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Елбасы поштасынан

Астанадан Астанадан 
жеткен хатжеткен хат

  Їлгілі ауылыныѕ тўрєыны,Їлгілі ауылыныѕ тўрєыны,  ауданымыздыѕ ауданымыздыѕ 
Ќўрметті азаматы Серікбаев Есіркеп аєамыз Ќўрметті азаматы Серікбаев Есіркеп аєамыз 
еліміздіѕ бас мерекесі - Тəуелсіздік   мерекесі еліміздіѕ бас мерекесі - Тəуелсіздік   мерекесі 
ќарсаѕында Елбасымызды ќўттыќтап хат ќарсаѕында Елбасымызды ќўттыќтап хат 
жолдаєан  екен. Ќазаќстан Республикасы жолдаєан  екен. Ќазаќстан Республикасы 
Президенті Кеѕсесініѕ бастыєы Махмўт Президенті Кеѕсесініѕ бастыєы Махмўт 
Ќасымбековтен  келген  жауап  хатты Ќасымбековтен  келген  жауап  хатты 
оќырмандарєа жеткізуді жґн кґрдік. Онда оќырмандарєа жеткізуді жґн кґрдік. Онда 
былай делінген:былай делінген:

   Ќўрметті Есіркеп Серікбайўлы!   Ќўрметті Есіркеп Серікбайўлы!
Тəуелсіздік мерекесімен ќўттыќтап, Тəуелсіздік мерекесімен ќўттыќтап, 

кезекті Жолдауына ќолдау білдіріп, кезекті  Жолдауына ќолдау білдіріп, 
аќ батаѕызды беріп жазєан хатыѕыз аќ батаѕызды беріп жазєан хатыѕыз 
Мемлекет басшысы Н.Ə.Назарбаевќа Мемлекет басшысы Н.Ə.Назарбаевќа 
таныстырылды.таныстырылды.
Президент Сізге ґзініѕ алєысы мен игі Президент Сізге ґзініѕ алєысы мен игі 

тілектерін  жеткізуді тапсырды.тілектерін  жеткізуді тапсырды.
Батаѕыз ќабыл болсын, ўзаќ ґмір сїріп, Батаѕыз ќабыл болсын, ўзаќ ґмір сїріп, 

тіршіліктіѕ ќуанышы мен ќызыєына тіршіліктіѕ ќуанышы мен ќызыєына 
кенеле беріѕіз.кенеле беріѕіз.

Махмўт Ќасымбеков,Махмўт Ќасымбеков,
Ќазаќстан Республикасы Президенті Ќазаќстан Республикасы Президенті 

Кеѕсесініѕ бастыєы.Кеѕсесініѕ бастыєы.

Жаѕа жыл-алдаєы кїнге деген 
сенімді ўялататын шырайлы 
да шаттыќќа толы мереке .
Табалдырыќтан аттаєан ќой 
жылын  еѕ алдымен  Рождество 
аралдары, Жаѕа Зеландия мен 
Австралия халыќтары ќарсы 
алады екен.
Жұмыр жер бетін мекендеген адамзат 

баласына шаттық сыйлайтын Жаңа жыл 
мерекесін  байзақтықтар да  көтеріңкі көңіл 
күймен қарсы алды. Қызылды-жасылды 
шамдары жарқылдаған, әсем безендірілген 
алып шыршаның маңына топтасқан 
жұртшылықты  аудан әкімі  М. Шүкеев 
жаңажылмен құттықтады. Аудан басшысы  
өткен жылы қол жеткізген  жетістіктерге, 
сондай-ақ, Елбасының   Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауындағы  басты  

міндеттерді іске асырудың маңызына 
тоқталды.  Жаңа жылда, алдымен 
мемлекеттілігіміздің бастауы болған-Қазақ 
хандығының құрылғанына 550 жыл, Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығы, 
Конституциямыздың қабылданғанына және 
Қазақстан халықтары Ассамблеясының 
құрылғанына 20 жыл толатындығын тілге  
тиек ете келе,  ел бірлігі мен қоғамдық 
келісімді нығайту  арқылы биік белестерді 

бағындырудың маңызына тоқталды.
Салтанатты құттықтаулардан соң 

жаңажылдық шара Ғ. Мұратбаев және 
Қазақстанның 40 жылдығы  атындағы  
білім ошақтары көркемөнерпаздарының 
мерекелік концертімен өрнектелді. 
Қ а л ы ң  қ а у ы м 
ертегілер еліне де 
саяхат  жасады , 
қ ойылымда р ды 
тамашалады, Аяз 
Ата мен Ақшақар 
о р т а ғ а  шы ғып , 
д у м а н  к ө р і г і н 
қыздырды, спорттық 
ойындар ойналып, 
жеңіп шыққандар 
жүлделерге   ие 
болды.

Жаңажылдық мереке барысында 
аудан  басшысы  2 0 1 4  жылды 
қорытындылай  келе ,  әр  сала 
бойынша  үзд ік  көрсетк іштерге 
қол жеткізген бір топ азаматтарға 
номинацияларды табыс етті. 
Атап  ай т қанда ,  “Үзд і к  жыл 

қызмет керлер і - 2 0 1 4 ”  а талым 
аясында   “Үздік   жыл  мәдениет 
қы зме т к е р і ”  н омин ац и я сына 

аудандық  әл-Фараби атындағы мәдениет 
үйінің әншісі М. Көпешов, ” Үздік жыл   
дәрігері”- аталымына  аудандық орталық  
аурухананың   жандандыру  бөлімінің 
меңгерушісі  М. Мадимаров, “Мемлекеттік  
жекеменшік әріптестік-2014” - аудандық 

электр  жүйелерін  тарату мекемесінің 
бас инженері  А.Жамишжанов, ”Үздік  
жыл  спортшысы ”   жаттықтырушы 
І .Жансақалов ,  “Үздік  жыл  мұғалімі”- 
ұстаз Ү.Сүгірбекова, “Әлеуметтік бизнес 
жауапкершілігі” тіс дәрігері А.Болшыбеков, 
“Үзд і к  жыл  к ә с і п к е р і ”а талымына 
кәсіпкер  Р.Мамбетовалар ие болды. 
“Жаңажылдық безендіру” номинациясы 
бойынша жеңімпаздар болып танылған  
Байзақ ауданы бойынша мемлекеттік 
кірістер басқармасы, “Қазақтелеком” 
акционерл ік  қоғамы ,  ”Жан ”  дүкен і , 
аудандық туберкулезге қарсы күресетін 
аурухана,  аудан әкімдігі  мәдениет және 
тілдерді  дамыту  бөлімі ,  Сарыкемер 
ауылдық округі, жылжымайтын мүлікті 
т іркеу  орталығы ,   аудандық  электр 
жүйелерін  тарату мекемесі, Гагарин 
атындағы орта мектебі,  “Таза ауыл” 
жауапкершілігі  шектеулі  серіктестігі , 
“Кәусар” шағын маркет  орталығының 
ұжымдары  аудан әкімінің Алғыс хатымен 
және сыйлықтармен марапатталды.
Сағат тілі 24.00-ді соққанда көздің жауын 

алатын отшашулар  аспан төрінде түрлі 
ою-өрнектер салып, мерекешіл қауымды 
таң-тамаша етті.                    

