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№46. 14.12.2001 ж. «Тәуелсіздік шежіресі». 2001 жылғы тамыз айында Ел-
басы Н. Назарбаеав Қарасай-Ағынтай батырлардың мемориалдық кешенінде 
болып, бабалар рухына тағзым етті. Осыдан кейін Елбасы ауылшарушылығы 
қызметкерлерімен кездесу өткізді. Аудан орталығы Саумалкөлде еліміздің 
Тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналып Тәуелсіздік алаңы ашылып, стелла орна-
тылды. Шүкірлік ауылында білімнің тамаша жаңа ғимараты ашылып, пайдалануға 
берілді.

2002 жыл
№20. 17.05.2002 ж. «Ғалым жерлесімізбен кездесу». Мамырдың он төртінші 

жұлдызында Саумалкөл мектеп-гимназиясының акт залында ақын, драматург, 
сәулетшілер одағының төрағасы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лау-
реаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген архитекторы, егемен еліміздің 
Елтаңбасының авторы Шот-Аман Ыдырысұлы Уәлихановпен кездесу өткізілді. Ұлы 
ғалыммен бірге қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер-зерттеуші Тоқтар Оңғарбайұлы 
Әубәкіров, халық жазушысы, драматург, кинематограф Әкім Тарази, облыс әкімі 
Қажымұрат Ыбырайұлы Нағманов кездесуге қатысты.
№25. 21.06.2002 ж. «Облыс әкімі ауданмен танысты». Маусымның 6-ы күні 

Солтүстік Қазақстан облысының әкімі А.В. Смирнов  ауданымызда болып қайтты. 
Ол ауданның бірқатар кәсіпорындары мен ұйымдарының жұмыстарымен танысып, 
аудан активімен кездесті. 

ТӘУЕЛСІЗДІК ТӘУЕЛСІЗДІК 
ШЕЖІРЕСІШЕЖІРЕСІ

Аудан  бойынша 
биылғы орақ науқаны 

қызу үстінде.
Ауданның ауыл шаруа-

шылығы бөлімінің 14 қыр-
күйектегі берген мәліметі бой-
ынша 238,6 мың гектар (78%) 
алқаптың дәнді-дақылдары 
орылып, 211,1 мың гектары (69%) 
дестеге түсірілді. Егіннің орташа 
шығымдылығы гектарына 18 цент-
нерден айналуда. 
Ал майлы дақылдардың 28 мың 

гектары (64%) орылып, 21 мың гек-
тар (48%) алқаптың майлы дақылдары дестеге түсірілді. Орташа шығымдылығы 
гектарына  - 9,5 центнерден айналуда.
Жақсы қарқынмен келе жатқан «Жарқын СК», «Баянтай», «А и К-Агро» және 

«Златогорка» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері биылғы орақ науқанының 
көшбасында келеді.

Орақ – 2016
Аудан егінжайларындаАудан егінжайларында

Күллі мұсылман қауымы үшін қасиетті са-
налатын Құрбан айт мейрамы да келіп жетті. 

Әлем мұсылмандары бұл күні Жаратушы Иеміздің 
разылығы үшін құрбандық шалып, Алланың 
мейірім-шапағатына бөленуге тырысатыны 
белгілі.

Құрбан айт – мұсылмандардың ең қасиетті 
мерекесінің бірі саналады. Ол «ораза айттан» кейін 70 
күннен соң, Зуль-хиджа айының 10-шы күні басталып 
3 күнге созылатын мейрам. Құрбан айт мерекесінде 
адамдардың бірі-біріне ізгі ниеттер тілеп, бір-бірінің 
көңіл-күйін көтеріп, ренжітіп алған кездері болса 
кешірім жасасатын күн.
Осындай қасиетті күннің алғашқы күнінде ау-

дан әкімі Ағзам Тастеміров аудандық Қайрош ата 
мешітінде болып, жиналған барша жамағатты 
Құрбан айт мерекесімен құттықтады. 
Бес парыздың бірі - қажылықпен тұспа-түс келетін 

қасиетті айттың орны ерекше. Құрбан айт – кең пейілділік 
пен жомарттықтың, бауырмалдық пен қайырымдылықтың 
мерекесі. 
Таңмен Алланың жердегі үйіне жиылған жамағат ізгілік 

пен адалдықты ұлықтап, заманы мен елінің тыныштығын, 
отбасы мен Отанының амандығын тіледі. 

– Біздің көпұлтты еліміз үшін Құрбан айт – халқымыздың 
бауырластығын арттырудағы рөлі зор ислам мейра-
мы, игілік пен қайырымдылықтың, жомарттылық пен 
ынтымақтастықтың жарқын көрінісі. 
Құрбан айт қазақстандықтардың асқан бай рухани 

мұрасының ажырамас бөлігі болып табылады, әлемдегі ең 
бейбіт діңдердің бірі- исламда бар шынайы жасампаздық 
пен рухани жаңғыртудың негіздерін өз бойына сіңірген.
Исламның нағыз құндылықтары бізге Тәуелсіздік алғаннан 

кейін қайтып оралды және халқымыздың рухани дамуында 
маңызды рөл атқарады.
Тәуелсіздігіміздің 25 жылы ішінде Қазақстанда Мемлекет 

басшысы Н.Ә. Назарбаевтың сындарлы және дәйекті 
саясатының арқасында барлық этностар мен конфессиялар 
арасында татулық пен келісім орнаған, Қазақстанның ба-
стамасымен үш жыл сайын еліміздің астанасында Әлемдік 

Діни мереке
ҚҰРБАН АЙТ – АЛЛА ЖОЛЫНА ҒИБАДАТ, ҚҰРБАН АЙТ – АЛЛА ЖОЛЫНА ҒИБАДАТ, 

АДАМДАРҒА ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚАДАМДАРҒА ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ
және дәстүрлі діңдердің съездері өтеді, олар барлық кон-
фессиялар үшін басты үнқатысу алаңына айналды.                

 Мемлекетімізде  адамның  құқықтары  мен 
бостандықтарына, наным мен сенім еркіндігіне кепілдік 
беретін демократиялық қағидаттардың дамып, нығаюының 
арқасында еліміз тыныш, жұртымыз аман өмір сүріп жатыр. 

Еліміздің барлық саласында қарышты қадаммен алға ба-
суы, өсіп-өркендеуі байқалады, рухани құндылықтарымыз 
еселене түсуде. 
Осы орайда, ауданымызда да рухани және мәдени 

өрлеуге көптеген игілікті жұмыстар атқарылуда – деді өз 
сөзінде Ағзам Ахметжанұлы.
Жиналған жамағат алдында сөз алған Саумалкөл 

ауылының Введения Пресвятой Богородицы шіркеуінің 
шырақшысы иерей Евгений ауданның барша мұсылман 
қауымын ұлық мейрам – Құрбан айт мерекесімен құттықтап, 
отбасыларына амандық тіледі.
Құрбан айт намазының алдында уағыз айтқан «Қарасай-

Ағынтай» мемориалдық кешенінің шырақшысы Самед-
дин Омаров ислам дінінің қадір-қасиетіне тоқталып, 
мұсылмандардың ұлық мерекелерінің бірі - Құрбант айт 
мерекесінің ерекшеліктерінен сыр шертті. 
Сонан соң қасиетті айт намазы оқылып, барша аруақтарға 

арналып құран бағышталды.
Айт намазынан кейін мешіт ауласында аудан басшысы 

құрбандыққа мал сойғызып, түске таман саумалкөлдік 
аға буын өкілдерінің басын қосып, ата-бабаларының 
аруақтарына арнап құрбандық шалды. 
Әрине, бұл Құрбан айт мерекесінің қадір-қасиеті мен 

орындалатын ғибадат тарды ха лыққа түсіндіріп, насихат-
тау дың арқасы. Сондай-ақ, Құр бан айт мерекесінің ерекше 
мәрте беге ие болуы – ел мұсыл мандары оны ерекше атап 
өтуіне жол ашты.  
Құрбан айт мерекесі тек бәріміз білетіндей мал сою-

мен ғана шектелмейді. Құрбандық жеке бас пен қоғам 
тұрғысынан көптеген пайдалары бар құлшылық. Құрбандық 
– берген сансыз нығметтері үшін Аллаға шүкіршілік етіп, 
күнәларының кешірілуін тілеу. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

17 қыркүйекте өлкеміздің барлық қалалары мен ауылда-
рында қарт адамдар мен мүгедектерді әлеуметтік қолдау 

бойынша айлыққа арналған облыстық қайырымдылық  сенбілік 
өткізіледі. 
Үздіксіз еңбекпен біздің әл-ауқаттылығымызды қамтамасыз еткен  аға 

ұрпақтарға құрмет көрсетіп олардың адал еңбегін қадірлеп, зейнеткер-
лер мен осыған мұқтаж болған барша қауымды ілтипат пен қамқорлыққа 
бөлеуге міндеттіміз деп санаймыз. 
Ұйымдардың, ведомстволар мен барлық меншік нысанды кәсіпорындардың  

басшылары мен ұжымын, оқушылар мен студенттерді, облыстың әр 
тұрғынын  осы ұсынымды қолдап сенбілік күні көшелер мен   үй-жайларды 
жинауға шақырамыз. 
Сенбілікте тапқан қаражат  қайырымдылық іс-шараларды өткізу және қарт 

адамдар мен мүгедектерді әлеуметтік қолдау үшін тапсырылады.
Қайырымдылық сенбілікті дайындап өткізу 

бойынша ұйымдастырушылық комитет. 

Құрметті Құрметті 
солтүстікқазақстандықтар!солтүстікқазақстандықтар!

№29. 19.07.2002 ж. «Құрмет грамо-
тасымен марапатталды». Аудандық 
«Айыртау таңы» газетінің редакторы 
Тайлақ Наушаұлы Жалмұрзенов жур-
налистика саласындағы ұзақ жыл-
дар бойғы жемісті еңбегі үшін және 
Баспасөз күніне байланысты Қазақстан 
Республикасының мәдениет, ақпарат 
және қоғамдық келісім Министрлігінің 
Құрмет грамотасымен марапатталды.
№35. 30.08.2002 ж. «Спорт мерекесі». 

Тамыз айының 13 жұлдызында 
ауданның орталық стадионында спорт 
күні атап өтілді. Спорт шеберлері мен 
жанкүйерлерді мерекелі күнмен аудан 
әкімі А.Әбілқайыров құттықтады. Спорт 
ойындарында ерекше көзге түскен спорт 
шеберлерін, жаттықтырушыларды, 
мектептердегі дене шынықтыру 
жетекшілеріне Құрмет грамоталары 
тапсырылды.
№47. 22.11.2002 ж. «Құтықтаймыз». 

Солтүстік Қазақстан облысының әкімі 
А.В. Смирнов Айыртау ауданы әкімінің 
орынбасары Серікбай Шәріпұлы Ту-
ралиновты ұзақ жылғы адал еңбегі, 
облыстың ауыл шаруашылық өндірісін 
дамытуға қосқан зор үлесі, жоғарғы 
кәсіпкерлік шеберлігі үшін облыс әкімінің 
Құрмет грамотасымен марапаттады.
«Айыртау таңы» газеті. 2001-2002 ж. 

9 қыркүйекте Ақордада Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
төрағалығымен Үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Онда ел 
экономикасының қазіргі жағдайы баяндалып, алдағы жоспарлар 
пысықталды.

ӘЛЕУМЕТТІК АХУАЛ ТӨМЕНДЕМЕУІ ТИІС
Әрине, қазіргідей әлемдік экономиканың тұрақсыз тұсында ешбір елдің шекесі 

қызып отырған жоқ. Ал кемедегінің жаны бір демекші, жаһан жұртының нарық 
әлеміндегі жағдайы бір-біріне әсерсіз болмайды. Ендеше, қазіргі кезеңде Үкіметтің 
елдің әлеуметтік әлеуетін әлсіретпей, экономикалық өсімін өрістету бағытындағы 
жұмыстары бұрынғыдан да еселене түспек. Мұндай сәттерде әр ел өзіне тиесілісін 
игеріп, тиімді шешімдермен экономикасын барынша дамытуға күш салса керек. 
Үкіметтің кеңейтілген отырысында да Елбасы әлемдік экономиканың қазіргі 
қолайсыз ахуалын айтып, соған қарамастан, ел Үкіметі xалықтың жағдайын 
төмендетпеуі тиістігін атап көрсетті.
Дүние жүзіндегі аxуал жақсарып отырған жоқ. Еуропа да, Ресей де, 

төңірегіміздегінің бәрі де әсер етеді. Соған қарамай, біраз шаруа істеп, жалпы 
экономиканың деңгейін төмендетпеу іс-шараларын қолға алдық. Енді, қазіргі 
әлеуметтік аxуалды қарап, қалған уақытта не істеуіміз керек, қандай жаңа 
жұмыстар атқаруымыз қажеттігін ақылдасып алу үшін кездесіп отырмыз. 
Алдағы уақытқа қабылдаған жоспарларымыз бар. Оны өздеріңіз білесіздер. 
Әлемдік экономикалық жағдайды, мұнай бағасының, басқа шикізат бағаларының 
төмендеп отырғанын да көріп отырсыздар. Біз де әлемнің бір бөлшегі болғаннан 
кейін сыртта отырғанымыз жоқ. Осындай жағдайда біз жол тауып, экономика-
мызды алып шығуымыз қажет, xалықтың әлеуметтік жағдайын төмендетпеуге 
барлық жағдай жасауымыз керек, деді Президент.
Қазіргі қиын жағдайда Қазақстан өзекті шешімдерді дер кезінде қабылдағанына 

тоқталған Елбасы соның нәтижесінде экономикалық өсудің оң динамикасын 
көрсеткенін атап өтті. Мемлекеттік қолдау есебінен инвестициялық өзектілікті 
сақтай білдік. Сонымен қатар, жаңа шындық жағдайында даму бойынша алдағы 
болатын қадамдарды осы жылдың аяғына дейін және келесі жылы анықтауымыз 
керек. Қазір 2016 жылдың бюджеті қаралады. Сонымен бірге, біз келесі үш жылға 
арналған бюджетті бекітеміз. Үкіметке бекітуге барғанға дейін оны баршамыз 
бірге талқылауымыз керек, деді Мемлекет басшысы.

Жалғасы 3-4 беттерде.

ЖҰМЫСТЫҢ БӘРІ ХАЛЫҚТЫҢ ЖҰМЫСТЫҢ БӘРІ ХАЛЫҚТЫҢ 
ЖАҒДАЙЫН ЖАҚСАРТУ ҮШІН ЖАҒДАЙЫН ЖАҚСАРТУ ҮШІН 

ЖАСАЛУДАЖАСАЛУДА
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«Денсаулық – зор байлық». Ал сол байлықтың 
қаншалықты құнды екендігін, бағасы қанша 
тұратындығын дөп басып айта аламыз ба? 
Әрине. Денсаулықтың баға жетпес қазына екендігін 
басы ауырып, балтыры сыздаған әрбір адамның 
мақұлдары хақ.  Елімізде жаңадан енгізіліп отырған 

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың осы мәселеде 
маңызы қандай деген сұрақ көпшіліктің көкейінде жүргенін жақсы 
білеміз.

