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ҰЛЫТАУ 
ӨҢІРІ

Береке, байлық — бірлікте!

Алты Алаштың 
алтын ұлы

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Олимпиаданың қола жүлдегер-
лерінің қатары екіге артты. Қазақстан-
дық ауыр атлет Александр Зайчиков 
(105 келіге дейінгі салмақта) қоссайыс 

Жуырда аудандық мәс-
лихаттың мәжіліс залында 
депутат Мұрат Мәткеновтың 
төрағалығымен тұрақты ком-
мисия отырысы өтті. Комис-
сия  отырысында     ауыл-
шаруашылық, өнеркәсіп, 
экология, құрылыс, байла-
ныс, көлік және коммунал-
дық шаруашылық жөніндегі 
мәселелер қаралды. Жиынға 
аудандық мәслихаттың де-
путаттары, жергілікті мекеме 
басшылары, кент, село әкім-
дері қатысты. Осы комиссия 
отырысына Қарағанды об-
лысының жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары 
басқармасының өкілі Асқар 
Сұлтанбеков қатысып, қазіргі 

жағдайда автокөлік жолдары-
ның сын көтермейтіндігін ба-
яндады. Жиынға қатысқандар 
жолдың қазіргі ахуалын айта 
келіп  2018-2020 жылдарда 
қайта жөндеу керектігін сөз 
етті. Әсіресе, қыстыкүні қалың 
қардан жолды аршитын техни-
калардың ауданда мардымсыз 
екені айтылды. Сонымен қатар, 
ауылдық жерлердегі автокөлік  
жолдарының жүруге жарам-
сыз екені тілге тиек етілді. Осы 
мәселелер бойынша сұрақтар 
қойылып, алдағы уақытта атқа-
ратын жұмыстарды шешу керек-
тігі жайында кеңінен сөз қозғал-
ды.

Екінші мәселе бойынша 
Жезқазған аймақтық аңшылар 

қорытындысымен 416 (223+193) келіне 
көтерді. Өзбек атлеті Руслан Нуридди-
нов 431 (194+237) келіні еңсеріп, Олим-
пиада алтынын жеңіп алса, күміс жүлде 
армян ауыр атлеті Симон Мартиросян-
ның  417 (190+227) «қанжығасын майла-
ды». Және бір қоланы қоржынға әйелдер 
күресінен Эльмира Сыздықова (69 келі 

Қазақ елі спортшылары үшін, Рио Олимпиадасының соңғы аптасы та-
быссыз болған жоқ! Әлбетте, дүбірлі додада қазақстандық жампоздар 
олимпиадалық жүлделер санын арттыруға бар жандарын салып-ақ бақты. 
Бұл ұмтылыстары нәтижесін берді де.

салмақта) салды. Алғашқы белдесуін-
де ресейлік Наталья Во-
робъевадан 1:4 есебімен 
жеңілген Эльмира, орыс 
қызының финалға шығуы-
на байланысты жұбаныш 
белдесу мүмкіндігіне ие 
болған еді. Осы мүмкіндік-

ті ол тиімді пайда-
ланды. Моңғол 
қызы Насанбурмо 
Очирбатты ұтқан 
соң, қола жүлде 
үшін өткен тар-
тысты мысырлық 
Энас Мұстафа 
Юсеф Ахмедтен 
айласын асыр-
ды. Келесі күміс 
жүлдені осымен 
Жазғы Олимпи-
ада ойындарына 
үшінші рет қа-
тысып отырған 
Ольга Рыпакова 
әкелді. Ұзын-
дыққа үш қарғып 
секіруден 2012 
жылғы Лондон 
Олимпиадасын-
да алтын алған 
отандас жеңіл 
атлетіміз, осы 
сайыста 14,98 метрге секіріп, 

қола жүлдені қанағат тұтты. Күміс жүлде 
венесуэлалық Юлимар Рохосқа (14,98 
метр) бұйырса, ал алтын медаль Колум-
бияның жеңіл атлеті Катрин Ибаргуэннің 
мойнына тағылды.

«Бір өкініш, бір бақыт» деген осы 
шығар, сірә! Олимпиада чемпионы ата-
ну бақыты қол созым жерде тұрғанда, 
Алаш жұртшылығының «алтын медаль 
алса, осы алады» деген үміті бір-ақ сәт-
те үзілді. 

