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Наурыз тойы ауылда

Көктемменен күн күлімдеп, жер жібіп, жылулық 
сезіліп, ерекше бір әсерге енетінің анық. Құстар келіп, 
ағаш бүр ашып, бәйшешек гүл жарып, мал өріске 
шығып мәре-сәре болатын күн де жақын. 

Көктемнің басты мерекесі Наурыз тойы жалғасын 
тауып жатыр. Константин селосының мереке сүйер 
қауымының бұл тойға да даярлығы ерекше болды. 
Орталық алаңда ине шаншар жер жоқ. Үлкені де кішісі 
де қуанышты тойдың басында. Кәуәптің , палаудың иісі 
мұрын жарып, әдемі ән көңіл көтерді. Округтегі барлық 
ұжымның жайған дастарханының молшылығы мен әр 
түрлі дәммен көз қызықтырғандығы келер жылға да 
тоқшылық, береке болсын деген ақ тілектей. Округтің 
өнерпаздарының мерекелік концерті де тамаша әсер 
қалдырды. Наурыздың басты қонағы Қыдыр атамыздың 
ақ батасы дарысын. Бұл мерекеге арнайы ат басын аудан 
әкімі Ж.Ж.Нұркенов бұрған еді. Константиновтықтар үшін 
бұл үлкен мәртебе болды. Ақ тілегін қуана қабылдады. 
Округ әкімі М.А.Түгелбаевтың да наурызға арналған тілегі 
әрбір тұрғынның жүрегінен орын алды. Спорттық сайы-
стар да өтті. Жеке кәсіпкер Ю.Г.Полтавцов, Т.В.Пранге, 
О.В.Катт, Н.Сергеевна, «Еңбек 1» ЖШС (Б.А.Тугелбаева) 

Константинов селосындағы наурыз 

тарапынан жасалған қолдау, көмекке риза болдық. Береке, 
ынтымақ, бірлік бар жерде той да думан да бар. Бейбіт 
күнде мерекемізді тойлай берейік.

г. ивАщенко, 
селолық клуб меңгерушісі.

суретті түсірген в. ЦыгАнов.      

АқмолА оБлысы
 АршАлы АудАнының әкімдігі

қАулы
Аршалы кенті     № А-102      2015 жылғы 26 ақпан

Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы», 2001 жылғы 23 
қаңтардағы «Халықты жұмыспен 
қамту туралы» Заңдарына сәйкес, 
Аршалы ауданының әкімдігі 
қАулы етеді:

1. Халықтың нысаналы топтарға 
жататын адамдардың бұған 
қосымша тізбесі белгіленсін: 1) ұзақ 
уақыт жұмыс істемейтін тұлғалар 
(бір жылдан артық); 2) жиырма бір 
жастан жиырма тоғыз жасқа дейінгі 
жасты қоса алғанда; 3) маусымдық 
және уақытша жұмыстардың 
мерзімінің аяқталуына байла-
нысты босатылған тұлғалар; 4) 
техникалық және кәсіптік білім 
беру оқу орындарының түлектері; 

2015 жылға Аршалы ауданында халықтың нысаналы топтарға 
жататын адамдардың бұған қосымша тізбесін белгілеу туралы

5) адам ағзасындағы қорғаныс 
қабілеті жетіспейтін және қорғаныс 
қабілетінің төмендеуі салдарының 
қоздырғышын жұқтырғандар; 6) 
әлеуметтік-психологиялық оңалту 
курсынан өткен, есірткіге тәуелді 
тұлғалар; 7) елу жастан асқан 
тұлғалар. 

2. Осы қаулының орындалуын 
бақылау Аршалы ауданы әкімінің 
орынбасары А.Е.Мысырәлімоваға  
жүктелсін.

3. Аршалы ауданы әкімдігінің 
осы қаулысы Ақмола облысының 
Ә д і л е т  д е п а р т а м е н т і н д е 
мемлекеттік тіркелген күннен 
бастап күшіне енеді және рес-
ми жарияланған күннен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Аршалы ауданының  әкімі
ж. нұркенов.

Ақмола облысы әділет Департаментіне 2015 жылдың 20 наурыз № 4706 нөмірімен тіркелген қаулысы.

Наурыз  мереке с ін  тойлау 
дәстүрі дүние жүзі халықтарының 
көпшілігінің тұрмыс-салтында 
бағзы замандардан орын алған. 
Шығыс халықтарының Наурыз-
ды қалай тойлағандығы туралы 
мәліметтер мол. Мысалы, парсы 
тілдес халықтар Наурызды бірнеше 
күн тойлаған. Олар бұл күндерде 
әр жерге үлкен от жағып, отқа май 
құйған; жаңа өнген жеті дәнге 
қарап болашақты болжаған; жеті 
ақ кесемен дәстүрлі ұлттық көже 
“сумалак” ұсынған; ескі киімдерін 
тастап, ескірген шыны аяқты 
сындырған; бір-біріне гүл сыйлап, 
үйлерінің қабырғасына дөңгелек 
ою – “күн символын” салған; 
үйдегі тіреу ағашқа гүл ілген; 
түрлі жарыстар ұйымдастырған.

Дәстүрлі қазақ қоғамында да 
Ұлыс күні жыл басы саналған. 
Халықтың мифологиялық түсінігі 
бойынша 21 наурыз түні даланы 

Наурыз мейрамы
Наурыз мейрамы — ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау 

мейрамы. Парсы тілінде "нау" - "жаңа", "руз" - "күн" деген 
ұғымдарды білдіреді.  Қазіргі күнтізбе бойынша (наурыздың 22) 
күн мен түннің теңесуі кезіне келеді.

Қыдыр аралайды. Ұлыс күні 
қазақ елі үшін әрқашан қасиетті, 
киелі саналған. Халық таза, 
жаңа киімдерін киген. Ауылдың 
ер адамдары бір-бірімен қос 
қолдасып, төс қағыстырған; 
әйелдер құшақтасып, бір-біріне 
игі тілектер айтқан. Бірін-бірі 
мерекеге арнап дайындалған 
наурыз көже ішуге шақырған. 
Оған қойдың басы мен сүр ет 
салып пісірілуі – қыс тағамымен 
(етпен) қоштасуды, құрамына 
ақтың қосылуы – жаз тағамымен 
(сүт, ақ) қауышуды білдіреді. 
Әдетте, осы күні адамдар арам 
пиғыл, пендешілік атаулыдан 
тазарып, ар-ожданы алдында 
арылады. Ауыл ақсақалдары ара-
ларына жік түскен бауырлас ел, 
руларды, ағайын, дос-жарандарды 
бір дастарқаннан дәм таттырып, 
табыстырған, жалғыз жарым 
жетімдерді үйлендіріп, жеке отау 

еткен. Кембағал, мүгедектерді 
жақын туыстарының қарауына ар-
найы міндеттеп тапсырған. Жұтқа 
ұшырап қиналғандарға жылу 
жинап берген. Алтыбақан басын-
да ән айтылып, күй тартылған. 
Д әс т ү рл і  ұ л т т ы қ  о й ы н д а р 
(көкпар, аударыспақ, күрес, қыз 
қуу, алтыбақан, тең көтеру, т.б.) 
ойнатылған. Таң ата көпшілік 
биік төбенің басына шығып, атқан 
таңды қарсы алған.

Кеңес өкіметінің алғашқы 
кезеңдерінде (1920 –  1925 
жылдары) шығыс халықтары 
бұл мерекені атап өткенімен, 
1926 жылы ол “діни мейрам” 
деп танылып тоқтатылды, бірақ 
Қазақстанның бар аумақтарында 
жасырын түрде сақталып қалды. 
1988 жылдан Алматы қаласында, 
республиканың көптеген аудан-
дарында Наурыз жалпыхалықтық 
мейрам ретінде қайта тойлана 
бастады. Ал 2010 жылдан бастап 
Наурыз мейрамы үш күн: 21 - 
23 наурыз аралығында аталып 
өтіледі.

г. шАяхметовА,
Аршалы аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі.

Сол бір кездері есіне түсіп, күрсініп қояды. 
Жанындай жақсы көрген жездесінен қара 
қағаз келгенде апайының екі ұлын құшақтап 
жылағандағы сай –сүйегін сықырлатқан 
жоқтауы әлі есінде. Ал екі ағасының су 
ішкіліктері бар екен аман келді. Үлкен 
ағасының кеудесі толы медаль, орден болса, 
екінші ағасының кеудесі мұң мен шерге 
толы қайтты. Неге? Үлкен ағасы майдан 
шебіне жетіп, жаумен бетпе-бет ұрысқа 
талай түсіп, жараланып та, жазылып, 
қайта қатарға қосылып, жеңіс күніне дейін 
жетсе, екінші ағасы бара жатқан поезд жау 
қолында қалып, қаншама совет жауынгері 
лагерде азап шеккен екен. Бір үзім нанға зар 
болып, азапты жұмысқа жегілген өрімдей 
жас жігіттердің айтып отырса көрмеген 
азабы болмапты. Совет әскері азат етуге 
келе жатқанда қалған тұтқындарды сарайға 
қамап өртемек болғанда құтқарылған екен. 
Алайда одан кейін өзіміздің жерімізде талай 
тексеруден өтіп, қайтадан тұтқын атанып, 
азаптың ащы уақытын жұтқан екен. Ауылға 
оралған соң бір қора қойға ие болайын деп 
ауылдан оқшауланып, өмірінің соңына 
дейін қойшы болды. Міне, соғыстың адам 
өміріне келтірген зұлматы. Біреуді өмірінен, 
біреуді асыл арманынан, өмірдің мәнінен 
ажыратқан сұм соғыстың зардабын анам 
еш ұмытпайды. 

Менің бала кезім сұрапыл соғыс уақытына 
тап келді. Соғыс басталғанда 9 жастағы қыз 
едім. Соғыс! Соғыс! Әлі осы сөз құлағымда 
жаңғырып тұр. Мүмкін дәл сол сөздермен 
қатар әйелдердің жылауы, әке-ағалардың 
майданға аттануы, ауыр жұмыстардың 
әлсіз әйелдер мен қарттардың, одан қалса 
буыны бекімеген балалардың мойнына 
артылғанынан күңірген дауыстардан ба осы 
уақыттың өзінде сол бір сөзді естісем мазам 
кетеді. Иә, күн де атып жатты, ұясына барып 
батып та жатты, сол бір тірлік десек те ауыр 
заман еді. Балалардың ертерек ержетуіне 
себеп болған, талай жақындарымыздың 

Наурыз мерекесі қарсаңында ұлымның 
құжаттарын алайын деп халыққа қызмет 
көрсету орталығына барған едім, - де-
ген Дастан риза болғанын жасырмай 
редакцияға хабарласты. Біз де арнайы 
мекемеге барып қайттық. Күнделікті 
жағдайдан өзгеше, қызметкерлер 
жайнатып дастархан жайып, ақ са-
мауырын иығынан дем алып, ыстық 
шайға тәбетіңді ашып қол бұлғағандай. 
Қазақтың ұлттық киімін киіп, иіліп шәй 
ұсынған Сымбат сіңліме де, дастархан 
мәзіріне көмек беріп, жылы шырай 
танытып жатқан өзге қызметкерлерге 
дән риза болдық. Дәл осы күні қонақжай 
ортаға келген әрбір жанның көзінде 
қуаныш, ризашылық ойнады. Адамға 
шамалы ғана назар бөліп, жылы сөз 
арнаса болды ғой, бақыттан баста-
ры айналады. Ал бүгінгі күні ыстық 
шәй, дәмділер, бауырсақ тіл үйірді. Әз 
наурыздың төрге озғаны, аққа ауыз 
тигені, қар еріп, бәйшешектің бүр ашар 
кезінің жақындағаны қандай тамаша 
кез. Осы күнге жеткеніміз бір мәртебе. 
Осындай қонақжай мекемелеріміз көп 
болсын. 