Осы мақсатта қыркүйектің 8 жұлдызында ауданымызға Солтүстік 
Қазақстан облысы бойынша денсаулық сақтау басқармасының бас-
шысы Қабдрахман Сақтағанов келіп, осы мәселе төңірегінде біршама 
сұрақтардың нақты жауабын берді. 

Өз сөзінде Қабдрахмен Еркенұлы: «Елімізде халық денсаулығын жақсарту, 
олардың түрлі алдын алу шаралары арқылы өмір сүру деңгейін көтеру 
жұмыстары кеңінен атқарылып жатыр. Атап айтар болсақ, жыл сайын өткізілетін 
скрининг алдын алу шараларын өткізу арқылы біз жалпы еліміз бойынша да, 
облыс бойынша да ана мен бала өлімін айтарлықтай деңгейде төмендете 
алдық. Олардың денсаулығы мен өмірлеріне төніп тұрған қауіптің бұлтын 
сейілте отырып, дені сау саламатты Қазақстанды қалыптастырудамыз. Тубер-
кулез дертіне шалдығушыларды да дер кезінде қажетті ем-шараны қолдана 
отырып, оның төменгі сатысында денсаулықтарын түзеп алуларына жағдай 
жасап отырмыз. Кардиохирургия саласында да үлкен жетістікке жетіп, жүрекке 
ашық ота жасауды да қолға алдық» – деп, денсаулық сақтау саласындағы оң 
нәтижелерге тоқталып өтті. 

- Еліміздегі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру Мемлекет 
басшысының тапсырмасы бойынша Ұлт Жоспары – бес институттық реформа-
ны жүзеге асыру жөніндегі «100 нақты қадамының» 80-қадамына байланысты 
және Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған 
«Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы аясында енгізіліп отыр. Медициналық 
сақтандыру – халықтың денсаулығын қорғау жүйесі болып табылады. Дамыған 
елдердің көпшілігі оны денсаулық сақтау саласында қолданып, нәтижесін көріп 
отыр. Арнайы қорға жиналған қаражат есебінен тегін медициналық көмек алуға 
болады.
Ерекше санаттағы, яғни, әлеуметтік жағынан аз қамтылған азаматтар үшін 

мемлекет орташа айлық көлемінің 7 пайызы мөлшерінде төлемақы аудара-
ды. Ал Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің деректеріне 
сүйенсек, бұл мөлшерлеме көлемі 2017 жылы 4 пайыз, 2018 жылдан 5, 2023 
жылдан 6, 2024 жылдан 7 пайызға сатылай көтерілмек. Жұмыс берушілердің 
жұмысшылары үшін төлейтін жарнасы кірістің 5 пайызын құрайды. Мұндай 
аударымдар да 2017 жылы 2 пайыздан бастап, жыл сайын 1 пайызға арттыру 
арқылы 2024 жылы 5 пайызға жеткізу көзделген. Қызметкерлер жарнасының 
көлемі 2 пайызға тең, 2019 жылы 1 пайыз, ал 2020 жылдан бастап 2 пайызға 
теңестірілмек. Өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етіп отырған азаматтар (жеке 
кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби 
медиаторлар, азаматтық-құқықтық негіздегі келісім бойынша кіріс табатын жеке 
тұлғалар) жарнасы кірістерінің 7 пайызына тең. Ал аударым 2017 жылы 2, 2018 
жылы 3, 2019 жылы 5, 2020 жылдан бастап 7 пайыз болады.
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна төлеуден босатыла-

тын азаматтар да бар. Қазіргі уақытта Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрлігі мұндай азаматтардың 15 санатын белгілеп отыр. Олардың 
қатарында балалар, «Алтын алқа», «Күміс алқа» иегерлері, «Батыр ана» атағын 
алғандар, І, ІІ дәрежелі «Аналық даңқ» орденімен марапатталған көп балалы 
аналар, соғыс ардагерлері мен мүгедектері, мүгедектер, жұмыссыз ретінде 
тіркелген азаматтар, интернатта тәрбиеленіп жатқан тұлғалар бар. Сонымен 
бірге, бала тууға, бала асырап алуға, 3 жасқа дейінгі бала күтіміне байланы-
сты демалыстағы тұлғалар, жұмыс істемейтін екіқабат әйелдер, іс жүзінде 3 
жасқа дейінгі баланы тәрбиелеп отырған жұмыссыз азаматтар, зейнеткерлер, 
әскери қызметкерлер, арнаулы мемлекеттік қызмет жұмыскерлері, құқық қорғау 
органдарының жұмыскерлері, ең төменгі деңгейдегі қауіпсіздік мекемелерін 
есептемегенде сот шешімімен ҚАЖ мекемелерінде айыбын өтеушілер, уақытша 
ұстау изоляторлары мен тергеу изоляторларындағы азаматтар да жарна 
төлеуден босатылады.
Сақтандыру қорына жарна төлеу арқылы тұрғындарға аурухана мен емхана-

ны, дәрігерді таңдау еркіндігі беріледі. Бұл кезде емдеу мекемелері арасында  
бәскелестік қалыптасады, олар халыққа сапалы қызмет көрсетуге тырысады. 
Себебі емдеу ақысы дәрігерге сол қордан төленеді. Бұл ретте жекеменшік кли-
никалар да жаңа жүйеге кіруге ынталы болады - деді облыстың бас дәрігері.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суретті түсірген автор.

100 нақты қадам
ДЕНІ САУ АДАМ – ҰЛТ 

БАЙЛЫҒЫ

10 қыркүйек күні респу-
бликамыз бойынша барлық 

орта білім беру ошақтарында 
«ХХІ ғасыр ата-аналарының «Өз 
балаңа үлгі бол!» тақырыбындағы 
республикалық ата-аналар конфе-
ренциясы болып өтті. 
Бұл күні ауданымыздың барлық 

мектептерінде аталмыш конфе-
ренция өткізілді. Сонымен қатар, ау-
дан орталығындағы №2 Саумалкөл 
мектеп-гимназиясында да «Нұр 
Отан» партиясының қатысуымен 
жоғарыда аталған ата-аналар кон-
ференциясы болып өтті.
Қазіргі таңда жалпы аудан бойынша 

600-ге жуық бүлдіршін мектеп қабырғасын 
алғаш аттап, 1 сынып оқушылары атанып 
отыр. Сонымен қоса, биылғы бірінші сы-
нып оқушылары білім беру саласындағы 
реформаларға сәйкес 12 жылдық және 
үш тілді білім берудің алғашқы түлектері 
болмақ. 

2016-2017 жылдардағы оқу жылында 
Саумалкөлдегі №1орта мектебіне 81 бала, 
№2 мектеп-гимназияға 67 бала, ал қазақ 
орта мектебіне 45 бала 1 сыныпқа қабылданып отыр.
Еліміз бойынша өткізіліп отырған «Өз балаңа үлгі бол!» 

конференциясы «Бірінші сынып оқушыларының ата-
аналарына психологиялық көмек» ретінде және де отбасы 
күні қарсаңында ұйымдастырылған.
Аталмыш жиынға қатысқан «Нұр Отан» партиясы 

төрағасының бірінші орынбасары Болат Ахметжанов атал-
мыш конференцияның маңыздылығын баяндаса, аудандық 
білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің меңгерушісі Сәуле 
Тұралинова Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрі Ерлан Сағадиевтің ашық хатын оқып беріп, ата-
аналардың сұрақтарына жауап берді.
Конференция барысында ата-аналарға отбасылық 

тәрбиелеу институтымен түсірілген түрлі жағдайдағы бей-
нероликтер көрсетіліп, XXI ғасырдың жас буыны – бірінші 
сынып оқушыларының тәрбиесі мен біліміне қатысты 
кеңінен мағлұмат берілді. Сонымен бірге, үштілділікке 
бейімдеу жолындағы ата-ана мен бала бірлесе өтуі тиіс 
болатын қадамдардың алғышарты да ата-аналар наза-

Білім беру
БІЛІМДІ ҰРПАҚТЫҢ БОЛАШАҒЫ – ЖАҢАЛЫҚҚА ТОЛЫ

рына ұсынылды. Үштілділіктің қиындығы мен қызығы, 
артықшылықтары мен басымдықтары да мектеп 
қабырғасында үш тілді жүйемен оқытылған түлектердің 
бейнежазбасымен баяндалды.
Конференция соңында ата-аналар мектеп жанында дене 

шынықтыру, би, музыка, түрлі пәндік үйірмелердің тұрақты 
түрде жұмыс жасап жатқандығы және ақылы түрде менталь-
ды арифметика мен ағылшын тілі курстары ашылғандығы 
жөнінде ақпараттандырылды.

«Ұстаздық мінез-құлық нормасы мынадай болуы тиіс: 
ол тым қатал да болмауы керек, тым ырыққа да жығыла 
бермеуі керек. Өйткені, аса қаталдық шәкіртті өзіне қарсы 
қояды, ал тым ырыққа көне беру қадірін кетіреді, берген 
білімі мен ғылымына шәкірті селқос қарайтын болады», – 
деп әлемнің екінші ұстазы Әбу Насыр әл-Фараби айтқандай, 
ұстаздар қауымы да өз иығында нарға жүк боларлықтай 
жауапкершіліктің жатқандығын сезіне білсе, болғаны.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген 

Наталия ЕРЕМЕНКО.

Бүгінде әлемде есептегіш құралдың 
көмегінсіз есептеудің ең оңтайлы тәсілі – 

ментальды арифметика қанат жаюда.
«Ментальды арифметика дегеніміз – арнайы 

жүйе, ол жүйені қолдану арқылы балалар кез-келген 
арифметикалық есептерді калькулятордан да 
бұрын өте тез ойша санай алады.

Ол – 4-16 жастағы баланың ақыл-ой қабілетін ойда санақ 
жүргізу арқылы дамытатын ерекше әдіс. 
Оны меңгерген бала қосу мен азайтуды, көбейту мен 

бөлуді, процент пен түбір астын табу есептерін калькулятор-
дан жылдам шығарады. «Баланың есепті қанша секундта 
шығарғаны маңызды емес, нәтиже дұрыс болса болды» 
деген пікірлер де қалыптасуда. Ментальді арифметиканың 
маңызы сол нәтижеге жетуде баланың ми бөлігінің сол жағы 

Қосымша білім беру
МЕНТАЛЬДІ АРИФМЕТИКАНЫ МЕҢГЕРУ

мен оң жағы қатар жұмыс істейді. Соробан дейтін есепшот-
та бала екі қолының саусақтарын бірдей пайдаланады. 
Әбден жаттыққан соң, соробанды көз алдына елестетіп 
үйренеді де, күрделі есептерді ойша шығарады. Сол арқылы 
баланың зейіні артады, фотографиялық есте сақтау қабілеті 
қалыптасады, оперативті қимылдап, жылдам ойланады әрі 
моторикасы дамиды. Ментальді арифметиканы кез келген 

адам меңгере алады. Бәрі талап пен 
еңбекке байланысты.
Биылғы жаңа оқу жылының ба-

сынан осы әдісті Петропавл 
қаласындағы «Sumato» қосымша 
білім беру орталығының маман-
дары аудан орталығындағы білім 
ошақтарында жүзеге асыруда.  
Саумалкөл қазақ орта мектебінде 

жас  ерекшел іктер і  бойын -
ша 9 топтың әр қайсысында 10 
оқушыдан жинақталған. Қосымша 
білім беру орталығының маманы 
Аягөз Исинаның айтуынша, орталық 
осы әдіс арқылы 4 пен 16 жас 
аралығындағы балаларды қабылдап, 
білім береді. Ал бағдарлама 10 
деңгейден тұрса, әр деңгей 2,5-3 ай 
көлемінде жүреді екен. Сабақтар ап-
тасына бір рет 2 сабақтан өтеді және 
күнделікті үй жаттығуын жасайды. 
Айта кетуіміз керек, ментальды 

арифметика халықаралық деңгейде 
мойындалған бағдарлама. Әлемнің 
қырықтан аса білім жүйесіне ен-
ген. Соның арқасында логикасы 
мықты балалар әртүрлі ғылыми 
жаңалықтарды ашып жүр. Жоғарыда 
айтылғандай 4-16 жас аралығындағы 
балалар ментальды арифметиканы 
үйрене алады. Неғұрлым ерте игерсе 

қабылдауы тез балалар көптеген жетістіктерге жетеді дейді 
мамандар.
Ендеше өсіп келе жатқан кішкентай математиктер 

болашақта қазақстандық білім сапасын көтеріп, қазақтың 
алғырлығын әлемге әйгілейді деген тілегіміз бар.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген 

Наталия ЕРЕМЕНКО.

1998 жылы 20 қаңтарда «Қазақстан Республикасындағы 
кәсiптiк және өзге де мерекелер туралы» Қазақстан Республика-

сы Президентінің № 3827 Жарлығы шықты. Қазақстандық патри-
отизм мен кәсiптiк мақтанышты, сондай-ақ жалпы адамзаттық 
ынтымақтастықты тәрбиелеу мақсатында қаулы етілген 
Жарлықта Қазақстандағы маңызды кәсіптердің мерекелері бекітілді. 
Қазақстан Республикасы Президентінің № 3827 Жарлығына енгізілген 
өзгерістер туралы ҚР Президентінің 2011 жылғы 20 қазандағы № 164 
Жарлығына сәйкес, қыркүйек айының үшінші жексенбісі «Қазақстан 
халқы тілдерінің күні» болып бекітілді.
Жыл сайын бұл мерекені Қазақстанда тұратын ұлт өкілдері мен ұлыстар той-

лап келеді. Атап айтқанда, Қазақстанда 100-ден асатын ұлттардың біразында өз 
тілдерін оқытатын мектептері бар және оларды мәдени-рухани қолдау бағытында 
Қазақстан халқы Ассамблеясы да жұмыс істеп тұр.
Алайда бір күннің ішінде, әрине, Қазақстан Республикасының аумағында тұрып 

жатқан ондаған халықтардың бұл бағыттағы жетістіктерін көрсету мүмкін емес. 
Сондықтан барлық облыстарда тілдер апталықтары, онкүндіктері, айлықтары, 
фестивальдары өтеді. Еліміздегі бірлік пен келісімді білдіретін шаралар аясында 
өнер шеберлерінің концерттері, тілдерді меңгеру бойынша конкурстар, дөңгелек 
үстелдер мен ғылыми конференциялар өтеді.
Сонымен қатар бүгінде Қазақстанда ұлттық әліпбиді латын қарпіне көшіру үрдісі 

аясында тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. 

