
 Аудандық қоғамдық-саяси газет

¹1
(923)

Бейсенбі, 7 қаңтар 2016 жыл 

Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Айыртау ауданы әкімдігінің 2015 жылдың 29 желтоқсанындағы № 456 
қаулысына сәйкес 2016 жылдың 14 қаңтарынан бастап ауыл ішіндегі 
№ 1 және № 5 бағыттағы автобустарда жолақы құнына жаңа тарифтер 
енгізіледі. Саумалкөл ауылы бойынша – 60 теңге, Саумалкөл ауылынан 
тысқары және Новоукраинка ауылына дейін – 100 теңге. 

Аудан тұрғындарының назарына!Аудан тұрғындарының назарына!

Жаңа жыл - әрбір адамның тағдырына жаңа 
белесті бағындыруға, сарқылмас табыстар мен 

толағай жетістіктерге жетуге жетелейтін мереке. 

Осы Жаңа жыл мерекесі қарсаңында, желтоқсанның 30-ы 
күні аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының төрағасы  Ағзам Тастеміров Саумалкөл 
ауылындағы ІІ топтағы мүгедек бала Виктория Пичугинаны 
Жаңа жылымен құттықтап, оған жұмсақ ойыншық пен тәттіге 
толы Жаңа жылдық сыйлық тарту етті.
Сонан соң аудан басшысы Ұлы Отан соғысының ардагері 

Қойшы Бейсембаевтың үйіне де арнайы ат басын бұрып, 
Жеңіс жауынгерін айтулы Жаңа жыл мерекесімен құттықтап, 
мерекелік себетін тарту етті. Келесіде мүгедек бала Милана 
Корнева да ауданның бірінші басшысының назарынан тыс 
қалмады. Ағзам Ахметжанұлы Шағын ауданда тұратын 
Милананы да балалардың асыға күтетін Жаңа жылымен 
құттықтап, жұмсақ ойыншық пен тәтті сыйлығын үлестірді.
Осы күні аудан басшысы ардагер ұстаз, көп балалы ана, 

«Күміс алқа» иегері Зияш Өмірзақованың да үйінде болып, 
ардақты Батыр ананы Жаңа жылымен құттықтады. 
Зияш Мәкенқызы 1938 жылы дүниеге келіп, Шолақөзек 

ауылында мұғалім болып қызмет істеген. Отбасында 
алты бала тәрбиелеп, қазіргі уақытта кіші ұлы Батыржан 
Арапұлының қолында тұрады. Балаларынан немере мен 

Мереке қарсаңында
ЖАҢА ЖЫЛМЕН ҚҰТТЫҚТАДЫЖАҢА ЖЫЛМЕН ҚҰТТЫҚТАДЫ

шөберелер сүйген бақытты ана. Мереке күнімен құттықтай 
келген Ағзам Ахметжанұлын құшақ жая қуана қарсы алып, 
алдыңғы буын өкілдеріне деген шынайы қамқорлықтары 

үшін алғысын жеткізіп жатты. Аудан басшысы көп балалы 
ананы Жаңа жылымен құттықтап, отбасына береке бірлік, 
балалары мен немерелерінің және шөберелерінің қызығын 
көруге және ұзақ ғұмыр тілеп, жаңажылдық сый-сияпатын 
да сыйлады. 
Сапарының соңында аудан әкімі Ұлы Отан соғысының 

ардагері Константин Кубракты да Жаңа жыл мерекесімен 
құттықтап, арнайы жаңажылдық азық-түлік себетін сый-
лады. 
Осы күні аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы 

Армия Әбілқайыров Елецкий ауылдық округіндегі Ұлы 
Отан соғысының ардагерлері Николай Ивановский мен 
Александр Грековтарды, ал ауданның жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Ерлан 
Қазбеков Казанка ауылдық округіне қарасты Николо-
Борлық ауылындағы Ұлы Отан соғысының ардагерлері 
Ескендір Кәрімов пен Николай Лыткиндерді аудан бас-
шысы атынан Жаңа жылдарымен құттықтап, арнайы 
сыйлықтарын табыстады.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор. 

Жаңа жыл – жаңалық пен жаңа лептің иесі. Жаңа жылдың 
алғашқы күнінде, яғни 1 қаңтарда аудан әкімі, «Нұр Отан» пар-

тиясы аудандық филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров ба-
лалар бөліміндегі балалар мен жас босанған аналарды құттықтау 
мақсатында орталық аудандық ауруханада болды.

Аяз ата мен Ақшақарды жанына ерткен аудан басшысы осынау Жаңа жыл 
мерекесінде ана бақытына ие болған жас аналарды құттықтады. Ілияшев, Гу-
щин, Нұрмағамбетовтер әулетінде қыз балалар дүние есігін ашты. Аналарға 
гүлдер мен жұмсақ ойыншықтар табыс етілді. Бұдан кейін мерекелік демалыс 
күндері де босану бөлімшесінде іңгәлап тағы бір қыз бала өмірге келді. Қазіргі 
таңда, ауданымызда бала туу көрсеткіші жоғарылағандығы көңіл қуантады. 
Нәрестелер мен олардың отбасына денсаулық пен жақсылықтар тілейміз.
Мерекелік тосын сый мұнымен біткен жоқ, бұл қуанышқа балалар бөлімінде 

жатқан жеті бүлдіршініміз куә болды. Оларға іші тәттіге толы жаңажылдық 
сыйлықтар табыс етілді. Сонымен бірге, екі қызымыз Аяз ата мен келген 
қонақтарға өлең жолдарын  айтып берді. 
Осындай жылы жүздесулер мен әсерлі тосын сыйлар кішкентай 

балдырғандардың есінде мәңгіге сақталып, олардың сауығуына себепші 
болары сөзсіз.

Ирина БУРКОВСКАЯ.
Суретті түсірген автор.

Аударған Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Мереке мезеті
Жаңа өмірдің бастауыЖаңа өмірдің бастауы

Желтоқсанның 29-ы күні аудандық Мәдениет үйінде 
аудандық Ардагерлер кеңесінің Жаңа жылдық шырша 
мерекесі болып өтті. 
Мерекелік кешке «Нұр Отан» партиясы аудандық 

филиалының төрағасы, аудан әкімі Ағзам Тастеміров 
пен аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Ар-
мия Әбілқайыров және кеш қонағы Ерлан Садықов 
қатысты.

Аудан басшысы құттықтауында «Осында жиналған 
барша ардагерлерді шын жүректен Жаңа жыл мерекесімен 
құттықтаймын! Жаңа жыл баршаңызға тек жақсылық 
әкелсін! Көңілдеріңіз көлдей шалқып, күш-қуаттарыңыз 

Ардагерлер ұйымдастырған мерекеАрдагерлер ұйымдастырған мереке
арта берсін! 2015 жылы ауданымызда өткен мәдени іс-
шараларға белсене араласып, шын жанашыр жандар 
екендеріңізді көрсеттіңіздер. Мұның барлығы жастарға үлгі 
болуға тұрарлық. Сондықтан да, Сіздерге зор алғысымды 
білдіремін. 2016 жылы Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы. 
Осы мешін жылы елімізге тек құт-береке, молшылық, 
тыныштық алып келсін! Жаңа жылда еліміздің алға 
қойған жаңа арман-мақсаттары орындалуға жазсын! 

Құрметті ардагерлер, Сіздерге шат-
шадыман көңіл-күй, отбасыларыңызға 
амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. 
Ортамызды толтырып қашанда аман 
жүріңіздер!», – деген жүрекжарды 
тілегін жеткізді.
Армия Әбілқайырұлы: «Еліміз, 

жұртымыз аман болсын, жастарымыз 
да, қарттарымыз да аман болсын! 2015 
жылы көптеген жетістіктерге жеттік, 
алдағы жылда да алар асуларымыз көп 
болсын. Аман болайық!»,  – деді.
Аяз ата мен Ақшақар келіп, шыр-

шаны жағып, ардагерлердің өнерін 
тамашалап, сыйлықтар үлестірді. 
Шыршаны айнала ән айтып, би би-
леген ардагерлеріміздің көңілдері 
көтеріңкі болды. Мерекелік кештің 
жалғасы түрлі ойындарға, ән мен биге 
ұласты. Бұл күні би билемеген, ойынға 
қатыспаған жандар болмады. Сонымен 
қоса, түрлі жан-жануардың бейнесінде 
киінген ардагерлер де кешке ерек-
ше дайындалғандары үшін арнайы 
сыйлықтармен марапатталды.

1 орын – «Әтеш» бейнесіне, 2 орын – 
«Жалмауыз кемпірге», 3 орынды – үш 
«Маймыл» бөлісіп алды. Орын алмаған 

костюм иелеріне де Жаңа жыл кешінен естелік сыйлықтар 
табыс етілді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суретті түсірген автор.

Дәл Жаңа жыл күні орталық алаңда ойнақы әуеннің 
ырғағымен мерекені қарсы алуға арналған кешке ауа райының 

тым қытымырлығына қарамастан, аудан тұрғындары көптеп жи-
налды.
Кеште аудан әкімі Ағзам Тастеміров аудан тұрғындарын құттықтап, 

өткен жылдың жетістіктері мен сәттіліктеріне тоқтала келе, жаңа Мешін 
жылы барша қазақстандықтарға тек құт-береке алып келіп, әр шаңырақта 
амандық болсын деген ізгі тілегін жолдады.
Сондай-ақ, кештің басты нөмірі Жаңа жылдық отшашу болды. Ауызбен ай-

тып, құлақпен естігенше, көзбен көрген артық дегендей, сақырлаған сары аяз 
да отшашуды көруге алаңға келген үлкен-кішіге тосқауыл бола алмады.
Осылайша, Мешін жылы да ортамызға еніп, төрге озды. «Ескі жыл - есірке, 

Жаңа жыл - жарылқа» дегендей, барша қазақстандықтың келер Жаңа жыл-
дан үміті зор. Өткен жыл еліміз үшін тек қуанышымен, елеулі оқиғаларымен, 
тарихи тағылымымен есте қалса, келер жылымыздан да тек игіліктер көруге 
нәсіп етсін.
Жаңа жыл - армандардың орындалатын шағы. Дәл осы күні ауданымыздың 

әрбір азаматы, әрбір шаңырақ өздерінің арман-мұраттарына жетіп, тек 
қуаныштың куәсі болып, алға ұмтыла берсін. Еліміздің ынтымағы арта 
түсіп, береке-бірлігіміз нығая берсін. Осы жылы, осы күні дүние есігін ашқан 
періштелерімізге алдағы жылы да тек жақсылықтар ілессін.
Жаңа жылға тілегіміз бен Жаңа жылдан тілеріміз тек қана жақсылық, 

тыныштық, ынтымағымызды берік етіп, өткен жылдың жақсылығын 
жалғастырып, тыныштығын тұрақты, сәттілігін серік етіп, ынтымағымызға 
ырыс құйсын дейміз.
Жаңа жыл - ақ арман мен тілектерді орындасын!
Жаңа жыл еліміз үшін жақсылықтың бастауы болсын!

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Жаңа 2016 жыл!
Жаңа жыл келді, жаңа күн!Жаңа жыл келді, жаңа күн!

ы
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Айыртау таѕы2 7 қаңтар 2016 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

2016 жылдың қаңтар айында «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының Қоғамдық қабылдау бөлмесінде азаматтарды қабылдау кестесі
Реттік 
№

Күні Қабылдау-
шының Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша
 лауазымы

1 06.01. 2016 ж. Досымбе-
ков Құрал 

Досымбайұлы

Аудан әкімінің орынбасары, «Нұр отан» 
партиясының мүшесі (келісім бойынша)

2 08.01. 2016 ж. Тлеубаева 
Раушан 

Райымжанқызы

№8 сайлау округінен аудандық 
мәслихаттың депутаты, аудандық 
мәслихаттың хатшысы (келісім бойынша)

3 13.01. 2016 ж. Тастеміров 
Ағзам

 Ахметжанұлы

«Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының төрағасы, аудан әкімі

4 15.01. 2016 ж. Ахметжанов 
Болат 

Қадырұлы

«Нұр Отан» партиясы АФ-ның сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жөніндегі Қоғамдық 
Кеңесінің мүшесі, «Нұр Отан» партиясы 
АФ-ы төрағасының  бірінші орынбасары 
(келісім бойынша)

5 20.01. 2016 ж. Есенғалиев 
Сырымбет 
Қайрошұлы

«Баянтай» ЖШС-нің директоры, №1  
сайлау округінен аудандық мәслихаттың 
депутаты (келісім бойынша)  

6 22.01. 2016 ж. Молдахметов
 Саят

 Ғазизұлы

Аудандық орталық аураханның бас 
дәрігері, «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
АФ-ның сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жөніндегі Қоғамдық Кеңесі төрағасының 
орынбасары (келісім бойынша) 

7 27.01. 2016 ж. Жанахметов 
Берік 

Темешұлы 

 «Қазпошта» АҚҚ аудандық пошта торабы 
байланысының бастығы, «Нұр Отан» 
партиясынан аудандық мәслихаттың 
депутаты  (келісім бойынша)

8 29.01. 2016 ж. Мантариди 
Василий 

Анатольевич

Константиновка ОМ-нің директоры, №2  
сайлау округінен облыстық мәслихаттың 
депутаты (келісім бойынша)  

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын  сәрсенбі және жұма күндері 
15.00-19.00 сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: 
Саумалкөл селосы, Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат). 
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 22-722, 79-062. 

2016 жылдың қаңтар айында «Нұр Отан» партиясы Айыртау аумақтық 
филиалының сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің 

мүшелерімен азаматтарды қабылдау кестесі
Реттік 
№

Күні Қабылдаушының 
Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазымы

1 06. 01. 2016 ж. Молдахметов
 Саят

 Ғазизұлы 

Аудандық орталық аураханның бас 
дәрігері, «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
АФ-ның сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жөніндегі Қоғамдық Кеңесі төрағасының 
орынбасары (келісім бойынша) 

2 13.01. 2016 ж. Ахметжанов 
Болат 

Қадырұлы

«Нұр Отан» партиясы АФ-ның сыбай-
лас жемқорлықпен күрес жөніндегі 
Қоғамдық Кеңесінің мүшесі, «Нұр 
Отан» партиясының АФ төрағасының  
бірінші орынбасары

3 20.01. 2016 ж. Тұралинов 
Мырзабай 
Шәріпұлы 

№1 Саумалкөл ОМ-нің директоры, 
партиялық бақылау комиссиясының 
төрағасы, «Нұр Отан» партиясы Айыр-
тау АФ Саяси кеңесінің Бюро мүшесі 
(келісім бойынша)  

4 27.01. 2016 ж. Гладкий 
Александр 

Владимирович

«Гладкий» ЖК басшысы, депутаттық 
фракция басшысының орынбасары, №5 
сайлау округінен аудандық мәслихаттың 
депутаты (келісім бойынша)

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын сәрсенбі күндері 15.00-19.00 
сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: Саумалкөл селосы, 
Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат).
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 22-722, 79-062. 

№ 1 кесте

Мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақы

Мүгедектік категория топ
1.01.2015 ж. ба-
стап мөлшері

1.01.2016 ж. ба-
стап мөлшері Ұлғаюы

КД теңгемен КД теңгемен
Жалпы сырқаттағы мүгедектер, сондай-ақ бақытсыз 
жағдайда ІІД қызметкерлері мен әскери қызметкерлер

1 топ 1,42 30337 1,78 40690 10353
2 топ 1,11 23715 1,39 31775 8060
3 топ 0,78 16664 0,98 22402 5738

16 жасқа дейінгі мүгедек балалар  1,05 22433 1,31 29946 7513
Бала шағынан мүгедектер, 16-дан 18 жасқа дейінгі мүгедек 
балалар 

1 топ 1,42 30337 1,78 40690 10353
2 топ 1,15 24569 1,45 33146 8577
3 топ 0,91 19442 1,14 26060 6618

Жедел қызмет әскери қызметкерлері, ядролық апат жою-
шылары, экологиялық әсері салдарынан мүгедектері

1 топ 1,69 36106 2,11 48233 12127
2 топ 1,36 29056 1,7 38861 9805
3 топ 1,05 22433 1,31 29946 7513

Қызметтік борышын атқару кезінде мүгедектігін алған 
әскери қызметкерлері және ІІД қызметкерлері

1 топ 2,19 46788 2,74 62634 15846
2 топ 1,56 33328 1,95 44576 11248
3 топ 1,05 22433 1,31 29946 7513

№ 2 кесте

Еңбекке жарамсыз отбасы мүшелерінің 
саны

Бір отбасы мүшесіне 
(КД-нен)

01.01.2015 ж. 
мөлшері.

01.01.2016 ж. 
мөлшері Ұлғаюы

КД теңгемен КД теңгемен
1 еңбекке жарамсыз отбасы мүшесімен КД-нен 0,66-дан 0,69 14742 0,86 19659 4917
2 еңбекке жарамсыз отбасы мүшесімен КД-нен 0,57-ден 1,19 25424 1,49 34060 8636
3 еңбекке жарамсыз отбасы мүшесімен КД-нен 0,47-ден 1,48 31619 1,85 42289 10670
4 еңбекке жарамсыз отбасы мүшесімен КД-нен 0,38-ден 1,57 33542 1,96 44804 11262
5 еңбекке жарамсыз отбасы мүшесімен КД-нен 0,31-ден 1,62 34610 2,03 46404 11794
6 немесе одан да көп еңбекке жарамсыз 
отбасы мүшесімен КД-нен 0,27-ден 1,69 36106 2,11 48233 12127
Панасыз жетім (әрбір балаға), осы 
отбасының басқа мүшелеріне

0,94-тен                     
0,43-тен

0,94-тен  
0,43-тен

20083  
9187

1,18  
0,54

26974   
12344

6891               
3157

№ 3  кесте

Жәрдемақы атауы
01.01.2015 ж. 
мөлшері.

01.01.2016 ж. 
мөлшері Ұлғаюы

КД теңгемен КД теңгемен
Жасы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы 0,52 11110 0,52 11887 777

№ 4 кесте
Мемлекеттік арнайы жәрдемақы (№1, №2 тізім бойынша)

Жәрдемақы атауы
01.01.2015 ж. 
мөлшері.

01.01.2016 ж. 
мөлшері Ұлғаюы 

КД теңгемен КД теңгемен
№1 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақы 9,42 18671 9,42 19980 1309
№2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақы 8,38 16610 8,38 17774 1164

№ 5 кесте

Бір жасына дейін бала күту бойынша жәрдемақы

Отбасында туу кезінде
01.01.2015 ж. мөлшері. 01.01.2016 ж. мөлшері

Ұлғаюы 
АЕК теңгемен АЕК теңгемен

Бірінші балаға 5,76 11 417 5,76 12 217 800
Екінші балаға 6,81 13 498 6,81 14 445 947
Үшінші балаға 7,85 15 559 7,85 16 650 1 091
Төрт немесе одан да көп балаға 8,9 17 640 8,9 18 877 1 237

№  6 кесте

Арнайы мемлекеттік жәрдемақы (таза жеңілдіктер орнына)

Жәрдемақы категориясының атауы
2015 ж. мөлшері 2016 ж. мөлшері

Ұлғаюы 
АЕК теңгемен АЕК теңгемен

Социалистік Еңбек Ері, үш дәрежелі Еңбек Даңқы 
орденінің иегері 9,6 19028 9,6 20 362 1 334

Кеңес Одағының Батыры, үш дәрежелі Даңқ 
орденінің иегері 138,63 274765 138,63 294 035 19 270

Ұлы Отан соғысы қатысушылары санынан 
Социалистік Еңбек Ері 74,65 147957 74,65 158 333 10 376

ҰОС қатысушылары 16 31712 16 33 936 2 224
ҰОС мүгедектері 16 31712 16 33 936 2 224
ҰОС қатысушыларына теңестірілген тұлғалар 6,19 12269 6,19 13 129 860
ҰОС мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар 7,55 14965 7,55 16 014 1 049
ҰОС қайтыс болған жауынгерлердің жесірлері 4,48 8880 4,48 9 503 623
Қайтыс болған жауынгерлердің отбасылары 4,59 9098 4,59 9 736 638
ҰОС қайтыс болған жауынгерлердің әйелдері 
(күйеулері) 2,56 5074 2,56 5 430 356

ҰОС жылдарында тылда жұмыс істегендер 2,13 4222 2,13 4 518 296
1988-1989 жж. ЧАЭС-да болған апаттың салдарын 
жоюға қатысқандар 2,13 4222 2,13 4 518 296

І және ІІ топ мүгедектері 1,49 2954 1,49 3 161 207
ІІІ топ мүгедектері 0,64 1269 0,64 1 358 89
16 жасқа дейінгі мүгедек балалар 0,96 1903 0,96 2 037 134
«Алтын» және «Күміс алқа» алқаларымен 
марапатталған көп балалы аналар 6,4 12685 6,4 13 575 890

4 немесе одан да көп кәмелетке толмаған көп ба-
лалы отбасылар 4,16 8246 4,16 8 824 578

Саяси қуғын-сүргін құрбандары 1,07 2121 1,07 2 270 149
ҚР еңбек сіңген дербес зейнеткерлер 1,07 2121 1,07 2 270 149
«Қазақстанның ғарышкер ұшқышы» атағына 
лайықты тұлғалар 138,63 274765 138,63 294 035 19 270

Б.СМАҒҰЛОВА, ЗТМО СҚОФ директоры.

