарды күту. 12 1 аудан бюджеті

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
2015 жылғы 7 желтоқсандағы №413 қаулысына №1 қосымша

2016 жылға арналған қаржыландыру көздері және қоғамдық жұмыстардың көлемдерінің, 
түрлерінің, ұйымдарынның тізбесі

Жалғасы 6-бетте.
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Селолық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау үшін 70 істі өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті

10 «Казанка 
ауылдық округі 
әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 5 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу. 25 талшілікті кесу. 12 4 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-8. 12 3 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ бюджеттік  
мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю-30 текше метр. 12 2 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және шаруашылық бойынша кітаптарды жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 шаршы метр. 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, дәрі-дәрмек сатып 
әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу және жинау, арам шөптен тазарту).

Жалғыз басты қарт азаматтарды күту. 12 1 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау үшін 4 істі өңдеуге көмек көрсету.

12 аудан бюджеті

Әлеуметтік- мәдени мақсаттағы нысандарды күзету Никольское және Бурлукский лесхоз ауылдары мектебтердің  
ғимараты

12 2 аудан бюджеті

11 «Қамсақты 
ауылдық округі 
әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 5 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу. 25 талшілікті кесу. 12 4 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-8. 12 4 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ бюджеттік  
мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю-30 текше метр. 12 2 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және шаруашылық бойынша кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 шаршы метр. 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, дәрі-дәрмек сатып 
әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу және жинау, арам шөптен тазарту).

Жалғыз басты қарт азаматтарды күту. 12 1 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау үшін 35 істі өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті

12 «Қаратал 
ауылдық округі 
әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 3 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу. 25 талшілікті кесу. 12 2 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-8. 12 3 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ бюджеттік  
мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю. 12 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және шаруашылық бойынша кітаптарын жасауға көмек көрсету. Үй аралау. 12 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жер-лердің аумағын тазалау1000 шаршы метр. 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, дәрі-дәрмек сатып 
әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу және жинау, арам шөптен тазарту).

Жалғыз басты қарт азаматтарды күту. 12 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары     бар  отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау үшін  істі өңдеуге көмек көрсету.

12 аудан бюджеті

13 «Константи-
новка ауылдық 
округі әкімінің 
аппараты» 
мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 3 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу. 25 талшілікті кесу. 12 1 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін таз-алау-8. 12 1 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ бюджеттік  
мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю-30 текше метр. 12 2 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және шаруашылық бойынша кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау1000 шаршы метр. 12 1 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, дәрі-дәрмек сатып 
әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу және жинау, арам шөптен тазарту).

Жалғыз басты қарт азаматтарды күту. 12 1 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау үшін 9 істі өңдеуге көмек көрсету.

12 аудан бюджеті

14 «Лобанов 
ауылдық округі 
әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 2 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу. 25 талшілікті кесу. 12 2 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін таз-алау-8. 12 2 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілетін жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ бюджеттік  
мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю-30 текше метр. 12 2 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және шаруашылық бойынша кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 2 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейту. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 шаршы метр. 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, дәрі-дәрмек сатып 
әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу және жинау, арам шөптен тазарту).

Жалғыз басты қарт азаматтарды күту. 12 1 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау үшін 100 істі өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті

Әлеуметтік- мәдени мақсаттағы нысандарды күзету Заря ауылы мектебінің  ғимараты 12 1 аудан бюджеті
15 «Сырымбет 

ауылдық округі 
әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 3 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  30 ағаш әктеу. 20 талшілікті кесу. 12 2 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-6. 12 2 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілетін жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ бюджеттік  
мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю. 12 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және шаруашылық бойынша кітаптарын жасауға көмек көрсету. Үй аралау. 12 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек.  Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 шаршы метр. 12 1 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, дәрі-дәрмек сатып 
әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу және жинау, арам шөптен тазарту).

Жалғыз басты қарт азаматтарды күту. 12 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау үшін  істі өңдеуге көмек көрсету. 

12 аудан бюджеті

16 «Нижнеборлық 
ауылдық округі 
әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 3 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу. 25 талшілікті кесу. 12 1 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-8. 12 1 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ бюджеттік  
мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю-30 текше метр. 12 1 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және шаруашылық бойынша кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейту. Қоқыс жинайтын жер-лердің аумағын тазалау 1000 шаршы метр. 12 1 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, дәрі-дәрмек сатып 
әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу және жинау, арам шөптен тазарту).

Жалғыз басты қарт азаматтарды күту. 12 1 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау үшін істі өңдеуге көмек көрсету.

12 аудан бюджеті

Әлеуметтік-мәдени мақсатындағы ғимаратта жылыту маусымы кезеңінде пеш жағушыға көмек көрсету. Жақсы-Жалғыстау ауылы ауылдық бос уақыт өткізу орталығы 
ғимараты алаңы 180 шаршы метр. 

12 1 аудан бюджеті

17 «Украин 
ауылдық округі 
әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 5000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 2 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  60 ағаш әктеу. 30 талшілікті кесу. 12 1 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты  жұмыстарды  жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-7. 12 2 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ бюджеттік  
мекемелеріне,  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю-30 текше метр. 12 2 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және шаруашылық бойынша кітаптарын жасауға көмек көрсету. 300 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек.  Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 шаршы метр. 12 1 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, дәрі-дәрмек сатып 
әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу және жинау, арам шөптен тазарту).

