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«Жайлау» бағдарламасы

Кеңес барысында өңірлік және әлемдік 
нарықтардағы жағдайға байланысты ел экономика-
сы мен қаржы саласындағы ахуал қаралды.

Мемлекет басшысы халықаралық экономикадағы 
қазіргі жағымсыз құбылыстар 2007-2009 жылдардағы 
жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыстың салда-
ры екеніне тоқталды.

– Дағдарыстың көрінісі еліміздің экспорттық 
тауарларының, әсіресе соңғы жарты жылда 
құны барреліне 50 доллардан түсіп кеткен мұнай 
бағасының төмендеуінен байқалды. Ел бюджетіне 
қаражат түсімін қамтамасыз етіп отырған түсті және 
қара металлургия өнімдерінің де бағасы төмендеді. 
Сонымен қатар, Украинадағы ахуал және соған 
байланысты Ресейге қатысты санкциялар, ресейлік 
рубльдің қазіргі жағдайы ықпал етіп отыр. Сондықтан 
біз ахуалды бақылап отыруға және тиісті шаралар 
қабылдауға тиіспіз, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев өткен жыл соңында Үкіметке 
оқиғаның түрліше нұсқада өрбуінің сценарийлерін 
әзірлеуді тапсырғанын, ондағы басты міндет 
экономиканың өсім қарқынын төмендетпеу және 
негізгі әлеуметтік төлемдерді сақтау екенін еске сал-
ды.

– Бюджеттің күрт қысқаруы себепті Үкіметке оның 
бірқатар өлшемдерін қайта қарауға тура келеді. 
Біз бюджетке бір рет өзгеріс енгіздік, қажет болған 
жағдайда мұны тағы жасау керек. Барлық нәрседе 
үнемдеуге кіріскенімізді халыққа нақты түсіндіру 
керек. Тәуелсіздік жылдарында біз 700-ден астам 
мектеп және сонша аурухана салдық. Қазір жүріп 
жатқан құрылысты аяқтап, бірқатар инвестициялық 
құрылыс жобаларына қоса жаңа нысандарды 
тоқтату керек. Бұл жұмыстар дағдарыс аяқталған 
соң жалғастырылатын болады, – деді Мемлекет бас-
шысы.

Қазақстан Президенті жағдай осылай өрбитінін 
еліміздің болжағанын және жағымсыз құбылыстарды 
еңсеру үшін тиісті шаралар әзірленгенін айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда күрделі 
үрдістерді еңсеруге мүмкіндік беретін қажетті 
резервтің бәрі бар екенін атап өтті.

– Барлық қиындықтарға қарамастан, біз 2014 
жылды 4,3 пайыздық өсіммен аяқтадық. Бұл қазіргі 
жағдайда жаман көрсеткіш емес деп ойлаймын. 
Ресейдегі және Еуропадағы ахуалдың өрбуін де 
бақылап отыру қажет. Халық табысының төмендеуі, 
көрші мемлекеттердегі әлеуметтік шиеленістің 
күшеюі бізге де әсер етуі мүмкін. Біз бұған жол бер-
меуге тиіспіз. Жылдың негізгі қорытындыларын біз 
Үкіметтің кеңейтілген отырысында шығарамыз. Ол 
кезге қарай Үкіметте ахуалдың өрістеуінің барлық 
ықтимал жағдайына арналған нақты жоспар дайын 
болуы тиіс, – деді Қазақстан Президенті.  

Соңында Мемлекет басшысы ел ішіндегі маңызды 
жобаларды жүзеге асыруға бағытталған шараларды 
қаржыландырудың негізгі көздері былтырғы жылы-ақ 
айқындалғанына тоқталды.

–Үкімет пен оның әрбір мүшесі жұмыстың тиімділігі 
мен қаражаттың жұмсалуын бақылауға жауапты бо-
лады,  – деді Мемлекет басшысы.

egemen.kz.

Мемлекет басшысы елдің 
әлеуметтік-экономикалық 
даму мәселелері жөнінде 

кеңес өткізді

 Ата-баба кәсібін жалғастырып

Бақылау қатаң 
Таяу арада біздің 

қоғамымыз орасан зор 
істерді жүзеге асы-
руы тиіс, осыған орай 
Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев біздерді, 

еліміздегі «Нұр Отан» партиясының мүшелерін 
бюджеттік қаржының тиімді жұмсалуын қадағалау 
жұмысына белсене кірісуге шақырды. Бұл 
тұрғыда партиялық комиссиялардың, партиялық 
бақылаудың іс-қызметін белсендіру қажет. Жүзеге 
асырылып жатқан барлық бағдарламалар, пай-
даланылатын барлық бюджет қаржысы мемлекет 
үшін барынша тиімді болуы тиіс. 

Біз «Нұр Отан» партиясының барлық деңгейіндегі 
депутаттық фракцияларының, жергілікті жерлердегі 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық кеңестердің 
жұмысын күшейте түсуіміз қажет. Сонымен қатар, 
партияның сайлауалды тұғырнамалары бойынша 
партиялық кураторлардың және осыған сәйкес, 
сараптама топтарының іс-қызметін белсендіруге 
тиіспіз.

Бұл – үлкен жұмыс әрі үлкен жауапкершілік. Өз 

ауданымызда біз депутаттық фракцияның жаңа 
жұмыс тәртібін бекіттік, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қоғамдық кеңес отырысын өткіздік, 
мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру, 
тұрғындарға мемлекеттік қызмет көрсету, осы 
қызметтердің сапасы бойынша саяси кеңес пен са-
яси бюрода мемлекеттік органдар басшыларының 
есептерін тыңдаймыз.

Партия ұйымының қатарын тазаладық. 400-
ге таяу адам партия қатарынан шықты. «Нұр 
Отан» партиясы қатарына жаңа мүшелер ретінде, 
негізінен жастарды, шаруа қожалықтарының 
жұмысшыларын, шағын және орта бизнес өкілдерін 
қабылдаймыз.

Бұл жұмыстар зор нәтиже беруде. Бүгін біз «Нұр 
Отан» партиясы аудандық филиалының рейтинг 
бойынша облыста үздік ұйымдардың бірі деп айта 
аламыз. Ал, Өрел орта мектебінің партиялық тобы 
таяуда ШҚО-ғы 19 партия тобының ішінде екінші 
орынды иеленді.

Гүлбаршын ағажаева,
«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы 

төрағасының орынбасары. 

еліміздегі игілікті істерге арқау болған «ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» 
аҚ-ы тұрғындарымызға ауылдық жерлерде 
тұрып, мал басын көбейтіп, отбасы бюджетін 
көтерумен қатар, жергілікті жердің экономи-
касына да мол үлес қосуына мүмкіндік беріп 
отырғаны белгілі.

бұл қордан несиеге алынған қаржы мал ба-
сын өсіріп, оның өнімін тапсырып, өз кәсібін 
жүргізуге  септігін тигізуде. соның ішінде, 
«Жайлау» деп аталатын арнайы бағдарлама 
малмен айналысушы шаруа қожалықтарының 
мақсаттарын жүзеге асыруына қолайлы.