Өз тілшіміз.

Жамбыл гидрометеорология  
орталыєыныѕ  ҚАҢТАР  айына 

болжамы

ЖАЅА ЖЫЛДЫЌ ШЫРША ШАТТЫЄЫ

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

«Жаѕа  жыл»  мереке с і 
ќарсаѕында  «Нўр  Отан» 
партиясыныѕ  «Кедергісіз 
к е л е ш е к »  ж о б а с ы 
а я сында  партия  Бай з а ќ 
ауд а н ды ќ  фи л и а лыныѕ 
ўйымдастыруымен  аудан 
о р т а л ы є ы  С а р ы к е м е р 
а у ы л ы н д а  т ў р а т ы н 
м ї м к і н д і г і  ш е к т е у л і 
И г е н б а й  К ə у с ə р  ж ə н е 
Б а йн а з а р о в  Б е р е ке т т і ѕ 
їйлеріне партия аудандыќ 
филиалыныѕ консультанты 
Əлібек  Мырзабеков  жəне 
а у д а н д ы ќ  ф и л и а л д ы ѕ 
е с е п  ж ə н е  с т а т и с т и к а 
б ґ л і м і н і ѕ  м е ѕ г е р уш і с і 
Ќалдыбай  Кусемисовтер 
барып ,  олардыѕ  тўрмыс -
тіршілігімен танысып, Жаѕа 
жыл мерекесімен ќўттыќтап,  

«Кедергісіз келешек» жобасы аясында

МЇМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ 
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«Кедергісіз келешек» жобасы аясында«Кедергісіз келешек» жобасы аясында

Поздравление 
акима района  М. Шукеева 

с Рождеством Христовым
У в а ж а е м ы е  п р а в о с л а в н ы е !

Сердечно поздравляю православных христиан 
с большим и светлым праздником-Рождеством 
Христовым !
Рождество вселяет веру, душевную радость и чистоту. 

Этот светлый праздник озаряет жизнь миллионов 
людей светом надежды и любви , учит проявлять 
милосердие и заботу по отношению к ближнему , 
помогает стать гуманнее и справедливее . 
В нашей стране сложилось одинаково уважительное 

отношение ко всем религиям , призывающим человека 
к добру и милосердию , состраданию и любви .
Православие-одна из самых многочисленных 

конфессий . Русская православная церковь вносит 
большой вклад в укрепление мира и согласия 
в нашем обществе ,  развитие благотворног о 
диалога между государством и религиозными 
объединениями .
. Вместе с представителями других конфессий 

православное духовенство и миряне приумножают 
богат ства с траны ,  укрепляют духовно сть и 
терпимость в нашем обществе .
Рождество приносит радость в дома миллионов 

людей . Это время благотворительности и милосердия , 
искреннего внимания ко всем , кто нуждается в 
помощи и заботе . 
Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев 

неоднократно подчеркивал , что главное достояние 
Казахстана -это сплочённость и согласие нашего 
многонационального народа , формирующие основу 
казахстанской государственности ,  являющиеся 
залогом её стабильности . 
В канун Рождества как никогда ясно осознаёшь , 

что мир и покой на родной земле зависят от 
нас самих . Только вместе , объединив усилия , мы 
сохраним  благополучие в нашей стране , сделаем 
её ещё богаче и красивее . 
Дорогие соотечественники ! Поздравляю всех с 

Рождеством Христовым ! Желаю Вам , крепкого 
здоровья , мира , спокойствия и благополучия !

А.Алимжанов,
Ќазаќстан  Республикасы  ќоршаєан  ортаны  ќорєау министрлігі 

«Казгидромет»  шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы республикалыќ 
мемлекеттік  кəсіпорны  Жамбыл  облысы  бойынша  филиалыныѕ 
директоры.

Ауаныѕ орташа айлыќ температурасы 4-14 оС аяз болады деп кїтіледі.
Бірінші онкїндікте ауаныѕ температурасы тїнде 11-16 оС аяздан, кей жерлерде 

21 оС аяздан 6-11 оС аязєа дейін, кїндіз 6-11 оС аяздан, кей жерлерде 4 оС жылыєа 
дейін ауытќиды.
Екінші онкїндіктіѕ бірінші жартысында ауаныѕ температурасы тїнде 6-11 

оС аяз, кей жерлерде 16 оС аяз,  кїндіз 1-6 оС аяз, кей жерлерде 4 оС жылы болуы 
ыќтимал. Ары ќарай ауа температурасы – тїнде 22-27 оС аязєа, кей жерлерде 
32-37 оС аязєа дейін, кїндіз 16-21 оС аязєа, кей жерлерде 26 оС аязєа дейін 
тґмендейді.
Їшінші онкїндікте ауаныѕ температурасы тїнде 8-13 оС аязєа, кей жерлерде 

18-23 оС аязєа дейін, кїндіз 2-7 оС аязєа, кей жерлерде 12 оС аязєа дейін 
біртіндеп жоєарылайды. Ары ќарай – ауа температурасы тїнде 13-18 оС аязєа, 
кей жерлерде 23-28 оС аязєа дейін, кїндіз 7-12 оС аязєа, кей жерлерде 17 оС аязєа 
дейін тґмендейді. 
Жауын–шашынныѕ айлыќ мґлшері ќалыпты мґлшерден тґмен  (мґлшері: 

9-42 мм) кїтіледі.
Екінші онкїндіктіѕ ортасында жəне їшінші онкїндіктіѕ екінші 

жартысында кей жерлерде ќар жауады.
Бірінші онкїндіктіѕ басында жəне ортасында, їшінші онкїндіктіѕ екінші 

жартысында кей жерлерде тўман кїтіледі.
Екінші онкїндіктіѕ ортасында кей жерлерде  кґктайєаќ болады.

