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ЖЕР МƏСЕЛЕСІ-ЕЛ МƏСЕЛЕСІ

М. ШАЛЄЫНБАЙЎЛЫ,
«Ауыл жаѕалыєы».

Ел Президенті Н.Ə.Назарбаевтыѕ 
2 0 5 0  ж ы л є а  д е й і н г і 
баєдарламасында  халыќты 
азыќ  тїлікпен  жəне  шикізат 
ґнімдерімен  ќамтамасыз  ету 
маќсатында ауыл шаруашылыєын 
дамытудыѕ кешенді шаралары 
ќ а р а с тырыл є а ны  б е л г і л і . 
Аталмыш баєдарламада арнайы 
кешендерді, фермерлік ќосалќы 
шаруашылыќтарды  дамыта 
отырып ,  алдаєы  уаќытта  мал 
шаруашылыєы ґнімдерін кґбейту 
кґзделген. Сонымен ќатар мал 
жəне шикізат ґнімдерін ґѕдеуге 
їлкен мəн берілген. 
Осыєан  орай ,  аудан  əкімдігі 

ауыл шаруашылыєы бґлімініѕ 
мемлекеттік баєдарлама аясында 
атќарылып  жатќан  ауќымды 
жўмыстар жґнінде бізге берген 
мəліметтерін оќырман назарына 
ўсынбаќпыз. 
Ауд а н ныѕ  шаруа  ќ ож а лыќ 

жетекшілеріне мал шаруашылыєындаєы 
«Сыбаєа», «Алтын асыќ», «Ќўлан», 
«Жайылымдарды суландыру» жəне 
«Ырыс»  баєдарламалары  туралы 
тїс інд іру  жўмыстары  тўраќты 
жїргізілуде.
Бїгінгі кїнге «Сыбаєа» баєдарламасы 

бойынша жеті бірдей шаруа ќожалыєы 
жалпы сомасы 92,52 миллион теѕге 
несие алу їшін ќўжаттарын дайындап 
ґткізсе, бес шаруа ќожалыќ 38,52 
миллион  теѕге  кґлемінде  несие 
алыпты.

«Сыбаєа» баєдарламасы бойынша 
мїйізді ірі ќара малын сатып алу 
жоспары 470 бас болса, бїгінгі таѕда 
бес шаруа ќожалыєы 38,52 миллион 
теѕгеге 237 бас мїйізді ірі ќара малын 
сатып алєан.

«Ќўлан» баєдарламасы аясында алты 
шаруа ќожалыєы жалпы сомасы 26,37 
миллион теѕге кґлемінде ќаражат алу 
їшін ќўжаттарын дайындап ґткізсе, 
тґрт шаруа ќожалыќ 18,9 миллион 
теѕге несие алєан.
Осы «Ќўлан» баєдарламасы бойынша 

жылќы сатып алу жоспары 280 бас 

деп болжанса, бїгінде тґрт шаруа 
ќожалыќ 18,9 миллион теѕгеге 72 бас 
жылќы сатып алыпты.
Сондай-аќ аудан аумаєында «Алтын 

асыќ» баєдарламасы бойынша да 
жўмыстар ґз деѕгейінде атќарылуда. 
Атап  айтќанда ,  он  бір  шаруа 
ќожалыєы жалпы сомасы 59,077 
миллион теѕге несие алу маќсатында 
ќўжаттарын дайындаса, сегіз шаруа 
ќожалыєы  49,776 миллион теѕге 
кґлемінде несиеге ќол жеткізген. 
Аталмыш баєдарлама негізінде ќой 
сатып  алу  жоспары  1875 басты 
ќўраса, бїгінгі таѕєа осы шаруа 
ќожалыќтар жоспарды 108,9 пайызєа 
асыра орындап, 2041 бас ќой сатып 
алды.

« Ы р ы с »  б а є д а р л а м а с ы н а 
байланысты жўмыстар да назардан тыс 
ќалмай, осы баєытта Їлгілі ауылдыќ 
округінде орналасќан  «Асыл Мўра 
Ќызмет» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 200 бас, «Кеѕесхан» 
шаруа ќожалыєы 150 бас сауын сиыр 
алуєа ќажетті ќўжаттарын дайындап, 
тиісті орынєа ґткізіпті.

МЕМЛЕКЕТТІК БАЄДАРЛАМАЛАР-ІС ЖЇЗІНДЕ

ÁIÐËIÊ-
БАСТЫ БАЙЛЫЌ
Ж. ИЛЬЯСОВ,
Байзаќ ауданы статистика 

басќармасыныѕ  жетекші  
маманы.

Ел ба сымыздыѕ  “Ќаза ќ стан  жаѕа 
жаћандыќ  наќты ахуалда: ґсім, реформалар, 
даму” атты Ќазаќстан халќына арнаєан  
Жолдауында   бїгінгі əлемдік ахуалдыѕ кїрделі 
кезеѕмен ўштасып отырєанын атай келіп, аса 
жауапты сəтте бірліктіѕ саќталуы маѕызды 
екенін, сондай-аќ, барша ќоєам ел игілігі 
їшін аянбай тер  тґгу ќажеттігін   саралай 
отырып ,  мемлекеттіѕ  алдында  тўрєан 
маѕызды міндеттерді  іске асыру жолдары 
мен ел тəуелсіздігін ќастерлеу туралы наќты 
айтылєан.
Тəуелсіздіктіѕ 25 жылы ќарсаѕында еліміздіѕ 

ќол жеткізген табыстары  келешекке ныќ 
ќадаммен баруєа жол ашады. Десекте ел 
алдында тўрєан басты міндет- дамыєан 30 
елдіѕ ќатарына ену, “Мəѕгілік Ел” идеясын 
іске асыру болып табылады.
Ќазіргі таѕда еліміз дамудыѕ даѕєыл жолына 

тїскен. Елбасымыздыѕ кемел саясатыныѕ 
арќасында  еліміз əлемге танылды. Кґп 
ўлтты Отанымызда  бірлік пен  ќоєамдыќ 
келісім салтанат ќўрып,  Ќазаќстан халќы 
Ассамблеясы  ел бірлігін ныєайтуєа ґзіндік їлес 
ќосып келеді. Жалпы Елбасымыз Ќазаќстан 
Республикасын  25 жыл ішінде əлем толыќ 
мойындаєан жəне ќўрметтейтін дїниежїзініѕ 
алдыѕєы ќатарлы 50 мемлекетініѕ сапына 
шыєарды. Əсіресе  ќазіргідей сындарлы 
кезеѕде  ел дамуына  жол ашќан “Ќазаќстан-
2050“ Стратегиясы  мен “Нўрлы жол”, 
Ўлт жоспары ,  басќа  да   мемлекеттік 
баєдарламалар бойынша ауданымызда ќыруар 
тірліктер ќолєа алынєан.
Тəуелсіздік-еліміздіѕ басты ќўндылыєы. 

Ширек єасырлыќ мерейтой Ќазаќстан халќы 
Ассамблеясы ќанатындаєы барша этносќа 
ортаќ мереке. Еліміздіѕ баќыты да, баєы да 
ќазаќќа етене бауыр басќан барша ќауымныѕ 
ортаќ жемісі.  Сондыќтан  ќазаќ жерін 
мекен еткен барша ўлт ґкілдері еліміздіѕ 
табыстарын еселеуге, ел игілігі жолында  
еѕбек етуге жўмылып, тірегіміз-тəуелсіздік, 
тілегіміз-тўраќтылыќ, білегіміз-бірлік екенін 
естен шыєармайды.  Олай болса,  əрќайсымыз 
жаћандыќ даєдарысты  еѕбекпен жеѕе 
отырып, ел тəуелсіздігін  тўєырлы ету, 
жастарымызды отансїйгіштікке  тəрбиелеу, 
ел бірлігін саќтаудыѕ маѕызын сезініп,  ќолда 
бар ќўндылыќтардыѕ ќасиетін баєалайыќ.
Елбасымыз айтќандай :“Біріміз-бəріміз 

їшін, бəріміз-біріміз їшін” деген ќаєиданы 
ўстанып  ел  игілігі  жолында   тер  тґге 
берейік!

М.МАНЕКЕЕВ,
«Ауыл жаѕалыєы».

КЕШЕ, АПТАНЫЅ ЖЎМАСЫ 
КЇНІ, «НЎР ОТАН» ПАРТИЯСЫ 
АУДАНДЫЌ ФИЛИАЛЫНЫЅ 
ЎЙЫМДАСТЫРУЫМЕН 
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ 
ЖЕР КОДЕКСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН 
ҐЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫЌТЫРУЛАРЄА 
ЌАТЫСТЫ МƏСЕЛЕЛЕРДІ ТЇСІНДІРУ 
МАЌСАТЫНДА ЌЫЗЫЛ ЖЎЛДЫЗ 
АУЫЛДЫЌ ОКРУГІНДЕ ОРНАЛАСЌАН 
«ROLA-7» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ 
СЕРІКТЕСТІГІ ЎЖЫМЫМЕН КЕЗДЕСУ 
ҐТКІЗІЛДІ.

Аталмыш  кездесуге  партия  аудандыќ 
филиалы тґраєасыныѕ бірінші орынбасары 
Ш.Байтаќова ќатысып, туындаєан мəселелерге 
тїсінік беріп отырды жəне ќорытынды сґз 
сґйледі. «Нўр Отан» партиясы аудандыќ 
филиалы Саяси кеѕесініѕ Бюро мїшесі 
С .Ќалмўратов ,  Саяси  кеѕестіѕ  мїшесі , 
орыс этно-мəдени орталыєыныѕ жетекшісі 
Л.Горр, аудан əкімдігі жер ќатынастары 
бґлімініѕ бас маманы Н.Оразымбетов, «Ro-
la-7» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
ўжымы мен жергілікті бўќаралыќ аќпарат 
ќўралдарыныѕ ґкілдері ќатысќан жиынды 
ашып, жїргізіп отырєан Ќызыл жўлдыз 
ауылдыќ округініѕ əкімі Ґ.Нўрбаев ґзініѕ 
кіріспе сґзінде Жер кодексініѕ ќоєамдыќ 
резонанс туєызєан  кейбір нормаларына 
Елбасыныѕ мораторий жариялаєанын айта 
келе, бїгінгі таѕда ќоєамымызда осы мəселе 
бойынша кеѕ кґлемді тїсінік жўмыстарын 
жїргізу ќолєа алынєандыєын атап кґрсетті.
Басќосуда  алдымен сґз алєан аудан əкімдігі 
жер ќатынастары бґлімініѕ бас маманы Нўрлан 
Жаѕабайўлы Жер кодексіндегі мораторий 
жарияланєан баптарєа тоќтала келіп, былай 
деді:    

–Мемлекет басшысы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ 
бес  институттыќ  реформасын  жїзеге 
асыруєа баєытталєан «100 наќты ќадам» Ўлт 
жоспарында елімізді əлемніѕ бəсекелестікке 

ќабілетті отыз мемлекетініѕ санатына енгізуге 
баєытталєан міндеттер аныќ кґрініс тапќан. 
Ўлт жоспарын жїзеге асыру шеѕберінде 
ауыл шаруашылыєы жерлерін азаматтардыѕ 
жəне мемлекеттік емес заѕды тўлєалардыѕ 
жекеменшігіне беру жґнінде Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Жер кодексіне енгізілген 
ґзгертулер мен толыќтырулар 2016 жылдыѕ 
1 маусымында кїшіне енуі тиіс болатын. 
Дегенмен, халыќќа жаѕа Жер кодексін 

тїсіндіру маќсатында Елбасымыз заѕєа 
2017 жылєа дейін мораторий жариялады. 
Осы орайда, жер-жерде жерге ќатысты 
ќўрылєан комиссиялар заѕдаєы ґзгерістерді 
жўртшылыќќа тїсіндіру жўмыстарымен 
айналысуда. Жаѕа заѕда жердіѕ еѕ алдымен, 
еліміздіѕ азаматтарына ўзаќ мерзімге жалєа 
берілуі жəне кадастрлыќ ќўнына сай аукцион 
арќылы сатылуы кґзделген.  
Баяндамашыныѕ аќпаратына сїйенер 
болсаќ, ґткен жылдыѕ ќараша айындаєы 
есебі бойынша ауданныѕ жер ќоры 446 
021 гектарды ќўраєан. Оныѕ ішінде, ауыл 
шаруашылыєы маќсатындаєы жерлер 168 