Жалғыз басты қарт азаматтарды күту. 12 1 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау үшін 60 істі өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті

Әлеуметтік- мәдени мақсаттағы нысандарды күзету Карловка ауылы мектебінің ғимараты 12 1 аудан бюджеті

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
2015 жылғы 7 желтоқсандағы №413 қаулысына №1 қосымша

2016 жылға арналған қаржыландыру көздері және қоғамдық жұмыстардың көлемдерінің, 
түрлерінің, ұйымдарынның тізбесі

Жалғасы. Басы 5-бетте.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің  
2015 жылғы 7 желтоқсандағы  №413 қаулысына №2 қосымша

Қоғамдық жұмысқа тартылған жұмыссыздардың  
еңбекақы мөлшері және жұмыс тәртібі

№
р/с

Жұмыс түрлері Бір жұмыссызға еңбекақы 
төлемінің мөлшері

Жұмыс тәртібі

5 күнді жұмыс апта

1 Ашық ауада және қол күшінің салмағына байланысты жұмыстар  
(абаттандыру,қаланы тазалау, құрылыс және жөндеу жұмыстары)

1 ең төменгі еңбекақы төлемі Жұмыс аптасы 40 сағат

Жұмыс  күні 8 сағат 
2 Дене күшінің салмағына байланысты  емес және ғимараттың ішінде 

орындалатын жұмыстар
1 ең төменгі еңбекақы төлемі Жұмыс аптасы 40 сағат

Жұмыс  күні 8 сағат 

Функционалдық 
топ

Атауы
Сома,                                
мың  
теңге

 Әкiмшi

  

Бағ-
дар-
лама

15   Трансферттер 11 303,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 

қаржы бөлімі 11 303,0
  051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 11 303,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 960,0
   Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 510,0
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 6103,0
   Гусаковка селолық округі әкімінің аппараты 394,0
   Елецкий селолық округі әкімінің аппараты 118,0
   Имантау селолық округі әкімінің аппараты 661,0
   Казанка селолық округі әкімінің аппараты 314,0
   Қаратал селолық округі әкімінің аппараты 154,0
   Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 265,0
   Константиновка селолық округі әкімінің аппараты 446,0
   Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 405,0
   Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты 246,0
   Сырымбет селолық округі әкімінің аппараты 290,0
   Украин селолық округі әкімінің аппараты 437,0

Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 
25 желтоқсандағы № 5-44-1 шешіміне 8 қосымша 

2016 жылға арналған селолық округтар бойынша 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарына 

берілетін трансферттердің бөліуі

САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
* ТЕЗ АРАДА! Жекеменшік үй, еурожөндеу, үйде дәретхана, су, пеш және электрлі жылыту жүйесі, жазғы ас бөлме, 

монша, құдық, су тарту жүйесі, қосалқы бөлмелер, 2 гараж, 10 сотық бақша. МКР шағын ауданында 2 бөлмелі 
пәтер, 4 қабат, жөндеусіз, 3 бөлмелі пәтер, 3 қабат, гаражымен. Бұзауларымен 3 сауын сиыр.  «Хонда CRV» А/к, 
2003 ж.ш. Боқанова көшесі бойынан 10 сотық жер телімі. Тел.: 8 (715 33) 52-6-50, 8 707 6322525, 8 707 9056507, 8 
778 9056507.

ЖҰМЫСҚА ШАҚЫРЫЛАДЫ
* «Айыртау орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК-на фармацевт қажет.
Мекен-жайымыз: Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы Саумалкөл ауылы, Хаиров көшесі 1 үй.
Байланыс телефоны: кадр бөлімі 20-693.                    (4-4).



Айыртау таѕы 721 қаңтар 2016 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
«Қоғамдық кеңестер туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы № 383 

V ҚРЗ Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес Айыртау аудандық 
мәслихаты Айыртау ауданының Қоғамдық кеңесiне мүшелiкке үмiткерлерге 
конкурс жариялайды. Қоғамдық кеңес құру жөнiндегi жұмыс тобы 
коммерциялық емес ұйымдардың-қоғамдық кеңестердiң, азаматтардың 
мәлiметiне конкурсқа қатысу үшiн құжаттар конкурс туралы хабарлама 
аудандық баспада жарияланған күннен бастап 2016 ж. 27 қаңтарға дейiн, 
жұмыс уақытында сағат 9.00-13.00, 14.00-18.00 қабылданатынын, демалыс 
күндерi сенбi, жексенбi. Тел. 21-902, 22-643 хабарлайды.
Қоғамдық кеңестi қалыптастыру жөнiндегi жұмыс тобы Айыртау аудандық 

мәслихатында жұмыс iстейдi. Ұсыныстарды Айыртау аудандық мәслихатына 
келесі мекенжайға тапсыруды сұраймыз:  150100,СҚО, Айыртау ауданы, 
Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов к.,44. Электрондық адрес: maslihat 123@ mail.ru 
Конкурсқа материалдар жинауға жауапты — жұмыс тобының хатшысы 

Төреқұлова Рәшкен Темірбекқызы, тел. 21-902.
Конкурсқа қатысу үшiн келесi құжаттар ұсыну қажет:
Кандидатураны Қоғамдық кеңестiң құрамына ұсыну туралы коммерциялық 

емес ұйымның жазбаша ұсынысы  және (немесе) азаматтың өтініші. 
Кандидаттың өмiрбаян деректерiн көрсете отырып, кәсiптiк және (немесе) 

қоғамдық қызметi туралы мәлiметтер ұсынылады (туған жерiн, егер тегi 
өзгертiлген болса, ауысқанға дейiнгi тегiн көрсету).
ЖСН № көрсетiлген жеке куәлiгiнiң көшiрмесi.
Қоғамдық кеңеске сайланатын кандидаттарға белгiленген талаптарға 

сай келмейтiн кандидаттар қоғамдық кеңестерге сайлану үшiн конкурсқа 
жiберiлмейдi.