м. құдАйБергеновА.

СоғыС енді болмаСын!
Анам Қатира Күдеріқызы соғыс уақытында тоғыз жаста 

болған екен. Анасымен бірге масақ жинап, үйдің қасындағы 
бала-бақшаға көмек беріп, бала бағып жүріп тәрбиеші орыс 
апасынан тоқыма тоқуды үйреніп, майдандағы жауынгер-
лерге шұлық, қолғап тоқып, жоспарды орындаған екен. Міне 

сексеннің үшіне келсе де қолынан тоқымасы түспейтін анам теледи-
дардан Жеңістің 70 жылдығы деген сайын көзіне жас алады.

белгісіз майдан шебінде мәңгі көз 
жұмғандарына себепкер болған сұм соғыс 
енді қайталанбасыншы. Бейбіт өмірдің 
бал дәмін татып, өнегелі, өнерлі ұрпақ 
тәрбиелеуде ғана шаршайықшы. Қазіргі 
таңда балаларымның жұмыстарына қарап 
тәубе деймін. Немерелерім, шөберелерім 
қандай оқу оқимын, қандай киім киемін, 
не ішемін не жеймін деп бастарын ауырт-
пайды. Барлығы да жеткілікті. Теледидар 
көріп отырып мүгедек жандардың да жұмыс 
тауып, қоғамда өздерінің орындарын 
иеленіп, мәз болып жатқанын көргенде: 
Иә, сонау қан майданда көз жұмған талай 
боздақтардың бұл көре алмаған бақыты 
ғой. Ұрпақтары солардың асыл бейнесін 
ешқашан да ұмытпасын. Киелі жерді, от-
анды сүю ең маңызды құндылық, адамдық 
парыз дегім келеді. Қартайсақ да жүрегіміз 
жас. Біздің заман деп әңгіме айтамыз, алайда 
біздің заман осы заманмен жалғасын тауып 
жатқан арасы ешқашан да үзілмейтін киелі 
уақыт, тарих парақтарының үзілмеген 
жалғасы деп ойлаймын – деген анамның 
сол баяғы он жасар кезінен қолынан 
тастамаған тоқымасына қарадым. Екі 
саусағын бөлектеп үш саусағына ортақ 
қылып қолғап тоқып отыр екен. Неге 
ондай қолғап тоқып отырсыз деген са-
уалыма «Қызым осындай қолғаптың 
қаншасын тоқығаным есімде жоқ, бала 
кезден тоқып үйрендім, майданға киім-
кешек деген жоспар болғанда анам жүннен 
жіп жасап, мен осындай қолғапты тоқыған 
едім. Мылтық ұстағандарына ыңғайлы 
етіп тоқығанымыз ғой. Құрысын енді 
сол мылтықты қолдарына алып, адамға 
бағыттамасыншы. Мен ұлдарым мен күйеу 
балаларыма аңға шықса, жұмыс жасаса 
ыңғалы ғой деп тоқып отырғаным ғой 
деді қолындағы қолғапты киіп көріп. Иә, 
өткенін ешқашан да ұмытпайтын асыл 
анам-ай. Ортамызда жүре беріңізші.

м. АжықАновА.Наурыздың ақ дәмі

Күннің жылынуына орай 
қалың қардың еруі де 

алдымызда. Сондықтан 
да қауіптің алдын алу 
мақсатында үйілген 
қарларды азайтып, 
қауіп төндірмейтін 

жерлерге қарай шығарып 
отырғаныңыз дұрыс. 

сақтықта қорлық жоқ



3 сәуір 2015 жыл 2 бет Аршалы айнасы
құрметті АршАлылықтАр! 

Аршалы ауданының әкімдігі, Сіздерді 2015 жылғы 01 наурыздан 30 наурыз 
аралығында Аршалы ауданының жергілікті мемлекеттік атқарушы 
органдары қызметтері туралы есепті ашық талқылау шеңберінде  
мемлекеттік қызмет көрсету мәселесі бойынша тұлғалардан 2014 жылға 
ұсыныстар және (немесе) ескертпелер түспегендігін хабарлайды.

Ақмола облысы Аршалы ауданының әкімі аппараты
(жАо атауы)

мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы қызметтердің есебіне ашық талқылау 
өткізудің 2014 жылға қорытындысы туралы қорытындылары

1.Ашық талқылауды өткізу уақыты: 2015 жылғы 01 наурыздан 30 наурыз аралығында.
2.Ашық талқылауды өткізу әдісі: мәжіліс, Аршалы ауданы әкімінің интернет-

ресурсы arshaly.gov.kz
3. Ашық талқылауды өткізу туралы жария ету әдісі: Аршалы ауданы әкімінің интернет-

ресурс   arshaly.gov.kz, Аршалы ауданының көпшілік орындарында хабарлама.
4.Ашық талқылауға қатынасушылардың ұсыныстары және (немесе) ескертпелер тізбесі.

№ 
р/с

тАә жеке 
тұлға, ұйым 

атауы, 
енгізілген 

ұсыныстар 
және (немесе) 
ескертпелер

Ашық талқылау 
шеңберінде 

түскен, 
ұсыныстардың 
және (немесе) 

ескертпелердің 
қысқаша 
мазмұны  

ұсыныстарды 
және (немесе) 
ескертпелерді 
қабылдағаны 

немесе 
қабылдамағаны 
туралы мәлімет 

ұсыныстарды 
және (немесе) 
ескертпелерді 
қабылдағаны 

немесе 
қабылдамағаны 

бойынша негіздеме

ескертпе

1 -

Аршалы ауданы 
әкімінің 2014 

жылға мемлекеттік 
көрсетілетін 

қызмет бойынша 
есебіне ұсыныстар 
және ескертпелер 

болған жоқ. 

Жоқ - -

5.Қосымша ақпарат: _______________________________________________________
Аршалы ауданының әкімі ж. нұркенов.

«31» наурыз 2015 жыл.
2014 ж. мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы есеп беру бойынша ашық 

талқылаудың  қорытындысы
Аршалы ауданы Ақбұлақ селолық округі әкімінің аппараты 

(атауы)
1. Ашық талқылаудың мерзімі: 2015 жылдың 1-30 наурыз аралығында.
2. Ашық талқылаудың жүргізу тәсілі: Аршалы ауданы әкімінің arshaly.gov.kz интернет 

ресурсы, 
3. Ашық талқылау жүргізу туралы жариялауның тәсілі: Аршалы ауданы әкімінің arshaly.

gov.kz интернет ресурсы және Ақбұлақ селолық округінің қоғамдық орындары, 
4. Ашық талқылау қатысушылардың сын түріндегі ескертулер және (немесе) ұсыныстар 

тізімі.

№ 
т/т

сын 
түріндегі 

ескертулер 
мен (немесе) 
ұсыныстар 
кімнен түсті

(жеке 
тұлғаның 
аты-жөні, 
ұйымның 

атауы).

түскен сын 
түріндегі ескертулер 

мен (немесе) 
ұсыныстардың 

қысқаша мазмұны.

түскен сын 
түріндегі 

ескертулер 
мен (немесе) 

ұсыныстарын 
қабылдау немесе 

қабылдамау
бойынша 

мәліметтер 

түскен сын 
түріндегі 

ескертулер 
мен (немесе) 

ұсыныстарын 
қабылдау 

немесе 
қабылдамау

бойынша 
негіздеу

ескерту

1 -

Ақбұлақ селолық 
округі әкімінің 2014 

ж. мемлекеттік 
қызмет көрсету 

саласындағы есеп 
беру бойынша сын 

түріндегі ескертулер 
мен ұсыныстар жоқ. 

Қабылдамайды - -

5. Қосымша ақпарат: ______________________________________________________
Ақбұлақ селолық округінің әкімі в. сураев.

«31» наурыз  2015 жыл.

2014 ж. мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы есеп беру бойынша ашық 
талқылаудың қорытындысы

Аршалы ауданы Анар селолық округі әкімінің аппараты 
(атауы)

1. Ашық талқылаудың мерзімі: 2015 жылдың 1-30 наурыз аралығында.
2. Ашық талқылаудың жүргізу тәсілі: Аршалы ауданы әкімінің arshaly.gov.kz интернет 

ресурсы, 
3. Ашық талқылау жүргізу туралы жариялауның тәсілі: Аршалы ауданы әкімінің arshaly.

gov.kz интернет ресурсы және Анар селолық округінің қоғамдық орындары, 
4. Ашық талқылау қатысушылардың сын түріндегі ескертулер және (немесе) ұсыныстар 

тізімі.

№
т/т

сын 
түріндегі 

ескертулер 
мен (немесе) 
ұсыныстар 
кімнен түсті

(жеке 
тұлғаның 
аты-жөні, 
ұйымның 

атауы).

түскен сын 
түріндегі ескертулер 

мен (немесе) 
ұсыныстардың 

қысқаша мазмұны.

түскен сын 
түріндегі 

ескертулер 
мен (немесе) 

ұсыныстарын 
қабылдау немесе 

қабылдамау
бойынша 

мәліметтер 

түскен сын 
түріндегі 

ескертулер 
мен (немесе) 

ұсыныстарын 
қабылдау 

немесе 
қабылдамау

бойынша 
негіздеу

ескерту

1 -

Анар селолық округі 
әкімінің 2014 ж. 

мемлекеттік қызмет 
көрсету саласындағы 
есеп беру бойынша 

сын түріндегі 
ескертулер мен 
ұсыныстар жоқ. 

Қабылдамайды - -

5. Қосымша ақпарат: ______________________________________________________
Анар селолық округінің әкімі д.Чернов.

«31» наурыз 2015.

2014жылғы мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы қызмет туралы 
есептердің көпшіліктің талқылауын жүргізу туралы қорытындысы.

Аршалы ауданы Арнасай ауылдық округінің аппараты
(жАо атауы)

1.Көпшілік талқылауын өткізетін күні:2015ж.01наурыздан 30 наурызға дейін.
2.Көпшілік талқылауын өткізу тәсілі: Аршалы ауданының  әкімінің ғаламтор-ресурсы 

arshaly.gov.kz, 
3.Көпшілік талқылауын құлақтандыру өткізу тәсілі: Аршалы ауданының  әкімінің 

ғаламтор-ресурсы arshaly.gov.kz, Арнасай ауылдық округінің қоғамдық орындары.
4. Көпшілік талқылауына қатысқандарға ескертулер және (немесе) ұсыныстар  бойынша 

тізбесі.

№

жеке тұлға 
т.А.ә.,ұйым 

атауы, 
ескертулер 

және (немесе) 
ұсыныстар
енгізгендер

көпшілік 
талқылауына 

түскен ескертулер 
және (немесе)
ұсыныстар 

бойынша қысқаша 
мазмұндама

ескертулер және 
(немесе) 

ұсыныстарды 
қабылдау 

немесе 
қабылдамау

туралы мәлімет

ескертулер және 
(немесе) 

ұсыныстарды 
қабылдау 

немесе 
қабылдамау

туралы
негіздеме

ескерту 

1 -

2014 жылғы 
мемлекеттік қыз-
мет көрсетудегі 
Аршалы ауданы

Арнасай ауылдық
округі әкімінің

есебіне ескертулер 
және (немесе) 

ұсыныстар болған 
жоқ. 

Қабылданбайды - -

5.Қосымша ақпарат:_______________________________________________________
Арнасай ауылдық округінің әкімі А. гутяр.

2015жыл «31» наурыз.

2014 жылғы мемлекетік қызмет көрсету саласындағы қызметті ашық талқылау 
есебінің аяқталу туралы қорытындысы 

«Аршалы ауданының  сәулет және қалақұрылысы бөлімі» ММ 
(мио атауы)

1.Ашық талқылаудың өткізілу мерзімі: 2015 жылғы 01 наурыз бен 30 наурыз 
аралығы. 