партия аудандыќ филиалыныѕ 
атынан  балаларєа  киімдер 
мен Жаѕа жылдыќ сыйлыќтар 
табыстады. 

« Д е н с а у л ы є ы н а 
бай л а нысты  мїмк і н д і г і 
шектеул і  азаматтардыѕ 
ґ м і р  с ї р у  с а п а с ы н 
арттыруєа  баєытталєан 
«Кедергісіз келешек» жобасы 
шеѕберінде  ауданымызда 
мїгедек   жандарєа  арнап 
Жаѕа  жыл  ќ а р са ѕын д а 
əлеуметтік кґмек кґрсету 
б о й ы н ш а  і с - ш а р а л а р 
ўйымдастырылуда .  Ќазаќ 
халќы ќашан да біреуге ќол 
ўшын беруге, жəрдемдесуге 
дайын тўрады. Сол игілікті 
ў л ы  д ə ст ї р і м і з  ə л і  д е 
ў м ыты л м а й  жа л є а с ы н 
табуда», - дейді  аудандыќ 
п а р т и я  ф и л и а л ы н ы ѕ 
к о н с у л ь т а н т ы  Ə л і б е к 
Мырзабеков.



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»13 6   қаңтар   2015  жыл

Т.Папиев,
аудандық ардагерлер кеңесінің баспасөз хатшысы.

Жуырда Жаңатұрмыс ауылдық округінде аудандық 
ардагерлер кеңесінің кезекті мәжілісі болып өтті. Барлығы 
7 ауылдық округтен бастауыш ұйымдарының төрағалары 
қатысқан келелі кеңесте сөз алған Жаңатұрмыс ауылдық 
округінің әкімі Қ.Шалбаев қариялармен бірлесе атқарған 
жұмыстар жайында баяндады.
Қайрат Шалбайұлы бүгінгі баянды тірліктің негізін 

қалаушы қазыналы қариялар қай уақытта болмасын 
қоғамдық  өмірге  белсене  араласып  келе  жатқанын 
ауызға  алып ,  жастарды  патриоттық  тәрбиелеудегі 
ардагер қауымның рөлі ерекше екендігіне тоқталды. 
Сонымен қатар, Елбасының биылғы жылғы «Нұрлы 
жол –болашаққа бастар жол» атты Жолдауы тұрғындар 
тарапынан қолдауға ие болып жатқандығын, әсіресе ата-
апалардың басты құжатқа ризашылығы шексіз екендігін 
айтып жеткізді.
Келесі  кезекте  сөзге  шыққан  Тегістік  ауылының 

бастауыш ұйымы төрағасы Ә.Досболов, Ақшолақ ауылы 
бастауыш ұйымының төрағасы Ә.Ақшабаевтар жасалған 
жұмыс  нәтижелерімен  таныстырды .  Ал,  аудандық 
ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары К.Беспаев 
аталмыш  ауылдарда  әлі де  болса  қолға алынбаған 
ауқымды проблемаларды тілге тиек етті. Атап айтар 
болсақ, жастарға дұрыс жол сілтеу, оларға бақылауды 
күшейту, ұл-қыздардың бос уақытын тиімді пайдалануға 
жағдай жасау, әжелер алқасын құрып, қыз-келіншектерге 
қажетті кеңес беру шараларын жүзеге асыру қажеттігін 
сөз еткен Камал Беспаев бұл істе ауылдық округ әкімі 
мен ардагерлерге жүктелер міндеттің де ауыр екендігін 
атап өтті.
Мұнан соң аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы 

Р.Шәметов сөз алып, бірлескен істе береке болатындығын, 
әсіресе бар күш-жігерімізді алдағы Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына арнау керектігін,  тазалыққа көңіл бөлу, 
мектеппен тығыз байланыс жасау, ескерткіштердің 
айналасын абаттандыру т.б. көкейкесті мәселелерде біріге 
жұмыс жасауға шақырды.
Сонымен қатар, жиын барысында Жаңатұрмыс ауылдық 

округі бастауыш ұйымының төрағасы Қ.Аюбаевтың 
денсаулығына байланысты қызметінен босатылатындығы 
да хабарланып, оның орнына Арынов Асан ақсақал 
тағайындалды. Ардагерлер тарапынан жаңа төрағаның 
жаңа  жылдағы  әрбір  бастамаларына  сәттіліктер 
айтылды.

МƏУЛІТ  МЇБƏРАК 
БОЛСЫН!

Рамиз  Азизов,
“Байзаќ баба” мешітініѕ бас имамы.

“Мəуліт” сґзі араб тілінен аударєанда «туылєан» деген 
маєынаны білдіреді. Яєни пайєамбарымыз (с.є.с.) ћижра 
жыл  санауы  бойынша  Рабиїл-аууəл  айыныѕ  12-сi, 
дїйсенбi кїнi дїниеге келген. Ќўран Кəрімде Алла таєала 
ґзініѕ соѕєы Елшісі жайында: «Біз сені бїкіл əлемге 
рахым етіп ќана жібердік» деген еді («Əнбия» сїресі, 
107-аят). Ал бўл аќиќатты пайєамбарымыз Мўхаммед 
(с.є.с.) бір хадисінде былай деп кґрсетеді: «Мен кґркем 
мінезді кемеліне келтіру їшін жіберілдім».
Мəуліт  –  бїкіл  əлем  ынтыєа  кїткен  Мўхаммед 

пайєамбарымыздыѕ (с.є.с.)дїние есігін ашќан кїні. Бўл 
ерекше мереке болєандыќтан, ќазіргі таѕда бўл мейрам 
кґптеген мўсылман елдерінде Египетте, Тїркияда, 
Пəкістанда, Їндістанда жəне кґптеген араб елдерінде 
кеѕінен атап ґтіледі.
Алла таєала «Ахзаб» сїресініѕ 56-аятында: «Əлбетте 

Алла да, Оныѕ періштелері де пайєамбарєа (Мўхаммедке) 
салауат (дўєасын) айтады. Ей, мїминдер! Сендер де 
Оєан (Алла елшісі Мўхаммедке) салауат жəне сəлем 
жолдаѕдар» деп бўйырады. Демек, Алланыѕ Ґзі де,  
періштелері де пайєамбарєа  арнап салауат айтады. 
Пайєамбарымыз (с.є.с.) бір хадисінде: «Наєыз сараѕ – 
жанында атым аталєан кезде, маєан салауат оќымаєан» 
деген.
Алланыѕ елшісі  адамзат баласына Алланы танытып, 

