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қорықты өлкенің алтыны

Тағайындау
11 шілде күні аудан әкімі Ахметқали Нұрғожин 

аудан активіне өзінің әлеуметтік мәселелер бой-
ынша орынбасарын таныстырды. Бұл лауазымға 
конкурстық комиссиясының ұсынысы негізінде 
аудан әкімінің 2016 жылдың 23 маусымындағы 
өкімімен Қалиқан Дильдар Қалиқанұлы 
тағайындалды. 

қалиқан Дильдар 1985 жылдың 17 қыркүйегінде 

катонқарағай ауылында дүниеге келген. 2009 жылы 
алматыдағы экономика және статистика академиясын 
менеджмент мамандығы бойынша, ал 2015 жылы – С. 
аманжолов атындағы Шығыс қазақстан мемлекеттік 
университетін юриспруденция мамандығы бойынша 
бітірген. 

2005 жылдың мамырынан 2012 жылдың қарашасы 
аралығында «Дамир» Шқ басшысы, «Үш бұлақ» ЖШС-

нің директоры болған.
2012 жылдың қарашасынан бастап – Шқо ішкі са-

ясат басқармасының бас маманы, 2013 жылдың 
қыркүйегінен – Шқо әкімінің ұйымдастырушылық, 
инспекторлық бөлімі аппаратының бас инспекторы, 
ал 2014 жылдың шілдесінен – Зайсан ауданы әкімінің 
орынбасары. 

Облыс әкімінің жұмыс сапары

12 шілдеде облыс әкімі Даниал Ахметов жұмыс сапарымен 
біздің ауданымызда болды. Ол Мемлекеттік тарихи-мәдени «Бе-
рел» мұражай-қорығында болып, қазба жұмыстарының және 
жолдардың күрделі жөндеу барысымен танысты, Катонқарағай 
мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде, денсаулық сақтау мен білім 
беру мекемелерінде, сондай-ақ, аудан орталығы Үлкен Нарындағы 
орталық қазандықта болды. 

Қорғандар құпиясы
...тікұшақ шығысқа бет алды. 

төменде орманды таулар мен жы-
ланша ирелеңдеген Бұқтырма өзені, 
сонадайдан алтайдың тәжі – басын 
қар басқан Мұзтау көрінеді. осыдан 
үш мың жылдан астам уақыт бұрын 
біздің ата-бабаларымыз оңтүстік 
алтай жерінің әсем табиғатына 
көз салып, осы жерде өмір сүруге 
бел байлаған. Берел жазығында 
олар өз ұрпақтарына бай мәдени 
мұра қалдырды, қазіргі уақытта осы 
мәдени мұраны зерттеу жұмыстары 
заманауи тарих пен ғылыми әлемге 
зор жаңалықтар әкелуде. археолог-
тар Берел қорғандарында әлі күнге 
дейін сирек кездесетін жаңалықтар 
ашуда, бұл жаңалықтар еліміздің 
ұлттық мұражайының құндылығына 
айналуда.

Мемлекеттік тарихи-мәдени «Бе-
рел» мұражай қорығы қр Үкіметінің 
2008 жылғы 4 шілдедегі №674 
қаулысымен ашылған. көшпелі  
ақсүйектердің  жерленген обала-
ры және олардан табылған ежелгі 
өнер туындыларының негізінде 
дүние жүзіне белгілі болған Берел 
қорымында зерттеу жұмыстары 
жалғастырылуда. қорым солтүстік 
–батыстан оңтүстік шығысқа қарай 
бағытталған, әртүрлі көлемдегі төрт 
қорғандар тізбегінен және жеке жер-
леу ғұрыптық кешендер топтарынан 
түзілген. қазіргі күні ерте темір және 
түркілер дәуіріне жататын 100-ге таяу 
оба бар. 

Берел қорымындағы ерте 
көшпенділер дәуірінің қорғандарынан 
табылған заттар - қыш ыдыстар, 

жебенің ұштары, ат әбзелдері 
қаратеңіз жағалауындағы скиф-
тер мәдениеті бойынша жартылай 
көшпенді мал өсірумен шұғылданған 
тайпалардың қорғандарына жатады.

екінші «Швейцария» деп 
бағаланатын алтай - еуразия Ұлы 
Даласының кіндігі болса, катонқарағай 
түркілердің төрі, алты алаштың ата 
жұрты. осыны дәлелдей түсу үшін ар-
хелогия ғылымдарының докторы Зей-
нолла Самашев  басқарған ғылыми 
экспедиция 1998 жылдан бері Берел 
қорғандарында қазба жұмыстарын 
жүргізіп, әлемдік ғылымға үлкен 
жаңалық енгізуде.  алғашқы жыл-
дарда ол құрамында ресейдің, 
Францияның, Италияның ғалымдары 
бар халықаралық экспедицияны 
басқарып келіп, №11 қорғаннан сақ 
патшасының,  онымен қатар жерлен-
ген бір әйелдің мүрделерімен қоса, 
сол күйінде сақталған он үш атты, 
алтын жапырақшалармен оралған 
әртүрлі мүсіндегі әшекейлі заттар-
ды тапқан болатын. Содан бері «Сақ 
патшаларының жазығы» аталып 
кеткен Берел қорғанында биыл да 
облыс әкімі Даниал кенжетайұлы 
ахметовтың қолдауымен  жұмыстарын 
жалғастырған археологтар елді елең 
еткізер жаңалықтардың басында 
тұр. №2 қоғанның қазба жұмыстарын 
жүргізу барысында  үлкен тереңдіктен 
көз болжамымен бір әйел адамның  
және жеті аттың сүйек қаңқалары мен 
қыштан жасалған құмыраға кезікті. 
аттардың барлығы қақ маңдайдан 
арнаулы  қарумен соғып өлтірілген.  
адам мүрдесіне жақын қойылған 
аттың басындағы жүген алтын 
жапырақшалармен әшекейленген, 

ауызында темір ауыздық бар. 
екінші атта да жүген бар.қорғаннан 
табылған тарихи жәдігерлерді өз 
көзімен көріп қайту үшін аймақ бас-
шысы Д. ахметов, оның орынбасары 
Жақсылық омар мен өзге де ресми 
адамдар тік ұшақпен арнайы ұшып 
келді. оларды мұнда аудан әкімі 
ахметқали нұрғожин мен аудандық 
мәслихаттың хатшысы Дүйсен Бра-
линов, экспедиция басшысы Зей-
нолла Самашев, «Берел тарихи-
мәдени мұражайының» директоры 
Жангелді ахмадиев қарсы алды. кел-
ген бетте Даниал кенжетайұлы 
археологтардың жұмыстарына өте 
ризашылығын білдірді, З. Самашев-
пен бірге қазылған шұңқырдың ішіне 
түсіп, одан шыққан жәдігерлерге 
жақыннан барып үңілді. Сол жер-
де тұрып осы  қорғанды ашық аспан 
астындағы мұражай 
етуді ұйғарып, оның 
қ а б ы р ғ а л а р ы н 
екі-үш метрге 
дейін кеңейтіп, та-
спен қалап, түсіп-
шығатын баспалдақ 
орнатып, төбесін 
шынымен жа-
буды ұсынды. 
Бұл жұмыстарға 
жергілікті бюджет-
тен қажетті қаржы 
бөлетін болды.

археологтардың 
сөздеріне қара-
ғанда, бұдан 150 
жыл бұрын орыс 
ғалымы радлов 
осыған қатар жатқан 
қорғанға зерт-
теу жұмыстарын 
жүргізіп, сол кездегі 
барлық  әдет-
ғұрыптарды сақтай отырып, жер-
ленген сақ патшасының және оны-
мен қатар жатқан 17 аттың мүрдесін 
тапқан екен. ал,бүгінгі табылған адам 
мүрдесі сол патшаның әйелі болуы да 
мүмкін.

№2 қорғандағы қазба жұмыстары 
әлі толығымен аяқталған жоқ. алда 
әлі де екі немесе үш жұмаға жететін 
жұмыстар бар. оның барысында 
қосымша құнды жәдігерлердің та-
былып қалатындығына З. Самашев-
пен бірге ресей ғылым академиясы 
Санк-Петербургтағы тарихи-мәдени 

академияның аға ғылыми қызметкері 
николай анатольевич Боковенко да 
үмітте. Бұл қорғанға да тонаушылар 
түскенімен, бір нәрседен қауіптеніп, 
адам мүрдесін көрден толықтай алып 
шыға алмаған. Бір сөзбен айтқанда З. 
Самашевтың басқаруындағы суретші-
археолог Ғалымжан қиясбекке, 
астана қаласындағы Ә. Марғұлан 
атындағы археологиялық ғылыми-
зерттеу институтының ғалымы ай-
дос Шотбаевқа, ШқМУ-дың алтай-
тану ғылыми-зерттеу орталығының 
жетекші ғылыми қызметкері елдос 
кариев пен тәжірибеден өтіп жүрген 
бір топ студенттерге әлі де атқарар 
жұмыстар жетерлік.

облыс әкімі Даниал кенжетайұлы 
сол күні Берел тарихи-мәдени 
мұражайының әкімшілік үйінде болып, 
ондағы мұражайдағы №11 қорғаннан 

табылған жәдігерлерді көріп, тама-
шалады. Бұдан соң археологтармен 
кеңес өткізді. 

онда  Берелдегі қазба жұмыстарынан 
түйгендерін, табылған жәдігерлердің 
біздің жас тәуелсіз қазақстанымыз 
үшін аса құнды екендігін айта келе,  
Берел қорғандары бойынша жақын 
арада, яғни, қыркүйек айының басын-
да өскеменде және «Сақ патшалары 
жазығында» өткізілетін халықаралық 
мәдени-ғылыми және танымдық ша-
раларды белгілеп, қызметкерлерге 
нақты тапсырмалар берді.



 
15.07.2016 жыл

(Соңы. Басы 1-бетте)

2 - бет

қорықты өлкенің алтыны
Жолдар мен аурухана

Әлемге әйгілі «рахман қайнарлары» 
шипажайына республикалық 
маңыздағы «өскемен – Зырян – 
катонқарағай – рахман қайнарлары» 
жолы апарады. 

2014 жылы «катонқарағай өЖУ» 
ЖШС-і мердігерлік ұйымы бұл 
жолдың 19 километрлік бөлігін 399-
шы километрден 418-ші километ-
рге дейінгі аралыққа күрделі жөндеу 

жұмыстарын бастаған, мұнда бұған 
дейін асфальт төселмеген еді. 
Жобаның жалпы құны – 2 млрд. 
885 млн. теңге болды. құрылыстың 
бірінші жылында 54,4 млн. теңге 
бөлініп игерілді, келесі жылы 799,3 
млн. теңге игерілді. ағымдағы жылы 
898,2 млн. теңге бөлінді. Сәуір, ма-
мыр, маусым айларында 190,6 млн. 
теңге игерілді. темірбек Исабаевтың 
кәсіпорнында қуатты құрылыс-жол 
техникалары, асфальт-бетон зауыты 
және еңбекке қабілетті ұжымы бар, 
жұмыстар бекітілген кестеге сәйкес 
жүргізілуде. аталмыш нысанда 70-ке 
жуық адам еңбек етеді, 34 бірлік ауыр  
техника жұмылдырылған. 

кәсіпорын директорының орын-
басары құмарбек төпелеков об-
лыс әкіміне жұмыстардың бары-
сы жайлы баяндады, құрылыс 
материалдарының сапасын анықтау 
бойынша жылжымалы зертхананы, 
аБЗ-ны көрсетті, оларға өндірістік си-
паттама берді. 

Жалпы, аудан бойынша автомо-
биль жолдарының ұзындығы 775 
километрді құрайды, олардың 227-сі 
– республикалық маңыздағы жолдар. 

...2010 жылы катонқарағайда жаңа 
типті аурухана кешені салынып, за-
манауи құралдармен жабдықталды, 
аталмыш аурухана «катонқарағай ау-
даны ауданаралық аурухана» кМқк 
орталығына айналды, оның құрамына 
22 медпункт, үш дәрігерлік амбулато-
рия және бір ПСМП кіреді. 