2.Ашық талқылаудың өткізілу тәсілі:Аршалы ауданы әкімінің ғаламтор-ресурсы  
arshaly.gov.kz, 

3.Ашық талқылаудың жариялау тәсілі: Аршалы ауданы әкімінің ғаламтор-ресурсы  
arshaly.gov.kz. 

4.Ашық талқылауға қатысушылардың ұсыныстары және (немесе) ескертулердің 
тізімі.

№
қ/с

А.т.ә. жеке 
тұлғаның, 

мекеме 
атауы, 

сыртқы 
ұсыныс және 

(немесе) 
ескерту 

Ашық талқылау 
кезінде түскен 

ұсыныстың және 
(немесе) ескертудің 
қызқаша мазмұны

ұсыныстар мен 
ескертулердің 

алынуы немесе 
алынбауы 

туралы ақпарат

ұсыныстар мен 
ескертулерді 

қабылдау 
немесе 

қабылдамау 
себептері

ескерту

1 -

2014 жылға «Аршалы 
ауданының  сәулет 

және қалақұрылысы 
бөлімі» ММ 
басшысына 

мемлекеттік қызмет 
көрсету есебіне 
ескертулер мен 
ұсыныстар жоқ.

Қабылданбайды - -

5.Қосымша ақпарат: ______________________________________________________
«Аршалы ауданының  сәулет және қалақұрылысы бөлімі» мм бөлімінің 

басшысы с.оспанов.
«31» наурыз 2015 жыл.

2014 жылға мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету саласында 
көпшілік талқылауының есеп беру нәтижесі туралы

қорытынды
Аршалы ауданы Аршалы кенті әкімінің аппараты

(жАо атауы)
1. Көпшілік талқылау есеп беруінің өткізілген күні: 2015 жылдың 01-30 

наурыз аралығы.
2. Көпшілік талқылау есебінің жүзеге асыру тәсілі: Аршалы ауданы 

әкімінің интернет-ресурсы arshaly.gov.kz және де Аршалы кентінің қоғамдық 
орындары.

3. Көпшілік талқылау есеп беруін өткізу туралы хабарлаудың тәсілі: Аршалы 
ауданы әкімінің интернет-ресурсы arshaly.gov.kz және де Аршалы кентінің 
қоғамдық орындары.

4. Көпшілік талқылаудың қатысушыларының ұсыныстары мен (немесе) 
ескертулерінің тізбесі.

№
р/с

ұсыныстар 
мен (немесе) 
ескертулерін

енгізген
жеке 

тұлғаның
т.А.ә.,

ұйымдардың 
атауы

көпшілік талқылау 
есеп беру кездесуі 

шеңберінде түскен
ұсыныстар 
мен (немесе) 

ескертулердің 
қысқаша мазмұны

қабылданған 
немесе 

қабылданбаған 
ұсыныстар 
мен (немесе) 
ескертулерді 

қабылдау 
туралы мәлімет

қабылданған 
немесе 

қабылданбаған 
ұсыныстар 
мен (немесе) 
ескертулер 
бойынша 
негіздеме

ескерту

1 -

2014 жылға 
мемлекеттік 

қызмет көрсету 
бойынша Аршалы 
ауданы Аршалы 

кенті әкімінің есеп 
беру кездесуінде 
ұсыныстар мен 
ескертулері жоқ.

Қолданылмайды - -

5. Қосымша ақпарат:_____________________________________________
Аршалы кентінің әкімі қ.шалов.

«31» наурыз 2015 жылғы.

2014 жылғы мемлекетік қызмет көрсету саласындағы қызметті ашық 
талқылау есебінің аяқталу туралы қорытындысы 

Аршалыауданы әкімдігі жанындағы «Аршалывет» ШЖҚ КМК
(атауы)

1.Ашық талқылаудың өткізілу мерзімі: 2015 жылғы 01 наурыз бен 30 наурыз 
аралығы.

2.Ашық талқылаудың өткізілу тәсілі:Аршалы ауданы әкімінің ғаламтор-
ресурсы arshaly.gov.kz, 

3.Ашық талқылаудың жариялау тәсілі:Аршалы ауданы әкімінің ғаламтор-
ресурсы arshaly.gov.kz, сонымен қатар Аршалы ауданы білім бөлімі.

4.Ашық талқылауға қатысушылардың ұсыныстары және (немесе) ескертулердің 
тізімі

№ 
қ/с

А.т.ә. жеке 
тұлғаның, 

мекеме 
атауы, 

сыртқы 
ұсыныс және 

(немесе) 
ескерту 

Ашық талқылау 
кезінде түскен 

ұсыныстың және 
(немесе) ескертудің 
қызқаша мазмұны

ұсыныстар мен 
ескертулердің 

алынуы немесе 
алынбауы 

туралы ақпарат

ұсыныстар мен 
ескертулерді 

қабылдау 
немесе 

қабылдамау 
себептері

ескерту

1 -

2014 жылға «Аршалы 
ауданы білім бөлімі» 

ММ басшысына 
мемлекеттік қызмет 

көрсету есебіне 
ескертулер мен 
ұсыныстар жоқ.

Қабылданбайды - -

5.Қосымша ақпарат: _______________________________________________________
Аршалы ауданы әкімдігі жанындағы 

«Аршалывет» шжқ кмк директоры Биджиев т.м. 
«31» наурыз 2015 жыл.

2014 жылдағы мемлекеттік қызметтерін көрсету саласында іс
әрекетінің көпшілік есептің талқылауын өткізу жиындары туралы

қорытындысы
Аршалы ауданы Бірсуат селолық округінің әкім аппараты

(жАо атауы)
1. Көпшілік талқылауды өткізу күні: 2015 жылғы 01 наурыздан 30 наурызға дейін.
2. Көпшілік талқылауды өткізу тәсілі: Аршалы ауданы әкімінің интернет –ресурсы 

arshaly.gov.kz
3. Көпшілік талқылауды өткізу туралы ескерту тәсілі: Аршалы ауданы әкімінің интернет-

ресурсы arshaly.gov.kz, және Бірсуат селолық округінің қоғамдық орындар.
4. Көпшілік талқылаудың қатысушылардың ұсыныстар және ескертпелердің тізімі.

№ 
р/б

ұсыныс және 
ескертпелерді 
енгізген жеке 

тұлғаның 
аты-тегі, 

ұйымының 
атауы

көпшілік 
талқылаудың 
шегінде түскен 
ұсыныс және 

(немесе) 
ескертпенің қысқа 

мазмұны

ұсыныс және 
(немесе)

ескертпені 
қабылдау немесе 

қабылдамау 
туралы 

мәліметтер

ұсыныс 
және (немесе) 

ескертпені 
қабылдау 

немесе 
қабылдамау 

бойынша негізі

ескерту 

1 - 

2014 жылғы 
мемлекеттік 
қызметтер 

бойынша Аршалы 
ауданы Бірсуат 
селолық округі 
әкімінің есебіне 

ұсыныстардың және 
ескертпелердің

Қабылданбайды 

5. Қосымша ақпарат : ______________________________________________________
Бірсуат селолық округінің әкімі Б. сұлтанбеков.

2015 жылғы «31» наурыз.

2014 жылы мемлекеттік қызмет көрсету саласында ашық талқылауды өткізу 
жөнінде есеп берудің қортындысы.

Аршалы ауданы «Бұлақсай ауылдық округі әкімінің аппараты» 
(атауы)

1. Ашық талқылауды өткізген уақыты: 2015 жылдың наурыздың 1-нен 30-на дейін.
2. Ашық талқылауды өткізген тәсілі: Аршалы ауданы әкімі  ғаламтор-қоры arshaly.

gov.kz.
3. Ашық талқылауы Өткізу туралы хабарлау тәсілі: Аршалы ауданы әкімі  ғаламтор-қоры 

arshaly.gov.kz, сонымен қатар Бұлақсай ауылдық округінің қоғамдық орындары.
4. Ашық талқылаудан түскен қатысушыларының ұсыныстары мен ескертулер тізбесі.

№ 
р/с

ұсыныстар 
және ескерту 
енгізген жеке 

тұлғаның 
аты-жөні, 

тегі, 
ұйымның 

атауы 

Ашық талқылаудан
түскен ұсыныстың, 
ескертудің қысқаша 

мазмұны 

ұсыныстар 
мен ескертуді 

қабылдау немесе 
қабылдамау 

жөнінде мәлімет

ұсыныстар 
мен ескертуді 

қабылдау және 
қабылдамау 

жөнінде 
дәйектеме

ескерту

1 -

2014 жылдың 
Аршалы ауданы 

Бұлақсай ауылдық 
округ әкімінің 

мемлекеттік қызметі 
бойынша есебіне 
ескертулер мен 

ұсыныстарболған 
жоқ. 

Қабылданбаған - -

5. Қосымша ақпарат _______________________________________________
Бұлақсай ауылдық округ әкімі ж. дюсембеков 

«31» наурыз 2015 жыл.

2014 жылдың қорытындылары бойынша мемлекеттік қызмет көрсету 
саласындағы қызмет туралы ашық талқылауды өткізу бойынша

шешім
«Ақмола облысы Аршалы ауданының ветеринария бөлімі» ММ 

(жАо атауы)
1.Ашық талқылауды өткізу мерзімі: 2015 жылдың 01 наурызынан 30 наурызына 

дейін.
2.Ашық талқылауды өткізу тәсілі: Аршалы Ауданы әкімінің arshaly.gov.kz интернет-

ресурсы, 
3.Ашық талқылауды өткізу туралы хабарландыру тәсілі: Аршалы Ауданы әкімінің arshaly.

gov.kz интернет-ресурсы, сондай – ақ Аршалы кентінің қоғамдық жерлері.
4.Ашық талқылау қатысушыларының ұсыныстар және (немесе) ескертулер тізімі.

№
р/с

заңды 
тұлғаның 

тАә, орган 
атауы, 

сыртқы 
ұсыныстар 

және (немесе) 
ескертулер

Ашық талқылау 
шеңберінде түскен 

ұсыныстардың 
және (немесе) 
ескертулердің 

қысқаша мазмұны

ұсыныстардың 
және (немесе) 
ескертулердің 
қабылдануы 

немесе 
қабылданбауы 
туралы мәлімет

ұсыныстардың 
және (немесе) 
ескертулердің 
қабылдануы 

немесе 
қабылданбауы 
байынша негізі

ескерту

1 -

2014 жылдың 
мемлекеттік 

қызметтері бойынша 
«Ақмола облысы 

Аршалы ауданының 
ветеринария 

бөлімі» ММ есебіне 
ескертулер және 
ұсыныстар жоқ

Қабылданбайды - -

5.Қосымша ақпарат: ______________________________________________________
«Ақмола облысы Аршалы ауданының ветеринария бөлімі» 

мм басшысы р. құспеков.
«31» наурыз 2015 жыл.

2014 жылға мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы қызмет есебін 
көпшіліктіктің талқылау жүргізу қорытындысы

Аршалы ауданының Волгодонов селолық округ әкімінің аппараты
(жАо атауы)

1. Көпшіліктің талқылау өткізу уақыты:2015 жылдың 01 наурызынан 30наурызына дейін.
2. Көпшіліктің талқылау өткізу тәсілі:Аршалы ауданы әкімінің интернент- ресурсы 

arshaly.gov.kz, сонымен қатар Волгодонов селолық округіндегі қоғамдық орындар.
3. Көпшілік талқылауды хабарландыру тәсілі:Аршалы ауданы әкімінің интернент- ресур-

сы arshaly.gov.kz, сонымен қатар Волгодонов селолық округіндегі қоғамдық орындар.
4. Көпшілік талқылауға қатысушылардың ұсыныстары мен (немесе) ескертпелері.