аќ пен ќараны, дїние мен аќыретті, тозаќ пен жўмаќты 
айыра  кґрсетіп ,  адамдыќтыѕ  асыл  ќасиеттері  мен 
ќўндылыќтарын їйреткен де ол еді. Жəне бір хадисте 
пайєамбарымыз (с.є.с.): «Кімде-кім маєан бір рет салауат 
айтса, Алла таєала оєан он салауат айтады ћəм он кїнəсі 
кешіріліп, дəрежесі он есе кґтерілмек» дейді. Расында 
пайєамбарымызєа салауат айтќан сайын Алла бізге он рет 
салауат айтады ћəм он кїнəмізді кешіріп, дəрежемізді он 
есе кґтере тїседі екен. Мысалы, Жалалуддин əс – Суюти 
(р.х.): «Бір їйде немесе мешітте пайєабарымызєа (с.є.с.) 
мəуліт оќылса, сол їйдіѕ немесе мешіттіѕ адамдарын 
періштелер орап алады. Олардыѕ барлыєына Аллаћтыѕ 
рахметі болады. Себебі, періштелер пайєамбарымызєа 
(с.є.с.) мəуліт оќылєаны їшін ол адамдарєа салауат 
айтып  тўрар» десе ,  Жїнайд  Баєдади :  «Кімде-кім 
пайєамбарымыздыѕ (с.є.с.) мəулітіне ќатысып, оны 
ўлыќтаса, ол шынында да иманды» деген. Ислам єўламасы 
əл-Хафиз əс-Суюти ґзініѕ пəтуа кітабында: «Мəуліт дўрыс. 
Ґйткені, халыќтыѕ басы ќосылады, ќасиетті Ќўраннан 
аят оќылады, пайєамбарымыз туылєанда болєан оќиєалар 
мен пайєамбарлыќ туралы жеткен əѕгімелер уаєыздалады, 
ысырапќа жол берілмей дастархан жа йып, ас беріледі, 
пайєамбарымыз ќўрметтеледі, бірін-бірі ќўттыќтап, 
ќуанышпен таралады» деген екен.
Адамзаттыѕ асылы, пайєам барлардыѕ сўлтаны Мўхаммед 

(с.є.с.) 632 жылы бўл дїниемен ќоштасып, мəѕгілік  
сапарєа аттанды. Арада ќаншама єасыр ґтсе де їмметініѕ 
пайєамбарына  деген  саєынышы  жыл  сайын  артып 
келеді. Мəулітті атап  тойлаудаєы басты маќсат – сїйікті 
пайєамбарымыздыѕ (с.є.с.) єибратќа толы ґмір жолы мен 
ґнегелі істерін еске алып, Аллаћќа мадаќ, Мўхаммед (с.є.с.) 
пайєамбарєа салауат айту, жастарды  отансїйгіштікке, 
адамгершілікке , ата-ананы ќўрметтеуге жəне тїрлі 
теріс əдеттерден саќтануєа шаќыру болып табылады. 
Ауданымыздыѕ барлыќ имандылыќ ордаларында Мəуліт 
мерекесі кеѕінен аталып ґтілуде, ќайырымдылыќ шаралары   
ўйымдастырылып, игілікті істер ќолєа алынуда.

Маңызды 
мəселеге арналды

(Соѕы. Басы 10,11,12-беттерде).

1 5 .  О .БАЙДАУЛЕТОВ ,  САЗТЕРЕК 
АУЫЛДЫЌ ОКРУГІНІЅ ƏКІМІ.
Сазтерек ауылдыќ округіне ќарасты їш (Абай, 

Аќтґбе, Жаѕасаз) елді мекен бар. Осы елді 
мекендерде 305 аула, 1761 тўрєын бар.
Ауылдыќ округ аумаєында бір орта мектеп, 

екі бастауыш мектеп, Абай ауылында дəрігерлік 
амбулатория, «Айгґлек» бала баќшасы, Абай 
ауылдыќ клубы жəне кітапхана бар. Осы аталєан 
мекемелер ауылдыќ округке ќызмет етуде.

2014 жылы «Ґѕірлерді дамыту» баєдарламасы 
бойынша Республикалыќ трансферттен 1374 
мыѕ теѕге ќаражат бґлініп, ауылдаєы ќариялар 
мен ќауымдастыќ мїшелерімен бірлесе отырып 
Абай ауылыныѕ Сармыќ жəне Жаѕасаз кґшелерін 
жарыќтандыруєа 505,24 мыѕ теѕге, Сармыќ 
жəне Жаѕасаз кґшелерін аєымдаєы жґндеуге 
568,76 мыѕ теѕге, Абай, Аќтґбе, Жаѕасаз елді 
мекендеріндегі кездейсоќ кїл – ќоќыс тазалауєа 
300,0 мыѕ теѕгені бґлуге бірауыздан келістік. 
Осы жўмыстарды арнайы веб порталєа беріп, 
жеѕімпаздармен келісім шартќа тўрып жўмыстар 
істелінді .  Осы  ќаражаттардан  їнемделген 
ќаражат жарыќтандырудан 5200 теѕге, жол 
жґндеуден 118,800 мыѕ теѕге, ќоќыс тазалаудан 
52 мыѕ теѕге барлыєы 176,0 мыѕ теѕге ќаражат 
ќыркїйек айында ќайтадан веб порталєа берілді. 
Аќтґбе ауылындаєы мектепке баратын жол жəне 
Ќарабаќыр кґшесіне аудандыќ бюджеттен ќаражат 
бґлініп тас жол тґселінді.
Ауылдыќ округте 305 аула бар. Оныѕ 257 ауласы 

мал ўстайды. 2013 жылы мемлекеттен берілетін 18 
жасќа дейінгі балалар жəрдемаќысын 47 отбасы 
алады, оныѕ ішінде 4 отбасы атаулы əлеуметтік 
кґмек алады.
Ауылдыќ округте 624 орындыќ 1 типтік мектеп, 

2 бастауыш мектеп бар. Осы мектептерде 322 
оќушы білім алуда. Абай орта мектебіне Аќтґбе, 
Жаѕасаз, Кґлќайнар елді мекендерінен 63 оќушы 
тасымалданады. Аќтґбе бастауыш мектебіне 
бюджеттен 6,5 миллион теѕге бґлініп, мектептіѕ 
тґбесі толыєымен ауыстырылды, есігініѕ алдына 
брусчатка тґселініп, сыртын əрлеу жўмыстары 
жїргізілуде.