 «Қоғамдық кеңестер туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңының 10 бабы 1-тармағына сәйкес Қоғамдық кеңес 
мүшелігіне кандидаттарға қойылатын  талаптар:

1. Қазақстан Республикасының он сегiз жасқа толған, сондай-ақ Қоғамдық 
кеңес жергiлiктi деңгейде қалыптастырылған жағдайда — тиiстi әкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiк шегiнде тұратын азаматы Қоғамдық кеңес мүшелiгiне кан-
дидат бола алады.
Қоғамдық кеңес мүшелiгiне кандидат:
1) сотталғандығы болмауы тиiс;
2) сот заңда белгiленген тәртiппен сыбайлас жемқорлық қылмыс және (не-

месе) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауда кiнәлi деп танымаған 
болуға тиiс;

3) психикалық ауруға (психоневрология орталығы);
алкоголизмге, нашақорлыққа немесе уытқұмарлыққа (наркология орталығы); 

байланысты денсаулық сақтау ұйымдарында есепте тұрмауға тиiс.
Ескертпе: Психоневрологиялық және наркологиялық орталықтарының 

анықтамаларын кандидат конкурсқа ұсынатын құжаттар пакетiмен бiрге өз 
қолымен тапсырады (3 тармақша).

Раушан ТЛЕУБАЕВА,
Айыртау аудандық мәслихатының хатшысы.

Айыртау ауданының Қоғамдық кеңесiне 
мүшелiкке үмiткерлiкке конкурс жария-

лау туралы Қоғамдық кеңес құру жөнiндегi 
жұмыс тобының хабарламасы

Қаңтардың 14-15-і күндері Петропавл қаласындағы Солтүстік 
Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасының ғимаратында «2016 

жылдың 1 қаңтарындағы салық және кедендік заңнамаға енгізілген 
өзгерістер» туралы бейнесеминар өткізілді.
Бейнесеминар осы мекеме басшысының орынбасары Қазиев Жеңіс 

Абайұлының төрағалығымен өткізілді. Бейнесеминарға облыстың барлық 
аудандарындағы кәсіпкерлер палатасының қызметкерлері мен сол 
ауданның кәсіпкерлері қатысты.
Аталмыш бейнесеминар кәсіпкерлер палатасының Айыртау аудандық 

филиалында да аудан кәсіпкерлерімен бірге тыңдалды. Бейнесеминарда 
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің  
мемлекеттік қызмет басқармасының өндірістік емес төлемдер бөлімінің 
басшысы Зәуре Әубәкірова «2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап бақылау 
кассалық машиналарды фиксациялық қызметімен бірге қондыру» 
тақырыбында баяндама оқыды.

«Мүлікті жариялаудың оңайлатылған әдісі» тақырыбындағы баяндаманы 
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің 
мемлекеттік қызмет басқармасының өндірістік емес төлемдер бөлімінің бас 
маманы Сұңғат Қоспаев жасаса, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 
мемлекеттік кірістер департаментінің жанама салықтарды әкімшілендіру 
басқармасының ҚҚС әкімшілендіру бөлімінің басшысы Дмитрий Ковальд 
«Электронды есеп фактурасы бойынша» кеңінен мәлімет беріп өтті.

2016 жылдың 1 қаңтарынан өз күшіне енетін Қазақстан Республикасы 
Заңындағы 3.12.2015 жылғы № 432 «Кедендік заңнамадағы өзгерістер 
туралы» Солтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер 
департаментінің түсіндіру жұмыстары басқармасының бас маманы Татьяна 
Шлапак айтып өтсе, осы мекеменің бас маманы Жаңыл Қабдөшева 2016 
жылдың 1 қаңтарынан өз күшіне енетін Қазақстан Республикасы Заңындағы 
3.12.2015 жылғы № 432 «Салық заңнамасындағы өзгерістер туралы» кең 
көлемді баяндама жасады.
Семинар соңында жеке кәсіпкерлер мамандарға өз салаларында орын 

алып жатқан көкейкесті сұрақтарын қойып, толық дерлік қанағаттанарлық 
жауап ала алды.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Семинар
Кәсіпкерлер палатасындағы 

бейнесеминар

«СҚО Айыртау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» ММ басшысы – Қазбеков Ерлан Қабдуұлы, әр 
бейсенбі сайын сағат 11.00 – 13.00 дейін, телефон: 21-3-62;

«СҚО Айыртау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» ММ басшысының орынбасары – Жүсіпова 
Маржан Жылқайдарқызы, әр сейсенбі сайын сағат 11.00 – 13.00 дейін, 
телефон: 21-2-98.
Мекен-жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі, 42.
СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қоғамның сенімін, азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау 

мақсатында, сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлердің лауазымдық 
және сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқықбұзушылықтарын және 
Ар-намыс кодексінің талаптарын сақтамау жағдайларын анықтамау 
мақсатында, СҚО Айыртау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінде – 8-715-33-21-3-62 сенім 
телефоны қызмет етеді.
Ақпарат құпиялылығы сақталады.

«СҚО Айыртау ауданының жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ 
азаматтардың жеке мәселелері бойынша 2016 