№ 
р/с

жеке 
тұлғаның 
аты –жөні, 

ұсыныс 
немесе 

ескертпе 
жасаған 

ұйымның 
атауы

көпшілік талқылау 
барысында түскен 

ұсыныстар мен 
ескертпелер

ұсыныстар мен 
ескертпелерді 

қабылдау 
немесе 

қабылдамау 
жөнінде ақпарат

ұсыныстар 
мен 

ескертпелерді 
қабылдау 

немесе 
қабылдамау 
негіздемесі

ескерту

1

2014 жылғы аршалы 
ауданы Волгодонов 

селолық округ 
әкімінің мемлекеттік 

қызмер көрсету 
қорытындысы 

бойынша ұсыныстар 
мен ескертпелер 
келіп түскен жоқ.

Қабылданбайды

5. Қосымша ақпарат ______________________________________________
волгодонов селолық округ әкімі ж.көселбаев.

«31» наурыз 2015 жыл.

Аршалы ауданы жібек жолы ауылдық округі әкімінің аппараты
2014 жылғы мемлекеттік қызмет көрсету аумағындағы қызметі туралы  есебін 

жариялылықпен өткізу туралы қорытындысы
1.Жариялылықпен талдауды өткізу уақыты:  2015 жылдың 01 наурызынан 30 науры-

зына дейін 
2.Жариялылықты талдауды өткізудің тәсілдері: Аршалы ауданы әкімінің интернет-

қорлары  arshaly.gov.kz, 
3.Жариялылықты талдауды өткізу туралы құлақтандыру тәсілдері:  Аршалы ауданы 

әкімінің интернет-қорлары  arshaly.gov.kz, және де Жібек жолы ауылдық округінің 
қоғамдық орындары.

4.Жариялылықпен талдауға қатысушылардың ұсыныстары мен (немесе) ескертулерінің 
тізімі.

№ 
р/қ

жеке 
тұлғаның 

А.т.ә., 
ұсыныстар 

мен  (немесе) 
ескертулерді 

енгізген 
ұйымның 

атауы

жариялылықпен 
талдау аясында 

түскен ұсыныстар 
мен (немесе) 

ескертулердің 
қысқаша мазмұны 

ұсыныстар 
мен (немесе) 
ескертулерді 

қабылдау 
немесе 

қабылдамау 
туралы мәлімет

ұсыныстар 
мен (немесе) 
ескертулерді 

қабылдау 
немесе 

қабылдамау 
негіздеру

ескертулер

1 -

2014 жылғы аршалы 
ауданы Жібек жолы 

ауылдық округ 
әкімінің мемлекеттік 

қызмер көрсету 
қорытындысы 

бойынша ұсыныстар 
мен ескертпелер 
келіп түскен жоқ.

Қабылданбайды - -

5. Қосымша ақпарат _______________________________________________
 жібек жолы аулдық округ әкімі с. Бектас.

«31» наурыз 2015 года
2014 жылғы мемлекетік қызмет көрсету саласындағы қызметті ашық 

талқылау есебінің аяқталу туралы қорытындысы
«Аршалы ауданының тұрғын- үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар 

көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм 
(мио атауы)

1.Ашық талқылаудың өткізілу мерзімі: 2015 жылғы 01 наурыз бен 30 наурыз 
аралығы. 

2.Ашық талқылаудың өткізілу тәсілі:Аршалы ауданы әкімінің ғаламтор-ресурсы  
arshaly.gov.kz, 

3.Ашық талқылаудың жариялау тәсілі: Аршалы ауданы әкімінің ғаламтор-ресурсы  
arshaly.gov.kz, сонымен қатар Аршалы ауданы бөлімі Аршалы ауданының тұрғын- үй 
коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары. 

4.Ашық талқылауға қатысушылардың ұсыныстары және (немесе) ескертулердің 
тізімі.

№ 
қ/с

А.т.ә. жеке 
тұлғаның, 

мекеме 
атауы, 

сыртқы 
ұсыныс және 

(немесе) 
ескерту 

Ашық талқылау 
кезінде түскен 

ұсыныстың және 
(немесе) ескертудің 
қызқаша мазмұны

ұсыныстар мен 
ескертулердің 

алынуы немесе 
алынбауы 

туралы ақпарат

ұсыныстар 
мен 

ескертулерді 
қабылдау 

немесе 
қабылдамау 

себептері

ескерту

1 -

2014 жылға «Аршалы 
ауданының тұрғын- 

үй коммуналдық 
шаруашылық, 

жолаушылар көлігі 
және автомобиль 
жолдары бөлімі» 
ММ басшысына 

мемлекеттік қызмет 
көрсету есебіне 
ескертулер мен 
ұсыныстар жоқ.

Қабылданбайды - -

5.Қосымша ақпарат: _______________________________________________
Бөлім басшысы и. ратушняк.

«31» наурыз 2015 жыл.

«Аршалы ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 
мм 2014 жыл үшін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер көрсету саласындағы 

қызметі бойынша жария талқылауды өткізу есебі туралы қорытынды
( жАо атауы )

1.Жария талқылауды өткізу уақыты: 2015 жылғы 01 наурыздан 30 наурызға дейін.
2.Жария талқылауды өткізу тәсілі: Аршалы ауданы әкімінің интернет-ресурсы  arshaly.

gov.kz, 
3. Жария талқылауды өткізу туралы хабарландыру тәсілі: Аршалы ауданы әкімінің 

интернет-ресурсы  arshaly.gov.kz,  сондай-ақ Аршалы кентінің көпшілік орындары.
4. Жария талқылауға қатысушыларының ұсыныстары және (немесе) ескертулерінің 

тізбесі. 

№
р/с

жеке 
тұлғаның 
аты-жөні, 

ұсыныстарды 
және (немесе) 
ескертулерді 

енгізген 
ұйымның 

атауы 

жария талқылау 
шеңберінде келіп түскен 

ұсыныстың және (немесе) 
ескертудің қысқаша 

мазмұны

ұсынысты 
және (немесе) 

ескертуді 
қабылдау 

немесе 
қабылдамау 

туралы 
мәлімет 

қысқаша 
мазмұны

ұсынысты 
және (немесе) 

ескертуді 
қабылдау 

немесе 
қабылдамау 

бойынша 
негіздеме

ескерпелер

1 -

 «Аршалы ауданының 
жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» ММ басшысының 

2014 жыл үшін мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер 

көрсету мәселелері 
бойынша есебіне ұсыныстар 

және ескертулер келіп 
түскен жоқ

Қабылданбайды - -

5.Қосымша ақпарат: _______________________________________________
Бөлім басшысы г. жекебаева

2015 жылғы «31» наурыз.
2014 жылғы мемлекетік қызмет көрсету саласындағы қызметті ашық 

талқылау есебінің аяқталу туралы қорытындысы 
«Аршалы ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ 

(мио атауы)
1.Ашық талқылаудың өткізілу мерзімі: 2015 жылғы 01 наурызбен 30 наурыз аралығы. 
2.Ашық талқылаудың өткізілу тәсілі:Аршалы ауданы әкімінің ғаламтор-ресурсы  

arshaly.gov.kz, 
3.Ашық талқылаудың жариялау тәсілі: Аршалы ауданы әкімінің ғаламтор-ресурсы  

arshaly.gov.kz, 
4.Ашық талқылауға қатысушылардың ұсыныстары және (немесе) ескертулердің 

тізімі.

№ қ/с

А.т.ә. жеке 
тұлғаның, 

мекеме атауы, 
сыртқы ұсыныс 

және (немесе) 
ескерту 

Ашық 
талқылау 

кезінде түскен 
ұсыныстың 

және (немесе) 
ескертудің 
қызқаша 
мазмұны

ұсыныстар мен 
ескертулердің 

алынуы немесе 
алынбауы 

туралы 
ақпарат

ұсыныстар 
мен 

ескертулерді 
қабылдау 

немесе 
қабылдамау 

себептері

ескерту

1 -

2014 жылға 
«Аршалы 

ауданы білім 
бөлімі» ММ 
басшысына 
мемлекеттік 

қызмет көрсету 
есебіне 

ескертулер мен 
ұсыныстар жоқ.

Қабылданбайды - -

5.Қосымша ақпарат: ________________________________________
Бөлім басшысы р. сабиров.

«31» наурыз 2015 жыл.



3 сәуір 2015 жыл  3 бетАршалы айнасы
2014 жылға мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы қызметтің есебін ашық 

талқылауды өткізу нәтижесі туралы қорытынды 
Аршалы ауданының Ижев селолық округінің әкім аппараты

(жАо атауы)
1.Ашық талқылаудың өткізілген күні: 2015 жылдың 1 наурызынан 2015 жылдың 30 

наурызына дейін.
2.Ашық талқылауды өткізу әдісі:Аршалы ауданы әкімінің интернет-ресурсы  arshaly.

gov.kz, 
3. Ашық талқылауды өткізу туралы хабарландырудың әдісі: Аршалы ауданы әкімінің 

интернет-ресурсы  arshaly.gov.kz, сондай-ақ, Ижев селолық округінің қоғамдық 
орындары. 

4.Ашық талқылауға қатысушылардың ұсыныстары және (немесе) ескертулері.

№ 
р/р

ұсыныс 
және (немесе) 

ескертулер 
енгізген жеке 

тұлғаның 
тАә, 

ұйымның 
атауы

Ашық талқылау 
аясында түскен 
ұсыныстардың 
және (немесе) 
ескертулердің 

қысқаша мазмұны

ұсыныстарды 
және (немесе) 
ескертулерді 

қабылдау 
немесе 

қабылдамау 
туралы 

мәліметтер

ұсыныстарды 
және (немесе) 
ескертулерді 

қабылдау 
немесе 

қабылдамау 
бойынша 
негіздеме

ескерту

1 -

2014 жылға 
мемлекеттік қызмет 
бойынша Аршалы 
ауданының Ижев 
селолық округі 
әкімінің есебіне 
ескертулер және 
ұсыныстар жоқ. 

Қабылданбайды - -

5.Қосымша ақпарат: _______________________________________________.
ижев селолық округінің әкімі ж. Ахимов.

2015 жылғы «31» наурыз.

2014 жылғы мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы ашық 
талқылау нәтижиесін өткізу туралы есептілік қызметтің қортындысы

Аршалы ауданының Константинов селолық округі әкімінің аппараты
(атауы)

1.Ашық талқылау өткізу күні: 2015 жылғы 01 наурыздан 30 наурызға дейін.
2.Ашық талқылау өткізу тәсілі: Аршалы аудандық әкімнің интернет-ресурсы 

arshaly.gov.kz,
3.Ашық талқылау өткізу туралы құлақдандыру тәсілі: : Аршалы аудандық 

әкімнің интернет-ресурсы arshaly.gov.kz, сонымен қатар Константинов селолық 
округтің қоғамдық орны.

4. Ашық талқылауға қатысушылар ұсынымдары мен (немесе) ескертулері.

№ 
р/с

жеке тұлға 
тАж, 

ұсынымдар 
мен (не)

ескертулер 
салған 

ұйымдар 
атауы

Ашық талқылау 
шеңберінде түскен 
ұсынымдар мен 

(не)ескертулердің 
қысқаша мазмұны

ұсынымдар 
мен (не)

ескертулерді
қабылдау

немесе 
қабылдамау

туралы 
мәлімет

ұсынымдар 
мен (не)

ескертулерді
қабылдау

немесе 
қабылдамау

бойынша
негіздеме

ескерту

1

Аршалы ауданының 
Константинов селолық 

округ әкімінің 2014 
жылғы мемлекеттік 

қызмет көрсету 
есептілігі бойынша 
ұсынымдары мен 
ескертулер жоқ

қабылданбайды  -  -

5. Қосымша ақпарат: ______________________________________________
константинов селолық округ әкімі м.тугольбаев.

 «31» наурыз 2015 жыл.

