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Ағымдағы  жылдың 11 қаңтарында аудандық 
мәслихаттың кезектен тыс XXXVI сессиясы бо-
лып өтті. 

Күн тәртібінде қаралған негізгі мәселе:
-аудан әкімі лауазымына тағайындауға келісім 

беру туралы.
Аудан әкімі лауазымына ұсынылған кандидатура 

туралы мәселені депутаттар алдында ШҚО әкімінің 
орынбасары Нұрымбет Сақтағанов баяндады.

-Облыс әкімі Даниал Кенжетайұлы Ахметов  

облыстық ауылшаруашылығы басшысының орын-
басары Нұрғожин Ахметқали Ахашұлының кандида-
турасын Катонқарағай ауданының әкімі лауазымына 
тағайындау үшін сіздермен келісуді ұсынды,- деді 
ол. 

Онан соң, Н. Сақтағанов сессияға қатысушыларды 
А. Нұрғожинның өмірбаянымен және еңбек жолы-
мен таныстырды. 

Депутаттар келісім беру туралы шешім қабылдау 
үшін бірауыздан дауыс берді. 

АудАнның ЖАңА әкіМі
Тағайындау

дүйсенбіде, 11 қаңтарда, аудан активіне Шығыс 
Қазақстан облысының әкімі даниал Ахметовтың тиісті 
Өкімімен аудан әкімі лауазымына тағайындалған әкім 
Ахметқали нұрғожин таныстырылды.  

Аудан активіне ауданның жаңа әкімін таныстыра отырып, 
облыс әкімінің бірінші орынбасары Нұрымбет Сақтағанов 
ауданның жаңа басшысының өмірбаяны туралы айтып 
өтті. 

Ахметқали Нұрғожин 1966 жылы Шығыс Қазақстан об-
лысы, Бесқарағай ауданында туған. 

1991 жылы Еңбек Қызыл Ту орденді Қазақ 
ауылшаруашылығы институтын ғалым-агроном маман-
дығы бойынша бітірген. 2005 жылы Орталық-Азия 
университетінде юриспруденция мамандығы бойынша 
оқып шықты.

Жоғарғы оқу орнын бітірген соң, еңбек жолын 1997 
жылға дейін Бесқарағай ауданындағы кеңшарларда агро-
ном болып жалғастырды. 1997-2001 жылдарда «Дарижан» 
шаруа қожалығын басқарды.

2001 жылдан бастап 2005 жыл аралығында жер 
инспекциясының бас маманы болды. Онан кейінгі екі 
жылда құрылыс, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің 
басшысы болды. Онан соң – Бесқарағай ауданы әкімінің 
орынбасары. 2008 жылдың желтоқсанынан бастап, 2015 
жылдың қарашасы аралығында Бородулиха ауданы 
әкімінің орынбасары қызметін атқарды. 

Катонқарағай ауданына әкім болып тағайындалғанға 
дейін ШҚО ауылшаруашылығы басқармасы басшысының 
орынбасары болды. 

Ауданның бұрынғы әкімі Қалиқан Байғонұсов жайлы 
айтқанда, Нұрымбет Сақтағанов оның жаңа лауазымға 
тағайындалатындығын жеткізді.  

Жиналғандар алдында аудандық мәслихат депутаты М. 
Бұлғынов, еңбек ардагері С. Қарақатов, «Жас қанат» ШҚ 
басшысы А. Матасов, кәсіпкер, аудандық мәслихат депу-
таты Е. Кешілбаев сөз сөйлеп, Қ. Байғонұсовтың атқарған 
қызметі жайлы жылы лебіздерін білдіріп, жаңадан 
тағайындалған әкім Ахметқали Нұрғожинге Катонқарағай 
жеріндегі қызметіне сәттіліктер тіледі. 

Өз кезегінде А. Нұрғожин алдағы уақытта да 
ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына бар күш-
жігерін жұмсайтындығын және облыс әкімі Даниал 
Ахметовтың көрсеткен сенімін ақтау үшін бар мүмкіндікті 
пайдаланатындығын атап өтті. 

Жиналғандарға бірлескен еңбектері үшін Қ. Байғонұсов 
ризашылығын білдірді және мемлекет басышысы Н. 
Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған биылғы Жо-
дауында белгіленген барлық міндеттерді бірлесе жүзеге 
асыруға күш салуға шақырды. 

Шамиль Багаутдинов.
Сурет Ж. Жақыповтікі.

Ашық пікір АлмАсу
Аудан әкімі Ахметқали нұрғожин жаңа 

лауазымдағы өз жұмысын аудандық мәслихат 
депутаттарымен кездесуден бастады. Ол аудан 
басшысының халық қалаулыларымен танысуы-
нан басталды.

Ахметқали Ахашұлы аудан әкімі лауазымына 
тағайындауға берген келісімдері мен көрсеткен 
сенімдері үшін депутаттарға ризашылығын білдірді. 

Онан соң, ашық пікір алмасу барысында аудан 
басшысы болашақтағы жоспарларымен бөлісті. 

Депутаттар аудан әкімін сайлау округтеріндегі 
жағдайлармен таныстырды, күнделікті қызмет 
барысындағы маңызды мәселелерді шешу бойынша 
өз ұсыныстарын айтты. 

А. Нұрғожин аудан игілігі үшін бірлесе жұмыс 
істеуге ниет білдірді. 

Құқыққорғау органдарының басшыларымен кезде-
су барысында аудан аумағындағы қылмыс пен құ-
қықбұзушылық деңгейін төмендету бойынша, оған 
қарсы күрес, қылмыстың алдын-алу мәселелері 
талқыланды. 

12 қаңтар күні аудан әкімі ардагерлер кеңесі мен 
ақсақалдар кеңестерінің төрағаларымен, ауданның 
ауылдық округтеріндегі ардагерлер активімен 
кездесті.

Кездесуді аша отырып ол, аға-ұрпақ өкілдеріне 
өзінің шақыруына келгендері үшін ризашылығын 
білдірді.   

- Үлкен істі бастағанда құрметті ақсақалдарымыздың 
батасын алу, олардың өмірлік тәжірибелерінде 
жинақтаған дана кеңестерін тыңдау  - халқымыздың 
тамаша дәстүрі,- деді А. Нұрғожин. 

Өзара түсіністікпен өткен кездесуде бүкіл өмірлерін 
экономика мен әлеуметтік саланың әрбір саласын-
да қажырлы еңбек еткен ардагерлер аудан әкіміне 
ауылдық жерлердегі жағдайларды жеткізді, бірқатар 
ұсыныстар мен өтініштер айтты. 

Аққайнарлық  Әсейхан Садықанов өз сөзінде 
әлемдік экономикалық тоқырауға қарамастан, 
біз, қазақстандықтар оның салдарларын аса көп 
сезініп отырған жоқпыз, еңбекақы, зейнетақы мен 
жәрдемақылар дер кезінде төленіп отыр деді. 

-Мемлекет халық алдындағы әлеуметтік 
жауапкершілігін орындауда. Мұның барлығы ел 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың зор еңбегінің 

нәтижесі,- деді құрметті ақсақал. 
Ақсудан келген ардагерлер кеңесінің төрағасы 

Қабдолда Төлегетаев аталмыш қоғамдық ұйымның 
округ өміріндегі рөлі туралы айтты. Ардагерлер 
көптеген игілікті істерді атқаруда. Олардың қатарында 
соғыс ардагерлеріне ескерткіш орнату, саябақ құру 
және т.б.,  болашақта Ақсу ауылында арка құрылысы 
салынатын болады. 

-Бұл жұмыстардың барлығы округ ауылдарының 
тумалары - демеушілердің көмегімен атқарылуда,- 
деді ол. 

Кездесу барысында оған қатысушылардың 
барлығы дерлік сөз сөйледі. Ардагерлер бірауыздан 
ауданның жаңа әкімінің қызметіне сәттіліктер тіледі. 

Аудандық ардагерлер Кеңесінің төрағасы О. 
Тұрысбаев А. Нұрғожинге ауданның ардагерлер 
кеңестері көшбасшыларын қабылдағаны үшін 
ризашылығын білдіріп, ардагерлердің жастар-
ды патриоттық және рухани тұрғыда тәрбиелеуде 
ықпалды және өте үлкен күш екендігін, өз ауылда-
рында қоғамдық-маңызды істерді атқаруға оңды 
ықпал етіп отырғандығын жеткізді. 

-Меніңше, ардагерлердің өмірлік тәжірибелері 
әрдайым қажет. Ал біз, өз тарапымыздан қашан да 
болсын қолдан келген көмекті беруге әзірміз,- деп, 
сөзін қорытындылады О. Тұрысбаев.

Ахметқали Ахашұлы кездесуге қатысқан ардагер-
лерге ризашылығын білдіріп, бірнеше күннен соң 
округ әкімдерінің, онан соң, аудан әкімінің барлық 
елдімекендерде тұрғындармен есептік кездесулері 
өтетіндігін атап өтті. 

-Осы кездесулер барысында аудан мен әрбір 
округтегі жағдайды зерттеп, жете танысуға мүмкіндік 
аламын. Бұл жиындарда аудан тұрғындары шешімін 
қажет ететін келелі мәселелерді көтеріп, өз өтініштері 
мен ұсыныстарын айтарына сенімдімін. Олардың 
барлығы да ресми бақылауға алынады және орын-
далады.

Сіздерді әлеуметтік-экономикалық даму-
ды алға бастырушы күш деп білемін. Сіздердің 
даналықтарыңыз, беделдеріңіз, тәжірибелеріңіз 
аудан аумағында жүзеге асырылып жатқан істерді 
әрдайым қолдаушы күш болған және болады да,- 
деді аудан әкімі.

Аудандық әкімдіктің отырыс залында ҚР 
Президенті н.ә. назарбаевтың «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, 
даму» атты Жолдауын талқылау бойынша жиын 
өтті.  

Мемлекет басшысының Қазақстан халқына арнаған 
жаңа Жолдауы елімізде зор қызығушылық тудыр-
ды. Бұл жиынға қатысушылардың белсенділігінен, 
айтқан пікірлерінен анық байқалды. 

Ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің басшысы Қ. Сәдуов, аудандық мәслихат 
хатшысы Д. Бралинов, «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбаса-
ры Г. Ағажаева, агротехникалық колледж директо-

ры С. Құдабаев, аудандық әділет басқармасының 
бастығы Қ. Нұрқанов, жас маман, Дамитов атындағы 
орта мектептің мұғалімі И. Байхонов Жолдауды 
талқылау барысында ел Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың біздің өміріміздегі замана-
уи шындықты атап өткендігін, әлемдік қаржылық-
экономикалық тоқыраудан шығудың нақты жол-
дарын белгілегендігін атап өтті. Алдағы уақытта 
АНТ және аудан активінің мүшелері Жолдауда 
көрсетілген мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асы-
ру - баршаға ортақ іс екендігін ауданның әрбір 
тұрғынына жеткізулері тиіс.

Өз тілшіміз.

ПрЕзИДЕНТ ЖОлДАуы ТАлҚылАНДы
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Катонқарағай ауылдық округінің 
негізгі бағыты ауылшаруашылығы бо-
лып табылады. Мемлекет қолдауының 
арқасында 2015 жылы ауылдық округтен 
ауылшаруашылық саласын дамытуға 
«Ауылшарушылығын қаржылай қолдау 
қоры» акционерлік қоғамы арқылы 
бір шаруа қожалығы 3 млн. 250 мың 
теңге жылқы алуға, бір азамат 1 млн. 
350 мың теңге өндірісін кеңейтуге 
қаржы алды. «Жұмыспен қамту-2020» 
бағдарламасының 2-ші бағыты бойын-
ша 2 азамат, барлығы 3 млн. 100 мың 
теңге несие алып, мақсатты пайдалану-
да. «Жайлау» бағдарламасымен          3 
шаруа қожалықтары 10 млн.теңгеге 400 
бас «байс» тұқымдас қой алып, өсіруде. 
Биылғы жылы     14 қымыз өндіруші 
шаруа қожалықтары 17 млн.775 мың 
теңгеге субсидия алды. Мал тұқымын 
асылдандыру жұмыстарына 5 қожалыққа 
5 млн. 214 мың теңге бөлінді. 2015 жылы 
Катонқарағай ауылдық округіне қарасты 
3 шаруа қожалығы- 16 млн 893 мың 
теңгеге «КАЗАГРОқАРЖы» Ақ-нан ли-
зингке 4 техника алды.  

Мал басының саны өткен есепті 
кезеңмен салыстырғанда, сауынды си-
ырлар - 1 пайызға; бие саны - 5 пайызға 
көтерілген болса, қой- ешкі 10 пайызға 
кеміп отыр. Сол сияқты өткен жылмен 
салыстырғанда ауылда ет өндіру 3%,  
сүт-2% өсім берді.

Әлеуметтік-демографиялық жағдай 
бойынша ауылдық округте соңғы жыл-
дарда туған балалар саны мен келген 
адамдар саны, қайтыс болған және көшіп 
кеткен адамдар санымен тепе-теңдікте 
яғни, тұрақтылық байқалып отыр. 

Ұлы Жеңістің 70-жылдық мерейтойына 
орай 10  млн 383 мың теңге қаражатқа 
Катонқарағай ауылындағы орталық 
саябақта ҰОС-да қаза тапқан жауынгер-
лерге арналған ескерткіш орнатылды. 
Алаңдардағы көшеттер мен гүлзарларды 
жаз айларында суару үшін 1 млн 731 
мың теңге қаражатқа  су жүйелері тар-
тылды. Ленин атындағы мектепке жалпы 
құны 1 млн 288 мың теңгені құрайтын өрт 
дабыл қаққышы орнатылды.