Мұнда отыздан астам дәрігерлер 
мен 120 орта буын медицина 
қызметкерлері амбулаторлық-
емханалық, стационарлық түрде 
білікті медициналық көмек көрсетеді.

Бұл мекемеде өңір басшысына 
емхананы, бөлімдерді аралатып 
көрсетті. Даниал кенжетайұлы ме-
дицина қызметкерлерімен және 
дәрігерлердің қабылдауына келген 
сырқаттармен әңгімелесіп, жағдайды 
сұрады. аталмыш аурухананың 
бүгінгі мәселесі – аумағы 780 шаршы 
метрді құрайтын аурухананың бос 
бөлігі. 

-Жоба бойынша мұнда жан сақтау 
бөлімі мен хирургиялық стацио-
нар орналасуы тиіс болған,- деп 
жағдайды түсіндірді бас дәрігер 
арқабек қадырбаев. –Бірақ, жоба 
2007 жылы әзірленгендіктен, одан 
бері норматив екі мәрте өзгертілді, 
біз екі мәрте оңтайландыруды ба-
стан өткердік. қазіргі уақытта 
стационарлық емес, амбулаторлық-

емханалық медициналық қызмет 
көрсету басты назарға алынған. 
оның үстіне, тұрғындар саны да 
азайды. осыған байланысты, біз 
жыл сайын төсек-орын санын шама-
мен 5 пайызға азайтуға мәжбүрміз. 
Жоба бойынша төсек-орын саны 75 
болуы тиіс, ал қазіргі уақытта тек 40 
төсек-орын бар. осының салдарынан 
ғимараттың бір бөлігі босап қалды. 
Бұл бөлікті біз, мысалы, пантымен 

емдеу мекемесін ашу үшін жалға да 
беруге әзірміз. өйткені, оның күтіміне 
шыққан шығынды ақтау қажет. Де-
генмен, біздің өңірде   мұндай 
кәсіпкерлер жоқ. 

облыс әкімі бұл мәселе жөнінде 
әлі де ойластыру қажет екендігін айт-
ты. ол бас дәрігерге сауықтандыру 
орталықтары жұмыс істейтін қытайға 
барып келуге кеңес берді, ол жақта 
адамдарды емдік шөптермен, 
олардың тамырларымен, ұмыт болған 
халық медицинасының тәсілдерімен 
емдейтіндігін ескертті. айтпақтайын, 
бұл сауықтандыру орталықтарының 
бірінде қазақ диаспорасы жұмыс 
істейді екен. Мұндай орталықты 
экологиялық таза катонқарағай 
өңірінде ұйымдастыру үшін барлық 
жағдайлар бар деді ол. 

Ұлттық парктен 
– трансшекаралық 

биосфералық резерватқа
онан соң, облыс әкімі бастаған де-

легация қазақстанның ең ірі табиғат 
қорғау кәсіпорны – катонқарағай 
мемлекеттік ұлттық табиғи 
паркіне келді. оның аумағына тек 
катонқарағай ғана емес, Зырян мен 
күршім аудандарының да біраз аумағы 
кірген. Ұлттық парк – қазақстан, ре-
сей, қытай мен Монғолия  шекарала-
рын шектестіруде. 

ол ерекше экологиялық, ғылыми, 
мәдени және рекреациондық 
құндылықтары бар, оңтүстік 
алтайдың сирек кездесетін табиғи 
кешендерін сақтау және қалпына 
келтіру мақсатында қр Үкіметінің 
арнайы қаулысымен 2001 жылдың 
17 шілдесінде құрылған.  Ұлттық 
парк қр аШМ орман шаруашылығы 
және жануарлар әлемі комитетіне 
бағынышты. МҰтП-ның қорғалатын 
аумағы 46700 гектардан астам, оның 
төрттен үш бөлігі орманды жерлерді 
құрайды. 

2014 жылдың 12 маусымында Шве-
царияда ЮнеСко-ның «адам және 
биосфера» бағдарламасы бойынша 
өткен отырыста катонқарағай МҰтП-
ны Бүкіләлемдік биосфералық резер-
ваттар жүйесіне енгізу туралы шешім 
қабылданды. Ұлттықпарктіктердің 
ресей Федерациясының катунь 
мемлекеттік биосфералық қорығымен 
тығыз шекаралық қарым-қатынасы 
жоғары мемлекеттік деңгейде «ал-
тай» трансшекаралық биосфералық 
резерватын құру туралы шешім 
қабылдауға ықпал етті, оның 

құрамына екі ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар енгізілді. 

катонқарағай мемлекеттік ұлттық 
табиғи паркі туризмді дамыту-
мен белсене шұғылдануда. Мұнда 
тоғыз туристік бағыттар ашылған. 
олар – рахман орманшылығының 
аумағындағы рекреациялық-
танымдық «ақ Берел» соқпағы, 
«озерный» туристік-экскурсиялық 
бағыты, «алтай соқпақтарымен», 
«Марал соқпақтарымен», 
«Бұландыкөл көліне» саяхаттық және 
ғылыми-танымдық бағыттары, «ти-
хое көліне», «туған өлке бойынша», 
«Берел қорғандарына» атты оқу және 
ғылыми-танымдық бағыттары.

осыдан біраз уақыт бұрын қр аШМ 
орман және аң аулау шаруашылығы 
комитетінде Сарымсақты тауына 
бағытталған тағы да бір маршрут 
ашылып бекітілді. 

Бұл туралы және басқа да 
мәселелер туралы облыс әкіміне 
ұлттық парктің бас директоры ерлан 
Мұстафин және МҰтП мамандары 
баяндады. Сондай-ақ, әкімшілік кор-
пус ауласында МҰтП-ның жұмыс 
құралдары көрсетілді. 

Ұлттық парк мамандарымен 
әңгімелескен Даниал кенжетайұлы 
өсімдіктер мен жануарлардың си-
рек кездесетін түрлері жайлы 
сұрады, сондай-ақ облыс әкімі 
МҰтП қызметкерлерін тек жергілікті 
табиғатты қорғаумен ғана шек-
телмей, қоршаған ортаға зиян 
келтірмейтіндей етіп,  қолда бар 
мүмкіндікті пайдаланып, ел бюджетін 
толықтыруға шақырды. 

-Бұл өлке құнды емдік өсімдіктерге 
бай, олардан дәрі-дәрмектер 
жасауға болады, - деді ол. –Меніңше, 
халық медицинасы да қызмет ету-
ге құқылы. табиғи емдік өсімдіктер 
қытайлықтар жылыжайларда өсірген 
емдік шөптерге қарағанда, әлдеқайда 
құнды әрі тиімді. Ұлттық парктің 
болғаны жақсы, бірақ бұл мәселеге 
ерекше көзқарас қажет. табиғатты 
игілігімізге пайдалану қажет. Мыса-
лы, бұл жерлерде еліктер өте көп. 
көптеген дамыған елдерде осыны 
пайдаланып, үлкен қаржы жасайды, 
шетелдіктердің  аңшылық құруын 
ұйымдастырады. Жалпы, сіздер 
өте зор, халыққа қажетті қызметті 
атқарып келесіздер және бұл – 
қазақстанның болашақ ұрпағына 
жасалған қамқорлық деп білемін. 

Мектеп пен қазандық

облыс әкімінің жұмыс кестесі 
бұл күні өте тығыз болды. аудан 
орталығында облыс әкімі 1970 
жылы  пайдалануға берілген  ле-
нин атындағы орта мектепте болды. 
қазіргі уақытта бұл мектепте 237 
оқушы білім алуда, 30 ұстаз еңбек 
етуде. 

Биылғы жылғы жеті түлектің бірі – 
рахым Жамалбеков аталмыш білім 
ошағын үздік деген бағамен аяқтаған. 
ҰБт тапсырудың қорытындысы бой-
ынша орташа балл бұл мектеп бой-
ынша 75 болған, бұл көрсеткіш өткен 
жылмен салыстырғанда 8 баллға 
жоғары. 

-Бұл - базалық мектеп. Жыл сай-
ын мұнда оқушыларды Бірыңғай 
Ұлттық тестілеуден өткізу жүргізіледі. 
Биылғы жылы бұл мектепте кадет 
класын ашу жоспарланып отыр. ол 
үшін қазірдің өзінде 20 өтініш түсті. 
Бірақ, ғимаратқа күрделі жөндеу 
жұмыстары қажет,- деді аудан әкімі 
ахметқали нұрғожин, өңір басшысын 
мекеменің жағдайымен таныстыра 
отырып. 

Мектеп ғимаратын аралап көрген 
облыс әкімі Даниал ахметов мек-
тепте жөндеу жұмыстарын өткізуге 
қажетті қаржы бөлінетіндігін айтты. 

онан соң, өңір басшысы аудан 
орталығы Үлкен нарындағы орталық 
қазандықта болды. қазандық өткен 
жылы салынып, пайдалануға 
берілген. Сондай-ақ, ұзындығы 4,2 
километрді құрайтын жылу жүйесі 
өзгертіп салынған. қазандықтың 
жалпы қуаттылығы – сағатына 10,4 
Гкал құрайды, мұнда төрт қазандық 
орнатылған, нысанда 15 адам жұмыс 
істейді. Балансұстаушы – нығмет 
Шаухин басқаратын «нарын Сервис» 
ЖШС. 

кәсіпорын басшысы мәлімдеген-
дей, қазандықтың қуаттылығы ау-
дан орталығын жылумен қамтуға 
толық жеткілікті, бірақ, көмірмен 
қамтамасыз ету мәселесін шешу 
қиын. Мұның мәнісі – тұрғын-үй 
коммуналдық шаруашылықтың 
қызметіне жұмсалатын шығындарды 
жабатын «нарын Сервис» ЖШС 
атқаратын құрылыс жұмыстарының 
көлемі әлдеқайда азайған, сондықтан, 
серіктестік айналымдағы меншікті 
қаржысы есебінен қазандықты қажетті 
мөлшерде көмірмен қамтамасыз ете 
алмайды. осыған байланысты, бюд-
жеттен қаржы бөлу қажет. Дегенмен, 
нысанның баланстық құнының тек 
30 пайызы ғана мемлекет иелігінде, 
қалғаны – «нарын Сервис» ЖШС-не 
қарасты. 

Даниал ахметов бұл мәселені зерт-
теуге уәде берді және техникалық-
экономикалық негіздеудің есебін 
жасауды тапсырды. Сондай-ақ, өңір 
басшысы қаржы үнемдеу мақсатында, 
орталық жылу беру жүйесіне Үлкен 
нарында өткен жылы пайдалануға 
берілген Дамитов атындағы жаңа 
мектепті қосуға бола ма деп сұрады. 
Бұл тұрғыда ұзындығы 250 метр 
болатын қосымша жылу жүйесін 
салу қажет екендігі айтылды. кез-
десу соңында облыс әкімі жобалық-

сметалық құжаттар әзірлеу жөнінде 
тапсырма берді және жылу жүйесінің 
құрылысына қаржы іздестірілетіндігін 
айтты. 

облыс әкімінің жанында оның 
орынбасары Жақсылық омар, аудан 
әкімі ахметқали нұрғожин, аудандық 
мәслихат хатшысы Дүйсен Бралинов 
және басқалар болды.

Материалды даярлағандар: 
Шамиль Багаутдинов, 

Жәнібек Қызыр.
Сурет авторлардікі. 



 
15.07.2016 жыл 3 - бет

партиялықтар есеп берді

Жыл сайын жаз айларында малдарын суы мол, 
шөбі шүйгін әрі салқын жайлауға шығарып, семіртетін 
Катонқарағай ауылының шаруа қожалықтары мен 
жекеменшік мал иелері биыл жылдағыдан екі апта кеш 
қозғалды.Биік шыңды тау арасымен өтетін жалғызаяқ ат 
жолын, ондағы «Обалы» мен «Өгіз сыймас» асуларын екі-
үш метрдей қалың қасат басып жатты. Маусымның ортасы-
нан бастап кезек-кезек жол шолуға шыққандар осы айдың 
соңында ғана «Мәметек» пен «Шыжымға» мал шығаруға 
тәуекел етті. Жылқылары мен сиырларын бірігіп бағатын 
жекеменшік мал иелері зейнеткерлер Сайлау Қисанбин, 
Сағынған Нұрмолдин, Серік Баянов, кәсіпкерлер Жүмән 
Аипов, Құмаржан Шыныбаев, Қайнар Сүлейменов, Раф-
хат Әлкенов тағы басқалар он екі, он үш сағат жол жүріп, 
қырық-елу шақырым жердегі жазғы мекендеріне әзер 
жетті.