2014 жылғы  мемлекеттік қызмет  көрсету саласындағы әрекет
есепті көпшілікте талқылау өткізу қорытындысы бойынша

қорытындысы
Аршалы ауданының Михайлов селолық округі әкімінің аппараты

жАо атауы
1. Көпшілікте талқылау өткізу күні: 2015 ж 01 наурыз- 30 наурыз аралығы.
2. Көпшілікте талқылау өткізу тәсілі:arshaly.gov.kz. Аршалы ауданының 

әкімінің интернет-ресурсі.
3. Көпшілікте талқылау өткізу туралы жариялау тәсілі: arshaly.gov.kz. Аршалы 

ауданының әкімінің интернет-ресурсі,сондай-ақ Михайлов селолық округінің 
қоғамдық орындарда.

4. Көпшілікте талқылау қатысушылардың ұсыныс және (немесе) ескертелері тізімі.

№
р/с

ұсыныс 
және (немесе) 
ескерпелер 

ұсынған 
ұжым 

атауы,жеке 
тұлға тәж

көпшілікте 
талқылау 
саласында  

түскен ұсыныс 
және  (немесе) 
ескерпелердің 

қысқаша мазмұны

ұсыныс 
және (немесе)  
ескерпелерді  

мәліметке алған 
немесе алмаған

ұсыныс 
және (немесе)  
ескерпелерді  

мәліметке 
алған немесе 

алмаған 
бойынша 
деректеме

ескертпе

2014 жылғы  
мемлекеттік қызмет 
бойынша Аршалы 

ауданының 
михайлов селолық 
округінің әкімінің 

есебіне ұсыныс 
және   ескерп    елер 

жоқ 

қабылданбайды

5.Қосымша ақпарат:________________________________________________
михайлов селолық округінің әкімі с.Байбашқаров.

 «31» наурыз 2015 жылғы.

2014 жылғы мемлекетік қызмет көрсету саласындағы қызметті ашық 
талқылау есебінің аяқталу туралы қорытындысы 

«Аршалы ауданы білім бөлімі» ММ 
(мио атауы)

1.Ашық талқылаудың өткізілу мерзімі: 2015 жылғы 01 наурыз бен 30 наурыз 
аралығы. 

2.Ашық талқылаудың өткізілу тәсілі:Аршалы ауданы әкімінің ғаламтор-
ресурсы  arshaly.gov.kz, 

3.Ашық талқылаудың жариялау тәсілі: Аршалы ауданы әкімінің ғаламтор-
ресурсы  arshaly.gov.kz, сонымен қатар Аршалы ауданы білім бөлімі. 

4.Ашық талқылауға қатысушылардың ұсыныстары және (немесе) ескертулердің 
тізімі.

№ 
қ/с

А.т.ә. жеке 
тұлғаның, 

мекеме 
атауы, 

сыртқы 
ұсыныс және 

(немесе) 
ескерту 

Ашық талқылау 
кезінде түскен 

ұсыныстың және 
(немесе) ескертудің 
қызқаша мазмұны

ұсыныстар мен 
ескертулердің 

алынуы немесе 
алынбауы 

туралы ақпарат

ұсыныстар 
мен 

ескертулерді 
қабылдау 

немесе 
қабылдамау 

себептері

ескерту

1 -

2014 жылға «Аршалы 
ауданы білім бөлімі» 

ММ басшысына 
мемлекеттік қызмет 

көрсету есебіне 
ескертулер мен 
ұсыныстар жоқ.

Қабылданбайды - -

5.Қосымша ақпарат: _______________________________________________
Аршалы ауданы білім бөлімінің басшысы к. досмоғамбетова.

«31» наурыз 2015 жыл.

Аршалы ауданы сараба селолық округ әкім аппараты 2014 жылғы мемлекеттік 
қызмет көрсету халық алдындағы талдауы бойынша есеп қорытындысы

Аршалы ауданының Сараба селолық округінің әкім аппараты
(жАо атауы)

1.Халық алдындағы талдауы уақыты: 2015 жылғы 1 наурыздан 30 наурызға 
дейін өткізу керек.

2.Талдаудың өткізу түрі: интернет- ресурс Аршалы ауданы arshaly.gov.kz.
3.Халыққа жариялау түрі: интернет- ресурс Аршалы ауданы arshaly.gov.kz. 

сонымен қатар Сараба селолық округінің қоғамдық орындары
4.Халық алдындағы талдаудағы ұсыныстар мен ескертулердің тізімін келесі 

үлгіде:

№

Аты- жөні, 
ұйымның 

атауы, 
ұсыныстар 

мен 
ескертулер

халық алдындағы 
талдаудағы түскен 

ұсыныстың 
қысқаша мазмұны, 

ескертулер.

ұсыныс пен 
ескертулердің 

қабылданғаны 
мен 

қабылданбағаны 
туралы.

ұсыныс пен 
ескертулердің 

қабылданғаны 
мен 

қабылданбағаны 
туралы 

мазмұны.

ескер-
тулер

1

Аршалы ауданы 
Сараба селолық 

округ әкімінің 2014 
жылғы мемлекеттік 

қызмет көрсету 
халық алдындағы 

есебі талдауы 
бойынша ұсыныстар 
мен ескертулер жоқ. 

Қабылданбайды.

5.Қосымша ақпарат:________________________________________________
сараба селолық округінің әкімі м. мұратова

 «31» наурыз 2015 жылғы.
2014 жылғы мемлекеттік қызметтер

 көрсету аясындағы қызмет есебін жариялап талқылауды өткізу қорытындысы 
туралы қорытынды

«Аршалы ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
(мАо атауы)

1. Жариялап талқылауды өткізу уақыты: 2015 жылғы 01 наурыздан 30 наурыз 
аралығында. 

2. Жариялап талқылауды өткізу тәсілі: Аршалы ауданы әкімінің arshaly.gov.kz. интер-
нет – ресурсы.

3. Жариялап талқылауды өткізу туралы хабарлау тәсілі: Аршалы ауданы әкімінің arshaly.
gov.kz. интернет – ресурсы.

4. Жариялап талқылауға қатысушылардың ұсыныстары және (немесе) ескертулері тізбесі.

т/б 
№

жеке 
тұлғалардың 

тАә, 
ұсыныстар 

және (немесе) 
ескертулер 

енгізген 
ұйымдардың 

атауы

 жариялап 
талқылау 

шеңберінде 
түскен ұсыныстар 

және (немесе) 
ескертулердің 

қысқаша мазмұны

ұсыныстар 
және (немесе) 
ескертулердің 
қабылдануы 

немесе 
қабылданбауы 

туралы 
ақпарат 

ұсыныстар 
және (немесе) 
ескертулердің 
қабылдануы 

немесе 
қабылданбауы 

бойынша 
негіздеме

қосым-
шалар

1

«Аршалы ауданының 
ауыл шаруашылығы 

бөлімі» ММ 2014 
жылғы мемлекеттік 

қызмет көрсету 
бойнша ұсыныстар 

және ескертулер жоқ.

Қабылданбады

3. Қосымша ақпарат:_______________________________________________ 
«Аршалы ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» мм басшысы 

қ. шедербеков.
«31» наурыз 2015 жыл.

2014 жылдың қорытындылары бойынша мемлекеттік қызмет көрсету 
саласындағы қызмет туралы ашық талқылауды өткізу бойынша шешім

«Ақмола облысы Аршалы ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мм 
(жАо атауы)

1.Ашық талқылауды өткізу мерзімі: 2015 жылдың 01 наурызынан 30 наурызына 
дейін.

2.Ашық талқылауды өткізу тәсілі: Аршалы Ауданы әкімінің arshaly.gov.kz интернет-
ресурсы, 

3.Ашық талқылауды өткізу туралы хабарландыру тәсілі: Аршалы Ауданы әкімінің 
arshaly.gov.kz интернет-ресурсы

4.Ашық талқылау қатысушыларының ұсыныстар және (немесе) ескертулер тізімі.

№ 
р/с

заңды 
тұлғаның 

тАә, орган 
атауы, 

сыртқы 
ұсыныстар 

және (немесе) 
ескертулер

Ашық талқылау 
шеңберінде түскен 

ұсыныстардың және 
(немесе) ескертулердің 

қысқаша мазмұны

ұсыныстардың 
және (немесе) 
ескертулердің 
қабылдануы 

немесе 
қабылданбауы 
туралы мәлімет

ұсыныстардың 
және (немесе) 
ескертулердің 
қабылдануы 

немесе 
қабылданбауы 
байынша негізі

ескерту

1 -

2014 жылдың 
мемлекеттік  

қызметтері бойынша  
«Ақмола облысы 

Аршалы ауданының 
дене шынықтырй және 

спорт бөлімі» ММ 
есебіне  ескертулер 

және ұсыныстар жоқ

Қабылданбайды - -

5.Қосымша ақпарат: ____________________________________________________
«Ақмола облысы Аршалы ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі»

мм басшысысының м.а к. князов.
«31» наурыз 2015 жыл.

2014 жылға мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы қызметтің есебін ашық 
талқылауды өткізу нәтижесі туралы қорытынды 

Аршалы ауданының Түрген ауылдық округінің әкім аппараты
(жАо атауы)

1.Ашық талқылаудың өткізілген күні: 2015 жылғы 1 наурыздан 2015 жылғы 30 наурызға 
дейін.

2. Ашық талқылауды өткізу әдісі: Аршалы ауданы әкімінің интернет-ресурсы акима 
arshaly.gov.kz, 

3. Ашық талқылауды өткізу туралы хабарландырудың әдісі: Аршалы ауданы әкімінің 
интернет-ресурсы  arshaly.gov.kz, сондай-ақ, Түрген ауылдық округінің қоғамдық орын-
дары. 

4.Ашық талқылауға қатысушылардың ұсыныстары және (немесе) ескертулері.

№ 
р/р

ұсыныс 
және (немесе) 

ескертулер 
енгізген жеке 

тұлғаның 
тАә, 

ұйымның 
атауы

Ашық талқылау 
аясында түскен 
ұсыныстардың 
және (немесе) 
ескертулердің 

қысқаша мазмұны

ұсыныстарды 
және (немесе) 
ескертулерді 

қабылдау 
немесе 

қабылдамау 
туралы 

мәліметтер

ұсыныстарды 
және (немесе) 
ескертулерді 

қабылдау 
немесе 

қабылдамау 
бойынша 
негіздеме

ескерту

1 -

2014 жылға 
мемлекеттік қызмет 
бойынша Аршалы 
ауданының Түрген 
ауылдық округінің 

әкімінің есебіне 
ескертулер және 
ұсыныстар жоқ. 

Қабылданбайды - -

5. Қосымша ақпарат: ______________________________________________________
түрген ауылдық округінің әкімі қ. Ахмадияров.

«31» наурыз 201 5жыл.

2014 жылға мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы қызметтің есебін ашық 
талқылауды өткізу нәтижесі туралы қорытынды 

Аршалы ауданының экономика және қаржы бөлімі
(жАо атауы)

1.Ашық талқылаудың өткізілген күні: 2015 жылғы 1 наурыздан 2015 жылғы 30 наурызға 
дейін.

2. Ашық талқылауды өткізу әдісі: Аршалы ауданы әкімінің интернет-ресурс ыакима 
arshaly.gov.kz, 

3. Ашық талқылауды өткізу туралы хабарландырудың әдісі: Аршалы ауданы әкімінің 
интернет-ресурсы arshaly.gov.kz, сондай-ақ, Аршалы кентінің қоғамдық орындары. 

4. Ашық талқылауға қатысушылардың ұсыныстары және (немесе) ескертулері.