2016 жылдың қаңтарынан бастап зейнетақы 
мен жәрдемақы мөлшері өзгерді

Асыраушысынан айырылу бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақы

Жасы бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақы 

2016 жылдың 1 қаңтардан ба-
стап ортақ (еңбектік) зейнетақы  
9% ұлғайды. Базалық зейнетақы 
мөлшері 11965 теңгені құрайтын бол-
ды.  Ең төменгі зейнетақы мөлшері 
25824 теңге. 
ҚРДСМ «Халықты әлеуметтік 

қорғау сауалы бойынша ҚР кейбір 
заңнамалық актілеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2015 
жылғы 26 қазандағы № 369-V Заңына 
сәйкес 2016 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап мүгедектігі бойынша, асы-
раушысынан айырылу бойынша 
және жасы бойынша мемлекеттік 

әлеуметтік жәрдемақылар 25 % 
ұлғайды. Мемлекеттік әлеуметтік 
ж ә р д е м а қ ы л а р  м ө л ш е р і 
күнкөрістің  ең  төменгі  деңгейі 
мөлшерінен алынған. Қазақстан 
Республикасының «2016-2018 ж.ж. 
республикалық бюджет туралы» 
2015 жылғы 30 қарашадағы № 426-V 
Заңына сәйкес күнкөрістің ең төменгі 
деңгейі 2015 жылмен салыстырсақ  
7 % ұлғайды және 22 859 теңгені 
құрайтын болды. 

2016 жылдың 01 қаңтарынан ба-
стап ең төменгі есептік көрсеткіштің 
мөлшері 2121 теңгені құрайды. 

Ең төменгі есептік көрсеткіштің 
мөлшерінен  арнайы мемлекеттік 
жәрдемақы мөлшері, бір жасқа 
дей і н г і  бала  к ү т у  бойынша 
жәрдемақы мөлшері, мемлекеттік 
арнайы жәрдемақы №1 және №2 
тізім бойынша саналатын болады.  
Бала туу біржолғы жәрдемақы 

66621 теңгені құрайтын болды. Төрт 
немесе одан да көп бала тууына 
біржолғы жәрдемақы 111035 теңге 
болды. 2016 жылдың қаңтарынан 
бастап мүгедек баланы асырап 
отырғандарға жәрдемақы мөлшері 
24002 теңгені құрайды. 

Олжабаева Мендігүл Олжабайқызы, № 3 сайлау округі, аудандық мәслихат, 
11 қаңтар.
Есенғалиев Сырымбет Қайрошұлы, № 1 сайлау округі, аудандық мәслихат,                     
14 қаңтар.
Сәлімжанов Кенжеболат Халелұлы, № 2 сайлау округі, аудандық мәслихат,              
18 қаңтар.
Жанахметов Берік Темешұлы, № 4 сайлау округі, аудандық мәслихат,               
 21 қаңтар.
Еременко Наталия Николаевна, № 11 сайлау округі, аудандық мәслихат,                
25 қаңтар.
Гладкий Александр Владимирович, № 5 сайлау округі, аудандық мәслихат,              
27 қаңтар.
Байғарин Алмас Манасұлы, № 13 сайлау округі, аудандық мәслихат, 
29 қаңтар.
Саумалкөл с. Ш.Уәлиханов көшесі, 44 
Анықтама телефоны: 21-902.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Ауданда мемлекеттік қызметкерлердің қызмет аясында жемқорлыққа қарсы 

күрес мақсатында және ҚР «Жемқорлыққа қарсы күрес» туралы Заңынын 
нәтижелі орындалуына байланысты Айыртау ауданы мәслихат аппаратында   
21-9-02 сенім телефоны орнатылған.
Қоңырау шалыңыздар, сіздердің хабарландыруларыңыз бей жай қалмайды.  

Қаңтар айына аудандық мәслихат хатшысының және 
депутаттарының азаматтарды қабылдау кестесі

(сағат 15-00 сағат 17-00  дейін)

Иә, әр адам жаңа жылды аса қуанышпен, бір – біріне жақсылық тілеп, 
дастарханды жайнатып, ерекше жаңалық  күте қарсы алады. 
Өткен қой жылы біздің бөбекжай – бақшамызғада өз жетістіктерімен есте қалып 

отыр. Атап айтсақ, ең басты жетістік 5 жылдық еңбектің қорытындысы болып 
табылатын мемлекеттік аттестациядан жақсы нәтижемен өтуі болып табылса, 
ұжым қызметкерлері мен тәрбиеленушілеріміздің  түрлі  аудандық, балабақшаішілік, 
республикалық байқауларға , іс – шараларға қатысып, жүлделі орындардан 
көрінуі. 

 Қой жылы  «Үркер» республикалық зияткерлік марафонында  6 тәрбиеленушіміз  
жеңімпаз атанып, диплом және сыйлықтармен марапатталса, жыл қорытындысы 
бойынша осы марафонның бас жүлдесі, яғни «Зияткер балабақша» кубогын жеңіп 
алды. Ал Золотова Анастасия есімді қызымыз «Үркер жұлдыздары» жинағына іріктеліп 
алынып отыр. Сонымен қатар желтоқсан айында өткен аудандық «Ең үздік мектепке 
дейінгі мекеме тәрбиешісі» байқауына қатысқан алдыңғы қатардан көрініп жүрген 
Кусаинова Әсель Анатольевна үздік атанып І дәрежелі дипломмен марапатталса, 
аудандық «Қысқы қиял» байқауына қатысқан тәрбиешілеріміз, бүлдіршіндеріміз 2,3 
орындардан көрінді.
Ал белсенділігімен, талантымен  көзге түсіп жүрген Мельничук О.И  аудандық фо-

румда «Ең үздік жас маман»  номинациясы бойынша марапатталды.
Балабақша- балалық шақтың баспалдағы. Балабақша баланың «жаңа  өмірге» 

деген алғашқы қадамы, яғни оның өмірге бейімделуі де отбасынан  кейін осы 
балабақшадан басталатыны туралы айтсақ, балабақша табалдырығында жүріп 
осындай жетістіктерге жетіп жүрген бүлдіршіндеріміз ертеңгі күні биік шыңдардан 
көрінері хақ.

«Бірлесе көтерген жүк жеңіл», демекші егер де отбасы, балабақша, мектеп, қоғам 
бірлесе бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарса, жаңа 2016 жылы, мешін жылы алар 
асуларымыз, бағындырар белестеріміз мол болары белгілі. 

Әсемгүл КӨПЕШОВА,                                             
«Родничок» ясли –бақшасының әдіскері. 

Балабақша өмірінен
Төрлет, Жаңа жыл!



Айыртау таѕы 37 қаңтар 2016 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

1. Жалпы ережелер
1. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 

ауданының шалғай елдi мекендерінде тұратын 
балаларды жалпы бiлiм беретiн мектептер-
ге тасымалдаудың осы Тәртібі (бұдан әрі – 
Тәртіп) «Автомобиль көлiгi туралы» Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі 
Заңының 14-бабы 3-тармағының 3-1) 
тармақшасына, Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігінде 2015 жылы 3 шілдеде № 
11550 тіркелген «Автомобиль көлігімен жолау-
шылар мен багажды тасымалдау қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы инве-
стиция және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 26 
наурыздағы № 349 бұйрығына сәйкес әзірленген 
және келесі негізгі ұғымдар пайдаланылады:

тасымалдаушы – меншiк құқығымен немесе 
өзге де заңды негiздерде автокөлiк құралдарына 
иелiк етуші, жолаушыларды, багажды, жүктердi 
немесе поштаны тасымалдауда ақыға немесе 
жалға қызметтер көрсететiн заңды немесе жеке 
тұлға; 

балаларды тасымалдау бойынша қызмет 
көрсетуге тапсырыс берушi (бұдан әрi - тапсырыс 
берушi) - балаларды арнайы тасымалдауды 
ұйымдастыруға жауапты жеке немесе заңды 
тұлғалар.

2. Тасымалдаушыларға және автокөлік 
құралдарына қойылатын талаптар

2. Балаларды тасымалдау осы Тәртіптің 
талаптарына сәйкес жабдықталған автобустар-
мен, шағын автобустармен және әрбір балаға 
отыратын жеке орын беріле отырып жүзеге 
асырылады.

3. Балаларды тасымалдау мына жағдайда 
ұйымдастырылады, егер:

aвтомобиль жолдарының өткiзу қабiлетi 
автобустардың тұрақты қозғалысын жүзеге 
асыруға мүмкiндiк берсе;

автомобиль жолдарының жай-күйi және 
оларды жайластыру жол қозғалысы қауiпсiздiгiнiң 
талаптарына сәйкес келсе.

  4. Балаларды тасымалдауға мына тасымал-
даушылар жiберiледi:

1) Қазақстан Республикасының автомобиль 
көлiгi туралы заңнамасына сәйкес бiлiктiлiгiн және 
кәсiби жарамдылығын растайтын құжаттары;

2) тасымалдаудың тиісті түрін жүзеге асыруға 
жарамды және техникалық регламенттердің та-
лаптарына сай келетін автокөлік құралдары бар 
тасымалдаушылар жіберіледі.

5. Балаларды тасымалдау үшiн мынадай 
жүргiзушiлерге рұқсат етiледi:

1) жасы жиырма бес жастан кем емес, тиiстi 
санаттағы жүргiзушi куәлiгi және жүргiзушiнiң бес 
жылдан кем емес жұмыс өтiлi бар;

2) автобустың жүргiзушiсi ретiнде кемiнде 
соңғы үш жыл үздiксiз жұмыс өтiлi бар;

3) соңғы жыл ішінде еңбек тәртібін және 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
13 қарашадағы «Жол жүрісі қағидаларын, Көлік 
құралдарын пайдалануға рұқсат беру жөніндегі 
негізгі ережелерді, көлігі арнайы жарық және ды-
быс сигналдарымен жабдықталуға және арнайы 
түстіграфикалық схемалар бойынша боялуға тиіс 
жедел және арнайы қызметтер тізбесін бекіту 
туралы» № 1196 Қаулысымен бекітілген Жол 
жүрісі қағидаларын өрескел бұзбаған. 

6. Балаларды тасымалдау үшiн бөлiнген 
автобустардың техникалық жай-күйi, техникалық 
қызмет көрсету өткiзудiң көлемдерi мен 
мерзiмдерi, жабдықтары «Автомобиль көлігі 
туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 13-бабының 23-10)- 
тармақшасына сәйкес автомобиль көлігі сала-
сында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті 
органменбекітілетін Автокөлік құралдарын 
техникалық пайдалану ережесімен белгіленген 
талаптарға жауап беруi тиiс.

Балаларды тасымалдауға арналған 
автобустардың кемiнде екi есiгiнiң және 
мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық 
қадағалау объектілерінің халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
нормативтік құқықтық актілерге, гигиеналық 
нормативтерге және (немесе) техникалық 
регламенттерге сәйкестігін (сәйкес еместігін) 
куәландыратын құжатының болуы, сондай-ақ 
мыналармен жабдықталуы тиіс:

1) автобустың алдында және артында орна-
тылуы тиiс «Балаларды тасымалдау» деген төрт 
бұрыш айыратын белгiмен;

2) сары түстi жылтыр шағын маягымен;
3) әрқайсысының сыйымдылығы кемiнде екi 

литр болатын оңай алынатын өрт сөндiргiштермен 
(бiреуi - жүргiзушiнiң кабинасында, басқасы - 
автобустың жолаушылар салонында);

4) екi алғашқы көмек дәрi қобдишаларымен 
(автомобильдi);

5) екi жылжуға қарсы тiректермен;
6) авариялық тоқтау белгiсiмен.
7. Балаларды тасымалдау кезiнде пайдала-

нылатын автобустарда, шағын автобустарда 
мыналар болуы тиiс:

1) ешқандай кедергiсiз ашылып, жабылатын 
жолаушылар салонының есiктерi мен авариялық 
люктер. Есiктерде өткiр немесе олардың бетiнен 
алыс тұрған шығыңқы жерлер болмауы тиiс;

2) жабық жай-күйде жүргiзушiнiң кабинасы мен 
жолаушы салонына жауын-шашынның түсуiн 
толық болдырмайтын төбе, авариялық люктер 
және терезелер;

3) бер iк  бек iт iлген  тұтқалар  және 
отырғыштар;

4) жолаушыларға арналған креслолардың 
отырғыштары мен арқалықтарының таза және 
жыртықсыз тыстары;

5) тегiс, шығыңқы жерлерi немесе бекiтiлмеген 
бөлшектерi жоқ баспалдақтары мен салонның 
еденi.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің  
2015 жылғы 27 қарашадағы №403 қаулысы

Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының шалғай елді 
мекендерінде тұратын балаларды жалпы білім беретін мектептерге 

тасымалдаудың сұлбасы мен тәртібін бекіту туралы
«Автомобиль көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі  

Заңының 14-бабы 3-тармағының 3-1) тармақшасына сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысы  
Айыртау ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қосымшаға сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының шалғай елді 
мекендерінде тұратын балаларды жалпы білім беретін мектептерге  тасымалдаудың 
сұлбасы бекітілсін.

2. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының шалғай елді мекендерінде тұратын ба-
лаларды жалпы білім беретін мектептерге  тасымалдаудың қоса берілген тәртібі бекітілсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 
әкімінің орынбасары М. Т. Науановаға жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

А.ТАСТЕМІРОВ, аудан әкімі.

Солтүстік Қазақстан облысы нормативтік құқықтық кесімдерді  мемлекеттік 
тіркеудің тізіліміне 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 3522 тіркелген.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
2015 жылғы 27 қарашадағы № 403 қаулысымен бекітілді

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
шалғай елді мекендерінде тұратын балаларды 

жалпы білім беретін мектептерге тасымалдау тәртібі
Салон еденiнiң жамылғысы жыртықсыз 

материалдан жасалуы тиiс;
6) шаңнан, кiрден, бояудан және олар 

арқылы көрудi төмендететiн өзге де зат-
тардан тазартылған терезелердiң мөлдiр 
шынылары;

7) жылдың суық мезгiлiнде жылытылатын 
және ыстық мезгiлiнде желдетiлетiн, құрал-
сайман және қосалқы бөлшектер тиелмеген 
жолаушылар салоны.

8. Қазақстан Республикасының аумағында 
автокөлiк құралдарын пайдалануға олардың 
иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi 
міндетті сақтандырылған жағдайда ғана жол 
беріледі. Жолаушылар мен багаж тасымал-
дауды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын 
автокөлік құралдарымен жол жүрген кезде 
жолаушылардың өміріне, денсаулығына 
және мүлкіне келтірілген зиян үшін 
тасымалдаушының жолаушылар алдындағы 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігі де 
міндетті сақтандырылуға жатады.

3. Балаларды тасымалдау тәртібі
9. Оқу орындарына тасымалдау-

ды ұйымдастыру кезiнде тасымалдаушы 
жергiлiктi атқарушы органдармен және оқу 
орындарының әкiмшiлiгiмен бiрлесiп марш-
руттарды және балаларды отырғызудың және 
түсiрудiң ұтымды орындарын белгiлейдi. 

10. Автобусты күтiп тұрған балаларға 
арналған алаңшалар, олардың жүрiс бөлiгiне 
шығуын болдырмайтындай жеткiлiктi үлкен 
болуы тиiс.

11. Балаларды  оқу  орындарына 
тасымалдауға тапсырыс беруші балаларды 
отырғызу және түсіру орындарының жай-
күйін тұрақты түрде (айына кемінде бір рет) 
тексереді.

12. Егер балаларды тасымалдау тәуліктің 
қараңғы мезгілінде жүзеге асырылса, онда 
алаңшалардың жасанды жарығы болуы тиіс.

13. Күзгі-қысқы кезеңде алаңдар қардан, 
мұздан, кірден тазартылуы тиіс.

14. Балаларды тасымалдау кезiнде 
автобустың жүргiзушiсiне рұқсат етілмейді:

1) сағатына  60 километр  артық 
жылдамдықпен жүруге;

2) жүру маршрутын өзгертуге;
3) балалар бар автобус салонында қол жүгi 

мен балалардың жеке заттарынан басқа кез 
келген жүктi, багажды немесе мүкәммалды 
тасымалдауға;

4) автобуста балалар болған кезiнде, 
соның iшiнде балаларды отырғызу және түсiру 
кезiнде автобус салонынан шығуға;

5) автобуспен артқа қарай қозғалысты 
жүзеге асыруға;

6) егер ол көлiк құралының өздiгiнен 
қозғалуын немесе оны жүргiзушi жоқ болғанда 
пайдалануын болдырмау шараларын 
қолданбаса, өз орнын тастап кетуге немесе 
көлiк құралын қалдыруға.

15. Тапсырыс беруші балаларды тасы-
малдайтын әрбір автобусқа балалармен 
оларды жеткізу орнына дейін алып жүретін, 
тапсырыс беруші-ұйым қызметкерлерінің 
немесе ата-аналарының ішінен жауапты-
ларды белгілейді (мектепке, өзге білім беру 
ұйымдарына балаларды тұрақты тасымал-
дауды жүзеге асырған кезде жауапты ретінде 
еріп жүрушілер үшін арнайы нұсқама алған 
жоғары сынып оқушыларын белгілеуге жол 
беріледі).

16. Балаларды алып жүруі үшін тапсырыс 
беруші белгілеген адамдар балаларды авто-
буспен тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша арнайы нұсқама алады.

17. Нұсқаманы жол қозғалысы қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге немесе тасымалдаушыға 
тиесілі көлік құралдарын пайдалануға жауап-
ты адам жүргізеді.

Нұсқаманың өткізілуі туралы белгі және 
нұсқама алған тұлғаның қолы нұсқаманы есеп-
ке алу туралы арнайы журналға қойылады. 
Ілесіп жүрушілер нұсқаманы өтпесе, автобу-
стар тапсырыс берушіге ұсынылмайды.

18. Нұсқаманы өту кезінде мынадай тәртіп 
егжей-тегжейлі жазылады:

1) автобустардың отырғызу орындарына 
берілуі, балаларды отырғызу және түсіру 
ережелері;

2) автобуста қол жүгін орналастыру және 
багажды тасымалдау;

3) автобус салонында болғанда, 
балалардың жиналу, отырғызу және түсіру 
орындарында өздерін ұстауы;

4) ілесіп жүрушілердің жүргізушімен өзара 
іс-қимылы;

5) салондағы жабдықтарды: желдеткіш 
люктерді, аялдауды талап ету сигналдарын, 
желдеткіштерді пайдалану;

6) автобустың аялдауы кезінде балаларды 
бақылау.

19. Нұсқаманы өткізу кезінде төтенше 
жағдайлармен байланысты мәселелер 
қосымша көрініс табады (мәжбүрлі аялдау, 
автобустың сынуы, ЖКО, терроршылардың 
автобусты басып алуы), соның ішінде:

1) жолаушыларды эвакуациялау тәртібі;
2) автобустан апаттық шығуларды пайда-

лану және құрылғыларды қолдану, оларды 
іске келтіру тәртібі;

3) өрт сөндіргіштерді, алғашқы көмек 
көрсету дәрі қобдишасын пайдалану 
ережелері.

20. Балаларды жаппай тасымалдау кезінде 
тапсырыс беруші ілесіп  жүрушілерге алғашқы 
медициналық көмек көрсету мәселері бойын-
ша нұсқаманы медициналық қызметкердің 
жүргізуін қамтамасыз етеді.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 27 қарашадағы № 403
қаулысымен бекітілді

Балаларды Карсаковка ауылының 
«Гусаковка орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне тасымалдау 

кестесі
Корсаковка а.

 Гусаковка а.

«Гусаковка 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

15 км

Балаларды Сарсай, Карловка, Петро-
павловка ауылдарынан «Каменоброд 

орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесіне тасымалдау кестесі

 Каменный Брод а.

«Каменноброд 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

 Сарсай а.

Карловка а.

Петропавловка а.

3 км

10 км

7 км

Балаларды Береславка ауылы-
нан «Новосветловка орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
тасымалдау кестесі 

 Новосветловка а.

«Новосветлов-
ка орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

 Береславка а.

Балаларды Красново, Ақ-Шоқ, 
Аканборлық «Ақан орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
тасымалдау кестесі 

 Құспек а.