“Жасыл  ел” баєдарламасы  бойынша  округ  
аумаєында  5  га  алма  аєашы  отырєызылєан  
осы  алма баќтыѕ айналасына  ќараєаштар 
отырєызылып кїтіліп бапталуда.

 Округ  аумаєында  шаєын  кəсіпкерлік  негізінен  
ауылда  магазиндер  жўмыс  істеуде.  Абай аулында 
4,  Аќтґбе аулында 1 сауда нїктесі бар. Барлыєы  
салыќ  комитетінде  тіркелген
Ауылдаєы  шаруа  ќожалыќтарыныѕ  2014  

жылєы  еккен  егістігі  мен  алынєан  ґнімдері:
Кїздік бидай  570,3 т. Жаздыќ арпа 589,55 т, 

жїгері 10 т, баќша 5 т, кґп жылдыќ шґп 593 г.
Осы   егістік  жерді  пайдалану   маќсатында 

«Бапыш-Сейсенбай» шаруа ќожалыєы мемлекеттен  
1,2  мыѕ теѕге, «Аида» шаруа ќожалыєына 2,0 жїз 
мыѕ теѕге субсидия   тґленді. Малдыѕ тўќымын 
асылдандыру маќсатында мына тґмендегі шаруа 
ќожалыќтарєа субсидия тґленді.
Ауылдыќ округ бойынша  2254 бас ірі ќара, 

15783 бас ќой-ешкі, 961 бас жылќы, 40 бас тїйе 
ќўрап отыр.   
Сазтерек  ауылдыќ  округі  бойынша    малын  

асылдандыру  маќсатында  «Бапыш-Сейсенбай»  
ш/ќ  5500  бас  ќазаќтыѕ  ќылшыќты  ќўйрыќты  
ќойын  асылдандырып  Əулие кґл тўќымды ірі 
ќара жəне ќазаќтыѕ жылќыларын асылдандырып 
ґсіруде.  «Аќша», «Дəн», «Алмаз»  шаруа 
ќожалыќтары «Сыбаєа» баєдарламасы бойынша 
несие алып, ґз істерін дамытуда.        

16. А.АМИРОВ, ТЕМІРБЕК АУЫЛДЫЌ 
ОКРУГІНІЅ ƏКІМІ. 
Темірбек ауылдыќ округі аумаєында їш (Тегістік, 

Сарыбараќ, Шахан) елдімекендер орналасќан. 
Жалпы халыќ саны -2174 адам. Ауылдыќ округ 
аумаєында екі орта мектеп, бір негізгі мектеп, бір 
бала баќша бір АДА, бір ФАП, бір ФП жəне бір 
кітапхана ауыл тўрєындарына ќызмет кґрсетуде. 
Ќазіргі таѕда барлыќ мекемелер жылы ќыстыќ 
отындары толыќ жеткілікті.

 Ауылдыќ  округке  «Ґѕірлерді  дамыту» 
баєдарламасына сəйкес, 2014 жылы 2,8 млн. теѕге 
ќаражат бґлінген. 

1. Бґлінген ќаражаттыѕ 880 мыѕ теѕгесі ауылдыќ 
округке ќарасты Тегістік ауылыѕыѕ Сарманќўл 
кґшесі, Сарыбараќ ауылыныѕ Ќарсаќбаев кґшесі 
жəне Шахан ауылы бойынша Мəтімќўл кґшелеріне 
тїнгі жарыќ ќондырєылары орнатылды.

2. Ауылдыќ округ аумаєында орналасќан  Шахан, 
Сарыбараќ жəне Тегістік ауылдарыныѕ тазалыќ 
яєни, кїл – ќоќыс шыєару жўмыстарына 562 мыѕ 
теѕге ќаражат жўмсалып, кїл – ќоќыстар тиісті 
орындарєа тасымалданып сыртќа шыєарылды.

3. Жол жґндеу жўмыстары бойынша Шахан 
ауылыныѕ К.Əзірбаев кґшесіне тас жол салынып, 
оєан 645 мыѕ теѕге ќаражат жўмсалып, тас жол 
салынып бґлінген ќаражат толыєымен игерілді.
Ауылдыќ  округке  «Ґѕірлерді  дамыту» 

баєдарламасы аясында 2015 жылы 2,52 миллион 
теѕге ќаражат бґлу жоспарланєан. Бўл бґлінген 
ќаражатќа ауылдыќ округке ќарасты Шахан 
ауылында орналасќан М.Əуезов орта мектебініѕ  
сыртќы абаттандыру жўмыстарына жоспарланып, 
ќазіргі таѕда жобалыќ сметалыќ ќўжаттары 
дайындалып тиісті мекемеге ґткізілген.
Ауылдыќ округтегі тўрмысы тґмен отбасылардыѕ 

əлеуметік жаєдайы зерделенін, округ бойынша  45 
отбасына 18 жасќа дейінгі мемлекеттік жəрдемаќы, 
1 отбасына əлеуметтік кґмек жəне 3 отбасы 
«Ґрлеу» баєдарламасы аясында жəрдемаќыларын 
алып отыр. Сонымен ќатар їш отбасы «Жўмыспен 
ќамту -2020» баєдарламасы бойынша аудандыќ 
жўмыспен ќамту орталыєы арќылы 3 миллион 
теѕгеден несие  алып, бїгінгі таѕда ол ќаражатќа 
мал сатып алып ґз істерін дамытуда. 
Ауылдыќ округ аумаєында 82 шаруа ќожалыєы  

тіркелген. Олар негізінен егін шаруашылыєымен 
айналысып, 24-і мал ґсіруде. Сонымен ќатар 
ауылдыќ округке ќарасты їш елді мекендерде 
дербес шот бойынша 375 отбасы тіркелген. 
Ауылдыќ округ бойынша шаруа ќожалыќтар 
мен ауыл тўрєындары 1800- бас МІЌ , 466 – бас 
жылќы, 685 -  бас тїйе  жəне 16700 - бас ќой-ешкі 
малын ґсіруде.
Темірбек ауылдыќ округі бойынша сарып 

ауруыныѕ алдын алу маќсатында округке ќарасты 
ауыл тўрєындарыныѕ, шаруа ќожалыќтардыѕ 
жəне малды ауылдардыѕ малдарынан жекелеп 
лабораториялыќ  тексеруге  ќан  алынып , 
тексерілген. Тексеру барысыныѕ ќорытындысына  
сəйкес, оѕ нəтиже кґрсеткен 131 бас ќой жəне 
3 бас сиыр малдары жойылды. Сонымен ќатар, 
ауыл тўрєындарына, шаруашылыќ басшыларына 