мен балықшылар бірлестігінің 
төрағасы Төлентай Казенов 
хабарлама жасады. Осы ха-
барлама негізінде депутаттар 
өз ойларын ортаға салды. Ау-
дан көлемінде аң-құстардың 
азайғандығын, сондықтан дер 
кезінде табиғатты қорғауға,  
аялауға барынша күш салу ке-
ректігін айтып өтті. Осы бағыт-
та жұмыс атқаратын тиісті ме-
кемелерге тапсырмалар беру 
жөнінде сөз етті.

Комиссия отырысы 
аталған екі мәселе бойынша 
депуттардың ұсыныс-пікір-
лерімен толықтырылып, қоры-
тындыланды.

Өз тілшіміз.

Ұлытау ауданы әкімінің 2016 
жылғы 15 тамыздағы №283 
Өкімімен Өткелбаев Ерлан 
Серікұлы  Ұлытау ауданы әкімінің 
орынбасары (әлеуметтік сала бой-
ынша) лауазымына тағайындал-
ды.

Өткелбаев Ерлан Серікұлы 1983 жылы 
Ұлытау ауданы Ұлытау селосында дүни-
еге келген. 2004 жылы Ө.Байқоңыров 
атындағы ЖезУ-дің «мемлекеттік және 
муниципалды басқару» мамандығы бой-

ынша, 2006 жылы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ің  «құқықтану мамандығы 
бойынша бітірген. 2016 жылы ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік 
басқару академиясының «саясаттану» мамандығы бойынша әлеуметтік 
білім магистрі дәрежесі берілді. Литва Республикасы «Каунас» Универ-
ситетінің, Латвия Республикасы Рига мемлекеттік академиясында білім 
алып, халықаралық саясаттану мастері біліктілігін алған. 

Еңбек жолын 2005 жылы Ұлытау ауданы әкімі аппаратының ұйымда-
стыру және кадрлармен жұмыс бөлімінің бас маманы; 2007-2010 жыл-
дар аралығында Ұлытау ауданы әкімі аппаратының ұйымдастыру және 
кадрлармен жұмыс бөлімінің меңгерушісі; 2010-2012 жылдар аралығын-
да Ұлытау ауданы Қаракеңгір селолық округінің әкімі; 2012 жылдан осы 
мерзімге дейін Ұлытау ауданы әкімі аппаратының басшысы болып қыз-
мет атқарып келеді. Жанұялы.

ТАҒАЙЫНДАУ
ТҰРАҚТЫ КОМИССИЯ 

ОТЫРЫСЫ ӨТТІ

Аудандық мәслихатта

(Жалғасы 6-бетте).
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2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН  АУДАНДЫҚ  БЮДЖЕТТІҢ 
ОРЫНДАЛЫСЫ   ТУРАЛЫ  ЕСЕПТІ  БЕКІТУ

Аудандық экономика және қаржы 
бөлімінің басшысы Т.Шайхинның баян-
дамасын тыңдап, талқылай келе аудан-
дық мәслихат 2015 жылға арналған ау-
дандық бюджеттің орындалысы жөнінде 
бірқатар жұмыстардың атқарылғанын 
атап өтті. 

2015 жылғы Ұлытау ауданының бюд-
жеті кірістер бойынша 3 966 690,6 мың 
теңгені құрады. Түсімдер болжамы 2015 
жылға 3721132,0 мың теңге жоспар-
ланғанымен 101,7% көлемінде орын-
далған.

Түсімдердің жалпы көлемінде 91,5%-
ды меншікті кірістер, 7,8%-ды жоғары 
тұрған бюджеттерден берілетін транс-
ферттер құрайды.

Ауданның меншікті кірістері 3 түрі 
бойынша: салықтық түсімдер 918 815,0 
мың теңге, салықтық емес түсімдер 8 
715,0 мың теңге, негізгі капиталды сату-
дан түскен түсімдер 3 737,0 мың теңге 
көлемінде жоспарланған.

Меншікті кірістердің орындалуы 
101,9%-ға қамтамасыз етіліп, 3 332 
421,0 мың теңгеге түзетілген жоспарда 3 
630 053,0 мың теңгені құрады.

2014 жылмен салыстырғанда мен-
шікті кірістер түсімі 8 953,0 мың теңгеге 
ұлғайған.

Қарыздар 20 811,0 мың теңге сомаға 
түскен, жоспар - 20 811,0 мың теңге. 