 «Мал өсірсең, қой өсір – өнімі оның көл-көсір» 
деген сөздің мағынасын Белқарағай ауылының 
тұрғыны Әмірхан Жанұзақов жастайынан мал 
шаруашылығына жақын болып өскендіктен, оның 
атасы да, кейін әкесі де қойшы болған, жақсы 
түсінеді. Ол да кеңшар таратылған уақытқа дейін 
қойшы болып жұмыс істеген. Онан соң да ол қол 
қусырып отырған емес, жеке кәсіппен айналысуға 
бел буып, ағайын-туыспен ақылдасып, 1996 жылы 
«Ақ жол» атты  шаруа қожалығын құрды.  Пайға 
тиген ауыл шетіндегі қыстақты қолға алып, мал 
шаруашылығымен айналыса бастады. 

Аталған шаруашылық мемлекеттік бағдарла-
малардың белсенді қатысушысы. 2011 жылы 
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 3 млн. теңге 

несие рәсімдеп, оған ірі-қара мал алып, оның 
басын көбейтуде. Ал 2013 жылы «Жайлау» 
мемлекеттік бағдарламасына қатысып, Малона-
рым ауылындағы «Жас Қанат» ауылшаруашылық 
құрылымынан 100 бас қой сатып алды. Бес жылға 
шақталған бастаманың шартына сәйкес, ол 3 жыл 
қатарынан 25 қозыдан қайтарып отырады, ал 5 
жыл өткен соң 100 бас қой мен 25 қозы қайтарады.  
Яғни,    қазір 100 бас саулықтан      алғандар бес 
жылдан кейін   200    қойды  қайтарады  да,   қалған    
малды  өздерінде  қалдырады.

Аталмыш бағдарлама өңірдегі мал 
шаруашылығын дамытуға,  ұсақ мал басын өсіру 
және іске асыру үшін ауыл тұрғындарына саулық 
қойды ұсыну жолымен жергілікті тұрғындарды 
еңбекпен қамтамасыз етуге бағытталған. 

-Жан-жануарды асырау оңай емес, бұл – 
табандылық пен шыдамдылықты қажет етеді. 
Жұмыстың бейнеті де, зейнеті де көп. Таңның 
атысынан күннің батысына дейін аянбай еңбек 
еткендер ғана мал шаруашылығынан көздеген 
нәтиже  алады. Үкімет ұсынған мүмкіндіктерді пай-
далану керек. Бұл ауыл тұрғындарын жұмыспен 
қамтуға, ең бастысы үйдегі отбасы мен бала-
шағаның жағдайын жақсартуға жол ашады, - дейді 
Ә.Жанұзақов.   

Бүгінде «Ақ жол» шаруа қожалығында оннан 
астам ірі-қара, екі үйір жылқы малы бар. Мал қысқы 
маусымда қыстақта, ал жазғытұрым қырдағы жай-
лауда болады. Үй жануарлары қысы-жазы  жем-
шөппен қамтамасыз етіледі. Шаруа қожалығында 
Ә.Жанұзақовқа, әр кезеңде, маусымдық 
жұмысшылар көмектеседі. Сондай-ақ, күнделікті 
шаруаға қожалық иесіне ауылдық әкімдікте еңбек 
ететін зайыбы Ақгүл қолдау көрсетіп, 9 сынып 
оқитын ұлы қолғабыс етеді.

Қой малын көбейтумен қатар, мемлекет көмегіне 
сүйенген Ә.Жанұзақов, жылқы малын да ұстап, 
жаз уақытында қымыз өндіреді. Алайда, осымен 
іскер азамат тоқтағайы тұрған жоқ. Алдағы уақытта 
ара ұстап, бал шаруашылығын да қолға алсам 
деп жоспарлап отыр. Сонымен қатар, Әмірхан 
Оқасұлы МҰТП инспекторы қызметін атқарады. 
Осындай «сегіз қырлы, бір сырлы» үлгі алар, ау-
дан ауылшаруашылығы саласын дамытуға өзіндік 
үлестерін қосып жүрген  ауыл азаматтарына 
істеріне сәттілік тілемекпіз.

Жанар Қасымханова.
сурет автордікі. 
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Тағдыры бір егіз жандар

Отан үшін жанын қиған Мұқтархан

Солардың  қатарында, менің  әкемнің  
ағасының  баласы – Мұқтархан  
Қасымханов  та  бар. 1941  жылғы  
желтоқсан   айында  Катонқарағай  
мен  Большенарым  аудандарынан  
майданға шақырылған  бір  топ  өрімдей  
жас  жігіттертің  арасында  Мұқтархан  
Қасымхановпен  бірге  Қабдрашит  Али-
пин, Кенжеғали  Көшербаев, Бошай  
Кітапбаев, Нұрахман  Балтабаев, Кәкім  
Жақыпов, Қабдрашит  Наукин  және  
басқалар  да  болды. Оларды  Алма-
тыда  жасақталып  жатқан  101-ерек-
ше  атқыштар  бригадасына  қосып, 
әскери  дайындық  жұмыстарын  Ақтөбе  
қаласында  жүргізеді. Дайындықтан  
соң,  оларды  Батыс  майданға  аттан-
дырады. Олар Зубков, Ржев  және  Не-
мидово, Рудня, Демидово, Духовшина, 
Ярцев  секілді  қалаларды  азат  етуге  
қатысады. 

Минометшілер  дивизионы  взводының  
барлаушылар  бөлімшесінің  командирі, 
сержант  Қасымханов  Мұқтархан  
Машуков, Сосков  түбіндегі  неміс  
басқыншыларымен  болған  ұрыста  
өз  міндетін  өте  жақсы  атқарған. Ол  
қауіп-қатерге  қарамастан  өз  бастама-
сымен  қарсыластардың  алғы  шебіне  
дейін  еңбектеп  барған. Нөсердей  жа-
уып тұрған  миномет  оғы  астында  
қарсыластың  оқ  жаудырған  нүктесін  
дәл  анықтаған. Оның  жанқиярлық  
әрекетінің  нәтижесінде  жаудың  екі  
пулемет  ошағының  көзі  жойылған, 
жаяу  әскерлер  аз  шығынмен  өздерінің  
міндеттерін  орындап  шыққан.

Осы  ерлігі  үшін  101-жеке  атқыштар  
бригадасы  бойынша  1943  жылғы 
13  наурыздағы №26/Н  бұйрығымен  
М.Қасымханов  «Жауынгерлік  ерлігі   
үшін»  медалімен  марапатталған. 
Бұйрыққа  бригада  командирі, полков-

ник Яковленко, штаб  бастығы, майор 
Коновалов  қол   қойған.

Мұқтархан  барлаушылар  бөлімшесінің  
командирі  ретінде  қарсыластың  
қорғанысын   жарып  шығу  кезінде  Ко-
пыльники  ауылындағы  211,3  биіктігі  
ауданында  жаудың  атыс  ұясын  дәл  
анықтайды. Оның  мәліметтері  бойынша  
ату  есептері  жасалады. Қарсыластың  
қорғаныс  шебін  бұзып-жарып  шығу  
кезінде  Қасымхановтың  білгірлікпен  
атқарған  ұмтылысының  нәтижесінде  
қыркүйектің  17-сі  мен  19-ы  аралығында  
немістердің екі  пулемет  ұясы,  үш  пуле-
мет  нүктесі  жойылады, 81мм.  миномет  
батареясы  мен  танкіге  қарсы  бір  пуш-
касы  істен  шығады.