«Ақан орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

Ақ-Шоқ а.

 Красново а.

  Ақанборлық а.

23 км

24 км

14 км

Балаларды Матвеевка ауылы-
нан «Константиновка орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
тасымалдау кестесі 

 Константиновка а.

«Константинов-
ка орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

7 км

Балаларды Алтынбұлақ, 
Жақсы-Жалғызтау ауылдары-

нан «Нижнеборлық орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 

тасымалдау кестесі 

 Нижнеборлық а.

«Нижнеборлық 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі  Алтынбұлақ а.

Жақсы-Жалғызтау а.

17 км

18 км

Балаларды Сартүбек ауылынан 
«Борлық негізгі мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне тасымалдау 

кестесі 

 «Борлық 
негізгі мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

 Сартүбек а.

4 км

Балаларды Наслединовка ауы-
лынан «Златогорка орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
тасымалдау кестесі 

 Ағынтай батыр а.

«Златогорка 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекетті

 Наследниковка а.

15 км

Балаларды Целинное ауылынан, 
Горное кентінен «Арықбалық орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесіне тасымалдау кестесі 

  Арықбалық а.

«Арықбалық 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

 Целинное а.

6,5 км

 Горный кенті

20 км

15 км

Балаларды Заря ауылынан «Ло-
баново орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне тасымалдау 

кестесі 
  Лобаново а.

«Лобаново 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

20 км

 Заря а.

Балаларды Профкомбинаттан 
«Имантау орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне тасымалдау 

кестесі 

 Имантау а.

«Имантау 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

16 км

Промкомбинат

Балаларды Никольское, Николо-
Борлық ауылдарынан, Янко бекетінен 

«Аксеновка орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне тасымалдау 

кестесі

 Аксеновка а.

«Аксеновка 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

12 км

 Никольское а.

 Янко бекеті

 Николо-
Борлық а.6 км

Балаларды Шоққарағай, Айыртау 
орман шаруашылығы, Колесниковка, 
Междуозерное ауылдарынан «Елецкий 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесіне тасымалдау кестесі

 Елецкий а.

«Елецкий 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

30 км

 Междуозерное а.  Шоққарағай а.

7 км

Айыртау а.
 Колесниковка а.

15 км
7 км

Балаларды Шолақөзек, Сарыбұлақ, 
Шоққарағай ауылдарынан «Сырымбет 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесіне тасымалдау кестесі

 Сырымбет а.

«Сырымбет 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

7 км

 Сулыкөл а.  Шолақөзек а.

26 км

 Сарыбұлақ а.

 Шоққарағай а.

7 км

15 км

Балаларды Прекрасное, Борлық лесхозы, Высокое, Ботай, Николо-Борлық, 
Аксеновка ауылдарынан, Янко бекетінен «Казанка орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесіне тасымалдау кестесі 

  Казанка а.

«Казанка 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

Прекрасное а.  Борлық лесхозы

 Высокое а.

  Ботай а.
 Аксеновка а.

Янко бекеті

Николо-
Борлық а.

18 км

11 км

3 км

18 км

5 км

7 км

Балаларды Светлое, Қарақамыс, Сырымбет, Дәуқара, Елецкое, Айыртау орман 
шаруашылығы, Қоскөл, Шүкірлік, Воскресеновка, Лавровка, Антоновка, Ақан сері, 

Комаровка, Галицино ауылдарынан, Уголки бекетінен «Саумалкөл қазақ орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне тасымалдау кестесі

 Саумалкөл а.

«Саумалкөл 
қазақ орта мектебі» 

коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

Светлое а

 Қарақамыс а.

Дəуқара а.
Сырымбет а.

Елецкое а.

Айыртау о.ш.

Лавровка а. Уголки бекеті

Антоновка а.
Ақан сері а.

Комаровка а.

Галицино а.

Қоскөл а. Воскресеновка а.

Шүкірлік а.

11 км

4 км18 км

3 км
30 км

11 км

22 км 12 км

25 км

12 км

3 км

4 км

10 км

3 км22 км

20км

16 км

 Матвеевка а.

САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
* ТЕЗ АРАДА! Жекеменшік үй, еурожөндеу, үйде дәретхана, су, пеш және электрлі жылыту жүйесі, жазғы ас бөлме, монша, 
құдық, су тарту жүйесі, қосалқы бөлмелер, 2 гараж, 10 сотық бақша. МКР шағын ауданында 2 бөлмелі пәтер, 4 қабат, 
жөндеусіз, 3 бөлмелі пәтер, 3 қабат, гаражымен. Бұзауларымен 3 сауын сиыр.  «Хонда CRV» А/к, 2003 ж.ш. Боқанова 
көшесі бойынан 10 сотық жер телімі. Тел.: 8 (715 33) 52-6-50, 8 707 6322525, 8 707 9056507, 8 778 9056507.
* «Шағын асханасымен монша кешені» қолданыстағы бизнесі, бағасы келісім бойынша. Айырбастау. Ғимарат (бұрынғы 
Жетікөл селолық округі) тұрғынжайға, бизнеске ыңғайлы немесе ЖАЛҒА БЕРЕМІН. Тел.: 8 (715 33) 52-6-50, 8 707 
6322525, 8 707 9056507, 8 778 9056507.

ЖҰМЫСҚА ШАҚЫРЫЛАДЫЖҰМЫСҚА ШАҚЫРЫЛАДЫ
* «Айыртау орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК-на фармацевт қажет.
Мекен-жайымыз: Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы Саумалкөл ауылы, Хаиров көшесі 1 үй.
Байланыс телефоны: кадр бөлімі 20-693.                    (4-2). 
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«Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының             2001 
жылғы 23 қаңтардағы Заңының 5-бабының 2-тармағына, 7-бабының                   2) 
тармақшасына  сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:  

1. 2016 жылға Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының аумағында 
тұратын нысаналы топтар анықталсын:

1) табысы аз адамдар; 
2)  жиырма тоғыз жасқа дейiнгi жастар;
3) балалар  үйлерiнiң тәрбиеленушiлерi, жетiм балалар мен ата-

ананың қамқорлығынсыз қалған жиырма тоғыз жасқа дейiнгi балалар; 
   4) кәмелетке  толмаған балаларды тәрбиелеп отырған  жалғызiлiктi, көп  
балалы  ата-аналар;

 5) Қазақстан   Республикасының   заңдарында   белгiленген     тәртiппен 
асырауында  тұрақты  күтiмдi, көмектi  немесе  қадағалауды  қажет етедi  деп 
танылған адамдар бар азаматтар;

 6)  зейнеткерлiк  жас  алдындағы  адамдар  (жасына байланысты 
зейнеткерлiкке шығуға екi жыл қалған); 

7) мүгедектер;
 8) Қазақстан   Республикасының  Қарулы  Күштерi  қатарынан   босаған 

адамдар;
 9)  бас  бостандығынан  айыру  және  (немесе)  мәжбүрлеп  емдеу       орын-

дарынан босатылған адамдар;
 10) оралмандар;
11) жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейiнгi  бiлiм беру  ұйымдарын 
бiтiрушiлер; 
12) жұмыс берушi-заңды тұлғаның таратылуына не жұмыс берушi жеке   

тұлғаның     қызметiн    тоқтатуына,    қызметкерлер     санының немесе  
штатының қысқаруына байланысты жұмыстан босатылған адамдар;

13) қылмыстық - атқару инспекциясы  пробация қызметінің есебінде                     
тұрған   адамдар;

14) лаңкестік актінен жәбірленген адамдар және оған жол бермеуге қатысқан 
адамдарға.

2. 2016 жылға Солтүстік Қазақстан  облысы Айыртау ауданының аумағында 
тұратын нысаналы топтарға жататын тұлғалардың қосымша тізбесі 
белгіленсін: 

1) жиырма бір жасқа дейiнгi жастар;
2) елу жастан асқан жұмыссыз тұлғалар;
3) отбасылардың бірде-біреуі жұмыс істемейтін тұлғалар; 
4) он екі ай және одан да артығырақ жұмыс істемеген тұлғалар.
5) техникалық және кәсіби білім беру оқу орындарын бітіріп, оқу орнын 

аяқтағаннан соң он екі айдың ішінде жұмыспен қамтамасыз етілмеген 
түлектер;

6) өзін-өзі қамтыған тұлғалар.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-

тау  ауданы әкімінің орынбасары М.Т. Науановаға  жүктелсін. 
4. Осы қаулы 2016 жылы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
Айыртау ауданының әкімі.

Солтүстік Қазақстан облысы нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 

2015 жылғы 28 желтоқсандағы №3523 тіркелген.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
2015 жылғы 11 желтоқсандаға №423 қаулысы

2016 жылға  арналған Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау  ауданының аумағында тұратын 

халықтың нысаналы топтарын анықтау және 
нысаналы топтарға жататын тұлғалардың  

қосымша тізімін белгілеу туралы

Н.Ә. Назарбаев  Қазақстан халқына   2015 жылғы 30 қарашадағы  «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақт ахуалда: өсу, реформалар, даму» басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің 
даму жолдауын даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет ететің 
келешегі кемел Нұрлы Жолда бірілігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек. Мәңгілік 
Ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас куат көзі.
Округте 8 елді мекен бар: Кирилловка, Каменный брод, Кутузовка, Сарысай, Карловка, 

Петропавловка, Борлық, Сарытүбек.
Ауылдық округте 2 «Құрметті азамат» атағы бар Жапаров Бұрабай Құсаиынұлы, Ка-

заркин Владимир Яковлевич тұрады. 52 – тыл еңбеккерлері, 307 – зейнеткерлер, 3 Чер-
нобыль АЭС қатысқандар, 56 көп балалы аналар тұрады. Көп балалы аналар «Алтың 
алқа» және «Күміс алқамен» марапатталған.
Ауыл шаруашылығы
Округ экономикасының басты секторы агроөнеркәсіп кешені болып табылады. Округ-

те 4 жауапкершілігі шектеулі серіктестік жұмыс істейді.
2015 жылы округ бойынша орташа астық өнімдері гектарына 12,7 центнерді құрады. 

2015 жылдың ішінде  шаруашылықтарда парлар өңделді және 5310 га аңыздық жер 
жыртылды. 4 жауапкершілігі шектеулі серіктестікте  болашақта астық өнімдері үшін би-
дай және арпаның, картоптың жақсы сапалы тұқымы материалдары сақталған. 
Мал шаруашылығы
Кутузовка ауылының тұрғындары Дзюбан О.В. және Ғабдуллина Н.К. мал 

шаруашылығын әрі қарай дамыту «Жол картасы- 2020» бағдарламасы бойынша  ІҚМ 
өсіруге 3 млн.тң. алды. Шаруа қожалығы  «Атамура» Шаймаков Д.А. «Алтын-Асық» 
бағдарламасы бойынша  қой өсіруге 5 млн.тн. алды. «Кирилловка-Айыртау» ЖШС  мал 
шаруашылығын әрі қарай дамыту жұмыстарын жалғастырып жатыр. Кутузовка  ауы-
лында мал фермасы салынды және 54 қара мал  бас сатып алынды.
Округте мал шаруалығы жеке секторда. Жеке аулада ірі қара мал басының саны 2859 

бас, олардың ішінде сиыр 1239, жылкы 1625 бас, қой және ешкі 3862 бас, шошқа 3077, 
құстар 11750 бас. Каменный брод ауылында сиырларды жасанды ұрықтандырудың   
пункті бар және  мал сою алаңы жұмыс істейді. 
Кәсіпкерлік
Округте 7 дүкен жұмыс істейді, олар тұрғындарды толығымен азық-түлік 

тағамдарының қажетті түрлерімен және шаруашылық тауарларымен қамтамасыз етеді. 
18 шаруа қожалығы тіркелген, олардың ішіндегі ең ірісі М.А.Байғаринның «Баян» шаруа 
қожалығы.
Білім, денсаулық сақтау және мәдениет.
Округте ауылдардың әлеуметтік-мәдени өміріне көп көңіл бөлінеді, 2 орта мектеп, 2 

негізгі, 4 шағын орталық жұмыс істейді. Оларда 346 оқушы оқиды, шағын орталықта 66 
бала.
Ауылдық округке дәрігерлік қызмет көрсету 1 дәрігерлік амбулаториямен, 5 

медициналық пунктімен, 2 дәріханамен көрсетіледі. Медициналық кадрлармен 
тұрғындарды қарау кестеге сәйкес жүргізіледі.
Округте мәдени мекемелер 3 кітапханамен, 2 клубпен, 2 демалыс орталығымен 

ұсынылады.  
Дене шынықтыру және спортпен айналысу үшін Каменный брод және Кирилловка ауы-

лында 2 алаң бар, 2  хоккей корты бар. 
Абаттандыру
Кирилловка ауылында Ленин көшесінде «Кирилловка-Айыртау» ЖШС-мен 800 м. 

ұзындық қоршау бекітілді. Каменный брод-Петропавловка және Каменный брод – Кар-
ловка ауылдарында жол шұңқырларына  жөндеу жұмыстары жүргізілді. Округ бойын-
ша әр түрлі ағаштардан  100 түп, 70 дана көшеттер – қайың, қарағай, алма ағаштары 
отырғызылды және 63 гүл алаңы жасалды

2015 жылы 1 қазанға дейін «Кирилловка - Айыртау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
және «Кутузовское Алиби» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 25 км ішкі шаруашылық 
жолдарына жөндеу жұмыстарын жүргізді. 
Сумен жабдықтыру
Округтің ауылдарында (Кирилловка, Каменный Брод, Петропавловка) 3 су жүргізу 

құбыры бар, Сарытүбек ауылында жергілікті сумен жабдықтыру пункті, Карловка, Куту-
зовка, Борлық ауылдарында 5 су құбыры бар. 
Жұмыспен қамту
Тұрғындарды әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту бойынша бағдарламасының іс-

шараларын орындай отырып, 2015 жылы 113 адам жұмысқа орналастырылды, оның 
ішінде тұрақты жұмысқа – 84,  қорғамдық жұмысқа 12 жұмыссыз азаматтар тартылды.
Салықтар
Салықтардың және бюджетке басқа да міндетті төлемдердің түсу жоспары 100 

пайызға орындалды. Бюджет кірісіне 22425227 теңге жиналды.  

Украин ауылдық округінің әкімі 
Ж.Б.Мұқашевтың 2015 жылғы округтың 

әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы 
бойынша есебі

 2015 жылғы 30 қарашада үнделген Қазақстан халқына 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, 
даму» Жолдауында мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев біздің 
дағдарысқа қарсы басты стратегиямыз үш қарапайым, бірақ 
маңызды – өсім, реформалар, даму ұғымдарымен үндес» деп 
белгіледі.
Округтің аумағы 42612 га құрайды.
Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары дәнді және майлы 
дақылдар: бидай мен арпа және рапс өсіруімен айналысады. Ауыл 
шарушылығы кәсіпорындарында 10034 га егін шарушылығында, 
соның ішінде егістік жерлері -6531 га, мал жайылатын жер көлемі-
3503 га. 
2015 жылғы жаздың ауа райының қолайсыздығына қарамастан, 
малға қажетті жем-шөп қоры дайындалды.
2015 жылдың 1 қаңтарына алған есеп бойынша округте мал 
есебі: ірі қара малдар – 667 бас, соның ішінде 288 сиыр. Мал 
сәйкестендіру жұмыстары жүргізілуде.    «Агрофирма «Жер-
Ана» ЖШС-інде ірі қара мал басының саны 134 бас құрайды. 
Шаруашылық басшылары келешекте мал басын көбейтуді жо-
спарлап отыр. Мал ұстау үшін 2 мал қорасы жөнделген. Малдың 
өнімділігін көбейту мақсатында 2014 жылы шаруашылық 2 бас 
асыл тұқымды бұқа алды.
Шаруашылықта 27 жылқы басы бар, мақсатта келешекте жылқы 
басын 100-ге жеткізу.
Округ аумағының 26553 га бөлігін  «Көкшетау» МҰТП 
республикалық мемлекеттік мекемесінің Айыртау филиалының 
орман массивтері алады. «Көкшетау» МҰТП РММ Айыртау фи-
лиалы ұжымы орман қорғауымен, орман мәдениеттік, аңшылық-
шаруашылық жұмыстарымен айналысады. 

Елецкий ауылдық округінің әкімі С.О.Қасеновтың 2015 жылғы округтың 
әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы бойынша есебі

Ауылдық округ білім беру жүйесіне Елецкое ауылында 
орналасқан бір орта мектеп кіреді. Округ бойнша оқушы саны – 
79 бала. Елецкое орта мектебі ішінде интернат орналасқан, онда 
26 бала тұрады. Шағын орталық жұмыс істейді, онда 17 бала 
қамтылған.
Ауылдық округте мектеп қасында бір кітапхана жұмыс істейді, 
бала алаңшығы бар. Елецкое ауылында стадион бар. 2015 
жылғы 1 желтоқсанда «Агрофирма «Жер-Ана» ЖШС-нің «Елец-
кое» шаруашылығының кеңсесінде ауылдық кітапхана ашылды.         
Денсаулық сақтау жүйесіне 1 медициналық пункт енеді. 
Ауылдық округте 2 медициналық қызметкер жұмыс істейді. 
Кадр тапшылығы жоқ. «Агрофирма «Жер-Ана» ЖШС «Елецкое» 
шаруашылығының кеңсесінде полициялық пункт орналасқан.
Қоғамдық жұмысшылар, ауылдық округ әкімі аппаратының 
қызметкерлері,  «Елецкое» шаруашылығының күштерімен 3 
аялдаманың, Ұлы Отан соғысында қаза тапқандарға қойылған 
ескерткіштердің, Кругловка ауылы жанындағы бұлақ маңының 
көріктендіру жұмыстары жүргізілді. Шаруашылық субъектілердің 
көмегімен жолдардың  тегістеу жұмыстары жүргізіледі. 2015 
жылы «Агрофирма «Жер-Ана» ЖШС-і Елецкое – Колесниковка 
жолының 2,0 км грейдерлік учаскесінде жол тегістеу жұмысын 
жүргізді.
2015 жылы көріктендіру жұмыстары бойынша сомасы 300 мың 
теңге, «Аумақтар дамуы» бағдарламасы бойынша сомасы 400 
мың тенге бюджеттік қаржы игерілді.
Халықты сумен жабдықтау 23 ұңғыма және 21 құдық арқылы 
жүзеге асады. 
2015 жылғы қазан айында Елецкое ауылында ескі АТС 
бөлшектенді.      

2015 жылдың 30 қарашасында Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты кезекті 
Жолдауын жариялады.
Президент Жолдауы жан-жақты қамтитын сипатқа ие болған 

экономикадағы жаһандық дағдарысқа байланысты еліміздегі, 
сондай-ақ әлемдегі ағымдық жағдайды терең талдауымен маңызды. 
Бұл жайлы Нұрсұлтан Әбішұлы ертеректе де айтқан болатын, бұны 
бүгінгі күннің шынайылығы да растайды. Мемлекет Басшысының 
«Бәрі де өзімізге байланысты» - деген сөзі әрбір қазақстандықтың 
– кәрісінің де, жасының да көкейіне жету керек.
Өткен жыл бәріміз үшін барлық салалар бойынша, ауа райына 

байланысты қиыншылықтарға қарамастан, тұрақтылық пен даму 
жылы болды.
Ауыл шаруашылығы
Ауылдық округ аумағында 2 ірі егін себетін ауылшаруашылық 

кәсіпорны: «Гусаковка» ЖШС мен «Новосветловка Әліби» ЖШС, 
«Луч» ФШ, 11 шаруашылық қожалығы жұмыс істейді.
Негізгі бағыты – астық өндірісі (бидай, арпа). Ауылшаруашылық 

тағайындауындағы жерлердің жалпы алаңы 52899 га, соның ішінде 
егістіктер – 36637 га, жайылымдар 11860 га.
Мал шаруашылығы одан әрі дамытылуда, мал басы мен 

мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің өсуі байқалуда. Барлығы 
ауылдық округ бойынша 3435 бас ірі қара, 673 бас жылқы, 1601 
қой, 1617 шошқа.

 2015 жылы «Жұмыспен қамту жол картасы-2020» 
Бағдарламасы бойынша «Қақпақтас» ШҚ, басшысы Қапаров Ш.Е, 
2,8 млн. теңгеге 10 бас жылқы сатып алды. «Сыбаға» бағдарламасы 
бойынша «Рассвет» ШҚ, басшысы Евстратов С.П., ірі қара – 57 бас 
тайынша мен 3 әулиекөл тұқымды бұқа сатып алды, жалпы құны 
8,0 млн. теңге.