жылдың І тоқсанына арналған қабылдау кестесі

ДҮЙСЕНБІ, 25 ҚАҢТАР
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «Жырым мені ешқашан өлтірмейді» 
8:00 KAZNEWS 8:10 «ТАҢШОЛПАН» 9:30 
KAZNEWS 9:45 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.
kz» 11:05 «Дара жол» 12:30 «Ақсауыт» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:05 «Жүрегім сізге 
аманат» Т/х 17:00 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 
17:30 KAZNEWS 17:45 «ХАЛЫҚТЫҚ ЭКОНО-
МИКА» 18:00 «БҮГІНГІ КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ» 
18:10 «ӨЗГЕРГЕН ӨҢІР» 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 
«СЕРПІЛІС» 21:05 «ШЫРҒАЛАҢ» Т/х 22:00 
«КЕЛІН» Т/х 22:55 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:00 
KAZNEWS 0:45 «SPORT.KZ» 1:05 «Әйел 
бақыты» 2:00 «Бүгінгі күннің батырлары» 2:10 
«Халықтық экономика» 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 «Жеті күн» 11:00 «Экономкласс» 
11:10 «Магия кухни» 11:45 «Подари детям 
жизнь» 11:50 М/ф «Белка и Стрелка: озорная 
семейка» 12:00 «Сотқа жеткізбей» 12:35 М/с 
«Жюль Верннің саяхаттары» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Т/с «Условия контрак-
та»- 1 14:10 Т/с «Гречанка» 15:00 Новости 
15:15 «Бармысың, бауырым?» 16:00 Кешкі 
жаңалықтар 16:15 «Өмір сабақтары» 17:00 
Новости 17:15 Т/с «След» 17:55 «Орталық 
Хабар» 19:00 «ТВ Бинго» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Арнайы 
хабар» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т/с «Осколки» 22:30 «Жекпе-жек» 
23:15 «Бетпе-бет» 23:45 «Негізінде...» 23:50 
Қорытынды жаңалықтар 00:20 «По сути» 
00:25 Итоги дня 00:55 «Сотқа жеткізбей» 
01:25 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН 
ЖАР» Т/Х 13:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:55 
«П@УТINA» 14:20 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:35 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 1:45 «П@УТINA+» 2:30 
«Цветы зла» 3:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 3:40 
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О са-
мом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести - Москва 11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
Т/с «Земский доктор» 18.15 «Прямой эфир» 
21.00 Т/с «Сын моего отца» 23.50 «Честный 
детектив» 00.50 «Владимир Высоцкий. Это я 
не вернулся из боя...» «Украденные коллекции. 
По следам «черных антикваров» 02.20 Т/с 
«Срочно в номер!» 03.20 «Диагноз: гений» 
04.20 «Комната смеха»

СЕЙСЕНБІ, 26 ҚАҢТАР
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «Сағындым жылы дауысыңды» 
8:00 KAZNEWS 8:10 «ТАҢШОЛПАН» 9:30 
KAZNEWS 9:45 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 
«Шырғалаң» Т/х 10:50 «Cұңқар» Т/х 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:05 «Жүрегім сізге 
аманат» Т/х 17:05 «Sport.kz» 17:30 KAZNEWS 
17:55 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 18:15 «Аюлар» 
М/х 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 
19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «ШЫРҒАЛАҢ» Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 
22:55 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 23:30 
«КӨҢІЛАШАР» 0:00 KAZNEWS 0:50 «Cұңқар» 
Т/х 1:35 «Әйел бақыты» 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 11:45 
«Сотқа жеткізбей» 12:15 Т/х «Тракторшының 
махаббаты» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с 
«Условия контракта»-1 14:10 Т/с «Гречанка» 
15:00 Новости 15:10 Т/х «Сүйген жарым» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 17:00 
Новости 17:15 Т/с «След» 17:55 «Тағдыр 
жолы» 18:20 Т/с «Өмірдастан Ақылдың кілті» 
19:10 Т/х «Тракторшының махаббаты» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бюро расследований» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 
22:30 Т/с «След» 23:15 «Бетпе-бет» 23:45 
«Арнайы хабар» 00:15 «Негізінде...» 00:20 
Қорытынды жаңалықтар 00:50 «По сути» 
00:55 Итоги дня 01:25 «Сотқа жеткізбей» 
01:55 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН 
ЖАР» Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
13:55 «П@УТINA» 14:20 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:35 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 1:45 «П@УТINA+» 2:30 
«Цветы зла» 3:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Т/с «Сын моего отца» 
23.50 Вести.doc 01.30 «Сланцевая революция. 
Афера века». «Смертельные опыты. Мирный 
атом» 03.05 Т/с «Срочно в номер!» 04.05 
«Комната смеха»

СӘРСЕНБІ, 27 ҚАҢТАР
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «Көршінің қызы» Концерт 8:00 KA-
ZNEWS 8:10 «ТАҢШОЛПАН» 9:30 KAZNEWS 
9:45 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Шырғалаң» 
Т/х 10:50 «Cұңқар» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:05 «Жүрегім сізге аманат» 
Т/х 17:00 «Жарқын бейне» 17:30 KAZNEWS 
17:55 «Табыс сыры» 18:15 «Аюлар» М/х 

18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 
«ШЫРҒАЛАҢ» Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 23:30 
«КӨҢІЛАШАР» 0:00 KAZNEWS 0:50 «Cұңқар» 
Т/х 1:35 «Әйел бақыты» 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с 
«Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Магия 
кухни» 11:45 «Сотқа жеткізбей» 12:15 Т/х 
«Тракторшының махаббаты» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Т/с «Условия контракта»-1 
14:10 Т/с «Гречанка» 15:00 Новости 15:10 Т/х 
«Сүйген жарым» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т/с «След» 
17:55 «Тур де Хабар» 18:20 Т/с «Өмірдастан 
Ақылдың кілті» 19:10 Т/х «Тракторшының ма-
хаббаты» 19:55 «Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Қайсар жандар» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 
22:30 Т/с «След» 23:15 «Бетпе-бет» 23:45 
«Негізінде...» 23:50 Қорытынды жаңалықтар 
00:20 «По сути» 00:25 Итоги дня 00:55 «Арман 
қанатында» 01:25 «Сотқа жеткізбей» 01:55 
Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН 
ЖАР» Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
13:55 «П@УТINA» 14:20 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 40 22:45 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:35 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 1:45 «П@УТ INA+» 
2:30 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 3:15 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть 15.00 Т/с «Земский доктор» 
18.15 «Прямой эфир» 21.00 Т/с «Сын моего 
отца» 22.55 «Специальный корреспондент» 
00.35 «Блокада снится ночами». «Нарисовав-
шие смерть. От Освенцима до Нойенгамме» 
02.35 Т/с «Срочно в номер!» 03.35 «Комната 
смеха»