Мұқтархан  Қасымханов өз  
мамандығын  жеттік  білетін  дивизияның  
үздік  артиллериялық  барлаушысы  деп  
танылады. Осы  ерлігі  үшін  ол  «Қызыл  
Жұлдыз»  орденімен   марапатталған.

Соғыс  жүріп  жатқан  кезде  1943  
жылы  8   ақпанда «Правда»  газетінде  
жарияланған  Шығыс  Қазақстан  об-
лысы  еңбеккерлерінің  хатына  
Катонқарағайлық  майдангерлердің  
облыстық  «Екпінді  Алтай»  газетінде   
жарияланған  жауап  хатына  қол  
қойғандар  ішінде  Мұқтархан  да  бар: 
Бошай  Кітапбаев, Қабдрашит  Алипин, 
Галиев  Ғаббас, Сүлейменов  Қапаш, 
Қасымханов  Мұқтархан,  Жақыпов  
Кәкім.

ВКП(б) мүшесі, аға  сержант  Мұқтархан  
Қасымхановтың Латвия  жерінде  

Қызыл  Тулы  90-гвардиялық  атқыштар  
дивизиясының  268-гвардиялық  
атқыштар  полкында  қиян-кескі  ұрыс  
кезінде  жаудың  «Тигр»  атты  танкісінің  
астына  бір  бума  гранатпен  түсіп  
қиратып, өзі  Отан  үшін   жанын  құрбан  
етеді. Оның  бұл  ерлігіне  куә  болған  
жауынгер  достары  Қабдрашит  Алипин, 
Бошай  Кітапбаев, Мұзафар  Әлімбаев,  
Кәкен  Әбенов, Қаржаубай  Жарқынбеков, 
Мұқатай  Жұрмұханбетов  соғыстан  
кейін  баспасөз  беттерінде, Жеңістің 50, 
60  жылдығына  арналған  кітаптарда  
бірнеше  рет  жазды. Олардың  айтуын-
ша, Мұқтархан  Қасымханов  осы  ерлігі  
үшін  Совет  Одағының  Батыры  атағына  
ұсынылып, дәл  сол  тұста  101-брига-
да  таратылып, Мұқтарханның  ерлігі  де, 
атағы  да  аяқсыз  қалыпты.

Сол  кезде  Қазақ  ССР-і, Шығыс  
Қазақстан  облысы, Катонқарағай  
ауданындағы, Березовка  ауылындағы  
Буденный  ұжымшарында тұратын  
шешесі  Бишіге  мынадай  қара  қағаз  
келген: «Ст.сержант  Касымканов  Мух-
тар – уроженец  Катон-Карагайского  
района, Восточно-Казахстанской  об-
ласти  в  бою  за  Социалистическую  
Родину, верный  воинской  присяге,  про-
явив  героиство и мужество  был  убит  

13  августа  1944  года. Похоронен  700  
метров  западнее  винзавода Бауского  
уезда, Будбергской  волости».

Мұқтарханның  майдандас  досы, 
қазіргі  көзі  тірі  Қазақстанның  халық  жа-
зушысы  Мұзафар  Әлімбаев  (Алтайлық  
Қасымханов  Мұқтархан  рухына  мадақ)  
деп  «ҚаҺармандық»  атты  өлеңінде  
былай  деп  жазады:

Ел  аспаны  тұрған   шақта  түнеріп,
Майданға  өрен  өзі  аттанған  тіленіп.
Асатын  не  ақиқатты  айғақтан,
Жойқындықпен  «Жолбарысты» 
                                            жайратқан.
«Жолбарыс»- фашистердің  «Тигр»  
                                                   танкісі,
Мерт  болды, Ер, жау  танкісін  
                                               жапырды.
«Қайран, Отан!» - жан  лебізі  ақырғы,
Иә, достар, мәңгі  тірі  Мұқтархан!
Мұқтарханның  ерлігін  көзімен  көрген  

қанды  көйлек  достары  жүректері  
қан  жылап  еске  алады. «Біз  жара-
лы, мүгедек  болсақ  та, жауды  жеңіп, 
үйге  аман  келіп, балалы-шағалы  бо-
лып, ғұмыр  кештік. Армансызбыз! Жал-
құйрығы  келте  кеткен  Мұқтархандай  
Батыр  досымыздың  ерлік  өлімі  атау-
сыз,  ұмытылып  қалғаны  өкінішті»  дейді  
жасы  тоқсаннан  асқан, Социалистік  
Еңбек  Ері, қарт  майдангер  Бошай  
Кітапбаев  атамыз.

Майдан  даласында  ерлікпен  
жан  қиған  Мұқтархан  Қасымханов  
ағамыздың  ерлігін  елге  жеткізген 
(«Біздің  Мұқтархан  ер  еді»,Ерлік-
Дастан, Құраст. Ж. Қызыров, А, 2010, 
57-бет), ( «101-дегі  қанды  көйлек  до-
стар», «Айта-айта  Алтайды, Бошай  ата  
да  қартайды»,Өскемен, 2012, 166-бет) 
Бошай  атамызға  алғысымызды  айта  
отырып, Ұлы  Жеңістің  70  жылдығына  
аман-есен  жетіңіз  деп  тілейміз.

Мұқтархан  секілді  оқ  пен  оттың  ара-
сында  Отан  үшін  жанын  құрбан  етіп, 
немесе  қаңғырған  жау  оғынан  ажал  
тауып  хабар-ошарсыз  жоғалғандар  
қаншама  десеңізші?..

         
  Қайырды  НАЗЫРБАЕВ,

жазушы,                                                                                                      
Астана қаласы.                                                                                

Суретте: аға  сержант  
Мұқтархан  Қасымханов.

Ұлы  Жеңістің  70  жылдығы  қарсаңында

Калинин  майданы. 8 февраль  
1943 жыл. 1746  далалық почта.19-
бөлім. Асығыс, міне  аттандық.

Екінші  дүниежүзілік  соғыс  2195  күнге (6  жыл)созылды. 
Соғысқа  61  мемлекет  қатысты. Бұл  әлем  халқының  80  
пайзы. Соғыста  32  млн.  адам өлді, жараланғандар  саны – 
35  млн. Соғысқа  шақырылғандардың  саны  110 млн. адам. 
Өз  жерінде  соғыс  қимылдары  болмаса да  біздің  респу-
бликамыз  өз  халқының  12  пайызын  құрбандыққа  берген.
Соның  ішінде  Шығыс  Қазақстан  облысындағы  Больше-
нарым ауданынан – 2957, Катонқарағай  ауданынан – 1908  
адам  соғыс  даласынан  үйіне  қайтпай  қалған.

Еліміздің кең-
байтақ дала-

сында  заман-
нан орын теуіп,  

бір атаның ұлда-
рындай бірлігі жа-

расқан түрлі ұлт өкіл-
дері айтулы мерекелерде  ғана бас 
қосып қана қоймай, сонымен қатар,  
бір шаңырақ құрып, бір  тағдырмен  
өмір сүріп жатқандары да аз емес-ті. 
Ұлтаралық келісім мен бейбітшіліктің 
шынайы үлгісі ретінде үлкеннарындық 
Исабаевтар отбасын айтуға болады. 
Интернационалдық  жұптың  отба-
сын  құрғандарына бүгінде азды-көпті 
отыз жыл толып отыр. Олар бізбен  
өздерінің   отбасылық құпияларымен  
бөлісуге  қуана келісті. 