«Еттің экспорттық әлеуеті» бағдарламасын жүзеге асыру 
мақсатында «Гусаковка» ЖШС, басшысы Сердалин Н.М. қатысты 
– барлығы 127 бас ірі қара тапсырылды. 
Шағын және орта бизнес
Барлық Жолдауларда шағын және орта бизнеске қолдау көрсету 

қажеттілігі айтылған. Біз Елбасының шағын және орта бизнеске 
қандай көңіл бөліп отырғандығын айқын көріп жүрміз. Мысалы, тегін 
кәсіби-техникалық білім беруді айтуға болады. Шағын және орта 
бизнес үшін слесарь, токарь, құрылысшы, наубайханашы сияқты 
дайын жұмысшы кадрлар өте маңызды. 
Округте шағын кәсіпкерліктің 27 субъектісі тіркелген, соның ішінде 

екі заңды тұлға, 1 фермерлік шаруашылық, 11 шаруа қожалығы 
және 13 жеке кәсіпкер.
Білім беру
Ауылдық округ аумағында екі орта, бір бастауыш мектеп бар, 

оларда 194 оқушы оқиды.
2015 жылы 7 түлек бірыңғай ұлттық тестілеуге қатысты. Округ 

бойынша орташа балл 71. 
Ауылдық округ аумағындағы Гусаковка, Новосветловка және 

Береславка ауылдарындағы мектептерде үш шағын орталық жұмыс 
істейді, оларда 47 бала тәрбиеленуде.
Медициналық қызмет көрсету
Гусаковка ауылындағы бір амбулаториямен, Новосветловка, 

Береславка және Корсаковка ауылдарындағы үш медициналық 
пунктпен жүзеге асырылады.
Денсаулық сақтау мекемелері кадрлармен толық қамтамасыз 

етілген.
Гусаковка уылында 1 дәріхана жұмыс істейді. Қазіргі уақытта 

денсаулық сақтаудың аудандық бөлімінде әлеуметтік мемлекеттік 
дәріхана ашылған, ол Новосветловка, Береславка және Корсаковка 

Гусаковка ауылдық округінің әкімі Е.И.Таласовтың 2015 жылғы 
округтің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы бойынша есебі

ауылдарындағы  медициналық пункттердің қызметкерлеріне есептік 
түрде дәрігерлік препараттарды береді.
Мәдениет
Новосветловка және Береславка ауылдарында ауылдық клубтар 

жұмыс істейді, Гусаковка, Новосветловка ауылдарында екі ауылдық 
кітапхана жұмыс істейді.
Ауылдық округ аумағында Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза 

тапқандарға арналған 5 ескерткіш орнатылған.
Ауылдық округ аумағында 1 хоккей корты, Гусаковка ауылында 

стадион бар.
Тұрғындарды жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау
Еліміздің ұзақ мерзімді стратегиясында Елбасы Н.Ә. 

Назарбаевтың әлеуметтік мәселелерді шешуге айрықша маңыз 
беретіндігі көңілге қуаныш ұялатады.
Барлық қиыншылықтарға қарамастан Жолдауда әлеуметтік 

мәселелерге ерекше рөл бөлінген.
2015 жылдың 1 қаңтарына ресми тіркелген жұмыссыздар 

жоқ, экономикалық белсенді тұрғындардың қатарында тіркелген 
жұмыссыздардың үлесі 0,0% құрайды.
Округтегі көлік-коммуникациялық кешеннің дамуы
Гусаковка ауылының аумағында телефондық сандық станция 

жұмыс істейді, ол Новосветловка, Береславка және Корсаковка 
ауылдарындағы  телефондық байланысты жүзеге асырады.
Тұрғындарға пошталық қызмет көрсетуді «Қазпошта» Айыртау 

аудандық бөлімшесі жүзеге асырады, Гусаковка ауылында пошта 
бөлімшесі бар.
Ауылдық округтің шаруашылық етуші субъектілерінің күшімен 

жергілікті маңыздағы жолдарға құмтас төселді, шұңқырлық жөндеу 
жүргізілді.
Салықтар
2015 жылдың қорытындылары бойынша жергілікті бюджетке 

салықтар жинау бойынша жоспар 137,0% орындалды: жер салығы 
бойынша 148,0 мың теңге жиналып, жоспар 100% орындалды; мүлік 
салығы бойынша 40,0 мың теңге, 100%; көлік салығы бойынша 
жоспардағы 1810,1 мың теңгенің орнына 2362,9 мың теңге жиналып, 
жоспар 130% орындалды. Барлығы жоспардағы 1864,8 мың теңгенің 
орнына 2551,1 мың теңге жиналды, ол 137,0% құрайды.
Әлеуметтік инфрақұрылым
Ауылдық округ тұрғындарын сумен қамтамасыз ету үш су 

құбыры, он ұңғыма және үш құдық арқылы жүзеге асырылады, 
судың сапасы стандарттарға сәйкес.
Айыртау ауданы әкімінің Гусаковка ауылдық округінің 

тұрғындарымен есептік кездесуі барысында бір ұсыныс айтылды:
1.Чистополье-Гусаковка жолын қыс айларында күтіп-ұстау.
«Гусаковка» ЖШС техникасы қыс кезеңінде жолды тазалау және 

күтіп-ұстау үшін бекітілді.
Қазақстан  Республикасының  Президент і  Н .Ә . 

Назарбаевтың Қазақстан халқына «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты 
Жолдауы қазіргі жағдайда нақты әрекеттердің жоспарын 
білдіретін бағдар, сондықтан да ертеңгі күнімізге деген 
сенімділікті ұялатады.
Сыбайлас жемқорлықтың құқықбұзушылықтары мен 

олардың субъектілері туралы актілерді алғашқы есепке 
алудың бірыңғай журналы бар, 2013-2015 жылдары сыбай-
лас жемқорлықтың құқық бұзушылықтары  тіркелген жоқ. 

2015 жылы біздің ауылдық округ қол жеткізген жағымды 
нәтижелер барлығымыздың еңбексүйгіштігіміздің, өз 
жанұясына игілік пен көркею тілейтіндердің, Елбасымыз 
Н.Ә. Назарбаев анықтап берген стратегиялық бағытты 
қолдайтындардың арқасында мүмкін болды.

2015 жылғы 30 қарашадағы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты 
ахуалда: өсім, реформалар, даму» Қазақстан Республикасы 
Президентінің Қазақстан халқына арналған Жолдауында  Елбасы 
жаңа экономикалық саясатын ең жақын жылдарға елдің экономи-
касын нағыз алға бастырушы болады деп белгіледі.
Жолдау – бұл халықтың  әл-ауқатын жақсарту үшін дүние жүзілік 

дағдарыс жағдайындағы қарағанда шынайы және мұқият есептел-
ген  әрекеттің жоспары.
Ауыл шаруашылық
Біздің ауылдық округтің экономикасының бас саласы – бидай және 

майлы дақылдарды өсіру. Ауылдық округтің ауылшаруашылығы 
пайдаланатын жерлердің құрамы 42590 гектар құрады, оның ішінде 
егістік 34786 гектар, жайылым 7240 гектар. 

2015 жылда жаздық егісте 30455 гектар жер қатыстырылды. 
Дәнді дақылдардың жалпы түсімі 38993 тонна, орташа  өнімділігі 
17,0 ц/га  болды.
Мал шаруашылығы
Ауылдық округтің мал шаруашылығының дамуы жеке аулаларда 

топтастырылған. 2015 жылы қара малдың саны 2205 бас болды, 
оның ішінде: сиырлар-1134 бас, жылқылар -732 бас, қойлар- 2389 
бас, құстар -15589 бас. Ауыл шаруашылығының дамуымен 
ауылшаруашылығы өнімен өндірушілер де жалғастырып жатыр. 
«Достық Дән» ЖШС бүгінгі күнде 350 бас қара малы бар. 
Мал санын көбейту жолында облыс әкімінің тапсырмасын орындау 

үшін әр елді мекендерде фермерлік және жеке шаруашылықтарда 
нақты жағдайлар жасалған, жепшөп базасын көбейтіп, нығайту 
арқылы мал саны көбейеді, шағын несиені жеңілдікпен алуға  көмек 
көрсетіледі. Сонымен 2015 жылда «Прекрасное» ШҚ КҚКҚ арқылы 
«Ырыс» бағдарламасымен 100 бас ІҚМ қара-ала тұқымдық сүтті 
сиырларын – 35 млн. теңге сомасына сатып алынған, 12 млн.теңге 
сомасына - 37 бас жергілікті тұқымының бұзаулары сатып алынған. 
200 бас малға арналған 200 млн. теңге сомасына малшаруашылығы 
фермасының құрылысы жалғастырылды. 
Кәсіпкерлік
Округ аумағында отыз бір шағын және орташа кәсіпкерліктің 

субъекттері бар. Соның ішінде алты заңды тұлғалар, он шаруашылық 
қожалықтар және он бес кәсіпкерлер. Әр ауылда бірінші қажетке 
керек тауар сатып алатын дүкендер бар. 2015 жылдан басынан, 
ауыл аумақтарда кәсіпкерлікті дамыту үшін Борлық ауылында  
«Даугирдас М.П.» ЖК  «Жұмыспен қамту жол картасы 2020» 

Казанка ауылдық округінің әкімі А.В.Городецкийдің 2015 жылғы 
округтің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы бойынша есебі

бағдарламасымен 3 млн.теңге сомасына несие алды және ағашты 
өңдейтін цех ашты, 4 жұмыс орны құрылды.
Жол инфрақұрылымы
Жыл сайын «Достық Дән» ЖШС, «Всеволодовка Север» ЖШС, 

«Прекрасное» ШҚ күшімен жолдардың жағдайын жақсарту бойын-
ша жүйелі жұмыстар өткізіледі: тегістеуі және грейдерлік жұмыстар 
ауылдардың арасында және ауылдың ішінде. Қыс мезгілінде жол-
дарды қардан тазарту жұмыстары жиі өткізіледі.
Білім беру
Округ бойынша 4 мектеп бар: 2 орта, 1 негізгі, 1 бастауыш 

мектеп. 
Денсаулық сақтау
Бүгінгі күнде денсаулық сақтау мекемелерінен ауылдық округ 

аумағында бір дәрігерлік амбулатория және бес дәрігерлік пункттер 
бар. Казанка дәрігерлік амбулаториясы жедел көмек автокөлігімен 
жабдықталған.
Мәдениет және спорт
Мәдениет мекемесінен ауылдық округте:  2 ауылдық және 3 

мектептік кітапхана. Аксеновка, Никольское – Бурлукское, Николь-
ское, Бурлукское селоларда демалыс орталықтары бар. Аксеновка, 
Казанка және Всеволодовка ауылдарында хоккейлік корттер және 
футболдық стадиондары бар. 
Сумен қамту
Халықты ауыз сумен қамту үшін шаруашылықтар көмегімен 

сумен қамту обьектілерін ұстау және жөндеу жұмыстары жаса-
лынды. Казанка ауылында ауыз суын тазартататын тұшытқыш 
жүйесі бар. 
Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау
Ауылдық округте жұмыссыздарға, жаңа жұмыс орындарын 

құруға көп көңіл бөлінеді. 2015 жылы ауылдық округте 190  адам 
жұмысқа орналастырылды, олардың ішінде жаңа жұмыс орнына 
50 адам, 3 адам жеке кәсіпкерлікке, өнеркәсіп саласында – 8 
адам, ауылшаруашылығы  саласында – 32 адам,  экономикалық 
басқа  салада  – 7 адам.
Елді мекендерді көгалдандыру және аббаттандыру үшін 

белсенді жұмыстар өтіп жатыр. Қоғамдық жұмыстарға 26 
жұмыссыз адам қатысты, төленген ақысының сомасы 1 млн 
134 мың 655 теңге болды. Кәсіптік мамандық алуға Солтүстік 
Қазақстан гуманитарлық колледжінде 1 адам электржөндеуші 
мамандығын алды. 
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 2015 жылғы 30 қарашада 
Қазақстан халқына   «Қазақстан жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму»  
Жолдауында, өз халқына зор сенім білдіреді. 
Біздің округте 5 елді мекен. 2016 жылғы 1 қаңтар айына Қаратал селолық округі  

бойынша тұрғындар  саны – 894 адам.
Округ экономикасында басты  сектор агроөнеркәсіптік кешен   болып табылады.
Округ аумағы 45146 гектар. Ауыл шаруашылығын жүргізу үшін пайдалы жерлер 

–  27948 гектар, оның ішінде  жыртынды жер - 13562 гектар, шабындық жер - 14386 
гектар. Округ бойынша  биылғы жылы  орта есеппен гектарынан 20 центнерден астық 
алынды. Егін себу және ору жұмыстары уақытында жүргізу үшін округтің барлық 
шарушылықтары техникалармен қамтылған.
Ауылдық округтің мал шаруашылығы жеке аулаларда шоғырланған. Округ бойынша 

2016 жылғы 1 қаңтар айына тұрғындарында ірі қара мал – 1502 бас, сиыр – 807, жылқы 
–850, қой-ешкі - 3500  бас, құстар – 4500 бар.

 «2020-жұмыспен қамту» бағдарламасы бойынша  Қабдөшев Т.М. ЖК биылғы жылы 
мал шаруашылығын дамыту үшін 2,7 млн. тенге несие алып, 15 бас қара мал және 1 
асыл тұқымды бұқа, 2 бас жылқы, 1 сиыр сауатын аппарат сатып алды,  Мусин К. ЖК 
өз қаражатына 22 бас  ірі қара мал және 1 бас асыл тұқымды бұқа  сатып алды. 2016 
жылы Тамыр ЖҚ «Сыбаға» бағдарламасы бойынша 15 асыл тұқымды мал  алуға 
жоспарлап отыр.
Округ бойынша 6 дүкен жұмыс істейді: Қаратал ауылында -3, Шүкірлік ауылында 

-2, Высокое ауылында – 1, олар халықты азық-түлік өнімдерімен және шаруашылық 
тауарларымен қамтамасыз етіп отыр. ЖШС «Жер-Ана»  ауыл тұрғындарын  бағасы 
45 теңге нанмен қамтамасыз етеді.
Округте медициналық қызмет көрсету мақсатындағы 5 дәрігерлік бөлімше бар.
Өсіп келе  жатқан ұрпақтарымызды оқыту және тәрбиелеу үшін селолық округте, 

Қаратал ауылында 1 орта мектеп, Шүкірлік ауылында 1 негізгі мектеп, Высокое  ауы-
лында 1 бастауыш мектеп бар.
Қаратал орта мектебі жанында 20 балаға арналған шағын орталық жұмыс істейді. 

Шүкірлік негізгі мектебі жанындағы шағын орталықта 12 бала бар.
Біздің округте дене шынықтыру және спортты дамытуға көңіл бөлінеді. Жастардың 

спортпен шұғылдануына  Қаратал ауылында 1 стадион, 1 мұзайдыны, футбол, 
баскетбол алаңы,  округ бойынша  2 спортзал бар: Қаратал орта мектебінде және 
Шүкірлік негізгі мектебінде. 2015 жылғы желтоқсан айында Шүкірлік ауылында хокей 
мұзайдыны ашылды.
Округте 2 кітапхана және 1 клуб бар. 2015 жылы желтоқсан айында Қаратал ауы-

лында ауылдық кітапхана ашылды.
Қоғамдық тәртіпті сақтау және құқық бұзушылықтың алдына алу бойынша жұмысты 

ауылдық округ учаскелік инспектор Е.Б.Жүнісов жүзеге асырады. Округ бойынша  
қоғамдық кеңестер  құрылды: Ветерандар кеңесі, Әйелдер кеңесі және Жастар  істері 
жөніндегі кеңесі..
Округ бойынша барлық ауылдар таза сумен қамтылған.
Ауылдық округтің өзекті мәселесі – жол жөндеу. Қаратал  ауылын «Ақ бұлақ»   

бағдарламасы бойынша топтама су жүйесіне қосу жобасы жасалды.

Қаратал ауылдық округінің әкімі 
А.А.Дауылбаевтың 2015 жылғы округтің 

әлеуметтік-экономикалық даму қортындысы 
бойынша есебі

Елбасының 2015 жылдың 30 қарашасындағы Жолдауын, барлық қазақстандық 
ерекше күтті. Өйткені қазір біз қаржы ғана емес, экономикалық дағдарысқа да ұшырап 
отырмыз. Осындай қиын кезеңде Нұрсұлтан Назарбаевтың Жолдауы біздің жүрегімізге 
нық сенім орнатты.
Қамсақты ауылдық округінің аумағы 92 399 гектарды құрайды, оның ішінде 52820 

гектар ауыл шаруашылығына бөлінген.
Агроөнеркәсіп секторы.  Қамсақты ауылдық округінде 35 677 гектар егістік алқабын 

құрайды. Өткен жылы 22 446 гектарға дәнді дақылдар отырғызылды. Округ бойынша 
орта есеппен алғанда бір гектардан 21 центнер астық алынды.
Мал шаруашылығы - негізінен мал басы жеке секторларда орналасқан. Ірі қара – 

2346 бас, жылқы – 1357 бас, қой мен ешкі – 4498, шошқа – 155, құс – 14540. 
Қамсақты округі бойынша жоғары сапалы мал өнімін алу үшін әр түрлі жұмыстар 

атқарылуда. Мал дәрігері профилактикалық егу және жасанды ұрықтандыру 
жұмыстарын уақытылы өткізуде. 

«Сыбаға» бағдарламасы бойынша «Арлан» ШҚ басшысы Шоқыбаев Асқар 
Төлетайұлы 8 млн. 50 мың теңге сомасында  55 бас сиыр және 3 бас асыл тұқымды 
бұқа сатып алды. «Құлан» бағдарламасы бойынша «Амиржанова АК» ЖК 9 млн.тг. 
жылқы сатып алды.
Кәсіпкерлік. Жыл сайын экономиканы дамытуда шағын және орта бизнестің рөлі 

артуда. Шағын және орта бизнеснес округте экономиканы дамытудың басты өзегі 
болып табылады, себебі жаңа жұмыс орындарының ашылуына себебін тигізеді. 
Қазіргі уақытта ауылдық округ бойынша 16 жеке кәсіпкерлік объектілері тіркеліп, 
жұмыс атқаруда.
Білім саласында.  Қамсақты ауылдық округінде 4 орта, 1 негізгі, 1 бастауыш мектеп 

жұмыс атқаруда. Оқушылар саны – 375.
Денсаулық сақтау саласында. Бүгінгі күнде ауылдық округте 1 дәрігерлік амбула-

тория  Карасевка ауылында орналасқан, бұл мекемеде күндізгі стационар бар, қалған 
бес елді мекендерде дәрігерлік пунктер орналасқан. Карасевка ауылындағы дәрігерлік 
амбулаторияда әлеуметтік дәрі- дәрмек сату дәріханасы орналасқан.
Мәдениет саласында. Ауылдық округте қоры 3500 кітаптан асатын - 4 мектептік, 

1 ауылдық кітапхана және 2 мәдениет үй бар. 
Көркейту. Өткен жылы «Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ округті 

көркейту және абаттандыру бойынша келесі жұмыстар атқарды:
Ақан-сері мазары жөнделді;
елді мекендерде орналасқан ескерткіштерді сылау, сырлау жұмыстары жүргізілді, 

т.б.
Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау.  Ауылдық округте ауыл тұрғындарының 

әлеуметтік проблемаларын шешуге баса ңазар аударылады. Округте жүйелі түрде 
тұрмысы нашар отбасылармен әлеуметтік жұмыстарға орналастыру бойынша 
жұмыстар атқарылады, мамандық алу жағдайлары да жасалған, шағын несие 
алу бағдарламалары уақытылы халыққа жеткізіліп тұрады, әлеуметтік көмектер 
көрсетіледі.
Ауылдық округте 1508 белсенді жұмыс жасындағы адамдар тіркелген, оның ішінде: 

511 тұрақты жұмыспен қамтамасыз етілсе, 532 өзін-өзі қамтуда, 16 адам жұмыссыз 
деп тіркелген. 2015 жылы 15 адам уақытша әлеуметтік жұмысқа тартылды.  2015 жылы 
ауылдық округ бойынша 1 жанұя 112617 теңге сомасында әлеуметтік көмек алды. 
Сумен қамтамасыз ету. Ауылдық округте 8 ұңғыма, 15 құдық орналасқан. Ауыз 

су стандарттарға сай. 
Байланыс жүйесі. Байланыс жүйесінің қызметін «Қазақтелеком» АҚ жүргізеді. 
Салық жинау. Биылғы жылы жергілікті бюджетке жоспарланған салық жинау 100 

пайызды құрады.
Жерге салық – 149403 теңге;
Көлік салығы – 1766577 теңге;
Мүлік салығы – 35517 теңге.  
«Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ жылына екі рет үй-үйді аралап 

санақ жүргізеді.                        