094 гектар, елдімекендердіѕ 
жерлері 24 123 гектар , 
ґнеркəсіп, кґлік, байланыс, 
ќорєаныс маќсатындаєы 
жерлер 2 188 гектар, орман 
жер ќорыєыныѕ жерлері 
220 592 гектар, су ќорыныѕ 
жерлері 325 гектар, босалќы 
жерлер 30 699 гектар болса, 
ерекше ќорєалатын табиєи 
аумаќтардыѕ  жерлер і 
тіркелмеген екен. Сонымен 
ќатар , баяндамашы  сґз 
соѕында їстіміздегі жылдыѕ 
14 мамырынан  бастап , 
ауданда  ќўрылєан  Са l l -
орталыєыныѕ жўмысы ќайта 
жанданып, 2-24-63 байланыс 
телефоны жўмыс жасап 

жатќанын, бїгінгі таѕєа аудан тўрєындары 
тарапынан 25 ќоѕырау шалынып, ќойылєан 
сўраќтарєа кезекшілер тарапынан тиісінше 
жауаптар берілгенін жеткізді. 
Бўдан кейін ретімен сґз алєан «Нўр Отан» 
партиясы аудандыќ филиалы Саяси кеѕесініѕ 
Бюро мїшесі С.Ќалмўратов, Саяси кеѕестіѕ 
мїшесі, орыс этно-мəдени орталыєыныѕ 
жетекшісі Л.Горр, партия аудандыќ филиалы 
тґраєасыныѕ бірінші орынбасары Ш.Байтаќова 

басќосудаєы еѕбек ўжымыныѕ мемлекеттіѕ 
ќозєаушы кїші екенін алєа тартып, сол 
ќозєаушы кїштіѕ еліміздегі даулы мəселелер 
аясында наќты аќпараттармен ќамтылуы 
ќажеттігін айтты. 
Жер біздіѕ еѕ басты байлыєымыз. Осы 
жылдыѕ аяєына дейін жерге ќатысты заѕды 
талќылауєа, ўсыныстары мен ой-пікірлерін 
білдіруге əркімніѕ де мїмкіндігі бар екені 
айтылды. 
Кездесу  барысында  ўжым  мїшелері 
тарапынан Жер реформасы мəселелеріне 
ќатысты туындаєан сауалдарєа наќты жауаптар 
берілді. 

НҰРОТАНДЫҚТАР  ЕҢБЕК  ҰЖЫМЫМЕН  КЕЗДЕСТІ
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ӨНЕР  ӨЛКЕС І Н Д Е ӨНЕР  ӨЛКЕС І Н Д Е 

ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ  ЖАСАУ-ШЫНАЙЫ 
КҐЅІЛДЕН КҐМЕК КҐРСЕТУ-БЎЛ БАРЛЫЌ  
ƏЛЕМ  ХАЛЫЌТА РЫНЫЅ  БАЙЫРЄЫ 
ЗАМАННАН  КЕЛЕ  ЖАТЌАН 
ДƏСТЇРІ. СОНДЫЌТАН КҐМЕК 
КҐРСЕТУДІЅ  ЌАЖЕТТІЛІГІ 
МЫЅЖЫЛДЫЌ ТА Р  БОЙЫ 
Ќ А Л Ы П Т А С Ќ А Н Д Ы Ќ Т А Н 
БЇГІНДЕ ҐТЕУСІЗ ЖАСАЛАТЫН  
МЎНДАЙ  КҐМЕКТЕ Р  КЕ З 
К ЕЛ Г Е Н  ЌО Є АМД А ,  К Е З 
КЕЛГЕН ƏЛЕУМЕТТІК-МƏДЕНИ  
ЌАУЫМДА  КЕЗДЕСЕТІНДІГІ 
ШЫНДЫЌ.

2008 жылдан  бері ґтіп 
келе жатќан республикалыќ  
“Мектепке жол” акциясы 
тамыз  айыныѕ  алєашќы 
кїнінен ќыркїйектіѕ соѕына 
дейін  екі  ай  кґлемінде 
жїргізіледі. Тəуелсіздіктіѕ 
25 жылдыєына  арналып 
“Баќытты балалыќ шаќ” ўранымен 
ґтіп жатќан шараныѕ  басты маќсаты 
-  жаѕа  оќу  жылына  дайындыќ 
кезінде аз ќамтылєан, кґп балалы 
отбасыларєа,  жетім жəне ата-ананыѕ 
ќамќорлыєынсыз ќалєан ґрендерге 
материалдыќ жəне басќа да кґмек 
кґрсету.
Бейсенбі  кїні  аудан  əкімдігіне 

ќарасты  білім  бґлімініѕ   ўжымы , 

басшысы Д.Ускумбаеваныѕ ўйытќы 
болуымен  Є. Мўратбаев мектеп 
-гимназиясыныѕ 2 “г” сыныбыныѕ 

оќушысы  Р.Бабаев ,  Т.Аќбозов , 
Мырзатай, Тегістік , С.Абланов 
орта мектептерініѕ  оќушылары  
А .Нўркелд і ,  Д .Мысыралиев , 
К .Болатќызы ,  Н .Жолмырзаєа  
“Мектепке жол” акциясы аясында 
ќамќорлыќ кґрсетілді.

 Б іл ім  бґл ім ін іѕ  басшысы  
алдымен    ќайырымдылыќ  акциясы 
шеѕберінде  əлеуметтік ќорєалмаєан 

санаттаєы балаларєа кґмек кґрсетудіѕ 
маѕызына тоќталды. 

- ” А д а м з а т т ы ѕ  б ə р і н  с ї й 
б ауырым ”д еп  Абай  а ќын 
айтќандай, əлеуметтік жаєынан 
ќорєалмаєан  жəне  кїнкґрісі 
тґмен отбасыларынан шыќќан 
оќушыларєа материалдыќ кґмек 
кґрсетуді  бірінші болып ќолєа 
алып, бірнеше балаєа жəрдем  
беріп отырмыз.Ендігі  жерде 
аудан кəсіпкерлері, їкіметтік 
еме с  ўйымдар ,  жекелеген 
азаматтар да аталмыш  шараєа 
белсене  ќатысып , балаларєа 
ќуаныш сыйлайды деп сенеміз 
дей келе, Дамеш  Чайхыќызы   
бірнеше ґренге  сґмке, спорттыќ 
киім ,  жейде ,  мектептіѕ  оќу 
ќўралдарын табыс етті.

     *       *      *
Ќазаќтыѕ жаќсы ќасиеттерініѕ 

а сылы -жомарттыќ .  Ќолда 
барымен  бґлісіп ,  кґмекке   зəру  
жандарєа ќолдан келгенше жəрдем беру- 
игілікті іс. Аудандыќ орталыќ аурухана 
бас дəрігерініѕ орынбасары, “Нўр 
Отан” партиясыныѕ Байзаќ аудандыќ 
филиалы саяси кеѕесініѕ мїшесі, 
”Дана” бастауыш  партия ўйымыныѕ 
тґрайымы   Г.  Мамырбаеваныѕ 
демеушілігімен  Гагарин атындаєы 
орта мектептіѕ 3 “в” сынып оќушысы 

КҐКТЕ  МЫЅ  ПЕРІШТЕ  ШАТТАНАДЫ

И.Ноєайбаеваєа сґмке, оќу ќўралдары 
жəне аяќ киім табысталды.

  *           *            *
Жаѕатўрмыс  ауылдыќ  округіне 

ќарасты Кґкбастау елді мекеніндегі 
“Ќалмўрат баба” мешітініѕ  имамы 
Б.Саєымбаевтыѕ ўйымдастыруымен 
жəне Амангелді орта мектебініѕ 
əлеуметтік педагогі Г.Кокаеваныѕ 
ўйытќы болуымен “Мектепке жол” 
акциясы аясында  жаєдайы тґмен 12 
мектеп оќушыларына кеѕсе тауарлары 
мешіт атынан їлестірілді,  балаларєа 
білім алудыѕ маѕыздылыєы турасында  
уаєыз айтылды.
Жаѕа  оќу  жылы  ќарсаѕында 

сыйлыќтарєа кенелген  балалар оќу 
ќўралдарына   ќарап  мəз-мəйрам 
болса,  ата-аналар ќол ўшын созєан 
азаматтарєа алєыстарын жеткізді.

Ґз тілшіміз.

Алдымен  жин а л є а н  ќ ауым 
аќынныѕ   “Муза-меніѕ  ґмірім” 
атты  слайдты  тамашалап ,  мыѕ 
бўралєан бишілердіѕ ґнеріне тəнті 
болды. Одан соѕ  аудан əкімініѕ 
орынбасары С.Кенжебаев аќынды  
бїгінгі шыєармашылыќ кешімен 
ќўттыќтап,  ґміржолына тоќталды.
Саналы  єўмырын  мəдениет  пен 
ґнерге  арнаєан  Айтќўл  аєаныѕ 
“Шахан” халыќ  театрын  алєаш 
ўйымдастырып , негізін  ќалаєан 
тўѕєыш режиссер  ретінде єана  
емес ,  драматург-жазушы ,театр-
к и н о  ґ н е р і н і ѕ  р е ж и с с е р -
операторы, ўлаєатты ўстаз ретінде  

ќўрмет  тўтатындыєын  айтып , 
шыєармашылыќ табыс тілеп, аудан 
əкімі атынан иыєына зерделі шапан  
жауып, ілтипатын кґрсетті. Байзаќ 
ауданыныѕ  Ќўрметт і  азаматы 
Р.Шəметов  болс а    аќынныѕ 
ґміржолы  ґз ін іѕ  кґз  алдында 

ґткендігін,  ґнерін ґміріне серік 
еткен  Айтќўлдыѕ тынымсыз еѕбегі 
ґзін ќўрметке бґлеп отырєандыєын 
айтса ,    аудандыќ  мəслихаттыѕ 
хатшысы  Н .Тлепов   7 0  жасын 
їлкен жетістіктермен ќарсы алып 
отырєан Айтќўл Мамытќўлўлыныѕ  
б а с т ама сымен  ґ т кен  є а сырд а 
і р г е т а с ы  ќ а л а н є а н  “Шах а н ” 
халыќ  театрыныѕ   ќол жеткізген 
табыстарында  аќынныѕ   сїбелі 
їлесі барлыєын жеткізді.  Жамбыл 
облыстыќ халыќ шыєармашылыєы 
мен мəдениет ќызметкерлері їйініѕ  
директоры  Є .Садырбаев ,  Байзаќ 
аудандыќ “Ауыл жаѕалыєы” газетініѕ 

Бас  директоры   Б .Жаќсымбетов  
аќынныѕ   ґнер  мен  мəдениет, 
бўќаралыќ  аќпарат  ќўралдары 
саласындаєы  табыстарын тілге тиек 
ете отырып, жїрекжарды  лебіздерін 
б і л д і р і п ,  с ы й - с и я п а т т а р ы н  
табыстады .Аудандыќ  ардагерлер 

кеѕесі атынан  аталмыш кеѕестіѕ 
тґраєасы   К .Беспаев    мерейтой 
иесініѕ  иыєына шапан жапты.