Үлкен Нарын ауылында Исабаевтар 
шаңырағы үлгілі отбасылардың бірі. 
Олардың үйі  үнемі тыныштық, жайлылық 
пен молшылыққа толы. Өзінің болашақ 
зайыбы Светланамен Болат ауылдық 
саябақта орналасқан жазғы би алаңында 
танысыпты. Кеңестік заманда жазғы би 
алаңдарында жастарға арналған әртүрлі 
мәдени шаралар өткізілетін еді. Мінеки, 
дәл осындай кездердің бірінде әскер 
қатарынан жаңа ғана оралған  сымбатты 
жас жігіт өз тағдырын кезіктірді. Алайда, 
екі  жас     мектеп қабырғасынан бері 
бір-бірімен таныс еді. Екеуі де Ленин 
атындағы орта мектепте  білім алған. 
Ата-аналары әуел бастан олардың  
қарым-қатынастарына қарсылық 
білдірмеген.   Керісінше, кейін жастардың  
отбасын  құрғандарына шын ниеттерімен 
қуаныпты.     

Светлана Исабаева мен жұбайы Бо-
лат  екеуі Үлкен Нарын ауылының ту-
малары. Оның әкесі, бүгінде марқұм 
болған  Виктор Николаевич Кузнецов,  
өмір бойы «Қазақстанның 40 жылдығы» 
кеңшарында реттеуші-шебер болып 
еңбек еткен. Светлананың айтуынша, 
әкесі ауылға танымал, беделді адам 
болған. Анасы – Раиса Васильевна Куз-
нецова ауылдық кеңесінде кассир болып 
жұмыс істеген. Бүгінде ол кісі зейнет де-
малысында. 

Болат Исабаев та еңбек адамдарының 
отбасынан шыққан. Олар отбасын-
да 8 ағайынды болып өсті. Әкесі Әбу 
Биғазыұлы Исабаев  - мал емгері, анасы 

Қазиза Құсайынқызы наубайханашы бо-
лып еңбек еткен. 

-Ата-аналарымыз  біздің түсіністікпен 
қарады. Олар бізге үнемі қолдау көр-
сететін. Мен  өзіме немесе отбасымызға  
қатысты айтылған бірде-бір сын сөзді  
естіген емеспін. Отбастарымыз ылғи да 
бірлік пен татулықта өмір сүрді. Барлық 
айтулы мерекелерді  бірге    қарсы алып, 
атап өтеміз, - дейді Светлана. 

Шаңырақтың қожайыны  Бо-
лат,  міне,  сегізінші жыл қатарынан 
омарташылықпен айналысып келеді. 
Оның айтуынша, сәтті ауа-райында жаз 
маусымдарында айтарлықтай бал алы-
нады екен. Ал, негізінде оның ұнататын 
әуесқой ісі   - балық аулау. Приморскіде 
Сергей Шамардин есімді  кәсіпкердің 
қоластында балықшы болып жұмыс 
істеген. Ол жерде біраз жылдар еңбек 
етіп, кейін денсаулығына байланысты  
жұмыстан босауына тура келіпті. 

- Жалпы, біз отбасымызбен және 
жора-жолдастарымызбен бірге жаз 
мезгілінде табиғат аясына серуенге 
шығып, демалуды ұнатамыз. Әсіресе, 
Катонқарағай өңіріне  сапар шегеміз. Ол 
жақтың табиғаты ерекше сұлу, бізге өте 
қатты ұнайды. Қысқы уақытта Бұқтырма 
су қоймасына барып, мұздай суға шо-
мылып,  денемізді сергітуді  дәстүрге 
айналдырдық. Бұл денсаулықты 
нығайтуға  өте пайдалы. Салауатты өмір 
салтын ұстанатын жандардың біріміз, 
-дейді Болат. 

Светлана жекелей сауда-саттықпен 
айналысады. Үлкен Нарын ауылындағы 

«Бура» базарында өзінің жекеменшік са-
уда орны бар. Бұл істе ол біраз тәжірибе 
жинақтап  үлгерген адам. Биыл  саудамен 
айналысқанына   14 жыл болыпты. Әйтсе 
де, бұл  Светлананың әуел бастағы көңілі 
қалап таңдаған ісі емес. Басында ол 13 
жыл бойы ауылдық №1 балабақшада 
тәрбиеші болып қызмет жасаған. 

Исабаевтардың берік  отбасы екі ұл  мен 
екі немере тәрбиелеп, бүгінде  бақытты  
ата-әже атанып отыр.  Отбасының 
тұңғышы  Руслан 1987  жылы Өскемен 
қаласында дүниеге келген. Ол уақытта 
Исабаевтар шаңырағы қалада тұрып 
жатқан. Болат титан-магний комбинатын-
да жұмыс істесе, Светлана педучилищенің  
соңғы курсында оқыды.  Руслан Өскемен 
қаласында  полиция мектебін тәмамдап, 
бүгінде тоғыз жылдық еңбек тәжірибесі 
бар аудандық ІІБ қызметкері.  Өз отбасы 
бар. Айта кетерлік жайт, Исабаевтардың 
үлкен ұлының тағдыры ата-анасының  
тағдырына ұқсас. Ол да орыс қызына 
үйленіп, отбасын құрды.  Сүйікті жары 
Анастасия екеуі Рамиль мен Алина 
есімді балаларын тәрбиелеп  отыр. Бо-
лат пен Светлананың  кенже ұлы Евгений  
(ата-анасы Женя деп атайды), бүгінде 
Алматы қаласында заңгер мамандығын 
игеруде. Колледжді  бітірген соң, міндетті 
түрде жоғарғы оқу орындарында оқуын 
жалғастыруды көздеп отыр. 

Балалары ер жетіп,  жеке отбасын 
құруына, оқу оқуына бар мүмкіндікті жа-
сап отырған ата-ана ретінде олар үнемі  
мызғымас берік достық пен татулықта. 
Осылайша, өздерінің ынтымағы 
жарасқан үлгілі отбасы екендігін көрсетіп 
отыр.  Балалары  өздеріне өмір мен 
сүйіспеншілік сыйлаған ата-аналары әр 
уақытта  мақтан тұтады. 

-Отбасының басты  міндеті балаға 
дұрыс тәрбие беру деп ойлаймын. 
Себебі, олар елдің болашағы. Мен  үшін 
балаларым мен отбасым  әрдайым 
алдыңғы кезекте.  Отбасы берік     болса, 
мемлекетіміз де біртұтас  болмақ, - деді 
сөз соңында  С.Исабаева.

Болат пен Светлана Исабаевтар 
бақытты отбасының ұйтқысы болып отыр. 

Осындай  берекесі тасыған от-
басылардың арқасында  біздің көпұлтты 
еліміз өркендеп отыр. 

Тимур СМАҒҰЛОВ.
Сурет автордікі.

-Үлкен Нарын ауылында В.И.Ленин 
атындағы орта мектептің спорт 
алаңына қарама-қарсы бос тұрған жер 
үлескесі бар, сол жерге тұрғын үй салуы-
ма бола ма?

-Бүгінгі таңда бұл жер үлескесі жеке 
меншікте тіркелген. Сондықтан сіз бұл жерге 
үй сала алмайсыз.

-Солдатово ауылындағы сумен 
қамтамасыз ету жүйелерін қалпына 
келтіру барысында ауылдағы үйлерге ау-
ызсу тартыла ма?