Қамсақты ауылдық округінің әкімі 
Ж.А.Беркімбайдың 2015 жылғы округтің 

әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы 
бойынша есебі

Аграрлық сектордың дамуы
Агроөнеркәсіп кешеннің тиімді дамуы Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың күшті аграрлық 

саясатының арқасында деуіміз сөзсіз қағидат. Жыл сайын ауылшаруашылық өндірістің 
дамуына мемлекет қаржы қорларын бағыттайды, бұл ауылшаруашылығының өсуіне ын-
таландырушы фактор болып табылады. 
Ауылдық округ экономикасының басты секторы – 2015 жылы 25287 гектарды алып 

жатқан дәнді дақылдардың өсірілуі. 2015 жылы егілген ең басты дақылдар бұл -  бидай, 
арпа, рапс және зығыр.
Мал өнімдерінің өндірісімен округте екі ЖШС, бір ФШ, төрт ШҚ (Терек, Архар, Кишкурно, 

Маркасьян) және жеке қосалқы шаруашылықтар айналысады. 
«Константиновка» ЖШС-і ет бағытындағы шошқа, жылқыларды өсіреді.
«Терек» ФШ-сі қостанайлық және орыстың желісті тұқымды жылқыларын, еділбай 

тұқымды қойларды, қазақ ақбас сиырларын өсірумен айналысады. 
Табынды жаңарту мен тайшалар санын көбейту үшін осы жылы 18 асыл тұқымды 

бұқалар сатып алынды. 
«Архар» ШҚ сүтті малшаруашылығымен айналысады. Осы жылы асыл тұқымды бұқаны 

сатып алды. 
Жалғасы 6-бетте.

Константиновка ауылдық округінің әкімі 
С.Н.Оспановтың 2015 жылғы округтың 

әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы 
бойынша есебі

2015 жылдың 30 қарашанына Қазақстан Республикасы 
Президентінің Қазақстан халқына «Қазақстан жаңа жаһандық 
нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты кезекті Жол-
дауы қазіргі онжылдықтағы стратегиялық жоспардың бір 
бөлігі болып табылады. Ширек ғасырдың ішінде Қазақстан 
өзін экономикалық қабілетті мемлекет ретінде таныта біліп, 
әлемдік аренада өзінің орнын бар әлемге паш еті. 
Өнеркәсіп
2015 жылы Володар ауылдық округінің аумағында келесі 

нысандар ашылды: Саумалкөл ауылында «Гурбанов» ЖК 
ағаш өңдеу цехы және Аюлова Ф.Б тұшпара цехы, Новоукра-
инка ауылында «Искаков» ағаш өңдеу цехы. 
Ауыл шаруашылығы
Егін шаруашылығымен айналысатын шаруашылықтар: 

«Айыртау-Әліби» ЖШС, «Баянтай» ЖШС және шаруашылық 
қожалықтары «Аслан» ШҚ, «Азамат» ШҚ, «Дүйсекеев және 
К» ШҚ мен «Отан» ШҚ. Егістік алқабы 20505 га құрайды. 
Володар ауылдық округі бойынша орташа егін өнімдімгі 
15 ц/га.
Астық өнімдерін сақтау, кептіру және қайта өңдеу «Айыртау 

элеваторы» ЖШС, «Айыртау Астық» ЖШС және  «Баянтай 
АҚП» ЖШС шағын элеваторымен жүзеге асырылады.
Ауылдық округтегі  мал шаруашылығымен айналыса-

тындар: «Баянтай» ЖШС, «Тамды» ФҚ, «Молдекенов» 
ЖК, «Аманов» ЖК, сондай-ақ жеке меншік иелері. 2015 
жылы Саумалкөл ауылында «Әміренов» ЖК мал сою цехы 
ашылды.

«Сухов» ЖК үй жағдайында бөдене өсірумен айналыса-
ды.
Кәсіпкерлік
Кәсіпкерлік секторы белсенді дамуда. 2015 жылы аудан 

орталығында  келесі сауда нысандары ашылды: «Инза-
дан» - «Исин» ЖК, «Айлана» дүкені – «Байғарин» ЖК және 
2 дәмхана «Дәмді» - Ж. Аяпбергенова мен «Корона» А.Н. 
Бижов,  «Қадырбеков» ЖК - дөңгелек жөндеу шеберханасы, 
«Қадырбаева С.Г.» - сұлулық салоны, Айыртау ауылында 
«Баярисов» ЖК «Адель» дүкені ашылды. 
Абаттандыру және инфрақұрылымды дамыту
«Аймақтарды дамыту» бағдарламасы аясында М. Янко 

көшесі мен «Бәйтерек» ықшам ауданында балалар ауласы 
салынып, балалардың қуанышына айналды.

2015 жылдың 6 шілдесінде Саумалкөл ауылындағы ықшам 
ауданда «Астана» сквері ашылып, «Алтын адам» монументі 
орнатылды.
Жазғы кезеңде Саумалкөл ауылында Янко көшесінде 

асфальт төселсе, шағын ауданда, Әуелбеков, Достық, За-
белкин, Ильин, Губарьков, Т. Боқанов, ТЖС, Абылай - хан, 
Ақан сері, көшелеріне құмтас төселді. Құсайынов, Забелкин, 
Ильин көшелерінің жолдары тегістелді.

Володар ауылдық округінің әкімі Е.С.Сәдуақасовтың 2015 жылғы 
округтың әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы бойынша есебі

2015 жылдың 30 қарашасында Қазақстан Республикасының 
Президенті,  Елбасы Н.Ә.Назарбаев  «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму» 
атты жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауын жария-
лады, бізге Елбасы  қойылған мерзімінде орындалуы қажет 
міндеттер мен басым бағыттарды  белгіледі.
Сырымбет ауылдық округінің аумағы 78767 гектарды 

құрайды. Ауылдық  округ құрамына 8 елдімекен, 505 үй 
кіреді. 2015 жылдың 1 қаңтарына округтегі тұрғындар саны 1 
966 адамды құрады, солардың ішінде: 267 зейнеткер, 36 көп 
балалы жанұя, 92 мүгедек, 41 тыл ардагері, 3 интернацио-
нал – жауынгерлер, 59 «Алтын» және «Күміс» алқалармен 
марапатталған Батыр аналар. 
Аграрлық салада 6 жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, 

14 шаруашылық қожалықтары бар. Олардың жалпы егістік 
көлемі 26740 гектарды құрайды.      
Мал басы негізінде округ тұрғындарында шоғырланған, 

соның ішінде: ІҚМ- 2 904 бас, жылқы- 1951 бас, қой-ешкі – 
4801 бас, шошқа -482 бас және құс-16 324 бас. Қара мал 
санын көбейту үшін алдымен фермерлік шаруашылықтар 
мен тұрғындардың жеке меншік шаруашылықтарының да-
муына жағдай жасау, жемдеу базасын нығайтып, іріктендіру, 
табынды қайта жаңарту жұмыстары қажет. 
Еттің эспорттық әлеуеті бағдарламасы бойынша 52 ( елу 

екі) бас ірі қара мал  сатылды: «Арай-1» ЖШС, басшысы 
Т.Н.Құрманғожин – 33 бас,                             «АиК Агро» 
ЖШС, басшысы А.Е. Абакумов -15 бас және   «Сүлейменов» 
ШҚ, басшысы Ж.К. Сүлейменов - 4 бас. «Бизнестің жол кар-
тасы 2020»  бағдарламасының екінші бағыты бойынша мал 
шаруашылығын дамытуға Сулыкөл ауылының тұрғыны Ж.У. 
Байманов - 2,5 миллион теңге, Дауқара ауылының тұрғыны 
Д.К. Ерғалиев жолаушыларды  тасымалдау қызметі үшін                  

Сырымбет ауылдық округінің әкімі Д.Қ.Сүлейменовтің 2015 жылғы 
округтың әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы бойынша есебі

Салықтар
2015 жылы ауылдық округ бойынша жалпы сомасы 25 565 

286 теңгенің салықтары мен міндетті төлемдері жиналды. 
Әлеуметтік қорғау және демография
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын 

дамыту арқылы 17 адам жұмысқа орналастырылды. Шағын 
несиелеуге Володар ауылдық округінен 11 адам қатысты. 
Кәсіпкерлікті оқытуға 5 адам жіберіліп, 9 адам әлеуметтік 
жұмыс орындарына орналастырылды. Жастар практикасы 
бойынша 12 адамға жолдама берілді. 

2015 жылы Володар ауылдық округінің атына келіп түскен 
өтініштер саны 261, соның 217-і жеке тұлғалардан, 39-ы 
заңды тұлғалардан, 32-і жеке қабылдаудан. Өтініштердің 
негізгі мәселесі жер пайдалану: тұрғын үй салуға жер 
учаскесінқызмет көрсетуге  алу, орнатуға, тағы басқалар.         
Білім беру
Ауылдық округте балаларды мектепке дейінгі біліммен 

қамтамасыз  ету  бағдарламасы  және  «Балапан» 
бағдарламасы табысты жүзеге асырылуда. 2015 жылғы 
маңызды оқиғалардың бірі  аудан орталығында «Ниятулла-
ев» ЖК 50 орынға арналған «Балауса» шағын орталығының 
ашылуы болды.        
Денсаулық сақтау
Барлық  деңгейдег і  медициналық  мекемелердің 

тұрғындардың денсаулығын сақтау және нығайту, көрсетілетін 
қызметтер мен алғашқы медициналық көмектің сапасы 
мен қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында Володар 
ауылдық округінде орталық аудандық аурухана, аудандық 
емхана, Айыртау фельдшерлік-акушерлік пункт, Новоукра-
инка ауылындағы фельдшерлік-акушерлік пункт, Воскре-
сеновка, Орловка ауылларында медициналық пункттері 
жұмыс істейді.
Мәдениет және спорт.
Салауатты  өмір  салтын  қалыптастыруға  дене 

шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысу 
зор ықпал етеді. Бұл үшін округімізде қолайлы жағдайлар 
туғызылған. Бізде 2 стадион, шаңғы базасы, 7 спорт залы, 
3 жазғы спорт алаңы және 3 хоккей корты бар. 2015 жылы 
аудан орталығындағы «Агротехникалық колледж» КМК жа-
нынан хоккей корты ашылды.  
Қоғамдық тәртіпті қорғау
Мемлекет басшысының ұсақ құқық бұзушылықтарға, 

бұзақылықтарға және мәдениетсіздіктерге «мүлдем 
төзбеушілікті»  қоғамда қалыптастыру бойынша тапсырма-
ларын жүзеге асыру аясында 184 әкімшілік хаттама толты-
рылды. Құқық бұзушылықтардың алдын алуда орнатылған 
бейнебақылау камераларының да атқарар рөлі қомақты, 
олардың көмегімен 434 - бап (ұсақ бұзақылық) бойынша 12 
әкімшілік хаттама толтырылды.

3,0 миллион теңге несие алды.    
 Округ бойынша бюджеттің кіріс бөлігінің жоспары 100 % 

орындалды. 
 «Аумақты дамыту» бағдарламасы бойынша 2015 жылға 

бөлінген бюджеттік қаржы (елді мекендерді көгалдандыру 
және абаттандыру, ауыл ішіндегі жолдарды  ішінара жөндеу, 
жарықтандыру) 100 % орындалды. Арықбалық - Саумалкөл- 
Сырымбет- Қарақамыс- Светлое КТ-65 аудандық маңыздағы 
жолдың 93 км  жөнделді..  
Округ аумағындағы шаруашылық субъектілерінің, мектеп, 

ауылдық дәрігерлік амбулатория, мұражай қызметкерлерінің 
және ауылдық округ әкімі аппаратының қызметшілерінің  
қатысуымен  жазғы-күзгі уақыт аралығында Сырымбет 
ауылын абаттандыру жұмыстары бойынша  тазалық 
бейсенбіліктері мен сенбіліктері өткізіліп тұрды. Округ 
мектептерінде мектеп және ескерткіштер маңайын абаттан-
дыру жұмыстары жүргізілді.
Тұрғындарды сумен 15 су құбыры және 3 құдық қамтамасыз 

етеді, су сапасы стандартқа сәйкес.  
Округімізде 2 орта мектеп, 2 негізгі мектеп, 2 бастауыш 

мектеп бар. Барлық оқушылардың саны 317 бала.
Сондай-ақ, округте ауылдық дәрігерлік амбулатория, 

фельдшерлік-акушерлік пункт және 6 фельдшерлік пункт 
жұмыс істейді, медициналық қызмет ұсынудың сапасын 
жақсартуда 1 дәрігер және 12 медбике қызмет атқарады, 
денсаулық сақтау қызметкерлерінің  округтің елді мекендеріне  
шығу кестесі жасалған. Ауылдық округ аумағында 4 мәдени 
мекеме жұмыс істейді: Дауқара ауылдық кітапханасы, 
Сырымбет ауылындағы Демалыс орталығы, ауылдық 
кітапхана, Ш.Уәлиханов атындағы тарихи-этнографиялық 
мұражай. Сонымен қатар округте мемлекеттік қорғауға 
алынған «Айғаным» қонысы орналасқан.  

Қазақстан Республикасы Президенті – ұлт басшысы 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаһандық нақты 
ахуалда: өсім, реформалар, даму» Жолдауы мемлекеттің, 
қоғамның дамуына жаңа серпіліс беруге бағытталған. 
Дағдарысқа қарсы және құрылымдық қайта құрудың 
жиынтық жоспары анықталды.
Қазіргі кезде Антоновка ауылдық округінде 2596 адам, 846 

үй бар. Ауылдық округте 1 ұлы Отан соғысының ардагері, 
7 ауғаныстан  жауынгері, 424 зейнеткер және 102 мүгедек 
тұрады. 
Аграрлық өнеркәсіп. Ауылдық округ аймағында 7 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және  4  шаруа қожалығы 
тіркелген. 
Ауылдық округ аумағында өнеркәсіптік кәсіпорындар 

ішінен «ХПП Уголки» ЖШС қалыптасқан. Кәсіпорын астық 
өндірумен және сақтаумен айналысады және тұрақты жұмыс 
орындарымен – 119 адам қамтамасыз етілген. Биылғы жылы 
16 млн. теңгеден астам қаржыға кәсіпорындарды модерни-
зациялау жүргізілген. «Углежог» ЖШС Лавровка ауылында 
ағашты терең өңдеу бойынша шағын зауыт құрылыстары 
басталды, 80 жұмыс орынын қамтамасыз етеді.
Мал шаруашылығы. Негізгі мал басы округтің жеке 

секторында шоғырланған. Ірі қара мал саны – 1875 бас, 
жылқы – 544 бас, қой-ешкі – 291 бас, шошқа – 250 бас, 
құстар – 3915. 

«Журавка», «Нурсам»  ЖШС  ІҚМ өсірумен айналысады. 
«Ратмир» ЖШС қой өсірумен айналысады.

«Жұмыспен қамту жол картасы - 2020» бағдарламасы 
бойынша  округте жалпы сомасы  5,5 млн. теңгеден асатын 
екі нысан қаржыландырылды. 2015 жылы «Махметов» ЖК 
3 млн. теңгеге  сиырлар, «Нарымбетов» ЖК  2,5 млн теңгеге 
10 бас сиырды сатып алды.

«Корасев» ЖК, басшысы Алексей Анатольевич Корасев, 
«Бизнес жол картасы» бағдарламасы бойынша ауылдық 
округтегі  жаңа бизнес болып табылатын бөдене өсірумен 
айналыса бастады. 
Кәсіпкерлік .  Шағын  бизнес  саласында  шаруа 

қожалықтарынан басқа 22 жеке кәсіпкерлік: 20 дүкен, 
дәріхана, АЗС, Кафе-бар, доңғалақтарды жөндеу шеберха-
насы, Комаровка ауылында ағаш тілгіш жұмыс істейді. Ан-
тоновка ауылында «Қазпошта» филиалы, қоғамдық тәртіпті 
қамтамасыз ететін учаскелік инспектор кабинеті бар. 

Антоновка ауылдық округінің әкімі м.а. С.Н.Қасенованың 2015 жылғы 
округтың әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы бойынша есебі

Білім беру. Ауылдық округте білім беру 3 орта, 1 негізгі 
мектеп және мектептегі шағын орталықтар арқылы іске 
асырылады.
Барлық мектептерде оқыту процесі белгіленген талаптарға 

сәйкес  өтеді. Жабдықталған пәндік кабинеттер, компьютерлік 
сыныптар, интерактивті тақталар, ИНТЕРНЕТ, кітапхана 
бар. Мамандармен толықтай қамтамасыз етілген, барлық 
мектептерде жөндеу жұмыстары жасалған.
Денсаулық сақтау барысында негізгі басымдылық 

алғашқы медико-санитарлық көмек көрсетуді дамыту болып 
табылады.
Ауылдық округтегі денсаулық сақтау дәрігерлік амбулато-

рия және үш медициналық пунктермен іске асырылады. 
Мәдениет және спорт. Ауылдық округте 4 мектеп және 1 

ауылдық кітапхана бар. Ирина Якименконың басшылығымен 
«Червона Рута» украин мәдениет орталығы жұмыс істейді. 
Мектептерде спорт залдары бар, Антоновка және Лавровка 
ауылдарында хоккей корттары бар.
Салық. Бюджетке түсетін салық және басқа да міндетті 

төлемдер 100% орындалды. Бюджетке 3349360 теңге кіріс 
түсті. Соның ішінде мүлік салығы 56395 теңге, жер салығы 
282540 теңге, көлік салығы 3010425 теңге.
Елді мекенді жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау. 

Бір көпбалалы отбасы атаулы көмек алады. Балаларға 
берілетін жәрдемақыны 6 аз қамтылған отбасы алады. 
Есепті кезеңге 139,5 мың теңге сомасында жәрдемақы 

төленді. Қиын өмір жағдайына тап болған 14 адамға 
материалдық көмек  ресімделіп, төленді. Ауылдық округ  
аумағында тұрып жатқан 2696 адамның 1254-і экономикалық 
белсенді, 604-і өзін-өзі қамтушылар, 25-і  жұмыссыздар. 134 
адам жұмысқа орналастырылды, 81 адам тұрақты жұмыс 
орнына орналастырылды,  округтің  2 тұрғыны әлеуметтік 
қызметкер және шаштараз мамандығы бойынша  мамндығын 
жоғарлатуға және қайта оқуға жіберілді.
Округте елді мекендерді абаттандыру  және санитарлық 

тазалау жұмыстары ұдайы жүргізіледі.  Осы мақсаттарға  
қарастырылған қаржыландыру толық көлемде игеріліп, 
жұмыстар орындалды.  Жыл бойы барлық ауылдарда абат-
тандыру  және санитарлық тазалау жұмыстары  жүргізілді.
Ағымдағы жылдың жазында «КТ-66 Антоновка-Лавровка-

Горное» автомобиль жолына маршруттық тәсілмен  орташа 
жөндеу жүргізілді. Мердігермен жұмыс аяқталды.
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Жалғасы. Басы 5-бетте.
 «Маркасян» ШҚ «Алтын асық» бағдарламасы арқылы 220 бас 

қойды иеленді.   
«Құлагер» ШҚ қостанайлық тұқымды асыл жылқыларды 

өсіреді. Жыл сайын әр-түрлі деңгейдегі ат жарыстарына 
қатысады.
Орта және шағын бизнестің дамуы
Дамудың оң тенденциялары біздің округіміздің шағын 

кәсіпкерлігін айқындайды: 21 дүкен, 3 дәріхана, 1 ТҚС жұмыс 
істейді. 
Білім беру
Біздің округ аумағында 4 мектеп бар. Олар Константиновка 

және Құспек ауылдарындағы 2 орта мектеп, Ақанбұрлық ауы-
лында  1 негізгі мектеп және Матвеевка ауылында 1 бастауыш 
мектеп. Жалпы мектептерде 353 оқушы білім алады. 
Денсаулық сақтау
Округімізде  Құспек ауылында 1 ауылдық дәрігерлік амбула-

тория, 2 фельдшерлік пункт, 1 дәрігерлік амбулатория жұмыс 
істейді. 
Мәдениет
Бес ауылдық пункте мектептегі кітапханалар сақталған.  Кон-

стантиновка мен Құспектегі екі үлкен кітапхана бюджеттен 
қаржыландырылады.
Ауыл округіндегі Константиновка, Құспек, Матвеевка 

ауылдарындағы мектептерде көптеген спортық іс-шаралар 
өткізілетін 3 спортзал және 5 спорттық алаң бар. 
Константиновка ауылында «Юбилейный» стадионы жұмыс 

істейді.
Халықты әлеуметтік қорғау.
Округте 353 зейнеткер, 50 мүгедек адам, 9 көпбалалы отбасы-

Константиновка ауылдық округінің әкімі С.Оспановтың 2015 жылғы 
округтың әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы бойынша есебі