БЕЙСЕНБІ, 28 ҚАҢТАР
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «Қазағым» 8:00 KAZNEWS 8:10 
«ТАҢШОЛПАН» 9 :30  KAZNEWS 9 :45 
«ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Шырғалаң» Т/х 10:50 
«Cұңқар» Т/х 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
«Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10 «Келін» Т/х 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:05 «Жүрегім сізге аманат» Т/х 17:00 
«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 17:30 KAZNEWS 
17:55 «Түбі бір түркілер» 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «ШЫРҒАЛАҢ» Т/х 
22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 
0:00 KAZNEWS 0:55 «Cұңқар» Т/х 1:40 
«Әйел бақыты» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 11:45 
«Сотқа жеткізбей» 12:15 Т/х «Тракторшының 
махаббаты» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с 
«Условия контракта»- 1 14:10 Т/с «Гречанка» 
15:00 Новости 15:10 Т/х «Сүйген жарым» 
16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 
17:00 Новости 17:15 Т/с «След» 17:55 «Тур 
де Хабар» 18:20 Т/с «Өмірдастан Ақылдың 
кілті» 19:10 Т/х «Тракторшының махабба-
ты» 19:55 «Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Тағдыр жолы» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 
22:30 Т/с «След» 23:15 «Бетпе-бет» 23:45 
«Негізінде...» 23:50 Қорытынды жаңалықтар 
00:20 «По сути» 00:25 Итоги дня 00:55 «100 
бизнес-тарихы» 01:25 «Сотқа жеткізбей» 
01:55 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН 
ЖАР» Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
13:55 «П@УТINA» 14:20 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 40 22:45 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:35 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 1:45 «П@УТ INA+» 
2:30 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 3:15 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть 15.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Т/с «Сын моего отца» 
22.55 «Поединок» 00.35 Д/ф «Река жизни». 
1 ф. «Мертвая вода» 02.30 Т/с «Срочно в 
номер!» 03.30 «Комната смеха»

ЖҰМА, 29 ҚАҢТАР
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «Кездер-ай!» Концерт 8:00 KAZNEWS 
8:10 «ТАҢШОЛПАН» 9:30 KAZNEWS 9:45 
«ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Шырғалаң» Т/х 10:50 
«Cұңқар» Т/х 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
«Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10 «Келін» Т/х 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:05 «Жүрегім сізге аманат» Т/х 17:05 
«Жан жылуы» 17:30 KAZNEWS 17:55 «Иман 
айнасы» 18:15 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 
KAZNEWS 20:15 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:00 
«Ұлттық шоу: Роза шақырады» 22:10 «КЕЛІН» 
Т/х 23:05 «Жайдарман» 23:30 «Сіз не дейсіз?» 
0:00 KAZNEWS 0:45 «Cұңқар» Т/х 1:25 «Әйел 
бақыты» 2:15 «Серпіліс» 3:00 KAZNEWS

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 11:45 
«Сотқа жеткізбей» 12:15 Т/х «Тракторшының 
махаббаты» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Т/с «Условия контракта»-1 14:05 «Подари 

детям жизнь» 14:10 Т/с «Гречанка» 15:00 
Новости 15:10 Т/х «Сүйген жарым» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Өмір сабақтары» 
16:50 «Экономкласс» 17:00 Новости 17:15 
Т/с «След» 17:55 «Арман қанатында» 18:20 
Т/с «Өмірдастан Ақылдың кілті» 19:10 Т/х 
«Тракторшының махаббаты» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 Startup Bolashak 21:00 Итоги 
дня 21:30 Кино «Правила виноделов» 23:50 
Т/с «Перекресток в Астане» 01:20 «Сотқа 
жеткізбей» 01:50 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН 
ЖАР» Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
13:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 14:10 «П@УТINA» 
14:35 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 15:15 «ПЕРВЫЕ 
НОВОСТИ» 15:40 Кино «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗДОХА» 17:40 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 
18:40 Лотерея «АВТОКУШ» 18:50 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ  НОВОСТИ» 
21:00 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-
БАР» Т/Х 23:35 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НА-
РОДНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» 
Часть 1 1:30 «П@УТINA» 1:55 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 2:45 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:30 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 «Юморина» 23.40 
XIV Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая трансляция 02.00 
Х/ф «Прячься» 03.50 «Комната смеха»

СЕНБІ, 30 ҚАҢТАР
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:00 «Айналайын» Т/х 
8:35 «Агробизнес» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:05 «Дауа» 10:35 «Әзіл әлемі» 12:30 «АС 
БОЛСЫН!» 13:15 «БИІМ МЕНІҢ - БИІК ШЫҢ» 
14:15 «АБАЙДЫ САҒЫНУ» 15:05 «Арылу» 
15:35 «ТАБЫС СЫРЫ 15:50 «Қара шаңырақ» 
Т/х 18:40 «ӨМІРДІҢ ӨЗІ НОВЕЛЛА» Т/х 19:30 
KAZNEWS 20:05 «Үздік әндер» 21:00 «ДАРА 
ЖОЛ» 22:35 «Жайдарман» Республикалық 
Премьер-Лига 1/2 финал 2-топ 0:15 KAZNEWS 
0:50 Кино «Мұз ханшайымы» 2:20 «Ас бол-
сын!» 3:00 KAZNEWS

ХАБАР
07:02 «Тамаша» 08:15 «Әсем әуен» 08:40 

«Бармысың, бауырым?» 09:25 «Ас арқау» 
09:45 «Мен – чемпион» 10:15 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии» 11:45 Сказка «Шестеро 
весь свет обойдут» 12:45 «Орталық Хабар» 
13:55 «Жеті ән» 15:10 «Күләш» Т/хсы 17:00 
Розыгрыш призов от сети магазинов «Мечта» 
17:45 Досымжан Танатаровтың «Отаным де-
сем...» концерті 19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 
«Жеті күн» 22:00 Кино «Майкл Клейтон» 00:15 
Т/с «Перекресток в Астане» 01:15 «Біржан-
Сара» операсы 1, 2-бөлім

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 8:00 
«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:35 «П@УТINA» 9:00 
«СМАК» 9:40 Кино «Я БУДУ РЯДОМ» 11:35 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:55 «101 КЕҢЕС» 13:20 «П@УТINA+» 14:20 
М/ф «БАСТЕР И ЧОНСИ: ОЗОРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
15:20 «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» Часть 1 
17:20 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 21:00 «Я 
БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» Продолжение 
22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 23:10 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:50 Кино «СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА» 1:45 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 3:15 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 4:00 «101 
КЕҢЕС» 4:20 «ТАҢҒЫ ПОШТА»