  -Солдатово ауылындағы сумен қамтамасыз 
ету жүйелерін қалпына келтіруге  ШҚО 
энергетика және тұрғын үй – коммуналдық 
шаруашылық Басқармасына жобалық-
сметалық құжаттарды даярлауға бюджеттік 
тапсырыс жасалды. 2016 – 2017 жылдары су-
мен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілгенде 
тұрғын үйлерге ауызсу тарту қарастырылған.

-Солдатово ауылындағы қаңырап 
тұрған көпқабатты ғимаратты қалпына 
келтіру жұмыстары жүргізілеме? 

  -Ол ғимаратты қалпына келтіру жұмыстары 
ағымдағы жылы жүргізілуге жоспарланған.

  -Аудан орталығында  жалғызбасты 
қарттар мен мүгедектерге, ардагерлерге  
тұрғын үй салынады ма?

-Мұндай санаттағы тұрғындарға, Үлкен 
Нарын ауылында 2015 жылы 27 пәтерлі 
қосқабатты тұрғын үй ғимаратының құрылысы 
басталады. Құрылыс аяқталған соң 
жалғызбасты қарттар, мүгедектер, мемлекеттік 
қызметкерлер, жас отбасылар тұрғын үймен 
қамтамасыз етілетін болады. Ол үшін олар ау-
дан әкімі атына өтініш жазу қажет.

-Аудан орталығын абаттанды-
ру мақсатындағы ағымдағы жылға 
жоспарларыңыз?

-Қазіргі таңда, Үлкен Нарын ауылында дене 
шынықтыру – сауықтандыру кешені құрылысы 
аяқталуға жақын, орталық қазандық және жылу 
беру жүйелерін қалпына келтіру жұмыстары 
жүргізілуде. Орталық саябақты абаттандыру 
бойынша жұмыстар атқарылатын болады.  

Сұраңыз-жауап береміз

15 қаңтар күні аудандық газеттің «Тікелей 
желі» айдары бойынша  тұрғындардың са-
уалдарына сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс бөлімінің басшысы Б.А. Молда-
баев  жауап берді.



(Жалғасы газеттің келесі санында)
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Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту 264200,0
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 
ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 67843,0

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 32585,0
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 12968,0
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ 
адамдарды жерлеу 70,0

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 19220,0
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 3000,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 
бөлімі 10623,0
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 
қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді жөндеу

10623,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі 4500,0

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 
қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді жөндеу

4500,0

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 241331,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі 174644,0

 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

6945,0

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 121572,0
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 30787,0
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа 
да тiлдерін дамыту 535,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 130,0
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекеме-
лерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 14675,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 
саясат бөлімі 32502,0
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті 
нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін 
қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

11864,0

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер 13529,0

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 6613,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 130,0
Ведомстволық  бағыныстағы  мемлек етт і к 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

366,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 
шынықтыру және спорт бөлімі 24260,0

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

8909,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2830,0
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде 
спорттық жарыстар өткiзу 2075,0
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық 
маңызы бар қала) құрама командаларының 
мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт 
жарыстарына қатысуы

10446,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) туризм 
бөлімі 9925,0

   2015 жылға арналған Катонқарағай ауданының бюджеті 
Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6111,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 260,0

Туристік қызметті реттеу 3294,0
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекеме-
лерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 260,0

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

96679,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы және ветеринария бөлімі 72600,0

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және 
ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

17540,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 347,0

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және 
жоюды ұйымдастыру 1300,0

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлар-
дың, жануарлардан алынатын өнімдер мен 
шикізаттың құнын иелеріне өтеу

54,0

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу 1050,0

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 52309,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 
қатынастары бөлімі 13223,0

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

13093,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 130,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және бюджеттік жоспарлау бөлімі 10856,0

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі 
шараларды іске асыру 10856,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі 10118,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс бөлімі 10118,0
Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының 
және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын 
оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 

9958,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 160,0
Көлiк және коммуникация 107065,0
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 
ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 30782,0

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, 
ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль 
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

30782,0

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

76283,0

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету 74000,0

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк 
қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру 2283,0

Басқалар 57786,0

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

18158,0

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

17868,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 290,0
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 
ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 25589,0

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

25589,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 
бөлімі 5000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органының резерві 5000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
кәсіпкерлік және өнеркәсіп  бөлімі 9039,0

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті 
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

8909,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 130,0
Борышқа қызмет көрсету 12,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 
бөлімі 12,0
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық 
бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге 
де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет 
көрсету

12,0

III. Таза бюджеттік кредиттеу 38584,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

47568,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және бюджеттік жоспарлау бөлімі 47568,0

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 
асыру үшін бюджеттік кредиттер 47568,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу 8984,0
Бюджеттік кредиттерді өтеу 8984,0
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу 8984,0
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша 
сальдо 0,0

Қаржы активтерін сатып алу 0,0
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер 0,0

V. Бюджет тапшылығы (профициті) -38584,0
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 
пайдалану) 38584,0

Қарыздар түсімі 47568,0
Мемлекеттік ішкі қарыздар  47568,0
Қарыз алу келісім-шарттары 47568,0
Қарыздарды өтеу 8984,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 
бөлімі 8984,0

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет 
алдындағы борышын өтеу 8984,0

Атауы Сомасы (мың 
теңге)

II. Шығындар 3322151,0

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 322288,0
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 
аппараты 13872,0

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 13872,0

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 94380,0
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 93799,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 581,0
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 
ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 177942,0
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 
ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер

173262,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4680,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 
бөлімі 18453,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін 
орындау және  коммуналдық меншігін басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

16173,0

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 450,0
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 
жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған 
байланысты дауларды реттеу 

1700,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 130,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және бюджеттік жоспарлау бөлімі 17641,0

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау 
жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17381,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 260,0
Қорғаныс 17710,0

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 17710,0
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 
іс-шаралар 13430,0
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы 
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 4280,0

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық-атқару қызметі 1000,0

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

1000,0

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету 1000,0

Бiлiм беру 2094025,0
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 
ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 81535,0

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының 
қызметін қамтамасыз ету 81535,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 
бөлімі 1926658,0

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6820,0

Жалпы білім беру 1800456,0
Балаларға қосымша білім беру 55217,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар 
мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және 
жеткізу

18006,0

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анала-
рының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) 
күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай 
сайынға ақшалай қаражат төлемі

17056,0

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекеме-
лерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 29103,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс бөлімі 85832,0

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 85832,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 153498,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 153498,0
Жергілікті  деңгейде халық үшін әлеуметтік 
бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 

23426,0

Жұмыспен қамту бағдарламасы 26142,0
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

22140,0

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 5208,0
Тұрғын үйге көмек көрсету 1440,0
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша 
мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына 
әлеуметтік көмек

4339,0

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 
материалдық қамтамасыз ету 1734,0
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік 
төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша 
қызметтерге ақы төлеу

913,0

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 43791,0
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдем-
ақылар 17739,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 260,0
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін 
қамтамасыз ету 2468,0

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті 
енгізу 3768,0

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемеле-
рінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 130,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 217834,0

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

80009,0

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын 
ұйымдастыру 1100,0

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен 
қамтамасыз ету 4450,0

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 40410,0
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру 2300,0

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру 4458,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммунал-
дық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды 
ұйымдастыру

11205,0

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 
қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

16086,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс бөлімі 51000,0

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту 51000,0
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 
ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 67702,0

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 33585,0
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 11768,0
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ 
адамдарды жерлеу 70,0

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 22279,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 
бөлімі 14623,0
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 
қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді жөндеу

14623,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі 4500,0
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 
қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді жөндеу

4500,0

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 225660,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі 161419,0
 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

6402,0

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 115270,0

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 24407,0
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа 
да тiлдерін дамыту 535,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 130,0

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемеле-
рінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 14675,0

   2016 жылға арналған Катонқарағай ауданының бюджеті 

(Жалғасы. Басы газеттің өткен сандарында.)