Осылайша, бюджет кірістерінде мен-
шікті кірістердің 2013 жылғы 2 816 500 
мың теңгеден (84,4%) 2014 жылғы 3 621 
100 мың теңгеге және 2015 жылғы 3 
630 053,0 мың теңгеге (91,5%) дейін өсу 
үрдісі орын алған.

Аудан бюджетінің шығыстары 4 402 
175,0 мың теңге немесе жоспарға 99,6% 
көлемінде орындалған, бұл 2014 жылғы 
ұқсас көрсеткішінен 1,2%-ға немесе 51 
208,5 мың теңгеге артық. 

2015 жылғы бюджет шығындары 4 
339 327,8 мың теңгені құрады, бұл 2014 
жылғы деңгейден 44 303,8 мың теңге-
ге немесе 1,0%-ға артық. Орындалуы 
4 357 787,0 мың теңгеге жоспарланға-
нымен 99,6%-ды құрады.

Алайда, түсімдер бойынша 2014 
жылмен салыстырғанда 2015 жылы 360 
909,5 мың теңгеге аз.

Бюджеттік кредиттерді өтеуге 6 618,0 
мың теңге көзделген, іс жүзінде 4181,5 
мың теңгеге орындалған.

Қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер жоспарланбаған.

Салықтық емес түсімдер ауданның 
жалпы кірістер көлемінде 0,4%-ды не-
месе 14 098,0 мың теңгені құрайды, бұл 
2014 жылда түскенге қарағанда 48 485,0 
мың теңгеге аз. 

2014 жылмен салыстырғанда негіз-
гі капиталды сатудан түсетін түсімдер 
993,0 мың теңгеге азайған.

Бюджеттің шығыс бөлігі бойынша 
2015 жылы 18 459,3 мың теңге игеріл-
меген, неғұрлым пайдаланылмаған 
бюджет қаражатының сомалары:

- құрылыс бөлімі бойынша – 006 «Су-
мен жабдықтау және су бұру жүйесін да-
мыту» бағдарламасы бойынша 10 446,2 
мың теңге сомада өнім берушілердің 
шарт міндеттемелерін сақтамауы се-
бебінен, 011 «Мәдениет объектілерін 
дамыту» бағдарламасы бойынша 1 
535,1 мың теңге сомада және 037 «Білім 
беру объектілерін салу және рекон-
струкциялау» бағдарламасы бойынша 
198,4 мың теңге сомада мемлекеттік са-
тып алу рәсімдерін өткізу кезінде үнем-
деу салдарынан;

- аудан әкімінің аппараты бойынша 
001 «Аудан әкімінің қызметін қамтама-
сыз ету жөніндегі қызметтер» бағдар-

ламасы бойынша 368,1 мың теңге со-
мада бос қызметтің болуы себебінен, 
003 «Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары» бағдарламасы бойынша 
873,2 мың теңге сомада өнім берушінің 
шарт міндеттемелерін сақтамауы сал-
дарынан, 006 «Аудан ауқымындағы тө-
тенше жағдайлардың алдын алу және 
оларды жою» бағдарламасы бойынша 
3 460,0 мың теңге сомада автомаши-
наны жеткізу бойынша өнім берушінің 
шарт міндеттемелерін сақтамауы сал-
дарынан;

- ауылдық округтері әкімдерінің аппа-
раттары бойынша 008 «Елді мекендер-
дегі көшелерді жарықтандыру» бағдар-
ламасы бойынша  536,9 198,4 мың теңге 
сомада мемлекеттік сатып алудың қо-
рытындылары бойынша  үнемдеу сал-
дарынан орын алған. 

Мемлекеттік қаржылық бақылау ор-
гандарының аудиторлық іс-шаралары-
ның нәтижелері негізінде Ұлытау ауда-
нында бюджеттің атқарылуын бағалау 
бойынша Қарағанды облысының тексе-
ру комиссиясы 2015 жылы тексеріс жүр-
гізген.