45 жылдыќ еѕбек ґтілініѕ жиырма 
жылын  мəдениет  пен  ґнерге ,  ал 
25  жылын  оќу -аєарту  саласына 
арнаєан  Айтќўл аєаєа  деген  ыстыќ 
лебіздерін жырмен жеткізгендер де 
аз болмады. Н.Киікбаев атындаєы 
орта  мектепт іѕ  ќазаќ  т іл і  мен 
əдебиеті пəнініѕ мўєалімі А.Омарова 
мен Мырзатай ауылыныѕ тўрєыны 
Б. Будеева    арнау жырларын оќып,  
сияпаттарын   ўсынды. 
Əнмен, жырмен кґмкерілген кеште 

аќынныѕ сґзіне жазылєан əндерді 
Г.Əлімќўлова ,   Н .Нўрбаев ,  Ґ . 
Нўрбаев,  А.Жылысбаева,А.Исабаев, 
Ж .Сəл імб а е ва ,  К .Ќўрымба е ва 
сынды əншілер əуелете шырќаса, 
кїйшілер  Дидар  Басыєараев  пен 
Жалєас  Исабаевтар  домбырамен 
“Кїйтартыс” шыєармасын орындап, 
тыѕдармандардыѕ ыстыќ ыќыласына 
бґленді. 
Ќазаќстан Жазушылар Одаєыныѕ 

мїшесі Айтќўл Мамытќўлўлыныѕ  
ќаламынан  туєан   жерле с ім і з , 
Кеѕес  Одаєыныѕ  Батыры  Аќəділ 
Суханбаевтыѕ  ерлігін  паш  еткен  
«Ќас  батыр» ,  «Аќəділ -Айтай» , 

ел Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына 
арналєан «Кесапатты кезеѕ кесірі»,  
“Байзаќ батыр” драмалары , кино 
саласындаєы  бірнеше  фильмдері 
ґз алдына бір тґбе. Он кітаптыѕ 
авторы.  
Кеште  «Байзаќ батыр» драмасынан  

їзінді кґрсетілді. Ґлімді ќасќайып 
ќарсы алєан хас батыр-Байзаќтыѕ 
ґр тўлєасын  сомдаєан əл-Фараби 
атындаєы  мəдениет їйініѕ  талантты  
актері  Ґ .Нўрбаевтыѕ    ґнеріне  
кґрермендер дəн риза болды.
Сарыкемер  аспанын  сырлы саз, 

əсем əуенмен кґмкеріп, кґѕілдерге 
ќуаныш ўялатќан  шара соѕында  
Айтќўл   аєа  шəкірттері ,  марќўм 
суырып с а лма  а й ты с ке р  а ќын 
Əзімбек Жанќўлиевті, бїгінде ќазаќ 
теледидарыныѕ жїргізушісі, аќын  
Нəзира Бердалиеваны, «Жамбыл-
Тараз» телестудиясыныѕ дикторы 
Алмат  Садуаќастегі  жəне  Айнўр 
Омарованы маќтан ететіндігін айта 
келе ,   ґзініѕ   жїрек  тїкпірінен 
шыќќан  жырларын тґгілтіп оќып,  
ґнерд і  ќўрметтеп  келгендерге 
алєысын білдірді. 
Əд е м і  к еш т і ѕ  шымы л ды є ы 

аќынныѕ  “Аќжїз ім -аќмоншаќ” 
əнімен  жабылды.     Ґз тілшіміз.
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АЌЫНЄА ЌЎРМЕТ КҐРСЕТІЛДІ

“Уроки” для 
мужей

Скандалы и ссоры между супругами 
в  по следнее  время  час т енько 
заканчиваются обращением в суд. 
Меняются  времена  -  меняются 
нравы. 
К  п р и м и р е н и ю  с т о р о н 

посредством  медиации  пришли 
супруги Мусабековы, дело которых 
рассматривалось  в  суде  24 июня 
текущего года.
Е.Мусабеков, 1966 года рождения,  

житель села Ульгули, 10 февраля 
в  7  часов  утра  устроил  дома 
скандал :  объектом  агрессивного 
настроения   стала  жена .  Ранним 
утром  Е.Мусабеков начал ссору без 
видимой причины, оскорблял жену, 
ругал  её  матерными  словами ,  не 
давал   покоя. 
При  рассмотрении  дела  в  суде , 

которое велось под председательством 

ÈÇ  ÇÀËÀ  ÑÓÄÀ

Жерде бір бала қуанса,Жерде бір бала қуанса,  

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ 
БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ 
АУМАЌТЫЌ САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫЅ 

ШЕШІМІ
№13 

Сарыкемер ауылы       12 тамыз 2016 жыл

Кґптерек ауылы 
əкімін тіркеу туралы 
Ќазаќстан Республикасыныѕ аудандыќ 

маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері, 
ауылдыќ округтіѕ ќўрамына кірмейтін 
кенттері  мен  ауылдары  əкімдерін 
ќызметке сайлау, ґкілеттігін тоќтату жəне 
ќызметтен босату ґткізу ќаєидаларыныѕ 
57, 59-тармаќтарына сəйкес жəне 2016 
жылєы 11 тамызда ґткен Жамбыл облысы, 
Байзаќ ауданы, Кґптерек ауылы əкімін 
сайлаудыѕ ќорытындылары  туралы 
аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ 
хаттамасы негізінде Байзаќ аудандыќ 
аумаќтыќ сайлау комиссиясы ШЕШІМ 
ЕТЕДІ:

1 .  Телеуов  Канат  Рысба е вич , 
«Ќарлыєаш» шаруа  ќожалыєыныѕ 
есепшісі, Абай ауылыныѕ тўрєыны, ўлты 
ќазаќ, «Нўр Отан» партиясыныѕ мїшесі, 
Жамбыл облысы Байзаќ ауданы Кґптерек 
ауылыныѕ əкімі болып тіркелсін.

2. Сайланєан əкімін тіркеу туралы Байзаќ 
аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ 
шешімі Байзаќ ауданыныѕ əкіміне жəне 
тиісті мəслихатќа тапсырылсын.

3. Сайланєан əкімді тіркеу туралы 
хабар жергілікті бўќаралыќ аќпарат 
ќўралдарында жариялансын.

Аудандыќ аумаќтыќ сайлау 
комиссиясыныѕ тґраєасы 

А.Тулепбергенов.

судьи А.Назаркулова, стороны пришли 
к примирению. Ответчик принёс свои 
извинения - пострадавшая простила 
мужа и просила о снисхождении к 
нему.
П о  т а к о м у  ж е  с ц е н а р и ю 

разворачивались события и в семье 
Б.Кенесбаева, 1970 года рождения, 
жителя села Базарбай. Конфликт также 
был улажен посредством  медиации.
Хорошо, если после таких «уроков» 

мужья сделают надлежащие выводы.

Довёл дело до суда
21 июня в селе Костобе произошло 

столкновение  автомашин  «Mer-
cedes Benz» и «ВАЗ». Виновником 
аварии  был  водитель  «Mercedes 
Benz» Е.Бейсеков, который превысил 
скорость .  В  результате  ДТП  был 
нанесён  немалый   материальный 
ущерб  владельцу  «ВАЗа».  Сразу 
возместить ущерб виновник отказался 

и пострадавший обратился в суд.
4 июля дело было рассмотрено 

в  суде  судьёй  С .Умиралиевым . 
С .Бейсеков  признал  свою  вину, 
раскаялся  и  обещал  полностью 
возме стить  ущерб  владельцу 
«ВАЗа».
На С.Бейсекова, согласно статье 

610 часть 1 Административного 
кодекса РК, был наложен штраф 
в размере 10-месячных расчётных 
показателей – 21210 тенге.

Результат пагубных 
пристрастий

Житель села Сарыкемер С.Селезнев 
и уроженец Республики Кыргызстан 
А .Кулманов  были  о суждены 
районным судом за приобретение 
и хранение дикорастущей конопли. 
Но если у первого было найдено 
3,5 граммов, то у второго - 8 кг 

400 граммов. Всё это он собрал в селе 
Акчулак нашего района, приехав из 
соседней республики.
С уд ь я  С . Ум и р а л и е в  в ы н е с 

справедливое решение: А.Кулманов был 
осужден на три года лишения свободы в 
колонии общего режима, а С.Селезнева 
привлекли к общественным работам на 
срок - 80 часов.

Хотел «урвать» куш
И.Мурадов, не являясь индивидуальным 

предпринимателем, не имея лицензии, 
приобрёл для реализации в городе 
Шымкент 12600 литров дизельного 
топлива. При транспортировке  топлива 
он был задержан в городе Тараз без 
всяких сопроводительных документов.
За незаконную предпринимательскую 

деятельность жителю Жамбылского 
района И.Мурадову, согласно статье 197 
ч.1 УК РК, был назначен штраф в размере 
25-месячных расчётных показателей. 
Дизельное топливо было передано в 
доход государства.                Наш корр.

РОЛЬ СЕРВИСА 
«Судебный кабинет» 
В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ
А.КАРЖАУОВА,
ведущий  специалист  Байзакского 

районного суда.                     

Н а  с е г о д н яш н и й  д е н ь  ши р о ко 
распространилось  понятие “Судебный 
кабинет”. Без этой услуги практически 
невозможно представить жизнь граждан 
и адвокатов, обращающихся в судебные 
органы.  Этот инструмент доказал свою 
работоспособность, сэкономлены средства 
на транспортные расходы и на почтовые 
отправления при подаче исков в судебные 
органы.
На сегодняшний день через “Судебный 

кабинет” направлены 890 276 исковых 
заявлений и заявлений.
Физические лица и их представители, 

представители юридических лиц вправе 
представлять в суд электронные документы, 
посредством  заполнения  электронных 
форм, размещённых в сервисе «Судебный 
кабинет». Для этого указанным лицам 
необходимо зарегистрироваться в сервисе 
«Судебный кабинет».

 С помощью сервиса «Судебный кабинет» 
есть возможность, где бы вы не находились, 
подать в любой судебный орган исковые 
заявления; заявления об обеспечении иска; 
отзыв; встречный иск и многие другие виды 
заявлений. При этом в суд  документы, 
подписанные с помощью ЭЦП, поступают 
моментально.
Более  того ,  с  помощью  “Судебного 

кабин е т а ”  можно  т а кже  под а ват ь 
апелляционные, кассационные жалобы. 
Под ач а  и с ко в  и  з а я вл е ний  ч е р е з 
“Судебный  кабинет”  –  существенно 
сокращает транспортные расходы и время 
пользователя.
Отправленные документы отображаются 

во вкладке «Поданные документы». Для 
ознакомления с результатом рассмотрения 
поданного документа необходимо нажать на 
него в списке. В результате будет открыто 
окно, в котором можно ознакомиться с 
информацией  о  поданном  документе ; 
статусом рассмотрения или динамикой хода 
рассмотрения дела; ответом.
Более  того  в  данном  сервисе  можно 

оплачивать государственную  пошлину 
через банковскую карточку, а посчитать 
сумму государственной пошлины поможет 
в сервисе калькулятор.
Поступившие электронные документы 

в суд регистрируются и передаются на 
рассмотрение  в тот же день, в случае 
поступления документов вне рабочее время 
- в следующий рабочий день.
Пользователи социальной сети Фейсбук 

активно  обсуждают  преимущества  и 
недостатки сервиса “Судебный кабинет”. 
Изучение данных комментариев показало, 
что в целом многие довольны достоинствами 
сервиса “Судебный кабинет”. Как признался 
адвокат из города Алматы, он неделю кое-как 
протянул без “Судебного кабинета”, так как 
был просрочен его электро-цифровой ключ, 
вскоре он возобновил свою работу  в Центре 
обслуживания населения. Ещё пользователи 
пишут  в  социальной  сети ,  как  они , 
зарегистрировавшись в сервисе “Судебный 
кабинет”, узнали о том, что их привлекли к 
административной  ответственности, хотя 
они даже не подозревали об этом.
Б е с ко н еч н о  можно  п е р еч и с л я т ь 

преимущества сервиса «Судебный кабинет», 
но можно всё оценить самому, лишь один раз 
зарегистрировавшись в данном сервисе.

РОЛЬ СЕРВИСА
«Судебный кабинет»

ҐМІРДЕ  ЌАРАПАЙЫМ   БОЛЫП КҐРІНГЕНІМЕН ҐНЕРДЕ 
ҐЗІНДІК  ЌОЛТАЅБАСЫ  БАР АЙТЌЎЛ АЄАМЫЗ 70 ЖАСЌА  
ДА КЕЛІП ЌАЛЫПТЫ.  АЛЛА ТАЄАЛА БІР БАСЫНА БІРНЕШЕ 
ҐНЕРДІ ЇЙІП-ТҐГІП БЕРГЕНДІКТЕН АТПАЛ АЗАМАТТЫЅ  
АУДАН ТАРИХЫНДА  АЛАТЫН ОРНЫ АЙРЫЌША.  ҐТКЕН 
СƏРСЕНБІ  КЇНІ  АУДАНДЫЌ  ƏЛ  ФАРАБИ  АТЫНДАЄЫ 
МƏДЕНИЕТ ЇЙІНДЕ АЌЫННЫЅ  ШЫЄАРМАШЫЛЫЌ КЕШІ 
«МУЗА -МЕНІЅ ҐНЕРІМ” АТТЫ  ТАЌЫРЫППЕН ҐТТІ.
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400 граммов. Всё это он собрал в селе 
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Ə. ОМАРОВ,
аудан əкімдігі дене шыныќтыру жəне спорт 
бґлімініѕ басшысы.