  
  

  

 4 - бет23.01.2015 жыл

Директор-редактор 

Жомарт Жақыпов

Телефондар:
Директор-редактор - 8(72-341) 2-90-60, 
Тілшілер - 2-11-53, 2-19-79.  
Бухгалтер -  2-19-96. 
Компьютер цехы (факс) - 2-14-60. 
Катондағы тілшілер қосыны - 2-13-71.
Мекенжайы: 070900, Үлкен Нарын ауы-
лы, Абылайхан көшесі, № 96 үй.
 e-mail: arai-luch@mail. ru 

Құрылтайшы: 
ШҚО Қаржы басқармасы.

Өкілетті орган: ШҚО Ішкі саясат 
басқармасы. 

Компьютерлік  беттеу 
 операторы: 

  Жайдары Нұрғазина
Газет нөмірі 

бойынша кезекші: 
Жанар Қасымханова 

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және Ақпарат министрлігінде тіркеліп,  25. 06. 2013 
жылы № 13707-Г тіркеу туралы куәлік берілген. 
Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді. Қолжазбалар 
өңделмейді және қайтарылмайды. W белгісі қойылған мақалалар жарнама ретінде жариялана-
ды. Газет «Арай»- «Луч» ЖШС-нің компьютерлік цехында теріліп, беттелді.  
Мекенжайы: 070900, Үлкен Нарын ауылы, Абылайхан көшесі, № 96 үй.
Газет “Шығыс - Ақпарат” ЖШС баспаханасында басылды. Өскемен қаласы, Космос к-сі, 6/3.
Тел: 8 (723-2)75-15-38. Жарнамалар мен хабарландырулар мәтіндерінің дұрыстығы үшін редак-
ция жауап бермейді.

Газет  сәрсенбі, жұма күндері қазақ және орыс тілдерінде шығады.
Офсетті  басылым. Көлемі 1  баспа табақ. Индексі: «Арай» 6 айға - 19313, 12 айға - 19351; 

«Луч» -  6 айға -19314    12 айға - 19352.   Нөмірдің таралымы -  3193 дана:   «Арай»-1875,  «Луч»-
1290. № 5696 тапсырыс.

  

  

2015 жылдың 29 қаңтарында сағат 11.00-
ден 12.00-ге дейін «Тікелей желі» арқылы жер қатынастары 
бөлімінің басшысы Берестенов Айдарбек Тайниғазыұлына  өз 
сауалдарыңызды 8723-41-2-11-53 (аудандық «Арай»- «Луч» 
газетінің редакциясы) жолдай аласыздар.

Сауалдарды алдын ала да 2-19-79, 2-90-60 телефондары 
арқылы жолдауға болады. 

Тікелей желі

Құрметті аудан тұрғындары!

Еске алулар 

  Байқауға қатысайық!

Байқауға әдебиетшілер, тарихшылар, журналистер, жергілікті 
өлкетанушылар, жоғары сынып оқушылары, жалпы оқырман 
қауым  қатыса алады. Талапкерлерге қойылатын шарт- байқауға 
қатысушылардың жас мөлшері 14 –тен 29 жасқа дейін және  
үміткерлер Катонқарағай ауданының аумағында тұруы керек.

Байқау төрт  аталым бойынша өткізіледі:
-« Жырым сенсің туған жер»
- «Еңбек ер атандырады»
-«Ерлік елге мұра,  ұрпаққа өнеге!» (Ұлы Отан соғысындағы 

Жеңістің 70 жылдығына)
- «Еркін тақырып»

Жанрды  талапкер өзі таңдайды. Байқауға қатысушылар 
аталған аталымдар бойынша өзі қалаған тақырыпта  көркем 
сөзбен немесе поэзия тілінде шығармасын жазып, компьютер-
мен теріп осы жылдың  25 қыркүйегіне дейін Үлкен Нарындағы 
газет редакциясына немесе Катонқарағайдағы тілшілер 
қосынына «Байқауға» деген айдармен  әкеліп берулері керек.

Әрбір материялдың көлемі 2-3 парақтан аспауы тиіс. Байқау 
жеңімпаздарын анықтаудағы басты өлшем- шығармалардың 
көркемдік  және тақырыптық ашылу деңгейі, тіл  байлығы. 
Сөйтсе де, туған жерді сүюге, жерлестеріміздің соғыстағы 
және тылдағы, бейбіт еңбектегі ерен еңбектерін паш етуге, 
ауданымыздың дамуындағы игі істерді ашып көрсетуге, ұлттық 
құндылықтарымызды-тілімізді, ділімізді, салт-дәстүрлерімізді 
сақтап  олардың қолдану аясын кеңейтуге, ел бірлігін күшейтуге 
үндейтін  шығармаларға іріктеу барысында басымдық беріледі.

Байқау қорытындысында дара шыққандарға ақшалай 
сыйлықтар мен Мадақтау парағы табысталады:

   -бірінші орынға-30 мың теңге;
   -екінші орынға -15 мың теңге;
   -үшінші орынға -10 мың теңге; 
 Теңге бағамының өзгеруіне байланысты сыйақылар мөлшері 

көбеюі де мүмкін.
Құрметті оқырмандар, жерлестер!  Мақалаларыңызды, 

суреттемелер мен очерктеріңізді, өлеңдеріңізді күтеміз!
Мекен-жайымыз: Үлкен Нарын ауылы, Абылайхан 

көшесі, №96 үй, Катонқарағай ауылы, Жампейсов көшесі, 
ауылдық әкімшіліктің ғимараты, тілшілер қосыны.

Байланыс телефондары: 872341 2-11-53, 872342 2-13-71

 «Арай»- «Луч» ЖШС жерлес ақын, Қазақстан 
Жазушылар Одағының мүшесі Төлеген Рахымжанов 

атында жыл сайынғы байқауды жариялайды.

Катонқарағай      ауылының тұрғыны 
болған асыл жар, аяулы анамыз, 
ардақты әжеміз ТАуДАНБеКо-
вА ГҮЛНАр НұрСАпАрҚызыН  
сағынышпен еске аламыз.        
Жан ана шаңыраққа болдың пана,
Жамандық ойламаушы ең ешбір жанға.
Амал не, жоқсың бүгін  бұл өмірде,
Орның қалды ойсырап ортамызда.
Болмасаң да бүгінде жанымызда,
Жарқын жүзің,  әр сөзің жадымызда.
Бұған дейін  бақытты өмір кештік,
Бәріміз де өзіңіздің арқаңызда.
Сол күндерді сағынып еске аламыз,
Келешекке де сағынумен біз барамыз.
Бір Алла дұғамызды қабыл  етіп,
Жұмақ болсын мекенің, жан анамыз!.