 -Мен өзім малмен көзін ашқан малшының баласымын,-

дейді Қ. Шыныбаев. –Қанша рет жаз жайлауға 
шықсам да, дәл биылғыдай қалың қарды көрген 
емеспін.-Жылқыларды алға салып, жол басты-
рып, қалған малды артынан айдадық. Жүк артқан 
аттарды кейбір жерде қарға киіз төсеп жүргізуге 
тура келді.  Қар астындағы қорым тасқа аяқтарын 
сындырған,  қасатқа шомбып, болдырып, жолда 
қалған малдар да болды. Бір көш жүріп өткенімен, 
жол ашылып, басылмады. Кейінгілерге де 
қатқақты таңдап жаңадан  жол салуға тура келді.

Осындай көп жол бейнетімен жайлауға көтерілген 
кәсіпкерлер, малшылар - күршімдіктерден 
де қорғана жүре, малдарын жайып семіртуге 
кіріскен. Ертеректе аудандардың аумақтарын 
белгілеу кезінде бұрынғы Катонқарағай ау-
даны басшыларының жайбасарлығы мен 
ұқыпсыздығынан «Алтай» кеңшарының малшыла-
ры жазғы жайылым етіп пайдаланған көп жерлері 
көрші ауданның иелігіне өтіп кеткен. «Мәметек, 
«Шыжым»  дейтін жалпы жайлаулардың атауына 
кіретін «Шілдебай тас», «Дәрібай», «Майлыбай 
саз», «Нәзөк бастауы», «Қараала сиыр» сияқты 

мал семіртуге қолайлы телімдер иен, бос жатқанымен, 
күршімдіктер ешкімді жібермейді.

Өткен ғасырдың аяғында, сексенінші жылдарда «Алтай» 
кеңшары аудандық жол пайдалану учаскесімен бірлесіп, 
қыруар қаржы жұмсап, Тайшы дарасына дейін жол салған 
болатын. Алғашқы жылы сол жолмен доңғалақты трактор-
мен, жүргіштігі жоғары Газ-66 машинасымен малшылар 
бір-екі рет қана жарты жолға дейін мал тұзын жеткізген. 
Содан кейін ол жаққа техника табаны тиген жоқ. Еріген 
қар суымен, нөсер жаңбырмен шайылған қорым қайтадан 
жолды бітеп тастаған. Енді осы жолмен тек қана салт ат-
пен ғана жүруге болады.

Қоңыр салқын, суы да нуы да, мол жазғы жайлауда  
төрт түлік мал жақсы қоң жинауда. Қоңданған, сыртқы түгі 
жылтылдаған малдарына қарап, малшылар кешегі көрген 
жол азабын ұмытқандай...                                                                                                         

Жәнібек Қызыр.

Жайлау төсі малға толды

Маусым тақырыбы

8 шілдеде «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалы Саяси кеңесінің 
кеңейтілген отырысы өткізілді.

Форумды аша отырып, аудан әкімі, 
партияның аудандық филиалының 
төрағасы Ахметқали Нұрғожин іскерлік ба-
стама мен кәсіпкерлікті қолдау бойынша 
басым бағыттардың бірі – орта тапты құру 
деді. Бұл туралы «Қазақстан -2050» страте-
гиясы, Қазақстан халқына арнаған Жолда-
уларында,   «100 
нақты қадам» 
Ұлт Жоспары 
бағдарламалық 
қ ұ ж а т т а р ы н д а  
мемлекет бас-
шысы Нұрсұлтан 
Назарбаев атап 
өткен.

Қ а з а қ с т а н д а 
к ә с і п к е р л і к к е 
м е м л е к е т т і к 
қолдау көрсету 
бойынша бірқатар 
шаралар жүйесі 
жасалған. Шағын 
кәсіпкерлік кез-
келген мемлекет 
экономикасының 
д а м у ы н д а 
жетекші роль 
атқарады. Оның динамикасы экономикалық 
өсімге, ғылыми-техникалық прогрес-
ске, рыноктардың сапалы тауарлармен 
қамтамасыз етілуіне ықпал етеді. Мұнан 
өзге, шағын бизнес ұлттық экономика үшін 
маңызды функцияларды: тиімді бәсекелестік 
ортаға қолдау көрсетеді, қосымша жұмыс 
орындарын құрады, монополизмге қарсы 
әрекет етеді және тұтынушылық сұранысты 
кеңейтеді. 

Шағын кәсіпкерлікпен шұғылданатын 
кәсіпорындардың іс-қызметі аясын 
кеңейту тек біздің республикамыздағы 
экономикалық рынокқа оңды ықпал етіп 
қана қоймай, оның жаңа, анағұрлым сапалы 
деңгейге көтерілуіне мүмкіндік береді. 

«Нұр Отан» партиясы аудандық фили-
алы саяси-кеңесінің 2016 жылдың бірінші 
жартыжылдығында атқарған жұмыстары 

және Елбасының «Қазақстан 
жаңа жаһандық нақты аху-
алда: өсу, реформалар, 
даму» атты Жолдауындағы 
қойылған міндеттердің, 
«Қазақстан – 2050» 
стратегиясының, «Нұр 
Отан» партиясының Саяси 
Доктринасының, «Нұр Отан» 
партиясының «Қазақстан 
– 2021: бірлік, тұрақтылық, 
жасампаздық» атты сайла-
уалды бағдарламасының 
аясында алға қойған 
мақсаттары туралы 
партияның аудандық фи-
лиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Гүлбаршын 
Ағажаева есептік баяндама 
жасады. 

Онан соң, аудан әкімінің орынбасары 
Бибигүл Рақышева Елбасының «Қазақстан 
жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, рефор-
малар, даму» атты Жолдауында қойылған 
міндеттердің  «Нұр Отан» партиясының 
«Қазақстан – 2021: бірлік, тұрақтылық, 
жасампаздық» атты сайлауалды 

бағдарламасының «Орта тап – елдің жалпы 
дамуының ресурсы» бағытының орындалу 
барысы туралы мәлімдеді. 

Солоновка, Өрел, Новохайрузовка 
ауылдық округтеріндегі бастауыш партия 
ұйымдарында «Ардагерлерді ардақтайық», 
«Ұлы дала елі», «Занятость на селе», 
«Бақытты балалық» және «Кедергісіз келе-
шек» партиялық жобалардың жүзеге асыры-
луы туралы бастауыш партия ұйымдарының 
төрағалары – Айбек Байғонұсовтың, Еркін 
Көбешовтің, Лазат Мамырханованың 
ақпараттары тыңдалды. 

Қаралаған мәселелер бойынша тиісті 
шешімдер қабылданды.

Электрондық дәндік қолжазбалар 
қолданысқа енгізіледі

Аудандық мәдениет үйінде ауылшаруашылық тауар өндірушілермен 
және ауылшаруашылығы саласының мамандарымен дән сату бой-
ынша қағаз жүзінде  қолжазба берудің орнына, электронды қолжазба 
беруді енгізу туралы семинар-кеңес өткізілді.

Бұл жаңалық 
«Дән тура-
лы» ҚР Заңына 
ө з г е р і с т е р 
енгізілуіне бай-
ланысты ту-
ындап отыр. 
Өйткені, осыдан 
он жылдан астам 
бұрын енгізілген 
тәсілдер өзінің 
т и і м д і л г і н 
көрсетсе де атал-
мыш заңында 
әлдебір қарама-
қ а й ш ы л ы қ т а р 
т у ы н д а т т ы , 
нәтижесінде эле-
ваторлар құнды 
қағазға шексіз 

құмарта түсті. Яғни, 100 мың тоннаға дейін дән сақтай алатын элеватор, 
200 мың тонна дәнге қолжазба бере алатын болды, мұны бақылауға алуға 
ешқандай мүмкіндік болмады. Сондықтан да, есеп жүргізу журналдары 
өзбетімен жүргізіліп, әрбір элеваторға бақылаушы қою мүмкін емес еді. 

Сондықтан, аталмыш заңда дән сақтауға қолжазбалар элеваторлар 
үшін электронды түрде ресімделуі тиіс екендігі көрсетілген. Қазақстанда 
қазірдің өзінде дән сақтауға қолжазба берудің мемлекеттік электрондық 
реестрі құрылған, ол дәнді тасымалдаудың ашықтығын қамтамасыз етуге, 
қолда жоқ өнімге қолжазба беруге жол бермеуге бағытталған, нәтижесінде 
– дәнге берілген электронды қолжазбаға сенім артады және ол қаржылық 
құрал ретінде агроөндірістік кешенге инвестиция тартуға да қолайлы 
болмақ. 

Бұл туралы семинар-кеңесте ҚР АШМ ШҚО аумақтық инспекциясының 
мемлекеттік дән инспекциясы бөлімінің басшысы Анатолий Фролов, 
«Ақпараттық есептік орталық» АҚ Шығыс Қазақстан облыстық бөлімі 
бастығының м.а. Тұрсынхан Ергебай және ШҚО ауылшаруашылығы 
басқармасының егін шаруашылығы және жер өңдеу, тұқым және дән 
инспекциясының бөлім басшысы Әділет Төлеутаев әңгімеледі. 

Аудандық ауылшаруашылығы бөлімі-нің басшысы Рақымғали Байгере-
ев мәлімдегендей, элеваторларға дән тапсыру үшін ауылшаруашылық 
құрылымдарының  электрондық-цифрлық қолтаңбасы (ЭЦП)  болуы 
тиіс, өйткені, 23 шілдеден бастап бүкіл еліміздің аумағында тек қана 
электрондық дәндік қолжазбалар қолданысқа енгізіледі. 

Материалдарды даярлаған Шамиль Багаутдинов.
Суреттер автордікі. 

Агробизнес - 2020

Жаз айларының жауынды болуының 
арқасында шабындықтардағы шөп бітік 
шықты. Үлкен Нарын мен   Белқарағай 
ауылдық округтерінің аумағындағы 
шаруашылықтарда қазіргі уақытта 
көпжылдық шөп шабылуда. 

Ағымдағы жылдың 13 шілдесіндегі 
мәлімет бойынша 900 тонна шөп әзірленді, 
оның орташа түсімділігі гектарынан 25 
центнерді құрайды. 

Маусымның соңына дейін 159 мың тонна 
шөп әзірлеу қажет. 

Мал азығын қажетті мөлшерде даярлау 
үшін аудан шаруашылықтарында техника 
мен жанар-жағар май жеткілікті.

Өз тілшіміз.

шөп даярлау Жалғасуда
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Шағын және орта бизнес

«Сұңқар» еСігін ашты

2006 жылғы үлгідегі айналыстағы 
банкноттарды ауыстыру туралы 

Достық үйінде аудан орталығындағы 
мектептердің оқушылары үшін ка-
никул кезінде шебер-сыныптар 
ұйымдастырылған.  Мұнда этномәдени 
бірлестіктердің жетекшілері балаларға 
қолөнер бұйымдарын, ұлттық 
тағамдарды әзірлеуді үйретеді.

Новохайрузовкалық Светлана Козуб 
неміс этномәдени бірлестігін басқарады, 
ол Ресейдің Г.В. Плеханов атындағы 
экономикалық университеттің Өскемен 
филиалында сырттай оқиды. Ол 
балаларға немістің ұлттық тағамдарын 
әзірлеуді үйретуде.

-Бұрын біздің ауылымызда неміс халқы 
көп болған, сондықтан оны кейбіреулер 
«ФРГ» деп әзілдейтін,- дейді ол. –Бірақ, 
1990-шы жылдарда олардың көпшілігі 
Германияға қоныс аударды. Қазір біз 
олармен хабарласып тұрамыз, олардың 
кіші отандарын сағынып жүргендерін де 
білеміз. Ауылдастарын – қазақтарды, 
орыстарды, украиндарды сағына еске 
алады. Өйткені, олар ұзақ жылдар бойы 
барлығы осы Қазақстанның жомарт 
елінде тату-тәтті өмір сүрді. Олардың 
көпшілігі көшіп кеткендеріне 20 жылға 
таяу уақыт өтсе де, ол жақты жерсіне ал-
май жүргендерін айтады.