Катонқарағай ауылындағы Абай 

көшесі-93 көппәтерлі үйге терможаңғырту 
бағдарламасы бойынша 10 млн 501 
мың теңгеге - шатыры, негізгі жылу, 
кәріз жүйелері және кіреберіс есіктері 
жаңартылды.

Аудан әкімінің қаулысымен 
Катонқарағай ауылындағы «қарлығаш» 
бөбекжай бақшасы «Айгөлек» бөбекжай 
бақшасына қосылып, бүгінгі күні 
бөбекжай бақшада 114 бала тәрбие алу-
да. 

Ауылдық округте 2014-2015 оқу жы-
лында орта мектеп бітіруші 26 түлек 
Ұлттық Бірыңғай тест тапсырып, орта 
есеппен 77,7 балл алды. Бұл, өткен жыл-
мен салыстырғанда 3 баллға жоғары 
көрсеткіш.

Жұмыспен қамту орталығына тіркелген 
58 адамның, 43–і жұмысқа орналасты-
рылды, 3 адам кәсіби дайындықтан өтті.

Жаңадан ашылған жұмыс орындары 
бойынша жылдық жоспарланған 153 
адам жұмысқа орналасып,  оның ішінде 
29 адам тұрақты. 124 адам уақытша 
жұмыспен қамтылды. 

Инфрақұрылымды дамыту саласы 
бойынша. Катонқарағай ауылындағы 
«Балалар музыка мектебі» және спорт 
кешені маңайындағы        150 метр жылу 
жүйелері ауыстырылды.

Ленин атындағы орта мектебі және 
ауданаралық аурухана қазандықтарының 
бір қазандары  ауыстырылды.

3 млн теңгеге Жаңаүлгі ауылында 
364 метр су құбырлары тартылып, 2 су 
шүмегі орнатылды.

1 млн 200 мың теңгеге Шыңғыстай 
ауылының шығыс жақ бөлігіне бір су 
шүмегі орнатылды.

Мал емгерлік зертхана құрылысы 
жұмыстары жалғасуда.

Ауылдық округтегі елдімекендерді 
«Көркейту, көгалдандыру және 
санитарлық тазалығын сақтау жөніндегі 
екіайлыққа» байланысты мекемелер-
де шырша және алма-мойыл көшеттері 
отырғызылды. Ауылымызда 15  гүл 
отырғызатын құмыралар (вазон)  орна-
тылды. Жалпы аумағы 650 шаршы метр 
гүлзарлар отырғызылды. Әр аптаның 
жұма және сенбі күндері сенбіліктер 

өткізіліп, 1000 тоннаға  жуық коқыстар 
арнаулы орындарға шығарылды. қоқыс 
төгетін орындар жаз айларында үнемі 
жинастырылуда.

 «Туған жерге тағзым» акция-
сы аясында Катонқарағай ауылы-
на кіреберісте қазақ хандығының 550 
жылдығына орай, қаратай батырға  
арналған «Мұзтау» қоғамдық қорынан 
жалпы құны 60 млн теңге қаражатқа 
ескерткіш орнатылды. Ескерткіштің 
уақытында іске қосылуына округ 
аумағында орналасқан мемлекеттік  ме-
кемелер, шаруа қожалықтары және жеке 
кәсіпкерлер өз үлестерін қосты.

Ауылдық округтің негізгі 
көрсеткіштерінің бірі - жоспар бойынша 
белгіленген мүлік, жер және автокөлік 
салықтарын жинау болып табылады. 
Барлық салық түрлері бойынша жылдық 
жоспарланған 10986498 теңгенің орнына 
10143783 теңге қаражат жиналып, жо-
спар өткен жылмен салыстырғанда 92 
пайызға орындалды.

Бюджетке түсетін қосымша салық 
көздерін іздестіру алгоритмі бойынша 
ауылдық округтен қосымша 97979 теңге 
жер салығы бюджетке түсірілді.

Кәсіпкерлік саласы бойынша 
Катонқарағай ауылында 2015 жылы жеке 
кәсіпкерлер:«Катонқарағай ӨЖУ» ЖШС-і 
өндірістік ғимараттарына 10 млн теңгеге  
қайта жөндеу жұмыстарын атқарды. 
2015 жылдың тамыз айында «Атамекен» 
ойын – сауық кешені қолданысқа берілді.

Мәдениет саласында ауылдық 
округ мекемелерінің белсенді қатысып, 
ұйымшылдық көрсетуімен  мемлекеттік 
мерекелер жоғарғы деңгейлерде аталып 
өтілді. Өздеріңізге белгілі, биылғы жыл 
еліміз үшін де, біз үшін де ұлттық тари-
хымызды ұлықтау жылы болды. Себебі, 
осы жылы қазақ хандығының 550 
жылдығы аталып өтті. Сонымен қатар, 
қазақстан халқы Ассамблеясы мен 
Конституциямыздың 20 жылдығы, Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығын атап өттік. Осын-
дай мерекелерге жыл бойы демеушілік 
көрсетіп, аянбай еңбек етіп жүрген жеке 
кәсіпкерлер - Нығметов  Аян, Бәкімбаев 
Тоқтасын, Байбосынов Мұратбек, Бо-

ранбаева Валентина, қажкенова Баян, 
Сиғатпаев Сайранбек, Жүнісов Бейбіт 
сияқты азаматтарға ризашылығымызды 
білдіреміз. Өткен жылғы ауылдық 
округ әкімінің халық алдындағы есеп 
беру кезінде қойылған сауалдар мен 
ұсыныстар бойынша төмендегідей 
жұмыстар атқарылды:

1. Шыңғыстай ауылының ауыз-
су мәселесі бойынша бүгінгі күні жер 
астындағы су қорына бақылау жүргізу 
жұмыстары өтіп жатыр. Жер асты су 
қорын анықтау үшін, гидрогеологиялық 
тәртіпке сай бақылау жүргізуге 1 жыл 
мерзім қажет. Су қорлары жеткілікті 
жағдайда келер жылы осы ауылда 
ауызсу мәселесін шешу жұмыстары 
жүргізіледі. Жаңаүлгі ауылы бойынша 
жер асты су қорын барлау жұмыстары 
2015 жылы жүргізілді.

2. Катонқарағай ауылындағы орталық 
саябақта Жеңістің 70 жылдық мерекесіне 
орай, ҰОС қатысушыларына арналған 
ескеткіш орнату мәселесі бойынша 10  
млн 383 мың теңге қаражатқа ескерткіш 
орнатылды.

3. Катонқарағай ауылында « қазақстан 
Халық банкі» Ақ банкоматын орнату 
мәселесі бойынша облыстық «қазақстан 
Халық банкі» Ақ бастығына хат 
жолданған, қазіргі уақытта Катонқарағай 
ауылында банкомат орнату мүмкіндігі 
жоқ екендігі туралы жауап хат келді.

Инженерлік инфрақұрылым және 
әлеуметтік даму. Бұл саланың бас 
ты мақсаты - ауыл тұрғындарының 
тұрмыстарын жақсарту болып табыла-
ды. Ауыл инфрақұрылымын дамыту бой-
ынша жоспарлар:

Катонқарағай ауылындағы жылу 
жүйесін күрделі жөндеуден өткізу;

Алтай бөлігіне су жүйелерін жүргізу;
қатты қалдықтар төгетін полигон салу;
Термомодернизация бағдарламасы 

бойынша 2 көппәтерлі тұрғын үйлерді 
жөндеуден өткізу; яғни, Батырханов 
көшесі бойындағы №95 және Абай 
көшесіндегі  №91 көппәтерлі тұрғын 
үйлердің құжаттары осы бағдарлама 
бойынша ресімделген.

Катонқарағай ауылдық оКругі әКімінің  есептіК  баяндамасы

Коробиха  ауылдық оКругі әКімінің  есептіК баяндамасы
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 

халыққа жолдаған «қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсім, рефор-
малар, даму» атты Жолдауын ауыл 
тұрғындарына түсіндіру жұмыстары 
жалғасуда. Елбасының биылғы дәстүрлі 
Жолдауы жарқын болашақтың жай 
бір ғана елесі емес, ашық сәулесі 
шуақтандырған сияқты әсерге бөледі. 
Бұл фактор елді ортақ мақсатқа 
жұмылдыруға және ертеңгі күнге үлкен 
үмітпен қарауға жетелейді. Жолдаудың 
тарихи мәнінің ерекше екені осында. 
Халық осыған дейін Елбасының саяса-
тына қандай қолдау көрсетсе, алдағы 
уақытта да Жолдауда жарияланған 
жаңа міндеттерді жұмыла көтеріп, үлкен 
қолдау көрсетуіне қол жеткізуіміз қажет.  

Коробиха ауылдық округі бойынша 
өткен кезеңдегі кездесуде айтылған 
ұсыныстар мен сын-ескертпелердің 
орындалуы туралы іс-шара жоспа-
ры жасақталып, бекітілген болатын. 
Барлығы 5 ұсыныс пен ескертпелер 
түсіп,  әрқайсысы өз шешімдерін тапты.  

Коробиха ауылдық округінің жер 
аумағы 70121 га құрайды. құрамында 
үш елдімекен бар. 2016 жылдың 1 
қаңтарына халық саны 1 080 адамды 
құрады. Оның ішінде: 112 зейнеткер, 
25 тыл ардагерлері, 27 көпбалалы ана-
лар. Округте 2 орта және 1 негізгі орта 
мектеп, 3 фельдшерлік-акушерлік пункт, 
1 кітапхана, 2 жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі, 74 шаруа қожалықтары, 
11 сауда нүктелері, 3 наубайхана және 
«Жанат» пантымен емдеу мекемесі 
жұмыс атқаруда.                                       

2015 жылы Коробиха ауылдық округі 
аппаратында 6 заңды және 2 жеке 
тұлғалардың өтініштері қаралып, толық 
қанағаттандырылды. Жеке қабылдауда 
22 адамның ауызша ұсынысы, өтініштері 
қаралды. 

245 тұрғынға әртүрлі анықтамалар 
беру сияқты мемлекеттік қызметтер 
көрсетілді.

Салық түсімдері бойынша жеке 
тұлғалардан келіп түскен салық 
төлемдері:

- мүлік салығы бойынша  - 50 128  
теңге, яғни, жоспар 136 пайызға, 

-  жер салығы - 160 397 теңге, жоспар 
104 пайызға, 

- көлік салығы 1 506 343  теңге, яғни, 
жоспар 100 пайызға орындалды.  

Ауылдық округте 2015 жылы жалпы 
егістік жер көлемі 397 гектар, оның ішінде 
21 гектар жерге «Альфа», 91 гектарға 
«Михаил», 70 гектарға «Дамир» шаруа 
қожалықтары дәнді дақылдар ексе, «Со-
лончики» шаруа қожалығы 15 гектар  
егістікке картоп екті. Дәнді дақылдардың 
жалпы өнімі 280 тонна, түсімі гектарына 
орта есеппен 18 центнерді құрады және 
310 тонна картоп алынды.       

Ауылдық округтің 1 қаңтар 2016 
жылға санақ қорытындысы бойынша 
2338 бас ірі-қара, 1904 бас қой-ешкі, 
1900 бас жылқы, 582 марал, 3000 аса 
ара шелектері бар. Бұл көрсеткіштер 
өткен жылмен салыстырғанда 3-9 пайыз 
аралығында өсім беріп отыр.

Округте ағымдағы оқу жылында 132 
оқушы білім алып, 53 мұғалім дәріс бе-
руде. Ұстаздардың 8-де арнайы орта, 
45-де  жоғарғы білімдері бар. Мектептер 
педагогикалық кадрлармен қамтамасыз 
етілген. құрал-жабдық, кітаптармен 
толық қамтылған.

Барлық ауылының мектебіне 7 млн. 
444 мын теңге қаражатқа ағымдағы 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. 

ыстық тамақпен барлық оқушылар 
қамтамасыз етілуде, оның ішінде  35 
бала тегін тамақтандырылады. 3 шағын 
орталықтар жұмыс істеп тұр, оларда 37 
бала тәрбиеленуде.

Барлық ауылының тумасы, кәсіпкер 
Удовик Алексей Борисович «Туған 
жерге тағзым» акциясы аясында 
өзі оқып бітірген, яғни, Печи орта 
мектебінің оқушыларына 1 миллион 
теңге қаражатқа спорттық және аяқ 
киімдермен демеушілік көрсетті.

Ауылдық округте 3 ауылдық клуб және 
1 кітапхана халыққа қызмет көрсетеді. 
Жыл көлеміндегі барлық мерекелер 
жоспарлы түрде аталып өтіледі. ҰОС 
Жеңісінің 70-жылдығы, Астана күні, Ба-
тырлар аллеясын ашу сияқты барлық 
мерекелерге белсене қатысты. Осын-
дай мерекелерге атсалысып жүретін 
«Сәуле», «Дамир» шаруа қожалықтары, 
сол сияқты жеке кәсіпкелер - Чупина Га-
лина, Саратова Айнаш, Ахметов қайрат 
Нұрсайынұлы және ауылдық округтегі 
мектеп, ұлттық парк ұжымдарына 
ризашылығымызды білдіреміз. 

Ауылдық округте 3 фельдшерлік-
акушерлік пункт жұмыс істеп, онда 3 
орта буын медицина қызметкерлері  

жұмыс атқаруда. Округтегі халықтың 
демографиялық жағдайы жылдан-жылға 
жақсарып келеді, биылғы жылы 15 бала 
дүние есігін ашты. Тұрғындар уақтылы 
рентген аппаратынан, скринингтік тек-
серуден өтіп тұрады, жұқпалы аурулар 
биылғы жылы тіркелмеген.