еске алушылар: жұбайы - Мұратбек, 

ұл-қыздары, немересі –Нұртас.

 Мейірімсіз сұм ажалдың ойламаған 
жерден жолдасымды, анамызды 
ортамыздан алып кеткеніне 40 
күн толуына орай, 29 қаңтарда 
сағат 12.00-де Катонқарағай 
ауылындағы хатымханада  құран 
бағышталып, ас беріледі. Соған 

барлық туған-туысқандарымызды, 
құда-жегжаттарымызды, достарымыз-
ды, әріптестерімізді, көршілерімізді, 
ауылдастарымызды шақырамыз және 
де барлықтарына қаралы күндерде 
қайғымызды бөлісіп, қолдау-көмектерін 
көрсеткендері үшін шын жүректен алғыс 
айтамыз.

«Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданы Со-
лоновка ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі «Малонарым ауылдық балабақшасы» МКҚК 
меңгерушісінің бос лауазмына конкурс жариялайды. 
Лауазымдық жалақысы, еңбек еткен жылдарына байла-
нысты, 65 921-ден 74 106 теңгеге дейін. 

Лауазымдық міндеттері: нормативтік құқықтық актілерге 
сәйкес мектепке дейінгі оқыту және тәрбие ұйымның (бұдан 
әрі – МДҰ) қызметін басқарады. Педагогикалық кеңеспен 
бірге белгіленген тәртіппен оқу жұмыс жоспарларын, негізгі 
(вариативті, авторлық), қосымша мектепке дейінгі білім 
беру бағдарламаларын, ішкі тәртіп ережелерін әзірлеу 
мен бекітуді ұйымдастырады. Мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты-
на сәйкес білім беру бағдарламаларының іске асырылуын 
қамтамасыз етеді, оқу-тәрбие процесі барысында білім беру 
ұйымдарының тәрбиеленушілері мен қызметкерлерінің 
денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігіне қажетті жағдайлар 
жасайды.

Білім беру ұйымын басқару құрылымын анықтайды, 
қаржылық, шаруашылық, ғылыми, әдістемелік және басқа 
да мәселелерді шешеді. Тәрбиеленушілердің контингентін 
қалыптастырады, оларды әлеуметтік қорғауды қамтамасыз 
етеді. Қоғамдық педагогикалық ұйымдар мен әдістемелік 
бірлестіктердің қызметіне ықпал етеді. Тәрбиеленушілердің 
денсаулығын сақтау мен нығайту, тамақтандыру және 
балаларға дәрігерлік қызмет көрсету үшін ұйымды қажетті 
жағдайлармен қамтамасыз етеді. Мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқыту ұйымының мүлкі мен қаражатына 
заңнамада белгіленген тәртіппен иелік етеді, жыл сайын 
құрылтайшылардан түскен қаражат пен оның жұмсалуы 
туралы есеп береді. Оқу-материалдық базаны сақтау мен 
нығайтуды, есеп жүргізуді, санитарлық-гигиеналық тәртіптің, 
еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерінің 
сақталуын қамтамасыз етеді. Жұртшылықпен, ұйымдармен, 
ата-аналармен (оларды алмастырушылармен) өзара бай-
ланысты жүзеге асырады. Педагог кадрларды және көмекші 
қызметшілерді іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, 
қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлейді. 
Кадрлардың кәсіби шеберліктерін арттыруға жағдай жа-

сайды. Белгіленген тәртіппен қызметкерлерді аттестатта-
удан өткізеді. Компьютерлік сауаттылықты, ақпараттық-
коммуникациялық құзыретті меңгерген болуы тиіс.

Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады. 
Мемлекеттік, қоғамдық және басқа да ұйымдарға мектеп-
ке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымын танытады. МДҰ-ның 
қызметі туралы қажетті есеп дайындауды және ұсынуды 
қамтамасыз етеді.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Консти-
туциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, 
"Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы", Қазақстан 
Республикасының Кодексін, Қазақстан Республикасының 
"Білім туралы", "Қазақстан Республикасындағы тілдер ту-
ралы", "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары 
туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы", "Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-
педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы" Заңдары және 
басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін 
айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді, педагогика 
мен психология негіздерін; мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандарттарын, педагогика және психология-
ны, педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін, 
экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық қызметін, еңбек 
туралы заңнаманы, еңбекті қорғауды, техника қауіпсіздігі 
және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, 
санитарлық ережелер мен нормаларды, дәрігерге дейінгі 
медициналық көмектің негіздерін.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық 
біліміболуы қажет және мектепке дейінгі ұйымдардағы 
педагогикалық жұмыс өтілі 3 жылдан кем болмауы тиіс.

Конкурсқа қажетті құжаттар (нотариалды куәландырылған 
жеке куәліктің, білім туралы құжаттың, еңбек кітапшаның 
көшірмелері, медициналық, сотты болмағандығы туралы 
анықтамалар)  конкурс өткізу туралы хабарландыру  ресми 
басылымдарда (Арай-Луч газетінде)  жарияланған  сәттен 
бастап 15 күнтізбелік күн ішінде мына мекенжайға өткізілуі  
тиіс: 070922, Катонқарағай ауданы, Солоновка ауылы, Со-
ветская көшесі, 38 үй. 

Анықтама  үшін телефон: 2-33-38, 2-33-40.

Катонқарағай №2 аудандық соты. 
Заңды мекен-жайы: 070908 Катонқарағай ауылы Абай 

көшесі 73/1 үй.
Қабылдау бөлмесінің телефоны: 8/72342/ 2 14  54.
Кеңсе телефоны: 8/72342/2-14-88.
Электрондық мекен жайы: 160218@sud.kz.
Сайт: vko.sud.kz.
Сенім телефоны: 8/72342/2-14-54.  
CALL орталық: 8/7232/560489.
Сот төрағасымен азаматтарды және заңды тұлғалардың 

өкілдерін жеке қабылдау кестесі сағат 10.00-18.00 
арылығында;

Әр айдың соңғы аптасының жұма күні «Ашық есік» 
күні деп белгіленген.

№2 аудандық сотынан телефон арқылы мәліметтер 
алу туралы:

Азаматтарды барынша ақпараттандыру, сыбайлас 
жемқорлық жағдайларына итермелейтін сот ісін жүргізуден 
тыс қатынастарды, ахуалдарды болдырмау мақсатында 

1) талап-арыздың, істің, материалдың келіп түскен күні ту-
ралы мәлімет;

2) өндіріске қабылдау немесе бас тарту күні туралы 
мәлімет; 

3) сот тыңдауы болатын  (кейінге қалдырылған) күн;
4) істі қарау нәтижесі;
5) сот актісін орындауға жолдау; 
6) сондай-ақ, сот жұмысын ұйымдастыру және сот оты-

рыстарын өткізу тәртібіне қатысты, ҚР Жоғарғы Сотының 
сайтында Сот істері бойынша анықтамалық арқылы сот 
актілерімен танысу мүмкіндігі туралы түсіндіру және  басқа 
да мәліметтер кеңсе менгерушісінің № /8-72342/ 2-14-88 те-
лефоны арқылы  беріледі. 

Сот төрағасының өкімімен телефон қоңырауларына жау-
ап беруге кеңсе меңгерушісі Ж.Труханова мен бас маман Л. 
Чаймарданова бекітілген.