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың  Қазақстан халқына «Қазақстан жаңа жаһандық 
нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» Жолдауы 2015 жылы 
маңызды бағдарламалық құжат болды. Бұл өткенде қол жеткізген 
табыстарымыздың мықты негізі және болашақта барлық жоспар-
ларымызды жүзеге асырудың кепілі болып табылады. 
Ауыл шаруашылығы
Лобанов ауылдық округі экономикасының негізін аграрлық сек-

тор ұсынады. Ауыл шаруашылығы алқаптарының жалпы көлемі 
37438 гектарды құрайды, соның ішінде 25164 гектар егістік. 2015 
жылы астық өнімі гектарынан 20 центнерді құрады.
Жеке сектордағы ірі қара малдың басы 1714, жылқы 734, қой 

мен ешкі 2697 басты, құс 14081 құрады.
Округте 3 ірі қара малды  қолдан ұрықтандыру пункті жұмыс 

істейді.
Кәсіпкерлік
Өзінің жылсайынғы Жолдауларында Елбасы Н.Ә.Назарбаев 

отандық кәсіпкерлік жаңа экономикалық бағыттың қозғалтқыш 
күші болып табылатынын атап өтеді. Шағын бизнес және 
кәсіпкерлікпен қамтылғандарға тұрақты мониторинг жүргізіледі. 
Бағаларға да жүйелі түрде мониторинг жүргізіледі.
Білім беру
Білім берудің барлық деңгейін- мектепке дейінгіден арнайы орта 

білімге дейінгіні модернизациялауға бағытталған Мемлекеттік 
бағдарлама табысты жүзеге асырылуда.
Ауылдық округте 3 орта мектеп және 1 ауылшаруашылығы 

колледжі жұмыс істейді. Оқу мекемелері жанында кітіпханалар 
бар. 
Денсаулық сақтау
Округте 4 медициналық пункт және Лобаново ауылын-

да 1 дәрігерлік амбулатория жұмыс істейді. Медициналық 
қызметкерлердің 2016 жылға басты міндеттері: тұрғындарды са-
палы медициналық көмекпен қамтамасыз ету бойынша жұмысты 
жалғастыру, 16 жасқа дейінгі балаларды уақытылы қарау, тб.
Телефондандыру
Қазіргі кезеңде округте 481 телефон орнатылған, оның 26 заңды 

Лобаново ауылдық округінің әкімі Е.С.Жайықовтың 2015 жылғы 
округтың әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы бойынша есебі

лары бар.
2015 жылы округ бойынша 49 адам жұмысқа орна-

ластырылды, әулеметтік жұмыстарға 12 адам тартыл-
ды. Ауылдық округ жастарына «Жастар тәжірібиесі» 
бағдарламасы бойынша 2 жұмыс орны ұйымдастырылды. 
«Маркасян» ШҚ 1 әулеметтік орын ұйымдастырылды. 
Салық саясаты
Жылдан жылға салық базасы өсуде. Жер учаскілерінің 

жалпы ауданы – 14187 г. 
2015 жылға салық жинау жоспары 100 пайызды құрады. 
«Ауыз су» бағдарламасының орындалуы.
 6 елді-мекенің 4-де су құбыры, 2-де су табиғи көздерінен 

әкелінеді. Су сапасы барлық санитарлық нормаларға 
сай.
Округтің көлік-коммуникациялық комплексінің да-

муы
  2 жаңа цифрлық станциялар орнатылды. Жоғарыда 

айтылып кеткен ауылдардың тұрғындары қалаулары бой-
ынша телефондық байланыстың абоненттеріне көшті. Жаз 
уақытында жергілікті жолдардың тегістелуі өткізілгенін 
атап өтуіміз қажет. Қысқы мезгіл уақытында Константи-
новка ауылына дейінгі жолды – «Исагали» ЖШС, ал Це-
линное ауылына дейін – «Константиновка-2004» ЖШС-і 
тазалайды. ЖЖМ қоры және арнайы техника бар.   
Тілдердің дамуы
Ауылдық округтегі барлық мекемелерде мемлекеттік 

тілді оқыту жүргізілуде. Сабақтарды сәйкес біліктілігі 
бар мектеп мұғалімдері жүргізеді. Мемлекеттік тілді 
оқыту Константиновкадағы «Балапан» мен Құспектегі 
«Қарлығаш» балабақшаларында да жүзеге асырылуда.                                                                                                                                      

тұлғаларда. Округтің барлық ұйымдары телефондандырылған.
Халықты әлеуметтік қорғау
Халықты әлеуметтік қолдау бағдарламасының басты  бағыты- 

халықты жұмыспен қамту болып табылады. 2015 жылы 
жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 120 адам жұмысқа 
орналастырылды, жоспары 71 немесе 164%, соның ішінде жаңа 
жұмыс орнына 49 адам және уақытша орынға 71 адам. Қоғамдық 
жұмыстарға 21 адам тартылды.
Мәдениет
Ауылдық округте Лобаново және Шалқар ауылдарында 2 

ауылдық кітапхана, мектептер мен колледждің кітапханалары 
жұмыс істейді.
Спорт
Спортты және салауатты өмір салтын дамыту бойынша 

жұмыстар жүргізіледі. Орта мектептер мен колледждің спорт за-
лында үйірмелер тұрақты жұмыс істейді. Лобаново және Шалқар 
ауылдарында 3 хоккей қорабы бар.
Елді мекендерді абаттандыру
Ауылдық округтің елді мекендерін абаттандыру бойынша 

жұмыстар жүргізілуде. 360 тонна қоқыс арнайы орындарға 
шығарылды. Есептік кезеңде 10 сенбілік өткізілді, оған 
381 астам адам қатысты. Жұмыссыздардың күшімен 
арам шөптерді шабу, тұрмыстық қоқыстарды жинау 
жұмыстары жүргізілді. Елді мекендерді көгалдандыру және 
ауыліші жолдарға шұңқырлық жөндеу бойынша жұмыстар 
өткізілді.
Бюджет және салық
Округтің бюджеті 2015 жылы 13 млн. 291 мың теңгені 

құрады, соның ішінде 11,8 млн. теңге аппаратты ұстауға 
(телефон, жылыту, бензин, салық, еңбекақы), Лобаново ау-
ылын абаттандыруға (шарбақ алуға және ғимаратты бұзуға) 
1100,0 мың теңге, Лобаново және Шалқар ауылдарының 
орталық көшелерін жарықтандыруға 433,0 мың теңге.
Елбасының жыл сайынғы Жолдауында  қойған 

міндеттері әр адамның өз жұмыс орнында адал еңбегі мен 
шығармашылық жұмысының арқасында орындалады.

2015 жылдың 30 қарашасында Қазақстан Республикасының 
Президенті             Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, 
даму» атты кезекті Жолдауы жария етілді.
Президент Жолдауы жан-жақты қамтитын сипатқа ие болған 
экономикадағы жаһандық дағдарысқа байланысты еліміздегі, 
сондай-ақ әлемдегі ағымдық жағдайды терең талдауымен 
маңызды. Бұл жайлы Нұрсұлтан Әбішұлы ертеректе де айтқан 
болатын, бұны бүгінгі күннің шынайылығы да растайды. Мем-
лекет Басшысының «Бәрі де өзімізге байланысты» - деген сөзі 
әрбір қазақстандықтың – кәрісінің де, жасының да көкейіне жету 
керек.
Ауыл шаруашылығы
Округтің ауыл шаруашылығы саласы ірі ауыл шаруашылық 
кәсіпорны - «Бабық-Борлық» ЖШС ұсынылады, оның егістік 
алаңы – 25075 гектарды құрайды және жалпы егін егістік 
алаңымен 3 мың  гектар мөлшерінде 4 шаруа қожалығы. Жаздық 
егіні 2015 жылы 15300 гектар құрады, соның ішінде 12140 га 
«Бабық Борлық» ЖШС, астықтың 19,3 ц/гектарден- 7000 гектар-
дан асатын алаңнан.
«Бабық Борлық» ЖШС-де жемістерді өсіру бойынша жазғы жы-
лыжай қызмет етті. 
Округте мал шаруашылығы дамып келеді, округ тұрғындарының 
жеке ауласындағы ауыл шаруашылық малдарының саны 
«Бабық Борлық» ЖШС мал шаруашлығымен ұсынылған 
қоғамдық табынға маңызды үлесін қосады, онда қазақтың ақ ба-
сты тұқымды ірі қара малдары өсіріледі. Жыл аяғына малдардың 
саны 2000 басты құрады. Бұл малдың тұқымын өсіру бойынша 
шаруашылық  асыл тұқымды болып табылады. Ірі қара мал  жа-
санды ұрықтандыру пункті жұмыс істейді. «Бабық Борлық» ЖШС 
қой шаруашылығын өсірумен айналысады. 
Мал шаруашылығын дамытумен сондай-ақ «Августин» шаруа 
қожалығы айналысады – бұл шаруашылықта 50 - бас жылқы 
ұсталады.
Кәсіпкерлік
Ауылдық округте 15 кіші кәсіпкерлік субъект жұмыс істейді, 
соның ішінде 1 заңды тұлға «Бабық Борлық» ЖШС, 4 – шаруа 
қожалығы, саудамен жұмыс істейтін 8 – жеке кәсіпкер, 2- ағаш 

Нижнеборлық ауылдық округінің әкімі М.А.Жүсіповтің 2015 жылғы 
округтың әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы бойынша есебі

дайындау.
Әлеуметтік сала
Округте жалпы білім беретін 1 мектеп жұмыс істейді: 123 бала 
оқитын Нижнеборлық орта мектебі. 
Мектепте компьютерлік сыныптар жабдықталған, оқушыларға 
ыстық тамақ ұйымдастырылды.
Мектепке күрделі жөндеуге бюджеттен қаржы бөлініп,  ішкі 
жөндеу жұмыстарын өткізуге қол жетті.
Нижний Борлық ауылында мектепке дейінгі 53 бала бар 
балабақша жұмыс істейді.   Ауылдық округ аумағында 2 
денсаулық сақтау мекемесі орналасқан: Нижний-Борлық 
ауылындағы дәрігерлік емханасы мен Жақсы Жалғызтау 
ауылындағы медициналық пункт.
Жергілікті бюджетте тұрған 2 селолық кітапхана жұмыс істейді: 
Жақсы Жалғызтау селосы мен Нижний-Борлық ауылында.
2015 жылдың жазғы маусымында Нижний-Бурлук- Арықбалық, 
Нижний-Бурлук-Жақсы-Жалғызтау, Нижний-Бурлук-Алтынбұлақ 
автожолына қиыршық тас төгу жұмыстары жүргізіліп, 
шұңқырлардың жөнделуі жасалынды. Барлық жол жөндеу 
жұмыстары «Бабық Борлық» ЖШС күшімен жасалды.  
2015 жылы ауылдық округтің елді мекендерінде санитарлық 
тәртіпті орнату мен көгалдандыру, көркейту бойынша үлкен 
жұмыс орындалды. Барлығы 190 астам ағаш және көшет 
отырғызылды.
Тұрғындардың ауыз сумен қамтамасыздандырылуы 14 
терең құбыр, 10-ға  жуық құдық және жеке құбыр мен 1 өзіндік 
құйылатын терең құбыр есебінен жүзеге асырылады.    Округ 
орталығында қоныста  пошта мен  байланыс пункті бар.
Халықты жұмыспен қамту
Ауылдық округте жұмыссыздар деңгейі – 0,1%  шегінен 
шықпайды.
2015 жылдың өткен мерзімінде  ауылдық округ бойынша 51 
адам жұмысқа орналастырылды, 18 – тұрақты жұмыс орындары 
қурылды.
Салықтар
2015 жылы округ бойынша жеке тұлғалардан жергілікті бюд-
жетке салық жинау бойынша жоспардың орындалуы – 100%  
құрады. 

Өзіміздің жұмысызда біз Елбасымыздың Қазақстан халқына 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, 
даму» Жолдауын негізге аламыз, бұл дағдарыс кезеңіндегі жаңа 
нақты болашақтағы істердің жоспары, Елбасы нақты тапсырма-
лар беріп, біздің күшімізді соларды орындауға бағыттады. 
Ауылдық округ аймағы 66357 га жерді алып жатыр,  оның 

құрамына 3 елді мекен кіреді, олар Имантау а., Верхний Борлық 
а. және Цуриковка а.. 

2015 жылдың есептік кезеңі ішінде салық жинау бойынша 
келесі жұмыстар өткізілді: көлік салығы 4756,0 мын. теңге, жер 
салығы 351400 теңге және мүліктік салық бойынша 85300 теңгені 
құрады. 
Қазіргі уақытта 3 жарықтандыру желісі – 63 шамдар бар, электр 

қуатына төлем бюджет қаражаты арқылы толенеді.
Ауылдық округте мал шаруашылығының дамуы жеке 

қосалқы шаруашылықтардың күшімен дамуда. Қазіргі уақытта 
тұрғындардың мал шаруашылығының саны ІҚМ – 1992 бас, 
жылқы малы – 559 бас, қой – 1812 бас, шошқа – 523 бас, құс 
– 19450 бас. 
Ауданда құс шаруашылығының ең үздігі болып табылатын, 

ауылдық округ аумағында орналасқан, басшысы Дзаурова 

Имантау ауылдық округінің әкімі Л.В.Сердюктің 2015 жылғы округтың 
әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы бойынша есебі

М.Б «Имантау земля и птица» ЖШС бар. Жалпы саны 12600, 
оның ішінде қаздар - 6900, үйрек -5700, жаз уақытында бір 
тәуліктік құстарды халыққа сатады, 200 мыңнан астам құс 
басы сатылды. 
Округте 7 ЖШС және 10 шаруашылық қожалық жұмыс 

істейді, алып жатқан жерлерінің жалпы алаңы 18340 га. 
2015 жылы бидай дақылдарының жинау жұмыстары толық 
өткізілді.
Имантау ауылында гүл және көкөніс көшеттерін өсіру кәсібі 

қарқынды дамуда. 2015 жылы 100-ден астам жылыжай жұмыс 
істеді. 
Имантау ауылдық округінде 2 мектеп жұмыс істейді олар: 

Имантау және Верхний-Борлық негізгі мектебі, барлығы 302 
оқушы бар,  26 мектепалды, 85 мектепке дейінгі балалар. 
Мектептегі шағын орталықтарды 85 бала бар. 
Медициналық қызмет ауылдық округте Имантау ДА мен 

Верхний-Борлық ФАП арқылы атқарылады. Медициналық 
қызметкерлермен толық, қамтамасыз етілген.
Үш айлық ауылды абатандыру жұмысына ауылдық округ 

тұрғындары белсене қатысып, өздерінің жеке аулаларын 
абаттандырды. 

2015 жылдың 30 қарашасында Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған «Қазақстан жаңа жаһандық нақты 
ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты кезекті Жолдауы жария етілді.

 Әлеуметтік инфрақұрылым
Әлеуметтік аясындағы нысандардан округ аймағында 5 мектеп, 3 шағын орталық, 

1 ДА, 1 емхана, 3 медициналық пункт, 3 кітапхана, және мектептегі кітапханалар, 1 
Мәдениет үйі, 1 Демалыс орталығы, 1 Аудандық сот, 1 тірек пункті және құжат үстелі 
бар. 
Қарасай батыр ауылында мешіт салынып, қолданысқа тапсырылды. Ол тек 

ауыл тұрғындарының рухани орталығына айналып қоймай, жақындағы ауылдар 
тұрғындарының да рухани орталығына айналды. 
Арықбалық ауылында округ тұрғындары ауыз сумен орталық су құбырынан 

қаматамасыз етіледі. 
Ауылдық округ аймағында 3 наубайхана жұмыс істейді, олар тұрғындардың 

сұранысын түгелімен жабады. 
Ауыл шаруашылығы
Округте 26 агроқұрылымдар жұмыс істейді, соның ішінде 4-ЖШС, 22- қ/ж, 4- ф/ш. 
Ауылшаруашылық жерлерінің жалпы алаңы – 58196 га, соның ішінде егістіктер – 

40470 га. 
2015 жылы дәнді-дақылдар салынған жердің жалпы ауданы 28199 га болып, осы жер-

лерден жиналған егін өніледілігі 15,2 ц/га. Майлы дәнді-дақылдар – 2900 га, өнімділігі 
11,2 ц/га. Жалпы егіннің жиналуы – 42300 тонна. 
Ең жоғары өнімділік - «Фирма Златогорка» ЖШС-і 18 ц/га және «Миллениум» шқ-ғы 

20,0 ц/га-дан жоғары жинады.  
2016 жылғы егінге 4300 тонна тұқым егілді, барлық тұқымдар анализға тапсырылды. 
5100 га пар астында жатқан жерлер өңделді. 
Мал шаруашылығы
Тұрғындардың жеке ауладағы шаруашылығында, 01.01.2016 ж. сәйкес 2767 бас ІҚМ, 

соның ішінде 1527 сиыр басы, қой мен ешкілер – 2842, жылқы – 1320, шошқалар – 2149 
және құстар 38654. 
Мал шаруашылығын дамытумен Арықбалық ауылында келесі қожалықтар айналы-

сады: «Миллениум» ШҚ, «Каракоз» ШҚ, «Камалтинов» ШҚ, «Арна» ФШ, «Тәуелі» ШҚ, 
«Мейрам» ШҚ, «Маканова» ЖК, «Сыдыхова» ЖК. 
Арықбалық ауылында «Ырыс» бағдарламасы бойынша қазіргі уақытта «Арна» ШҚ 

басшысымен 50 бас сементаль тұқымды тайша мен 2 бас өндіруші бұқалар сатып 
алынды, Қарасай батыр ауылында «Сыбаға» бағдарламасы бойынша «Мейрам» ФШ 
жергілікті тұқымнан 40 бас тайша мен     2 өндіруші бұқа, жеке қаражатына «Камалти-
нов» ФШ 3 өндіруші бұқа сатып алды.     Қазіргі уақытта мал шаруашылығының дамуы 
қарқынды, бас саны үнемі өсуде. 

«Фирма Златогорка» ЖШС-і жергілікті тұрғындардың табындарына, асыл тұқымдарды 
көбейту үшін өндіруші бұқаларын жіберді. 

«Миллениум»  ШҚ 140 ақ бас тұқымындағы сиыр мен асыл тұқымды бұқаларды 20 
млн. теңге сомасында иеленді. Сонымен қатар машина-тракторлық паркк құрылысы са-
лынуын өткізіп жатыр. 19 000 000 сомасында кептіру құрылғысы алынды. 
Білім беру
Ауылдық округ аумағында 3 орта мектеп – Арықбалық а., Қарасай батыр а. және 

Ағынтай батыр а., 1 негізгі мектеп – Баян а., 1 бастауыш мектеп – Целинный а. 
орналасқан. Мектептерде 634 бала оқиды, соның ішінде, 54 бала – мектеп алды 
сыныптың оқушылары. Балалардың мектеппен қамтылуы 100%.
Арықбалық ауылдық округінің мектептерінде шағын орталықтар жұмыс істейді. Бүгінгі 

таңда шағын орталықтарда 136 бала бар.
Денсаулық сақтау
Ауылдық округтің денсаулық сақтау саласы бір орталық аудандық аурухананың 

терапевтік 10 төсек орны бар бөлімшесімен, 6 төсек орны бар Арықбалық дәрігерлік 
амбулаториясымен, Целинный, Қарасай батыр, Ағынтай батыр, Баян ауылдарындағы 
4 медициналық пунктпен көрсетіледі.  
Арықбалық ДА мен емханасы бір ғимаратқа біріктіріліп, 75 000 000 теңге сомасына 

толық жөндеу жүргізіліп, 10 төсек орын пайда болды. 
 Кәсіпкерлік
Ауылдық округ аймағында киім, тағам және шаруашылық тауарлары сатылатын 

24 объект тіркелген. Халыққа қызмет көрсететін объектілердің ішіне: 2 шаштараз, 2 
дәріхана, 1 ветеринарлық дәріхана, 1 дәмхана, 1 көлікқою станциясы, 1 газ учаскесі, 1 
сапаржай, 3 ТҚЖ, 1 доңғалақ жөндеу станциясы , 2 ағаш өндеу цехы, 2 мал соятын цех, 
1 автокөлік кәсіпорны, элеватор. 

2015 жылы ауылдық округ аумағында туристтік мезгілдің ашулына байланысты 
республикалық форум өткізілді. «Солнечный ВИП» демалыс орнының аумағында бұғы 
мүйізімен емдеу шипажайы, 20 демалыс үйшіктері салынды,2015 жылдың басында 
әкелінген маралдарды өсіру мен көбейтуге арналған жер бөлінді. Сонымен қатар жазғы 
уақытта жұмыс істейтін, ауылдық округ тұрғындары үшін-тойханада ашылды. 
ЖК «Маканова» қымыз дайындаумен айналысады. 
«РеалГаз» ЖШС газ балондарын және газ құбырлары бар автокөліктерді толтыратын 

станциясы бар газ учаскесін ашты. 2016 жылы автокөлікті күтіп ұстау үшін көлікжай са-
луды жоспарлап отыр. 
Көкшетау қаласы жағынан ауылға кіреберіс жол бойында «Егоров А.А.»  ЖК 2016 

жылы газ құрылғысын орнатуды жоспарлап отыр. 
«Солнечный ВИП»  аумағының жерінде өткен жылы 2 қабатты дәмхана, «Кеме» мей-

рамханасы, сонымен қатар 10 жазғы демалыс үйлері қолданысқа енгізілді және 10 үй 
аяқталуға жақындады. 