Кез-келген мемлекеттіѕ ќуатты болуы, ой 
еѕбегі мен дене еѕбегін ќатар алып жїретін 
еѕбекке ќабілетті, тəні мыќты, рухы биік, 
жандары жайсаѕ ўрпаќтыѕ ќолынан келетін 
іс. Халыќ даналыєындаєы: «Тəні мыќтыныѕ, 
рухы  мыќты», «Дені  саудыѕ-жаны  сау», 
«Денсаулыќ-басты байлыќ», «Спорт-денсаулыќ 
кепілі» - деген сґздердіѕ мəні осыдан туса 
керек. 

«Мемлекетіміздіѕ басты байлыєы — ўрпаќ 
саулыєы» деп Елбасымыз айтќандай, халыќтыѕ 
денсаулыєы басты ќазынамыз екендігі рас. 
Ќазіргі таѕда денсаулыќты саќтау барысын 
жаќсарту маќсатында кґптеген жўмыстар 
ќолєа алынып, ауыз толтырып айтарлыќтай 
нəтижелерге ќол жеткізіп келеміз. Оныѕ дəлелі 
бїгінде тґрткїл дїние кґз тіккен Бразилия 
мемлекетіндегі ХХХІ Олимпиада ойындарында 
ел  спортшыларыныѕ  жетістіктері  десек 
жаѕылыспаймыз. 
Спортты-денсаулыќ кепілі дейтін болсаќ, 

спорт ел намысы сыналатын саланыѕ бірі. 
Бўл салада да біршама ґзгерістер орын алып 
келеді. Елбасымыздыѕ Ќазаќстан халќына 
арнаєан дəстїрлі Жолдауында 2020 жылєа 
дейін бўќаралыќ спортпен айналысатын 
ќазаќстандыќтардыѕ  санын  30 пайызєа 
жеткізуді тапсырєандыєы белгілі. Осыєан 
байланысты еліміз аумаєында тїрлі їгіт-
насихат жўмыстары жїргізіліп, спорттыќ 
жарыстар, фестивальдер ўйымдастырылуда. 
Біздіѕ ґѕір де айтулы істерден ќалыс ќалып 
жатќан жоќ. Олимпиада жетістіктері бўєан 
жаѕа ќарќын ќосары аныќ.
Байзаќ ауданы бойынша барлыєы 171 спорттыќ 

нысан бар. Оныѕ ішінде, атап айтар болсаќ, бір 
стадион, отыз бір спорттыќ зал, он алты бейімделген 
спорттыќ зал жəне бір жїз жиырма їш спорттыќ 
алаѕдар мен алаѕшалар тўрєындарєа ќызмет етуде. 
Аталєан спорт нысандары аудан тўрєындарына 
еш кедергісіз спортпен айналысуларына жаєдай 
жасап  отыр .  Спорттыќ  нысандардыѕ  кіре 
беріс маѕдайшаларында тўрєындардыѕ спорт 
нысандарына ќолжетімділігін ќамтамасыз ету 
кестелері ілінген. Білім мекемелеріндегі спорттыќ 
нысандарда тўрєындардыѕ дене шыныќтыру 
жəне спортпен жїйелі тїрде айналысуы мен осы 
спорттыќ нысандарда спорттыќ іс-шаралардыѕ 
ґз деѕгейінде еш кедергісіз ґтуі маќсатында 
аудандыќ білім бґлімі мен дене шыныќтыру 
жəне спорт бґлімі арасында арнайы келісім-шарт 
жасалынды.
Ґткен жылдыѕ 1 тамызы бойынша жалпы 

халыќ санынан дене шыныќтыру жəне спортпен 
айналысатын тўрєындар саны 23 514 адам немесе 
24,2 пайыз болса, бўл сандыќ кґрсеткіш їстіміздегі 
жылдыѕ 1 шілдесіне 3 056 адамєа артып, 26 570 
адамды немесе жалпы халыќ саныныѕ 26,7 
пайызын ќўрады. Осы шўєылданушылар ішінен 14 
жасќа дейінгілері 8 219, 14-29 жас аралыєындаєы 
жастар 12 721 жəне 29 жастан жоєары тўрєындар 
саны 5 630 адамєа жетті.

2016 жылдыѕ алєашќы жеті айында аудан 
бойынша барлыєы 394 спорттыќ іс-шара ґткізіліп, 
оєан 81 165 адам ќамтылды. Ґткізілген спорттыќ 
іс-шаралардыѕ 52-сі аудандыќ деѕгейдегі жарыстар 
болса, ќалєан 342-сі ауылдыќ округтерде тїрлі 
деѕгейде ґткізілді.
Жамбыл облысы əкімдігі дене шыныќтыру 

жəне  спорт  басќармасыныѕ  жалпы  жїйелі 
тїрде ўйымдастырєан облыстыќ іс-шаралардыѕ 
ауылдыќ, аудандыќ деѕгейлері ґз кезегінде 
уаќытылы, талапќа сай ўйымдастырылуда. Оныѕ 
ішінде, мектеп оќушылары арасындаєы «Мектеп 
лигасы» жарыстары, асыќ атудан «Алтын саќа», 

ќазаќ кїресінен «Ќазаќстан  Барысы», аула 
ойындары, отбасылыќ «Əкем, анашым жəне 
мен, спортшымыз отбасымызбен», кґше спорты 
ойындары, ЌР Тўѕєыш Президенті-Елбасыныѕ 
тестілері, мемлекеттік ќызметшілер спартакиадасы, 
Олимпиада кїніне арналєан спорттыќ жарыстар, 
спорт ардагерлері спартакиадалары ґз деѕгейінде 
ґткізілді. Сонымен ќатар, мемлекеттік болып 
бекітілген мерекелік кїндерді спорт арќылы атап 
ґту, халыќ кґп жиналатын жерлерде спортты 
насихаттау жўмыстары жаќсы жолєа ќойылды 
дей аламыз. Аудандыќ дене шыныќтыру жəне 
спорт бґлімініѕ ўйымдастыруымен, ауылдыќ 
округтер мен жалпы білім беру мекемелерініѕ 
спорттаєы деѕгейлерін аныќтап отыратын аудан 
тўрєындары арасындаєы жыл сайынєы дəстїрге 
айналєан «Байзаќ спорты» спартакиадасы, мектеп 
оќушылары жəне жастар арасындаєы аудандыќ 
спартакиадалар ,  айналма  жїйесі  бойынша 
шаєын футбол, волейбол, баскетболдан аудан 
біріншіліктері ґткізіліп, бўл спорттыќ жарыстар 
тўрєындарды дене шыныќтыру жəне спортпен 
айналысуєа їлкен рґл атќаруда. Бўл ґткізілген 
бўќаралыќ  спорттыќ  іс-шаралар  нəтижесі , 
аудан  командаларыныѕ  немесе  жекелеген 
спортшыларыныѕ жоєары спорттыќ жетістіктеріне 
алып келуіне їлкен септігін тигізуде.
Ауданныѕ спорттыќ ќўрама командасыныѕ 

аєымдаєы  жылдыѕ  ќаѕтар -шілде  айлары 
аралыєындаєы  командалыќ  жетістіктеріне 
тоќталсаќ .  Ауданныѕ  ќўрамасы  облыстыќ 
мемлекеттік ќызметшілер спартакиадасында 
жалпы командалыќ есепте їшінші орынєа ие болса, 
облыстыќ спорт ардагерлері спартакиадасында 
жалпы  командалыќ  есепте  екінші  орынды 
ќанжыєаларына байлады. Сондай-аќ облыстыќ 
«Алтын саќа» турнирінде жалпы командалыќ 
есепте  жїлделі  екінші  орыннан  кґрінсе , 
Ќазаќстан халыќтарыныѕ облыстыќ этномəдени 
бірлестіктерініѕ арасындаєы спартакиадада жалпы 
командалыќ есепте бірінші орынды жеѕіп алды.
Байзаќ ауданы бойынша 2016 жылдыѕ І-ші жарты 

жылдыєында облыстыќ ресми чемпионаттар мен 
біріншіліктерінде 72 спортшы, республикалыќ 
ресми чемпионаттар мен біріншіліктерінде 34 
спортшы жарыс жїлдегері атанса, 2 спортшы 
ЌР спорт шебері, 1 спортшы ІІІ разрядты жəне 
24 спортшы жасґспірімдік разрядты спортшы 
дəрежелерін орындады.
Ауылдыќ округтердіѕ дене шыныќтыру жəне 

спорттаєы негізгі кґрсеткіштеріне тоќсан сайын 
талдау жасалынып, олардыѕ спорттаєы белсенділік 
деѕгейі аныќталуда. 
Ауданныѕ  бірыѕєай  ґткізілетін  спорттыќ 

іс-шаралардыѕ жылдыќ кїнтізбелік жоспары 
жасалынєан жəне сол бойынша жўмыстар тиісінше 
жїргізіліп отырады. Сонымен ќатар аудан əкімініѕ 
бекітуімен бўќаралыќ спортты дамыту бойынша 
ауданныѕ бір жылєа арналєан жўмыс жоспары 
жасалынєан жəне осы жоспар бойынша жыл 
аяєында аудандыќ дене шыныќтыру жəне спорт 

бґлімі тарапынан тиісті зерделеу жўмыстары 
жїргізілініп, жўмыстардыѕ нəтижелері арнайы 
аудан əкімдігініѕ ќаулысымен ќўрылєан аудан 
əкімдігі жанындаєы салауатты ґмір салтын 
ќалыптастыру мен дене шыныќтыру жəне спортты 
дамыту жґніндегі їйлестіру кеѕесінде ќаралуда.
Бўдан бґлек бґлімде спорттыќ разрядтар 

жəне біліктілік санаттарын беру жґніндегі 
тўраќты комиссия жўмыс істейді. Комиссияєа 
жергілікті халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы 
арќылы 2016 жылдыѕ ќаѕтар – шілде айлары 
аралыєында тўрєындардан 37 арыз келіп тїсті. 
Бўл арыздардыѕ 35-і ќанаєаттандырылып, екеуініѕ 
тиісті ќўжаттары бекітілген талаптарєа сəйкес 
келмеуіне байланысты кері ќайтарылды. Осы 
35 арыз бойынша 11 жаттыќтырушыєа тиісті 
біліктілік санаттары берілсе, 24 спортшыєа 
тиісті спорттыќ разрядтар берілген. Сонымен 
ќатар, аудандыќ дене шыныќтыру жəне спорт 
бґлімінде  аудандаєы  жалпы  спорт  саласы 
ќызметкерлерініѕ кеѕесі жўмыс істейді. Кеѕестіѕ 
отырысы əр тоќсан сайын шаќырылып, кеѕесте 
дене шыныќтыру жəне спорт саласындаєы ґзекті 
мəселелер талќыланып, тиісті тўлєалар мен 
мекемелердіѕ есептері тыѕдалады. Ол бойынша 
тиісті шешімдер ќабылданып, шешімдердіѕ 
орындалуы баќыланады.
Байзаќ аудандыќ ішкі істер бґлімінде 2016 

жылдыѕ  1 шілдесіне  6 мектеп  жасындаєы 
бала «Ќиын тобына» жатќызылып, тіркелген 
жəне бўл балаларды дене шыныќтыру жəне 
спортќа тарту бойынша бґлімде тиісті жўмыстар 
жїргізілуде. Аталєан 6 баланыѕ 4-еуі ќазіргі таѕда 
спортпен тўраќты тїрде айналысып жатса, біреуі 
денсаулыєына байланысты дене шыныќтырумен 
айналысуєа тыйым салынса, екіншісін спортќа 
тарту жўмыстары тиісті деѕгейде жїргізілуде.
Байзаќ  ауданы  бойынша ,  аудандыќ  дене 

шыныќтыру жəне спорт бґліміне ќарасты 2 
балалар-жасґспірімдер спорт мектебі жўмыс 
істейді. Спорт мектептерінде 2015-2016 оќу 
жылында 1466 оќушы шўєылданса (ќосалќы 
ќўрамын ќоса алєанда) оныѕ 3-і спорт шебері, 18-і 
спорт шеберіне їміткер, 59-ы тїрлі разрядтаєы 
спортшылар болып табылады. Жалпы спорт 
мектептеріндегі 53 жаттыќтырушы,17 спорт 
тїрін ќамтыєан 88 оќу-жаттыєу тобымен жўмыс 
істейді.
Аталєан спорт мектептерініѕ теѕгерімінде спорт 