Санитарлық-тазалық айлықтары 
кезінде әр аптаның жұма, сенбі күндері 
сенбіліктер өткізіліп тұрды. қоқыс төгетін 
орындар реттеліп, қалыпқа келтірілді. 
Жалпы айлық кезінде 512 түп ағаш, 
бұта көшеттері отырғызылды. 20 тонна 
күл-қоқыстар мен тұрмыстық қалдықтар 
шығарылды.

Әр ауылда жазғы маусымда сауын 
сиыр табындары ұйымдастырылып, 
бойдақ малдар және жылқы табындары 
жайлауға көшірілді.

Коробиха және Барлық ауылда-
ры арасындағы ауыларалық жолдағы 
автокөліктерге кедергі болған арық 
құбыры маңы жөнделіп, мәселе шешілді.

Үшбұлақ ауылындағы қираған үш көпір 
сол жердегі Ұлттық парк қызметкерлері 
және ауыл тұрғындарының көмектерімен 
қайта тұрғызылды.  

2015 жылы көктемгі су тасқыны болып, 
төтенше жағдайлар туғызған Коробиха 
және Усть-Язовая өзендері арналары 
тазаланып, қалпына келтірілді.

Ауызсу бағдарламасы бойынша 
Барлық ауылында 7 млн 100 мың теңге 
қаражатқа 800 метр су құбыры тарты-
лып, 4 су шүмектері орнатылды. 

Округ бойынша учаскелік полиция ин-
спекторы және жергілікті мекемелерден 
құрылған қоғамдық сақшылармен кешкі 
кезекшілік ұйымдастырылған. Округ-
те 1 мал ұрлығы тіркелген. Былтырғы 
жылы 3 қылмыс тіркелген болса, биылғы 
жылы 7-ге жетіп отыр. Ауыр қылмыс 
тіркелмеген.  

Округте 192 телефон нүктесі жұмыс 
істейді, байланыс мәселесі толығымен 
шешілген, қазіргі күні Коробиха ауылын-
да цифрлық телефон байланысы жұмыс 
істеп тұр. Ал пошта бөлімшесі аудандық 
пошта бөлімшесімен өзара келісім-шарт 
бойынша жұмыс жасайды, газет-жур-
нал уақытылы таратылып отырады. 
Сонымен қатар, 2015 жылы ауылдық 
округ ауылдарында отандық ОТАУ-ТВ 
телеарналар мұнарасы орнатылып, іске 
қосылған. 

Округтегі тұрмысы төмен 5 отбасына 

398 000 теңге 18 жасқа дейінгі балалар 
жәрдемақысы және аз қамтылған 2 от-
басына 415 000 теңге әлеуметтік көмек 
берілді. Жыл басынан тіркеуде барлығы 
жұмыссыз жүрген 8 адам қоғамдық 
жұмысқа тартылды.                                                    

Жолдаудағы халықты жұмыспен 
қамту саясатын жаңғырту аясында, 
«Жұмыспен қамту - 2020» жол картасын 
бекіту туралы» бағдарлама  әзірленген.

Мемлекет тарапынан «құлан» 
бағдарламасы аясында Үшбұлақ 
ауылының «Сәуле» шаруа қожалығы 
басшысы Төлемісова Айгүл 4 млн. 200 
мың теңге несие алып, мақсатты пайда-
лануда. 

Өткен жылы ауылдық округте қымыз 
өндіргені үшін-2, омарташылықты 
асылдандыру мақсатында - 4, ма-
рал шаруашылығын дамытуда - 1, ірі-
қара малын асылдандыруда - 4 және 
дәнді-дақылдар егу үшін - 3 шаруа 
қожалықтары  мемлекет тарапынан 
берілетін жәрдемақы(субсидия) алды.

Ауылда кәсіпкерлікті дамыту сала-
сында округ бойынша 11 дүкен және 3 
наубайхана жұмыс атқарып тұр. Оның 
ішінде 1 наубайхана 2015 жылы «Да-
мир» шаруа қожалығында ашылды. 

Округімізде сыбайлас жемқорлық, 
құқықбұзушылықтың алдын-алу комис-
сиясы құрылған, жылдық жұмыс жоспа-
ры бекітілген. Өткен жылы сыбайлас 
жемқорлық, құқықбұзушылық деректері 
тіркелмеген.

Ауылдық округте Президент саяса-
тын түсіндіру бағытында учаскелік 3 
ақпараттық-насихат топтары құрылған, 
құрамында 16 адам бар. Үгіт насихат 
тобының жұмыс жоспары бекітілген. 
Жыл сайынғы Елбасымыздың халыққа 
Жолдауын үгіт – насихат тобы халыққа 
жеткізіп отырады. 

Ауылдық округтің 2016 жылғы жоспа-
ры:

- Үшбұлақ ауылына көше жарық шам-
дарын орнату;

- Коробиха өзені арнасын бекіту, 
тереңдету;

- Коробиха ауылдық клубына жөндеу 
жұмыстарын жүргізу;

- Барлық ауылындағы Абай, Абылай-
хан көшелерін ағымдағы жөндеуден 
өткізу.  
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Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы»   1995   жылғы   
28 қыркүйектегі   №2464  Конституциялық    Заңының 
10-бабына, «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 
депутаттарын сайлайтын округтік және учаскелік сай-
лау комиссиялары  туралы»  Катонқарағай аудандық  
мәслихатының  2014 жылғы   17 сәуірдегі  №22/167-V 
шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін: 

Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлайтын 
№2 Үлкен Нарын округтік сайлау комиссиясының 
құрамы»  аталған шешіміне 3 қосымша:

комиссия мүшелігіне Алдабергенева Клара Маратов-
на -  аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сай-
лансын.

Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлай-
тын №4 Балғын  округтік сайлау комиссиясының 
құрамы»  аталған шешіміне 5 қосымша:

 комиссия мүшелігіне сайлансын:
Имашева Зада Кадыркановна - «Нұр Отан» партия-

сынан.
Тулегенова Табия Токтамысовна – білім беру 

қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымынан.  
 Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлай-

тын №5 Солоновка округтік сайлау комиссиясының 
құрамы»  аталған шешіміне 6 қосымша:

 комиссия мүшелігіне Муканова Асель Кадырканқызы 
- аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлан-
сын.

«Аудандық мәслихаттың  депутаттарын сайлай-
тын №12 Ақсу      округтік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешіміне 13 қосымша:

 комиссия мүшелігіне Окапова Багила - «Нұр Отан» 
партиясынан сайлансын.    

«№845 Новохайрузовка учаскелік сайлау 
комиссиясының құрамы» аталған шешіміне 16  
қосымша:

комиссия мүшелігіне Козуб Светлана Владимировна 
– аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан сайлан-
сын.

«№847 Құндызды учаскелік сайлау 
комиссиясының құрамы» аталған шешіміне 18 
қосымша:

комиссия мүшелігіне Сайлаубекова Светлана Васи-
льевна - аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан 
сайлансын.

 «№850 Нарын учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешіміне 21қосымша:

комиссия мүшелігіне сайлансын:
Малахов Вячеслав Васильевич - «Нұр Отан» парти-

ясынан. 
Абиева Салтанат Базаровна –  мемлекеттік, банк және 

қоғамдық қызмет көрсету мекемелері қызметкерлерінің 
Шығыс Қазақстан кәсіподақ ұйымынан. 

№851 Боран учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешіміне 22 қосымша:

комиссия мүшелігіне Есенгазина Жанна Сейтбат-
таловна -  білім беру қызметкерлерінің кәсіподақ 
ұйымынан сайлансын.  

«№858 Малонарымка учаскелік сайлау 
комиссиясының құрамы» аталған шешіміне 29 
қосымша:

комиссия мүшелігіне Момуқанов Асқар Қаршығаұлы  
- білім беру қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымынан сай-
лансын.  

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

комиссия мүшелігіне Карменов Нурлан Мухтарович - 
«Нұр Отан»  партиясынан сайлансын. 

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

комиссия мүшелігіне Кундузбаева Гульжан Айткешев-
на – білім беру қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымынан 
сайлансын.  

«№869  Өрнек учаскелік сайлау комиссиясының 
құрамы» аталған шешіміне 40 қосымша:

комиссия мүшелігіне Желчубаева Гульназ Турым-
кановна  - аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан 
сайлансын.

«875 Катонқарағай учаскелік  сайлау 
комиссиясының құрамы» аталған шешіміне 46 
қосымша:

комиссия мүшелігіне Сейтканова Зарина Владими-
ровна   - «Нұр Отан» партиясынан сайлансын. 

«№876 Мойылды учаскелік  сайлау 
комиссиясының құрамы» аталған шешіміне 47 
қосымша:

комиссия мүшелігіне сайлансын:
Канапина Марфуга Чакеровна    - «Нұр Отан» парти-

ясынан. 
Какимова Индира Болатбеккызы -  аудандық 

аумақтық сайлау
комиссиясынан.
 «№879 Аққайнар учаскелік  сайлау 

комиссиясының құрамы» аталған шешіміне 50 
қосымша:

комиссия мүшелігіне сайлансын:
Токтасынова Айсулу Ергалиевна аудандық аумақтық 

сайлау комиссиясынан. 
Байгонусова Рахат Аскерхановна - Қазақстан 

Коммунистік Халық партиясынан.   
«№881 Қайыңды учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешіміне 52 қосымша:
комиссия мүшелігіне Амисолтанова Салтанат Мул-

дагалиевна   -  «Нұр  Отан» партиясынан сайлансын.
«№884 Жамбыл учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешіміне 55 қосымша:
комиссия мүшелігіне Журтбаева Гаухар Чайморда-

новна - аудандық аумақтық сайлау комиссиясынан 
сайлансын. 

 «№885 Берел учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешіміне 56 қосымша:
комиссия мүшелігіне сайлансын:
Сундетпаева Жансия Кумаровна   -  аудандық 

аумақтық сайлау комиссиясынан. 
Алиханов Айдын Ардыкбаевич - Қазақстан 

Коммунистік Халық партиясынан.   
«№887Ақсу учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешіміне 58 қосымша:
комиссия мүшелігіне сайлансын:
Жибитаев Даулетбек Кадесович - «Нұр  Отан» пар-

тиясынан.
Джуашева Айгуль Жумабаевна - Қазақстан 

Коммунистік Халық партиясынан.   
«№888 Жазаба учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешіміне 59 қосымша:
комиссия мүшелігіне Джуашова Елена Никифоровна 

– «Нұр  Отан» партиясынан сайлансын.
«№889 Бекалка учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешіміне 60 қосымша:
комиссия мүшелігіне сайлансын:
Кокобаев Талгат Тлеуханович - «Нұр  Отан» партия-

сынан.
Кадирбаев Медет Оралканович -  аудандық аумақтық 

сайлау комиссиясынан. 
 «№890  Үшбұлақ учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешіміне 61 қосымша:
комиссия мүшелігіне сайлансын:
Канапина Арайгуль Болатовна -  аудандық аумақтық 

сайлау комиссиясынан. 
Аяганова Салтанат Кадылкановна – білім беру 

қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымынан.  
«№891 Барлық учаскелік сайлау комиссиясының 

құрамы» аталған шешіміне 62 қосымша:
комиссия мүшелігіне Исинова Айнаш Тунгашвалиев-

на - білім беру қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымынан 
сайлансын.  

«№892 Коробиха  учаскелік сайлау 
комиссиясының құрамы» аталған шешіміне 63 
қосымша:

комиссия мүшелігіне Качесова Елена Васильевна   - 
«Нұр Отан»  партиясынан сайлансын. 

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

комиссия мүшелігіне сайлансын: 
Бакижанова Нургуль Калелбековна   - аудандық 

аумақтық сайлау комиссиясынан. 
Манарбекұлы Думан   - аудандық аумақтық сайлау 

комиссиясынан. 
2. Сайлау комиссияларының құрамына өзгерістер 

енгізу туралы шешім бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялансын.

3.Осы шешім қабылданған күннен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Ж.Жанабаев,
сессия төрағасы. 

Д.Бралинов,
аудандық мәслихаттың хатшысы.

V шақырылған Катонқарағай аудандық мәслихатының 2015 жылғы 21 желтоқсандағы №35/282-V шешімі

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

Өрел  ауылдық округі әкімінің  есептік баяндамасы
Елбасының 2005 жылғы 6 сәуірдегі 

«Жергілікті атқарушы органдар 
басшыларының халық алдындағы 
есепті кездесулерін өткізу туралы» тап-
сырмасын орындау мақсатында жыл 
сайын әкімдердің ауыл тұрғындарымен 
есепті кездесулері өтіп отырады.

Ауыл тұрғындарын еліміздегі 
әлеуметтік – экономикалық , сая-
си реформаларға қосқан үлесі мен 
алдағы міндеттері туралы хабардар ету 
есепті кездесулердің маңыздылығын 
айқындай түседі.

Өткен жылғы есеп беру кезіндегі 
айтылған ескертпелер мен 
ұсыныстарға тоқталатын болсақ, олар:

- Еңбек ауылы бойынша – ауылға 
мәдениет үйінің қажеттілігі. Ауызсу 
мәселесін түбегейлі шешу. 

- Аршаты ауылындағы басты мәселе 
– жол қатынасының нашарлығы. 