ауру малдыѕ белгілері білініп жатќан жаєдайда 
ауылдыѕ мал дəрігеріне айтулары керек екендігі 
жəне ауру малдан адамєа жўєуы туралы тїсінік 
беріліп, саќтыќ шараларын ќолданулары керектігі 
ескертілген. Егін шаруашылыєымен айналысќан 
шаруа ќожалыќ иелері биылєы жылы еккен 
ґнімдері їшін субсидияларын толыќ алды.
Ауылдыќ округініѕ əкімі аппараты бойынша 

2014 жылєы   орындалуєа  тиісті  жоєарєы 
органдардыѕ кесімдері мен аудан əкімдігініѕ 
баќылауєа алынєан ќаулыларына сəйкес, округ 
бойынша атќарылєан жўмыстар жґнінде аудан 
əкімі аппаратына, аудандыќ мəслихатќа жəне 
тиісті мекемелерге барлыќ мəліметтер уаќтылы 
тапсырылды, жəне заѕды тўлєалармен жеке 
тўлєалардан келіп тїскен ґтініштермен арыз 
шаєымдарєа уаќтылы жауабы беріліп толыєымен 
орындалды.
Ќазаќстан  Республикасыныѕ  «Жарнама 

туралы» Заѕына  сəйкес ,  ауылдыќ  округ 
аумаєында орналастырылєан кґрнекі (жарнама) 
їгіт ќўралдарыныѕ ереже талаптарына сай 
жаѕєыртылып орналастырылєан. 
Ауылдыќ округ бойынша жер, мїлік салыќтары 

толыќ 100 пайыз жиналып, тиісті мекемеге 
ґткізілді.

1 7 .  Ќ .ШАЛБАЕВ ,  ЖАЅАТЎРМЫС 
АУЫЛДЫЌ ОКРУГІНІЅ ƏКІМІ. 
Ауылдыќ округ бойынша барлыќ аула саны - 

615, тўрєындар саны 4140. 
Ауылдыќ округ аумаєында ірілендірілген 

1-Аманкелді шаруа ќожалыєы, 232- ўсаќ шаруа 
ќожалыќтары бар.1-əскери бґлімше.1-Аќшолаќ 
темір жол станциясы, 1-Ќайнар разъезді, 2-мўнай 
базасы жəне 1 ќўрылысы аяќталуєа жаќын 
мўнай базасы,   1-Тараз орман кəсіпорыны, 
1-Байзаќ орман шаруашылыєы,1-Аманкелді 
су пайдаланушылар кооперативі,1-байланыс 
бґлімшесі ,1- АТС станциясы бар. 5-жанар-жаєар 
май станциясы, 16-ќоєамдыќ тамаќтандыру орны, 
38-азыќ тїлік сататын  сауда дїкендері бар.
Білім  беру  саласы  бойынша  5 мектеп : 

Аманкелді, Жаѕатўрмыс, Аќшолаќ, Королевка 
жəне Тегістік бастауыш мектептері жўмыс 
істейді. Аманкелді орта мектебіне жеке тўлєа 
Ґміралиев Расылхан Ќайнар жəне Тегістік 
ауылдарынан 46 оќушыларды  тасымалдайды 
жəне тасымалдауєа 890000 мыѕ теѕге ќаржы 
аударылды .  Бўл  оќушыларды  тасымалдау 
ќаражаты аудандыќ бюджеттен ќарастырылєан.
Ауылдыќ  2  кітапхана  бар ,  Аманкелді 

кітапханасында  – 9925 кітап ќоры болса, 
Аќшолаќ ауылдыќ кітапханасында – 5445 кітап 
ќоры бар.                               

1 ќазаќша кїрестен жəне їстел теннисінен 
спорттыќ їйірме жўмыс істеп тўр, бўл їйірмеге 
Кґкбастау,  Тґрекелді ,  Жібек  жолы  жəне 
Жаѕатўрмыс ауылдарынан жасґспірімдер келіп 
кїнделікті ќатысуда. 
Округта 2 мектепте жабыќ спорт зал жəне əрбір 

ауылдарда футбол ойнайтын ашыќ алаѕдар бар. 
Сонымен ќатар 1 – Кґкбастау кґкпар командасы 
бар. Олар аудандыќ кґкпар командасыныѕ 
намысын ќорєайтын осы ауылдыѕ жігіттері. 
Денсаулыќ саќтау саласы бойынша 1 жанўялыќ 

дəрігерлік емханасы, 4 фельдшерлік тірегі жəне 
əскери бґлімшеде 1 санитарлыќ пункт бар. Жалпы 
округ бойынша 2013 жылы 98 сəби дїниеге келсе, 
2014 жылы 110 сəби дїниеге келді. Былтырєымен 
салыстырєанда 12 сəбиге артыќ туылды.
Барлыќ жер кґлемі ішінен шаруа ќожалыєына 

бґлініп берілгені- 4786,5 га, оныѕ суармалысы 
-2520,2 га., тəлімі – 2266,32 га, шабындыќ жері 
-179 га, жайылымы - 2743 га. 2014 жылдыѕ 
кґктемінде егілген жер кґлемі - 4544 га, оныѕ 
ішінде кїздік – 650 га, арпа – 450 га, жїгері – 
200 га, картоп – 30 га, майлы даќылдар – 460 
га, жоѕышќа -2445 га,   кґкґніс - 439 га, баќша 
– 500 га, 
Мїйізді ірі ќара малдары - 1875, оныѕ ішінде: 

аналыќ басы - 1280, ќой-ешкі - 13350, оныѕ 
ішінде: аналыќ басы - 8500, жылќы - 750, оныѕ 
ішінде: аналыќ басы - 380, ќўс -10600, оныѕ 
ішінде : мекиені 8617.
Жер салыєы - жоспар бойынша  276283 теѕге, 

орындалу пайызы 109, мїлік салыєы жоспар 
бойынша 60838 теѕге орындалу пайызы 102, 
кґлік салыєы- 110 пайыз.

2014 жылєы баспасґзге жазылу барысы жоспар 
бойынша - 372, орындалєаны - 372.