№ 
р/р

ұсыныс 
және (немесе) 

ескертулер 
енгізген жеке 

тұлғаның 
тАә, 

ұйымның 
атауы

Ашық талқылау 
аясында түскен 
ұсыныстардың 
және (немесе) 
ескертулердің 

қысқаша мазмұны

ұсыныстарды 
және (немесе) 
ескертулерді 

қабылдау 
немесе 

қабылдамау 
туралы 

мәліметтер

ұсыныстарды 
және (немесе) 
ескертулерді 

қабылдау 
немесе 

қабылдамау 
бойынша 
негіздеме

ескерту

1 -

2014 жылға 
мемлекеттік қызмет 
бойынша «Аршалы 

ауданының экономика 
және қаржы бөлім» 
ММ басшысының 
есебіне ескертулер 

және ұсыныстар жоқ. 

Қабылданбайды - -

5.Қосымша ақпарат: _______________________________________________
Экономика және қаржы бөлімінің басшысы е. Андрух.

«31» наурыз 2015 жыл.

Қазіргі таңда Қазақстанда 
мемлекетіміздің алтын қазығы 

болып отырған қазақ халқының 
өкілдерінен басқа ондаған ұлттардың 
өкілдері мен 19 конфессионалдық 
діни топ өкілдерінің бейбіт қатар 
өмір сүруі мен дамуы үшін барлық 
қолайлы жағдай жасалған. Олардың 
діни-мәдени дамуына ықпал жасау 
үшін діни және мәдени орталықтар 
мен Қазақстан халқы Ассамблеясы 
сияқты қоғамдық-саяси институттар да 
жұмыс істеуде. Қазақстан 2011 жылғы 
жағымсыз оқиғалардан кейін өзінің 
діни-қатынастар саласындағы саясатын 
жүйелі жолға қоюға қол жеткізді. Біздің 
соңғы екі ғасыр бойы көрші елдердің 
отрашылдық саясаты тепкісімен үзіліп 
қалған елдігіміз бен мемлекттігімізді 
нығайта түсуде ұлттық-азаматтық 
(идентификация) сәйкестену үдерісінде 
діннің рөлі ерекше. Бір жағдайларда дін 
қоғам мемлекеттің бірлігіне қызмет 
қылса, екнші бір жағдайларда ол елді 
бөлшектеуге де себеп болуы мүмкін, 
діннің әсіресе сырт күштердің тәуелсіз 
елдердің ішікі істеріне араласуға тап-
тырмайтын әмбебап құралына айна-
лып отырғандығын Таяу Шығыстағы 
болып жатқан қантөгісті оқиғалар 
айқын көрсетіп отыр.

Қазақстандағы діндердің дамуы 
діни сенім бостандығы, рухани 
даму, елдегі азаматтық татулық пен 
конфессияаралық келісімді сақтау мен 
нығайтуға бағытталған мемлекеттің 
жүйелі саясатының нәтижесі болып 
саналады. 

Соңғы екі онжылдықта дін мен 
конфессияаралық қатынас аясындағы 
жағдай айтарлықтай өзгеріске 
ұшырады. Діни ахуалдың жай-күйі, өсу 
қарқынына жасалған талдау өскелең 
ұрпақ өкілдерінде діндарлықтың 
артқандығын байқатады. Ақмола 
облысының бірқатар аудандарын-
да жүргізілген әлеуметтік зерт-
теулер жастардың ширек бөлігіне 
жуығы «терең діни сенім» деңгейіне 
көтерілгендігін анықтап отыр.

Және де бұл жеке тұлғаның табиғи 
рухани қажеттілігі тұрғысында ғана 
емес, қоғамда қалыптасқан мәдени 
және рухани дәстүрге нұқсан келтіруге 

ҚазаҚстан МеМлеКетІнІҢ КонФессионалдыҚ саЯсаттағы 
неГІзІГІ ҰстаныМ-Қағидалары Мен МІндеттерІ

Қазақстан Республикасының Президенті – Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын-
да азаматтық татулық пен ұлтаралық келісім – біздің басты құндылығымыз. Көп этносты еліміздегі 
татулық пен келісім, мәдениеттер мен діндердің үндесуі әлемдік эталон ретінде танылған. Қазақстан 

жаһандық конфессияаралық үнқатысу орталығы болып саналады деп көрсетеді. Биыл 2015 жылы 
Қазақстанда әлемдік дәстүрлі дін өкілдерінің V- ші съезін өткізу жоспарлануда. Бүгінгі әлемдегі алпауыт 
елдер арсындағы геосаяси текетірестің өршіп тұрған кезінде,ислам дініндегі елдер халқын алапат соғыс 

ойранына тартқысы келіп жатқан «Ислам мемлекеті» деген терроршыл діни-теократиялық еш ел 
мойындамаған, танымаған мемлекттің құрылуы сияқты оқиғалам әлемнің бейбітшілік сүйгіш, барша 

адамдарды дініне қарамай бағалайтын адамгершілік арнасында дамып келе жатқан елдерді алаңдатуда.

талпынатын жалған діни ұйымдар 
қызметі арқылы да өсуде.

2009 жылы жүргізілген ұлттық 
халық санағының мәліметі бойынша 
Қазақстан тұрғындарының 70%-дан 
астамы өздерін мұсылман санаса, 25%-ы 
христиан, 0,3%-ы иудей, 0,1% – буддист 
санайтындығын көрсеткен. Бұл жерде 
ескеретін жайт ол әрқашанда қалыпты 
елдерде (ғылыми зерттеулер көрсетіп 
отырғандай) «терең діни сенімдегілер 
жалпы белгілі бір дін жолындағымын 
дегендер халықтың 15-20 % ғана 
құрайтындығын анықтап отыр. Қалған 
жұрт «пассивті» діншілдерді, бірінші 
кезекте өздерін белгілі бір діни 
мәдениеттің өкілдері деген «діншілдер» 
санатына қосылады. Жалпы алғанда 
ақмолалықтар 2014 жылғы әлеуметтік 
зерттеу нәтижелеріне сүйенетін блосақ 
мемлекетіміздің конфессияларға 
қатысты конфессияаралық келсім мен 
тұрақтылықты нығайтуға бағытталған 
саясатын қолдайтындығын айқын 
білдірген.

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Конституциясының 1-бабында 
Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялық, зайырлы, құқықтық 
және әлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықтыратындығы көрсетілген. Нақты 
осы негізде бүгінгі таңда мемлекет дін 
аясындағы өз саясатын жүзеге асыруда. 
Дегемен, әр ел өзінің ғасырлар бойына 
келе жатқан салт-дәстүрі мен мәдени, 
зайырлы құндылықтарын мемлекеттік 
ресурстың барлық мүмкіндігін пайда-
лана отыра қорғайтындығын Европа 

мен Азияның дамыған елдерінің 
дін саласындағы саясатынан айқын 
байқалады, осы ретте Қазақстан да 
бұл үдерістен тыс қалған жоқ.Себебі 
Қазақстан әлем елдерімен кең ауқымды 
қарым-қатынас жасайтын елдер сана-
тынан. Қандай да бір өткен шақтың су-
пер идеологиясы немесе елді, халықты 
әлемдік ілгершіл даму үдерістерінен 
оқшаулайтын қауымдар Қазақстанның 
дербес тәуелсіз ел ретіндегі табиғатына 
қайшы келетіні сөзсіз. Сол себепті де 
әлем елдері тәжірибесін ескере оты-
рып, Қазақстан діни конфессияларға 
қатысты саясатын келесі бағыттар 
бойыша жүргізіп келеді.

Дін саласындағы мемлекеттік 
саясаттың негізгі міндеттері:

 Азаматтардың діни сенім 
бостандығына құқығын жүзеге 
асыруды қамтамасыз ету және діни 
бірлестіктермен өзара әрекеттестік 
орнату. 

 Қ а з а қ с т а н д ы қ  қ о ғ а м д а 
конфессияаралық келісім мен 
тұрақтылықты қамтамасыз ету, 
ко н ф е с с и я а р а л ы қ  д и а л о г т ы 
ұйымдастыру және қолдау.

 Діни экстремизм мен терроризмге 
қарсы іс-қимыл, дін саласындағы 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

Көрсетілген міндеттер орталық 
мемлекеттік органдармен қатар 
жергілікті атқарушы органдар саясаты 
ретінде жүзеге асырылады.

Қазақстандағы конфессионалдық 
саясаттың құрылуына негіз болатын 
басты ұстанымдар:

 Елдің Конституциясы мен заңдары 
азаматтардың ар-ұждан және діни 
сенім бостандығына кепілдік береді. 
Конституция конфессионалдық, 
этникалық және өзге де белгілердегі 
кемсітушіліктің кез келген формасы-
на тыйым салады. ҚР «Діни қызмет 
және діни бірлестіктер туралы» Заңы 
діни бірлестіктердің еркін қызмет 
етуі үшін құқықтық негізді нығайтты. 
Қазақстан адам құқығы аясындағы 
маңызды халықаралық келісімдер мен 
шарттарға, оның ішінде осы саладағы 
БҰҰ-ның іргелі пактілеріне қосылды. 

 Қазақстан зайырлы және құқықтық 
мемлекет саналатындықтан, мемлекет 
конфессиялардың өз қызметтері мен 
құқықтарын жүзеге асыруға тең және 
қолайлы жағдай жасайды. 

Аталған ұстанымдар діни бірлестіктер 
санының айтарлықтай артуына және 
конфессиялар арасында достық 
байланыстың нығаюына себепші бол-
ды. Қазақстан тұрғындарының басым 
көпшілігі өздерін мұсылман санауы өзге 
діни сенімдердің толыққанды қызмет 
етуіне кедергі жасамайды. Мұсылман 
емес діни бірлестіктер санының артуы 
осыған дәлел бола алады. Тәуелсіздік 
алған кезеңнен бері православиелік, 
католиктік, протестанттық қауым саны 
бірнеше есеге өсті.

Азаматтық қоғам институттарының 
– үкіметтік емес ұйымдар, Қазақстан 
халқы Ассамблеясы, сонымен қатар, 
бұқаралық ақпарат құралдарының дін 
саласындағы мемлекеттік саясаттың 
жүзеге асуына белсенді қатысуы 

Қазақстандағы конфессиялық 
тұрақтылықтың  нығаюында 
маңызды рөл атқарады. Бүгінгі 
таңда халықтың түрлі деструктивтік, 
оның ішінде жалған діни идеяларды 
мойындамаудағы нақты азаматтық 
ұстанымын қалыптастыру маңызды 
саналады.

Діндердің бейбіт қатар өмір сүруі, 
экстремизмнің таралуына қарсы іс-
қимыл, жалпы алғанда Қазақстанның 
ішкі және сыртқы саясатының ба-
сым міндеттері болып табылады. 
Діни және этникалық негіздегі 
қақтығыстар, мәдени, әлеуметтік, сая-
си құқықтардың шектелуі, этникалық 
немесе конфессионалдық белгілердің, 
діни экстремизм мен терроризмнің 
мемлекеттің саяси жүйесінің 
тұрақсыздығына, халықаралық 
қатынастардың шиеленісуіне себеп 
болуы мүмкін екендігін есте сақтау 
қажет. 

Қорыта келе,  қазіргі  таңда 
Қазақстанда діни бірлестіктердің ішкі 
ісіне араласпауға, діни сенімдерге 
құрметпен қарауға, заң алдында түрлі 
дін өкілдері тең дәрежеге ие болуына 
негізделген мемлекет пен діндер ара-
сында бірегей үлгі орнағандығын айта 
кету керек.

2013 жылғы әлеуметтанулық 
сауалнаманың мәліметтері бойынша 
дін саласындағы мемлекет саясатын 
ел азаматтарының 89%-ы қолдайды. 
Осыған сәйкес, дін саласындағы 
мемлекет саясатын, осы саладағы 
мемлекеттік бастамалардың қоғамдық 
қолдауға ие болғандығын есепке ала 
отырып, толықтай жетістікке ие деп 
атауға болады.