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «Великий укротитель» 06.15 

«Сельское утро» 06.45 «Диалоги о животных» 
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести 
- Москва 08.00, 11.00, 14.00 Вести 08.10 
Местное время 09.15 «Правила движения» 
10.10 «Личное. Светлана Пермякова» 11.20 
Д/ф «Украина. Ностальгическое путешествие» 
12.30, 14.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» 17.15 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева 20.00 Вести в субботу 21.00 
Х/ф «Укради меня» 00.45 Х/ф «Четвертый 
пассажир» 02.50 Т/с «Марш Турецкого» 04.40 
«Комната смеха»

ЖЕКСЕНБІ, 31 ҚАҢТАР
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:30 «Айналайын» Т/х 
9:00 «Ақсауыт» 9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:05 
«САЯХАТШЫ ДАРА» М/ф 12:35 «Өмірдің өзі 
новелла» Т/х 13:25 «КЕЛБЕТ» 13:55 «БІЗ - 
БОЛАШАҒЫ БІРТҰТАС ҰЛТПЫЗ» 15:25 «Ары-
лу» 15:50 «Қара шаңырақ» Т/х 18:40 «Әзіл 
әлемі» 20:00 «АПТА.КZ» 21:00 «Сағындырған 
әндер-ай!» Концерт 23:30 Кино «Адамға 
ілтифат» 0:40 «Апта.Кz» 1:40 «Өмірдің өзі 
новелла» Т/х 2:30 «Айналайын» Т/х

ХАБАР
07:02 «Тамаша» 08:30 «Айбын» 09:00 

«Жеті күн» 10:00 «Ас арқау» 10:25 «Я – чем-
пион» 10:55 «Чебурашка» М/ф 12:05 Сказка 
«Беляночка и Розочка» 13:15 «Бенефис-шоу» 
14:25 Арман Дүйсеновтің «Туған жер» атты 
концерті 16:35 «Күләш» Т/х 18:50 «Қызық 
times» 20:00 «Ду-думан» 21:00 «Жеті күн» 
22:00 Кино «Малышка на миллион» 00:20 Т/с 
«Перекресток в Астане» 01:50 «Еңлік-Кебек» 
операсы 1, 2-бөлім

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 7:50 
«СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:25 «П@УТINA» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДО-
РОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО» 10:50 «ГОСТИ 
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ» 11:50 «Ералаш» 12:00 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 12:55 «101 КЕҢЕС» 13:20 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 14:35 «СВОЯ КОЛЕЯ» 
16:20 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 17:20 
Кино «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 21:00 
«АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 22:55 «ӘН 
ДАРИЯ» 23:45 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» ФИНАЛ 3:15 
«П@УТINA+» 4:00 «ӘН ДАРИЯ»

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

07.30 «Сам себе режиссер» 08.20, 03.25 
«Смехопанорама» 08.50 «Утренняя почта» 
09.30 «Сто к одному» 10.20 Местное время. 
Вести - Москва. Неделя в городе 11.00, 
14.00 Вести 11.10 «Смеяться разрешается» 
12.10, 14.20 Х/ф «И шарик вернется» 20.00 
Вести Недели 22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 00.30 Т/с «По 
горячим следам» 02.30 «Крымская фабрика 
грез» 03.55 «Комната смеха»
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

«Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Жүсіпов Мұратбек Ақжігітұлы әр аптаның жұма күндері сағат 15.00-
ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Нижнеборлық ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды бұзу 
фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8 (71533) 48-444 сенім телефоны қызмет етеді.

«Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің
 аппараты» ММ-нің азаматтарды жеке мәселелері 

бойынша қабылдау кестесі

Дүниеде адам баласына ең жақын, ең ардықты жан – ана. Өмірде 
оған ешкім тең келмейді. Бəйтеректей тамырын тереңге жайған  

абзал жандар бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен əлемді 
тербетіп тұрғандай, «ананың жүрегі – елдің тірегі» деген ардақты сөздер 
тек аналарға арналған. Осындай аналардың бірі, бірі емес бірегейі, 
отбасының алтын қазынасы, ауданымыздың Бірлестік ауылының тума-
сы жəне сол ауылдың тұрғыны Дəмелі Сүлейменқызы дер едім. 

Аяулы ана Дəмелі 1946 жылдың 26 қаңтарында дүние есігін ашып, бүгін 70 
жасқа толғалы отыр. Ол 6 сыныптық білімімен еңбекке ерте араласқан. Осы 
ауылдың тумасы Байырұлы Құрманқұлмен жанұя құрып, 21 жасында Лавров 
кеңшарында сауыншы, бұзау күтуші болып, 30 жылдық еңбекпен 1992 жылы 
зейнеткерлік демалысқа шығады. 
Бүгінде 70 жастағы ардақты Ана атанып, ел құрметіне бөленіп отырған Дəмелі 

ана 13 баланың бірін етегіне, бірін жетегіне ала жүріп, үйдің де, түздің де шаруасын 
бірдей атқарып, сол еңбектің зейнеті мен балаларының рахатын көріп отырған 
аналардың бірі, тағы айтарым бірі емес, бірегейі десек те болар.
Өйткені, бір өкініштісі құдай қосқан қосағы – жұбайы 41 жасында дүниеден 

ерте өтіп, 13 баланың алтауы жастайынан шетіней беріп, қалған жеті баласының 
қорғаны, «ана – панасы бар арманы» болып қалған жеті баланы ер жеткізіп, бір-бір 
жанұя иелері дəрежесіне жеткізді. Ал балаларының есімдерін атасам: тұңғышы 
Ермек, Айман, Еркебұлан, Ерлан, Ақтангүл, Айжанар, Гүлжан. Осылардан 20 
немере, 7 шөбере көріп, қызықтап, үлкен ұлы Ермектің қолында тұрып жатыр. 
Үш ұлы да ардақты ана жанында, осы ауылда түтін түтетіп отыр.
Еңбекқор ана осы балаларына «қолдан келсе табыс табуға болады» деген 