2014 жылы 104 жасґспірім əскер ќатарына 
шаќырылып, соныѕ 16 жасґспірімі кетті.
Жўмысќа жарамды жўмыс жасындаєылар 

1971 адам, оныѕ ішінде белсенді халыќ -1971. 
Экономика салаларында жўмыс істейтіндері 1801, 
оныѕ ішінде: ґзін-ґзі жўмыспен ќамтылєандар 
-1006,  жўмыс  і здеуші  ґкілетті  органєа 
тіркелгендер 17 адам. Жыл бойы аќылы ќоєамдыќ 
жўмысќа тартылєандар саны 17 адам. Жастар 
тəжірибесі баєдарламасы бойынша арнаулы 
жəне жоєары білімдері бар 2 жас мамандар 6 ай 
бойы əр елді мекенде  жўмыс істеді, олардыѕ 
əрќайсысына 28900 теѕге айлыќ тґленді. Тўрмыс 
деѕгейінен тґмен отбасылар-12, округ бойынша 
34 отбасына ќайырымдылыќ кґмек кґрсетілді. 
Атап айтќанда :аќшалай, заттай,киімдей, азыќ 
–тїліктей кґмек берілді. Бір єана мысал : Ќайнар 
ауылындаєы «Отырар» кафесініѕ иесі кəсіпкер 
Жабатаева Лəззəт 1 ќазан ќарттар мен мїгедектер 
кїніне байланысты округтегі  мїгедектерге 70000 
теѕгеге кґмекке заттай, киімдей, азыќ тїліктей  
жəне 9 мамыр Жеѕіс кїні мерекесіне жыл сайын 
ардагерлер мен ардагерлердіѕ жесірлеріне баєалы 
сыйлыќтар беріп, дастархан мəзірін жасап береді.
Сонымен ќатар жыл сайын жаѕа жылда 5-10 кґп 
балалы жəне тўрмысы тґмен отбасыларыныѕ 
балаларына киімдей жəне сыйлыќтай демеушілік 
кґрсетіп отырады.

 «Он сегіз жасќа дейінгі балаларєа тґленетін 
жəрдемаќы жəне атаулы əлеуметтік кґмек» 
жəрдемаќысы   2014 жылєа:

- І-тоќсанда 66 отбасыєа, ІІ-тоќсанда 76 
отбасыєа, ІІІ-тоќсанда 65 отбасыєа, ІV-тоќсанда 
55 отбасыєа 18 жасќа дейінгі, ал атаулы əлеуметтік 
кґмек – 3 отбасыєа тґленді.

«Ґрлеу» жобасы бойынша 6 отбасы шартты 
аќшалай  кґмек  алып ,  6  адам  жўмысќа 
тартылды.
Округ  бойынша   193 - зейнеткер ,  59 -

мїгедектер,18-асыраушысынан айрылєандар, 
4-ауєан соєысына ќатысушылар ,106-кґп балалы 
аналар,оныѕ ішінде 55 -Алтын алќа, 51- Кїміс 
алќа иелері 92 – ана 18 жасќа дейінгі ґздеріне 
тиесілі зейнетаќысы мен жəрдем аќысын алып 
тўрады.

“Жасыл ел” баєдарламасы бойынша былтырєы 
жылы кґктемгі ауыл аймаќты кґріктендіру, 
кґгалдандыру жəне тазалыќ айлыєында ауылдыќ 

округ бойынша 1800 тїп əр тїрлі тал-дараќтар 
егілді.

2014 жылы«Бизнестіѕ жол картасы – 2020» 
баєдарламасы  бойынша  жол  бойы  сервистік 
ќызмет кґрсетуге “Батыс Еуропа – Батыс Ќытай” 
автомагистралі бойынан ґз кəсібін жїргізу їшін жеке 
кəсіпкерлер Ќойшыбаев Марс 180,0 млн. теѕгеге 
жəне Жабатаева Ляззат 22,5 млн. теѕгеге несие алып, 
ќўрылыстарын жїргізіп жатыр.

«Шалбай əулеті» шаруа ќожалыєы (тґраєасы 
У.Шалбаев) белгіленген бизнес-жоспары бойынша 
шаєын несие алып, ірі ќара мал басын кґбейтуде 
жəне инфраќўрылымєа кїн сəулесінен жəне желден 
электр энергиясын алатын ќондырєы орнатып, ќазіргі 
уаќытта электр жарыєын пайдаланып отыр. «Сыбаєа» 
баєдарламасы бойынша “Агронесие” корпорациясы 
арќылы (АКК) «Рахима» шаруа ќожалыєы (тґрайымы 
Р.Медеуова) 9,0 млн.теѕге несие алып, асыл тўќымды 
ірі ќара мал басын кґбейтуде.

«Алтын асыќ» баєдарламасы бойынша «Кудериев» 
жəне «Ќуат» шаруа ќожалыќтары тиісті ќўжаттарын 
ґткізіп ќойєан, бўлар да “Агронесие” корпорациясы 
арќылы  несие  алып ,  ќой  шаруашылыєымен 
айналыспаќшы.

2014 жылы «Ґѕірлерді дамыту» баєдарламасына 
сəйкес 3191000 теѕге бґлінді, атап айтќанда:

- бўл ќаражаттыѕ 1100000 мыѕ теѕгесіне Аќшолаќ 
ауылына электр желісін жїргізіп жəне трансформатор 
орнатылды. Бўл жўмысты жеке кəсіпкер «Берік» 
атќарды.

- Жеке кəсіпкер «Оралбаев» Кґкбастау ауылыныѕ 
Ќўрманбаев жəне Шалбайўлы кґшелеріне жəне 
Жібек жолы ауылыныѕ Ќонаев кґшесіне кґше 
жарыќтарын 990000 мыѕ теѕгеге жїргізді.

- Кґкбастау ауылыныѕ жаѕа 2 кґшесіне шаєал 
тґсеуге 580000 мыѕ теѕге жўмсалды. Бўл жўмысты 
жеке кəсіпкер «Əбдіќазиева» атќарды.

- Тегістік жəне Тґрекелді ауылдарына кґше 
жарыєын жїргізуге 521000 теѕге жўмсалды.
Жеке счетќа ќаржы тїсіру бойынша:
- сыртќы жарнамадан – 111,1 мыѕ теѕге;
- ґз еркімен жарнаєа ќаржы тїсірген – 3,0 мыѕ 

теѕге;
- арендадан – 46,6 мыѕ теѕге ќаржы тїсті.