Қорытындысында ауданның 21 ме-
кемесінде Ұлытау ауданының аумағын 
дамыту бағдарламасының іске асы-
рылуын бағалаумен, бюджет қаражаты-
ның және мемлекет активтерінің пайда-
ланылуын, жергілікті бюджетке түсетін 
түсімдердің толықтығы мен уақтылығын 
бақылаумен жалпы сомасы 2 136 879,0 
мың теңгеге бюджет және өзге де заңна-
масының бұзушылықтары орнатылған, 
оның ішінде қалпына келтірілуге 1 455 
614,0 мың теңге, өтелуге 1 617 591,0 
мың теңге жатқызылған. Осыларды қо-
рытындылай келе төмендегідей тұжы-
рымдар жасалған:

1) Ұлытау ауданының 2014-2018 
және 2015-2019 жылдарға арналған 
әлеуметтік-экономикалық даму болжа-
мы әзірленбегендігін.

2) №827 Жарлыққа сәйкес Ұлытау 
ауданының аумағын дамыту бағдарла-
масы бес жылдық кезеңге әзірленген. 
Бұл ретте, бюджет процесінің бағдарла-
малық құжаттарын әзірлеу және бекіту 
кезінде мемлекеттік жоспарлау жөнін-
дегі жергілікті уәкілетті орган Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік жоспарлау 
жүйесінің бірыңғайлық пен біртұтастық, 
үздіксіздік, сабақтастық және дәйектілік 
қағидаттарын сақтамағандығын көрсет-
кен.

Сондай-ақ, жекелеген жоспарланған 
мақсаттарға, нысаналы индикаторларға, 
нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу 
тікелей мемлекеттік мекемелердің қыз-
метінен тәуелді еместігін анықтаған.

Салдары ретінде жоспарлау жөнін-
дегі уәкілетті орган Ұлытау ауданының 
аумағын дамытудың 2011-2015 жыл-
дарға арналған бағдарламасын әзір-
леген кезде заңнаманың жекелеген 
талаптарының сақталуын қамтамасыз 
етпегендігін көрсеткен.

Уәкілетті орган 2015 жылға арналған 
бюджеттік бағдарламалардың жобала-
рын қарау кезінде өзіне жүктелген құ-
зыретті сапасыз орындау салдарынан 
әкімшілер бюджеттік бағдарламаларды 
әзірлеу кезінде Қазақстан Республика-
сының нормативтік құқықтық актілерінің 
талаптарын толық шамада сақтамаған-
дығын анықтаған.

Бюджетті бекіту кезінде бюджеттік 
жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган 
2015 жылға арналған бюджеттің жоба-
сын қарау және айқындау мерзімдерін 
сақтамаған, соның нәтижесінде аудан-
дық мәслихатқа аудан бюджетінің жоба-

ларын ұсыну мерзімдерін бұзған. 
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері 

бюджет қаражатын пайдалану кезінде 
Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік сатып алу туралы заңнамасының 
сақталуын бақылаудың нәтижелері бой-
ынша заңнаманың түрлі бұзушылықта-
ры мемлекеттік сатып алу процесінің 
жариялылығы мен ашықтығын, әлеу-
етті өнім берушілер арасындағы адал 
бәсекелестікті қамтамасыз ету бөлігін-
де мемлекеттік сатып алуды құқықтық 
реттеу қағидаттарының сақталмауына 
алып келгендігін көрсеткен.

Жүргізілген бақылаумен және тал-
даумен уәкілетті орган аудандық комму-
налдық мүлікті есепке алуды ұйымда-
стыру және аудандық коммуналдық 
мүлікті басқару жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыру бөлігінде функциялар-
ды тиісті деңгейде орындамайтыны 
анықталған, олар:

- коммуналдық мүлікті жалдауға 
(жалға алуға) беру кезінде өндірілетін 
жалдау ақысының мөлшерлемесін есеп-
теу кезінде коэффициенттің дұрыс қол-
данбауын; 

-  Ұлытау ауданы әкімдігінің аудандық 
маңызы бар автомобиль жолдарының 
тізбесін бекітпеуде, оларды бағалауды, 
паспорттауды, тіркеуді жүргізбеуде, объ-
ектілердің Ұлытау ауданы коммуналдық 
меншігінің құрамындағы есепте және 
ауданның коммуналдық ұйымдарының 
балансында болмауын;

- коммуналдық ұйымдардың актив-
терді түгендеуді жүргізу кезінде негізгі 
құралдарды Тізілімге енгізбеген.

«Жезбұлақ» коммуналдық мемле-
кеттік кәсіпорнында бюджет қаражаты-
ның және мемлекет активтерінің пайда-
ланылуын бақылаумен жалпы сомасы 
76 048,1 мың теңгеге бұзушылықтар ор-
натылды, оның ішінде бюджетке қалпы-
на келтірілуге 58 432,1 мың теңге, өтелу-
ге 146 мың теңге жатқызылған.