қағидамен, нарықтық экономика заңын түсіне білген Дəмелі ана балаларына 
үйрете білген. Өздерін өздері жұмыспен қамтуда. Бар табыстарын жинай жүріп, 
шаруашылыққа керек техникасымен толық қамтылған. Жазда мал өсіріп, өнімін 
көріп, бие сауып, оны өткізуге аудан, қаладағы сауда орындарымен келісім жасай 
өткізіп отырады.
Ардақты ана Дəмелінің, балаларының тұрмыс-тіршілігін қорытындылай келе, 

той иесіне: əрқашан да шырайлы жүзіңізден нұр төгіліп, əрбір күніңіз мерекелі, 
дастарханыңыз берекелі болып, жаныңыздан жақсылықтар кетпей, туған-туыстың 
сəні болып, балаларыңыздың қызық-қуанышына бөленіп, ғасыр жасқа толыңыз 
дей тұра, ыстық ықыласымды арнаймын:
Ана десе тəнті болар бар қауым,
Бақыт болсын Сізге ылғи алда күн!
Жылға жылды Тəңір қолдап жалғауын,
Қабыл алғай құдаңыздың арнауын.

Айтмағанбет ДАУЫЛБАЙҰЛЫ, 
тыл жəне еңбек ардагері, 

«Құрмет» орденінің иегері.

Мерейтой
Еңбекпен есейген ана – ДәмеліЕңбекпен есейген ана – Дәмелі

Жанапин Едрес Жәзитұлы - ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы әр 
сейсенбі сағат 16.00-ден 18.00.-ге дейін.  Мекен-жайы: Саумалкөл селосы, Д. 
Сыздықов көшесі 4. Телефон: 21-717.
Салғарин Серікбай Қойшығараұлы - ауыл шаруашылығы бөлімі 

басшысының орынбасары, әр сәрсенбі сағат 16.00-ден 18.00.-ге дейін.  
Мекен-жайы: Саумалкөл селосы, Д. Сыздықов көшесі 4. Телефон: 21-432.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Айыртау ауданының  ауыл шаруашылығы бөлімінде 21-717 сенім телефоны 

жұмыс істейді. Сенім телефоны арқылы сіздер қызметшілер мен лауазымды 
тұлғалар тарапынан жіберілген құқықбұзушылықтарды хабарлай аласыз-
дар. Қоңырау шалыңыздар, сіздердің хабарландыруларыңыз бей-жай 
қалмайды. 

*   *   *

2016 жылдың 1 тоқсанындағы  «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының ауыл 
шаруашылығы бөлімі» ММ  басшысының және 
орынбасарының азаматтарды жеке мәселелері 

бойынша қабылдау кестесі

Ағымдағы жылғы 13 қаңтарда Қазақстан Ре-
спубликасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай, 

Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Солтүстік 
Қазақстан облысы бойынша департаменті об-
лыс әкімдігімен бірлесіп, «Жаңа кәсіби стандарт» 
тақырыбында дөңгелек үстел өткізді.

Іс-шараға жергілікті атқарушы органдар басшылары, 
соның ішінде аудандық және қалалық мемлекеттік 
органдарының жетекшілері (бейне конференция байланыс 
арқылы), саяси партиялар, азаматтық қоғам институтта-
ры, аймақтық кәсіпкерлер палатасы және БАҚ өкілдері 
қатысты.
Жиынды ашқан облыс әкімі аппаратының басшысы 

Мәдияр Қожахмет, аталмыш дөңгелек үстелдің мақсаты 
– мемлекеттік қызмет институтының бірегейлігін түсіндіру, 
сонымен қатар «100 нақты қадам» Ұлт Жоспарын жүзеге 
асыру болып табылады деді.
Бұдан әрі Департаменттің мемлекеттік қызмет және 

сыбайлас жемқорлық профилактикасы басқармасы 
басшысының м.а. Светлана Зайцева мемлекеттік қызметке 
алғаш рет қабылданған, облысымыздың 9 мемлекеттік 
қызметшісінің салтанатты ант қабылдау рәсімін өткізіп, 
олардың қоғам мен мемлекет тарапынан білдірілген 

Бірлік пен жасампаздықтың 25 жылы
ЖАҢА КӘСІБИ СТАНДАРТЖАҢА КӘСІБИ СТАНДАРТ

жоғары сенімді ақтауларына ақ жол тіледі.
Департаменттің тәртіптік-әкімшілік тәжірибе және 

мемлекеттік қызмет көрсету бөлімі басшысының м.а. Д. 
Тайшабай мемлекеттік қызметшілердің тәртібін реттейтін, 
жаңа Этикалық кодексінің тұсауын кесті.
Ал 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа 

енгізілген «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
қызмет туралы» Заңы аясында мемлекеттік қызметтің жаңа 
моделін жүзеге асыру мәселелері бойынша Департаменттің 
мемлекеттік қызметті өткеру бөлімі басшысының міндетін 
атқарушы Е. Степаненко сөз алды.
Ол өз баяндамасында Қазақстандағы мемлекеттік 

қызметтің мансаптық моделіне көшуді көздейтін құқықтық 
негіз аталған Заңмен айқындалғандығын, сондай-ақ осы 
моделді енгізу бірнеше тетіктерді жүзеге асыру есебінен 
қамтамасыз етілетіндігін жеткізді.
Кездесу соңында қатысушылар мен аудандық мемлекеттік 

органдарының жетекшілері бейне конференция байланыс 
арқылы, өкілетті орган өкілдеріне толғандырған сұрақтарын 
қойып, оларға тұшымды жауаптарын алды.
Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Солтүстік 

Қазақстан облысы бойынша Департаментінің 
баспасөз қызметі.