18. Б .ЇКІБАЕВ ,  КҐКТАЛ  АУЫЛЫНЫЅ 
ƏКІМІ.
Ќазаќстан бїгінде экономикалыќ жаєынан жан-

жаќты жаѕєырєан іргелі , ґркениетті елдердіѕ 
ќатарына еніп отыр. Елімізді алєа бастаєан барлыќ 
жетістіктеріміздіѕ кґшбасшысы болєан тəуелсіз 
мемлекетіміздіѕ Президенті Н.Назарбаев ґзініѕ 
«Нўрлы жол -болашаќќа бастар жол» атты Ќазаќстан 
халќына Жолдауында еѕ алдымен, халыќтыѕ 
жўмысын, оныѕ əл-ауќатын жаќсартуєа баєытталєан 
əлеуметтік баєдарламаларды жїзеге асыруды кґздеп 
отыр.
Ауыл тўрєындарыныѕ балаларына білім беруде 

жəне тəрбиелеуде бір орта мектеп, бір бала баќша 
ќызмет кґрсетіп келуде, мектепте 723 оќушы болса, 
бала баќшада 180 тəрбиленушілер бар, оларєа 109 
оќытушылар мен тəрбиешілер білім беруде. 
Ауыл тўрєындарын азыќ-тїліктермен ќажетті 

тауарларды ќамтамасыз етуде 7 жеке дїкен жəне 1 
дїѕгіршек ќызмет кґрсетуде.
Ауылда 20 шаруа ќожалыєы, «Жамбыл Ќўс» ЖШС, 

Керамик шаєал ЖШС болса, халыќ денсаулыєын 
саќтауда  АДА ,  ауыл  мəдениетін  жаќсартуда 
Мəдениет їйі, зейнеткерлерге зейнетаќы, тўрмысы 
тґмен отбасыларына мемлекеттік жəрдемаќы, 
тўрєындарєа газет-журналдарды тарќатуда пошта 
торабы, ќоєамдыќ тəртіпті саќтау, ќылмыстыѕ 
алдын алуда учаскелік инспектор тірек пукті, ауыл 
тўрєындарыныѕ жеке малдарын емдеу жəне егу 
маќсатында ветеринариялыќ пункт, жастармен 
жўмыс алып баруда жастар орталыєы жўмыс 
атќаруда.
Кґктал  ауылы  ќалаєа  жаќын  болєандыќтан 

тўрєындардыѕ кґпшілігі Ауыл береке, Орталыќ 
базарларда жўмыс істеп ґздерін жўмыспен ќамтуда, 
ал кґптеген азаматтармен азаматшалар ґзбетінше 
жўмыстарда істеп табыс табуда.
Ќазіргі кїнде тўрмыс жаєдайлары тґмен 57 отбасына 

18 жасќа дейінгі балаларєа берілетін мемлекеттік 
жəрдем аќы 1 отбасына атаулы əлеуметтік жəрдем 
аќысы берілуде, «Ґрлеу» баєдарламасы бойынша 8 
адам жўмыс істеуде.

2014 жылда  Кґктал  ауылыныѕ  ОША  – да 
орналасќан 201 учаскесіндегі їйлерге газ ќўбыры 
тартылып, ќазіргі кїнде 60-65 їй кґгілдір отын 
пайдаланып отыр.
Ауылдаєы 20 шаруа ќожалыќтары дəнді даќылдар, 

кґкґністер, бау-баќшалар егіп, халыќты азыќ-
тїлікпен ќамтамасыз етуде.
Ал  «Жамбыл Ќўс» ЖШС-і фабрикасы тауыќ 

ґсірумен шўєылданып келсе, “Керамик шаєал” 
ЖШС-і шаєал тас ґндірумен шўєылдануда.
Ќазіргі кїнде ауылда 890 бас мїйізді ірі ќара, 

170 бас жылќы,  2150 бас ќой мен ешкі, «Жамбыл 
Ќўс» фабрикасындаєы ќўстарды ќосќанда 94000  
бас ќўс бар, олар бірдейлендіріліп, компьютерлік 
базаєа енгізілген. Ірі ќаралар мен жылќыєа, ќой мен 
ешкілерге сырєалар салынєан, барлыќ тїрдегі малдар 
ґз уаќытында ветеринариялыќ баќылаудан ґткізіліп, 
вакцинациялар салынєан.
Кґктал ауылыныѕ жер кґлемі 1513 га, содан 400 га 

жер ауыл шаруашылыќ жері яєни, егістік жерлер.
Ауылда 650 отбасы саны ќўралып, халыќ саны 

бїгінгі кїнге 3139 адамєа жеткен, олар тїрлі ўлт 
ґкілдері , ќазіргі кїнде бірліктіѕ туын жоєары кґтеріп, 
ынтымаќта тўрмыс жасауда.  Ауыл тўрєындарынан 
ґз уаќытында мїлік жəне жер салыќтары тїсімдері 
жиналып, оныѕ кґрсеткіші тґмендегіше болды.
Салыќтыѕ тїсу болжамы  220.0 мыѕ теѕге, наќты 

тїскені 302.4 мыѕ теѕгеге орындалды.
Кґктал ауылында облыс жəне аудан əкімдерініѕ 

тікелей  ыќпалымен  жобалыќ-сметалыќ  ќўны 
90,668 млн теѕгені ќўрайтын 25 орындыќ кїндізгі 
стационарлыќ дəрігерлік амбулаторияныѕ ќўрылысы 
аяќталып ќызметке берілді. 

2014 жылдыѕ 1 тоќсанында ґткен есеп беру 
кездесу жиналысында ауыл тўрєындары тарапынан 
бірнеше ўсыныстар келіп тїскен болатын. Осыєан 
сəйкес атќарылєан жўмыстар: Кґктал ауылын 
ауыз сумен ќамтамасыз ету жаєдайы 2015-2016 
жылы шешіледі, ал балабаќшаєа дейінгі жолды 
асфальттау 2014 жылы жоспарєа ќойылып, аяќталды. 
Ауыл аумаєындаєы ќоќыстар жойылып, «Саялы» 
балабаќшасын жылыту жїйесіне ќосу жўмысы 
бойынша проектілік-сметалыќ ќўжаты дайындалып, 
аудандыќ бюджеттік жоспарлау бґліміне ґткізілді. 
Ауылдыѕ оѕтїстік-шыєысында жалєасќан мазаратты 
ќоршау жўмыстары, ауыл аќсаќалдарыныѕ басшылыќ 
жасауымен аяќталды. 

2014 жылєа «Ґѕірлерді дамыту» баєдарламасы 
бойынша 2 416 000 теѕге ќойылєан болатын. Ол 
ауылдыѕ оѕтїстік шыєыс аумаєындаєы кґшелерімен 
«Степной, Т.Айбек» кґшелерініѕ жалєасындаєы 
кґшелерге 1 км 998 м шаєал тас тґсеуге жўмсалды.

АУЫЛ ƏКІМДЕРІ ЕСЕП БЕРУДЕ