18 қыркүйек - Қазақстан халқының тілдері күні
МƏҢГІЛІК ЕЛ – МƏҢГІЛІК ТІЛ

«Қазақ тілі - біздің рухани негізіміз.
Біздің міндетіміз - оны барлық салада 
белсенді пайдалана отырып дамыту. 
Біз ұрпақтарымызға бабаларымыздың 
сандаған буынының тәжірибесінен өтіп, 
біздің де үйлесімді үлесімізбен толыға 
түсетін қазіргі тілді мұраға қалдыруға 
тиіспіз.  Бұл - өзін қадірлейтін әрбір 
адам дербес шешуге тиіс міндет. Мем-
лекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің 
позициясын нығайту үшін көп жұмыс 
атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен 
қолдану жөніндегі кешенді шараларды 
жүзеге асыруды жалғастыру керек. Біз 
2025 жылдан бастап әліпбиімізді ла-
тын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге 
кірісуіміз керек. Бұл - ұлт болып ше-
шуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде 
тарих бедерінде біз мұндай қадамды 
жасағанбыз. Балаларымыздың 
болашағы үшін осындай шешім 
қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен 
бірлесе түсуімізге, балаларымыздың 
ағылшын тілі мен интернет тілін 
жетік игеруіне, ең бастысы - қазақ 
тілін жаңғыртуға жағдай туғызады», - 
делінген Елбасының Жолдауында.
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Жалғасы. Басы 1-бетте.
ОҢ КӨРСЕТКІШ БАЙҚАЛЫП ОТЫР

Кеңейтілген отырыста Ұлттық экономика министрі 
Қуандық Бишімбаев еліміздің қазіргі экономикалық 
жағдайы туралы есеп берді.
Тамыз айында экономика тағы 0,1 пайызға өскенiн атап 

өткiм келедi. Осылайша, биылғы жылдың сегiз айының 
қоры тындысы бойынша iшкi жалпы өнiм нiң өсiмi 0,3 
пайызды құрап отыр. Жалпы алғанда, маусым айынан 
бастап экономиканың оң өсiмi бай қалады. «Нұрлы Жол» 
бағдарламасы мен дағдарысқа қарсы iс-шаралар жұмыс 
iстей бастады», дедi министр. Б.Бишім баев тың айтуын-
ша, өсiм үлкен болмағаны мен, Қазақстандағы жағдай 
жақын әрiп тес елдердегi ахуалдан жақсырақ. Мә селен, 
осы кезеңде Ресей, Беларусь, Қыр ғызстан және тағы да 
бiр қатар елде iшкi жалпы өнiм төмендеген.
Министрдің мәліметінше, елімізде экономика өсімі 

құрылыс саласында – 6,7, көлік саласында – 4,2, ауыл 
шаруа шылығында – 4,9, өңдеу өнеркәсібінде – 0,7, 
қызмет көрсету саласында 0,4 пайызға өсті. Дегенмен, 
тау-кен өңдеу саласында біраз қиындық бар. Мәселен, 
аталған саладағы өсім 4,8 пайызға артта қалған. Бұл 
мұнай және көмір өндірудің азаюы мен байланысты бо-
лып отыр. Алайда, табиғи газды өндіру көлемі артқан, 
сондай-ақ, түрлі-түсті металдарды өндіру Бозшакөл 
мен Ақтоғай кен орындарының іске қосылуы арқылы 
өсіп отыр.

«2016 жылдың  соңына  дейін  «Нұрлы  Жол» 
бағдарламасы бойынша толық игеру қам тамасыз 
етіліп, дағдарысқа қарсы ша ра лар толық орындалады. 
Тауарлар мен қыз меттерге бағаның негізсіз өсуі тоқ та-
ты лады. Жалпы, экономикадағы оң өзге ріс  терге орай, 
біз ІЖӨ өсімін жоспар лан ған 0,5 пайызда күтіп отырмыз, 
деді министр.
Дағдарысқа  қарсы  жоспар  аясында  Үкімет 

кәсіпорындарды қолдау үшін бірқатар шаралар 
қабылдады: ТЖ көлігі мен электр энергиясына бірқатар 
жеңілдіктер қарастырылған. Сондай-ақ, ведомство 
басшысы айтып өткендей, жүзеге асырылып жатқан 
бағдарламалар нәтижесінде 170 мың жұмыс орны 
сақтал ды, оның ішінде 114 мыңы тұрақты. Жал пы, 
қабылданған шаралар 5 пайыз дең гейінде тұрған 
жұмыссыздықты өсірмейді.

2016 жылы  «Бизнестің  жол  картасы-2020» 
бағдарламасын іске асыру үшін 60,3 млрд теңге 
қарастырылды. Шағын және орта бизнес жобаларына 
ин же нерлік инфрақұрылымды жүргізуге рес публикалық 
бюджеттен 16,5 млрд теңге, оның ішінде Ұлттық қор 
қаражатынан 15 млрд теңге көзделген.
Қазақстанда «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті 

қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын 
іске асыру жалғасуда, оның шеңберінде шағын және 
орта бизнес субъектілерін жүйелі қолдау шаралары 
қабылдануда.

2016 жылы 34 жобаға инженерлік инфрақұрылымды 
жеткізу жүргізілуде.
Министр келтірген деректерге сүйен сек, елдегі ин-

фляция деңгейiнiң төмен дегені байқалып отыр. Тамыз 
айында айлық инфляция 0,2 пайызға дейiн баяу лап, 
жыл басынан 5,4 пайызды құрады, деді Қ.Бишiмбаев. 
Тағы бiр маңыз ды фактор, экономиканы кредиттеу қайта 
басталды. Министрдiң айтуынша, егер қаңтардан сәуiрге 
дейiн несиелер көлемi төмендесе, мамырдан бастап өсiм 
бай қалған. 1 тамыздан бастап несиелер 0,5 пайызға өсiп, 
12,7 трлн теңгенi құраған. Ал республиканың сыртқы тау-
ар айналы мы бiрiншi жартыжылдықта 30,4 пайызға, яғ ни 
28 млрд долларға дейiн төмендеген. Экс порт 17,1 млрд, 
ал импорт 12,3 млрд дол ларды құраса, Қазақстанның 
халық аралық резервi жыл басынан берi 4,2 пай ызға өсiп, 
95,2 млрд АҚШ долларына жеткен.
Негiзгi капиталға тартылған инвес ти цияның жал-

пы көлемi 4,3 трлн теңгенi құрады. Оның iшiнде 1,5 
трлн теңгенi мемлекеттiк сектор салды, деп атап өтті 
Қ.Бишiмбаев. Министр экономиканың шикiзаттық 
емес салаларына тартылған инвестиция көлемiнiң 
айтарлықтай артқанын да айтты. Бұдан бөлек, тiкелей 
шетелдiк инвестиция көлемi артып, 5,7 млрд долларды 
құраған. Бұл өткен жылғы деңгейден 5 есеге артық. 
Шетелдiк инвес тиция, негiзiнен, химия, фармацевтика, 
машина жасау, құрылыс, көлiк, мұнай өндiру салала-
рына тартылды. Тiкелей инвестициялар нәтижесiнде 
елiмiздiң халықаралық резервi жыл басынан берi 4,2 
пайызға өсiп, 95,2 млрд АҚШ долларын құрады. Ұлттық 
қордағы актив 64,7 млрд АҚШ долларына жеттi. Өсiм – 
1,9 пайыз, дедi Қ.Бишімбаев.

ҚАРЖЫЛЫҚ АХУАЛ ОРНЫҚТЫ
Алқалы жиында келесі кезекте Қаржы министрі Бақыт 

Сұлтанов еліміздің қаржылық жағдайы туралы баянда-
ды. Министр бірінші кезекте биылғы жылдың 8 айындағы 
ел бюджеті көлемі бойынша ре кордтық көрсеткішке 
жеткенін атап өтті. Оның айтуынша, мемлекеттік қаржы 
тұ рақты, ал кірістер бойынша алға жылжу бар, сондай-ақ, 
тапшылық төмендеп келеді.
Бюджеттік құралдар экономиканы әрта рап тандыру 

мен жұмыспен қамтудың өсуін қоса алғанда, бірнеше 
міндет терді шешуге қайта бағдарланды. Бұл «Нұр лы 
Жол» бағдарламасы арқылы дағдарысқа қарсы шара-
ларды қолдауды, жергілікті бюджеттерге берілетін транс-
ферттер арқылы өңірлерді дамытуға жәрдем көрсетуді 
қарастырады. Барлық әлеуметтік міндеттемелер 
орындалды. Жылдың басынан бері бюджеттік ұйымдар 
қызметкерлерінің жалақылары, студенттердің стипен-
диялары 25 пайызға көтерілді. Зейнетақылар мен басқа 
да әлеуметтік төлемдерді индексациялау сақталып отыр, 
деді Қаржы министрі.
Сондай-ақ, ол жекешелендіру, мүлікті жария ету және 

мемлекеттік сатып алу үдерістерін кеңейту экономиканы 
жандандыруға өз үлесін қосқанына тоқтала келіп, осы 
жылдың бюджетін нақтылауға және келесі үш жылдық 
мерзімге оң жоспарларды дайындау үшін ресурстық негіз 
қалыптасқанын жеткізді.
Одан әрі Б.Сұлтанов биылғы жылдың 8 айын-

да мемлекеттік бюджеттің кірісі 25 пайызға асыра 
орындалғанын мәлім етті. Есепті кезеңде мемлекеттік 
бюджеттің кірісі жоспарға қарағанда 25 пайызға артық 
жүзеге асырылды, бұл – 800 млрд теңгеден астам қаржы. 
Жалпы, 4 трлн теңгеден астам қаржы түсті. Аталған 
көрсеткіш өткен жылдың 8 айымен салыстырғанда 1,2 
трлн теңгеге немесе 40 пайызға артық, деді министр. 
Оның айтуынша, мұндай өсім дағдарысқа қарсы 
шаралардың арқасында мүмкін болған.

ЖҰМЫСТЫҢ БӘРІ ХАЛЫҚТЫҢ ЖАҒДАЙЫН 
ЖАҚСАРТУ ҮШІН ЖАСАЛУДА

Сонымен қатар, спикер көлеңкелі экономикаға қарсы 
күреске, бизнесті қорғауға, резервтерді іздестіру 
мен салық тық мәдениетті арттыруға бағытталған 
бірқатар ұйымдастырушылық және әкім шілік шара-
лар атқарылғанына екпін берді. Жарты миллионнан 
астам декла ра цияға талдау жүргізілгеннен кейін, салық 
төлеушілерге 85 мың ескертпе ба ғыт талып, соның 
нәтижесінде, өз еркімен жә не санкциясыз бюджетке 
11 млрд теңге қо сымша төленді, деді ведомство бас-
шысы.
Бұдан бөлек, Б.Сұлтанов респуб ли калық бюджеттің 

шығыстары жөнінде нақты көрсеткіштерді жеткізді. Осы 
жыл дың 8 айында республикалық бюджеттің шығыстары 
99 пайызға жуық, ал жергілікті бюджет шығыстары 96 
пайызға орындалды. Нәтижесінде, мемлекеттік бюджет 
бойынша көрсеткіш 97,1 пайызды құрады. Бұл 2015 
жылға қарағанда 0,4 пайыздық пунктке төмен болды. 
Бірақ біз осы үдерісті күзде қалпына келтіреміз деп 
ойлаймын, деді министр.
Бұдан басқа, министр биылғы жылы бюджеттің 

модернизациялық нәтижесі артып келе жатқанын 
мәлімдеді. 2016 жылға 1 трлн теңгеге жуық қаржы 
700-ден астам инвестициялық жобаны жүзеге асыруға 
қарастырылған. Бюджетті нақтылаған жағдайда біз 
бұл нәтижені жаңа инвестициялармен толықтыра ала-
мыз, деді ол. Б.Сұлтановтың пікірінше, алдағы жылы 
ІЖӨ-ге қарағанда шығыстар біршама азаяды, өйткені, 
шығыстардың бір бөлігі тікелей бюджеттен іске асы-
рылмай, жеке сектормен серіктестікте атқарылады. 
Осы орайда, Қаржы министрі бірқатар ірі жобалар 
мемлекеттік жеке серіктестік негізінде іске асырылаты-
нын атап көрсетті.
Б.Сұлтанов одан әрі дағдарысқа қарсы шараларды 

жүзеге асыруға байланыс ты Ұлттық қордан бөлінген 
443 млрд теңгенің игерілгенін, оның ішінде 278 млрд 
теңге «Нұрлы Жол» бағдарламасы бойынша жүзеге 
асырылғанын сөз етті.
Осы арада министр биылғы жылдың 8 айында «Нұрлы 

Жол» бағдарламасына қатысушылардың салықтық 
қайтарымы артып келе жатқанына тоқталды. Сондай-
ақ, ол 8 айда тікелей және жанама қосылған салық 
төлеушілерден бюджетке 62 млрд теңге түскеніне 
назар аударды. Сонымен қатар, Қаржы министрі 
бүгінде мемлекеттік кіріс органдары «Нұрлы Жол» 
бағдарламасының қосалқы мердігерлеріне қатысты 
салықтық бақылауды жүргізіп жатқанын жеткізді.
Біз жеткізушілер мен мердігерлердің барлық тізбесіне 

талдау жасаудамыз. Бү гінде осы «пирамиданың» 
түрлі деңгейлерінде бұзушылыққа жол берген 245 
фирма анықталды. Оның ішінде 27-сі бой ынша тексеру 
аяқталып, қосымша 15,6 млрд теңгеге жуық қаржы 
есепке алынды, деді Б.Сұлтанов. Сондай-ақ, Қаржы 
министрі жекешелендіру, мүлікті жария ету мәселелеріне 
тоқталды. Оның айтуынша, жекешелендірудің екінші 
толқыны басталған 2014 жылдан бері құны 85,5 млрд 
теңгеге бағаланған 299 нысан жеке қолға өткен, оның 
ішінде 85-і биылғы жылдың үлесінде.
Осы арада Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

жекешелендіру бағдарламасын толық орындау үшін 
Қаржы министріне тиісті тапсырма берді. Елбасы бұл 
бағыттағы шаралар лайықты деңгейде орындалмаса, 
экономиканың дамуына кедергі болатынын ескертті. 
Сондай-ақ, Президент жекешелендіру, жария ету 
науқандары өтіп жатқанын, жылжымайтын мүліктердің 
де саны артып келе жатқанын, мұның барлығынан түскен 
салықтың есебінен мемлекеттің қазынасын арттыру 
керектігін, сол үшін салық саясатын жақсарту қажеттігін 
атап көрсетті. Ал Б.Сұлтанов бұл бағыттағы жұмыстар 
бақылауда екенін айтты.
Б.Сұлтанов мүлікті жария ету бойынша атқарылып 

жатқан жұмыстарға да қа тысты көрсеткіштерді жария 
етті. Оның сөзіне қарағанда, жыл басынан бері мү лікті 
жария етудің көлемі 5 есеге артқан.
Сөзінің соңында Қаржы министрі алда тұрған 

міндеттерге қысқаша шолу жасап өтті. Жылдың 
соңына дейін біздің алдымызда бірнеше маңызды 
міндеттер тұр. Ол биылғы және келесі жылдарға 
арналған бюджет жобаларына қатысты. Бюджет 
экономиканы әртараптандыруға бағытталатын бо-
лады, ал оның әлеуметтік бейіні күшейтіледі. Бюджет 
заңнамасына қаржыландырудың жаңа құралдары бой-
ынша ұсыныстар дайындалды, сондай-ақ тапшылықты 
және борышты төмендету бойынша ұзақ мерзімді шара-
лар қабылданады, деді ол.
Б.Сұлтанов, сондай-ақ, жария ету акциясы аяқталып 

келе жатқанына және жылдың соңына қарай алдағы 
төрт айда қатысушылардың жаңа «толқыны» күтіліп 
отырғанына тоқталды. Сондықтан да акцияны 
аяқтауға байланысты жұмыстар азаматтардың сенімін 
қамтамасыз ететіндей жүргізіледі. Сондай-ақ, жылдың 
соңына дейінгі кезеңде қаражатты тиімді іске асырылып 
жатқан жобалардың пайдасына қайта бөле отырып, 
қаржы игерудің нәтижелі болуына мониторинг жасау 
жалғасады, деді министр.

ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТА ҰСАҚТАЛМАЙДЫ
Бұдан әрі сөз кезегі Ұлттық банктің төрағасы Данияр 

Ақышевке берілді. Оның айтуынша, Ұлттық банк қысқа 
уақыттың ішінде ақша және валюта нарықтарындағы 
жағдайды тұрақтандырса, оған бірнеше себеп ықпал 
еткен екен. Бұған, біріншіден, шикізат нарықтарындағы 
әлемдік конъюнктураның жақсаруы себеп болды. 
Екіншіден, Үкімет пен Ұлттық банктің дағдарысқа қарсы 
бірлескен жедел шаралары әсер етті. Ұлттық банктің 
алтын валюта резервтері тамыздың соңында 30,7 
млрд долларды құрады. Осы жыл басынан бастап 10 
пайызды немесе 2,8 млрд долларды көрсетті. Ұлттық 
қордың валюталық активтері 64,9 млрд доллар болса, 
бүгінде оның деңгейі өзгермеді, яғни тұрақтылық бар. 
Бұл жағдай трансферттерді Ұлттық қордан жоспарлы 
түрде алуға қарамастан орын алды. Ел резервтерінің 
жалпы сомасы бүгінгі таңда 95,6 млрд долларды құрап 
отыр, деді Д.Ақышев.
Сонымен қатар, ол бизнес және халықтың валюта 

нарығындағы жаңа жағдайға байланысты бейімделуін 
қамтамасыз ете келе, мән-жайдың қалай болуы 
қажеттігін түсіндіргенін атап өтті. Отандық тауар 
өндірушілердің бәсе кеге қабілеттілігін теңестірдік. 
Соның арқа сында тауар ғана емес, қызмет көрсетуге 
қатысты импорттың өсуі байқалады, деді Ұлттық банк 
төрағасы.
Д.Ақышев қазіргідей экономикалық өсім баяулаған 

кезде және соған сәйкес, экономикалық белсенділікті 

қайта қалпына келтіру мақсатында арнайы іс-шаралар атқару үшін Ұлттық 
банк алдында тұрған басым міндеттердің бірі – банк секторының позициясын 
қалпына келтіру екенін атап өтті. Ұлттық банк BASEL 3 стандартын енгізу 
бойынша бұған дейінгі қабылданған шешімдерді, мә селен, банктердің жеке 
капиталын көте ру бойынша шешімді тоқтата тұру ға мәжбүр болды. Алайда, 
мұндай жағ дай банк жүйесін бірнеше жылға артта қалдырады. Ал бұған 
нарықтағы қазір гідей бәсекелестік жағдайда жол беруге болмайды. Жаңа 
цифрлық технологиялар және инновациялар жағдай ережесін мүлдем 
өзгертіп, қазіргі таңдағы банк секторының халықаралық үрдістер перифе-
риясына қарай жылжуына алып келуі мүмкін. Бізге қазіргі заманғы, жоғары 
технологияға негізделген Ұлттық банк секторы қажет. Ол елімізге өзінің 
эконо микалық міндеттерін шешуге мүмкіндік бермек. Сол себепті, Ұлттық 
банк ел Үкіме тімен бірлесіп, 2016 жылдың соңына дейін банк секторы мен 
елдегі кредит тік белсенділіктің артуына нақты ұсы ныс тар енгізуге және мем-
лекет тара пы нан болуы мүмкін қаржылық қолдау дың жүзеге асырылуына 
дайын, деді Д.Ақы шев.
Еліміздің бас банкирінің айтуынша, 2016 жылдың екінші жартыжылдығында 

бизнесті несиелендіру үдерісі біртіндеп қалпына келмек. Қазірдің өзінде оң 
үдерістер байқалып келеді. Мәселен, экономиканың жалпы несиесі 0,5 пайыз 
болғанымен, экономиканың бұдан бас қа секторларында өсім бар. Шағын 
кәсіпкерлікке бөлінген несие 3,6 пайыз, ауыл шаруашылығы саласына 
бөлінген не сие 13 пайыз, құрылысқа бөлінген не сие 3 пайызды құрап отыр. 
Ал жалпы, эко но  миканың барлық кредиттік құры лымы ның 83 пайызы бір 
жылдан астам уақытқа берілген несие болып есептеледі, деді ол.
Отырыс барысында Ұлттық банк төрағасы, сондай-ақ, банк секторының 

елдің эко номикалық қажеттіліктерін қар  жы  лан дыруды қамтамасыз етуші 
маңызды элемент қана емес, соңғы уақытта экономиканың нақты секто-
рында эконо микалық реформаларды ілгері лететін және өсіретін жетекші 
драй вері болып саналатынын да атап өтті. Біз банк жүйесіндегі қаржылық 
дағда рысқа қар сы түйткілдерді шешуде едәуір тәжірибе жи нақтап қалдық. 
Алайда, соған қарамас тан, аталған секторды қалпына келтіру дегі прогресс 
деңгейі төмен болып тұр. Мәселен, әлі күнге дейін банктер дің мем лекеттік 
көмек беру бағдар ла ма ларына тәуелділік деңгейі сақталуда. Са лыс тырмалы 
түрде несиенің төмен рей тин гісі де сол қалыпта тұр, деді бас банкир.
Бұл күні ол Ұлттық банктің инфля ция лық таргеттеу саясаты мен теңгенің 

айырбас бағамының «еркін жүзу» режімін одан әрі жүзеге асыра беретінін 
атап өтті. Оның айтуынша, Ұлттық банктің негізгі міндеті – 2016 жылдың 
соңына қарай инфляция деңгейінің Ұлттық банк пен Үкімет белгілеген 
дәлізге сәйкес, 6-8 пайыз болуына қол жеткізу. Ұлттық банк қаржы-несие 
саласындағы таргеттеу деңгейін қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін 
жұмсайтын болады. Бұл ретте, біз инфляцияны қадағалау бағытында 
Үкімет пен жергілікті атқарушы органдардың күш біріктіре жұмыс атқаруына 
сенім артып отырмыз. Ал 2016 жылы ішкі валюта нарығындағы жағдай 
қалпына келе бастады. Айырбас бағамының «еркін жүзуі» отандық тауар 
өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етіп қана қоймай, тауар 
және қызмет көрсету түріндегі импорттың өсуіне әсер етеді. Теңгенің еркін 
айырбас бағамын енгізу үлкен қажеттіліктен туған үдеріс еді. Біздің соңғы 
зерттеуімізге сәйкес, экспортерлер тарапынан ішкі валюта нарығында ше-
тел валютасын ұсыну 2013 жылдан бері екі есеге азайған. Егер 2013 жылы 
Қазақстандағы экспорттық түсімнің 60 пайызын қалыптастыратын 100 ірі 
экспортер валюта нарығында 30 млрд АҚШ долларын сатса, ал 2015 жылы 
бұл көрсеткіш 13 млрд АҚШ доллары болған. Себебі, олардың экспорттық 
түсімі 33 млрд-тан 17 млрд долларға дейін қысқарған, деді Д.Ақышев.
Сонымен қатар, Ұлттық банк Қор нарығын қайта шығаруды жоспарлап 

отырғанын да жеткізді. Еліміздің Ұлттық банкі жақында ғана қор нарығын 
қайта шығарудың қажеттілігі туралы айтқан болатын. Бұған сәйкес, нақты 
секторды қаржыландыруды банктік кредиттер көмегімен ғана емес, қор 
нарығында шығарылатын борыштық құралдар көмегімен де қамтамасыз 
ету үшін балама алаңдар құрылатыны қарастырылып отыр. Қазірдің 
өзінде біз қор нарығына қаражат тартатын кәсіпорындардың белсенді 
түрде айтарлықтай жандана бастағанын көрдік. Осыған байланысты 
қысқа мерзімдік облигациялар шығару көзделеді. Ең бастысы, біз мұндай 
құралдарға қызығатын және оны қажет ететін инвесторлардың белсенділігін 
байқап отырмыз, деді Д.Ақышев.
Д.Ақышевтің айтуынша, жыл басынан бері елімізде долларсыздандыру 

үдерісі анық байқалып отыр. Мәселен, теңге бойынша депозиттер 50 пайызға 
дейін артса, керісінше шетелдік валютадағы депозиттер 4 пайызға кеміген. 
«Солай бола тұра, қоғам мен бизнестің теңге бағамының еркін айналымына 
бейімделуіне де біраз уақыт керек. Активтердің долларлануынан ғана емес, 
сананың долларлануынан құтылу оңайға түспейді. Теңгемен бағамдауға, 
ұлттық валютамен өлшеуге келгенде қиналып жататындар бар. Ұлттық банк, 
бұл орайда, активтерді долларсыздандыруға қатысты жүйелі шараларды 
атқарып келеді, деді бас банкир.
Мәселен, ол сананы долларсыздандыру бойынша интернет сайттарында 

көліктер бағасын, жылжымайтын және басқа да мүліктерді теңгеден басқа 
кез келген валютада көрсетуге тыйым салынғанын атап өтті. Тауарлар 
мен қызметтердің бағасын көрсетуде, оларды жарнамалауда теңгені ғана 
көрсету, өзге шетелдік валюталарды көрсетуге тыйым салу шараларын 
қамтамасыз етуде заңнамалық ынталандыру жұмыстарын жалғастыра 
беретін боламыз. Әрине, бұл жерде біз ұлттық валютамен өлшеуге келмейтін 
жағдайларды айтып отырғанымыз жоқ. Мәселен, Олимпиада чемпиондары-
на сыйақыны белгілегенде, оларға берілетін қаржының мөлшерін шетелдік 
валютамен емес, теңгемен ай туға болады деп ойлаймын, деді Ұлттық банк 
басшысы.
Жиын аясында Д.Ақышев, сонымен қатар, Ұлттық банктің қазақстандықтарға 

өздерінің қор-жинақтарын аффирленген алтынмен сақтауды ұсынатынын 
да жеткізді. Біз халыққа өздерінің жинақ тарын қарапайым және түсінікті 
тәсілмен алтын түрінде сақтауды ұсынамыз, бұл шын мәнінде шетелдік 
валютаға балама бола алатын еді. Бұл ретте Ұлттық банк екінші деңгейлі 
банктермен бірлесе оты рып, осы нарықтың өтемпаздығын қамтамасыз етуді 
қарастырады. Халықтың кез келген уақытта алтынды сатып алуға, сатуға 
мүмкіндігі болуы тиіс, деді ол бұл орайда.
Нұрсұлтан Назарбаев өз кезегінде Ұлттық банктің жалпы алғанда қазіргі 

қалыптасқан жағдайда өзіне жүктелген мін деттерді атқарып отырғандығын 
айта келе, елдің қаржылық-несиелік жүйе сіне қатысты банктің атқарып 
жатқан жұмыстарымен халықты үнемі түсінікті және ұғынықты тілде 
ақпараттандырып отыру қажеттігіне, сонымен қатар, 2007-2009 жылдардың 
тәжірибесінен сабақ алудың маңызды екеніне тоқталды.

* * *
Мемлекет басшысы отырысты өзі қорытындылап, Үкіметке бірқатар 

тапсырма жүктеді. Елбасы бүгін мемлекет алдында тұрған негізгі міндет – 
халықтың өмір сүру деңгейін арттыру екенін атап өтті. Күрделі жағдайларға 
қарамастан, біз 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап бюджеттік қызметкердің 
орташа жалақысын 30 пайызға, стипендиялар мен жәрдемақыларды 25 
пайызға арттырып, зейнетақыны 9 пайызға индексацияладық. 673 мың 
адамға мүгедектігі және асыраушысынан айырылған жағдайда төленетін 
әлеуметтік жәрдемақылар көлемін 25 пайызға арттырдық, деді Президент.
Сондай-ақ, Н.Назарбаев жаңа өмір шындығы қосымша нақты шаралар 

қабылдауды талап ететінін айтты. Осыған байланысты, Мемлекет басшысы 
алдағы кезеңге келесі бағыттар бойынша бірқатар нақты міндет қойды.

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ – БАСТЫ МІНДЕТ
Елбасы Үкіметтің басты жұмыс бағытының бірі болып жаппай кәсіпкерлік 

мәселелері табылатынын атап өтіп, тиісті бағдарламаларды одан әрі да-
мытуды жүзеге асыруды және қолдау құралдарын жетілдіруді тапсырды. 
Үкімет бүгінде шағын несие беру аясын одан әрі кеңейту жөнінде шаралар 
қабылдауы тиіс. Өзін өзі жұмыспен қамтитындардың 60 пайызы ауылда 
тұрады. Осыған байланысты, «Жұмыспен қамтудың жол картасы» аясында 
біз 5 өңірде қанатқақты режімде «Ауылдағы жұмыс орны» жаңа жобасын 
іске асыруды бастадық. Оған 10 млрд теңге бөлінді. Бұл жұмысты жүргізу 
барысында кооперацияларды дамыту ісіне айрықша көңіл бөлу қажет. 
Тиісті «Кооперациялар туралы» Заң қабылданды. Енді жер-жерлерде үлкен 
ұйымдастыру және түсіндіру жұмыстары күтіп тұр. Үкіметке әкімдермен 
бірлесіп, елді мекендерде ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу және қайта 
өңдеуді қамтамасыз ететін кооперативтер ұйымдастыру жөніндегі шаралар 
қабылдауды тапсырамын, деді Н.Назарбаев. 