2015 жылы «Севостьянов» ЖК демалыс орны өз жұмысын бастады. 
«Егоров А.А» ЖК «Оазис» дәмханасы ашылды. 
Сонымен қатар ет және балық өнімдерін сүрлейтін цех пен жаңа жеке кәсіп «Дербе-

денев» ашылды. 
2016 жылы «Жұмыспен қамту 2020» және «Жұмыспен қамту жол картасы» мемлекеттік 

бағдарламалары өз жұмыстарын жалғастырады. Қатысқысы келгендер өз сауалдары-
мен ауылдық округ әкімінің аппаратына немесе жұмыспен қамту орталығына жүгінуге 
болады. 

2016 жылы Арықбалық ауылында стадион ашу мен қатар жазғы спорт ойындарын 
өткізуді жоспарлап отырмыз. 
Халықтың жұмыспен қамтылуы
Халықты жұмыспен қамтылу бағдарламасын іске асыру бойынша 2015 жылы 305 

адам жұмысқа орналастырылды, ал жоспар 216 адамға құрылды, бұл 150,0 пайызды 
құрайды. Округте қоғамдық жұмысқа 42 адам араласты – 2542531 теңге төленді. 
Халықтың мақсатты топтарынан 141 адам еңбекпен қамтылды, екі бірдей адам 

жұмыс істемейтін отбасыларынан – 4 адам қоғамдық жұмысқа, мүгедектердің санынан 
3 адам, әулеметтік жұмыс орындарына 2 адам тартылды.  
Барлығы округ бойынша МАӘК алатындар – 3 отбасы, 12 адамға жыл бойы 290,9  

тенге төленді. 
Бала жәрдем ақысын алушылар округ бойынша 28 отбасы, 63 балаға 975,8 теңге 

төленді. 
Қылмыс
Арықбалық ауылдық округінде заң бұзушылықтың алдын алу қылмыстық 

сұрақтарымен 3 учаскелік полиция инспекторлары айналысады. Бір жыл ішінде округ-
те түрлі баптарда 250 заңбұзушылық тіркелді.    Істер сотқа берілді және Қазақстан 
Республикасының заңына сәйкес жазалар қолданылды. 
Қылмыстың алдын алу есебінде тұрмыс жағдайы төмен отбасынан шыққан, ішімдікті 

үнемі қабылдайтын 25 адам тұр. 
Байланыс
Барлық елді мекендер телефон байланысымен қамтылған. Округ бойынша 1705 те-

лефон нөмірлер бар, соның ішінде 1586-сы жеке тұлғалар, ал 119-ы заңды тұлғалар. 
Арықбалық ауылында сандық станция жұмыс істейді. 
Ауылдық округ аумағында Ағынтай батыр және Арықбалық ауылында 2 стационарлық 

пошта бөлімшесі бар. Қарасай батыр, Баян, Горное, Целинное ауылдарында пошта та-
ратушылар жұмыс істейді.
Жолдар
Барлығы ауылдық округ ішіндегі жолдардың ұзындығы 72 км, соның ішінде облыстық 

жолдар 34 км., аудандық – 27 км, республикалық жолдар – 9 км. 
Аймақтарды дамытудың 2015 жылғы бағдарламасы бойынша, Арықбалық ауылының 

Центральное көшесінің сомасы 2 млн. тенге жолының шұнқырларына жөндеу 
жүргізілді. 

2015 жылы ауылдық округте жол шетіндегі шөпті шабу жұмыстары және гравий себу 
жұмыстары істелінді. Қысқы уақытта жодарда қар тазалау жұмыстары атқарылады. 
Демографиялық жағдай
2015 жылға демографиялық сальдо жағдайы теріс, өйткені ауылдық округ пен ҚР- 

ның аймағынан халық қоныс аударды. 
Халық саны 01.01.2016 жылға – 3782адамды құрайды. Ал 01.01.2015 жылы халық 

саны 3809 адам болды. 
Мәдениет және спорт
Ауылдық округ аумағында Қарасай мен Ағынтай батырлардың мемориалдық кешені 

орналасқан, 3 ауылдық кітапхана, мектеп ішіндегі кітапханалар, 1 Мәдениет үйі, 1 дема-
лыс орны, Горный ауылында 1 клуб жұмыс істейді.  
Абатандыру жұмыстарының жүргізілуі уақытында барлық мәдениеттің ескерткіштері 

жөнге келтірілді. 
Баскетбол, волейбол, жеңіл атлетика, күрес, шаңғы спорты, футбол, үстел теннисі 

сияқты спорт түрлері дамуға мүмкіндік алды. 2010 жылы спорт жарыстарының өтуінде 
ауылдық округ 8 орынға, 2011 жылы – 6 орынға, 2012 жылы – 3 орынға, 2013 жылы – 4 
орынға, ал 2014 жылы құрметті 1 орынға, ал 2015 жылы 2 орынға ие болды. 
Хоккей спортын дамытуға Ағынтай батыр ауылында хоккей корты салынды. 

Арықбалық ауылдық округінің әкімі 
Қ.Қ.Шараповтың 2015 жылғы округтың 

әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы 
бойынша есебі
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
2015 жылдың желтоқсанындағы мәліметтер бойынша, 

«OTAU TV»  ұлттық жерсеріктік  телевизиясы абоненттерінің 
саны 1 000 000 үйшаруашылығынан асты деп хабарлайды 
Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату 
саласындағы ұлттық операторы «Қазтелерадио» АҚ-ның өкілдері. 
Бұл – 4 миллионнан астам қазақстандық цифрлық сапада отандық 
және шетелдік телеарналарды тамашалауда деген сөз. Оның ішінде 
28 039 абонент  Солтүстік Қазақстан облысының үлесінде. 
Жерсеріктік телевизияны енгізген алғашқы жылдары «OTAU TV», 

әсіресе, ауыл тұрғындарының арасында ерекше сұранысқа ие болды, 
абоненттердің жалпы санындағы олардың үлесі 2011-2012 жылда-
ры шамамен 90 пайызды құрады. Өйткені, қалаларда кәбілдік және 
эфирлік аналогты телехабар тарату желілері жақсы дамыған, ал ауыл 
тұрғындары ол кезде ары кетсе қазақстандық 4 арнаны ғана тама-
шалай алатын. Осыған байланысты жобаның мақсаты – қала мен 
ауыл тұрғындарының арасындағы ақпараттық қала тұрғындарының 
арасында да танымалдыққа ие бола бастады. Мәселен, 2011 жылмен 
салыстырғанда, қалалық абоненттер үлесі 10 пайыздан 36 пайызға 
дейін өскен. Ұлттық жерсеріктік телевизияның өзге операторлармен 
салыстырғандағы басты артықшылықтары – телебағдарламалардың 
тегін топтамасы мен желіге республикамыздың кез келген нүктесінен 
қосылу мүмкіндігі.     
Қазақстанда жерсеріктік телевизия 2002 жылы «Кателко+» сау-

да белгісімен қосылған болатын. Ал 2011 жылдың қаңтар айында 
Қазақстанның жерсеріктік желісі хабар таратудың DVB-S2, MPEG-4 
цифрлық стандартына көшіп, «OTAU TV» деген сауда белгісімен іске 
қосылды. Желінің ашылу салтанатына Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
қатысқан болатын. Жаңа стандартқа көшкен кезде абоненттер саны 6300 
болса, содан бері бұл көрсеткіш қарқынды түрде өсіп, 5 жылға жетпейтін 
уақыт ішінде 1 млн. үйшаруашылығынан асты. Жоба халыққа алғаш рет 
отандық телерадиоарналарды кескін мен дыбыстың заманауи цифрлық 
сапасымен тамашалауға мүмкіндік берді.  Айта кетерлік жәйт, желі іске 
қосылғалы бері тегін топтамадағы арналар саны 38 теле-, және 7 радио-
арнадан 40 теле-, және 14 радиоарнаға дейін, ақылы топтамадағы теле-
радиоарналар саны 100-ден асты!  
Осындай қысқа мерзім ішінде «Қазтелерадио» АҚ бұдан басқа да 

бірқатар міндеттерді атқарып тастады. 2012 жылдың шілдесінде де 
Мемлекет басшысының қатысуымен Цифрлық эфирлік телевизияны 
енгізу жөніндегі жоба іске қосылды. Бүгінгі таңда республика халқының 
72 пайызы цифрлық эфирлік телевизияға қолжетімділікке ие, ал бұл – 12 
миллион қазақстандық. Айта кетерлік жәйт, Алматы, Жамбыл, Маңғыстау 
және Оңтүстік Қазақстан облыстарында цифрлық эфирлік телевизиямен 
қамту халықтың 95 пайызына жетті. Соған байланысты 2016 жылдың І 
тоқсанында аталған аймақтарда ескірген аналогты телехабар тарату 
желісін өшіру жоспарланған.  

2014 жылдың шілде айында Индустрияландыру күні аясында Елбасының 
қатысуымен «Қазтелерадио» АҚ «GALAM TV» ұлттық интернет-хабар та-
рату» және «Телегазет» атты екі инновациялық жобаның тұсауын кесті. 
Ұлттық жерсеріктік телевизия клиенттеріне ыңғайлы болу үшін, 

сондай-ақ бәсекелестік орта құру мақсатында қабылдау жабдықтары 
жиынтықтарын  жеткізу, құрастыру және қызмет көрсетуді шағын және 
орта бизнес субъектілерінен тұратын дилерлік ұйымдар қамтамасыз ету-
де, олардың саны қазір 350-ден асты. Халықпен және дилерлермен тиімді 
жұмыс істеу мақсатында Ақпараттық қолдау көрсету қызметі (Call-centre) 
193 телефоны арқылы үзіліссіз, мереке және демалыс  күндерінсіз жұмыс 
істейді. Сонымен қатар, барлық облыс орталықтары мен Астана, Алма-
ты қалаларында Дилерлермен және халықпен жұмыс орталықтарының 
жұмысы жолға қойылған. 

«Қазтелерадио» АҚ өз абоненттерін түрлі акция, ұтыс ойындарымен 
үнемі қуантып тұрады. Нәтижесінде тұрғындар «OTAU TV»-ден түрлі 
бағалы жүлделер мен сыйлықтарға ие болып жатады. Мәселен, 2015 
жылдың 1 қазанынан жаңа акция басталды: «Толық» ақылы арналар топ-
тамасына 6 айдан 12 айға дейінгі мерзімге қосылған барлық абоненттер 
бағалы жүлделер ұтыс ойынына қатысады! Бас жүлде – автокөлік! Акция 
шарты бойынша, 2015 жылдың 1 қазаны мен 2016 жылдың 30 маусымы 
аралығында барлығы жүлделердің 3 жиынтығы ұтысқа түседі. Әрбір үш 
ай сайын қорытынды шығарылып, жеңімпаздар анықталады. Автокөліктен 
өзге, Гоа аралына жолдама, Smart TV, iPhone 6 секілді және тағы басқа 
бағалы сыйлықтар бәйгеге тігілген. 

«OTAU TV» ұлттық жерсеріктік 
телевизиясы абоненттерінің саны 

1 000 000-нан асты

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі өздерінің «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесімен 
бірігетіндігі туралы хабарлайды.
Несиелендірушілердің шағымдары осы хабарлама шыққан күннен ба-

стап үш күн ішінде қабылданады.
*   *   *

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының дене шынықтыру 
және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі өздерінің «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесімен 
бірігетіндігі туралы хабарлайды.
Несиелендірушілердің шағымдары осы хабарлама шыққан күннен бастап 

үш күн ішінде қабылданады.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

ДҮЙСЕНБІ, 11 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Апта.
kz» 11:05 «Дара жол» 12:30 «Ақсауыт» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «Әйел бақыты». 16:05 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х. 17:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 17:30 KAZNEWS 17:55 
«ХАЛЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА» 18:10 «БҮГІНГІ 
КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ» 18:20 «Аюлар». 
М\х. 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 
Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 «СЕРПІЛІС» 
21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 
22:55 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
23:30 «АЛТЫН ДОП». 1:00 «SPORT.KZ» 
1:25 «Әйел бақыты». 2:20 «Бүгінгі күннің 
батырлары». 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 М\ф. «Сказка о рыбаке и его 
жене» 11:00 «Экономкласс» 11:10 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф11:45 «Магия кухни» 
12:20 «Подари детям жизнь» 12:25 М\с. 
«Жюль Верннің саяхаттары» 12:50 М\ф. 
«Белка и Стрелка: озорная семейка» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с. «Дом 
на Озерной» 14:10 Т\с «Гречанка» 15:00 
Новости 15:15 «Бармысың, бауырым?» 
16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Өмір 
сабақтары» Д\ф 17:00 Новости 17:10 Т\с. 
«След» 17:50 «Орталық Хабар» 19:00 
«ТВ Бинго» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Арнайы 
хабар» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т\с. «Осколки» 22:30 «Жекпе-жек» 
23:15 «Көзқарас» 23:45 «Негізінде...» 23:50 
Қорытынды жаңалықтар 00:20 «По сути» 
00:25 Итоги дня 00:55 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф 01:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 12:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:05 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» ның тұсаукесері 14:00 
«П@УТINA» 14:20 Фильм «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:55 Мелодрама «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:45 «СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:25 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:15 «П@УТINA» 
23:40 «ВРЕМЯ» 0:15 «Смотрим вместе!». 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 1:25 «П@
УТINA+» 2:15 «ВЕРЮ» 3:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Т/с «Деревенский 
Роман» 00.45 Д/ф «Преображенцы». 
«Прототипы. Профессор Преображенский. 
Чудовищная история» 02.20 Т/с «Срочно 
в номер!» 03.15 «Кузькина мать. Атомная 
осень 57-го» 04.15 «Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 12 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

 7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Таңдау». 
Т\х. 10:50 «Cұңқар». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 15:00 
«Әйел бақыты». 16:05 «Жүрегім сізге 
аманат». Т\х. 17:05 «Sport.kz» 17:30 
KAZNEWS 17:55 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 
18:15 «Аюлар». М\х. 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«Айтуға оңай...» 21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 
22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 
0:00 KAZNEWS 0:55 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 1:30 ФУТБОЛ. Ағылшын 
Премьер-Лигасы. «НЬЮКАСЛ» - «МАНЧЕ-
СТЕР ЮНАЙТЕД». 3:40 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с. 
«Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф11:45 «Магия кухни» 12:20 
«Подари детям жизнь» 12:25 Т\х. «Бәсеке» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с. «Дом 
на Озерной» 14:10 Т\с «Гречанка» 15:00 
Новости 15:10 Т\х. «Сүйген жарым» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 
17:00 Новости 17:15 Т\с. «След» 18:00 
«Тағдыр жолы» 18:30 Т\с. «Өмірдастан. 
Ақылдың кілті» 19:25 Т\х. «Бәсеке» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бюро расследований» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. «Осколки» 
22:30 Т\с. «След» 23:15 «Көзқарас» 23:45 
«Арнайы хабар» 00:15 «Негізінде...» 00:20 
Қорытынды жаңалықтар 00:50 «По сути» 
00:55 Итоги дня 01:25 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 12:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:05 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA» 
14:20 Фильм «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 15:15 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Мелодра-
ма «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:45 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:15 
«П@УТINA» 23:40 «ВРЕМЯ» 0:15 «Смотрим 
вместе!». «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
1:25 «П@УТINA+» 2:15 «ВЕРЮ» 3:00 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 3:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Т/с «Деревенский 

Роман» 00.45 «Увидеть Марс... и не сойти 
с ума». «Смертельные опыты. Авиация» 
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 03.15 «Кузь-
кина мать. Царь-бомба. Апокалипсис по-
советски» 04.15 «Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 13 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Таңдау». 
Т\х. 10:50 «Cұңқар». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 15:00 
«Әйел бақыты». 16:05 «Жүрегім сізге ама-
нат». Т\х. 17:00 «КЕЛБЕТ» 17:30 KAZNEWS 
17:55 «ТАБЫС СЫРЫ». Арнайы жоба. 18:15 
«Аюлар». М\х. 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«Айтуға оңай...» 21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 
22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 
0:00 KAZNEWS 0:50 «Әйел бақыты». 
1:50 ФУТБОЛ. Ағылшын Премьер-Лигасы. 
«ЛИВЕРПУЛЬ» - «АРСЕНАЛ». 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с. 
«Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф11:45 «Магия кухни» 12:20 
«Подари детям жизнь» 12:25 Т\х. «Бәсеке» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с. «Верь 
мне» 14:10 Т\с «Гречанка» 15:00 Новости 
15:10 Т\х. «Сүйген жарым» 16:00 Кешкі 
жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 
17:15 Т\с. «След» 18:00 «Тур де Хабар» 
18:30 Т\с. «Өмірдастан. Ақылдың кілті» 
19:25 Т\х. «Бәсеке» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Қайсар жандар» 20:55 «По сути» 21:00 
Итоги дня 21:30 Т\с. «Осколки» 22:30 
«Тұмарым» атты жаңажылдық фильм 
00:00 «Көзқарас» 00:30 «Негізінде...» 
00:35 Қорытынды жаңалықтар 01:05 «По 
сути» 01:10 Итоги дня 01:40 «Арман 
қанатында» 02:10 «Сотқа жеткізбей» Д\
ф02:40 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 12:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:05 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA» 
14:20 Фильм «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 15:15 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Мелодра-
ма «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:45 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:15 
«П@УТINA» 23:40 «ВРЕМЯ» 0:15 «Смотрим 
вместе!». «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
1:25 «П@УТINA+» 2:15 «УМНИК» 3:00 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 3:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - Мо-
сква 11.55 Т/с «Тайны следствия» 14.50 
Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с «Земский 
доктор» 18.15 «Прямой эфир» 21.00 Т/с 
«Деревенский Роман» 00.45 «Свидетели». 
«Анатолий Черняев. Выйти из тени» 02.50 
Т/с «Срочно в номер!» 03.50 «Кузькина 
мать. Итоги. Город-яд» 

БЕЙСЕНБІ, 14 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Таңдау». 
Т\х. 10:50 «Cұңқар». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 15:00 
«Әйел бақыты». 16:05 «Жүрегім сізге 
аманат». Т\х. 17:00 «МЕДИАЦИЯ ТУРАЛЫ 
ЖАҢА ЗАҢНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ». Арнайы 
жоба 17:30 KAZNEWS 17:55 «Түбі бір 
түркілер». 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМА-
НАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 «Айтуға 
оңай...» 21:05 «ШЫРҒАЛАҢ». Т\х. 22:00 
«КЕЛІН». Т\х. 22:55 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 23:25 «КӨҢІЛАШАР» 0:00 
KAZNEWS 0:55 «Әйел бақыты». 1:55 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 2:30 «Медиа-
ция туралы жаңа заңның ерекшеліктері». 
Арнайы жоба 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с. «Оскол-
ки» 11:00 Новости 11:10 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф11:45 «Магия кухни» 12:15 «Подари де-
тям жизнь» 12:20 Т\х. «Бәсеке» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Т\с. «Верь мне» 14:10 
Т\с «Гречанка» 15:00 Новости 15:10 Т\х. 
«Сүйген жарым» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 
Т\с. «След» 18:00 «Тур де Хабар» 18:30 
Т\с. «Өмірдастан. Ақылдың кілті» 19:25 
Т\х. «Бәсеке» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Тағдыр 
жолы» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т\с. «Осколки» 22:30 Т\с. «След» 
23:15 «Көзқарас» 23:45 «Негізінде...» 
23:50 Қорытынды жаңалықтар 00:20 «По 
сути» 00:25 Итоги дня 00:55 «100 бизнес-
тарихы» 01:25 «Сотқа жеткізбей» Д\ф01:55 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 12:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:05 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA» 
14:20 Фильм «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 15:15 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Мелодра-
ма «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:45 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:15 
«П@УТINA» 23:40 «ВРЕМЯ» 0:15 «Смотрим 
вместе!». «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
1:25 «П@УТINA+» 2:15 «УМНИК» 3:00 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 3:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Т/с «Деревенский 
Роман» 00.45 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». Главы 1 и 2 02.55 Т/с «Срочно 
в номер!» 03.55 «Комната смеха»  