Біздің еліміздің түрлі конфессия-
лармен өзара әрекеттестік орнату 
тәжірибесін халықаралық ұйымдар мен 
шетелдік серіктестер, оның қатарында 
БҰҰ, ЮНЕСКО, ЕҚЫҰ зерттеп, зер-
делеуде. Қазақстан мемлектінің діни 
қатынастар саласындағы саясатының 
соңғы бесжылдықтағы тәжірибесі 
әсіресе қазіргі әлемдегі қаржы- 
экономикалық,саяси-өркениеттік 
тұрақсыздық пен дағдарыстар орын 
алған уақытта көптеген елдердің наза-
рын өзіне аударуда
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сАлық төлеушілер нАзАрынА!
Аршалы ауданы бойынша Салық басқармасында қызмет этикасын сақтау 

және жемқорлықпен күрес сұрағы бойынша комиссия жұмыс істейді. 
Салық органының мемлекеттік қызметшілері қызмет этикасын және /не-
месе/ заңнаманы бұзушылық деректерін хабарлау үшін, Сіз осы «сенім 
телефонына» хабарласа аласыз: 8(71644)2-20-32, 8(71644)2-12-87.

 «Аршалы ауданының экономика және 
қаржы бөлімі» ММ мемлекеттік мүлікті 
сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға 
беру туралы тендер өткізетінін хабарлайды.. 

тендер өткізу күні: 2015 жылдың 21 сәуірі 
сағат 10.00-де.

тендер өткізу орны: Ақмола облысы, 
Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Тәшене         в 
көшесі, 47.

тендер нысанының қысқаша сипат-
тамасы:

1. Ұзындығы 1,818 км электрберу 
жүйесі жәнеКТП-10/0,4 кВтрансформатор, 
орналасқан мекенжайы: Ақмола облысы, 
Аршалы ауданы, Жалтыркөл ауылы. Кепілдік 
төлемін төлеу ақысы 662 730 (алты жүз алпыс 
екі мың жеті жүз отыз) теңге.

2. Ұзындығы 1,411 км электрберу жүйесі 
және КТП-10/0,4 кВтрансформатор, 
орналасқан мекенжайы: Ақмола облысы, 
Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Добровольск, 
Жеңіс, Достық көшелері. Кепілдік төлемін 
төлеу ақысы 497 790 (төрт жүз тоқсан жеті 
мың жеті жүз тоқсан) теңге.

3. Ұзындығы 1,845 км электрберу жүйесі 
және КТП-10/0,4 кВтрансформатор, 
орналасқан мекенжайы: Ақмола облысы, 
Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Амангелді 
көшесі, Жамбыл тұйық көшесі-Әлейников 
көшесі. Кепілдік төлемін төлеу ақысы 689 470 
(алты жүз сексен тоғыз мың төрт жүз жетпіс) 
теңге.

4. Ұзындығы 0,992 км электрберу жүйесі 
және КТП-10/0,4 кВтрансформатор, 
орналасқан мекенжайы: Ақмола облысы, Ар-
шалы ауданы, Аршалы кенті, Писарев көшесі. 
Кепілдік төлемін төлеу ақысы 472 710 (төрт 
жүз жетпіс екі мың жеті жүз он) теңге.

Жоғарыда көрсетілген барлық объектілердің 
балансұстаушысы –«Аршалы ауданының 
тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар тасымалы және автомобиль 
жолдары бөлімі».

сенімгерлік басқарушыға қойылатын 
талаптар:

1. Кәсіпқой талапқа ие болу, сонымен 
қатар электр қуатын бөліп тарату және беру 
бойынша жұмыс тәжірибесі 5 жылдан кем 
емес болу керек;

2. Сенімді басқару келісім-шарты бойынша 
міндеттемелерді орындау үшін, соның ішінде 
Ақмола облысында арнайы техника мен 
тұрақты өкілдік, қажетті қаржылық, матери-
алды қоры болуы тиіс;

3.Азаматтық-құқықтық мәмілелерді жас-
цасу үшін азаматтық құқық қабілеттігіне 
ие болу;

4. Төлемдік қабілеті болу, жоюға қатысау, 
оның қаржылық-шаруашылық қызметі ҚР 
заңнамасына сәйкес тоқтатылмауы тиіс. 

Нысанды сатып алу құқығымен сенімгерлік 
басқаруға шарттары болып сенімді 
басқарушының келесі міндеттемелерді 
қабылдауы мен орындауы болып табылады:

1) сенімді басқар нысанын пайдалану 
арқылы электр энергиясын тапсыру және 
үлестіру бойынша қызметті жүзеге асыру;

2) сенімді басқар нысанына жаңа 
тұтынушыларды қосу;

3) белгіленген тәртіпте реттеуші органмен 
бекітілген деңгейде электр энергиясын тап-
сыру мен үлестіру бойынша қызмет көрсету 
тарифтерін қолдану;

4) қолданыстағы мөлшерді сақтау немесе 
жаңа жұмыс орындарын ашу;

5) нысанды нақты тартып алу, соның ішінде 
оны кепілге тапсыруды тудыратын кез келген 
заңды және нақты іс-әрекеттерді жасамау;

6) сенімді басқару құрылтайшысына жыл 
сайын жазбаша түрде мемлекеттік мүлікті 
сенімді басқару жөніндегі қызмет туралы 
есеп ұсыну;

7) нысанның сенімгерлік басқаруға 
беру кезінде туындайтын салықтық 
міндеттемелерге қатысты сенімгерлік 
басқару міндеттемелері нысанды сенімгерлік 
басқаруға беру шарттарын орындау;

8) нысанды тиімді басқаруды жүзеге 
асыру;

9) нысанды қалпына келтіру үшін қаржылай 
шығын жұмсау;

10) нысанды сараптау және  алдын ала 
сынау жүргізу; 

11) нысанның сақталуын қамтамасыз ету.
тендердің шарттары және тендер 

жеңімпазын тандау критериялары.
Тендерл ік  комиссия  тендерге 

қатысушылардың ұсыныстары бар 
конверттерді ашады және жеңімпазды 
анықтау критерийіне (критерийлеріне) 
сүйене отырып, тендерге қатысушылардың 
ұсыныстарын қарайды.

Тендерлік құжаттамада қамтылған барлық 
талаптарға жауап беретін, ұсыныстары тендер 
шарттары бойынша ең үздік болып табы-
латын және объект үшін ең жоғары бағаны 
қамтитын қатысушы тендер жеңімпазы деп 
танылады. 

 Тендерлік комиссияның шешімі оның 
мүшелерінің қарапайым көпшілігінің 
дауысымен қабылдананды. Дауыстар 
тең болған кезде, төрағаның дауысы 
шешуші болып табылады. Дауыстар 
тең болған кезде, тендерлік комис-
сия дауыстардың тең санын алған 
қатысушыларды келіссөзге шақырады 
және тендерлік комиссияның пікірі 
бойынша, объектінің жұмысын 
жақсартуға бағытталған ең жақсы 
қосымша ұсыныстарды қарауға 
енгізген тендерге қатысушы жеңімпаз 
болып табылады.

Мынандай жағдайларда, егер:
1)тендерлік комиссия қатысушылардың 

ұсыныстарын тендер шарттарын 

тендердІ өтКІзу туралы аҚпараттыҚ хабарлаМа
қанағаттандырмайды немесе Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес 
келмейді деп таныса;

2) тіркелген қатысушылардың саны екінші 
және кейінгі тендерлерді қоспағанда, екеуден 
кем болса;

3) тендер жеңімпазы тендердің нәтижелері 
туралы хаттамаға қол қоюдан бас тартса, 
тендер өткізілмеді деп танылады.

тендерге қатысушы ретінде тіркелу 
үшін мыналарды:

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 4 ақпандағы №46 қаулысымен 
бекітілген мемлекеттік мүлікті сенімгерлік 
басқаруға беру Қағидаларының (әрі қарай 
Қағидалар) 1-қосымшада белгіленген ны-
сан бойынша тендерге қатысушы тендер 
жеңімпазы деп жарияланған жағдайда, 
оның жазбаша, ақпараттық хабарламада 
көрсетілген және тендерге қатысушының өзі 
ұсынған тендер талаптарында шарт жасасу 
міндеттемесін білдіретін тендерге қатысуға 
өтінімді;

2) басқа құжаттардан бөлек желімделген 
конвертте тендерге байланысты құжаттаманы 
қоса бере отырып, жазбаша түрде тендер 
шарттары бойынша ұсыныстарды;

3) тендер жарияланған күннен кейін берілген 
анықтаманы берген күнніңалдындағы үш 
айдан астам созылатын тендерге қатысушы 
міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша 
банк (банк филиалы) алдында мерзімі өткен 
берешектің жоқ екендігі туралы банктің 
(банк филиалының) қол қойылған және мөр 
басылған (электронды цифрлық қолтаңба) 
анықтамасының түпнұсқасы. Егер әлеуетті 
қатысушы екінші деңгейдегі бірнеше банктің 
немесе филиалдарының, сондай-ақ шетел 
банкінің клиенті болып табылған жағдайда, 
осындай банктердің әрқайсысынан анықтама 
ұсынылады;

4) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында міндетті аудит жүргізу 
белгіленген заңды тұлғалардың соңғы қаржы 
жылындағы аудиторлық есебін;

5) салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын 
міндетті түрде ұсына отырып, заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
куәліктің көшірмесін немесе көрсетілген 
құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін 
не заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы анықтаманы;

6) жарғының нотариат куәландырған 
көшірмесін немесе салыстырып тексеру үшін 
түпнұсқаны міндетті түрде ұсына отырып, 
жарғы көшірмесін ұсынады. Шетелдік заңды 
тұлғалар құрылтай құжаттарын мемлекеттік 
және орыс тілдерінде нотариат куәландырған 
аудармасымен ұсынады;

7)тендер жарияланған күннен кейін 
берілген, үш ай бұрын салық берешегінің, 
міндетті зейнетақы жарналары,міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары менәлеуметтік 
аударымдар бойынша берешегінің жоқ 
екені туралы (Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес төлеу мерзімі ұзартылған 
жағдайларды қоспағанда) тиісті салық 
органының қол қойылған және мөрі 
(электронды цифрлық қолтаңбасы) бар 
анықтамасының түпнұсқасын немесе элек-
тронды көшірмесін;

8) мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару 
құрылтайшысының депозиттік шоты-
на кепілдік жарнаны аудару туралы төле 
тапсырмасының немесе түбіртегінің (жеке 
тұлға үшін) түпнұсқасын;

9) тендерге әлеуетті қатысушы өкілінің, 
оның ішінде осы Қағидалардың 19-тармағына 
сәйкес кепілдік жарнаны енгізген өкілдің 
өкілеттерін куәландыратын құжатты (жеке 
куәлікті, паспортты (шетелдік азаматтар 
үшін) немесе ішкі істер органдары берген 
уақытша жеке куәлікті ұсынған жағдайда 
жарамды;

10) әлеуетті қатысушының ақпараттық ха-
барламада көрсетілген сенімгерлік басқаруға 
қойылатын талаптарға сәйкестігін растайтын 
құжаттарды ұсыну қажет. 

Жеке тұлға болып табылатын тендерге 
әлеуетті қатысушы осы Қағидалардың 25-
тармағының 1), 2), 8), 10) тармақшаларында 
көзделген құжаттарды, сондай-ақ:

1) жеке куәліктің, паспорттың (шетелдік 
азаматтар үшін) немесе ішкі істер органдары 
берген уақытша жеке куәліктің көшірмесін;

2) кәсіпкерлік қызметті заңды тұлға 
құрмастан жүзеге асыруға құқық беретін 
тиісті мемлекеттік орган берген құжаттың 
көшірмесін (дара кәсіпкер үшін) ұсынады.

Өтінімдер қабылдау және тендерге қатысуға 
ниет білдірген тұлғаларды тіркеу талап 
етілетін құжаттардың толық жиынтығы бар 
болған кезде жүргізіледі. 