Жалғасы 4-бетте.
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Жалғасы. Басы 1, 3-беттерде.
Мемлекет басшысы «Барлығына тегін кәсіби-техникалық 

білім беру» жобасы аясында жұмысты жалғастыру 
қажеттігіне тоқталды. Бұдан бөлек, Президент Үкіметке 
және әкімдерге еңбек мобильділігін қамтамасыз ету және 
жұмыс берушілер мен жұмыскерлердің бір-бірін табуға 
ықпал ету жөніндегі жұмыстарды бақылауды ұстауды тап-
сырды. Сонымен бірге, Нұрсұлтан Әбішұлы кәсіпкерлер 
қызметі мен мемлекет-жекеменшік серіктестігінің 
тетіктерін белсенді қолдану үшін шекараны кеңейтудің 
маңыздылығын атап өтті.
Бүгінде барлық жағдай жасалып, құқықтық алаң 

қалыптасты. Қазірдің өзінде жағымды мысалдар бар. 
Мектепке дейінгі білім беруде мемлекет бизнеспен 
бірлесіп мемлекеттік тапсырыс жеке мектепке дейінгі 
білім беру мекемелеріне орналастыру арқылы тиімді 
жұмыс жасай бастады. Бұл жағдайда бизнес өзінің ин-
вестициясын құрылысқа салады, деді Президент. Ел-
басы министрліктер мен ведомстволардың өздеріне 
бағынышты ұйымдарына оларды бәсекелестік ортаға не-
месе жергілікті деңгейге беру мақсатымен қайта инвента-
ризация өткізу қажеттігін атап өтті.

ӘРТАРАПТАНДЫРУ – ӨСІМ ӨРІСІ
Н.Назарбаев жыл соңында мемлекеттік қазынаның 

830 миллиард теңге қосымша кіріске толығуы күтіліп 
отырғанын айтты. Бұл биылдың өзінде дағдарысқа қарсы 
жоспардан шығуға және стратегиялық даму міндеттерін 
орындау үшін қазіргі проблемаларды шешуге мүмкіндік 
береді. Осыған байланысты, Президент негізгі үш 
міндетке тоқталды. Біріншісі – агроөнеркәсіп кешені. Мем-
лекет басшысы «Агробизнес-2020» бағдарламасының ая-
сында жыл соңына дейін АӨК-ті дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасын әзірлеуді ұсынды.
Бағдарламаның басымдықтары болып нарыққа 

неғұрлым қажетті өнім түрлеріне назар аудара отырып, 
ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемін ұлғайту және 
әртараптандыру, өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерін 
экспорттау, ауыл шаруашылығы өндірушілер үшін бірінші 
кезекте ұзақ мерзімді қолжетімді несиелендіру, қызмет 
көрсету-дайындау кооперативтерін, бастапқы қайта 
өңдеудің, өнімді сақтау мен өткізудің инфрақұрылымын 
құру, сондай-ақ, суармалы жердің айналымын енгізу 
табылуы тиіс. Алдағы бес жыл ішінде кемінде 600 
мың гектар суармалы жерді айналымға енгізу керек. 
Ауыл шаруашылығы министрлігі мен әкімдер ауыл 
шаруашылығы жерлерін тиімді пайдалануға қатаң 
бақылау жүргізуі тиіс. Бұл жерлерді апатты жағдайдағы су 
қоймаларын жөндеу және жаңасын салу есебінен қажетті 
су көлемімен қамтамасыз ету керек, деді Н.Назарбаев.
Президент агроөнеркәсіп кешеніндегі субсидиялау 

жүйесін жетілдіру, тиімсіз субсидиялауды доғару және 
өнімділікті арттыруға назар аудару қажеттігін атап өтті. 
Елбасы ветеринарлық қауіпсіздік мәселелерін қозғай 
отырып, Үкіметке биыл АӨК-ті қолдауға қажетті қосымша 
97 млрд теңге қаражат бөлуді тапсырды. Биыл Сібір жа-
расы бірнеше өңірде орын алып, адамдар да қайтыс бол-
ды. Біз ауруды емдеуге қаражатты көбейтудің орнына, 
оны түбегейлі жоюымыз қажет. Әкімдер ветеринарлық 
қауіпсіздікті сақтауға жеке жауапты болады. Бұл мәселелер 
2014 жылдан бастап жергілікті биліктің құзыретіне жата-
ды, деді Н.Назарбаев.
Екіншісі – экспорттық әлеуетті индустрияландырудың 

жаңа кезеңі есебінен әртараптандыру жайы. Прези-
дент барлық экономика мен экспорттың әртараптануы 
оның тұрақтылығының кепілі болатынын, нәтижесінде 
Үкімет пен әкімдер экспортты ынталандыру және 
дамытуға бағытталуы тиіс екенін айтты. Біз индустриялық 
бағдарламаның екінші бесжылдығына көштік. 
Таңдалатын жобалардың сапасын арттыру өте маңызды. 
Жаңа бесжылдықта шикізаттық емес экспорттық өнімге 
бағыт алу қажет екенін басып айтамын. Экспорттық 
әлеует, жоғары өнімділік, жаңашылдық таңдалатын 
жобалардың негізгі өлшемдері болуы тиіс. Үкіметке бұл 
бағдарламаны қолдауға қажетті қосымша 112 млрд 
теңге көлемінде қаражат бөлуді тапсырамын, деді Мем-
лекет басшысы. Бұдан бөлек, Н.Назарбаев экономи-
каны әртараптандырудың маңызды бағыты Қытаймен 
«Жібек жолының экономикалық белдеуі» бастамасының 
аясындағы келісімді іске асыру болып табылатынын атап 
өтті.
Қазақстан мен Қытайдың 51 жобасынан тұратын тізім 

құрылды. Бұл жобалар осы кезеңде айрықша өзекті бо-
лып саналатын қосымша құн мен жаңа жұмыс орындары 
түріндегі жақсы экономикалық әсер береді. Үкімет «Жібек 
жолының экономикалық белдеуі» бастамасының аясын-
да белгіленген жобалардың уақтылы іске асырылуын 
қамтамасыз етуі тиіс, деді Президент.
Үшіншісі – көлік инфрақұрылымын дамыту. Мемле-

кет басшысы «Нұрлы Жол» мемлекеттік бағдарламасы 
бүгінде көлік инфрақұрылымын дамыту мен экономиканы 
қолдаудың басты құралы болып отырғанына назар ау-
дарды. Көлік әлеуетін дамыту мен өңірлік көлік-логистика 
хабын құру жөнінде міндеттер тұр. Азия – Еуропа 
бағытындағы контейнерлік көлік тасымалының көлемі 
қарқынды өсуде. Биылғы жеті айдың ішінде ғана ол 
былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда 2,5 есеге артты. 
Бұл жұмысты биыл жалғастырып, жыл соңына дейін «Ал-
маты – Шу» теміржолы желісінің алғашқы іске қосылатын 
кешенін, Құрық портындағы паром кешенін іске қосуды, 
920 шақырымдық автомобиль жолының құрылысы мен 
қайта құруды аяқтау қажет, деді Н.Назарбаев. Прези-
дент көлік инфрақұрылымын дамыту жөніндегі басталған 
жобалардың іске асырылуын жеделдетуге биыл қосымша 
74 млрд теңге бөлуді тапсырды.

МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ТҰРАҚТЫЛЫҚҚА ҚАДАМ

Мемлекет басшысы Үкімет пен Ұлттық банкке алдағы 
уақытта бірінші кезекте іске асырылуға тиіс бірқатар 
міндеттер қойды. Мәселен, Н.Назарбаев Ұлттық қордан 
алынатын трансферттерді қатаң регламенттеуді тап-
сырды. Тағы бір мәселе – бюджетаралық қатынастар. 
Соңғы 10 жылда республикалық бюджеттен мақсатты 
трансферттер есебінен қаржыландыру көлемі едәуір 
артып, қаржыландырылатын салалар да айтарлықтай 
көбейді. Оның мөлшері 2016 жылы жергілікті бюджет-
терден түсетін қаражаттың 36 пайызына жетті. Жергілікті 
маңызы бар жобаларды республикалық бюджет есебінен 
қаржыландыруды тоқтату қажет. Бұл мәселені әкімдіктер 
өздері дербес шешуге тиіс. Үкіметке бюджетаралық 
қатынастарды жетілдіру жөнінде келісілген ұсыныстар 
әзірлеп, енгізуді тапсырамын, деді Президент.
Сондай-ақ, Мемлекет басшысы 2016 және 2017 жыл-

дары инфляция деңгейін 6-8 пайызға дейін төмендету 
макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету 
үшін қажетті маңызды шарт екенін атап өтті. Еркін айыр-
бас бағамына көшу арқылы біз өнім өндірушілеріміздің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға қол жеткіздік. Өңдеу 
өнеркәсіптеріндегі өсім қарқыны қалпына келе баста-
ды. Бірақ теңге бағамына түзету енгізу инфляциялық 
үдерістердің белең алуына әкеліп соқтырды. Бізге ин-
фляция деңгейін биылғы жылдың соңына дейін бір 
таңбалы санға дейін төмендетуге қол жеткізу маңызды. 
Халықтың әлеуметтік бақуаттылығы үшін бұл аса қажет. 
Сондықтан, биыл бағаның тұрақтылығын қамтамасыз ету 
үшін мен тиісті шаралар қабылдап, табиғи монополиялар 
қызметінің тарифтерінің өсуіне жол бермеуді тапсырамын, 
деді Н.Назарбаев.
Президент валюта нарығындағы ахуалдың тұрақталуы 

қазірдің өзінде оң нәтиже бере бастағанын айтты. Дол-
ларсыздандыру үдерісі басталды. Теңгемен салынған 
депозиттер өсіп келеді, бұл банк қорын толықтырудың 
теңгелік базасын ұлғайтуға мүмкіндік береді. Теңгемен 
салынған депозиттер үлесі 2016 жылдың басындағы 31 
па йыздан 1 тамызда 41 пайызға дейін артты. Соған орай 
несие беру мөлшері қай та дан көбейе түсуде. Биылғы 
жеті айда шағын бизнеске берілген несие порт фелі 2,1 
трлн теңгеден 2,8 трлн теңгеге дейін ұлғайды, өсім 740 
млрд теңге немесе 36 пайыз болды. Дегенмен, қарқын ды 
экономикалық даму үшін бұл жеткі ліксіз, деді Мемлекет 
басшысы. Осы ретте Нұрсұлтан Назарбаев Ұлттық банк-
ке Үкіметпен бірге ұзақ мерзімді несие лік белсенділікті 
қалпына келтірудің қосым ша шараларын қабылдауды 
тапсырды.
Президент экономикаға инвестиция тартудың елеулі 

жолының бірі халық аралық қаржы ұйымдарынан қаражат 
алу екенін айтты. Халықаралық қаржы ұйымдарымен 
ынтымақтастық жөніндегі бағдарлама 2014 жылы 
мақұлданған болатын. Сол себепті, осы бағдарлама 
бойын ша халықаралық қаржы ұйымдары, оның 
қатарында Дүниежүзілік банк, Еуро па Қайта құру және 
даму банкі, Азия Даму банкі, Ислам Даму банкі 5 жыл-
да Қазақстанға 7 млрд доллар бөлуді жоспар лап отыр. 
Үкімет пен әкімдер осы бағ дар ламаның аясын кеңейту 
және экономикаға қосымша қаражат тарту мүмкіндігін 
қарастыруы қажет, деді Мемлекет басшысы. Бұдан бөлек, 
Н.Назарбаев тұрғын үй мәселесіне арнайы тоқталды.
Тұрғын үй құрылысын дамытуға біз зор көңіл бөліп от-

ырмыз. Былтырдың өзінде республикада 9 млн шаршы 
метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл – еліміз үшін 
рекордтық көрсеткіш. Тұрғын үй құрылысының көлемі 
2016 жыл қорытындысында 10 млн шаршы метрден аса-
ды деп болжануда. Халықты қолжетімді тұрғын үймен 
қамтамасыз ету міндетін орындау үшін 2005 жылдан 
бері тиісті мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылып 
келеді. Дегенмен, көпшіліктің тұрғын үйге мұқтаждығы 
әлі де айтарлықтай жоғары. Жұртты тұрғын үймен 
қамтамасыз ету міндетін орындау ісі кешенді жаңа шара-
ларды талап етеді, деді Президент.
Осы орайда, Мемлекет басшысы Үкіметке бірыңғай 

«Нұрлы жер» тұр ғын үй құрылысы бағдарламасын әзір-
леуді, оған қазіргі қолданыстағы бағдар ламалардың 
барлық мәселесін кіріктіруді тап сырды. Жаңа 
бағдарламада мына мәселелерді ескеру керек. Тұрғын үй 
құрылысын тікелей қаржыландырғаннан гөрі, жекеменшік 
құрылысшыларды ынта ландыру ісіне баса ден қойған 
жөн. Олардың тұрғын үй салу кезіндегі шығын дарын азай-
тып, мемлекет өз рес урстарын инженерлік және әлеумет-
тік инфрақұрылымдар әзірлеуге жұмыл дыруы керек. Бұл 
бюджеттен қаржы ландырудың үлесін азайтып, жеке инве-
стицияны көбірек тартуға мүмкіндік тудырады. Сондай-ақ, 
төлем қабілеті бар тұрғындар тарапынан сұранысты жан-
дандыру керек. Коммерциялық банктердің ипотекалық 
несие беруін жандандырып, пайыздық мөлшерлемені 
субсидиялауға қоса өзге де арзандату бағытындағы ша-
раларды ойластыру қажет, деді Н.Назарбаев.
Президент бағдарламаның тағы бір компоненті тұрғын 

үй құрылысы жина ғы жүйесі арқылы несиелік тұрғын 
үй құры лысын жалғастыру болуы тиістігін атап өтті. 
Бұл ретте несиелік тұрғын үй құрылысын бюджеттен 
тыс қаржыландыру жүйесіне көшіру керек, ал бюд-
жеттен займдық ресурстар құнын төмендету үшін суб-
сидиялау түрінде ғана қолдау көрсеткен жөн. Жеке 
тұрғын үй құрылысын дамыту қажет. Бұл міндеттің 
орындалуы мемлекеттің бөлінетін жерлерді инженерлік 
инфрақұрылыммен қамтамасыз ету мүмкіндігімен тікелей 
байланысты. Сондықтан Үкімет мұндай инфрақұрылым 
қалыптастыруға жұмсалған қаражаттың қайтарылу тетігін 
ойластыруы тиіс. Бұл оны қайтарымды негізде ұдайы 
қайтадан пайдалануға мүмкіндік береді, деді Мемлекет 
басшысы.
Н.Назарбаев әкімдерге Ауыл шаруашылығы 

министрлігімен бірге қолда бар жер қорына талдау жүргізіп, 
бас жоспарларды тиісінше өзгерту жөнінде ұсыныс беру 
міндетін қойды. Әкімдерге мемлекет мұқтажы, соның 
ішінде жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер сатып алуға 
қосымша құқық беру керек. Көлікке қатысты шешімдерді, 
қандай әлеуметтік инфрақұрылым қажеттігін алдын ала 
ойластыру қажет. Бұл бағдарламаның елеулі әлеуметтік 
әсері болатынына сенімдімін. Жаңа жұмыс орындарына 
қоса, миллиондаған қазақстандық тұрмыс жағдайларын 
айтарлықтай жақсарта алады. Жаңа бағдарламаның 
маңызды әлеуметтік мәнін ескере отырып, Үкіметке 
«Нұр Отан» партиясымен бірлесіп, оны халықпен, 
жұртшылықпен және бизнес өкілдерімен бірге егжей-
тегжейлі талқылауды тапсырамын, деді Елбасы.
Мемлекет басшысы сөзінің қорытындысында 

айтылған міндеттерді орындау үшін Үкіметке биылғы 
республикалық бюджетті нақтылау жұмысын жүргізуді 
тапсырды. Басымдығы бар жобалар мен іс-шараларды 
жүзеге асыруға қосымша 380 млрд теңге, оның 280 млрд 
теңгесін мен бүгін айтқан шараларды іске асыруға, ал 100 
млрд теңгесін қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, Астанадағы 
білім беру және инфрақұрылым нысандары құрылысына 
бағытталған және өзге де шығыстарға бөлу қажет. Ұлттық 
қордың қаражатын сақтап, одан әрі жинақтау мақсатымен 
2016 жылы кепілдендірілген трансферт көлемін 400 млрд 
теңгеге қысқартуды, сондай-ақ, мақсатты трансфертті 50 
млрд теңгеге азайтуды тапсырамын. Үкімет менің тап-
сырмаларымды жүзеге асыру үшін 2017-2019 жылдарға 
арналған республикалық бюджет жобасында алдағы 
үшжылдық кезеңнің шығыстарын қарастыруы қажет, деді 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев.

Динара БІТІКОВА,
Жолдыбай БАЗАР,
Ләйла ЕДІЛҚЫЗЫ,

«Егемен Қазақстан».

ЖҰМЫСТЫҢ БӘРІ ХАЛЫҚТЫҢ ЖАҒДАЙЫН 
ЖАҚСАРТУ ҮШІН ЖАСАЛУДА

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республи-
касының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 27-бабы-
ның 3-тармағына, 28-бабының 4,6 –тармақтарына сәйкес, «Қазақстан 
Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, 
ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерінің 
сайлауын өткізудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі № 555 Жарлығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық 
округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары 
әкімдерін қызметке сайлау, өкілеттігін тоқтату және қызметтен боса-
ту Қағидаларының 29-тармағына сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы                 
Айыртау ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 1 қосымшаға сәйкес Айыртау аудандық сайлау комиссиясы-
мен бірлесіп (келісім бойынша) Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының  Володар ауылдық округі әкіміне барлық кандидаттарға үгіттік 
баспа материалдарын орналастыру үшін орындар анықталсын.

2. 2 қосымшаға сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
Володар ауылдық округі әкіміне барлық кандидаттарға таңдаушылармен 
кездесу үшін үй-жай шарттық негізде ұсынылсын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданы әкімінің аппарат басшысы Әли Әнасұлы Ғаббасовқа 
жүктелсін.

 4. Осы қаулы бұқаралық ақпарат құралдарында бірінші ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
Айыртау ауданының әкімі.

(ААӘ)                                   (ААСК)

«КЕЛІСІЛДІ»
Айыртау аудандық

сайлау комиссиясының төрағасы
____________Е.А. Мерғасымов

2016 жыл «___» ________

ЖОБА

Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының Володар ауылдық 
округі әкіміне кандидаттардың үгіттік
баспа материалдарын орналастыру 

үшін орындар анықтау және
таңдаушылармен кездесу үшін 

үй-жай ұсыну туралы

р/с Елді мекеннің атауы Үгіттік баспа материалдарын 
орналастыру үшін орындар 

1. Саумалкөл ауылы «Детский мир» дүкені ғимараты жанында, 
Достық және М.Янко көшелері қиылысында 
(келісім бойынша)

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің
2016 жылғы «    » қыркүйектегі №   қаулысына 

1- қосымша 
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 

ауданының Володар ауылдық округі әкіміне  
барлық кандидаттардың үгіттік баспа 

материалдарын орналастыратын ОРЫНДАР

р/с Елді мекеннің атауы Таңдаушылармен кездесу үшін үй-жай
1. Саумалкөл ауылы Саумалкөл ауылы, «Орталықтандырылған 

кітапхана жүйесі» мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорнының оқу залы, Ақан Сері көшесі 
№ 31 үй

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының Володар ауылдық округі әкіміне 

кандидаттардың таңдаушыларымен 
кездесуі үшін  үй-жайлардың

ТІЗІМІ 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің
2016 жылғы «    » қыркүйектегі №   қаулысына 

2- қосымша 

Ақпараттық хабарлама
«Zakon.kz» ақпараттық порталында Жоғарғы Сот Төрағасы 

Қайрат Мәмидің қатысуымен интернет-конференция өтеді.
Интернет-конференция республика сот органдарының қызметіне, соның 

ішінде Елбасының республика судьяларының VI съезінде алға қойған 
міндеттерінің және  Ұлт Жоспарында Жоғарғы Сотқа жүктелген 11 қадамның 
іске асырылуына, сондай-ақ алдағы республика судьяларының VII съезіне 
қатысты мәселелерге арналады.  
Қ.Мәми интернет-конференция барысында соттардың жұмысы және тұтастай 

алғанда сот жүйесінің қызметі туралы азаматтардың сұрақтарына жауап береді. 
Заңды күшіне енбеген сот актілері туралы сұрақтарға жауап беру көзделмейді. 
Сұрақтар 13-19 қыркүйек аралығында http://vs.zakon.kz интернет-ресурсы 

арқылы қабылданады.
«Zakon.kz»порталы бекітілген қағидаға сәйкес келіп түскен сұрақтарға 

модераторлық ету құқығын өзіне қалдырады.
Интернет-конференция модераторлары интернет-ресурс арқылы рейтингтік 

дауыс беруді жүргізеді.  
Тікелей режимдегі интернет-конференция 2016 жылғы 20 қыркүйекте «Zakon.

kz» ақпараттық порталында өтеді, оның барысында Қайрат Мәми ең үздік 20 
сұраққа он-лайн режимде жауап береді.   
Қалған барлық сұрақтардың жауаптары «Zakon.kz», сондай-ақЖоғарғы Соттың 

интернет-ресурстарында а.ж. 30 қазанға дейін жарияланатын болады. 
Барлық мүдделі тұлғаларды осы интернет-конференцияға қатысуға 

шақырамыз.
Қайрат Әбдіразақұлы Мәми 2013 жылдың 16 қазанынан бастап Жоғарғы 

Соттың Төрағасы қызметін атқарып келеді.
Әр жылдары Әділет вице-министрі (1999 ж.); Президент Әкімшілігі Басшысының 

орынбасары– Мемлекеттік-құқық бөлімінің меңгерушісі (1999-2000 жж.); Жоғарғы 
Соттың Төрағасы (2000-2009 жж.); Бас Прокурор (2009-2011 жж.); Парламент 
Сенатының Төрағасы лауазымдарында қызмет атқарды. Сонымен қатар, 
ол Жоғары Сот Кеңесінің мүшесі, Еуразия Экономикалық қауымдастығы 
Парламентаралық ассамблеяның төрағасы (2011 жылдан бастап) болып табы-
лады. 
Заң ғылымдарының докторы, профессоры. 
Бірқатар мемлекеттік нагрдаларға ие болған. 
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА Мүлікті, соның ішінде ақша қаражаттарын заңдастыру 
бойынша акция жалғасуда. Заңға енгізілген соңғы өзгерту осы 

рәсімдерді айтарлықтай жеңілдетті және мерзімін 2016 жылдың 
31 желтоқсанына дейін ұзартты. Енді ақшаларды екі тәсілмен 
заңдастыруға болады. 
Бірінші тәсілі: «Қазпошта» АҚ немесе банктің ағымдық шотына ақша 

аудару және тұрған жері бойынша мемлекеттік кірістер органына арнайы 
декларацияны тапсыру арқылы. Банктің ағымдық шотына аудару арқылы 
заңдастырылған ақшаның иелері өз қалауынша қолдана береді, оны осы 
шотта сақтап қою қажеттілігі де жоқ. 
Екінші тәсіл: қазақстандық банктердің банк шотына ақша аудармай-ақ, 

арнайы декларацияны тұрған жері  бойынша мемлекеттік кірістер органына 
тапсыру тәсілі. Бірақ, бұндай кезде бюджетке 10% алым төленеді.
Заңдастыру салық жүктемелерінен  босатады, әкімшіліктік және қылмыстық 

жауапкершіліктерді болдырмау және ел экономикасына қаржы салу 
мүмкіндіктерін береді.  Заңдастыру отандық экономияны дамытуға 
бағытталған құпия рәсім болып табылады.

Ақпараттық хабарлама

ДҮЙСЕНБІ, 19 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Концерт 7:00 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Питер Пэн». 
М\х. 10:25 «ТОБОТ». М\х. 10:50 «Апта. 
kz» 11:55 «ДАУА» 12:30 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ». Д\ф. 12:55 KAZNEWS 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». 
Т\х. 14:55 KAZNEWS 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ».  16 :40  «Сурайя».  Т \х . 
17 :30  KAZNEWS 17:55  «БҮГІНГІ 
КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ» 18:05 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 18:35 «СУРАЙЯ». Т\х. 
19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «АЙМАН&ШОЛПАН». Т\х. 22:00 
«КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «МУЗАРТ 
Live». 23:40 KAZNEWS 0:25 «SPORT.
KZ» 0:45 «Болашақ әлем». Д\ф. 1:10 
«Серпіліс» 1:55 «Менің Қазақстаным!». 
2:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 Әнұран 

ХАБАР 
7:00 «Өмір сабақтары» Д/д7:30 

«Сотқа жеткізбей» Д/д 8:00 «Жаңа күн» 
10:10 Т\с. «Осколки» 11:05 «Әр үйдің 
сыры басқа» Д/д11:40 Т\х. «Қыз жолы» 
12:30 «Магия кухни» 13:00 Т\с. «Женский 
детектив» 14:00 Т\с. «И всё-таки я лю-
блю» 15:00 «Народный контроль» 15:15 
«Көңіл толқыны» 15:50 Т\х. «Шалғайдағы 
оқиға» 16:40 Т\х. «Пәленшеевтер» 17:15 
«EXPO - болашақ энергиясы” 17:25 “Егіз 
жүрек” 18:00 “Біздің назарда” 18:15 
Т\х. “Махаббатым жүрегімде” 19:00 
Қорытынды жаңалықтар 19:35 Негізінде 
19:40 Т\х. “Өгей жүрек” 20:25 “Бетпе-бет” 
20:50 Документальный цикл “Истории 
чемпионов” 21:00 Итоги дня 21:35 По сути 
21:40 “EXPO - энергия будущего” 21:45 
“Бюро расследований” 22:15 Т\с.”Осколки” 
23:10 Т\х. “Пәленшеевтер” 23:45 “Әр 
үйдің сыры басқа” Д/д0:20 Қорытынды 
жаңалықтар 0:55 “Өмір сабақтары” Д/
д1:25 “Әр үйдің сыры басқа” Д/д1:50 
Қорытынды жаңалықтар 2:25 “Сотқа 
жеткізбей” Д/д

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 
13:25 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 14:20 
«ӘН ДАРИЯ» 15:10 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
15:30 Кино «СЫН МОЕГО ОТЦА» 16:30 
«ПРО ЛЮБОВЬ» 17:40 «РОДИНА» 18:50 
Мелодрама «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 
СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 
22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 Кино «МЕДСЕСТРА» 2:00 «П@
УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «ЖИТЬ 
ЗДОРОВО» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 08.55 
«О самом главном» (12+) 10.35, 13.35, 
16.25, 19.45 Вести-Москва 11.00, 00.20 Т/с 
«Каменская» 13.55 Т/с «Тайны следствия» 
16.45 «Прямой эфир». (16+) 17.50 «60 
минут». (12+) 20.00 Т/с «Карина красная» 
22.00 «Специальный корреспондент» 
02.20 Т/с «Семейный детектив» 03.20 
«Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 20 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «МузАрт Live». 10:10 «Питер 
Пэн». М\х. 10:30 «ТОБОТ». М\х. 10:50 
«Айман&Шолпан». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». 
Д\ф. 12:55 KAZNEWS 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 14:55 
KAZNEWS 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 «Сурайя». Т\х 17:30 KAZNEWS 
17:55 «Бүгінгі  күннің  батырлары» 
18:05 Тәуелсіздікке 25 жыл. «ТАБЫС 
СЫРЫ». 18:35 «СУРАЙЯ». Т\х. 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «АЙМАН&ШОЛПАН». Т\х. 22:00 
«КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «МУЗАРТ 
Live». 23:40 KAZNEWS 0:25 «Болашақ 
әлем». Д\ф. 0:50 Тәуелсіздікке 25 жыл. 
«Табыс сыры». 1:15 «Қылмыс пен жаза». 
1:35 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 Әнұран 

ХАБАР 
7:00 «Өмір сабақтары» Д/д7:30 

«Сотқа жеткізбей» Д/д 8:00 «Жаңа күн» 
10:10 Т\с.»Осколки» 11:05 «Әр үйдің 
сыры басқа» Д/д 11:40 Т\х. «Өгей жүрек» 
12:30 «Магия кухни» 13:00 Т\с. «Женский 
детектив» 14:00 Т\с. «И всё-таки я лю-
блю» 15:00 «Важно знать» 15:15 «Көңіл 
толқыны» 15:45 Т\х. «Шалғайдағы оқиға» 
16:35 Т\х. «Пәленшеевтер» 17:10 «EXPO 
- болашақ энергиясы» 17:15 «Біздің үй» 
18:00 «Білу маңызды» 18:15 Т\х. «Ма-
хаббатым жүрегімде» 19:00 Қорытынды 
жаңалықтар 19:35 Негізінде 19:40 Т\х. 
«Өгей жүрек» 20:25 «Қайсар жандар» 
20:45 «EXPO - болашақ энергиясы» 
20:50 Документальный цикл «Истории 
чемпионов» 21:00 Итоги дня 21:35 По 
сути 21:40 Т\с. «Такая работа» 22:30 
Т\с.»Осколки» 23:25 Т\х. «Пәленшеевтер» 
23:55 «Әр үйдің сыры басқа» Д/д0:30 
Қорытынды жаңалықтар 1:00 «Өмір 
сабақтары» Д/д1:30 «Әр үйдің сыры 
басқа» Д/д1:55 Қорытынды жаңалықтар 
2:25 «Сотқа жеткізбей» Д/д