- Өрел ауылында – су құбырын тарту 
жұмыстарын аяқтау. 

Бұлардан басқа көтерілген көптеген 
мәселелер ауыл тұрғындары 
күнделікті кездесіп отыратын  отын-
мен қамтылу, малдың жайылымы, 
қаңғыбас иттерді уақытында жойып 
отыру,   пошта тасымалын жақсарта 
түсу,  несие алу т.б. Алдымен өткен 
жылда ауылдық округ бойынша қандай 
жұмыстар атқарылғанына тоқталатын 
болсақ, өздеріңіз байқағандай, 
ауыл тұрмысына қамқорлық жасау 
үшін, мемлекет жыл сайын бюджет 
қаражатын аяған емес.  Өрел ауы-
лында 426 млн. теңгеге су құбырын 
тарту жұмыстары 2014 жылы ма-
мыр айында басталып, 2015 жылдың 
қараша айында толық  аяқталып, 
пайдалануға берілді. Бас-аяғы  бір жа-
рым айдың ішінде Өрел ауылындағы 
емхана күрделі жөндеуден өткізіліп, 

12 млн. теңге игерілді. Республикалық 
маңыздағы күре жолға күрделі жөндеу 
жұмыстары басталып, көктем, жаз 
айларында осы жол бойында үш 
бірдей мердігер мекемелер жұмыс 
атқарды. Еңбек ауылы үшін биылғы 
жыл сәтті жыл болды. Аудан әкімінің 
қолдауымен бұл ауылдың кезінде 
жекеменшікке өтіп кеткен клубының 
ғимараты 10 млн. теңгеге күрделі 
жөндеуден өткізіліп, пайдалануға 
берілді және бүгінгі күнге меңгеруші, 
оператор, күзетші, тазалықшы секілді 
4 бірдей штаттық бірлікпен ауыл адам-
дары жұмысқа алынды. Жылдар бойы 
шешуін таппай келе жатқан тағы бір 
мәселе - ол ауызсу болатын. Ол да 
аудан басшыларының қолдауымен 
шешілді. 70-ші жылдары қазылып 
қойылған ұңғыманы пайдалана оты-
рып, ұзындығы 1330 метрлік су құбыры 
тартылды және екі су шүмектері  ор-
натылды.  Мектепті су жүйесіне қосу 
жұмысы атқарылды.

Еліміздің экономикасын көтеру, 
ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту 
мәселесін біртіндеп түбегейлі ше-
шуде Елбасы үнемі айтып, қолдап  
келе жатқан мәселе - ол кәсіпкерлікті 
қолдау. Шағын кәсіппен шұғылданам 
деушілерге көмек көрсету жергілікті 
атқарушы биліктің міндеті. Осы 
бағытта да айтарлықтай жұмыстар 
атқарылып келеді. «Жұмыспен қамту 
жол картасы 2020» бағдарламасының 
2 ші бағыты бойынша шағын несие 
алып, өз кәсібін өркендетем деген 2 
адамға 4 млн. теңгенің шағын несиесі 
ауылшаруашылығын қаржылай қолдау 
қоры арқылы берілді. «Сыбаға», 
«Жайлау», «Құлан», «Алтын асық» 
бағдарламаларына қатысушыларды 
қолдау, олар жөнінде кеңінен түсінік 

жұмыстарын жүргізу жергілікті 
атқарушы биліктің міндеті. Осы 
бағытта Аршаты ауылынан 2014 
жылы «Сыбаға» бағдарламасына 
Ш. Жатағанов қатысып, 8 млн. теңге 
несие алып, 2 бұқа мен 35 бас ірі-
қара малдарын сатып алды. Биылғы 
жылы Ринат Кітапбаев құжаттарын 
өткізіп отыр. Асыл тұқымды мал 
әкелгені,  қымыз өндіргені үшін мем-
лекет тарапынан жәрдемқаржыға 
қол жеткізген Ш.  Жатағанов - 1 млн. 
теңге, С. Болаев «Казагромаркетинг» 
арқылы мал басын 100 бас ірі-қараға 
жеткізіп ұстағаны үшін 4 млн. 500 
мың теңгеге 1 МТЗ-82 тракторын, 1 
пресс-подборщик, 1 жүк тиегіш алып, 
осы соманың 50 пайызын  көмек 
ретінде мемлекет өтеді, 2 млн.250 
мың теңгесін өзі өтейтін болды. Оған 
қосымша әр бас ұрғашы малға 18 мың 
теңгеден жәрдемқаржы алды және 4 
бас асыл тұқымды бұқаның әр басына 
150 мың теңгеден жәрдемқаржы ала-
тын болды. С. Изеков  қымыз өндіргені 
үшін жәрдемқаржыға құжаттарын тап-
сырып отыр. 

2015 жыл бойынша ауылдық 
округте 8 жаңа жоба жасалып, олар 
толығымен жүзеге асты. Олардың 
төртеуі кәсіпкерлік саласы, төртеуі 
ауыл туризмін дамыту бағытындағы 
жобалар. Олардың жалпы құны 36 
млн. теңге. Осы 8 жобаны іске асы-
ру барысында 22 жұмыс орындары 
ашылды.

Біздің басты байлығымыз -  ауыл 
тұрғындары, адамдар. Бүгінгі күні 
мемлекет өркендеп, тұрғындардың 
тұрмыс деңгейі  жақсара түсуде. Су 
құбырына қосылған ауылдағы үйге 
қаладағыдай жағдайлар жасала-
тын күн де алыс емес. Шалғайдағы 

Аршаты ауылында да бюджет 
қаражатына қаншама жұмыстар  
атқарылып, игілігін тұрғындар көріп 
отыр. Соңғы  3 жылдың көлемінде 
ғана 274 млн. теңгеге көпір, 34 млн. 
теңгеге бастауыш сынып ғимараты, 
70 млн. теңгеге спорт залы салынып, 
мемлекеттің 380 млн. теңгесі осы 
ауыл тұрғындарының өмірін жақсарту 
мақсатында жұмсалды. Бүгінге 
ауылдық округ бойынша 2015 жылдың 
басынан бері 18 нәресте дүниеге кел-
се, оның 12-і Өрел, Еңбек және Арша-
тыда - 3-тен ғана бала туған. Қайтыс 
болғандардың саны бүгінге 25 адам, 
Қоныс аударғандар  саны - 9, келген-
дер саны - 6. Үш ауылдағы  тұрғындар 
саны - 2009 адам. Өрелде – 1155, Ар-
шатыда  – 454, Еңбекте - 400 адам. 
Аула саны Өрелде – 339, Аршатыда – 
113, Еңбекте – 105

Ауылдық округ орталығы - Өрел 
ауылының тірек елдімекендерінің 
қатарына еніп, мемлекет тарапынан 
қаражат бөлінуі, ауыл әлеуетінің ар-
туы, ауыл тұрғындарына тіршілік ету 
үшін барлық жағдай жасалынуының 
арқасында, іргелес елдімекендер 
үшін шын мәнінде «тірек» болды. 
Оған дәлел  - ауыл халқының соңғы 
жылдары біршама тұрақтанып, ішкі 
көші-қон мәселесінің оң сипат алуы, 
мектеп оқушыларының, балабақша 
тәрбиеленушілері санының 
тұрақтануы. Алда, әрине, атқарылар 
жұмыстар көп. Оның барлығы да ауыл 
тұрғындарының тұрмыс жағдайының 
түзелуіне, өзін – өзі жұмыспен қамтып, 
отбасын, елімізді азық-түлікпен 
қамтамасыз етуге бағыттала беретін 
болады. 



 
4 - бет

Мына сирек кездесетін суреттерді 
облыстық тарихи-өлкетану мұражайы 
Катонқарағай аудандық филиалының 
директоры Оралғазы Қажаев алғаш рет 
аталмыш маралшылар конгресін өткізген 
кезде Алтай маралшаруашылығының 
тарихы бойынша жасалған көрмеге 
ұсынған еді. Конгреске қатысушы 
қонақтар өткен ғасырдың басында және 
қазіргі уақытта түсірілген көне және за-
манауи суреттерді қызыға тамашалаған 
еді. 

Мысалы, 1928 жылы түсірілген сурет-
те панты кесетін алғашқы станок пен тұз 
салуға арналған науалар және бұл су-
ретте Балғабаевтар әулетінің  байырғы 
маралшылары – Мұқан, Социал, Мырза 

және Оралбек, фатихалық Сейітқұмар 
Құрғымбаев. Келесі суретте – панты ке-
скен маралшылар.  

Көз алдыңа шаруалардың жануарды 
жығып, мүйіздерін кесерде көзін жау-
ып, емдік қанды сүзгіден өткізіп ішкені, 
Берелдегі марал шаруашылығында 
мүйіздерді қайнатып, Катонқарағайда 
кептірілген, өткізуге даяр өнімді жіберу 
үшін қаптап жатқандары елестейді. 

Тағы да бір суретте Алтайдың байырғы 
маралшысы Полиэкт Николаевич Куд 
рявцев, оның жанында жалаңаяқ тұрған 
кішкентай немересі. Келесі сурет-
те – әйгілі маралшы Ошлаков арнайы 
құралдың көмегімен  ұрғашы маралдың 
дауысын келтіріп, бұғыларды арбап  
шақыруда. Тағы бір суретте марал 
шаруашылығын күзетуші Кудрявцев-
тар...

Конгресте сала тарихы жайлы көптеген 
қызықты мәліметтер айтылды. Ресейлік 
бір маралшының айтқандары есте 
қалды: «Егер Мәскеу - Ресейдің астанасы 

болса, Астана – Қазақстанның елорда-
сы, ал Алтай – марал шаруашылығының 
астанасы»... 

Жалпы, Алтайда маралдарды осыдан 
200 жыл бұрын қолға үйрете бастаған.  
Бұл - әрдайым өлкенің мақтанышы, 
беткеұстар шаруашылығы болған.  
Саланы дамытуда, біздің өңірімізді 
шаруашылық тұрғыда игеруде Бұқтырма 
жазығындағы таулы елдімекендерге 
орыстарды қоныстандырудың маңызы 
зор болған. Орыс шаруалары өлкені 
шаруашылық тұрғыда игеруде мал 
шаруашылығының жаңа саласын – 
панты өндіретін бұғыларды өсіретін 
шаруашылық құрған, оны маңызды 
кәсіби нысанға айналдырған. 

Бұқтырма жағалауындағы елсіз 
жерлерді алғашқылардың бірі болып 
ресейлік Нижегородтың Кирженец 
өзені жағалауында орналасқан дерев-
нялардан ауып келген көне дәстүрлі 
көшпенділер игерген. Солтүстік 
орыс мәдениетін ұстанушылар діни 
ережелерді қатаң ұстанатын, тұйық 
мінезді адамдар болған. Дегенмен, бұл 
алғашқы қоныстанушыларды орыстың 
көне дәстүрлі топтарына жатқызуға 
болмайды. Тарихта көрсетілгендей, 
Кержендік скиттерді талқандау 1720 
жылы басталды. Ал, көне дәстүрді 
ұстанушылардың алғашқылары  мұнда 
одан да бұрын қоныстанған. Оның үстіне, 
алғашқы қоныстанушылардың барлығы 
бірдей керженттік скидтердің өкілдері 
емес, мұнда Воронежден, Пензадан да 
көне дәстүрді ұстанушылар, барнаулдық 
мануфактураның  қашқын шаруалары, 
Ресейдің басқа да қалаларынан келген 
крепостнойлар болды. Бірақ, кейіннен 
олардың барлығы кержақтар деген 
атауға ие болды. 

Ресейлік зерттеуші Л.Н. Мукаева марал 
шаруашылығы 1792 жылы пайда болған 
дейді. Көне дәстүрді ұстанушылардың 
айтуы бойынша, маралдарды алғаш рет 
қолға үйреткендер – Бекалқа ауылынан 
шыққан ағайынды Шарыповтар. Басқа 
нұсқалар бойынша, Алтайдағы алғашқы 
маралшы, осы ауылдың тұрғыны С.И. 
Ушаков. Ол уақытта өнімді Қытайда 
жақсы бағаға өткізетін. 

I-ші  Екатеринаның 1792 жылғы 
қашқын крестьяндарға кешірім жа-
сау туралы Жарлығынан кейін, «тас 
қалаушылар» адам аяғы жетпейтін 
Арқыт шатқалындағы елдімекендерін 
тастап, жері құнарлы Ойман жазығына  
қоныстанады, онан соң, 1792 жылдың 
соңында Оңтүстік Алтайдағы тауларда 
30-ға таяу көнедәстүрлі орыстардың 
елдімекендері пайда болады. Мысалы, 
мүйізді маралдарды өсірумен Тұғырық 
ауылында көнедәстүрлі орыстардың 
– Иван Николаевич Кудрявцевтің 
(34 бас бұғы), Полиект Николаевич 
Кудрявцевтің (68 бас), Еремей Анти-
пович Кудрявцевтің (8 бас) отбасыла-
ры шұғылданған. Бұғыларды арнайы 
бақтарда ұстаған.

Бұл сирек кездесетін жануарларды 
ұстаудың  бірден-бір тәсілі - ол марал 
шаруашылығы, яғни, мықты әрі биік 
ағаш қоршаудан жасалған қарапайым, 
үлкенді- кішілі жайылымдық жерлер.