Мыналар:
1)Қазақстан Республикасының заңдарына 

немесе құрылтай құжаттарына сәйкес 
жүзеге асырылуы тендердің шарты болып 
табылатын қызмет түрлерімен айналысуға 
мүмкіндігі жоқ заңды тұлға;

2) сенімгерлік басқаруға шарт жаса-
су және оны орындау жөніндегі тиісті 
міндеттемелерді орындамаған алдыңғы 
тендерлердің жеңімпазы тендерге қатысушы 
болып табылмайды. 

кепілдік жарнаны аудару мен төлеу 
үшін банк реквизиттері: алушы «Ар-
шалы ауданының экономика және 
қаржы бөлімі», мм коды 4590268, 
Бсн 110140002983, Бск ккмFкZ2А, 
жск KZ100705034590268001, Астана 
қаласының «қр қм қазынашылық 
комитеті» мм, кбе 12, ттк 851.

өтініштерді қабылдау және тендердің 
қатысушыларын тіркеу 2015 жылдың 
20 сәуірінде сағат 10.00-де аяқталады. 
Анықтама алу үшін мына мекенжай 
бойынша хабарласыңыз: Ақмола облысы, 
Аршалы ауданы, Аршалы кенті, тәшенов 
көшесі, 47, тел: 8 (71644) 21365.

6 сәуір, дүйсенбі
07.55 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 28 бөлім
08.30 «наше утро».утренняя по-

зновательная программа
09.00 «өңір өрнегі» - «картина 

недели».
10.00 «наше утро».утренняя по-

зновательная программа
10.35 «Актуальная тема». Пере-

дача 
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
11.10 «елі бірдің – тілі бір». хабар
11.30 Д/ф «Чудеса природы» 5 

бөлім 
12.00 «ел межесі-2050». теле-

журнал
12.05 «Балапаннан базарлық. 

Әдемі-ай. 2сезон 28 бөлім»
12.30 Т/х «Парыз» 1 серия
13.20 «Алақай, балақай». 2 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». 
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». теле-

журнал
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.30 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
17.40 «ел межесі-2050». теле-

журнал 
17.45 Т/с «Маруся. Испытание». 

69 серия
18.30 «өзекті әңгіме». тікелей 

эфир
19.00  «Аймақ ақпарат». 
19.30 «салауат». Передача   
19.40  «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
19.50 Д/ф «Чудеса природы» 6 

бөлім
20.15 «Пәрменді пікір». хабар 
20.25 «ел межесі-2050». теле-

журнал
20.30 Т/х «Парыз» 2 серия
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.15 Т/х «Атлантида» 1,2 бөлім
00.00 «Аймақ ақпарат». 
00.40 Д/с «Магия природы». 46 

серия
01.00 Т/с «Маруся. Испытание». 

69 серия
01.45 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

7 сәуір, сейсенбі
07.55 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «таңғы жаттығу» 
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 29 бөлім
08.30 «Арқа таңы». танымдық 

таңғы бағдарлама 
09.00 «Аймақ ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий патруль». 37 

серия
10.00 «Арқа таңы». танымдық 

таңғы бағдарлама
10.35 «өзекті әңгіме». хабар 
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
11.10 «салауат». Передача 
11.20 «Пәрменді пікір». хабар
11.30 Д/ф «Чудеса природы» 6 

бөлім
12.00 «ел межесі-2050». теле-

журнал
12.05 «Балапаннан базарлық. 

Әдемі-ай. 2 сезон. 29 бөлім»
12.30 Т/х «Парыз» 2 серия
13.20 «Алақай, балақай». 3 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». 
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». теле-

журнал
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.30 «кеңдерек» Арнайы репор-

таж
17.40 «ел межесі-2050». теле-

журнал 
17.45 Т/с «Маруся. Испытание». 

70 серия
18.30 «Актуальная тема». Пря-

мой эфир
19.00  «Аймақ ақпарат». 
19.30 «ел межесі-2050». теле-

журнал
19.40 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
19.50 Д/ф «Чудеса природы» 7 

бөлім
20.15 «наша служба...». Передача 
20.25 «ел межесі-2050». теле-

журнал
20.30 Т/х «Парыз» 3 серия
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.15 Т/х «Атлантида» 3,4 бөлім
00.00  «Аймақ ақпарат». 
00.40 Д/с «Магия природы». 47 

серия
01.00 Т/с «Маруся. Испытание». 

70 серия
01.45 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

8 сәуір, сәрсенбі
07.55 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны 

08.00 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 30 бөлім
08.30 «наше утро».утренняя по-

зновательная программа
09.00 «Аймақ ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий патруль». 38 

серии
10.00 «наше утро».утренняя по-

зновательная программа
10.35 «Актуальная тема». Передача 
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
11.10  «наша служба...». Передача 
11.20 «ел межесі-2050». тележурнал
11.30 Д/ф «Чудеса природы» 7 бөлім
12.00 «ел межесі-2050». тележур-

нал
12.05 «Балапаннан базарлық. Әдемі-

ай. 2 сезон. 30 бөлім»
12.30 Т/х «Парыз» 3 серия
13.20 «Алақай, балақай». 4 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». 

Ақпараттық топтама
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». тележур-

нал
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.30 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
17.40 «ел межесі-2050». тележур-

нал 
17.45 Т/с «Маруся. Испытание». 71 

серия
18.30 «имею право». Прямой эфир
19.00  «Аймақ ақпарат». 
19.30 «Business Idea». Передача
19.40 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж 
19.50 Д/ф «Чудеса природы» 8 бөлім
20.15 «Экспертное мнение». Пере-

дача 
20.25 «ел межесі-2050». тележур-

нал
20.30 Т/х «Парыз» 4 серия
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.15 Т/х «Атлантида» 5,6 бөлім
00.00  «Аймақ ақпарат». 
00.40 Д/с «Магия природы». 48 серия
01.00 Т/с «Маруся. Испытание». 71 

серия
01.45 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

9 сәуір, Бейсенбі
07.55 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 31 бөлім
08.30 «Арқа таңы». танымдық 

таңғы бағдарлама
09.00 «Аймақ ақпарат».
09.45 М/ф «Щенячий патруль». 39 

серия
10.00 «Арқа таңы». танымдық 

таңғы бағдарлама
10.35 «имею право». Передача
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
11.10 «Business Idea». Передача  
11.25 «Экспертное мнение». Пере-

дача  
11.35 Д/ф «Чудеса природы» 8 бөлім
 12.00 «ел межесі-2050». тележур-

нал
12.05 «Балапаннан базарлық.Әдемі-

ай. 2 сезон. 31 бөлім»
12.30 Т/х «Парыз» 4 серия 
13.20 «Алақай, балақай». 5 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». 
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». тележур-

нал
17.00 «Аймақ». 
17.30 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
17.40 «ел межесі-2050». тележур-

нал 
17.45 Т/с «Маруся. Испытание». 72 

серия
18.30 «өзекті әңгіме». тікелей эфир 
19.00 «Аймақ ақпарат». 
19.30 «ұлы жеңіске 70 жыл!». 

Передача
19.40 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
19.50 Д/ф «Чудеса природы» 9 бөлім
20.15 «Ақмола KZ». хабар 
20.25 «ел межесі-2050». тележур-

нал
20.30 Т/х «Парыз» 5 серия
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.15 Т/х «Атлантида» 7,8 бөлім
00.00  «Аймақ ақпарат». 
00.40 Д/с «Магия природы». 49 серия
01.00 Т/с «Маруся. Испытание». 72 

серия
01.45 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

10 сәуір, жұма 
07.55 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 32 бөлім
08.30 «наше утро».утренняя по-

зновательная программа
09.00 «Аймақ ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий патруль». 40 

серия
10.00 «наше утро».утренняя по-

зновательная программа
10.35 «өзекті әңгіме». хабар 
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
11.10 «ұлы жеңіске 70 жыл!». 

Передача
 11.20 «ел межесі-2050». теле-

журнал
11.30 Д/ф «Чудеса природы» 9 бөлім 
12.00 «ел межесі-2050». тележур-

нал
12.05 «Балапаннан базарлық. Әдемі-

ай. 2 сезон. 32 бөлім»
12.30 Т/х «Парыз» 5 серия
13.20 «Алақай, балақай». 6 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». 
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». тележур-

нал
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.30 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
17.40 «ел межесі-2050». тележур-

нал 
17.45 Т/с «Маруся. Испытание». 73 

серия
18.30  «Актуальная тема». Прямой 

эфир
19.00 «Аймақ ақпарат». 
19.30 «спорт Life». хабар 
19.40 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
19.50 Д/ф «Чудеса природы» 10 

бөлім
20.15 «елі бірдің – тілі бір». хабар 
20.25 «ел межесі-2050». тележур-

нал
20.30 Т/х «Парыз» 6 серия 
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.15 Т/х «Атлантида» 9,10 бөлім
00.00  «Аймақ ақпарат». 
00.40 Д/с «Магия природы». 50 

серия
01.00 Т/с «Маруся. Испытание». 73 

серия
01.45 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

11 сәуір, сенбі
09.00  Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
09.05 «Аймақ ақпарат». 
09.45 М/ф «Финес пен Ферб» 50 

серии 
10.10 «Жүзден жүйрік». Хабар. 6 бөлім
10.45 «Ақмола KZ». хабар
10.55 «спорт Life». хабар
11.10 Т/с «Титаник: кровь и сталь» 

2 серия
12.00 «Балапаннан базарлық» /

Білгіштер бекеті 2 сезон
 7 бөлім/
12.20 «салауат». хабар 
12.30 «Аймақ ақпарат». 
13.10 Т/с «Десантники» 13 серии
16.00 Аңдатпа
16.05 М/ф «Финес пен Ферб» 51,52 

серии
17.00  «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Пәрменді пікір». хабар
18.30 Т/с «Десантники» 13 серии
19.10 «Qalamtor». хабар 
19.20 М/ф «Қайсар мен Кәрім» 
19.30  «танымал». Передача
20.00 «өңір өрнегі» - «картина 

недели». 
21.00 «сөзге шешен». хабар
21.20 «личные встречи с галией 

Ашкеновой».  Передача
21.45 «наша служба...». Передача 
21.55 «елі бірдің – тілі бір». хабар
22.05 К/ф «Махаббат бекеті»
23.20 «Ақ тілек». Қ.Бекішевтің 

концерті
00.30 Д/ф «Культурное наследие» 7 

серия
01.00 Т/с «Титаник: кровь и сталь» 

2 серия
02.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

12 сәуір, жексенбі
09.00  Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Д/ф «Пейзажы сквозь время» 9,10 

серии
10.00 М/ф «Финес пен Ферб» 53,54 

серии
10.40 «Qalamtor». хабар
10.50 «ұлы жеңіске 70 жыл!». Пере-

дача
11.00 Т/с «Титаник: кровь и сталь» 3 

серия
12.00 «Балапаннан базарлық» / Білгіштер 

бекеті 2 сезон
10 бөлім/
12.30 «өңір өрнегі» - «картина не-

дели».
13.30 Т/с «Десантники»  14 серии
16.00 Аңдатпа
16.05 М/ф «Финес пен Ферб» 55,56 

серии 
17.00  «Айгөлек». Концерт  
18.20 «Экспертное мнение». Передача 
18.30 Т/с «Десантники» 14 серии
19.10 «сөзге шешен». хабар
19.30 «личные встречи с галией 

Ашкеновой».  Передача
20.00 «өңір өрнегі» - «картина не-

дели». 
21.00 «танымал». Передача 
21.25 «ұлы жеңіске 70 жыл!». Пере-

дача
21.35 «Өмірімнің өрнегі». 

Я.Заханқызының шығармашылық кеші
23.00  Х/ф «Шатле Леаль».
00.30 Д/ф «Культурное наследие» 8 

серия
01.00 Т/с «Титаник: кровь и сталь» 3  

серия
02.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны