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 
13:25 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 14:20 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 15:10 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
15:30 Кино «СЫН МОЕГО ОТЦА» 16:30 

«ПРО ЛЮБОВЬ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:50 Мелодрама «РАДИ ЛЮБВИ 
Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ» 20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
Т\Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 Кино «МЕДСЕСТРА» 2:00 
«П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 08.55 
«О самом главном» (12+) 10.35, 13.35, 
16.25, 19.45 Вести-Москва 11.00, 00.00 
Т/с «Каменская» 13.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16.45 «Прямой эфир». 
(16+) 17.50 «60 минут». (12+) 20.00 Т/с 
«Карина красная» 22.00 «Вечер». (12+) 
02.00 Т/с «Семейный детектив» 03.00 
«Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 21 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «МузАрт Live». 10:10 «Питер 
Пэн». М\х. 10:30 «ТОБОТ». М\х. 10:50 
«Айман&Шолпан». Т\х. 11:40 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». 
Д\ф. 12:55 KAZNEWS 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 14:55 
KAZNEWS 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 «Сурайя». Т\х. 17:30 KAZNEWS 
17:55 «Бүгінгі күннің батырлары» 18:05 
«КЕЛБЕТ». 18:35 «СУРАЙЯ». Т\х. 19:30 
KAZNEWS 20:20 «СҰХБАТ». . 21:05 
«АЙМАН&ШОЛПАН». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «МУЗАРТ Live». 
23:40 KAZNEWS 0:30 «Болашақ әлем». 
Д\ф. 1:00 «Келбет». 1:30 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 1:40 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 Әнұран 

ХАБАР 
7:00 «Әсем әуен» 7:15 «Біздің үй» 

8:00 «Жаңа күн» 10:10 Т\с.»Осколки» 
11:05 «Әр үйдің сыры басқа» Д/д11:40 
Т\х. «Өгей жүрек» 12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные мелодрамы» 14:00 
Т\с. «И всё-таки я люблю» 15:00 «На-
родный контроль» 15:15 «Көңіл толқыны» 
15:45 Т\х. «Шалғайдағы оқиға» 16:30 
Т\х. «Пәленшеевтер» 16:55 «EXPO - 
болашақ энергиясы» 17:00 Футбол. Кубок 
РК. Астана – Иртыш. 19:00 Қорытынды 
жаңалықтар 19:35 Негізінде 19:40 Т\х. 
«Өгей жүрек» 20:30 «Қайсар жандар» 
20:45 «EXPO - энергия будущего» 20:50 
Документальный цикл «Истории чемпио-
нов» 21:00 Итоги дня 21:35 По сути 21:40 
Т\с. «Такая работа» 22:30 Т\с.»Осколки» 
23:25 Т\х. «Пәленшеевтер» 23:55 «Әр 
үйдің сыры басқа» Д/д0:30 Қорытынды 
жаңалықтар 1:00 «Өмір сабақтары» Д/
д1:30 «Әр үйдің сыры басқа» Д/д 1:55 
Қорытынды жаңалықтар 2:25 «Сотқа 
жеткізбей» Д/д

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 
13:25 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 14:20 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 15:10 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
15:20 «ПРАВДА» 15:30 Кино «СЫН МОЕ-
ГО ОТЦА» 16:30 «ПРО ЛЮБОВЬ» 17:40 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 Мелодрама 
«РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
Т\Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 Кино «МЕД-
СЕСТРА» 2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:10 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 08.55 
«О самом главном» (12+) 10.35, 13.35, 
16.25, 19.45 Вести-Москва 11.00, 00.00 
Т/с «Каменская» 13.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16.45 «Прямой эфир». 
(16+) 17.50 «60 минут». (12+) 20.00 Т/с 
«Карина красная» 22.00 «Вечер». (12+) 
02.00 Т/с «Семейный детектив» 03.00 
«Комната смеха» 

 БЕЙСЕНБІ, 22 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «МузАрт Live». 10:10 «Питер 
Пэн». М\х. 10:30 «ТОБОТ». М\х. 10:55 
«Айман&Шолпан». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». 
Д\ф. 12:55 KAZNEWS 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 14:55 
KAZNEWS 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 «Сурайя». Т\х. 17:30 KAZNEWS 
17:55 «ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ». 18:15 
«АГРОБИЗНЕС». 18:35 «СУРАЙЯ». Т\х. 
19:30 KAZNEWS 20:20 «ҚОҒАМДЫҚ 
КЕҢЕС». 21:05 «АЙМАН&ШОЛПАН». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 
«МУЗАРТ Live». 23:40 KAZNEWS 0:25 
«Болашақ әлем». Д\ф. 20-бөлім 0:55 
«Агробизнес». 1:15 «Журналистік зерттеу» 
1:35 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 Әнұран 

ХАБАР 
7:00 «Әсем әуен» 7:15 «Біздің үй» 

8:00 «Жаңа күн» 10:10 Т\с.»Осколки» 
11:05 «Әр үйдің сыры басқа» Д/д11:40 
Т\х. «Өгей жүрек» 12:30 «Магия кух-
ни» 13:00 «Семейные мелодрамы» 
14:00 Т\с. «И всё-таки я люблю» 15:00 
«Важно знать» 15:15 «Көңіл толқыны» 
15:50 Т\х. «Шалғайдағы оқиға» 16:40 
Т\х. «Пәленшеевтер» 17:10 «EXPO - 
болашақ энергиясы» 17:15 «Біздің үй» 
18:00 «Білу маңызды» 18:15 Т\х. «Ма-
хаббатым жүрегімде» 19:00 Қорытынды 
жаңалықтар 19:35 Негізінде 19:40 Т\х. 
«Өгей жүрек» 20:30 «Қайсар жандар» 
20:45 «EXPO - болашақ энергиясы» 

20:50 Документальный цикл «Истории 
чемпионов» 21:00 Итоги дня 21:35 По 
сути 21:40 Т\с. «Такая работа» 22:30 
Т\с.»Осколки» 23:25 Т\х. «Пәленшеевтер» 
23:50 «Әр үйдің сыры басқа» Д/д 0:25 
Қорытынды жаңалықтар 0:55 «Өмір 
сабақтары» Д/д 1:25 «Әр үйдің сыры 
басқа» Д/д1:50 Қорытынды жаңалықтар 
2:20 «Сотқа жеткізбей» Д/д 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 
13:25 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 14:20 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 15:10 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
15:20 «ПРАВДА» 15:30 Кино «СЫН МОЕ-
ГО ОТЦА» 16:30 «ПРО ЛЮБОВЬ» 17:40 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 Мелодрама 
«РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
Т\Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 Кино «МЕД-
СЕСТРА» 2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:10 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 08.55 
«О самом главном» (12+) 10.35, 13.35, 
16.25, 19.45 Вести-Москва 11.00, 23.55 
Т/с «Каменская» 13.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16.45 «Прямой эфир». (16+) 
17.50 «60 минут». (12+) 20.00 Т/с «Ка-
рина красная» 22.00 «Поединок». (12+) 
02.00 Т/с «Семейный детектив» 03.00 
«Комната смеха» 

ЖҰМА, 23 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «МузАрт Live». 10:10 «Питер 
Пэн». М\х. 10:30 «ТОБОТ». М\х. 10:50 
«Айман&Шолпан». Т\х. 11:45 «Қоғамдық 
кеңес» 12:30 «БОЛАШАҚ  ӘЛЕМ». 
Д\ф. 12:55 KAZNEWS 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 14:55 
KAZNEWS 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:40 
«Сурайя». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 
«ИМАН АЙНАСЫ» 18:15 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
18:35 «СУРАЙЯ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 
20:05 ПАРЛАМЕНТ 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «СӘЛЕМ, ҚАЗАҚСТАН!» 
22:30 «КЕЛІН». Т\х. 23:25 «ҚЫЛМЫС 
ПЕН ЖАЗА» 23:45 KAZNEWS 0:15 
Парламент 0:30 «Болашақ әлем». Д\ф. 
0:55 «Жан жылуы» 1:15 «Иман айнасы» 
1:35 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 2:30 «Дауа» 3:00 
Әнұран 

ХАБАР 
7:00 «Әсем әуен» 7:15 «Біздің үй» 

8:00 «Жаңа күн» 10:10 Т\с.»Осколки» 
11:05 «Әр үйдің сыры басқа» Д/д11:40 
Т\х. «Өгей жүрек» 12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные мелодрамы» 14:00 Т\с. 
«И всё-таки я люблю» 15:00 «Народный 
контроль» 15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 
Т\х. «Шалғайдағы оқиға» 16:40 Т\х. 
«Пәленшеевтер» 17:10 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 17:15 «Біздің үй» 18:00 
«Біздің назарда» 18:15 Т\х. «Махаббатым 
жүрегімде» 19:00 Қорытынды жаңалықтар 
19:40 Т\х. «Өгей жүрек» 20:25 «Арнайы 
хабар» 20:50 Документальный цикл 
«Истории чемпионов» 21:00 Итоги дня 
21:40 Т\с. «Такая работа» 20:50 «EXPO - 
энергия будущего» 22:30 Т\с. «Осколки» 
23:25 «Концерт. Ұ. Жолдасовтың кеші 
«Өмір өзен» 2:00 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д/д 2:35 «Сотқа жеткізбей» Д/д

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 6:45 «ЖҰМА 

УАҒЫЗЫ» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 10:00 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». Т\Х 13:25 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 
14:20 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 15:10 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 15:20 «ПРАВДА» 15:30 Люби-
мое кино. «МУЖИКИ» 17:25 «ЖДИ МЕНЯ». 
КАЗАХСТАН 18:40 «ЕВРАЗИЯ ЛОТО». 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-
БАР». Т\Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 Кино «ДУХLESS» 2:10 «П@
УТINA» 2:30 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:15 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 4:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 08.55 
«О самом главном» (12+) 10.35, 13.35, 
16.25, 19.45 Вести-Москва 11.00, 00.10 
Т/с «Каменская» 13.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16.45 «Прямой эфир». (16+) 17.50 
«60 минут». (12+) 20.00 «Измайловский 
парк». Юмористический концерт. (16+) 
22.10 Х/ф «Мама, я женюсь» 02.15 Т/с 
«Семейный детектив» 03.15 «Комната 
смеха» 

СЕНБІ, 24 ҚЫРКҮЙЕК
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
Концерт 8:15 «ДАРА МЕН ДОСТАРЫ». 
М\х. 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 10:10 «Әзіл 
әлемі» 12:00 «АС БОЛСЫН!» 12:35 
«ЖҰЛДЫЗ LIVE». 13:40 «ОЙ-ТОЛҒАУ». 
14:30 «Іңкәр жүрек» Т\хс. 19:30 KAZNEWS 
20:05 «Үздік әндер» 21:00 «ДАРА ЖОЛ» 
22:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 KAZNEWS 0:40 
Драма «Ақпыз, сары, қарамыз...» 2:05 
«Үздік әндер» 3:00 Әнұран 

ХАБАР 
7:00 «Тамаша» 8:10 «Әсем әуен» 

8:40 «Ду-думан» 9:40 «Продвопрос» 
10:00 Дневник «Биле, Қазақстан!» 
10:15 Кино. «Остров сокровищ» 13:05 
Т\х. «Ақылдың кілті. Өмірдастан» 14:50 
«Жанды дауыс» 16:30 Реалити шоу 
«Экспедиция 25» 17:00 Документаль-
ный цикл «Истории чемпионов» 17:30 
Вечер профессионального бокса. 21:00 
«7 күн» 22:00 Мегахит. «Такси 4» 23:30 

Т\х «Әселдің құрбы-құрдастары» 1:20 
«Қазақстан театры» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 7:50 «ВЕРО-
НИКА МАРС» Т\Х 8:35 «П@УТINA» 9:00 
«СМАК» 9:40 Кино «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «112. НЕ-
ДЕЛЯ» 12:25 «ВЕРОНИКА МАРС» Т\Х 
13:25 «ТОЙ БАЗАР» 14:25 «П@УТINA+» 
15:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 16:00 
Кино «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 21:00 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 22:15 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 23:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
Т\Х 0:00 Кино «ДУХLESS 2» 2:20 «112. 
НЕДЕЛЯ» 2:40 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 3:40 
«МАРЬИНА РОЩА» Т\Х

РОССИЯ 1 
03.50 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью» 05.45 «Диалоги о животных» 
06.40, 10.20, 13.20 Вести-Москва 07.00, 
10.00, 13.00 Вести 07.10 Россия. Мест-
ное время. (12+) 08.15 «Сто к одному» 
09.05 «Личное. Иван Краско». (12+) 10.30 
«Смеяться разрешается» 13.30 Х/ф «Ты 
заплатишь за все» 17.00 «Субботний 
вечер» 19.00 Вести в субботу 20.00 Х/ф 
«Любовь как стихийное бедствие» 23.55 
Х/ф «Девушка в приличную семью» 02.00 
Т/с «Марш Турецкого-3» 

ЖЕКСЕНБІ, 25 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:40 
Концерт 7:30 «Көңілашар» 9:00 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ» 11:15 «БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». 
12:00 «Сәлем, Қазақстан!» 13:25 «Әзіл 
әлемі» 14:00 «Іңкәр жүрек» Т\х. 17:30 «АЛ-
МАТЫ - ҒАСЫРЛАР КУӘСІ». 18:00 АЛ-
МАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ МЫҢЖЫЛДЫҒЫНА 
АРНАЛҒАН МЕРЕКЕЛІК ГАЛА-КОНЦЕРТ. 
20:00 «АПТА KZ» 21:00 «МУЗАРТ» 
Концерт. 23:50 «СЕРПІЛІС» 0:35 «Ой-
толғау». 1:25 Абдолла Қарсақбаевқа 
90 жыл. Нұрмұхан Жантөрин, Бибігүл 
Тайкенова, Бекболат Османходжаев, 

Марат Қойшыбеков «Балалық шақтың 
кермек дәмі» отбасылық фильмінде 2:30 
Концерт 3:15 Әнұран 