зал, стадион жəне сегіз бейімделген спорттыќ 
зал бар. Бўл спорттыќ нысандарда оќу-жаттыєу 
жўмыстарына толыќтай жаєдай жасалынып 
отыр.
Ендігі кезекте №1 Ж.Їшкемпіров атындаєы 

ба л а л ар -жасґсп і р імдер  спорт  мект еб і 
спортшыларыныѕ басты спорттыќ жетістіктері 
туралы айтар болсаќ, Нўрмахамметова Рауза, 
халыќаралыќ «Дети Азии» спорттыќ ойындарында 
дзю-до кїресінен ќола жїлдегері (5-17 шілде 
2016 жыл, Якутск ќ., Ресей) атанса, Ошаќбаев 
Жандос, грек-рим кїресінен 1999-2001 ж.т. 
жасґспірімдер арасындаєы ЌР чемпионатыныѕ 
жеѕімпазы (1-3 мамыр 2016 жыл, Шымкент ќ.), 
Азатова Махаббат, таеквондодан жасґспірімдер 
арасындаєы ЌР чемпионатыныѕ жеѕімпазы (25-27 
наурыз 2016 жыл, Ќостанай ќ.), Есенəлі Нўрбол, 
таеквондодан жасґспірімдер арасындаєы ЌР 
чемпионатыныѕ ќола жїлдегері (25-27 наурыз 
2016 жыл, Ќостанай ќ.), Ашрапов Юсуф, грек-рим 
кїресінен Р.Санатбаев атындаєы спорт мектебініѕ 
жїлдесіне арналєан халыќаралыќ турнирдіѕ 
жеѕімпазы (15-17 ќаѕтар 2016 жыл, Бішкек ќ., 
Ќырєызстан Республикасы), Ќ.Абитовты еске 
алуєа арналєан республикалыќ ашыќ турнирініѕ 
жеѕімпазы (6-7 аќпан 2016 жыл, Аќтґбе ќ.) атанды. 
Сондай-аќ, №2 балалар-жасґспірімдер спорт 
мектебі спортшыларыныѕ жетістіктері де бір тґбе 
десек артыќ айтќанымыз емес. Атап айтќанда, 
Туленов Баќытжан, їстел теннисінен Ќазаќстан 

Республикасы чемпионатыныѕ ќола жїлдегері 
(20-25 маусым 2016 жыл, Алматы ќ.), Махашев 
Ислам, бокстан ЌР чемпионатыныѕ жеѕімпазы 
(16-20 мамыр 2016 жыл, Алматы ќ.), Дїйсенќўл 
Алмаз ,  бокстан  ЌР  чемпионатыныѕ  ќола 
жїлдегері (16-20 мамыр 2016 жылы Алматы ќ.), 
Шыныбекова Асем, таеквондодан А.К.Чилманов 
атындаєы  «Kazakhstan open» халыќаралыќ 
турнирініѕ жеѕімпазы (3-6 маусым 2016 жыл, 
Атырау ќ.), Ќўрыш Шадияр, бокстан 2001-2002 
ж.т. жасґспірімдер арасындаєы спорт шеберлері 
А.Маканалин, Е.Нґкербеков, Ж.Сəтеновтарды 
еске алуєа арналєан дəстїрлі халыќаралыќ 
турнирініѕ жеѕімпазы (20-25 маусым 2016 жыл, 
Балќаш ќ.), Шарипова Жансая, шекемтастан ЌР 
чемпионатыныѕ жеѕімпазы (10-14 мамыр 2016 
жыл, Астана), Омашева Жібекназ, армрестлингтен 
жасґспірімдер арасындаєы ЌР чемпионатыныѕ 
ќола жїлдегері (16-18 наурыз 2016 жыл Ґскемен 
ќ.), Жеѕісбай Əділет, армрестлингтен Азия 
чемпионатыныѕ жеѕімпазы (24-30 сəуір 2016 
жыл, Ташкент ќ.), Нəрік Əсел, армрестлингтен 
Азия чемпионатыныѕ жеѕімпазы (24-30 сəуір 
2016 жыл, Ташкент ќ.), Маханбет Асылбек, 
бокстан 2001-2002 ж.т. жасґспірімдер арасындаєы 
спорт шеберлері А.Маканалин, Е.Нґкербеков, 
Ж.Сəтеновтарды еске алуєа арналєан дəстїрлі 
халыќаралыќ турнирдіѕ ќола жїлдегері (20-25 
маусым 2016 жыл, Балќаш ќ.), Балтабай Нўрбибі, 
таеквондодан жасґспірімдер арасындаєы Барыс 
клубыныѕ халыќаралыќ ашыќ турнирініѕ ќола 
жїлдегері (19-22 мамыр 2016 жыл, Алматы ќ.), 
Маткаримов Шухрат, таеквондодан жасґспірімдер 
арасындаєы Барыс клубыныѕ халыќаралыќ 
ашыќ турнирініѕ ќола жїлдегері (19-22 мамыр 
2016 жыл, Алматы ќ.) жəне де Нарик Динара, 
армрестлингтен ЌР чемпионатыныѕ жеѕімпазы 
(15-19 аќпан 2016 жыл, Алматы ќ.) атанєанын 
маќтанышпен айтуєа болады.
№1 Ж .Їшкемпіров  атындаєы  балалар -

жасґспірімдер спорт мектебініѕ ќызметіне 2016 
жылы жалпы 65 032 мыѕ теѕге кґлеміндегі ќаражат 
бґлінген (2015 жылы 53865 мыѕ теѕге) жəне №2 
балалар жасґспірімдер спорт мектебініѕ ќызметіне 
2016 жылы 49 038 мыѕ теѕге кґлеміндегі ќаражат 
бґлінген (2015 жылы 36 546 мыѕ теѕге).
Аудан бойынша 4 ауылдыќ округте спорт 

жґніндегі нўсќаушылар тəжірибесі енгізілген. 
Жўмыс ауќымыныѕ кґлеміне ќарай барлыќ 
ауылдыќ округтерде спорт нўсќаушысы тəжірибесі 
енгізілу ќажет (Байзаќ ауданы бойынша 18 
ауылдыќ округ бар). Байзаќ ауданы, Жамбыл 
облысы бойынша осы спорт нўсќаушыларымен 
толыќ ќамтылмаєан екі ауданныѕ бірі болып отыр. 
Сонымен ќатар, аудан тўрєындарыныѕ спортќа 
деген белсенділігіне ќарай, оларєа спорттыќ 
залдардыѕ аудандаєы жетіспеушілігі байќалады. 
Ауданєа спорт кешенімен ќатар бірнеше заманауи 
спорттыќ нысандар салу ќажет. 30 мыѕнан аса 
тўрєыны бар Сарыкемер ауылы жəне 10 мыѕєа 
жуыќ тўрєындары бар Бурыл, Байзаќ, Тїймекент, 
Талас, Кґктал, ауылдарындаєы спорттыќ нысандар 
жергілікті тўрєындарєа аздыќ етіп отыр. Сонымен 
ќатар, Байзаќ ауданы облыс бойынша аула 
клубтары жоќ жалєыз аудан саналады.
Спорт ќай заманда да адамзатты бейбітшілік 

пен берекелі тірлікке їндеп келеді. Ќоєамныѕ əл-
ауќатыныѕ басты кґрсеткіші-адамныѕ денсаулыєы 
болса, оны ныєайту мен салауатты ґмір салтын 
ќалыптастыруда да спорттыѕ алар орны ерекше. 
Бїгінде спорт саласыныѕ дамып-ґркендеуі їшін 
мемлекет тарапынан барынша жаєдай жасалып 
жатыр десек артыќ болмас. 
Айтулы  тґл мерекемізде барлыќ спортшылар 

мен олардыѕ бапкерлерін, ардагерлерді, спорт 
ќауымдастыєын шын жїректен ќўттыќтаєым 
келеді.  Сіздерге  зор денсаулыќ, жеѕіс  жолында 
табыстарєа жетіп,  Ќазаќстанныѕ даѕќын арттыра  
берулеріѕізге  тілектеспін.

ОМАРОВ,
н əкімдігі дене шыныќтыру жəне спорт

бґлімі тарапынан тиісті зерделеу жўмыстары 
жїргізілініп жўмыстардыѕ нəтижелері арнайы

Республикасы чемпионатыныѕ ќола жїлдегері 
(20-25 маусым 2016 жыл Алматы ќ ) Махашев

СПОРТ – ЕЛ ЕҢСЕСІ, МЕМЛЕКЕТ МЕРЕЙІ

Е. СЕРІКБАЙЎЛЫ,
Байзаќ   ауданыныѕ  Ќўрметті 

азаматы.

Ќоєам дамыєан сайын еѕбек адамына 
деген ќўрмет ортаймайтындыєын 
уаќыттыѕ ґзі кґрсетіп отыр. Оныѕ 
наќты дəлелі-мəдімарлыќ  Їбітай 
аєаныѕ ґміржолы.
Бїгінде Сəтібеков Їбітай 70 жаста, 

зайыбы  Нўрбїбі  68-де .  Екеуініѕ 
шаѕыраќ кґтергеніне жарты єасырєа 
жуыќтапты .  Алланыѕ  берген  8 
перзентініѕ ортасында шат-шадыман 
єўмыр кешуде.
Їбітай  Сəтібеков “Октябрьдіѕ 40-

жылдыєы” ўжымшарында  ќырыќ 
жылдай  тракторист  болып ,  жер 
жыртты, егін салып, ќызылша сеуіп, 
оны  жинады .  Ќыста  Мойынќўм 
мал жайылымында ќыстап отырєан 
шопандарєа  жанар -жаєар  май , 
кґмір  тасып  жеткізіп  берді .  Бір 
жылдыѕ ішінде 365 кїн болса, Їбітай 
осыныѕ їш жїз отыз кїнін жўмысќа 
арнады. Ўжымшардыѕ басшылыєы 
ќандай  жўмыс  тапсырса  да  оны 
тиянаќты атќарып, елгезектігімен, 
тындырымдылыєымен даралана білді.
Сол кездегі ўжымшарды басќарєан 
марќўм  Сайлау  Жаманбаевтыѕ 
басшылыєымен  ґткен   мəжілісте 
Їбітай Сəтібековке ўжымшардыѕ 

жыл сайын жоєарєы кґрсеткіштерге 
жетуіне елеулі їлес ќосќаны їшін 1985 
жылы “Ќўрметті колхозшы” атаєымен  
ќоса  ўжымшар есебінен салынєан бес 
бґлмелі  їй сыйєа  берілген болатын. 
Ќазір сол їйде тўрып жатќан  Їбітай 
зайыбы Нўрбїбі екеуі ґздерін   баќытты  
əулеттіѕ бірі санайды.
Ќўдай ќосќан ќосаєы Нўрбїбі болса 

зейнетке шыќќанєа дейін ќызылшашы 
болып істеген. КСРО Жоєарєы Советініѕ  
депутаты  болєан, Еѕбек Ері Нўрмаш 
Тїйтебаевамен,  озат ќызылшашы Айша 
Ќапарова секілді ќызылшашылармен 

жарысќа  тїс іп ,  еѕбек  кґр і г і н 
ќыздырєандардыѕ бірі. Бригадир Райс 
Нўрланов атаќты ќызылшашылар мен  
еѕбекпен  ґмірін ґрнектеген Нўрбїбіні 
маќтан етіп отырады.
Ерлі-зайыпты Їбітай мен Нўрбїбі 

дала тґсінде еѕбек кґрігін ќыздырып 
ќана ќоймай, отбасыныѕ  кґркі-ўл-
ќыздарына  таєылымды тəрбие беруді 
де естен шыєармаєан. Балаларыныѕ 
барлыєы ґмірден ґз орындарын тауып, 
їйлі-баранды болєан. 
Жылдыѕ  он екі мезгілінде  дала 

тґсінде тер тґккен Їбітай Сəтібековпен 
əѕгімелесе  ќалсаѕыз  сол  дəуірде   
шаруашылыќты басќарєан  білікті 
басшылар: Əлім Ќолдасов, Тойєара 
Наржанов, Сайлау Жаманбаевтыѕ  
ќарапайым  еѕбек  адамына  деген 
ќўрмет ін ,  еѕбект і  баєалаудаєы   
шешімдерін саєынышпен еске алып, 
олар жґнінде тебірене сґйлейтіні  бар.
Адал еѕбегімен ел ќўрметіне бґленген, 

ґмірде ќарапайымдылыќты серік еткен, 
кішіпейіл де, аќжарќын мінезді Їбітай  
ќоєам ґзгергенімен ґзгермеген. Бəз-
баяєы ќалпы.  Ќолындаєы барын ґзгемен 
бґлісуге дайын, ќамќорлыќты ќажет 
ететіндерге жəрдемін  беретін,  їлкенніѕ 
алдын кесіп ґтпейтін, кішіні їлкендей 
сыйлайтын асыл  азаматтыѕ  бойындаєы  
адами ќасиеттер  əрќайсымызєа ауадай 
ќажет-аќ.