ЖҰМА, 15 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  « ТАҢШОЛПАН » .  1 0 : 0 0 
«Шырғалаң». Т\х. 10:50 «Cұңқар». Т\х. 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 
15:00 «Әйел бақыты». 16:05 «Жүрегім сізге 
аманат». Т\х. 17:05 «Жан жылуы». 17:30 
KAZNEWS 17:50 «Иман айнасы» 18:15 
«БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 
20:05 ПАРЛАМЕНТ 20:15 «Айтуға оңай...» 
21:00 «Ұлттық шоу: Роза шақырады» 
22:10 «КЕЛІН». Т\х. 23:05 «КӨҢІЛАШАР» 
23:35 «Сіз не дейсіз?» 0:05 KAZNEWS 
0:40 Парламент 0:50 «Әйел бақыты». 
1:50 «Серпіліс» 2:35 «Иман айнасы» 3:00 
KAZNEWS 3:35 Парламент 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн»» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с. «Оскол-
ки» 11:00 Новости 11:10 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф11:45 «Магия кухни» 12:15 М\ф «Белка 
и Стрелка: озорная семейка» 12:25 Т\х. 
«Бәсеке» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Т\с. «Верь мне» 13:15 Т\с «Гречанка» 
15:00 Новости 15:10 Т\х. «Сүйген жарым» 
16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Өмір 
сабақтары» Д\ф16:50 «Экономкласс» 
17:00 Новости 17:15 Т\с. «След» 18:05 
«Арман қанатында» 18:30 Т\с. «Өмірдастан. 
Ақылдың кілті» 19:25 Т\х. «Бәсеке» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Start Up 
Болашақ» 21:00 Итоги дня 21:30 Мегахит. 
Жюльет Бинош, Джонни Депп в мелодра-
ме «Шоколад» 23:40 Т\х, «Бақ мекенім 
Астана» 00:40 «Сотқа жеткізбей» Д\ф01:10 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 12:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:05 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «ЖҰМА 
УАҒЫЗЫ» 14:15 «П@УТ INA» 14:35 
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 15:15 «ПЕРВЫЕ 
НОВОСТИ» 15:40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 17:40 «ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН 
18:40 Лотерея «АВТОКУШ». 18:50 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:45 «СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 23:15 «П@УТINA» 23:40 «КЛУБ 
ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». Летний кубок 
в Сочи 1:45 «П@УТINA+» 2:35 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:20 «УМНИК» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 «Аншлаг. Старый 
Новый год» 00.00 Комедия «Доярка из 
Хацапетовки» 03.50 «Комната смеха» 

СЕНБІ, 16 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  «Айналайын»  Т \ х .  7 : 3 5 
«Көңілашар» 8:35 «Агробизнес» 9:00 
«Сенбілік таң». 10:05 «Дауа» 10:35 «Әзіл 
әлемі» 12:35 «АС БОЛСЫН!». 13:20 «Асыл 
ана». Сәкен Майғазиевтың концерті. 14:35 
«ІҢКӘР ЖҮРЕК». Т\х. 18:40 «ӨМІРДІҢ ӨЗІ 
НОВЕЛЛА». Т\х («Бумеранг») 2-бөлім 19:30 
KAZNEWS 20:05 «Үздік әндер» 21:00 «ДАРА 
ЖОЛ» 22:35 «ТӨРЛЕТ, ЖАҢА ЖЫЛ». 0:20 
KAZNEWS 0:55 Комедия «Қарлы аймақтың 
иттері» 2:30 «Ас болсын!». 3:15 KAZNEWS 
3:50 «Айналайын» Т\х. 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:45 «Бармысың, 

бауырым?» 09:30 «Продвопрос» 09:55 
«Ұлт саулығы» 10:20 «Мен – чемпион» 
10:50 М\с «Джейк и пираты Нетландии» 
12:20 Сказки Братьев Гримм. «Дьявол 
с тремя золотыми волосками» 13:30 
«Орталық Хабар» 14:40 «Жеті ән» 16:00 
Т\с. «Өмірдастан. Ақылдың кілті» 17:55 Роза 
және Әбдіжаппар Әлқожаның «Әпке» атты 
ән кеші 19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 «Жеті 
күн» 22:00 Мегахит. «И грянул гром» 23:45 
Т\х. «Бақ мекенім Астана» 01:25 «Жүрейік 
жүрек ауыртпай» спектаклі. 1-бөлім 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «УМНИК» 8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:35 «П@УТINA» 9:00 Новости 9:10 
«СМАК» 9:45 Кино «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» 11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» ның тұсаукесері 12:55 
«101 КЕҢЕС» 13:20 «П@УТINA+» 14:15 
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». ГАЛА-КОНЦЕРТ 
16:30 Мелодрама «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 21:00 
«X FACTOR». «О ПОБЕДИТЕЛЕ» 22:00 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» ның тұсаукесері 23:10 
«СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:50 Мировое 
кино. «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 2:15 «УМНИК» 
3:50 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 4:20 «101 КЕҢЕС» 
4:40 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
04.35 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка» 05.05 «Комната смеха» 
06.15 «Сельское утро» 06.45 «Диалоги 
о животных» 07.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести - Москва 08.00, 11.00, 14.00 
Вести 08.10 Местное время 09.15 «Пра-
вила движения» 10.10 «Личное. Владимир 
Зельдин» 11.20 «Две жены» 12.15, 14.30 
Т/с «Любовь - не картошка» 20.00 Вести 
в субботу 21.00 Х/ф «Спасенная любовь» 
00.35 Х/ф «Мама поневоле» 03.05 Х/ф 
«Всем - спасибо!..» 

Панда: Удивительные легенды”. 10.00 
Т/с “Деффчонки”. 11.00 “Дом 2. Lite”. 12.00 
“Школа ремонта”. 13.00,20.30 “Комеди 
Клаб. Лучшее”. 13.30,1.30 “Такое кино!”, 
94 с. 14.00,15.30,17.00,18.30,19.00 “Битва 
экстрасенсов”. 21.00 Х/ф “Парк Юрского 
периода”. (12+). 0.00 “Дом 2. Город люб-
ви”. 1.00 “Дом 2. После заката”. 2.00 Х/ф 
“Матрица: Революция”. (16+). 4.35 Х/ф 
“Возвращение в дом ночных призраков”. 

(16+). 6.10 Т/с “Мертвые до востребова-
ния 2”, 11 с. 7.05 Т/с “Город гангстеров”. 
“Волоклюй”, 5 с. 

ЖЕКСЕНБІ, 17 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 7:30 «Айналайын» 
Т\х. 8:00 «Көңілашар» 9:00 «Ақсауыт» 
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:05 «САЯ-
ХАТШЫ ДАРА». М/ф. 11:50 «АЮЛАР: 
ВИКТІҢ ОРМАНДЫ ҚОРҒАП ҚАЛУЫ». 
М/ф. 12:45 «Әли мен Айя». М\ф 13:00 
«Өмірдің өзі новелла». Т\х 13:55 «ТҮБІ 
БІР ТҮРКІЛЕР». 14:35 «ІҢКӘР ЖҮРЕК». 
Т\х. 18:40 «Әзіл әлемі» 20:00 «АПТА. КZ» 
21:00 «ТӨРЛЕТ, ЖАҢА ЖЫЛ». 0:15 «Апта. 
Кz» 1:15 «Өмірдің өзі новелла». Т\х 2:05 
«Айналайын» Т\х. 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:30 «Айбын» 09:00 

«Жеті күн» 10:00 «Ас арқау» 10:20 «Я 
– чемпион» 10:50 М\с «Джейк и пираты 
Нетландии» 12:00 Сказки Братьев Гримм 
«Умная дочь крестьянина» 13:00 «Бенефис-
шоу» 14:15 Кино. «Кемпір» 16:00 Т\с. 
«Өмірдастан. Ақылдың кілті» 18:00 «Өмір 
сабақтары» 18:40 «Қызық times» 19:55 «Ду-
думан» үздік номерлер 21:00 «Жеті күн» 
22:00 Мегахит. «Тристан и Изольда» 00:15 
Т\х «Бақ мекенім Астана» 02:15 «Жүрейік 

жүрек ауыртпай» спектаклі. 2-бөлім 
ЕВРАЗИЯ 

6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 6:05 «УМНИК» 7:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:25 «П@УТINA» 8:45 
«ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 Новости 
9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО». 
НОВОГОДНИЙ ТИРАЖ. ПРЯМОЙ ЭФИР 
10:50 Кино «В СТИЛЕ JAZZ» 13:00 «ӘН 
ДАРИЯ» 13:45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 15:00 
«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 15:30 «X FAC-
TOR». Шестой сезон. «О ПОБЕДИТЕЛЕ» 
16:30 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 
17:30 Мелодрама «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 
22:55 «ӘН ДАРИЯ» 23:45 «НОВЫЙ ГОД 
НА ПЕРВОМ» 

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «Без году неделя» 07.30 

«Сам себе режиссер» 08.20, 03.40 «Сме-
хопанорама» 08.50 «Утренняя почта» 
09.30 «Сто к одному» 10.20 Местное 
время. Вести - Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 11.10 «Смеяться раз-
решается» 12.10, 14.20 Х/ф «Пенелопа» 
20.00 Вести Недели 22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым» 00.30 
Х/ф «Миллионер» 02.45 «Кузькина мать. 
Итоги. Мертвая дорога» 04.10 «Комната 
смеха» 
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аптаның жұма күндері сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін қабылдайды.
Мекен жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі, 42.  Байланыс теле-

фондары: 22-805, 21-723.
СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының жер қатыныстары 
бөлімі» ММ-де 8(715-33) 22-085 сенім телефоны қызмет етеді.
Осы телефон арқылы Сіз аудан тұрғындары, ауданның мемлекеттік 

қызметкерлерімен қылмыс жасау фактілерін, құқықбұзушылықтарын және 
Ар-намыс Кодексінің талаптарын сақтамаулары туралы қоңырау шалып 
хабарлай аласыз.  Ақпарат құпиялылығы сақталады.

***

2016 жылдың  I тоқсанына «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының жер 
қатыныстары бөлімі» ММ-де азаматтарды
жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі

Жалғыз тұяқ туып еді анадан,
Әкесінің мақтанышы болатын.
Анасының қуанышы болатын.
Алты қыздың тірегі,
Алты қыздың тілегі,
Алты қыздың еркесі болатын.
Алла берді арыстандай үш ұлды,
Қартайғанда еркелетіп қыз берді.
Жалғыз қызын еркелетіп ерекше,
Төбесіне көтеретін мәз болып.
Кіші жүз, Жағалбайлы
Жетірумыз!
Қыз Жібек пен Төлегеннің ұрпағымыз.
Армандап еді ағатайым шықсам деп, 
Аман-есен зейнетіне.
Барамын деп Орал мен Ақжайыққа,
Бара алмады, жете алмады арманына.
Мәулет айында туыпты ағатайым,
Мәулет айында кете барды ана өмірге,
Пайғамбардың жасына дәп келгенде.

Қидым жаным, жалғызым, бауырым, ағатайым,
Тек қана бір Аллаға!
Дәл жұмақтың төрінен орын табылсын.
Тәнің болсын рахатта,
Жаның болсын жұмақта!
Әмин!
Ғалия қарындасыңнан.
Үстіміздегі жылдың 16 қаңтары күні Мәулет Қайдарұлының 40 күндік 

дұғасы Шүкірлік ауылында беріледі.

Алтын ағам!
(Әбікеев Мәулет Қайдарұлының рухына)

Ауданымыздың  құрметт і 
азаматы, аудандық «Айыртау 
таңы» газетінің алғашқы редак-
торы, ақын Тайлақ Наушаұлы 
Жалмұрзеновті қаңтардың 10 
жұлдызында 75 жасқа толу мерей-
тойымен құттықтаймыз!
Мерейтой иесін мерейлі жа-

сымен құттықтап, мұқалмас 
мықты денсаулық, сарқылмас 
дәулет ,  қайратыңыз  еселе-
не түсіп, көп жылғы атқарған 
еңбегіңіздің жемісті игілігін көріңіз 
дейміз! Арайлап атқан әрбір 
таң жаныңызды жадыратып, 
көңіліңізді нұрландырып, Алланың 
алақанындағы ғұмыр жасыңыз 
ұзақ болып, бала-шағаңыздың 
қызық-қуанышына бөлене беріңіз 
дей келе, мына жыр шумағын 

өзіңізге арнаймыз:
Өмірдің әр қырынан іздеп арай,
Бақыт құсы самғасын Сізге қарай!
Жетпіс бестің  биігінен еркін асып,
Сәтті қадам басыңыз жүзге қарай!
Игі тілекпен: «Айыртау-Информ» ЖШС.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша ТЖ бөлімі» 
ММ жұма сайын азаматтардың жеке мәселелері бойынша қабылдау 
жүргізеді. 
Аптаның бейсенбі күні сағат 11.00-ден 13.00-ге дейін, ал аптаның жұма 

күндері  сағат 16.00-ден 18.00-ге дейін бөлім бастығы, өртке қарсы қызмет 
майоры Ғазизов Ермек Ебрағимұлы азаматтарды Саумалкөл селосы, 
Ықшам ауданда, 22 үйде қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша ТЖ бөлімі» ММ-

де 8(7152) 52-21-72, 8(7152) 52-24-54 және Қазақстан Республикасының 
ІІМ Төтенше жағдайлар Комитетінің 8(7172) 32-32-86 сенім телефондары 
қызмет істейді.  
Сенім телефондары арқылы сіздер Айыртау ауданының төтенше 

жағдайлар бөлімінің мемілекеттік қызметкерлер мен лауазымды 
тұлғалардың тарапынан жіберілген құқықбұзушылықтарды, Ар-намыс 
Кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды бұзу 
фактілерін хабарлай аласыздар.
Ақпарат құпялылығы сақталады.

2015 жылдың IV тоқсандағы  «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша 
ТЖ бөлімі» ММ-де азаматтарды қабылдау 

кестесі

Желтоқсан  айының  30 күні  Айыр -
тау психоневрологиялық интернатында 

мерекелік көңіл күй мен әсем ән үстемдік 
құрды. Жаңа жыл кешіне түрлі жаңажылдық 
костюмдер  киіп  дайындалған  интернат 
тәрбиеленушілері шырша мерекесін көтеріңкі 
көңілмен, белсенділікпен өткізе білді.

Мере к е  шымылды ғын  ашып ,  ин т ерна т 
қызметкерлері мен тәрбиеленушілерін Жаңа жылмен 
құттықтаған осы мекеменің директоры Нина Кислина 
ең алдымен осы ұжымның бірлігіне, өзара түсіністігіне, 
белсенділігіне ерекше алғыс білдіретіндігін жеткізді. 
Осындағы баршаңызға Жаңа жыл тек қуаныш, бақыт, 
денсаулық, сәттілік сыйласын деген тілегін арнады.
Аталмыш интернаттың Жаңа жылдық ғажайыптары 

мұнымен біткен жоқ. Онда мұз қалашықтағы мүсіндер 
мен мереке өткізілетін залды безендіруге арналған 
байқау ұйымдастырылып, мерекелік кештің соңында 
жеңімпаздар анықталды.
Мұз қалашықтағы мүсіндер арасынан бас жүлдеге 

Иван және Тамара Людкевичтардың қолынан шыққан 
«Аяз ата, Ақшақар және шырша» атты мүсіндері лайық 
деп танылды. Аяз ата мен Ақшақар мүсіндерін басқа 
орындардан да кездестіріп жүргендіктен, ерекше әсер 
қалдырғаны, расында да бас жүлдеге лайықтысы 
табиғи, шынайы шыршадан айырмашылығы аз 
мұздан қашап, қалап жасалынған шырша болды.
Ал,  залды  безендіру  сайысында  барынша 

еңбектеніп, жеңіске жеткен қолына кішкене маймыл 

Мереке мезеті
Жаңа жыл – жарқын мерекеЖаңа жыл – жарқын мереке

көтерген үлкен «Аққала мен маймыл» атты компо-
зиция жасаған 3 бөлім қызметкерлері бас жүлдемен 
марапатталды.
Сонымен қатар, екі 1 орын, үш 2 орын және төрт 

3 орын тағайындалды. Алғашқы 1 орынды иеленген 
асхана ұжымының «Аяз ата, Ақша қар және маймыл» 
композициясы болса, екінші 1 орын еңбек шеберінің 

қолынан шыққан «Емельянның пеші» атты компо-
зиция және шыршаға арналған ойыншықтар орнына 
кәдімгі кәмпиттер ілінген шырша болды.

2 орынның бірі шаруашылық ұйымдастырушыларының 
жасаған «Аққала және маймыл» композияциясына 
берілсе, 2 орынның екіншісі осы интернаттың меди-
цина қызметкерлерінің «Матрешкалар» композиция-
сына бұйырды. Соңғы 2 орын кеңсе қызметкерлерінің 
«Аққала» композициясына тиесілі деп танылды. 

3 орында көш бастаған әлеуметтік қызметкерлер 
жасаған «Пингвин» және заманауи мультфильм 
кейіпкері «Спанж Боб». Ал, 1, 2, 4 бөлім қызметкерлері 
«Чебурашка», «Шырша», «Аяз ата мен Ақшақар» 
композицияларын өз шеберліктерімен емес, тап-
сырыспен жасатқандары үшін қалған үш 3 орынды 
өзара бөлісіп алды.
Шырша жанында өткен мерекелік кештен кейін 

интернаттың әрбір тәрбиеленушісіне 2016 жылдың 
иесі – мешін бейнесіндегі қораптармен іші тәттіге 
толы Жаңа жылдық сыйлықтар табысталды.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген Наталья ЕРЕМЕНКО.

Келді міне, Жаңа жыл сәуле шашып,
Құлпырады табиғат нұры тасып.

Жаңа жылды, ағайын, қарсы алайық.
Қарсы алайық, кәнекей, ән салайық.
Алланың нұры жаусын әр үйге,
Жақсылықты тілеймін бар әлемге
Жаңа жылда әр үйге бақ дарысын,
Қуанышпен ақ тілек ақтарылсын!
Адам баласы Жаңа жылдан көп жақсылық күтеді, 

жаңа жылға көп үміт артады. Жаңа жыл қашанда әр 
адамның жүрегіне жаңа үміттер мен аппақ армандар 
ұялататын, ғажайып қиялдарға қол создыратын ең 
сүйікті мереке. Барша адамзат бұл күні өткенді ой 
елегінен өткізіп, саралап, жаңа жылға таза ниет-
пен, болашаққа деген мол сеніммен, нық қадаммен 
аттанғанды қалайды. Осы мерекені қатты күткен, 
көңілдері қардай пәк «Родничок»  ясли- бақшасының  
кішкентай бүлдіршіндері үшін ерекше мереке.   
Осы мереке «Айгөлек», «Ручеек», «Балдырған», 

«Жұлдыздар», «Темірлан», «Солнышко», «Балапан», 
«Балбөбек», «Ақбота», Еркемай», «Радуга», «Айна-
лайын», «Қарлығаш» топтарында  өткізілді. Балаларға 
мерекелік көңіл күй тудыру, шыршаның әдемі де, 
сәнді безендірілуі, көңілді ойындар ойнату, достық 
қарым-қатынас ояту әр тәрбиешінің алдына қойған 

Келді міне Жаңа жыл, шаттық болыпКелді міне Жаңа жыл, шаттық болып
мақсат-міндеттері болып табылады. Әрбір топтың 
мерекесі өзінше сиқырлы, керемет болып өтті. Әр 
түрлі кейіпкерлер келіп, балалардың, ата-аналардың 
көңілдерін көтеріп, ғажайып ертегілер елінен Аяз 
ата мен Ақшақар келіп, тосын сыйларын сыйлады. 
Кішкентай бүлдіршіндердің кіршіксіз көңілдері бұл күні 
ғажайыптың боларына сенеді. Періштелердің тілегі 
қашанда орындалады. Барлық топтың бүлдіршіндері 
Аяз атаға дайындаған өлең- тақпақтарын, мың бұралған 
билерін көрсетіп мерекенің сәнін келтірді. Балабақша 
алаңында бүлдіршіндеріміздің ата-аналары ат салы-
сып мұздан жасалған мүсіндерге қарап сүйсінесің. 
Мұздан  жасалған мүсіндерді тамашалап жүрген кезде 
балалардың жүзінен қуаныш, мақтаныш сезімдерін 
байқайсың. Сонымен қатар ата-аналардың балалары-
мен бірлесіп жасаған жаңа жылға арналған ойыншықтар 
көрмесі ұйымдастырылды. Балалардың ойыншықтарды 
бар ыңтасымен қызығып жасағанына қарап , Жаңа жыл 
мерекесін асыға күтетінін байқайсың.
Ойымды қорыта келгенде балапандарымызды 

тау суындай таусылмас қайратқа да, сыр суындай 
сарқылмас жігерге де, гүлдей жайқалған ғұмыр мен 
желдегі тербелген өмірге лайық деп есептеймін.

Бақытжан ЖАХИНА,
«Родничок»  ясли- бақшасының тәрбиешісі.   