Сауалнама жүргізілуде
Судьялар әдебі жөніндегі және мемлекеттік 

қызметкерлердің Ар-намыс Кодекстерінің бұзылуына, 
бюрократтық және сөзбұйдаға салу әрекеттеріне, 
әдепсіз қылыққа байланысты әрекеттерге, іске қатысушы 
тараптардың біріне артықшылық беру әрекеттеріне, сыбай-
лас жемқорлық көріністеріне жол берілмеуін қамтамасыз ету 
мақсатында тұрақты түрде жасырын сауалнама жүргізілуде. 
Сот  фойесінде сауалнама жәшігі орнатылған.

Сот кабинеті
Электрондық сот ісінің жеделдігі мен оған қолжетімділікті 

қамтамасыз ету, сондай-ақ оған азаматтардың қашықтан 
қатысу механизмін оңайлату мақсатында ҚР Жоғарғы 
Сотының ресми сайтында «Сот кабинеті» сервисі іске 
қосылған. «Сот кабинеті» сервисін пайдалану үшін сот ісіне 

қатысушы ҚР Ұлттық куәландыру электрондық цифрлық 
қолтаңбасын алуы және оны пайдаланып, «Сот кабинетінде» 
тіркеу рәсімінен өтуі тиіс. Азамат, оның өкілі немесе адвокат 
өзіне ыңғайлы кез-келген уақытта үйден, кеңседен шықпай-
ақ, Интернет желісі арқылы өтініш пен арызды электрондық 
түрде жібере алады, мемлекеттік бажды Онлайн режимінде 
төлеп, сот құжатын, сондай-ақ, істің бүкіл тарихын қарап, 
сот актісін басып шығара алады және аталған істің 
процессуалдық мерзімдерін де қарай алады.

Республикалық бюджетпен «Сот процесіне қатысушы 
адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды 
қамтамасыз ету үшін 003 бағдарламасы қарастырылған. 

Келесі шығындар өтеп беріледі:
1. Темір жол, автокөлік /таксиден басқа/ 

транспорттардың бағасы.
2. Тұрғылықты мекен-жай жалдау бағасы, қызметтік 

іссапар үшін төленетін баға бойынша және бұл шығындар 
мекемелермен, жұмыс берушімен төленбейтін жағдайда.

3. Тәуліктік, тұрғылықты мекен-жайынан басқа жерде 
тұруға мәжбүр болғанда және бұл шығындар мекемелер-
мен, жұмыс берушімен төленбейтін жағдайда.

Аталған шығындар өтелуі үшін, оларды төлеуге құзыреті 
бар мекемеге:

1. Қаулы
2. Авансылық есеп
3. Банктік есеп-шоты көрсетілген мәліметтері;
4. ЖСН ұсыну қажет. 
Қорыта келе...
Катонқарағай №2 аудандық сотында 2014 жылдың 

жұмысын қорытындылау бойынша жедел кеңес өткізілді. 
2014 жылғы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, сотпен 
19 қылмыстық, 150 азаматтық, 254 әкімшілік іс қаралып 
аяқталған. 2 қылмыстық, 2 азаматтық, 13 әкімшілік іс бой-
ынша мемлекеттік мекемелер тарапынан жеке қаулылар 
шығарылып, орындалған. 

2014 жылы аудандық, облыстық, республикалық 
басылымдарға мақалалар беріліп, әртүрлі тақырыптармен 
дөңгелек үстелдер өткізілген.

Сотта инновациялық технологияларды қолдану бойын-
ша да жұмыстар жасалған, яғни Жоғарғы Соттың ресми 
сайтындағы «Сот кабинеті» бөлігі арқылы сотқа 109 арыз 
түскен, сотқа қатысушыларды БААТЖ бағдарламасымен 
СМС жолдау арқылы шақыру қолданылады. Сот кеңсесіне 
тапсырылған талап арыздар, арыздар бойынша тіркеу тало-
нын беру қолданылуда. Қазіргі уақытта азаматтық, әкімшілік 
істер бойынша сотқа қатысушылар соттың барлық әрекеттері 
туралы хабарланып, ресми сайттан сот құжаттарын қарай 
алады.

№2 аудандық соттың баспасөз қызметі. 

Тұрғындар назарына!

Назар аударыңыз, КОНКУРС!

Ақсу ауылының 
тұрғыны болған 
Б А у ы р Ж А Н ұ Л ы 
АрМАННың қайтыс 
болғанына бір жыл то-
луына байланысты зор 
сағынышпен еске ала-
мыз.

Ажалға амал жоқ, 
оған тосқауыл болар 
қамал жоқ. Әулет орта-

сына сыйлы, замандастары арасында 
беделді ардақты ұлымыздың қазасы 
қабырғамызды қайыстырды.

Зор сеніммен қараушы едің алға сен,
Бір өзіңе күллі әлем де келмес тең.
Пешенеңе тағдыр солай жазды ма?
Сұраса да бір-ақ күнге бермес ем.

Жүрген жерде толтырушы ең ортаны,
Көңіл жай ед, сендей асыл барында.
Жарқылдаған Арманжаным, сен 
                                                жоқсың,
Кең жайылған дастарханның 
                                            басында...
Қабірің нұрлы, иманың жолдас, 

жатқан жерің жайлы болсын. 
еске алушылар: ата-анасы, 

қарындастары, туған-туысқандары. 

25 қаңтарда сағ. 12.00-де Ақсу ау-
ылында марқұмның жылдығына ас 
беріліп, құран-қатым түсіріледі.

Асқа барлық ауылдастары-
мызды, Арманның достарын, 
ағайын-туыс, құда-жекжаттарды 
шақырамыз. 

Аудан тұрғындары назарына!
2015 жылдың  қаңтар айының 26-30 аралығында «Қазақстан 

тұрғын-үй құрылыс жинақ банкі» АҚ өкілдері Катонқарағай ауданын-
да тұрғын-үй жинақ жүйесі және «2020 жылға дейін өңірлерді дамыту 
бағдарламасының» құрамына кіретін «Қолжетімді тұрғын үй - 2020» 
бағдарламасы жөнінде толық ақпарат алуға шақырады.

Сонымен қатар, 1,5 миллионға дейін  үй жөндеуге  және қалаған 
жерден үй не пәтер алуға төмен пайыздармен несие ұсынады.  

 Байланыс телефондары: Оразова Жаухар Оразқызы 8 705 280 
3727. Мұхамадиева Назерке Серікқызы 8 775 588 5505.

«Черемошка негізгі орта мектебі» КММ-не ағылшын тілі пәнінің 
мұғалімі қажет - 1 бірлік, жүктемесі - 7 сағат.

Мекен-жайы: 8(72342) 2-03-96 телефонына хабарласуға болады. 

2015 жылдың  25 қаңтарында  аудандық Мәдениет Үйінде атақты 
совет әртісі, композитор, бард, өзі шығарған әуендерінің авторы әрі 
орындаушысы Владимир Высоцкидің еске алу мәдени шарасы өтеді.
Осы шараға байланысты сағат 14-00-де дойбыдан турнир өтеді.

Сағат 18-30-да шығармашылық  кешіне арнайы  Зырян қаласынан  
қонақтар келеді. Кіру тегін.

Шығармашылық кешке шақырамыз!