“Ќўрметті колхозшы” атанєан ЇБІТАЙ
В ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙАдам еңбегімен көрікті

АЙ
В ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В рамках прошедшего 14 июня 

т.г. Форума «Надзор прокуратуры 
в  сфере  предпринимательства 
( с од ержание  и  приорит е ты ) » 
Ге н е р а л ь н ы м  П р о к у р о р о м 
Республики  Казахстан  озвучены 
основные приоритеты в дальнейшей 
работе органов прокуратуры в сфере 
защиты бизнеса. 
Для решения обозначенных проблем 

при  участии  го сударственных  
органов ,  Национальной  палаты 
предпринимателей  Республики 
Казахстан   «Атамекен» (далее  - 
П а л а т а ) ,  Р е с п у б л и к а н с ко г о 
общественного совета по  поддержке 
предпринимательства при партии 
«Нўр Отан» разработана Дорожная 
карта. 
Дорожная карта предусматривает 

б о л е е  1 0 0  о р г а н и з а ц и о н н о -
практических и правовых мер по 
пяти основным направлениям: 

1) Снижение давления со стороны 
контрольных органов; 

2) Защита прав предпринимателей 
в уголовном процессе; 

3) Защита прав предпринимателей в 
гражданском и административном 
процессах; 
4) Устранение административных 

барьеров для развития бизнеса; 
5) Массовое развитие бизнеса. 
На сегодняшний день отдельные 

мероприятия  Дорожной  карты 

уже  р е а л и з уют с я :  в  р а м к а х 
пилотной апробации защиты прав 
предпринимателей  в  уголовном 
процессе на базе ДГД по г.Астане и 
Акмолинской области; разработан 
и  н ап р а вл е н  в  Па л ату  План 
мероприятий для акимов сельских 
округов и местных госорганов по 
вовлечению  населения  в  малый 
бизнес; проводится анализ жалоб 
с поиском возможных иных путей 
досудебного урегулирования споров 
предпринимателей и т.д. 
В целях реализации мероприятий, 

п р е д у с м о т р е н н ы х  3 - м я 
направлениями Дорожной карты: 
«Снижение давления со стороны 
контрольных органов», «Устранение 
административных  барьеров» и 
«Массовое  развитие  бизне с а» 
прокуратурой Байзакского района 
организована  соответствующая 
работа.
В этой связи прокуратурой района 

принимаются все предложения по 
защите  прав  предпринимателей 
в  рамках  реализации  Дорожной 
карты.
По всем вопросам обращаться в 

прокуратуру Байзакского района 
по  адресу:  Байзакский  район , 
с.Сарыкемер, ул.Смаилова, д.4 и по 
тел.: 2-13-32, к старшему прокурору 
прокуратуры Байзакского района 
Калыбаеву Б.

Кез-келген мемлекеттіѕ ќуатты болуы, ой 

Ќоєам дамыєан сайын еѕбек адамына 
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Меншік иесі- 
“Байзақ аудандық  “Ауыл жаңалығы”- 

“Сельская новь” газетінің редакциясы” 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Редактордың міндетін уақытша атқарушы
Г. ЕРМҰРАТОВА

К е з е к ш і  М .МАНЕКЕЕВ

ДИРЕКТОР  Б .ЖАҚСЫМБЕТОВ

ҚАУЫН  ШЫБЫНЫ
Р. ЌОНЫСБАЕВА,
ЌР АШМ  АҐК  МИК   Байзаќ аудандыќ  аумаќтыќ 

инспекциясыныѕ ґсімдіктер карантині жґніндегі 
мемлекеттік инспекторы.                                                                

Бўл зиянкес ґзініѕ биологиялыќ ерекшеліктеріне 
байланысты ґте ќауіпті жəне жойылуы ќиын карантинді 
зиянкестердіѕ  бірі  болып  табылады .  Ауа  райы 
жаєдайына байланысты бір ўрпаєыныѕ даму кезеѕі 
30-45 кїнге созылады жəне жылына 2-3 ўрпаќ беріп 
дамиды.
Ќауын шыбыны баќша даќылдарыныѕ барлыєын, 

оныѕ ішінде кґбінесе ќауын, ќарбыз жəне ќиярды 
залалдайды. Негізінен баќша даќылдарына ќауын 
шыбыныѕ дернəсілдері кґп залал келтіреді. Осы 
дернəсілдер баќша даќылдарыныѕ етті шырынды 
ќабатымен жəне ўрыєымен ќоректенеді. Залалданєан 
жемістері  шіриді  жəне  жеуге  жарамсыз  болып 
ќалады.
Ауданымызда ќауын шыбындары əзірше жоќ, алайда 

їлкен кґлемде ќауын мен ќарбыз əкелініп жатќан  
ґѕірлерден  келу ќаупі бар. 
Ќауын шыбыны кґк ґскінніѕ немесе жас жемістіѕ 

ортасына ўрыєын тастап кетеді. Їш-тґрт кїн ґткеннен 
кейін  зиянкес  жемістіѕ  мəйегіне  ґтіп ,  онымен 
ќоректенеді. Ќўрттар 10 кїнге жуыќ ґмір сїреді. 
Ќуыршыќќа айналар алдында ол жемісті тесіп, жерге 
тїсіп, 15 см тереѕдікте топыраќтыѕ астына кіреді. 2-3 
аптадан кейін ќауын шыбындарыныѕ жаѕа ўрпаєы 
пайда болады.
Ќауын шыбыны кґкґніс ґсіретін шаруа ќожалыќтарына 

їлкен зиян келтіреді. Егер оныѕ жекеленген учаскелерде 
пайда болєанын уаќытында байќамаса, келесі маусымда 
бїкіл егістікке  жайылуы мїмкін. Тек шаруалар 
єана емес, ќарапайым тўтынушылар да саќ болєаны 
абзал. Ґйткені ќауындаєы ќўрт тескен жер вирусты 
жəне жара ауруларыныѕ даму ортасы ретінде ќызмет 
атќарады. Жемістіѕ бїлінуініѕ алєашќы белгілерініѕ 
бірі – ќўрт тїскен орында ўсаќ бїртіктер пайда болады, 
ќўрттардыѕ дамуы нəтижесінде жеміс ішінен шіриді. 
Мўндай ќауынды жемейсіздер, алайда оны жəй єана 
ќоќысќа лаќтыра салуєа да болмайды. Ќолдан келсе, 
жерге кґмген дўрыс. 
Ќауын  шыбыны  ауаныѕ  орт аша  тəул ікт і к 

температурасы  +200С  болєанда ,  ќауын  гїлдеп , 
тїйнектей бастаєанда ўша бастайды жəне ґмір сїру 
мерзімі 2 ай. Аналыєы ўшып шыќќаннан кейін 7-8 
кїн ґткен соѕ кґлемі 3-4 см болатын жас тїйнектердіѕ 
ќабыєыныѕ астына 1-2 жўмыртќадан, ал зиянкестіѕ 
сан деѕгейі кґп болєан жаєдайда бір тїйнекке 60-70 
жўмыртќадан ќояды. Бір аналыќ 120-180 данаєа дейін 
жўмыртќа салады. Ересек ќауын шыбыны залалданєан 
жерден шыќќан жеміс шырынымен ќоректенеді жəне 
таѕертеѕгі уаќытта белсенді ќозєалыста болады, 
кешке ќарай шыбын жапыраќтыѕ астында ќимылсыз 
отырады.
Кїрес шаралары: Бізде карантиндік нысан болып 

есептелінетіндіктен алдымен карантидік шараларды 
ўйымдастыру: осы зиянкестіѕ шыќќан жерлеріне 
карантин ќою жəне осы зиянкестіѕ шыќќан егістігініѕ 
маѕайында 500-1000 метрге дейінгі жерде баќша 
даќылдарын ектірмеу. Осы аймаќтан шыќќан ґнімдердіѕ 
басќа ауыл округтеріне, аудан арасында, облыс арасында 
жəне басќа да жерлерге тасымалдауын болдырмау 
маќсатындаєы іс-шараларды іске асыру керек.
Ерте пісетін жəне ґзініѕ тўтынуы їшін егілген 

баќша даќылдары (əѕгелек, ќауын, жазєы уаќытта) 
пісіп жиналып алынєаннан кейін жəне тамыз айыныѕ 
аяєы мен ќыркїйек айыныѕ басында тїйнектеген 
баќша  даќылдары  толыќ пісіп  їлгермейді . Осы 
тїйнектерде зиянкестіѕ дернəсілдері болады. Кїзде 
егістіктегі баќша даќылдарыныѕ тїйнектерін тїгел 
жинап, 80-100 см топыраќ ќабатына кґміп тастау 
ќажет. Ќыстаушы ќуыршаќтарыныѕ жемістердіѕ 
айналасында 5-30 см диаметрде жəне 3-15 см тереѕдікте 
болатындыєын ескере отырып жазда ерте пісетін баќша 
даќылдары егілген жерлерді, кїзде ќараша айында 
баќша даќылдары егілген жерлерде 20-30 см тереѕдікте 
сїдігер (зяблевая вспашка) жырту жəне 20-25 кїн 
ґткен соѕ кґп кґлемде суару ќажет. Суару нəтижесінде 
ќуыршаќтардыѕ бір бґлігі жер бетіне шыєып ќалады, 
оны ќўстар жейді. Пленка астына ерте пісетін баќша 
даќылдарын егу.
Химиялыќ  препараттар  ересек  шыбындарєа 

ќолданылатындыќтан  баќша  даќылдары  гїлдей 
бастаєанда алєашќы дəрілеу жўмыстары жїргізіледі. 
Кезекті дəрілеу жўмыстары 10-12 кїн аралыєында 
ќайталанып жїргізіліп тўруы тиіс. Маусым ішінде 
4 ретке дейін  дəрілеу  жїргізіледі  жəне  дəрілеу 
жўмыстары таѕертеѕ саєат 5.00-8.00 аралыєында 
жїргізілуі тиіс. Ќолданылатын препараттар: Нурелл-Д 
0,5-0,7 л/га, Гурел-Д к.э, 0,5-0,7 л/га; Коралл-Д к.э. 0,5-
0,7 л/га, Комбат 550 к.э. 0,5-0,7 л/га жəне т.б.

СЧИТАТЬ СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Т-281-08-81. Утерянный  техпаспорт на трактор  
“МТЗ-80”, 1981 г.в.,  зов. - 925287, двигатель - 334637, 
тех.паспорт  - КГИ - 028430, выданный 09.03.2011 
года, гос.номер -  H712APD на имя Султанова 
Рустама, считать недействительным.

*                  *                   *
Т-282-08-81. Утерянный  гос.акт на право 

пожизненного наследуемого владения землёй для 
ведения личного подсобного хозяйства (ЖМ№0044417, 
площадь - 0,1100 га) на имя Бахри-Оглы Шамшада, 
выданный на основании постановления Ровненского  
сельского Совета народных депутатов  9 ноября 1993 
года за №77, зарегистрированный  в книге записей 
государственных актов за №290, расположенный 
по адресу: Жамбылская область, Байзакский 
район, с.Ровное (Бурыл), ул. Мира, д.27, считать 
недействительным.

1. Жалпы ережелер
1. «Ауыл шаруашылыєы жануарларын ветеринариялыќ 

паспорт бере отырып бірдейлендіруді жїргізу» мемлекеттік 
кґрсетілетін ќызметі (бўдан əрі – мемлекеттiк кґрсетілетін 
ќызмет).

2. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартын 
Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрлігі 
(бўдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік  ќызметті  Астана  жəне  Алматы 
ќалаларыныѕ, аудандардыѕ жəне облыстыќ маѕызы 
бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдары ќўрєан 
мемлекеттік ветеринариялыќ ўйымдар (бўдан əрі – 
кґрсетілетін ќызметті беруші) кґрсетеді.
Ґтінішті ќабылдау жəне мемлекеттік ќызметті кґрсету 

нəтижесін беру кґрсетілетін ќызметті берушініѕ кеѕсесі 
арќылы жїзеге асырылады. Ветеринариялыќ паспорттан 
їзінді-кґшірме алу ќажет болєан жаєдайда ґтінішті 
ќабылдау жəне мемлекеттік ќызметті кґрсету нəтижесін 
беру:

1) кґрсетілетін ќызметті берушініѕ кеѕсесі;
2) «электрондыќ їкіметтіѕ» веб-порталы: www.egov.

kz, www.elicense.kz (бўдан əрі – портал) арќылы жїзеге 
асырылады.

2. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тəртібі
4. Мемлекеттiк ќызметті кґрсету мерзімдері:
1) кґрсетілетін ќызметті алушы ќўжаттар топтамасын 

тапсырєан кїннен бастап мемлекеттік ќызметті кґрсету 
нəтижесін алу сəтіне дейін – облыстыѕ (республикалыќ 
маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ) жергілікті атќарушы 
органдары айќындаєан ґткізу мерзімдеріне сəйкес жїзеге 
асырылады;
Ветеринариялыќ паспорттан їзінді-кґшерме беру – 30 

(отыз) минут;
2) ќўжаттар топтамасын тапсыру їшін кезекте кїтудіѕ 

рўќсат етілген еѕ ўзаќ уаќыты – 30 (отыз) минут;
3) ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат етілген еѕ ўзаќ уаќыты – 30 

(отыз) минут;
4) сырєа (сырєалар) жоєалєан, бїлінген кезде (жеке 

нґмірін айќындау мїмкін емес) ќайталама мемлекеттік 
кґрсетілетін ќызмет жануарларєа жаѕа жеке нґмір бере 
отырып, кґрсетілетін ќызметті берушіге сырєалар келіп 
тїскен кїннен бастап 2 (екі) жўмыс кїні ішінде кґрсетіледі. 
Ірі жануардыѕ сырєаларыныѕ біреуі жоєалєан немесе 
бїлінген жаєдайда, кґрсетілетін ќызметті берушіге аспалы 
сырєа телнўсќасы келіп тїскен кїннен бастап 2 (екі) жўмыс 
кїні ішінде.

5. Мемлекеттік ќызметті кґрсету нысаны-электрондыќ 
(ішінара автоматтандырылєан) немесе ќаєаз тїрінде.

6. Мемлекеттік ќызметті кґрсету нəтижесі-ауыл 
шаруашылыєы жануарын бірдейлендіру тəсілдерініѕ 
бірімен жануарларєа ветеринариялыќ паспорт бере 
отырып жеке нґмір беру, телнўсќа беру, ветеринариялыќ 
паспорттан їзінді-кґшірме беру.  
Мемлекеттік ќызметті кґрсету нəтижесін ўсыну нысаны: 

электрондыќ/ќаєаз тїрде.
7. Мемлекеттік ќызмет жеке жəне заѕды тўлєаларєа 

(бўдан əрі – кґрсетілетін ќызметті алушылар) аќысыз 
кґрсетіледі. «Ветеринария туралы» 2002 жылєы 10 
шілдедегі Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 35-бабы 
2-тармаєыныѕ 6) тармаќшасына сəйкес чиптердіѕ ќўнын 
ќайтару аќылы негізде жїзеге асырылады. Кґрсетілетін 
ќызметті алушы мемлекеттік сатып алу туралы конкурс 
нəтижесі бойынша айќындалєан чиптердіѕ ќўнын екінші 
деѕгейдегі банктер немесе банк операцияларыныѕ 
жекелеген тїрлерін жїзеге асыратын ўйымдар арќылы 
тґлейді.

8. Жўмыс кестесі:
1) кґрсетілетін ќызметті берушініѕ – Ќазаќстан 

Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына сəйкес демалыс жəне 
мереке кїндерінен басќа, дїйсенбі – жўма аралыєында 

1. Жалпы ережелер
1. «Ветеринариялыќ аныќтамалар беру» мемлекеттік 

кґрсетілетін ќызметі (бўдан əрі – мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызмет).

2. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартын 
Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрлігі 
(бўдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік ќызметті Астана жəне Алматы 
ќалаларыныѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар 
ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдар ќўрєан 
мемлекеттік ветеринариялыќ ўйымдар (бўдан əрі – 
кґрсетілетін ќызметті беруші) кґрсетеді. 
Ґтініштерді ќабылдау жəне мемлекеттік ќызметті 

кґрсету нəтижесін беру кґрсетілетін ќызметті берушініѕ 
кеѕсесі арќылы жїзеге асырылады.

2. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тəртібі
4. Мемлекеттік ќызметті кґрсету мерзімдері:
1) кґрсетілетін ќызметті алушы кґрсетілетін ќызметті 

берушіге ќўжаттар топтамасын тапсырєан ќїннен бастап 
жїгінген кїн ішінде;

2) ќўжаттар топтамасын тапсыру їшін кїтудіѕ рўќсат 
етілген еѕ ўзаќ уаќыты – 30 (отыз) минут;

3) мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті алушыєа ќызмет 
кґрсетудіѕ рўќсат етілген еѕ ўзаќ уаќыты – 30 (отыз) 
минут.

5. Мемлекеттік ќызметті кґрсету нысаны-электрондыќ 
(ішінара автоматтандырылєан) немесе ќаєаз тїрінде.

6 .  Мемлекеттік  ќызметті  кґрсету  нəтижесі 
– ветеринариялыќ аныќтама, не осы мемлекеттік 
кґрсетілетін ќызмет стандартыныѕ 10-тармаєында 
кґзделген  жаєдайларда  жəне  негіздер  бойынша 
мемлекеттік ќызметті кґрсетуден бас тарту туралы 
дəлелді жауап.
Берілген ветеринариялыќ аныќтамалар туралы 

мəлеметтер аќпараттыќ жїйеге енгізіледі.
Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтіѕ нəтижесін ўсыну 

нысаны: ќаєаз тїрінде.
7. Мемлекеттік ќызмет жеке жəне заѕды тўлєаєа 

(бўдан əрі – кґрсетілетін ќызметті алушылар) тегін 
кґрсетіледі.

8. Кґрсетілетін ќызметті берушініѕ жўмыс кестесі – 
Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына сəйкес 
демалыс жəне мереке кїндерінен басќа, дїйсенбі – жўма 
аралыєында (ќоса алєанда) саєат 13.00-ден 14.00-ге 
дейінгі тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.00-єа дейін.
Ґтінішті ќабылдау жəне мемлекеттік ќызметті 

кґрсету нəтижесін беру саєат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі 
тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 17.30-єа дейін жїзеге 
асырылады.
Мемлекеттік ќызмет ала жазылусыз жəне жеделдетілген 

ќызмет кґрсетусіз кезек кїту тəртібімен жїзеге 
асырылады.

9. Кґрсетілетін ќызметті алушы (не оныѕ ґкілі) 
жїгінген кезде мемлекеттік ќызметті кґрсету їшін 
ќажетті ќўжаттар тізбесі:

- осы мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартына 

ќосымшаєа сəйкес нысан бойынша ґтініш;
- жеке басты куəландыратын ќўжат жəне ґкілдіѕ 

ґкілеттілігін растайтын ќўжат (сəйкестендіру їшін);
- бес келіден жоєары балыќтарды жəне басќа су 

жануарларын (тірі, жаѕа, салќындатылєан, мўздатылєан 
балыќтар, сондай-аќ гаммарус, артемия салина (цисталар) 
шаяндар) тасымалдау кезінде балыќ аулау орны туралы 
аныќтама ќажет.
Еуразиялыќ экономикалыќ одаќќа мїше елдерден 

жəне їшінші елдерден (Еуразиялыќ экономикалыќ одаќ 
мїшелері болып табылмайтын мемлекеттерден) əкелінген 
ветеринариялыќ (ветеринарниялыќ-санитариялыќ) 
баќылау жəне ќадаєалау объектілерін Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  аумаєы  бойынша тасымалдау 
кезінде – ветеринариялыќ-санитариялыќ баќылау 
жəне ќадаєалау объектісі əкелінген ветеринариялыќ 
ќўжаттыѕ кґшірмесі. Жеке басты куəландыратын ќўжат 
туралы, заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу (ќайта тіркеу) 
туралы, дара кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы, ауыл 
шаруашылыєы жануарыныѕ ветеринариялыќ паспорты 
туралы мəліметтерді кґрсетілетін ќызметті беруші 
мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
Кґрсетілетін  ќызметті  алушы барлыќ  ќажетті 

ќўжаттарды тапсырєан кезде кґшірмесінде ќўжаттар 
топтамасын ќабылдау кїні, уаќыты, ќўжаттарды 
ќабылдаєан жауапты адамныѕ тегі, аты, əкесініѕ аты 
кґрсетіле отырып, кґрсетілетін ќызметті берушініѕ 
кеѕсесінде тіркеу туралы белгі ќойылєаны ќаєаз 
жеткізгіштегі ґтініштіѕ ќабылданєанын растау болып 
табылады.

10. Мемлекеттiк ќызметті кґрсетуден бас тарту їшін 
мыналар негіз болып табылады:

1) толыќ емес ќўжаттар топтамасы;
2) жануардыѕ, жануарлардан алынатын ґнім мен 

шикізаттыѕ шыєу (орналасќан) орнындаєы жануарлардыѕ 
инфекциялыќ  аурулары бойынша эпизоотиялыќ 
жаєдайдыѕ ґзгеруі (нашарлауы);

3) жануардыѕ, жануарлардан алынатын ґнім мен 
шикізаттыѕ шыєу (орналасќан) орныныѕ ќолайсыз аймаќ 
деп белгіленуі;

4) жануардыѕ жеке нґмірініѕ болмауы;
5) жануардыѕ, жануарлардан алынатын ґнім мен 

шикізаттыѕ ,  кґлік  ќўралыныѕ  ветеринариялыќ 
(ветеринариялыќ-санитариялыќ) ќаєидалар  мен 
ќауіпсіздік талаптарына сəйкес келмеуі.

 3. Мемлекеттік ќызметтер кґрсету мəселелері 
бойынша кґрсетілетін ќызметті берушілердіѕ 
жəне (немесе) олардыѕ лауазымды адамдарыныѕ 
шешімдеріне ,  əрекеттеріне  (əрекетсіздігіне) 

шаєымдану тəртібі
11. Мемлекеттік ќызметтер кґрсету мəселелері 

бойынша кґрсетілетін ќызметті берушініѕ жəне 
(немесе) оныѕ лауазымды адамдарыныѕ шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шаєымдану кезінде: 
шаєым Министрліктіѕ www.minagri.gov.kz интернет-
ресурсындаєы, «Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер» 

саєат 13.00-ден 14.30-єа дейінгі тїскі їзіліспен саєат 9.00-
ден 18.00-єа дейін. Ґтінішті ќабылдау жəне мемлекеттік 
ќызметті кґрсету нəтижесін беру саєат 13.00-ден 14.30-
ге дейінгі тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 17.30-єа дейін 
жїзеге асырылады. Ќабылдау алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген ќызмет кґрсетусіз кезек кїту тəртібімен 
жїзеге асырылады.

2) порталда – жґндеу жўмыстарын жїргізуге байланысты 
техникалыќ їзілістерді ќоспаєанда, тəулік бойы.

9. Кґрсетілетін ќызметті алушы (не оныѕ ґкілі) жїгінген 
кезде мемлекеттік ќызметті кґрсету їшін ќажетті ќўжаттар 
тізбесі:

1) ауыл  шаруашылыєы  жануарларын  бастапќы 
бірдейлендіру їшін ветеринариялыќ паспорт беру:

- осы мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартына 
1-ќосымшаєа сəйкес нысан бойынша ґтініш;

- жеке басын куəландыратын ќўжатдыѕ немесе ґкілдіѕ 
ґкіметтілігін растайтын (сəйкестендіру їшін);

- чиптер їшін аќы тґленгенін (чиптен кезінде) растайтын 
кўжат;

2) сырєа (сырєалар) жоєалєан немесе бїлінген кезде 
телнўсќасын алу їшін ауыл шаруашылыєы жануарларына 
бірдейлендіру ґткізу їшін:

- осы мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартына 
1-ќосымшаєа сəйкес нысан бойынша ґтініш;

- жеке басын куəландыратын ќўжаттыѕ немесе ґкілдіѕ 
ґкіметтілігін растайтын (сəйкестендіру їшін);

3) жоєалєан немесе ескірген кезде ветеринариялыќ 
паспорттыѕ телнўсќасын алу їшін:

- ветеринариялыќ паспорттыѕ екінші нўсќасын алу 
їшін осы мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартына 
2-ќосымшаєа сəйкес нысан бойынша (ветеринариялыќ 
паспорттыѕ  жоєалєанын ,  бїлінгенін  растайтын 
ќўжаттардыѕ ќосымшасымен ќоса) ґтініш;

- жеке басын куəландыратын ќўжатыѕ немесе ґкілдіѕ 
ґкіметтілігін растайтын (сəйкестендіру їшін);

4) ветеринариялыќ паспорттан їзінді-кґшірме алу 
їшін:

- осы мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартына 
3-ќосымшаєа сəйкес нысан бойынша ветеринариялыќ 
паспорттан їзінді-кґшірме алу їшін ґтініш;

- жеке басын куəландыратын ќўжаттыѕ немесе ґкілдіѕ 
ґкіметтілігін растайтын (сəйкестендіру їшін);

- порталєа ветеринариялыќ паспорттан їзінді-кґшірме 
алу їшін:

- кґрсетілетін  ќызметті  алушыныѕ ЭЦЌ-сымен 
куəландырылєан

- осы мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартына 
3-ќосымшаєа сəйкес нысан бойынша ветеринариялыќ 
паспорттан їзінді-кґшірме алу їшін электронды ќўжат 
нысанындаєы ґтініш;
Жеке басты куəландыратын ќўжаттыѕ, заѕды тўлєаны 

мемлекеттік тіркеу (ќайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкерді 
мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтерді кґрсетілетін 
ќызметті беруші «электрондыќ їкімет» шлюзі арќылы 
мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
Кґрсетілетін ќызметті алушы барлыќ ќажетті ќўжаттарды 

тапсырєан кезде:
1) кґрсетілетін ќызметті берушіге – кґрсетілетін 

ќызметті берушініѕ кеѕсесінде оныѕ кґшірмесінде 
ќўжаттар топтамасыныѕ ќабылдау кїні, уаќыты, ќўжатты 
ќабылдаєан жауапты адамныѕ тегі, аты, əкесініѕ аты 
кґрсете отырып, тіркеу туралы белгі ќойылєаны ќаєаз 
жеткізгіштегі ґтініштіѕ ќабылданєанын растау болып 
табылады;

2) портал арќылы – кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ 
«жеке кабинетінде» мемлекеттік ќызметті кґрсетуге 
арналєан сўрау салудыѕ ќабылданєаны туралы мəртебе 
кґрсетіледі.

3. Мемлекеттік ќызметтер кґрсету мəселелері 

бойынша  кґрсетілетін  ќызметті  берушілердіѕ 
жəне (немесе) олардыѕ лауазымды адамдарыныѕ 
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шаєымдану 

тəртібі
10. Мемлекеттік ќызметтер кґрсету мəселелері бойынша 

кґрсетілетін ќызметті берушініѕ жəне (немесе) оныѕ 
лауазымды адамдарыныѕ шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шаєымдану кезінде: шаєым Министрліктіѕ 
www.minagri.gov.kz интернет-ресурсындаєы, «Мемлекеттік 
кґрсетілетін  ќызметтер» бґлімінде  кґрсетілген 
мекенжайлар бойынша кґрсетілетін ќызметті беруші 
басшысыныѕ атына беріледі. Шаєым жазбаша нысанда 
почта арќылы немесе кґрсетілетін ќызметті берушініѕ 
кеѕсесі арќылы ќолма-ќол беріледі.
Шаєымда:
- жеке тўлєаныѕ тегі, аты, əкесініѕ аты (бар болса), 

почталыќ мекенжайы кґрсетіледі;
- заѕды тўлєаныѕ атауы, почталыќ мекенжайы, шыєыс 

нґмірі мен кїні кґрсетіледі. Ґтінішке кґрсетілетін ќызметті 
алушы ќол ќояды.
Шаєымды ќабылдаєан адамныѕ тегі мен аты-жґні, 

берілген шаєымєа жауап алу мерзімі мен орнын кґрсете 
отырып, кґрсетілетін ќызметті берушініѕ кеѕсесінде тіркеу 
(мґртабан, кіріс нґмірі жəне кїні) оныѕ ќабылданєанын 
растау болып табылады. Кґрсетілетін ќызметті берушініѕ 
атына келіп тїскен кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ 
шаєымы тіркелген кїнінен бастап бес жўмыс кїні ішінде 
ќарауєа жатады. Шаєымды ќарау нəтижелері туралы 
дəлелді жауап кґрсетілетін ќызметті алушыєа почта арќылы 
жолданады не кґрсетілетін ќызметті берушініѕ кеѕсесінде 
ќолма-ќол беріледі.
Портал арќылы жїгінген кезде шаєымдану тəртібі 

туралы аќпаратты бірыѕєай байланыс орталыєыныѕ 1414 
телефоны арќылы алуєа болады.  Электронды ґтінішті 
портал арќылы жолдаєан кезде кґрсетілетін ќызметті 
алушыєа «жеке кабинетінен» ґтініш туралы аќпарат, 
бўл аќпарат кґрсетілетін ќызметті беруші ґтінішті ґѕдеу 
барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, ќарау 
немесе ќараудан бас тарту туралы жауап) жаѕартылып 
отырады.

11. Кґрсетілген мемлекеттік ќызметтіѕ нəтижелерімен 
келіспеген жаєдайда, кґрсетілетін ќызметті алушы 
мемлекеттік ќызметтер кґрсетудіѕ сапасын баєалау жəне 
баќылау жґніндегі уəкілетті органєа шаєыммен жїгінеді.
Мемлекеттік ќызметтер кґрсету сапасын баєалау жəне 

баќылау жґніндегі уəкілетті органныѕ атына келіп тїскен 
кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ шаєымы тіркелген кїнінен 
бастап он бес жўмыс кїні ішінде ќарауєа жатады.

12. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нəтижелерімен 
келіспеген жаєдайда кґрсетілетін ќызметті алушы сотќа 
жїгінеді.

4. Мемлекеттік ќызметті кґрсету ерекшеліктері 
ескеріле отырып ќойылатын ґзге талаптар

13. Мемлекеттік ќызметті кґрсету орындарыныѕ 
мекенжайлары Министрліктіѕ www.minagri.gov.kz 
интернет-ресурсында, «Мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызметтер» бґлімінде орналастырылєан.

14. Кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ мемлекеттік 
ќызметті кґрсету мəртебесі туралы аќпаратты ќашыќтыќтан 
ќол жеткізу режимінде порталдаєы «жеке кабинеті» 
арќылы, сондай-аќ мемлекеттік ќызметтер кґрсету 
мəселелері жґніндегі бірыѕєай байланыс орталыєы арќылы 
алу мїмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік ќызметтер кґрсету мəселелері жґніндегі 
аныќтамалыќ ќызметтердіѕ байланыс телефондары 
Министрліктіѕ www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, 
«Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер» бґлімінде 
орналастырылєан. Мемлекеттік ќызметтер кґрсету 
мəселелері жґніндегі бірыѕєай байланыс орталыєы: 
1414.

бґлімінде кґрсетілген мекенжайлар бойынша кґрсетілетін 
ќызметті беруші басшысыныѕ атына беріледі. Шаєым 
жазбаша нысанда почта арќылы немесе кґрсетілетін 
ќызметті берушініѕ кеѕсесі арќылы жўмыс кїндері 
ќолма-ќол беріледі.
Шаєымда:
- жеке тўлєаныѕ тегі, аты, əкесініѕ аты (бар болса), 

почталыќ мекенжайы кґрсетіледі;
- заѕды тўлєаныѕ атауы, почталыќ мекенжайы, шыєыс 

нґмірі мен кїні кґрсетіледі. 
Ґтінішке кґрсетілетін ќызметті алушы ќол ќояды.
Шаєымды ќабылдаєан адамныѕ тегі мен аты-жґні, 

сондай-аќ берілген шаєымєа жауап алу мерзімі мен 
орны кґрсетіле отырып ќызметті берушініѕ кеѕсесінде 
тіркеу (мґртабан, кіріс нґмірі жəне кїні) шаєымныѕ 
ќабылданєанын растау болып табылады.
Кґрсетілетін ќызметті берушініѕ атына келіп тїскен 

кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ шаєымы тіркелген 
кїнінен бастап бес жўмыс кїні ішінде ќарауєа жатады. 
Шаєымды ќарау нəтижелері туралы дəлелді жауап 
кґрсетілетін ќызметті алушыєа почта байсанысы арќылы 
жолданады не кґрсетілетін ќызметті берушініѕ немесе 
Министрліктіѕ кеѕсесі арќылы ќолма-ќол беріледі.
Портал арќылы жїгінен кезде шаєымдану тəртібі 

туралы аќпаратты бірыѕєай байланыс орталыєыныѕ 1414 
телефоны бойынша алуєа болады.

12. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нəтижелерімен 
келіспеген жаєдайда, кґрсетілетін ќызметті алушы 
мемлекеттік ќызметтер кґрсету сапасын баєалау жəне 
баќылау жґніндегі уəкілетті органєа шаєыммен жїгіне 
алады. Мемлекеттік ќызметтер кґрсету сапасын баєалау 
жəне баќылау жґніндегі уəкілетті органныѕ атына 
келіп тїскен кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ шаєымы 
тіркелген кїнінен бастап он бес жўмыс кїні ішінде 
ќарауєа жатады.

13. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нəтижелерімен 
келіспеген жаєдайларда кґрсетілетін ќызметті алушы 
сотќа жїгінеді.

4. Мемлекеттік ќызметті, оныѕ ішінде электрондыќ 
нысанда кґрсетілетін ќызметті кґрсету ерекшеліктері 

ескеріле отырып ќойылатын ґзге талаптар
14. Мемлекеттік ќызметті кґрсету орындарыныѕ мекен-

жайлары Министрліктіѕ www.minagri.gov.kz интернет-
ресурсында «Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер» 
бґлімінде орналастырылєан.

15. Кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ мемлекеттік 
ќызмет кґрсету мəртебесі туралы аќпаратты мемлекеттік 
ќызметтер кґрсету мəселелері жґніндегі бірыѕєай 
байланыс орталыєы арќылы алу мїмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік ќызметтер кґрсету мəселелері 
жґніндегі аныќтамалыќ  ќызметтердіѕ байланыс 
телефондары Министрліктіѕ www.minagri.gov.kz 
интернет-ресурсында «Мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызметтер» бґлімінде орналастырылєан. Мемлекеттік 
ќызметтер кґрсету мəселелері жґніндегі бірыѕєай 
байланыс орталыєы: 1414.

АУДАН  ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ 
НАЗАРЫНА !

Сарыкемер ауылында 2016 жылдың 
19 тамызы күні, сағат 11.00-де 

«Астананың 10 жылдығы» атындағы 
саябағында бос жұмыс орындарының 

жәрмеңкесі өткізіледі.
Анықтама үшін: Халықты жұмыспен 
қамту орталығымен байланысуға 
болады. Мекен жайы: Сарыкемер 
ауылы, Байзақ батыр көшесі,104-үй, 

байланыс телефоны: 2-22-91.

«АУЫЛ  ШАРУАШЫЛЫЄЫ  ЖАНУАРЛАРЫН  ВЕТЕРИНАРИЯЛЫЌ  ПАСПОРТ  БЕРЕ  ОТЫРЫП  БІРДЕЙЛЕНДІРУДІ  ЖЇРГІЗУ»

« В Е Т Е Р ИН А Р И ЯЛЫЌ   А НЫЌ Т АМАЛ А Р  Б Е Р У »

М Е М Л Е К Е Т Т І К  К Ґ Р С Е Т І Л Е Т І Н  Ќ Ы З М Е Т  С Т А Н Д А Р Т ЫМ Е М Л Е К Е Т Т І К  К Ґ Р С Е Т І Л Е Т І Н  Ќ Ы З М Е Т  С Т А Н Д А Р Т Ы

М Е М Л Е К Е Т Т І К  К Ґ Р С Е Т І Л Е Т І Н  Ќ Ы З М Е Т  С Т А Н Д А Р Т ЫМ Е М Л Е К Е Т Т І К  К Ґ Р С Е Т І Л Е Т І Н  Ќ Ы З М Е Т  С Т А Н Д А Р Т Ы