Орыстың танымал өлкетанушысы, дін 
қызметкері Б.Г. Герасимов (1872-1938 
ж.ж.) 1905 жылдың шілдесінде Бұқтырма 
жағалауы бойынша Берелден Рахман 
қайнарлары бағытында саяхаттағанда: 
«...жолы тасты және өте биік жерде 
орналасқан марал шаруашылығының 
маңынан өтеді. Олардың бірінде 
мен 13 бұғы көрдім. Бір жануардың 
мүйізі кесілген екен, қалғандарының 
мүйіздері кесілмеген. Біз жақындағанда 
маралдардың біразы бізден үркіп, 
тоғайға жасырынды, ал басқалары 
бізге таңдана қарағандай болды. Ма-
рал шаруашылығы өте үлкен аумақты 
алып жатыр. Кейде қожайындардың 
немқұрайлылығынан, маралдар 
қоршаудан шығып, тауға кетіп қалады». 

«...Медведка ауылы (қазіргі уақытта 
Белқарағай) ерікті отаршылдық тәсілімен 
құрылған. Ауыл тұрғындары мал 
шаруашылығымен, омарташылықпен, 
Бұқтырма  және  Ертіс бойымен Өскеменге 
ағаш ағызады, ағаш бұйымдарын жа-

саумен шұғылданушылар өте көп. 
Медведкада бұғы шаруашылығының 
ашылғанына бес жылға таяу уақыт 
болды. Бұл кәсіппен Яков және Амос 
Никифоровтар, Карпов, Котельников, 
Корзников сынды шаруалар айналыса-
ды. Олардың иелігінде ондаған бұғылар 
бар. Бұғылардың мүйіздерін Бийскінің  
көпестері - Копылов пен Кривцов сатып 
алады. Ауылдан үш-төрт шақырым жер-
де аталмыш шаруалардың иелігіндегі 
марал шаруашылығы орналасқан. Мен 
марал шаруашылығымен егжей-тегжейлі 
танысуға бел будым. Алдымен Яков 
Никифоровтың шаруашылығында бол-
дым. Ол өте үлкен аумақты қоршап алған. 
Оның соңғысы - 700 звенодан тұрады, 
әр звеноның ұзындығы 9 аршын. Қоршау 
биік. Басқа марал шаруашылықтарының 
да мұнан айырмашылығы аз болды. 
Ауылдың оңтүстік-батыс жағынан жақын 
жерде Громотушка өзені ағып жатыр».

«...Змеиногорск уездіне қарасты Бе-
рел ауылы Берел мен Бұқтырманың 
қосылған жеріндегі үлкен жазыққа 
орналасқан. Бұқтырма Берелдің 
оңтүстік-шығысындағы биік орман-
ды тау шатқалынан ағып шығады. 
Берелдіктердің негізгі кәсібі – бұғы 
өсіру. Жергілікті дін қызметкері Вик-
тор Сабенинмен бірлесіп, мен берелдік 
шаруалардың иелігіндегі бұғылардың 
саны туралы мәлімет жинадым». 

«...Чернова ауылы (қазір – Аққайнар) 
– ауқатты. Шаруалардан жүннен және 
жібек матадан тігілген киімдерді жиі 
көресің. Черновада мен Бийскінің көпесі 
Кривцовты кездестірдім, ол Алтай бой-
ында бұғылардың мүйізін сатып алып 
жүр екен. Чернованың тұрғындары егін 
егіп, мал шаруашылығымен айналысып 
қана қоймай, бұғы да өсіреді екен. Бе-
рел, Березовка және Чернова ауылда-
рында көрген бұғы өсіруші шаруалардың 
тізімін ұсынамын». 

1937 жылы Борис Георгиевич Ге-
расимов шіркеушілердің жергілікті 

тыңшылар ұйымын басқарды деген ай-
ыппен тұтқындалып, 1938 жылдың 1 
қаңтарында Семей қаласында ІІХК ор-
гандарымен атылады. Өткен асырдың 
70-ші жылдарында ғана оның есімі 
ақталды. 

1928 жылы орыс саяхатшылары За-
лесский мен Орлов Тұғырық маңындағы 
«Волчьий Ключтегі» П.К. Кудрявцевтің 
бұғы шаруашылығындағы станокта 
мүйіздердің тез кесілетіндігін байқаған.  
Станоктың жоғарғы және төменгі 
қысқыштары бар, шығаберістегі діңгектер 
бұғының дене пішініне байланысты бір-
біріне жақындатылып және кеңейтілетін 
болған, осы арқылы қысқыштардың да 
арақашықтығы реттеліп отырған. Бұл – 
анағұрлым жетілдірілген станоктар бол-
ды. Бұл суреттер дәл сол кезде жасалды 
деп сеніммен айта аламын. 

Орехово – Верх-Катунь – 
Ақшарбақ

Кеңестік дәуірде «Чернова», «Верх-
Катунь» және «Катонқарағай» ма-
рал өсіру шаруашылықтары Бийск 
қаласының «Зверпром» жүйесінің 
құрамында болған. Сондықтан, бұл ауыл 
туралы нақтырақ айтпақпыз. 

Верх-Катунь (қазір - Ақшарбақ) тура-
лы айтқанда, бұрын бұл ауыл Орехово 
деп аталғандығын айта кету қажет. Бұл 
жерде Орехов деген шаруа ең алғаш 
қоныс тепкен. 1926 жылы мұнда бұғы 
өсірумен шұғылданатын «Орталық» 
кеңшар ашылған. Бұл шаруашылық Ре-
сей Федерациясының Таулы-Алтай ав-
тономды облысының Алтай өлкесіндегі 
Усть-Коксинск ауданына қарасты болған 
және Бийск трестіне қосылған. 

Мұрағаттық мәліметтер көрсеткендей, 
1928 жылдың наурызындағы Таулы-Ал-
тай облыстық партия комитетінің плену-
мында ұжымшарларды алдағы уақытта 
дамытудың жағдайы егжей-тегжейлі 
зерттелді. Жаппай ұжымдастырудың   
басталуы 1930 жылдың 5 қаңта-

Марал шаруашылығының
Өткен  жылы біздің ауданымызда болған әлемнің 15 мемлекетінің өкілдері қатысқан   маралшылардың 

VI Дүниежүзілік конгресі тек тәжірибе алмасып, қарым-қатынасты реттеуге ғана емес, өңіріміздегі марал 
шаруашылығын дамытудың көпшілік біле бермейтін тарихын ашуға да ықпал етті. 

П.Н. Кудрявцев, облыстағы 
байырғы маралшылардың бірі

Маралшы Ошлаков маралдарды 
арбауда.

Жерге жығуға даярланған марал.

Берелдегі маралшы Белоусовтың ауласында мүйіз қайнатылуда
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басталуы 1930 жылдың 5 қаңта-
рындағы «Ұжымдастырудың қарқыны 
мен ұжымшар құрылысына қолдау 
көрсетудің шаралары туралы» боль-
шевиктердің Бүкілодақтық Коммунистік 
Партиясы Орталық Комитетінің 
Қаулысымен байланысты болды. 
Қаулыда ұжымшардық қозғалыстың 
негізгі формасы – ауылшаруашылық 
артель (колхоз) деп көрсетілген. Та-
улы-Алтайда – «Абай», «Шебалин-
ский», «Талицкий», «Кайтанакский», 
«Нижнее-Уймонский», «Верхне-Ка-
тунский» атауларымен құрылған 
алғашқы марал шаруашылықтары 
1929-1930 жылдарға жатады. Олардың 
барлығы Сибмемсауданың Абай 
басқармасының балансында болған.  
Бұл шаруашылықтарда 2620 бас марал 
болған. 

1956 жылы бұл аумақты Қазақ 
Кеңестік Социалистік Республикасына 
бергенде, Орехово ауылының атауы  
Верх-Катунь болып өзгертілген. Келесі 
жылында кеңшардың орталығын Ақсу 
ауылына көшірген. 

-Ол уақытта Верх-Катуньда 150 
аула, маралдар саны өте көп бол-
ды. Бұғылардың өзі ғана 900 басты 
құраған,- деп еске алады Ақсу ма-
рал шаруашылығы кеңшарының 
Верх-Катунь бөлімшесінің бұрынғы 
басқарушысы, қазіргі уақытта Коробиха 
ауылында тұратын Петр Алексеевич Со-
колов. – Тіпті маралдардың бір бөлігін 
Жазаба мен жаңадан ғана құрылған Ча-
ловское бөлімшесіне бергеннің өзінде, 
біздің шаруашылығымыз аудандағы ірі 
шаруашылықтардың бірі болып қалды. 

Шаруашылықта ол уақытта барлығы 
7000 басқа таяу маралдар болған. 1700 
бас марал ұсталған, ең ірі бөлімше 
Бекалқада болды. Айтпақтайын, 
дәл осы ауылда Шарыповтар де-
ген алтайлық маралшылар әулеті 
алғашқы саябақтарды жасаған. Атақты 
көпестердің ұрпағы Влас Борисович 
Шарыпов сол жылдарда Чаловка-
ны, кейіннен Язовойды басқарды: ол 
осыдан бес жыл бұрын Ақсудан Ұлан 
ауданының Таврия өңіріне көшкенде 
қайтыс болды. Верх-Катунь бөлімшесі 
кеңшарда марал саны бойынша екінші 

орында болды, мұнда 1400 бас жануар 
болған. 

Сала ардагері сол жылдарда 
қарқынды дамыған кеңшар тұсын 
аңсайды, өйткені ол уақытта пантыға 
деген сұраныс та, оның бағасы да  
жоғары болды дейді. 

-Біздің бөлімшеміз алдыңғы қатарлы 
бөлімше болды,- дейді Петр Алексее-
вич. – Маралдардың тұқымын асылдан-
дыру жұмыстары ауқымды жүргізілді, 
үнемі қан жаңалау жұмыстары жүзеге 
асырылып тұрды. Маралдардың 
жайылымдық жерлері мен 
саябақтарында маралдар үшін қажетті 
азықтық өсімдіктердің қалпына келуі 
үшін бұл жерлер екі-үш жылға дейін де-
малдырылатын. Өйткені, жайылымдық 
жерлер өте үлкен аумақты қамтитын. 
Сондықтан, бұл қасиетті жануарлардың 

мүйіздері де қазіргіден гөрі, әлдеқайда 
салмақты болған. Мысалы, «Бозан» 
деп, лақап ат қойған мүйізді бұғы (бұл 
атау оған сол уақытта өндіріс оза-
ты болған, Еңбек Қызыл Ту орденінің 
кавалері Бозан Тұраровтың құрметіне 
берілген) бір  жылда салмағы 22 (!) 
килограмм болатын мүйіз берді. Та-
бындарды жаңалау мәселесіне де көп 
көңіл бөлінетін. Мысалы, төл алушы 
Нұрзағила Келебаеваның қарауындағы 
марал төлдерінің саны - әрбір 100 
ұрғашы жануардан 50 басқа дейін 
артық алынып отырған. Осындай 
жетістіктері үшін Нұрзағила үкіметтің ең 
жоғарғы наградасы – Ленин орденімен 
марапатталған.  Өндіріс озаттарының 
арасында соғыс ардагері Петр Филип-
пович Ионин, Бекалқа бөлімшесінің ма-
ралшысы Әнуарбек Көбентаев болды. 

Петр Алексеевич Соколовтың өзі 
де үздіктер қатарында болды. Оның 
портреті ұзақ жылдар бойы облыстық 
Құрмет тақтасында ілініп тұратын. 
Азаматтық көзқарасы жағынан 
белсенді болған ол, XXVII облыстық  
партия конференциясының делегаты, 
облыстық партия комитетінің  мүшесі 
болды. 

Марал шаруашылықтары өзіндік 
тұрғыда поселкақұрушы кәсіпорындар 
болды, біртіндеп, бұл елдімекендерде 
әлеуметтік инфрақұрылымдар – 

өткені мен бүгіні

Станоктағы марал. 1928 жыл. 

білім беру, мәдениет, денсаулық сақтау 
мекемелері бой көтерді. Шаруашылықтың, 
округ ауылдарының дамуына өткен 
ғасырдың  80-90-шы жылдарында зор 
үлес қосқан кеңшар директоры Петр Фе-
дорович Флатов болды. Ол басқарған 
тұста Верх-Катуньда мектеп салын-
ды, шаруашылық орталық елдімекен 
- Ақсуға дейінгі баратын 29 километр 
жолды жарым-жартылай жөндеді. Ма-
рал шаруашылығы кәсіпорнының өзі қыс 
уақытында жолдардың күтімімен де ай-
налысты. Маралшылардың бригадирі 
және Үшбұлақ ауылындағы «Дамир» 
шаруа қожалығының тәжірибелі панты 
қайнатушысы Тоқтарбай Дәулетбаев бұл 
салада қырық жылға таяу уақыт еңбек 
етіп келеді. Жазаба ауылында туып, өсті 
және осы ауылда еңбек жолын бастады. 
Кадрлық қамту мәселесі сол жылдар-
да өнімдері сыртқы саудаға шығарылып 
отырған марал шаруашылығында оңды 
шешіліп тұрды. Ұрпақтар сабақтастығы, 
еңбек әулеттері ынталандырылып оты-
рылды, оған қоса маралшылардың 
біліктілігін көтеру және даярлау курстары 
жұмыс істеді. Әскер қатарынан оралған 
соң, кеңшарға жұмысқа орналасқан 
Тоқтарбай да бірден Таулы-Алтайға ма-
ралшылар мен панты қайнатушылардың 
курсына жіберілді. 

-Сол жылы біздің кеңшардан төрт адам 
және Катонқарағай кеңшарынан төрт адам 
оқуға бардық,- деп еске алады Тоқтарбай.   
–Курстан біз маралшы мамандығы ту-
ралы білуге қажеттінің барлығын тео-
рия жағынан оқып шықтық. Тіпті, кур-
стан кейін де, мен жаңадан ғана келген 
панты қайнатушы ретінде, тағы да үш 
жылға таяу уақыт тәжірибе жинақтадым 
– маралшының оқушысы болдым. Менің 
алғашқы тәлімгерлерім – Павел Лукья-
нович Никулин, Баймұхамбет Әбішев. 
Олар маған панты қайнатудың және 
оны консервілеудің қыр-сырын үйретті. 
Еңбек жағдайы өте ауыр еді: су немесе 
панты қайнатпасы құйылған флягалар-
ды, өте үлкен қазандар мен 200 литрлік 
бөшкелерді көтеретінбіз. Қазір бәрі де 
заманауи құралдармен атқарылады, 
демалушылар үшін барлық жағдайлар 
жасалған және панты қайнатушылардың 
жұмыстары да жеңілдетілген. Біздің «Жа-
нат» атты пантымен емдеу мекемесінде 
көптеген үрдістер автоматтандырылған. 
Панты қайнатпасы ванналарға құбыр 
арқылы жіберіледі, ал пантыны қайнатуға 
қажетті су насос арқылы беріледі. Қазіргі 
уақытта ешкім де ауыр флягалар мен 
бөшкелерді көтермейді. Пантымен ем-
деу жылдан-жылға сұранысқа ие бо-
луда. Тек, марал басы ғана ауданда 
соңғы жылдарда айтарлықтай кеміді,  
жастар да марал шаруашылығына, 
жалпы ауылшаруашылығына жұмысқа 
барғылары келмейді...

Айта кетерлік жайт, кеңестік дәуірде 
марал шаруашылығына деген ғылыми 
көзқарас дұрыс болды, сондықтан,  оның 
нәтижелері де жақсы болды. Мысалы, ма-
мандар Қазақ КСР аумағында өсірілетін 
марал табындары құрылымдары 
тәсілдерінің барлық мүмкіндіктерін зерт-
тей отырып, жануарлар санын көбейту 
қажет болған жағдайда, алғашқы 
кезеңде төмендегідей құрамда болғанда 
табындардың құрылымы анағұрлым 
тиімді болмақ деген шешімге келді: (ма-
ралдар басы жыл сайын 10% артқанда): 
бұғылар - 38%, ұрғашы жануарлар - 32%, 
алғаш рет төлдейтіндер - 7%, қозықалар - 
16% , төлдер – жүз маралдан 55 қозықа. 
Екінші кезеңде, шаруашылықта жануар-
лар саны белгілі бір мөлшерге жеткенде 

және оның санын одан ары арттыруға 
қажеттілік немесе мүмкіндік болмағанда, 
төмендегідей құрылым ұысынылды (жа-
нуарлар саны жыл сайын 1-2%): бұғылар 
- 50%, ұрғашы жануарлар - 25%, алғаш 
рет төлдейтіндер - 5%, жас маралдар – 
6%, қозықалар - 14% , төлдер – жүз ма-
ралдан 55 қозықа. Екі құрылымда да жыл 
сайын 7-9%-ға дейін жануарлар өлім-
жітімге ұшырайтындығы қарастырылған. 
Алғашқы кезеңде бұғыларды жыл сайын 
жаңалау 20%-ға, екінші кезеңде – 8-10 
%-ға  жеткізіліп отырылды. Осындай 
жұмыстардың нәтижесінде аудандағы 
маралдар мен бұғылар саны 20 мыңға 
жеткізілді. 

Қазіргі уақытта
Маралшылардың заманауи мәселе-

лерін көтергенде, саланы мемлекет-
тен ажырату сәтінен бастап, оңтүстік-
азия елдеріндегі экономикалық тоқырау 
кезеңінде жалғасқан – панты өнімдерінің 
негізгі тұтынушылары жайлы өте көп 
айтылды да, жазылды да. Енді біз 
аудандағы бұл саланың қазіргі жағдайы 
жайлы айтпақпыз. Қазір аудандағы 11 
шаруашылықта 6 мың басқа таяу марал-
дар мен теңбіл бұғылар бар, жылына 9 
мың тоннаға таяу панты шикізаты немесе 
3,3 тонна консервіленген панты өндіріледі. 
Сегіз шаруашылық асыл тұқымды марал 
шаруашылығының мәртебесіне ие болған. 
Марал шаруашылығына қолдау көрсетудің 
аймақтық бағдарламасына сәйкес, 2010 
жылдан бастап асыл тұқымды марал 
шаруашылықтары облыстық бюджеттен 
жәрдемқаржы ала бастады. Осы уақыт 
аралығында аудан маралшылары 40 млн. 
теңгенің жәрдемқаржысын алды. Осын-
дай қолдаудың арқасында бүгінгі күні 
марал санының өлім-жітімге ұшырауы 
тоқтатылды, тіпті, жануарлар санының 
көбейгендігі байқалады. Мысалы, өткен 
жылы «Дамир» шаруа қожалығы Ресейден 
40 бас өнімділігі жоғары мүйізді бұғылар 
сатып алды. Ақшарбақтағы «Зов» ШЖС-і 
де маралдардың қанын жаңалаумен 
шұғылдана бастады, облыстың екі 
өңірінен 45 бас бұғы әкелді. 

Жоғарыда айтып өткен Халықаралық 
форумды өткізу Ресей Федерациясындағы 
үздік марал шаруашылықтарынан 
бұғылар сатып алуға мүмкіндік берді, 
олармен ынтымақтастық қарым-қатынас 
жасауға келісім-шарттар жасалды. 

Ауданның тоғыз шаруашылығында жаз 
айларында пантымен емдеу мекемелері 
жұмыс істейді, оларда 30 мыңға таяу адам 
ем қабылдайды. Осылайша, пантымен 
емдеу тек саланы ғана дамытып қоймай, 
туристік индустрияны да дамытуға 
мүмкіндік беріп отыр. 

1997 жылдан бастап ауданның ішкі 
рыногында марал шаруашылығы 
өнімдерін сау- далау үшін «Ақсу – ДЭЕН» 
казақстандық-корейлік фармацевтік 
кәсіпорын жұмыс істейді, мұнда марал 
пантысы, бал, емдік шөптердің негізінде 
жасалған жиырмаға таяу дәрі-дәрмектер 
өнідіріледі. Фармацехтың өндірістік 
қуаттылығы – жылына дәрі-дәрмектік 
препараттар мен биологиялық белсенді 
қоспалардың 5 млн. құтысын шығарады. 
Марал шаруашылықтарында, сондай-ақ, 
консервіленген пантыдан дәрі-дәрмектер 
өндіру игерілуде. 

Дегенмен, марал шаруашылығының 
даму қарқынының төмендігі - бұл са-
лада шешілмеген мәселелердің әлі де 
жеткілікті екендігін көрсетеді. 

Шамиль Багаутдинов.
Суреттер облыстық тарихи-өлкетану 

мұражайы филиалының 
мұрағатынан алынған.  

Маралшылар  Катонқарағайдағы серіктестікте мүйіз тапсыруда. 
1928 жыл.
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Мектеп ауылдың тірегі Білім көкжиегі

Білімнің шамшырағын жағып, 
нұрын  таратқан мектепті 
халық қашаннан қадір тұтады. 
Әрбір ауыл мектебі білім мен 
мәдениеттің орталығы, ел 
бірлігінің алтын қазығы болуда.  
Солардың бірі - Көкбастау ауылы-
на көрік беріп тұрған  Юбилейное 
орта мектебі. 

Мұнда оқушылардың заман тала-
бына сай жан-жақты білім алуына 
барлық жағдай жасалған. Бердібек 
Тоқтарұлы Саханов басшылық 
ететін бұл білім ордасы – жылдар 
бойы өзіндік  дәстүрі қалыптасқан 
іргелі әрі өзіндік тарихы бар оқу 
орындарының бірі. 

Мектеп директорының тәрбие ісі 
бойынша орынбасары  Гүлмира 
Мырзаханованың айтуынша, 
педагогикалық ұжым мектептің оқу-
тәрбие үрдісіне жаңа мазмұн беру 
арқылы жан-жақты дамыған, жеке 
тұлғаны тәрбиелеу мәселесі бойын-
ша тәрбие мен білімді ұштастырып, 
шығармашылықпен жұмыс атқаруда. 

Мектепте 67 оқушы білім алу-
да және 9 бала даярлық тобында 
тәрбиеленуде оларға 18 ұстаз сана-
лы білім беруде. Мұғалімдер арасын-
да  шәкірт жүрегіне білім нұрын құя 
білетін, ұлағатты тәрбие бере алатын 
жоғары,  бірінші санаттағы ұстаздар 
бар. Мектеп пән мұғалімдерімен 
жеткілікті қамтамасыз етілген, 
олардың 80% пайызы жоғары 
білімді. Өткен жылы мердігер «На-
рын-Сервис» ЖШС күшімен мектеп 
шатыры жаңалынды. Бұған қолдау 
көрсеткен аудан басшылығына мек-
теп ұстаздары мен оқушылардың 
алғыстары шексіз. Өйткені, ескі 
шатырдың тозығы жетіп, көктем-
күз айларындағы жауын-шашын 
біршама көрешек көрсететін.

Мемлекеттік тілде оқытатын 
мектепте «балаға білгенін 
үйретуден жалықпайтын» ұлағатты 
ұстаздардың еңбектері көрініп-ақ 
тұр. Шынында мұндағы ұстаздар 
аз  уақыт ішінде талай белестерді 
бағындырып үлгеріпті. Сондай-ақ, 
мектеп басшылығы ұстаздардың 

біліктілігін арттыру мақсатында 
мұғалімдерін біліктілігін артты-
ру курстарына жіберіп, олардың 
білімін  тереңдетіп отыруға жағдай 

жасайды. Тағы бір қуанышты жайт 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
бизнес рейтингісінің қорытындысы 
бойынша, Юбилейное орта мектебі 
білім саласы дамуына қосқан үлесі 
мен жоғары жетістіктері үшін «Сала 
Көшбасшысы» деп жоғары атаққа 
ие болды. Марапаттау рәсімі 2016 
жылдың наурыз айында Астана 
қаласында өтеді. Мұның бәрі, әрине, 
мықты педагогикалық ұжым мен 
іскер басшының бірлескен жұмысы.  
Мектеп директоры Бердібек 
Тоқтарұлы  да  халықтың қалаулы 
азаматтарының бірі. Әрдайым игі 
істердің қасынан табылатын  ол 
облыстық, аудандық  білім бөлімінің  
Алғыс хаттары мен  Мақтау грамо-
таларын  иеленген. Ең бастысы сол, 
мектептің педагогикалық ұжымы 
оқушыларға сапалы білім мен сана-
лы тәрбие беруде тынбай еңбек етіп 
келеді.

Бүгінде оқу кабинеттері оқу үрдісіне 
сай, жабдықталған. Сонымен қатар, 
мектепте пән бірлестіктері бар. 
Гуманитарлық  пән бірлестігіне 

қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі 
мен әдебиеті, ағылшын тілі, тарих 
пәндері кіреді. Жаратылыстану-
математикалық пән бірлестігіне ма-
тематика, физика, информатика, 
география, технология,сызу пәндері 
кіреді. Сондай-ақ, бастауыш пән 
бірлестігі бар. Бұл пән бірлестіктерін 
тәжірибелі ұстаздар басқарады. 
Ұжым жылсайын жас мамандармен 
толықтырылуда.  

Мектеп оқушылары жыл сай-
ын аудандық, облыстық мәдени-
бұқаралық іс-шараларға белсенді 
түрде қатысып, жүлделі орындарға 
ие болады. Сонымен қатар, мек-
тепте оқушы бойындағы талап пен 
талантты жетілдіру мақсатында 
өнер және спорт үйірмелері әрекет 
етеді.  «Жас қалам» шығармашылық 

үйірмесіне аға 
тәлімгер Жақан 
Айболат пен қазақ 
тілі мұғалімі Ме-
дет Әділханов 
жетекшілік етеді. 
Шығармашылық 
топ мүшелері 
ә р д а й ы м 
о б л ы с т ы қ , 
а у д а н д ы қ 
шығармашылық 
б а й қ а у л а р ғ а 
қ а т ы с ы п 
жеңімпаз ата-
нуда. Ағымдағы 
жылдың наурыз 
айында «Жас 
қалам» үйірмесі 
м ү ш е л е р і н і ң 
«Мәңгілік ел 
ұрпақтары» атты 

өлеңдер жинағы жарық көрді. Со-
нымен қатар, еңбек пәнінің мұғалімі 
Роман Мұқанұлы Мырзақановтың 
жетекшілігімен қолөнер үйірмесі де 
жұмыс жасайды. Мұнда оқушылар 
ағашты өңдеу, оны күйдіріп сурет 
салу, бисердан және әртүрлі табиғи 
материалдардан  бұйымдар жасау-
ды үйренеді. Үйірме жетекшісі Роман 
Мұқанұлының айтуынша, балалар 
үйірмеге белсене түрде қатысады. 
Ал олардың жасаған қолөнер 
бұйымдары аудандық көрмелерге 
қатысып, жүлделі орындарға ие 
болады. Мәселен, «ЭКСПО-17» 
тақырыбында өткен аудандық 
көрмеге ұсынылған Юбилейное орта 
мектебінің бұйымдары бірінші орын 
иеленді. 

Мектепте оқушылардың дұрыс 
тамақтануына да көңіл бөлінеді. 
Мұнда күнделікті бастауыш сынып-
тардың оқушылары тегін ыстық 
тамақпен қамтылады. Сонымен 
қатар, аз қамтылған отбасылар-
дан шыққан балалар да тегін 
тамақтанумен толық қамтылып отыр. 
Ас мәзірінде, мектеп жанындағы 

үлескеде ұстаздар мен оқушылар 
жаз мезгілінде баптап өсірген жеміс-
жидектер пайдаланады.

Мектеп жанындағы  шағын 
орталықта 22 бала тәрбиеленуде. 
Орталық аптасына 5 күн, сағат 8- 
ден 17.00-ге дейін жұмыс істейді. 
Шағын орталық бөлмелері  «Ба-
лапан» бағдарламасы арқылы 
мемлекеттік стандартқа сейкес, жаңа 
жиһаздармен, ойыншықтармен, 
техникалык жабдықтармен, бұ-
йымдармен жабдықталған. Онда бір 
ойын бөлмесі, бір жатын бөлмесі, 
бір жуынатын бөлме бар. Күн тәртібі 
тәрбиеленушілердің психологиялық 
және жас ерекшелігін ескере оты-
рып құрастырылған. Сабақ оқыту, 
ұйықтау, 3 мезгіл тамақтандыру, се-
руендеу, ойнату- балалардың жақсы 
дамуына әсер етеді. Тәрбиешілер 
– Алмагүл Еңсебаева, Уатқан 
Жұпаргүл және көмекші Жай-
лаубаева Гүлнар  топта жайлы 
жағдай жасауға тырысады. Оқыту 
процесінде тәрбиешілер бала-
ларды туған елдің табиғатымен, 
үлкендердің еңбегімен, еліміздің 
маңызды күндерімен таныстыра-
ды, Отанға деген сүйіспеншілікке 
тәрбиелейді. Ауылда мұндай 
орталық қызмет жасайтынына ата-
аналар дән риза.

Өйткені, мектепке дейінгі білім 
әрбір бала үшін маңызды. Мектеп-
ке келу әр баланың өміріне өзгеріс 
енгізеді.  Мектепке дейінгі шақта 
оның өмірінде ойын маңызды бол-
са, енді ол шектеулі және көптеген 
міндеттермен толықты:  бала күн 
режимін сақтайды, мектеп нормала-
рына бағынады, мұғалімнің талабын 
орындайды. Өмірінің бұл кезеңінде 
баланың психикалық тұлғасы, ақыл-
ой және танымдық мүмкіндіктері, 
қарым-қатынас ортасы өзгереді. 

Педагогикалық ұжым ауылдың  ру-
хани және мәдени өмірінің ұйытқысы 
ретінде жергілікті халықпен 
де тығыз байланыста қызмет 
атқарады. Әртүрлі мәдени-қоғамдық 
шараларға ауыл тұрғындарын тар-
тып, мерекелер ұйымдастырады.

  Бүгінде мектеп түлектері жоғары 
оқу орындарына түсіп, алдыңғы 
қатары бір-бір маман иесі де 
атанған. Алдағы уақытта да та-
лай игі істердің куәсі болып, білім 
ошағы әлі талай тәрбиелі де білімді 
ұрпақ тәрбиелейтіндеріне сеніміміз 
мол. Бұл істе мектеп ұжымындағы 
мұғалімдердің білімі мен күш-
қайраты жететіні сөзсіз. Юбилей-
ное орта  мектебінің бүгінгі тыныс-
тіршілігі, міне, осындай. Білімнің 
жағып шырағын, биіктен көріне 
беріңіздер!

Жанар Касымханова.
Сурет автордікі.

«Жас қалам» шығармашылық тобы

Қолөнер үйірмесінің жетекшісі Р. Мырзаханов.Шағын орталық
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(Басы. Жалғасы газеттің келесі санында)

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының               2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1-тармағының 
1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2015-2017 жылдарға арналған 
облыстық бюджет туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының         2014 жылғы 10 
желтоқсандағы № 24/289-V шешіміне өзгеріс енгізу туралы» 2015 жылғы 09 желтоқсандағы 
№ 34/410-V (нормативтік құқықтық актілердің  мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4270 нөмірмен 
тіркелген) шешіміне сәйкес, Катонқарағай аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. «Катонқарағай  ауданының  2015-2017 жылдарға  арналған бюджеті туралы» Катонқарағай 
аудандық мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 28/206-V шешіміне (нормативтік 
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 3607 нөмірмен тіркелген,  2015 жылғы 16, 
23, 28, 30 қаңтардағы,           6 ақпандағы № 4, 5, 6, 7, 8 «Арай»  газетінде жарияланған) мына-
дай өзгерістер енгізілсін: 

1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«2015-2017 жылдарға арналған Катонқарағай ауданының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 

қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2015 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 4 092 885,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 392 806,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 5 740,8 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 22 617,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері –  3 671 721,2 мың теңге;

2) шығындар – 4 099 522,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 41 557,0 мың теңге, соның ішінде: 
бюджеттік кредиттер – 50 541,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 8 984,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 4 500,0 мың теңге, соның 

ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 4 500,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 52 694,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)          – 52 694,4  мың теңге».
         Аудандық мәслихаттың шешімімен бекітілген 1, 5, 7 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 

3  қосымшаларына сәйкес келесі редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі. 

    Ж. Жанабаев,
сессия төрағасы.                                                                   

Д. Бралинов,
аудандық мәслихат хатшысы.                                                

Нормативтік құқықтық акт 2015 жылғы 28 желтоқсанда  нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4300 болып енгізілген.

V шақырылған Катонқарағай аудандық мәслихатының 2015 жылғы 21 желтоқсандағы №35/278-V шешімі

«Катонқарағай  ауданының     2015-2017 жылдарға  арналған бюджеті туралы» Катонқарағай аудандық мәслихатының           
2014 жылғы 23 желтоқсандағы     №28/206–V шешіміне өзгерістер енгізу туралы  

                                             Катонқарағай аудандық мәслихатының 2015 жылғы 21 желтоқсандағы №35/278 -V шешіміне 1 қосымша
 Катонқарағай аудандық мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы №28/206-V шешіміне 1 қосымша

  2015 жылға арналған Катонқарағай ауданының бюджеті 
Санаты

Барлық кірістер         
(мың теңге)

 Сыныбы

  Ішкі сыныбы

   Атауы
1 2 3 4 5
   I.Кірістер 4092885,0
1   Салықтық түсімдер 392806,0
 01  Табыс салығы 151207,0
  2 Жеке табыс салығы 151207,0
 03  Әлеуметтiк салық 119539,0
  1 Әлеуметтік салық 119539,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 96582,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 39305,0
  3 Жер салығы 12064,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 41913,0
  5 Бірыңғай жер салығы 3300,0

 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі 
салықтар 22873,0

  2 Акциздер 1845,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 
түсiмдер 9630,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын 
алымдар 11220,0

  5 Ойын бизнесіне салық 178,0

 08  
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе)  
оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды 
адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2605,0

  1 Мемлекеттік баж 2605,0
2   Салықтық емес түсiмдер 5740,8
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1038,8
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1025,0
  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 13,8

 04  

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар 
сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, 
өндіріп алулар

525,0

  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 алулар

525,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 4177,0
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 4177,0
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 22617,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 4477,0
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 4477,0

 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 18140,0
  1 Жерді сату 7366,0
  2 Материалдық емес активтерді сату 10774,0
4   Трансферттердің түсімдері 3671721,2

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған  органдарынан түсетi
н трансферттер 3671721,2

  2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 3671721,2

Функционалдық топ

Сомасы 
(мың 
теңге)

 Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi

  Бағдарлама
   Атауы
1 2 3 4 5

   II. Шығындар 4099522,4

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 372540,7

 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 13072,0

  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер 13072,0

  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 95062,0

  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер 83184,0

  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 11878,0

 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
әкімінің аппараты 174256,7

  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 169697,0

  022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4559,7
 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 0,0

  001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және  
коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 

0,0

  003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 0,0

  010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі 
қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 0,0

  018 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0

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

  001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру 
және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

0,0

  004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 31865,0

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

30198,0

  003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 1007,0

  010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі 
қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 500,0

  015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 160,0

 471  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі 16844,0

  001 Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 14344,0

  018 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2500,0

 454  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімі 24844,0

  001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 24194,0

  007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 390,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары 260,0

 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 16597,0

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

16307,0

  013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 290,0

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

  001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 0,0

  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0
02   Қорғаныс 19091,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 19091,0
  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 12291,0

  006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың 
алдын алу және оларды жою 6800,0

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

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

  021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 0,0
04   Бiлiм беру 2309260,2

 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
әкімінің аппараты 195283,0

  004 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 82674,0

  041 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға 112609,0

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

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

  003 Жалпы білім беру 0,0

  005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру 
мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу 
және жеткізу

0,0

  006 Балаларға қосымша білім беру 0,0

  015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз 
қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) 
ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

0,0



  

  

  

  

 
8 - бет 15.01.2016 жыл

Хабарландырулар

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 

Меншік иесі
«Шығыс Ақпарат» 
ЖШС-і. Директоры 

Н.Қ. Қуантаев 

Компьютерлік  беттеу  операторы:   
Жайдары Нұрғазина

Газет нөмірі бойынша кезекші: 
Нұрзада Исабаева

Газет  жұма күні қазақ және орыс тілдерінде шығады.
Офсетті  басылым. Көлемі 2 баспа табақ. Индексі: «Арай» 6 айға - 19313, 12 айға - 19351; 

«Луч» -  6 айға -19314    12 айға - 19352.   Нөмірдің таралымы -  2867 дана:   «Арай»-1653,  «Луч»-
1214. № 7791

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.

Құттықтаймыз!	

ЕСКЕ АЛу
  

Қой жылы Қуаныш сыйлады...

Катонқарағай ау-
даны бойынша 
«Шығыс Ақпарат» 
ЖШС-нің бөлімі 
«Арай» - «Луч» газеті

 Бас редактор
Жомарт Жақыпов

Тендер!

Черемошка негізгі орта мектебі КММ-не төмендегідей маман-
дар қажет:

-есепші 0,5 бірлік;
- ағылшын тілі пәні мұғалімі 7 сағат.
Мына телефонға хабарласуға болады: 8(72342) 2-03-96. 

2007 оқу жылында Жамбыл орта мектебін бітіргендігі туралы 
Журунтаев Мейрам Болатбековичтің атына берілген сериясы № 
ОБ 0094466 кәмелеттік аттестат жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

Үлкен Нарын ауылының тұрғыны, ая-
улы атамыз Мәжренов Қлаңды 85 жасқа 
толған мерейтойымен құттықтай 
отырып, атамызға зор денсаулық, 
қажымас қайрат, мол бақыт тілейміз!

Шаңырақтың түндігін еш түсірмей,
Уықтарын қадаған тік мүсіндей.
Отбасының керегесін кең етіп,
Жүріңіз, Ата, мәртебеңді түсірмей.

Бақытты бол әжемменен жан Ата,
Қуаныштың санын әр күн саната.
Қартаймаңдар, 100-ге жетіп ғұмырлар,
Жүріңдерші ақыл нұрын тарата!

Ізгі тілекпен: балалары мен 
немерелері.

 Берел ауылының тұрғыны, анамыз Заркумка-
нова Мәуле Жұмақанқызын зейнеткерлік жасқа 

толуымен құттықтаймыз!
Қуанышыңыз ұзағынан болсын! Ағайын-

туыстың құрметіне, қосағыңыздың үлдесі 
мен бүлдесіне, немере мен шөберелердің шат-
шадыман күлкісіне, ұл-қыздарыңыздың жеңісті 
шақтарын көрген шаттықтың бақытты 
сәттеріне бөленген әдемі ғұмыр кешіңіз!

Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз!
Үлгі болған үлкенге де, жасқа да,
Сыйлар сізді туған-туыс, басқа да.
Бақытты боп, бұл өмірде мәңгілік,
Қуатыңыз  таусылмасын 100 жаста да!

Ізгі тілекпен: жұбайы-Жайлау, балалары: Аян-Әсел, Айдын-
Мадина, немерелері: Айзере, Альфия, Мөлдір, Темірлан, Қайсар.

Коммуналдық мүлікті беру Қазақстан Республикасының 
2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» 
Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 
16 қаңтардағы №17 «Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік 
басқаруға беру қағидаларын бекіту туралы» қаулысына 
сәйкес жүзеге асырылады.

Тендерге Катонқарағай ауданының төмендегідей 
коммуналдық меншік қойылады: 

Тендерге қатысу үшін кепілдік жарна негізгі 
құралдардың нарықтық бағасының 3% көлемінде 
белгіленді.

1) Үлкен Нарын ауылы, Шулятиков көшесінде 
орналасқан Қ. Дамитов атындағы орта мектебінің 
бұрынғы БЖСМ шеберханасының ғимараты, нарықтық 
бағасы – 1 049 000 (бір миллион қырық тоғыз мың) 
теңге, кепілдік жарна – 31 470 (отыз бір мың тоғыз 
жүз жетпіс) теңге, бір этажды, 1959 жылы кірпіштен 
салынған, жалпы ауданы – 184,4 ш.м. техникалық 
жағдайы қанағаттанарлық, 1 жылға кейіннен сатып алу 
құқығымен сауда саттық жүргізу үшін;

2) Катонқарағай ауылы, Жампеисов көшесі 19/1 ме-
кенжайында орналасқан бұрынғы инфекциялық бөлімнің 
ғимараты, нарықтық бағасы – 613 212 (алты жүз он үш 
мың екі жүз он екі) теңге, кепілдік жарна – 18 396 (он сегіз 
мың үш жүз тоқсан алты) теңге, бір этажды, ағаштан 
салынған, 1969 жылы қолданысқа берілген, жалпы ауда-
ны – 410,8 ш.м. техникалық жағдайы қанағаттанарлық, 1 
жылға кейіннен сатып алу құқығымен дәрігерлік қолдау 
негізінде қонақ үй кешенін дамыту үшін;

Тендерге қатысушыларды тіркеу хабарлама 
жарияланған күннен бастап жүргізіледі және 2016 
жылғы 28 қаңтар сағат 10:00 - де аяқталады. 