12 қаңтар күні Айыртау аудандық соты 
ғимаратында сот төрағасы Нұрлан Нұралиннің 

төрағалығымен Қазақстан Республикасының 
жаңа азаматтық процессуалды кодексін талқылау 
мақсатында дөңгелек үстел болып өтті.
Сот төрағасы өз сөзінде Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

аталмыш құжатқа қол қоюы Ұлт жоспары «100 нақты 
қадам – бәріне ортақ заманауи мемлекет» идеясын жүзеге 
асыру аясында азаматтық-құқықтық қатынастар негізінде 
маңызды оқиға болып табылады.
Нұрлан  Нұралин  жаңа  АПК  борышкер  мен 

шағымданушыны шақырмай, сот ісінің араласуынсыз-ақ 
тапсырысты өндірісте соттың қарауы жайлы талаптардың 
күшейтілгенін атап өтті.
Оған еш қарсылықсыз ақшаны қайта орнына қоюды талап 

ету немесе  борышкердің жылжымалы мүлігін кепілге алу, 
сонымен қатар алиментті, еңбек ақысын, коммуналдық 
қызмет көрсетулерге қарыздарды (жарық, телефон, жылу, 
су, т.б.) гранттарды, жәрдемақыны, жас мамандарға 
төленген көтерме жәрдемақыны, нысанды жалға алу 
жөніндегі екіжақты келісімде көрсетілген шарттарды 
орындамаған жағдайда өндіріп алу көзделеді.
Сот бұйрығы үш жұмыс күні ішінде жүктеліп, орындалушы 

құжат күшіне енеді.
АПК бір ерекшелігі сотқа дейінгі жүйелендіру жұмыстары 

мен татуластыру әдістерін қолдану. 
Кез келген сот отырысына дейінгі жағдай секілді, мұнда 

да арыздасушы тараптарға татуласулары үшін біршама 
уақыт пен мүмкіндік беріледі. Осы мақсатта соттан бөлек, 
татуластырушылар есебінде қорғаушылар мен медиатор-
лар осы процеске қатысады. 
Жаңа АПК сот отырысында дыбыс-, бейнежазбалар 

міндетті жүргізіліп отырылады. Яғни, сот отырысы кезінде 
орын алатын әрекеттердің барлығы (отырыстың басталу 
және аяқталу уақыты, тараптардың түсіндірме жұмыстары, 
олардың өзін-өзі ұстау тәртіптері, процестің жүргізілу ба-
рысы және т.б.) міндетті түрде бейнекамераға жазылып 
отырылады. Процеске қатысушы сот отырысының дыбыс-, 
бейнежазбаларының көшірмесін соттан алуға құқылы не-
месе сот отырысының жазбасын интернет-сайт арқылы 
қарауға мүмкіндігі бар.
Жаңа азаматтық процессуалды кодекс соттың сатысын 

бестен үшке дейін қысқартты. Енді шағымдар мына ретпен 
қаралатын болады: бірінші сатыдағы сот (аудандық сот) – 

Жаңа азаматтық процессуалды кодексте не айтылған?Жаңа азаматтық процессуалды кодексте не айтылған?
апелляциялық сатыдағы сот (облыстық сот) – кассациялық 
сатыдағы сот (Жоғарғы сот).
Жаңа АПК тағы бір өзгешелігі азаматтық-құқықтық 

дау-дамай мәселесінде сотта прокурордың қатынасуын 
болдырмау. Азаматтық-құқықтық қатынастар спектрі 
қазіргі таңда түрлі мәнге ие, сонымен қоса, кей жағдайда 
мемлекеттік бақылау ретінде прокурордың сот отырысына 
қатысуын талап етеді.
Біздің мемлекетіміз экономикасы дамыған елдер қатарына 

жатады. Ұлт көшбасшысының әлемдік беделі, саяси және 
азаматтық тұрақтылық, қоғамдық және ұлтаралық келісім, 
мықты демократиялық институттардың болуы, кәсіпкерлікті 
жүргізудің қарапайымдылығы, бір жүйеге келтірілген фик-
салды қызмет, нарық реформаларының сәтті іске асы-
рылуы, тәуелсіз сот жүйесі, жемқорлықпен үздіксіз күрес, 
елдің ашықтығы мен өзге мемлекеттермен достық қарым-
қатынасы Қазақстанды шетелдік инвесторлар алдында 
тартымды көрсетеді. 
Еліміздегі шетелдік инвестиция көлемі жыл сайын артып 

отыр. Қазақстанда әлемдік деңгейдегі барлық компания-
лар жұмыс жасаса, сонымен қоса отандық бизнесіміз де 
ел асып, шет мемлекеттерде қызмет жасауда. Сондықтан 
да, халықаралық процестерде шетелдік азаматтардың 
қатысуымен өтетін инвестициялық дау-дамайларды шешу 
бағыттары көрсетілген АПК бөлімі ашық экономикалық 
нарықтағы Қазақстан үшін заңды, әрі өте өзекті мәселе 
болып табылады.
Аудандық соттың судьясы Т. Бектұрсынов соттағы өкілдік 

туралы баяндама оқыды.
Судья А. Байжұманова барлық қатысушыларды сот 

шығындары түсінігі мен және құрамымен таныстырып 
өтті. 
Сот төрағасы Нұрлан Нұралиннің айтуы бойынша жаңа 

Азаматтық процессуалды кодекс қазіргі заманның барлық 
талаптарына сай келетін заманауи және уақытында 
қабылданған құқықтық құжат болып табылады.
Жаңа АПК 2014 жылы қабылданған басқа да Кодекстар-

мен бірге Ұлт жоспары «100 нақты қадам – бәріне ортақ 
заманауи мемлекет» тапсырмаларын сәтті жүргізудің 
құқықтық негізі болып табылады.
Дөңгелек үстелдің соңында жаңа Қазақстан 

Республикасының Азаматтық процессуалды кодексін  
үйренуде туындайтын мәселелер талқыланды.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.