ХАБАР 
7:00 «Тамаша» 8:10 «Айбын» 8:35 

«Ас арқау» 9:00 «ТВ Бинго» 10:00 «Қызық 
times» 11:05 М/с «Щенячий патруль» 
11:35 «Кино. «Джунгли зовут! В поис-
ках Марсупилами» 13:25 Т\х. «Ақылдың 
кілті. Өмірдастан» 15:15 «Бенефис-шоу» 
16:30 Реалити шоу «Экспедиция 25» 
17:00 «Компромат» 17:45 Концерт. 19:25 
«Биле, Қазақстан!» 21:00 «7 күн» 22:00 
Концерт. 23:10 Мегахит. «Ты не ты» 
0:50 Т\х «Әселдің құрбы-құрдастары» 
2:40 «Әсем әуен» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 7:50 «ВЕРО-
НИКА МАРС» Т\Х 8:20 «П@УТINA» 8:45 
«ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРО-
ВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО». 10:55 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 12:00 «БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 
12:45 «ВЕРОНИКА МАРС» Т\Х 13:45 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 15:00 «ЕРАЛАШ» 
15:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 
16:30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 20:00 «АНАЛИ-
ТИКА» 21:00 «П@УТINA+» 22:00 «ТОЙ 
БАЗАР» 23:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 
0:00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: ЛА-
РИСА ДОЛИНА» 2:10 «П@УТINA+» 2:55 
«МАРЬИНА РОЩА» Т\Х 4:25 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ» 

РОССИЯ 1 
04.00 Х/ф «Своя чужая сестра» 

06.00 Мульт утро. «Маша и медведь» 
06.30 «Сам себе режиссер» 07.20, 
02.40 «Смехопанорама» 07.50 «Утрен-
няя почта» 08.30 «Сто к одному» 09.20 
Вести-Москва 10.00, 13.00 Вести 10.20 
Концерт 13.20 Х/ф «Останьтесь на-
всегда» 17.00 «Удивительные люди» 
19.00 Вести недели 21.00 «Воскресный 
вечер». (12+) 23.30 «Севморпуть. Дорога 
во льдах». (12+) 01.25 Т/с «Без следа» 
03.10 «Комната смеха» 
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Терроризм актісі қатерінің туындауы туралы халықты 
ақпараттандыру мақсатында, террористік қауіптіліктің 

бірқалыпты («сары»), жоғары («қызғылт») және шекті («қызыл») 
деңгейлері орнатылуы мүмкін.
Бірқалыпты деңгейде келесі іс-әрекеттер ұсынылады:
Қоғамдық орындарда болған кезде айналадағылардың әрекеттерінің 

оғаштығына және сыртқы түріне, иесіз күдікті заттар мен автокөліктерге на-
зар аудару.
Барлық күдікті жағдайлар жөнінде құқық қорғау органдарына хабарлау.
Полиция тарапынан белсенді көңілге түсіністік білдіріп, оларға көмек 

көрсету.
Күдікті заттарды уақытша сақтау және тасымалдау үшін қабылдамау.
Күдікті заттарға жақындауға, қозғалтуға және ашуға тыйым салынады.
Жанұядағы кәрілер мен балаларға барлық табылған иесіз заттар олардың 

өміріне қауіп төндіретіндігін түсіндіру.
Облыс аймағында орын алған оқиғалар жөнінде хабардар болу.
Жоғары деңгейде ұсынылады:
Халық шоғырланатын орындарға баруды шектеу.
Полиция қызметкерлерінің талабы бойынша жеке куәлікті немесе басқа да 

құжаттарды ұсыну.
Қоғамдық ғимараттарда болғанда өрт кезінде қолданатын қосалқы шығу 

есіктерінің және көрсеткіштердің орналасуына көңіл аудару.
Тұрғын үйлердің маңындағы бейтаныс адамдар мен автокөліктерге көңіл 

аудару.
Аса пішінді заттарды өзімен бірге тасымалдаудан бас тарту.
Жанұя мүшелерімен төтенше жағдай туындағанда іс-әрекеттер жоспарын 

талқылау.
Шекті деңгейде бірқалыпты және жоғары деңгейлерде атқарылатын іс-

әрекеттерден басқа ұсыналады:
Тұрып жатқан үйдің тұрғындарының кезекшілігін ұйымдастыру, бөтен адамдар 

мен автокөліктердің пайда болуына көңіл бөлу.
Террористік қауіптіліктің деңгейі орнатылған аудандарға жол жүруді кейінге 

ауыстыру.
Эвакуацияға дайындалу.
Терроризм актісі жасалған орында дүрбелеңдікке берілмеу, қызығушылық 

танытпау, бейне және фото түсірілім жүргізбеу.
Теледидар немесе радиоқабылдағышты үнемі қосылған күйі ұстау.
Терроризм актісінің қауіпі жөнінде жалған ақпаратты таратпау.

Тұрғындарға жадынамаТұрғындарға жадынама

Құрметті аудан тұрғындары, 
Сіздерге «Халық денсаулығы және 

денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Қазақстан Республикасының 2009 
жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 
58-бабына сәйкес ішкі бақылау және  
науқастарды қолдау Қызметінің жұмыс 
істеуі туралы «Айыртау ОАА» ШЖҚ 
КМК мәлімдейді.
Медициналық көмек көрсету тәртібінің 

бұзылу фактілерін анықтау науқастарды 
қолдау қызметінің бір функциясы болып 
табылады. 
Сондықтан Сіз науқастарды қолдау 

Қызметіне барлық негізде жолыға ала-
сыз, егер:

-медициналық көмек көрсету сапасы-

Маман түсініктемесі
НАУҚАСТАРДЫ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІНАУҚАСТАРДЫ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ

на көңіліңіз толмаса;
-кепілдендірілген көлемді тегін 

медициналық көмек көрсету шеңберінде 
көрсетілетін медициналық қызметке 
медициналық қызметкерлер ақшалай 
қаражат бопсалаушылық фактісіне тап 
болсаңыз;

-медициналық көмек көрсету сапа-
сы мен тәртібіне байланысты басқа 
мәселелер туындаған жағдайда.
Ашықтық және әділдік қағидасын 

сақтау үшін тек Сіздің қатысуыңызбен 
және арнайы өкілетті комиссиямен Сіздің 
өтінішіңіз қарастырылады.
Ішкі бақылау және науқастарды 

қолдау Қызметіне Сіз 11 кабинетке 20-
506 телефоны бойынша бас дәрігердің 

медициналық қызметі сапасы жөніндегі 
орынбасары Раушан Шәріпқызы 
Шакишеваға немесе емханаға ішіндегі 
есік алдында орналасқан өтініштерге 
арналған Жәшікке (ұялы телефон және 
үй телефоны, мекен-жайы) байланыс 
телефондары және (тегі, аты-жөні) Сіздің 
толық атыңызды көрсетіп, өзіңіздің жаз-
баша өтінішіңізді қалдыра аласыз.
Науқастарды қолдау қызметі Сіздің 

өтінішіңізді қарастыру нәтижесі бойынша 
ақпаратты Сізге бес күнтізбелік күннен 
кешіктірмей және мүмкіндігінше  қысқа 
мерзімде қарастырады.

Раушан ШАКИШЕВА, 
ішкі бақылау және науқастарды 
қолдау қызметінің төрайымы. 

«ҚАУЫРТ ЖЕЛІ»«ҚАУЫРТ ЖЕЛІ»
110110

- егер сізге терроризм актілерін дайындау, қаржыландыру және 
ұйымдастыру туралы;

-  радикалды көзқарастағы дәстүрлі емес діни ағымдарды жақтаушыларды 
жалдау, қаруландыру, оқыту фактілері туралы;

- терроризм және діни экстремизм идеологиясын насихаттау және тарату 
туралы мәлім болса

ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру әрекетін 
енгізу кезінде Мемлекеттік өз құқығын сақтай отыра азамат-

тарды тегін медициналық көмектің кепілдік көлемін көрсетуді 
қамтамасыз етеді. 
Медициналық қызмет екі пакеттен - «Бірінші -миниалды базалық пакет», 

мемлекетпен ұсынылатын барлық елдің азаматтары үшін қоса беріледі: 
жедел жәрдем және санитарлық авиация;  әлеуметтік-маңызды ауру-

Денсаулық
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУМЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ

лар кезінде медициналық жәрдем, 
оның ішінде АИТВ-жұқтырғандар 
мен ЖИТС аурулар және щұғыл 
жағдайларда; профилактикалық 
екпелер ;  амбулаторлық-дәрі-
дәрмектерді қамтамасыз ету мен 
амбулаторлық-емханалық көмек 
(2020 жылға дейін).

Татьяна САЙКИНА,
ЖИТС облыстық орталығының 

дәрігер-әдіскері.

Оспанов Нұрбай Придонұлы - ветеринария бөлімінің басшысы, әр сейсенбі 
күні сайын, сағат 16.00-ден 18.00-ге дейін.
Мекен жайы: Саумалкөл селосы, Сыздықов көшесі, 4 үй. Телефон 22-767.
Чепелева Татьяна Ивановна - ветеринария бөлімі басшысының орынба-

сары, әр сәрсенбі күні сайын, сағат 16.00-ден 18.00-ге дейін.
Мекен жайы: Саумалкөл селосы, Сыздықовкөшесі, 4 үй. Телефон 22-936.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Айыртау ауданы бойынша  ветеринария бөлімінде 21-767 сенім теле-

фоны жұмыс істейді. Сенім телефоны арқылы сіздер қызметшілер мен 
лауазымды тұлғалар тарапынан жіберілген құқықбұзушылықтарды хабар-
лай аласыздар. Қоңырау шалыңыздар, сіздердің хабарландыруларыңыз 
бей-жай қалмайды. 

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің бөлім басшысының және 
орынбасарының азаматтарды жеке мәселелері

 бойынша қабылдау кестесі

«Әйел - деген әдемі ғой әдемі», - 
деп ақиық ақын Мұқағали Мақатаев 
жырлағандай, өне бойына қазақ әйеліне 
тән әдемілікті сыйдыра білген жанның бірі - 
Сарыөзек ауылының тумасы, қазіргі кезде 
Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның Но-
воишим ауылында тұратын қарындасым, 
қайын сіңілім және тәтеміз Молдағұлова 
(Қабдолова) Гауһар Дәулетқызын 70 
жасқа толу мерейтойымен құттықтаймыз!
Отбасымен қатар ағайын-туғанның 

бәріне бірдей көлеңкесін түсіріп жүретін 
аяулы ардақтымыздың деніне саулық, от-
басына амандық тілей отырып, Жаратқан 
иеміз Сізге ұзақ ғұмыр, отбасы бақытын, 

баларыңыз бен немерелеріңіздің қызық-қуанышына тоймай 
әрдайым ақылшы болып жүре беріңіз! Қашан да үлкенге құрмет, 
кішіге ізет көрсетуден танбайтын мерейтой иесіне кіршіксіз таза 
көңілмен, аппақ адал пейілмен, жасыңыз жүзге, құшағыңыз гүлге 
толсын дейміз!
Құтты болсын, осы келген жасыңыз, 
Қуат беріп жүзден әрі асыңыз!
Бұл өмірдің қызығына кенеліп,
Қуаныштан көл-көсір боп тасыңыз!
Асыл ана, ұзақ жансын түтінің,
Біз арнаймыз ыстық жүрек лүпілін!
«Әжелеген» ақ тілекпен аймалап,
Еркелейді немерелер - үкілің.
Алғы күннен күтер әркім жақсы үміт,
Келе берсін Сізге ылғи бақ күліп!
Шаттықпенен көріп таңның арайын,
Жаратушы төксін игі жақсылық!
Ақ тілекпен: аға-жеңгең Кенжебай-Ақлима, Қожақовтар 

әулеті.

Қазақ халқы азаматын ұлықтаған, 
сол азаматының азаматтық ісін 
ұмытпаған текті халық емес пе. 
Қанымызда бар тектіліктің көрінісін 
адалдық атты асқақ қасиетті 
ананың ақ сүтімен бойына дарытқан 
азаматтарымыздың іс-әрекетінен, 
бітім-болмысынан таба алатыны-
мыз қандай жақсы. Қым-қуыт мына 
заманда адалдығы мен адамдығын 
жоғалтпай, артында қалған 
жұртына маңдайдан тиген соққыдай 

әсер етіп, аһ ұрған жүректерді жылатып, құйрықты 
жұлдыздай ағып түскен боздақтар қаншама?
Солардың бірі – жерлесіміз Дастан Сақтағанов. Ол 

2015 жылы маусымда кезекті әскери жаттығулар 
кезінде қарулас жолдасын құтқарамын деп, өзі 
қапияда қазаға ұшыраған еді.

Естеріңізде болса, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
Жарлығымен Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
Құрлық әскерлері Бас қолбасшы басқармасы штабының 
офицері, полковник Жәнібек Шәріпов ІІІ Дәрежелі «Айбын» 
орденін Дастанның ата-анасына табыс еткен болатын.
Осы орайда бейбіт күннің батыры болған Дастан 

Сақтағановты еске алу мақсатында Карасевка ауылында 
шағын футболдан турнир өткізілген болатын. 

Тағзым
ДАСТАННЫҢ ДАСТАН ЕРЛІГІ...

Турнирде сөз алған ауданның дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің басшысы Рүстем Дәулетов пен ауданның 
қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің бастығы Нұрлан 
Әубәкіров Дастанның жас та болса, әскери саладағы жеткен 
жетістіктеріне тоқталып өтіп, алға мақсат қоя білетін және 
оған жете білетін қажырлы азамат екендігін, оның ерлігі 
қазақ әскерінің әрбір сарбазына үлгі екендігін тебіреніспен 
жеткізді.
Сонымен қатар, сағыныштан жүректері сыздаған 

Дастанның ата-анасы Жасауи Шайхиденұлы мен Гүлнәр 
Шұғайқызы да осы турнирге қатысып, ұйымдастырушылар 
мен қатысушыларға ризашылықтарын білдірді.
Аталмыш турнирге барлығы 10 команда қатысып, олар 

тартысты, өрнекті ойын түрін көрсетті.
Нәтижесінде 3 орынды Дастанның жерлестері – 

карасевкалықтар қанағат тұтса, 2 орын Володар ауылдық 
округінің командасына бұйырды. Ал жүлделі бірінші орын 
Көкшетау қаласы командасының қанжығасына байланды. 

Жеңімпаз команда мен жүлдегер командаларға ақшалай 
сыйлық та тарту етілді.
Турнирдің демеушісі Дастанның сыңары Аслан 

Сақтағанов.
Қысқа ғана ғұмыры жеңіс пен табандыққа толы Дастан 

ұлдың ерлігі кейінгі бауырларына елжандылықтың үлгісі 
болсын дейміз.

Өз хабарымыз.