Кепілдік жарна тендерді ұйымдастырушының есеп-
шотына енгізіледі: «Катонқарағай аудандық экономи-
ка және қаржы бөлімі» ММ Астана қаласындағы ҚР 
Қаржы министрлігінің Катонқарағай  Қазынашылық 
басқармасы, БСК KKMFKZ2A, БСН 060140010784, 
ЖСК KZ740705034591510001, Кбе 12. (кепілді жарна 
мөлшеріне банктік қызмет төлемі кірмейді).

Тендерге қатысуға өтінім қабылдау ақпараттық 
хабарлама жарияланған күннен: Үлкен Нарын ауы-
лы, Абылайхан көшесі, 116 және тендер өткізілгенге 
дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады.

Кепілдік жарна тендер жеңімпазының келесі 
міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылады:

1) тендерде жеңген жағдайда, тендер қорытындысы 
туралы хаттамаға қол қою;

2) тендер қорытындысы туралы хаттамаға сәйкес 
шарт жасауға.

Кепілдік жарна жалға берушіге қайтарылмайды:
1) тендер қатысушысына оны өткізетін күнге дейін үш 

күннен кем емес күнтізбелік күн бұрын тендерге қатысуға 
жазбаша рұқсат етілмеген жағдайда;

2) жеңімпазға тендер жеңімпазы ұсынысына сай 
келетін талаптарда шарт жасаудан ол бас тартқан 
жағдайда.

Қалған кез-келген жағдайда, кепілдік жарна, тендер 
қатысушысы өз реквизиттерін көрсете отырып, кепілдік 
жарнаны қайтару туралы өтінім берілген күннен он 
жұмыс күнінен кешіктірілмей қайтарылады. Кепілдік жар-
наны қайтару туралы тендер қатысушыларының өтінімі 
жалға берушінің шотына жарналар түскеннен кейін 
қабылданады.

Қатысушы тендерге қатысу үшін жалға беруші 
белгілеген мерзімде ұсынуы қажет:

1) қатысушының тендерге қатысуға келісімін және 
оның тендер талаптарын орындайтын және сәйкес шарт 
жасау бойынша міндеттемелерін  қамтыған тендерге 
қатысу үшін өтінімі;

2) жабық конвертте тендер талаптары бойынша 
ұсыныстар;

3) заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаның мемлекеттік 
тіркеуден (қайта тіркеуден) өткендігі туралы анықтама не-
месе куәлік, құрылтайшы құжаттары (құрылтайшы шарты 
және жарғысы) салыстыру үшін аталған құжаттардың  түп 
нұсқасын немесе нотариалды куәлендірген көшірмесін 
міндетті ұсынумен;

Жеке кәсіпкер үшін – жеке кәсіпкердің мемлекеттік 
тіркеуден өткендігі туралы куәлігінің көшірмесі, жеке 
тұлғаның тұлғасын куәлендіретін құжаттың көшірмесі, 
азаматтың тіркелген кітапшасының (мекенжай 
анықтамасы)  салыстыру үшін аталған құжаттардың  түп 
нұсқасын немесе нотариалды куәлендірген көшірмесін 
міндетті ұсынумен;

Жеке тұлға үшін – құжат, жеке тұлғаның тұлғасын 
куәлендіретін құжаттың көшірмесі, азаматтың тіркелген 
кітапшасының (мекенжай анықтамасы) салыстыру үшін 
аталған құжаттардың  түп нұсқасын немесе нотариалды 
куәлендірілген көшірмесін міндетті ұсынумен;

4) акционерлік қоғамдар үшін – құнды қағаз ұстаушылар 
тізілімінен көшірме;

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер үшін – 
серіктестік қатысушылары тізілімінен көшірме (серіктестік 
қатысушыларының тізілімін жүргізген жағдайда);

5) шетелдік заңды тұлғалар үшін – мемлекеттік және 
орыс тіліне аударылып, нотариалды куәлендірілген 
құрылтайшы құжаттары;

6) кепілдік жарнасын аударғандығын куәлендіретін 
төлем тапсырмасының көшірмесі;

7) өтінім берген сәтке дейінгі бір айдан кеш емес 
уақытта салық органдарынан берілген салықтық 
қарызының жоқтығы туралы анықтама;

8) екінші деңгейлі банктегі ағымдағы шоты туралы 
анықтама.

Өтінім тендерлік  құжаттамада белгіленген талаптар 
мен шарттарға сәйкес дайындалады. Өтінім екі қабат 
конвертте қабылданады. Тендерлік құжаттама талапта-
рын сақтау бойынша және жалға алу төлемдері бойынша 
ұсыныс ішкі конвертте беріледі. Ішкі конверт өтінім беру 
кезінде жабық және қатысушымен мөрленген болуы тиіс.

Тендер шарттары:
1.  Нысанды кейіннене сатып алу құқығымен 

сенімгерлік басқаруға беру. 
2. Нысанды ауданның архитектуралық келбетіне 

сәйкес ағымдағы жөндеуден өткізу.  
3. Алынған нысанды келісім шарт мақсаттарына 

сәйкес пайдалану.
4. Нысанның айналасындағы аумақты қалыпқа келтіру.
5. Нысанды дұрыс жағдайда ұстау, ағымдағы жөндеу 

жүргізу және мүлікті ұстауға байланысты шығындарды 
өз есебінен жасау және келісуші жақтармен келісілген 
уақытта нысанға күрделі жөндеу өткізу.

6. Коммуналдық және басқа да қызметтерге байла-
нысты келісім шарттарды сенімгерлік басқару келісімін 
алғаннан кейін жасау.

7. Сенімгерлік басқару шарты міндетті мемлекеттік 
тіркеуді әділет органдарынан өткізуі тиіс. Келісім шартқа 
байланысты барлық шығындарды сенімгерлік басқарушы 
өз мойнына алады. 

8. Нысан дамуына байланысты бизнес-план ұсыну.
9. Бекітілген бизнес-планға байланысты 6 ай және бір 

жылда бір рет есеп ұсыну.
10. Сенімгерлік басқаруға алған жағдайда барлық 

салықтық және басқа да міндеттемелерді орындау.
Тендерлік құжаттамада қамтылған барлық талаптарға 

жауап беретін, ұсыныстары тендер шарттары бойынша 
ең үздік болып табылатын және объект үшін ең жоғары 
бағаны қамтитын қатысушы тендер жеңімпазы деп таны-
лады.

Өтінім тендерлік құжаттамамен бекітілген шарттар мен 
талаптарға сәйкес жасалады. Өтінім қосарлы хатқалтада 
қабылданады.

Тендерге қатысу үшін өтінімдерді қабылдау талап 
етілген құжаттардың толық бумасы болған кезде  Үлкен 
Нарын ауылы, Абылайхан көшесі, 116 мекенжайы бойын-
ша жүргізіледі. Құжат салынған конверт келесі сөздерді 
қамтуы қажет: Нысанды тендер негізінде сенімгерлік 
басқаруға беру жөніндегі өткізілетін коммерциялық 
тендерді ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі 
тендерлік құжаттама» және  2016 жылғы 28 қаңтар сағат 
10.00 дейінгі мерзімде нөмірленген беттерімен және ең 
соңғы бетінде мөрі қойылып, куәлендіріліп ұсынылуы 
қажет.  Тендерге қатысуға ниет білдірген тұлғаларды 
тіркеу, тіркеу журналында көрсетіледі.

Тарих қойнауына кеткен қой жылында ауылы-
мызда тіршілік тынысы сезіліп, тұрғындардың  
мәдени-әлеуметтік жағдайларына оңды 
өзгерістер енді. Өткен жаз-күз айларында мем-
лекеттен бірнеше миллион қаржы бөлініп, он 
жылдан астам уақыттан бері қаңырап бос тұрған 
клуб үйі қайтадан жөнделіп,        пайдалануға 
берілді. Жұмыстан бос уақыттарында, мере-
ке күндерінде бас қосып, мәдени дем алуға 
мүмкіндіктері жоқ ауыл жастары  қайда барар-
ларын білмей, көшелерде бос сенделетін. Не-
месе Өрел, Шыңғыстай сияқты көрші ауылдарға 
баратын. Ал,мұғалімдер мен оқушылар болса, 
әртүрлі мәдени шараларды мектептің тар әрі 
қараңғы дәлізінде өткізіп жүрді. Көрермендерге 
де шағын ғана орын тиді. Әйтсе де, біздің ауыл-
да да бір той болар деп клуб үйінен үмітімізді 
үзбедік. Енді міне, бүгін аудан әкімі Қалиқан 
Байғонұсовтың қолдау- көмегінің арқасында 
үмітіміз ақталды. Клуб үйі ауыл тұрғындарына 
айқара есік ашты.

Еңбек ауылының  тұрғындары үшін жаса-
лынған тағы бір игілікті іс - су құбырларының 

тартылып, таза ауыз суының берілуі болды. 
Оған деген сұраныс орындалмай тұрған кезде 
еңбектіктер «Ағынды судың арамдығы жоқ»,-
деп, суды Бұқтырма өзенінен алып ішіп еді.

«Туған жерге-тағзым!» атты акцияға қатысқан 
Еңбектің тумасы, кәсіпкер Ержан Ысқақов 
та  бізді осы жылы қуантқалы отыр. Ол өз 
қаржысына жерлестеріне спортзал салып бер-
мек. Өткен күзде ол болашақ құрылыстың оры-
нын белгілеп, іргетасын құйып та қойды.

Сөз соңында осындай игілікті істерге 
мұрындық болып, елдің қамын ойлап жүрген 
ағаларға- аудан әкімі Қалиқан Байғонұсовқа, 
аудандық мәслихат хатшысы Дүйсен 
Бралиновқа, ауылдық округтің әкімі Еркін 
Көбешовке және басқа да басшы азаматтарға 
ауыл тұрғындары атынан зор алғыс айтамыз. 
Жаңа жыл олардың  еңбектеріне табыс, жеке-
бас өмірлеріне бақыт әкелсін!

 Садық Түкібаев атындағы Еңбек орта 
мектебінің     10-сынып оқушылары.

Катонқарағай аудандық экономика және қаржы бөлімі» ММ  2016 жылғы 29 
қаңтар сағат 10:00-де Үлкен Нарын ауылы, Абылайхан көшесі, 116   мекенжайы 

бойынша нысандарды 1 жылға ары қарай сатып алу құқығымен сенімгерлік 
басқаруға беру жөнінде тендер өткізілетіндігін хабарлайды

Бәрекелді!

Катонқарағай ауылының тумасы болған ұлымыз 
ШыңғыС ҚұДАйБЕРгЕНұЛы ҚұРМыШЕвТы 
сағынышпен еске аламыз.

Бұл өмірде екі нәрсе болжаусыз болса, оның бірі  - 
өлім екен. Ата-анасының тірегі болып отырған бала-
мыз, туысымыз Шыңғыстан да ойда жоқта айрылып 
қалғанымызға  қырық күн толып отыр.  Кімге де болса  
ет жақынынан айрылу оңай емес. Шыңғыстың да бұл 
өмірде жоқ екендігіне біз де көндіге алмай келеміз. 
Алайда, Алланың жазуына дауа жоқ. Көнеміз де.

Ендігі қалған ғұмырда оның жарқын бейнесін 
жүрегімізде сақтай отыра, жаның жаннатта, иманың жолдас болсын 
дейміз.

19 қаңтарда сағат 12.00-де Катонқарағай ауылындағы 
қатымханада Шыңғыс Құдайбергенұлының аруағына арна-
лып құран бағышталып, ас беріледі. Соған барлық туған-
туысқандарымызды, достарымызды, құда-жегжаттарымызды, 
ауылдастарымызды шақырамыз.

 Еске алып, асқа шақырушылар: Құрмышевтар отбасы. 

1996 ж.ш., Tayota Helix Surf  автомобилін сатамын немесе 
Өскемен қаласында пәтерге айырбастаймын.  Көлемі 2,7 бензин.  
87711336813; 87053311886; 87051616084.

  1990 жылы Большенарымское СПТУ-22 оқу мекемесін бітіргендігі 
туралы Караталова Надия Кокановнаның атына берілген 
№399413 диплом жоғалуына байланысты жарамсыз деп таныл-
сын. 

«Катонқарағай аграрлық-техникалық колледжі» ММ-сі мына 
мамандықтар бойынша қысқа мерзімді курстарға оқушылар 
қабылдайды:

1. «Ауылшаруашылық өндірісінің тракторист-машинисі» оқу мерзімі 
3,5 ай -50 000 теңге.

2. «Электр жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі электромонтер» 
‘оқу мерзімі 3 ай - 50 000 теңге.

3.  «Тігінші» оқу мерзімі 3 ай - 45 000 теңге.
4.  «Аспазшы» оқу мерзімі 2 ай - 40 000 теңге.
Мекен-жайымыз: Үлкен Нарын ауылы, Астана көшесі, 11. Теле-

фон: 2-16-65, 2-70-60.
Оқу топтың толуына, жиналуына байланысты басталады.