Осы немістер біздің ауылымыз-
да, өздерінің соңында, ұлттық салт-
дәстүрлерінен бай мәдени мұра 
қалдырды, қазіргі уақытта біз оларды 
сақтап қалуға, тіпті, арттыруға тырысуда-
мыз. Мысалы, «Ekcellent» атты неміс би 
тобын құрдық, оған мектеп кітапханашысы 
Елена Гофман жетекшілік етеді. Бұл топ 
өз өнерін биылғы жылдың 1 Мамырында, 
аудандық Достық үйінің ресми түрде ашы-
луында және Жеңіс күнінде, 11 маусым-
да Көктеректе өткен «Сабантойда» сәтті 
көрсетті. Достық үйінде біз өз күшімізбен 
неміс этноорталығының бұрышын 
жасадық, мұнда біздің халқымыздың 
тақырыптық түрде безендірілген мәдени 

және тұрмыстық заттары қойылған.
Біздің мемлекетіміздің бірегейлігі – оның 

көпұлттылығы мен зайырлылығында, ал 
бұл – әртүрлі ұлттар мәдениетін өзара 
байытуға жағдай жасайды. Балалар 
немістердің, қазақтар мен татарлардың, 
орыстардың арасындағы достық қарым-
қатынасты білулері тиіс. Осы мақсатта 
біз шебер-сыныптар өткізудеміз,- деді 
Светлана Козуб. 

Бұл кезде балалар әртүрлі тағамдардан 
дәм татып, оларға өздерінше баға беріп 
жатты, кейбіреулері әлдебір тағамның 
неден жасалғанын жазып алды. Үйлеріне 
келісімен, олар немістің бұл тағамын  
әзірлеп көретініне сенімдіміз. Осылай-
ша, біз бір-бірімізді жақынырақ танып, 
білеміз. Біз – тату-тәтті, үлкен бір отба-
сындаймыз.

-Аудан әкімі Ахметқали Нұрғожин 
біздің алдымызға Достық үйін нағыз 
қоғамдық келісім орталығы ету туралы 
міндет қойды,- дейді мекеме директо-
ры Наталья Гостеева. –Сондықтан да, 
біздің іс-қызметіміз – ұлттық мәдени 
орталықтардың және басқа да қоғамдық 
ұйымдардың, аудандағы барлық ұлттар 
мен ұлыстардың өзіндік мәдениетін, 
тілдерін жаңғырту және дамыту, олардың 
белсенді істерін бейбітшілік пен келісімді 
нығайтуға бағыттау. Ал, шебер-сынып-
тар ұйымдастыру арқылы, біз ұлттық 
мәдениет пен салт-дәстүрлерімізді наси-
хаттаймыз. 

Осыдан бір күн бұрын славян 
этномәдени бірлестігінің жетекшісі Вера 
Дягилева қуыршақтар жасау шеберлігін 
көрсеткен, ал 6 шілде – Астана күнінде, 
татар этноорталығының өкілі Ләйлә 
Ғалиева тұрмыстық заттарды әшекейлеу 
бойынша шебер-сынып өткізген.

Шамиль Багаутдинов.
Сурет автордікі. 

Астана күні қарсаңында 
«Сұңқар» жазғы сауықтандыру 
лагері ашылды.

Жиынды салтанатты түрде ла-
герь директоры Меруерт Бұқабаева 
ашты, ол Үштөбе мектебінің 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. 
Меруерттің ұсынысы бойынша, сал-
танатты шара ағылшын, қазақ және 
орыс тілдерінде жүргізілді.

Аудан әкімінің орынбасары Б. 
Рақышева балаларды демалыс 
маусымының ашылуымен құттықтап, 
оларға қызықты да көңілді демалыс 
тіледі.

Көңілді мереке Шыңғыстай орта 
мектебінің «Барыс» тобының үнді 
биімен басталды. 

Мерекелік концерт жүріп 
жатқанда, мен лагерь директорымен 
сұхбаттастым.

-Жас ерекшеліктеріне сәйкес, ла-
герьде үш топ құрдық. Олар – «Ба-
рыс», «Сұңқар», «Алау» деп атала-
ды. Балалар достасып кетті, олар  
үш маусыммен он-он күннен дем 
алады. Мектеп қабырғасындағы 
қарбалас тірліктен шаршаған 
балалар қызықты, тартымды 
ойындарға белсене қатысуда. 
Мұнда дем алған балалардың 
жақсы әсер алатындықтарына 
сенімдіміз. Сондықтан, әртүрлі ой-
ындарды, сайыстарды қамтитын 
арнайы бағдарлама жасадық. 
Балалардың қызығушылықтары 
бойынша әртүрлі үйірмелер жұмыс 
істейді. Ал, ағылшын тілін оқуға 
ниет білдірушілер үшін сабақтар 
жоспарланған,- дейді М. Бұқабаева.

Жазғы демалыс уақытында 

мұнда ШҚМК студенттерінің 
тәжірибеден өтулері үшін де жақсы 
жағдайлар жасалған. Олар – дене 

шынықтыру пәнінің мұғалімі До-
сым Толқынбаев, болашақ ұстаздар 
– Сымбат Бұқабаева мен Назира 
Ниязбекова. Тәжірибеден өтушілер 
тәрбиешілерге көмектеседі, 
балалардың тәртібі мен қауіпсіздігін 
қадағалайды. Д. Толқынбаевтың ай-
туынша, жағалауда дем алатын ар-
найы орындар әзірленген, суға шо-
мылатын жерлер белгіленген.

Тәрбиеші әрі диджей Асқар 
Кенжеғалиев дискотекалар 
ұйымдастырады. 

Медбике Екатерина Байтуф 
балалардың денсаулықтарын 
күнделікті бақылап отырады. 
Асханадағы тағамдардың сапасы да 
осы адамның жіті қадағалауында.

-Балалар тәулігіне бес рет 
тамақтанады. Ас мәзірінде ет, 
міндетті түрде табиғи шырын-
дар, салаттар және тәтті-дәмділер 
бар. Тағамдар дәмді әрі нәрлі. 
Бұл үшін біз аспаздар – Сымбат 
Құдайбергенова, Альмира Мамыр-
баева, Ләйлә Қасымхановаға рахмет 
айтамыз,- дейді Е. Байтуф.

Лагерьге болғандар поли-
ция қызметкері, балалардың 
құқықбұзушылығының алдын-
алу мақсатында жұмыс жүргізіп, 
лагерьдің аумағын бақылаушы Ас-
хат Самаевтан да көптеген қызықты 
мәліметтер тыңдай алады.

Татьяна Самойлова.
Сурет автордікі.

Біз - қазақстандықтармыз!

ДәСТҮРЛЕР МЕН ҚОЛӨНЕР 
ШЕБЕРЛЕРі 

Ұлттық Банк 
2016 жылғы 3 
қазанда 2006 
жылғы үлгідегі 
номиналы 2000, 
5000, 10000 теңге 
банкноттардың 
айналымда жүруі 
а я қ т а л а т ы н ы н 
еске салады:

Аталған күнге 
дейін бұл банк-
ноттар заңды 
төлем құралы 
болып табылады 

және Қазақстан Республикасының барлық аумағында қандай да бір 
шектеусіз төлемдер мен банктік операциялар жасау үшін қолданылады. 

2016 жылғы 4 қазаннан бастап 12 ай ішінде 2006 жылғы үлгідегі 
номиналы 2000 теңге, 5000 теңге, 10 000 теңге банкноттарды екінші 
деңгейдегі банктер мен Ұлттық Банктің филиалдары  қолданыстағы 
ақша белгілеріне айырбастайды.

2017 жылғы 4 қазаннан бастап 2020 жылғы 3 қазанға дейін – тек 
Ұлттық Банктің филиалдары ауыстырады.

2020 жылғы 4 қазаннан бастап банкноттар жарамсыз болады. 
Туындаған мәселелер бойынша Ұлттық Банктің Шығыс Қазақстан 

филиалына мына телефондар арқылы хабарласуды сұраймыз: 
254-306, 254-496.

Құрметті  аудан  
тұрғындары мен  қонақтары!

 Сіздерді ҚР 
Тәуелсіздігінің 25 

жылдығы мен Катонқарағай 
мемлекеттік ұлттық табиғи 

паркінің 15 жылдығына 
арналған  «Ел  мен  Жер»  
мерекелік  іс-шарасының  
құрметті  қонағы  болуға  

шақырамыз!

Уақыты Іс-шара атауы Өткізілетін
 орны

20.07.2016
сағат 13.00

Катонқарағай МҰТП-нің аумағына 
кіреберіс-топтама шағын 

кешенінің ашылуы

«Өскемен – Рахман қайнары» тас 
жолы бойы (Солдатово ауылының 
тұсы) 

21.07.2016
сағат 10.00 Салтанатты жиын Катонқарағай ауылдық мәдениет 

үйі

21.07.2016
сағат: 14.00

Спорттық ойындар:
- Бәйге 15 км;
- 5 км;                                   
- Жорға;  
- Қыз  қуу;                               
- Аударыспақ;                
- Арқан  тарту.

Ипподром

21.07.2016
сағат: 20.00 Кешкі би, от шашу Киіз  үй  қалашығы

Жазғы демалыс
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Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы»   1995   жылғы   28 
қыркүйектегі   №2464  Конституциялық Заңының 10-бабы-
на, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы    23 қаңтардағы №148-
II Заңының 6-бабына сәйкес, Катонқарағай аудандық 
мәслихаты ШЕШТІ:                                                                                       

1.  «Аудандық аумақтық, аудандық мәслихаттың депутат-
тарын сайлайтын округтік және учаскелік сайлау комисси-
ялары  туралы»  Катонқарағай аудандық  мәслихатының  
2014 жылғы   17 сәуірдегі  №22/167-V шешіміне келесі 
өзгерістер енгізілсін: 

 «Аудандық аумақтық, аудандық мәслихаттың депутат-
тарын сайлайтын округтік және учаскелік сайлау комис-
сиялары туралы»    2014 жылғы  17 сәуірдегі  №22/167- V  
шешімінде бүкіл мәтін бойынша «Ауыл» Қазақстан социал-
демократиялық партиясы» сөздері «Ауыл» халықтық-
демократиялық патриоттық партиясы» сөздерімен ауысты-
рылсын. 

«Катонқарағай аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының құрамы» аталған шешімнің 1 қосымша:

 комиссия мүшелігіне сайлансын:
Тлеудинова Тоты Абылгазиновна - Шығыс Қазақстан 

облыстық аумақтық сайлау комиссиясынан.
«Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлайтын                              

№1 Новохайрузовка округтік сайлау комиссиясының 
құрамы»  аталған шешімнің 2 қосымша:

комиссия мүшелігіне Новолодская Вера Нестеровна – 
аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.

«Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлай-
тын №2 Үлкен Нарын округтік сайлау комиссиясының 
құрамы»  аталған шешімнің   3 қосымша:

комиссия мүшелігіне Садыкова Гаухар Кайролдиновна   - 
білім беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.

«Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлайтын 
№3 Боран  округтік сайлау комиссиясының құрамы»  
аталған шешімнің 4 қосымша:

 комиссия мүшелігіне сайлансын:
Кунанбаева Галия Советовна - білім беру қызметкерлерінің 

кәсіподағынан.
Курманбаев Кабдылманап Кумарович - білім беру 

қызметкерлерінің кәсіподағынан.
«Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлайтын 

№4 Балғын   округтік сайлау комиссиясының құрамы»  
аталған шешімнің 5 қосымша:

комиссия мүшелігіне Садыкова Нурзига Нурсапаровна - 
білім беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.

«Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлай-
тын №5 Солоновка  округтік сайлау комиссиясының 
құрамы»  аталған шешімнің 6 қосымша:

комиссия мүшелігіне сайлансын:
Есенгазина Гульнар Слямовна - білім беру 

қызметкерлерінің кәсіподағынан.
 Мурзашева Айжан Бауржановна – аудандық аумақтық 

сайлау комиссиясынан.
«Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлай-

тын №6 Алтынбел   округтік сайлау комиссиясының 
құрамы»  аталған шешімнің 7 қосымша:

 комиссия мүшелігіне Байгунакова Мээрим Болотбековна 
- білім беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.

«Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлай-
тын №7 Белқарағай округтік сайлау комиссиясының 
құрамы»  аталған шешімнің 8 қосымша:

 комиссия мүшелігінеТыныбекова Кумисай Тукашевна - 
білім беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.

«Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлай-
тын №8 Катонқарағай округтік сайлау комиссиясының 
құрамы»  аталған шешімнің 9 қосымша:

комиссия мүшелігіне Есенбаева Майра Болаткановна - 
аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.

«Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлайтын 
№9 Алтай округтік сайлау комиссиясының құрамы»  
аталған шешімнің 10 қосымша:

 комиссия мүшелігіне Бокеева Толкын Елжанқызы - 
аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.

«Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлай-
тын №10 Аққайнар   округтік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 11 қосымша:

комиссия мүшелігіне сайлансын:
Мынгынова Гульжибек - аудандық аумақтық сайлау ко-

миссиясынан.
Кокабаева Булбул Базарбековна- «Ауыл» халықтық-

демократиялық патриоттық партиясынан.
 «Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлай-

тын №11 Жамбыл      округтік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 12 қосымша:

комиссия мүшелігіне Дюлюмбаев Айдос Валерьевич - 
мемлекеттік, банк және қоғамдық қызмет көрсету мекемелері 
қызметкерлерінің Шығыс Қазақстан кәсіподақ ұйымының 
филиалынан сайлансын.

«Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлайтын 
№12 Ақсу округтік сайлау комиссиясының құрамы» 
аталған шешімнің 13 қосымша:

комиссия мүшелігіне Есимканова Назига- білім беру 
қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.

«Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлайтын 
№13 Өрел  округтік сайлау комиссиясының құрамы» 
аталған шешімнің 13 қосымша:

комиссия мүшелігіне Есенаманова Гульнара Каукарбе-
ковна - мемлекеттік, банк және қоғамдық қызмет көрсету 
мекемелері қызметкерлерінің Шығыс Қазақстан кәсіподақ 
ұйымының филиалынан сайлансын.

«№844 Алыбай учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 15 қосымша:

комиссия мүшелігіне Камзина Айгуль Кабидулдиновна - 
аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.

«№845 Новохайрузовка учаскелік сайлау комис-
сиясының құрамы» аталған шешімнің 16 қосымша:

комиссия мүшелігіне Наурызбаева Сәуле Құмарғалиқызы 
- білім беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.

№846 Приморское учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 17 қосымша:

комиссия мүшелігіне сайлансын:
Бургарт Любовь Георгиевна - аудандық аумақтық сайлау 

комиссиясынан.
Самойлова Татьяна Валентиновна - білім беру 

қызметкерлерінің кәсіподағынан.
«№847 Құндызды учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 18 қосымша:

комиссия мүшелігіне Перова Эльмира Есболатовна - 
аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.

 «848 Кирзавод учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 19 қосымша:

комиссия мүшелігіне Жансултанова Айнагуль - білім беру 
қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.

 «№849 Орталық  учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 20 қосымша:

комиссия мүшелігіне сайлансын:
Нургазиева Наргуль Кайратовна - аудандық аумақтық сай-

лау комиссиясынан.
Досканина Галия Туркистановна - білім беру 

қызметкерлерінің кәсіподағынан.
 «№850 Нарын учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 21 қосымша:
комиссия мүшелігіне сайлансын:
Кожагумарова Бактыгуль Кусмановна - аудандық аумақтық 

сайлау комиссиясынан.
Нургазиев Кайрат Кисаевич – Нұр Отан партиясынан.
«№851 Боран учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 22 қосымша:
комиссия мүшелігіне Байгереев Ракимгали Калаубаевич - 

аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.
«№852 Свинчатка учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 23 қосымша:
комиссия мүшелігіне Липская Татьяна Владимировна - 

аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.
«№853 Көктерек учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 24 қосымша:
комиссия мүшелігіне Кунанбаев Труысбек Нураллович - 

аудандық аумақтық сайлаукомиссиясынан сайлансын.
«№854 Балғын учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 25 қосымша:
комиссия мүшелігіне Слямов Серик Каиргажинович   - 

аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.
«№855 Жұлдыз учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 26 қосымша:
комиссия мүшелігіне сайлансын:
Бапуров Кайрат Сейтказинович- аудандық аумақтық сай-

лау комиссиясынан.
Малгажин Нартай Шакенович – Қазақстанның «Ақ жол» 

демократиялық партиясынан.
Кумарбекова Гульмира Аргынгазиновна - Қазақстан 

Коммунистік Халық партиясынан. 
«№856 Көкбастау учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 27 қосымша:
комиссия мүшелігіне Джабагинова Жазира Саукеновна- 

аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.
 «№857 Солоновка  учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 28 қосымша:
комиссия мүшелігіне Мейренбаева Сайра Бияшевна - 

аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.
«№858 Малонарымка учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 29 қосымша:
комиссия мүшелігіне Бектурганова Зияш Муктаровна - 

аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.
 «№859 Алтынбел учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 30 қосымша:
комиссия мүшелігіне Ракишева Гаухар Сагидолдинов-

на - мемлекеттік, банк және қоғамдық қызмет көрсету 
мекемелері қызметкерлерінің Шығыс Қазақстан кәсіподақ 
ұйымының филиалынан.

«№860 Үштөбе учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 31 қосымша:

комиссия мүшелігіне Узбаева Назигуль Канбекқызы - білім 
беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.

«№861 Егінді учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 32 қосымша:

комиссия мүшелігіне Аскабилова Гульнур Касымовна - 
білім беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.

«№862 Майемер учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 33 қосымша:

комиссия мүшелігіне Катчибаева Ботагоз Абдулдиновна - 
білім беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.

«№863 Солдатово учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 34 қосымша:

комиссия мүшелігіне Лукпанова Катира - аудандық 
аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.

«№864 Новополяковка учаскелік сайлау 
комиссиясының құрамы» аталған шешімнің 35 қосымша:

комиссия мүшелігіне сайлансын:
Иманбаева Мария Федоровна - білім беру қызметкерлерінің
кәсіподағынан.         
Степкина Валентина Аркадьевна - мемлекеттік, банк және 

қоғамдық қызмет көрсету мекемелері қызметкерлерінің 
Шығыс Қазақстан кәсіподақ ұйымының филиалынан.

«№865 Бесүй учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 36 қосымша:

комиссия мүшелігіне сайлансын:
Кабдульдина Альмира  Сайлаубековна - аудандық 

аумақтық сайлау комиссиясынан.
Уалканов Сатыбалды - аудандық аумақтық сайлау комис-

сиясынан.
Килибаев Кайрат Муктарович - аудандық аумақтық сайлау 

комиссиясынан.
Килибаева Кульдарай Мухтаровна- Нұр Отан партиясы-

нан.
Кадырканова Данагуль Саветкановна  - «Ауыл» халықтық-

демократиялық патриоттық партиясынан.
Кусаинов Самат Нурланбекович - аудандық аумақтық сай-

лау комиссиясынан.
«№866 Сенное  учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 37 қосымша:
комиссия мүшелігіне Краскова Надежда Григорьевна - 

білім беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.
«№867 Қаражал  учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 38 қосымша:
комиссия мүшелігіне Егорина Нина Васильевна- аудандық 

аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.
 «№870  Белқарағай учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 41 қосымша:
комиссия мүшелігіне Бейсекенева Алмагуль Токтасынов-

на - білім беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.
«№871 Сөгір учаскелік  сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 42 қосымша:
комиссия мүшелігіне Абакова Анар Каирбаевна - білім 

беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.
«№872 Топқайың учаскелік  сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 43 қосымша:
комиссия мүшелігіне Калмакпаева Кульзипа Мухтаровна - 

білім беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.
 «№873 Қабырға учаскелік  сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 44 қосымша:
комиссия мүшелігіне Алматқызы Назерке- білім беру 

қызметкерлерінің  кәсіподағынан сайлансын.
 «№874 Алтай учаскелік  сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 45 қосымша:
комиссия мүшелігіне Тлеубаева Алма Нурмановна - білім 

беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.
 «875 Катонқарағай учаскелік  сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 46 қосымша:
комиссия мүшелігіне сайлансын:
Карибаева Амангельды Жаныбековна   - аудандық 

аумақтық сайлау комиссиясынан.
Мукашев Самат Шынгысханович  - Нұр Отан партиясы-

нан.
«№876 Мойылды учаскелік  сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 47 қосымша:
комиссия мүшелігіне Майкенева Арай Базаркановна – 

аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан   сайлансын.
«№877 Жаңаүлгі учаскелік  сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 48 қосымша:
комиссия мүшелігіне Калиева Айгуль Кыдыровна – білім 

беру  қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.
«№878 Шыңғыстай  учаскелік  сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 49 қосымша:
комиссия мүшелігіне Керембаева Бакытжан Кабылмали-

ковна - аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан   сайлан-
сын.

 «№879 Аққайнар учаскелік  сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 50 қосымша:

комиссия мүшелігіне Иксанова Бахыт Токасовна - 
аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан   сайлансын.

«880 Қызылжұлдыз учаскелік  сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 51 қосымша:

комиссия мүшелігіне сайлансын:
Мадришова Мереке Мукатаевна- аудандық аумақтық сай-

лау комиссиясынан.
Елибаева Динара Буршакбаева - аудандық аумақтық сай-

лау комиссиясынан.
«№881 Қайыңды учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 52 қосымша:
комиссия мүшелігіне Кошербаева Жанна Жетпеспаевна - 

білім беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.
«№882 Ақмарал учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 53 қосымша:
комиссия мүшелігіне Сарбасова Алмаш Мубараковна - 

аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.
«№883 Маралды учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 54 қосымша:
комиссия мүшелігіне Ашурова Нурбагила Бутабаевна - 

аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.
«№884 Жамбыл учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 55 қосымша:
комиссия мүшелігіне Уалиханова Асель Есенкельдынов-

на - аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын 
сайлансын.

 «№885 Берел учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 56 қосымша:

комиссия мүшелігіне Урсаринова Жаныл Абылкаккызы - 
«Нұр  Отан» партиясынан сайлансын.

«№886 Рахман қайнары учаскелік сайлау комис-
сиясының құрамы» аталған шешімнің 57 қосымша:

комиссия мүшелігіне Абенова Акгуль - аудандық аумақтық 
сайлау комиссиясынан сайлансын.

«№887 Ақсу учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 58 қосымша:

комиссия мүшелігіне Далиманова Гульжупар - білім беру
қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.
«№888 Жазаба учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 59 қосымша:
комиссия мүшелігіне Аяганова Мира Аскаровна - білім 

беру қызметкерлерінің кәсіподағынан сайлансын.
«№889 Бекалка учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 60 қосымша:
комиссия мүшелігіне Кубентаева Куралай Кадылбековна - 

аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.
«№892 Коробиха  учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 63 қосымша:
комиссия мүшелігіне Шуляк Любовь Викторовна - 

аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.
«№893 Еңбек  учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 64 қосымша:
комиссия мүшелігіне Оралтаева Гульшекер Заркумаров-

на - аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлансын.
«№894 Аршаты учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 65 қосымша:
комиссия мүшелігіне сайлансын:
Буленханова Жанар Рахимбаевна - білім беру 

қызметкерлерінің кәсіподағынан 
Касымканов Айкин Мухтарович - аудандық аумақтық сай-

лау комиссиясынан.
«№895 Өрел учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешімнің 66 қосымша:
комиссия мүшелігіне Жилкишибаева Гульбанар Доке-

новна - мемлекеттік, банк және қоғамдық қызмет көрсету 
мекемелері қызметкерлерінің Шығыс Қазақстан кәсіподақ 
ұйымының филиалынан сайлансын. 

«№896 Жабық учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешімнің 67 қосымша:

комиссия мүшелігіне сайлансын: 
Калиева Меруерт  Манарбековна - аудандық аумақтық 

сайлау комиссиясынан. 
Жайсанбаева Зарина Мырзамухамбетовна - аудандық 

аумақтық сайлау комиссиясынан. 
Айдарбекова Жайсан Абдымаликовна - аудандық 

аумақтық сайлау комиссиясынан. 
Асаева Кенжегуль Айтказиновна - аудандық аумақтық 

сайлау комиссиясынан. 
2. Сайлау комиссияларының құрамына өзгерістер енгізу 

туралы шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялан-
сын.

3.Осы шешім қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

В.Малахов,
сессия төрағасы

Д.Бралинов, 
Катонқарағай аудандық мәслихатының хатшысы.                   

«Аудандық аумақтық, аудандық мәслихаттың депутаттарын сайлайтын округтік және учаскелік сайлау комис-
сиялары туралы» 2014 жылғы  17 сәуірдегі  №22/167- V шешіміне өзгерістер енгізу туралы

VI шақырылған Катонқарағай аудандық мәслихатының 2016 жылдың 17 маусымдағы III сессиясының №3/29-VI шешімі



 
6 - бет 15.07.2016 жыл

( Жалғасы 7-бетте)

(Жалғасы. Басы газеттің өткен санында)

  015 Е л д i  м е к е н д е рд е г і  к ө ш ел е рд i 
жарықтандыру 8200,0

  018 Елдi мекендердi абаттандыру және 
көгалдандыру 4475,0

  026
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) коммуналдық меншігіндегі 
ж ы л у  ж ү й е л е р і н  қ о л д а н у д ы 
ұйымдастыру

7676,0

  041
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы 
бойынша қалаларды және ауылдық 
елді мекендерді дамыту шеңберінде 
объектілерді жөндеу және абаттандыру

9196,0

 466  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс бөлімі

36662,0

  003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын 
үйін жобалау және (немесе) салу, рекон-
струкциялау

3765,0

  005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 11300,0

  006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін 
дамыту 21597,0

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

26441,0

  008 Е л д і  м е к е н д е рд е г і  к ө ш ел е рд і 
жарықтандыру 4521,0

  009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 504,0

  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыста-
ры жоқ адамдарды жерлеу 70,0

  011 Елді мекендерді абаттандыру мен 
көгалдандыру 417,0

  014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды 
ұйымдастыру 8410,0

  027
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы 
бойынша қалаларды және ауылдық 
елді мекендерді дамыту шеңберінде 
объектілерді жөндеу және абаттандыру

12519,0

 471  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі

7494,0

  026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы 
бойынша қалаларды және ауылдық 
елді мекендерді дамыту шеңберінде 
объектілерді жөндеу

7494,0

 478  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат, мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі

8109,0

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

8109,0

08   Мәдениет,  спорт,  т уризм  және 
ақпараттық кеңістiк 228844,0

 478  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат, мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі

207192,0

  001

 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту 
және азаматтардың әлеуметт і к 
сенімділігін қалыптастыру саласында 
жергілікті деңгейде мемлекеттік саясат-
ты іске асыру жөніндегі қызметтер

22149,0

  003 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 420,0

  004 Жастар саясаты саласында іс -
шараларды іске асыру 7355,0

  005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу 
жөніндегі қызметтер 13529,0

  009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 131663,0

  007 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың 
жұмыс iстеуi 27470,0

  008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан 
халқының басқа да тiлдерін дамыту 567,0

  032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

4039,0

 466  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс бөлімі

5600,0

  008 Cпорт объектілерін дамыту 5600,0

 471  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі

11051,0

  014
Аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалық) деңгейде спорттық жарыстар 
өткiзу

1200,0

  015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан 
(облыстық маңызы бар қала) құрама 
командаларының мүшелерiн дайындау 
және олардың облыстық спорт жарыста-
рына қатысуы

9851,0

 454  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімі

0,0

  015 Туристік қызметті реттеу 0,0

 493  
Ауданың (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және 
туризм бөлімі

5001,0

  004 Туристік қызметті реттеу 5001,0

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

127928,0

 473  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ветеринария бөлімі 82124,0

  001
Жергілікті деңгейде ветеринария 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

21229,0

  003 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 370,0

  007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аула-
уды және жоюды ұйымдастыру 1300,0

  009
Жануарлардың энзоотиялық ауру-
лары бойынша ветеринариялық іс-
шараларды жүргізу

6607,0

  010
Ауыл шаруашылығы жануарларын 
сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды 
өткізу

1050,0

  011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 51514,0

  047

Жануарлардың саулығы мен адамның 
денсаулығына қау іп  төндірет ін , 
алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта 
өңделген жануарлардың, жануарлар-
дан алынатын өнімдер мен шикізаттың 
құнын иелеріне өтеу

54,0

 462  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 18103,0

  001
Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

18103,0

 463  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жер қатынастары бөлімі 15297,0

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

15297,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 12404,0

  099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі 
жөніндегі шараларды іске асыру 12404,0

11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі 12201,0

 466  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс бөлімі

12201,0

  001

Құрылыс,  облыс қалаларының, 
аудандарының және елді мекендерінің 
с ә у л е т т і к  б е й н е с і н  ж а қ с а р т у 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру және ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла 
және тиімді қала құрылыстық игеруді 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 

11691,0

  015 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 510,0

12   Көлiк және коммуникация 164224,0

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

29379,0

  013
Аудандық маңызы бар қалаларда, кент-
терде, ауылдарда, ауылдық округтерде 
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету

29379,0

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

134845,0

  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету 132402,0

  024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы 
ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасы-
малдарын ұйымдастыру

2443,0

13   Басқалар 47199,0

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

38699,0

  040
«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шара-
ларды іске асыру

38699,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 8500,0

  012
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жергілікті атқарушы органының 
резерві 

8500,0

14   Борышқа қызмет көрсету 16,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 16,0

  021

Жергілікті атқарушы органдардың 
облыстық бюджеттен қарыздар бойын-
ша сыйақылар мен өзге де төлемдерді 
төлеу бойынша борышына қызмет 
көрсету

16,0

15   Трансферттер 74281,3

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 74281,3

  006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық 
пайдаланылмаған) трансферттерді 
қайтару

571,3

  051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына 
берілетін трансферттер 73710,0

   III. Таза бюджеттік кредиттеу 25824,0
   Бюджеттік кредиттер 38178,0

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

38178,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 38178,0

  018
Мамандарды әлеуметт ік  қолдау 
шараларын іске асыруға берілетін 
бюджеттік кредиттер

38178,0

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 12354,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 12354,0

  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген 
бюджеттік кредиттерді өтеу 12354,0

   IV. Қаржы активтерімен жасалатын опе-
рациялар бойынша сальдо 0,0

   Қаржы активтерін сатып алу 0,0

   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 
түсетін түсімдер 0,0

   V. Бюджет тапшылығы (профициті) -41688,3

   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 
(профицитін пайдалану) 41688,3

7   Қарыздар түсімдері 38178,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар  38178,0
  2 Қарыз алу келісім-шарттары 38178,0

16   Қарыздарды өтеу 12354,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 12354,0

  005
Жергілікті атқарушы органның жоғары 
тұрған бюджет алдындағы борышын 
өтеу

12354,0

8   Бюджет қаражаттарының пайдаланыла-
тын қалдықтары 15864,3

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 15864,3
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 15864,3

2016 жылға арналған Катонқарағай ауданының бюджеті

Катонқарағай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 17 маусымдағы № 3/25-VІ шешіміне 2 қосымша
Катонқарағай аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/274-V шешіміне 2 қосымша

2017 жылға арналған Катонқарағай ауданының бюджеті
Санаты

Барлық 
кірістер         

(мың 
теңге)

 Сыныбы
  Ішкі сыныбы

   Атауы
1 2 3 4 5

   I.Кірістер 3092831,0
1   Салықтық түсімдер 564224,0
 01  Табыс салығы 234751,0
  2 Жеке табыс салығы 234751,0
 03  Әлеуметтiк салық 189738,0
  1 Әлеуметтік салық 189738,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 107788,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 41479,0
  3 Жер салығы 13506,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 48203,0
  5 Бірыңғай жер салығы 4600,0

 05  
Т а у а р л а р ғ а , 
жұмыстарға және қызметтерге салы-
натын ішкі салықтар

28954,0

  2 Акциздер 2245,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды 
пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 14222,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi 
жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 12293,0

  5 Ойын бизнесіне салық 194,0

 08  

Заңдық маңызы бар әрекеттерді 
жасағаны және (немесе)  оған 
уәкілеттігі бар мемлекеттік орган-
дар немесе лауазымды адамдар 
құжаттар бергені үшін алынатын 
міндетті төлемдер

2993,0

  1 Мемлекеттік баж 2993,0
2   Салықтық емес түсiмдер 4800,0

 04  

М е м л е к е т т і к  б ю д ж е т т е н 
қаржыландырылатын, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің бюджетінен (шығыстар 
сметасынан )  ұсталатын  және 
қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алу-
лар

200,0

  1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін 
түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылатын, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар 
сметасынан )  ұсталатын  және 
қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алу-
лар

200,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 4600,0

  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 4600,0

3   Н е г і з г і  к а п и т а л д ы  с а т у -
дан түсетін түсімдер 14000,0

 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 
мемлекеттік мүлікті сату 2000,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  
мемлекеттік мүлікті сату 2000,0

 03  Жердi және материалдық емес акти
втердi сату 12000,0

  1 Жерді сату 2000,0

  2 Материалдық емес активтерді сату 10000,0

4   Трансферттердің түсімдері 2509807,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрға
н  органдарынан түсетiн трансферттер 2509807,0

  2 Облыстық бюджеттен түсетiн транс-
ферттер 2509807,0
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( Жалғасы газеттің келесі санында)

Функционалдық топ
Сомасы 

(мың 
теңге)

 Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi

  Бағдарлама

   Атауы

1 2 3 4 5

   II. Шығындар 3092831,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк 
қызметтер 328517,0

 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мәслихатының аппараты 13981,0

  001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мәслихатының қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер

13981,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің аппараты 86435,0

  001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

85710,0

  003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 725,0

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

164180,0

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

164020,0

  022 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 160,0

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

29836,0

  001

Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономикалық саясат-
тын қалыптастыру мен дамыту, 
мемлекеттік жоспарлау,  бюджеттік 
атқару және коммуналдық меншігін 
басқару  саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

27404,0

  003 Салық салу мақсатында мүлікті 
бағалауды жүргізу 1012,0

  010
Жекешелендіру, коммуналдық 
меншікті басқару, жекешелендіруден 
кейінгі қызмет және осыған байланы-
сты дауларды реттеу 

1420,0

 471  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру 
және спорт бөлімі

14524,0

  001
Жергілікті деңгейде білім, дене 
шынықтыру және спорт саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

14524,0

 454  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімі

0,0

  001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті 
және ауыл шаруашылығын дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

0,0

  032
В ед о м с т вол ы қ  ба ғ ы н ы с та ғ ы 
мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

0,0

 493  
Ауданың (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және 
туризм бөлімі

6468,0

  001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, 
өнеркәсіпті және туризмді  дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

6248,0

  032
В ед о м с т вол ы қ  ба ғ ы н ы с та ғ ы 
мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

220,0

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

13093,0

  001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жола-
ушылар көлігі және автомобиль жол-
дары саласындағы мемлекеттік сая-
сатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13093,0

02   Қорғаныс 11984,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің аппараты 11984,0

  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті 
атқару шеңберіндегі іс-шаралар 7984,0

  006
Аудан (облыстық маңызы бар 
қала)  ауқымындағы төтенше 
жағдайлардың алдын алу және 
оларды жою

4000,0

03   
Қоғамдық тәрт іп ,  қау іпс ізд ік , 
құқықтық, сот, қылмыстық-атқару 
қызметі

1000,0

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

1000,0

  021 Елдi мекендерде жол қозғалысы 
қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 1000,0

04   Бiлiм беру 1979951,0

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

77957,0

  004
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз 
ету

77957,0

 471  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру 
және спорт бөлімі

1901994,0

  004 Жалпы білім беру 1819256,0

  009

Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) мемлекеттік білім беру 
мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-
әдiстемелiк кешендерді сатып алу 
және жеткізу

7016,0

  005 Балалар мен жасөспірімдерге 
қосымша білім беру 56527,0

  020

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

17562,0

  067
В ед о м с т вол ы қ  ба ғ ы н ы с та ғ ы 
мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

1633,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру 157253,0

 451  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

157253,0

  001

Жергілікті деңгейде халық үшін 
әлеуметт ік  бағдарламаларды 
жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
етуді іске асыру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

22013,0

  002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 26107,0

  004

Ауылдық  жерлерде  тұратын 
денсаулық сақтау, білім беру, 
әлеуметт і к  қамтамасыз  ет у, 
мәдениет, спорт және ветеринар 
мамандарына отын сатып алуға 
Қазақстан  Республик асының 
заңнамасына сәйкес әлеуметтік 
көмек көрсету

26568,0

  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек 5208,0

  006 Тұрғын үйге көмек көрсету 1440,0

  007
Жергілікті өкілетті органдардың 
ш е ш і м і  б о й ы н ш а  м ұ қ т а ж 
азаматтардың жекелеген топтарына 
әлеуметтік көмек

4412,0

  010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын 
мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

1161,0

  011
Жәрдемақыларды және басқа 
да әлеуметтік төлемдерді есеп-
теу, төлеу мен жеткізу бойынша 
қызметтерге ақы төлеу

853,0

  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк 
көмек көрсету 43631,0

  016 18  жасқа  дей ін г і  балаларға 
мемлекеттік жәрдемақылар 19334,0

  021 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 130,0

  023 Жұмыспен қамту орталықтарының 
қызметін қамтамасыз ету 2628,0

  025 Өрлеу жобасы бойынша келісілген 
қаржылай көмекті енгізу 3768,0

07   Т ұ р ғ ы н  ү й - к о м м у н а л д ы қ 
шаруашылық 133181,0

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

82026,0

  004 Азаматтардың жекелеген санатта-
рын тұрғын үймен қамтамасыз ету 4450,0

  012 Сумен жабдықтау және су бұру 
жүйесінің жұмыс істеуі 54279,0

  018 Елдi мекендердi абаттандыру және 
көгалдандыру 20621,0

  026
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) коммуналдық меншігіндегі 
ж ы л у  ж ү й ел е р і н  қ ол д а н уд ы 
ұйымдастыру

2676,0

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

51155,0

  008 Елді мекендердегі  көшелерді 
жарықтандыру 27966,0

  009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 10066,0

  010 Жерлеу орындарын ұстау және туы-
стары жоқ адамдарды жерлеу 70,0

  011 Елді мекендерді абаттандыру мен 
көгалдандыру 7617,0

  014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды 
ұйымдастыру 5436,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және 
ақпараттық кеңістiк 162804,0

 478  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат, мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі

148087,0

  001

 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту 
және азаматтардың әлеуметтік 
сенімділігін қалыптастыру саласын-
да жергілікті деңгейде мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

17013,0

  003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 420,0

  004 Жастар саясаты саласында іс-
шараларды іске асыру 5844,0

  005 Мемлекеттік ақпараттық саясат 
жүргізу жөніндегі қызметтер 13529,0

  009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 89070,0

  007 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың 
жұмыс iстеуi 19435,0

  008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан 
халқының басқа да тiлдерін дамыту 567,0

  032
В ед о м с т вол ы қ  ба ғ ы н ы с та ғ ы 
мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

2209,0

 471  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру 
және спорт бөлімі

11051,0

  014
Аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалық) деңгейде спорттық жары-
стар өткiзу

1200,0

2017 жылға арналған Катонқарағай ауданының бюджеті

Үлкен Нарындағы «В.И.Ленин атындағы орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесіне – 1 бірлік, (G-4 санаты 
бойынша) (мектеп директоры) лауазымдық жалақысы еңбек 
еткен жылдарына байланысты 81627-90255 теңгені құрайды.

Функционалдық міндеттері: Білім беру ұйымының қызметін 
оның жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге 
сәйкес басқарады.Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандартын педагогикалық және әдістемелік кеңеспен бірлесе 
отырып іске асыруды ұйымдастырады. Жұмыс жоспарын, 
бағдарламалар мен жұмыс жоспарларын бекітеді. Бекітілген 
учаскедегі балаларды жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз 
ету заңына сәйкес жалпыға міндетті оқытумен қамтамсыз 
етеді. Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік және 
материалдық-техникалық базасын ұйымдастырады және 
жетілдіреді. Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың 
дамуын қамтамасыз етеді. Педагогикалық ұйымдар, 
әдістемелік бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне ықпал 
етеді. Білім беру құқығы лицензиясына сәйкес оқушылар, 
тәрбиеленушілер контингентін қалыптастырады,оқушылар 
мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды қамтамасыз 
етеді. Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалардың арасынан шыққан  тәрбиеленушілердің заңды 
құқығы мен мүдделерін (жеке, мүліктік,баспаналық,еңбек және 
басқа да) қорғайды, олардың туысқандық байланысын қолдай 
отырып, оларға жағдай жасайды. Тәрбиеленушілер мен 
білім алушыларды асырап бағу үшін белгіленген мөлшерден 
кем емес жағдайда қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие процесі 
кезінде білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім 
беру ұйымы қызметкерлерінің қауіпсіздігі мен денсаулығын 
сақтауға қажетті жағдай жасайды. Оқушыларды қорғау және 
олардың денсаулығын нығайту мақсатында тамақтану және 
медициналық қызмет көрсету жұмысын ұйымдастырады және 

оған бақылау жүргізеді. Белгіленген заңнама шегінде білім 
беру ұйымының мүлкі мен құралдарына басшылық етеді, 
жыл сайын құрылтайшылардың қаржылық және материалдық 
қаражатының түсуі және жұмсалуы туралы есеп береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, оқу-
материалдық базаның сақталуын және толықтырылуын 
қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитарлық- 
гигиеналық режимнің, еңбекті қорғау және техника 
қауіпсіздігінің сақталуы үшін жауап береді. 

Педагог кадрларды және қосымша қызметшілерді іріктеуді 
және жұмысқа тартуды жүзеге асырады, басқару құрылымын, 
қызметкерлердің штаттық кестесін, лауазымдық нұсқаулығын 
бекітеді, олардың кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жа-
сайды. Педагогикалық кеңесті басқарады. Белгіленген тәртіп 
бойынша қызметкерлерді аттестаттау жүргізеді. Қызмет ба-
рысында айырықша көзге түскен оқытушылар мен білім 
беру ұйымдарының қызметкерлерін өзінің құзыретіне қарай 
марапаттауға және көтермелеуге ұсынады және өз құзыретінің 
аясында жаза белгілейді.

Жұртшылықпен, ата-аналармен (немесе оларды алмасты-
рушылармен) байланысты жүзеге асырады. Мемлекеттік және 
басқа да ұйымдарда білім беру ұйымын танытады, қажетті 
есеп қаражаттарын дайындауды және ұсынуды қамтамасыз 
етеді.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Консти-
туциясын, ҚР « Білім туралы», «Бала құқықтары туралы», 
«Тілдер туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы», «Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы туралы», 
«Мүгедектігі, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 
және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік 
және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау ту-
ралы», «Арнайы әлеуметтік қызмет туралы», «Кәмелетке 

толмағандар арасындағы құқықбұзушылықтар мен 
балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын-
алу туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың 
бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік -құқықтық 
актілерді, педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандартын, педагогиканы, 
педагогикалық психологияны, педагогикалық ғылым мен 
тәжірибе жетістіктерін, менеджмент негіздерін, қаржы-
шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбек тура-
лы, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы 
қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитарлық ереже-
лер мен нормаларды білуі тиіс.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық 
білім және білім беру ұйымдарындағы педагогикалық жұмыс 
өтілі кемінде 5 жыл, оның ішінде басқарушылық қызметте 
- кемінде 1 жыл болуы тиіс. Құжаттар толығымен нотариал-
ды куәләндырылған (жеке бас күәлігі, білім туралы құжат 
көшірмесі, еңбек кітапшасының көшірмесі, өтініш, өзінде бар 
бірінші немесе жоғары біліктілік санатының куәлігі), бұрынғы 
жұмыс орнынан мінездеме, медициналық куәләндырудан 
өтуі туралы, сотты болмағандығы туралы және мекен-жай 
анықтамаларын ұсынуы қажет.

Бос лауазым бойынша конкурсқа қатысқысы келген үміткер 
қажетті құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру ресми 
басылымға ( аудандық «Арай-Луч» газеті) жарияланған сәттен 
бастап, 15 күнтізбелік күн ішінде мына мекен-жайға өткізуі тиіс: 
070908 Катонқарағай ауданы, Үлкен Нарын ауылы, Шуля-
тиков көшесі 66 үй, «Катонқарағай ауданының білім, дене 
шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі. 
Анықтама телефоны 2-14-40.

«Катонқарағай ауданының білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ бос азаматтық лауазымға 
орналасуға КОНКУРС жариялайды

назар аударыңыз!



  

  

  

  

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.
Мекен-жайы: 070900, Үлкен Нарын ауылы, 
Абылайхан көшесі, № 96 үй.
 e-mail: arai-luch@mail. ru 
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Шамиль Багаутдинов

Газет Қазақстан Республикасы Инвестициялар және Даму министрлігі байланыс, ақпараттандыру 
және ақпарат комитетінде тіркеліп,  04. 05. 2015 жылы № 15348-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»  компьютерлік цехында теріліп, беттелді.  
Мекенжайы: 070900, Катонқарағай ауданы, Үлкен Нарын ауылы, Абылайхан көшесі, № 96 үй.
Газет “Шығыс - Ақпарат” ЖШС баспаханасында басылды. Өскемен қаласы, Бажов көшесі, 12. 
Тел: 8 (723-2)75-15-38. Жарнамалар мен хабарландырулар мәтіндерінің дұрыстығы үшін редак-
ция жауап бермейді.

  

ЕСКЕ АЛуЛАр

 
8 - бет

Мемлекеттік қызмет көрсету стан-
дарттарына өзгерістер енгізу туралы

Құттықтаймыз!

  

15.07.2016 жыл

  

  

  

  

  

Жалпы аумағы 82,2 шаршы метрді құрайтын 5 бөлмелі 
еурожөндеуден өткізілген, ішінде санитарлық торабы бар үй саты-
лады. Моншасы, қора-қопсысы, үлкен жер телімі бар, мал ұстауға 
қолайлы жер, өзенге жақын. Бағасы 5 млн. теңге.

Сондай-ақ, жұмсақ жиһаз - 30 мың теңге, жатын бөлме, ас үй 
жиһазы - 50 мың теңгеден, теледидар - 5 мың теңге, жартылай авто-
мат кір жуатын машина - 20 мың теңге, солярка құятын бөшке (6-7 м3).

Мекен-жайы: Үлкен Нарын а, Сіләмов к-сі, 77 үй. Тел. 2-12-42; 
87779878080. 

4 бөлмелі ағаш үй сатылады. Моншасы, жазғы ас үйі, ауласында 
құдығы, барлық шаруашылық құрылыстары, үлкен жер телімі бар.

Бағасы келісім бойынша. 
Мекен-жайы: Үлкен Нарын а., тел. 87779907972; 87776514399.

2 бөлмелі пәтер сатылады. Екінші қабатта.
Үлкен Нарын а., Аблайхан к-сі, 110 үй 7 пәтер. Бағасы келісім 

бойынша. Тел. 87779066486.

Катонқарағай ауылындағы «Балалар музыка мектебі» КМҚК ұжымы 
осы мектептің домбыра сыныбының мұғалімі Асылбекова Нәзирәға 
әкесі

                                 Белтяев Асылбектің
қайғылы қазаға ұшырауына байланысты қайғысына ортақтасып 

көңіл айтады.

Жамбыл ауылының тұрғыны болған 
асқар таудай әкеміз СқАқов ЛұқБЕК 
тірі жүрсе осы шілде айының 25-ші 
жұлдызында 76 жасқа толар еді. Ардақты 
әкемізді сағынышпен еске ала отырып: 
жатқан жері жайлы, иманы жолдас болса 
екен деп, бір Алладан тілейміз. 

Жамбыл ауылында әкеміздің 
туған күні, яғни 25-шілдеде оның 
аруағына арнап ас беріп, құран 
бағыштаймыз. Соған барлық туған-
туысқандарымызды, құда –жегжат-
тарымызды, ауылдастарымызды 
шақырамыз.

Еске алып әкемізді сағынамыз, 
Ортамыздан таба алмай қамығамыз.
Сұм ажал алып кетті арамыздан,
Тағдырдың салғанына бағынамыз.
   
Еске алушылар: зайыбы, балалары, 

немере-шөберелері.

Қазақстан Республикасы Министрлігінің 
мемлекеттік көрсетілген қызмет стандартына 
келесідей өзгерістер енгізілді: 

- ҚР Қорғаныс Министрінің «Әскери-
техникалық мекетбі» РМҚК филиалдарына 
ҚР Қорғаныс Министрлігі мемлекеттік қызмет 
стандарты талаптарына сәйкес, азаматтар-
ды ақылы негізде оқу үшін «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы 
коммерциялық емес акционерлік қоғамына 
өтініш берген кезде көрсетілетін қызметті алу-
шы құжаттар топтамасын тапсырған сәттен ба-
стап, көрсетілген мемлекеттік қызмет мерзімі 
(42 қырық екі) күн болып белгіленеді.

- Көрсетілген мемлекеттік қызметті уақытылы 
ұсынбау туралы қызмет алушылар тарапынан 
наразылықты тудырмау үшін тізбеге сәйкес 
құжаттардың толық топтамасын қоса берілген 
өтініш Қорғаныс істері жөніндегі бөлімге келіп 
түскен сәттен бастап, екі күн ішінде оқуға 
қабылданады немесе дәлелді бас тартылғаны 
туралы хабарлама жолданады. 

-    ҚР Қорғаныс Министрлігі көрсететін 
мемлекеттік қызмет стандартының 9-тармағы 
бойынша өтініш білдірген кезде қажетті 
құжаттар тізбесі:

Қорғаныс істері жөніндегі бөлімге:
1.Қызмет көрсету стандартына сай 1-ші 

қосымшаға сәйкестендірілген
   өтініш;
2.Жеке басын куәландыратын құжат;
3.Әскери билет немесе тіркеу куәлігі;
4.Білімі туралы құжаттың көшірмесі 

(түпнұсқасымен бірге);
5.Соттылығының жоқтығы туралы анықтама;

6.Әскери қызметке жарамдылығы туралы 
медициналық карта;

7.Ақы төленгені туралы түбіртек.
Бұл ретте көрсетілетін мемлекеттік қызмет 

ұсынудан бас тарту - мыналар бола алады: 
- бір жылға белгіленген нарядтың орында-

луы, соттылығы, жасы бойынша сәйкессіздігі, 
әскери қызметке жарамсыздығы және т.с.с.

Оқыту кезеңдерінің бірінде наряд орындалған 
жағдайда қызмет алушыны хабардар ету-
мен келесі кезең оқуының басталатын күнін 
көрсетумен қызмет алушы автоматты түрде 
екінші оқу кезеңіне өтеді. 

Азаматтар мерзімді әскери қызметке 
шақыруды өткізу кезеңінде әскер қатарына 
шақырылуға жататын әскерге шақырылушылар 
тек ауданның әскерге шақыруды кейінге 
қалдыруды  (Заңның 35-бабы, 5-тармағы) не-
месе әскери қызметке шақырудан босату ту-
ралы  (Заңның 36-бабы, 1-тармағы, 2,3,5,6 
тармақшалары) шешімінен кейін Әскери 
техникалық мектеп филиалдарында ақылы 
негізде өте алады.

Әскери техникалық мектеп филиалдарында 
ақылы негізде оқитын азаматтардың жас сана-
ты мен білім деңгейі бойынша өткізілетін тал-
дау негізінде Заңның 12-бабын өзгерту туралы 
ұсыныс енгізді,онда ӘТМ-те оқитындар үшін 
жас цензасының төменгі сатысы 22 жастан 24 
жасқа дейін артты.

 Мейірхат Саябаев,
келісім-шарт бойынша әскери 

қызметшілерді қабылдау және әскерге 
шақыру бөлімшесінің бастығы, майор.                                

Жұлдыз ауылының тұрғыны болған 
аяулы анамыз ӘЛіпБАЕвА БИғАйНИ 
қАЖыМқызыН бақилық болғанына 40 күн 
толуына орай сағына еске аламыз.

Тәңірім бұл өмірде бәрі жалған, 
Сұм ажал, 40 күн бұрын анамды алған.
Әлпештеп өсіріп ең, ақ сүтіңмен,
Адам бар ма ана сүтін ақтай алған.
Көнеміз тағдырға басқа салған,
Жүректе жазылмас жара қалған.
Анашым, өтсең-дағы бұл өмірден,
Біз үшін мәңгі тірі дара тұлғаң.

Еске алушылар: балалары, немерелері, 
туған-туысқандары.

2016 жылдың 16 шілдесінде 12.00 сағатта 
Үлкен Нарындағы «Әмбебап» (бұрынғы 
ЦУМ) дүкенінде анамыздың аруағына құран 
бағыштап, ас береміз. Асқа барлық ау-
ылдастарымызды, туған-туысқандар 
мен құда-жекжаттарды, достарымызды 
шақырамыз.

2007 жылдың 10 мамырында Кадыров Жанузак Черышевичтің 
атына берілген кадастрлік нөмірі 05-071-044-175 жер учаскесін 
пайдалануға берілген акт жоғалуына байланысты жарамсыз деп та-
нылсын. 

  4 бөлмелі кірпіш үй сатылады.
Мекен-жайы: Үлкен Нарын а., Амангелді к-сі, 77б үй,1 пәтер. Монша-

сы, көлік-жайы, қора-қопсысы, бау-бақшалық жері бар, таскөмірмен 
және тоқпен жылыту жүйесі бар, орталықтандырылған су жүйесіне 
қосылған.

Тел. 2-13-49; 87024707410; 87478039821; 87771481212; 
87758528344. 

Үлкен Нарын ауылының тұрғыны, қадірлі де 
сүйікті жан-жарым, анамыз, әжеміз Қабдығалиева 

Лидия Мұхтарқанқызын 58 жасқа толуымен 
құттықтаймыз!

Мейірімді, ақ жаулықты анамыз,
Қамқоршымыз, қорғанышым, панамыз.
Дәл бүгін туған күнмен құттықтап,
Өзіңізге арнап өлең жазамыз.

Сіз біз үшін ең асыл жан өмірде,
Орныңыз тек жүректердің төрінде.
Деніңіз сау, ал басыңыз аман боп,
Мәңгі көктем орнай берсін көңілде.
Мәнді әрі ұзақ болсын жасыңыз,
Өрге қарай домаласын тасыңыз.
Немерелер бақытына бөленіп,
Қуаныштан шаттаныңыз, тасыңыз.

Ізгі тілекпен: жұбайы - Еркін, балалары – Арай, Ардақ, 
немерелері – Аружан, Расул.

Малонарым орта мектебінде тоғыз жылдық білім алғаны тура-
лы 1982 жылы Нургалиева Гульзайни зарлыкановнаның атына 
берілген КГ №763749 куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
танылсын.

2005-2006 оқу жылында Новоберезовка орта мектебін бітіргендігі 
туралы ғабит Галия ғабитқызының атына берілген сериясы ОБ 
№1506428 кәмелеттік аттестат жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
танылсын. 

Жаңа-Үлгі ауылының тұрғыны, Жұлдыз 
ауылының тумасы 30 жылдан астам мек-
тепте ұстаздық еткен, сол жылдары мектеп 
директоры,оқу ісінің меңгерушісі қызметін 
атқарған ұлағатты ұстаз, еңбек және тыл ардагері 
ТұрғыНБАЕв БөЛЕНхАННың бақилық 
болғанына бір жыл толуына орай сағынышпен 
еске аламыз.

Адамшылық атты тұмарыңды біздер тағынып,
Есен-сау жүрміз, жетелеп алға ақ үміт.
Есейіп кеттік, егделеу тарттық көбіміз,
Алайда, әке, өзіңді жүрміз сағынып... 

Сағынышпен еске алушылар: зайыбы,балалары, немерелері.

Дүкен ғимараты сатылады. Сондай-ақ қосалқы бөлшектерге 2013 
ж.ш. ВАЗ 21114 автомобилі, тіркеме, ТЖЖ жылу фургоны (термофур-
гон) сатылады. Бағалары келісім бойынша.

Тел. 87052824248; 87779914509, Үлкен Нарын а., Амангелді к-сі, 
110 үй, 1 пәтер. 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы мамандандырылған ХҚКО-да 
автокөлікті бір сағат ішінде тіркеуге (бұрын                             
2 сағаттан көп уақыт кететін)  мүмкіндік беретін 
пилоттық жобаны іске қосты. Уақытты қысқарту 
мамандандырылған ХҚКО инспекторлары 
ҚР ІІМ Әкімшілік полициясы комитеті мен ҚР 
Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелеріне 
түзету құқығынсыз кіру мүмкіндігін алғаннан 
кейін мүмкін болып отыр.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» КЕ АҚ Басқарма төрағасы 
Данияр Еренчиновтің айтуынша, бұрын көлік 
иелері 40 минуттан аса уақытын тиісті ма-
мандарда айыппұлдар мен салықтар төлеуге 
жұмсайтын.

«Жобаны іске қосқанға дейін 
мамандандырылған ХҚКО-ға келген клиент                                       
3 электрондық кезек талонын алатын. Бірі 
–  айыппұлдарды тексеру үшін әкімшілік по-
лициясы қызметкеріне, екіншісі – салық 
төлемдерін тексеру үшін салық қызметкеріне, 
үшіншісі – толық құжаттар топтамасын өткізу 
үшін - ХҚКО қызметкеріне болатын. Бұл ретте, 
егер азаматтың төленбеген айыппұлдары мен 
салықтары бар болса,  оны төлеу үшін кассаға 
бөлек кезекке  тұратын. Енді мемлекеттік кор-
порация қызметкері клиенттің автокөлігіне 
айыппұлдары немесе салық берешектері бар-
жоғын өз бетінше тексере алады. Егер бар 
болса, электрондық үкімет порталының төлем 
шлюзі арқылы карточкамен төлеуге болады не-

месе мамандандырылған ХҚКО ғимаратында 
орналасқан банк кассалары арқылы төлей 
алады», - дейді ол.

Сонымен қатар, Еренчинов пилоттық жо-
баны тестілеу кезінде қызмет көрсету уақыты 
ХҚКО инспекторына құжаттар топтамасының 
толық тізімін өткізген сәттен бастап емес, 
ақпараттық-анықтама қызметінің кеңесшісінен 
талон алған сәттен бастап 1 сағат уақытты 
құрайтынын қоса айтты. 

Көлікті қайта тіркеу мемлекеттік қызметінің 
мерзімін сақтауды, уақыттың әрбір  бұзылуын 
есепке алатын ситациялық орталықтың маман-
дары қадағалап отырады. Құжаттар мерзімі 
бұзылған жағдайда, оның себебін анықтап, 
алдағы уақытта бұзушылыққа жол бермеу ша-
раларын қабылдайды.

Айта кетсек, мамандандырылған халыққа 
қызмет көрсету орталықтары Қазақстанның 
Астана, Алматы, Қарағанды, Ақтау, Тараз, Пав-
лодар, Петропавл, Қызылорда, Талдықорған, 
Ақтөбе, Қостанай - 11 қаласында жұмыс істейді. 
Жыл басынан бері мамандандырылған ХҚКО-
ларда көліктерді қайта тіркеу қызметтерін 435 
706 қазақстандық пайдаланған.  

«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес Ақ Шқо бойын-
ша филиалы «халыққа қызмет көрсету 

орталығы» департаментінің Катонқарағай 
аудандық бөлімі.   

Мамандандырылған ХҚКО-ларда көлік құралдарын 
тіркеу мерзімі қысқартылды