«Ұлытау аудандық көпсалалы ком-
муналдық шаруашылық кәсіпорыны» 
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнын-
да жергілікті бюджет қаражатының және 
мемлекет активтерінің пайдаланылуын 
бақылаумен жалпы сомасы 167 275,2 
мың теңгеге бұзушылықтар орнатылды, 
оның ішінде бюджетке қалпына кел-
тірілуге 83 641 мың теңге және өтелуге 
16,7 мың теңге жатқызылған.

Сонымен қатар, аудан бюджетін 
жоспарлау мен атқарудың тиісті сапасы 
кірістер бойынша, шығыстар бойынша 
да қамтамасыз етілмеген, нәтижесінде 
бюджет жүйесінің толымдылық, реа-
листік, негізділік, уақтылылық, жауап-
кершілік принциптері бұзылған.

Осы барлық фактілер аудан бюд-
жетін жеткіліксіз сапалы жоспарлау 
мен әкімшілік ету жөнінде куәландыра-
ды, бюджет және өзге де заңнаманың 
бұзушылықтарына жол берілгендігін 
көрсетеді.

2008 жылғы 04 желтоқсандағы Қа-
зақстан Республикасының Бюджет ко-
дексіне, “Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы” Қазақстан Ре-
спубликасының 2001 жылғы 23 қаңтар-
дағы Заңына сәйкес, аудан әкімдігі 
ұсынған 2015 жылға арналған аудандық 
бюджеттің орындалысы туралы есепті 
қарастыра отырып, аудандық мәслихат 
ШЕШІМ ЕТТІ:      

1. 2015 жылға арналған аудандық 
бюджеттің орындалысы туралы есеп қо-
сымшаға сәйкес келесі көлемде:

1) Түсімдер – 3966690,6 мың теңге, 

оның ішінде:
салық түсімдері – 3615158,2 мың 

теңге;
салықтық емес түсімдер – 14097,9 

мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін 

түсімдер – 797 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 311645 

мың теңге;
2) шығындар – 4339327 мың теңге.
3) таза бюджеттік кредиттеу – 

16629,5 мың теңге.
4) қаржы активтерімен жасалатын 

операциялар бойынша сальдо:
қаржылық активтерді сатып алу – 

35418 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сату-

дан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджеттің тапшылығы – 6618 мың 

теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржы-

ландыру:
қарыздар түсімі – 6618 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 6618 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланыла-

тын қалдықтары – 6618  мың теңге бо-
лып бекітілсін (1-қосымша).

2. Аудандық бюджеттің орындалы-
сының жылдық есебі бойынша аудан-
дық экономика және қаржы бөлімінің 
басшысы Т.Шайхинның баяндамасы, 
аудандық бюджеттің атқарылуын бақы-
лау нәтижелері туралы облыстық тек-
серу комиссиясының есебі және аудан-
дық мәслихаттың бюджет пен қаржы, 
экономикалық реформа мен заңдылық 
және құқық тәртібі жөніндегі тұрақты ко-
миссияның төрағасы Н.Ақтаевтың есеп 
бойынша қорытынды жасалған баянда-
малары еске алынсын. 

3. Ұлытау ауданының әкімдігіне:
3.1. Аудан бюджетін жоспарлау мен 

атқару кезінде Қазақстан Республика-
сының бюджет және өзге де заңнама-
сы нормаларының мүлтіксіз сақталуын 
қамтамасыз етумен бюджет жүйесі 
принциптерін қатал түрде басшылыққа 
алуды; 

3.2. Мемлекет қаражатының тиімді 
пайдаланылуына ерекше назарды ау-
дарта отырып, бюджеттің атқарылуы 
үшін мемлекеттік мекемелердің – бюд-
жет процесіне қатысушылардың жауап-
кершілігін арттыру ұсынылсын.

4. Жергілікті бюджеттік бағдарлама-
лар әкімшілеріне:

4.1. Нәтижеге қол жеткізумен, бұл 
ретте бюджет заңнамасының және мем-
лекеттік сатып алу туралы заңнаманың 
сақталуын қамтамасыз ете отырып, 
бюджеттік бағдарламалардың сапалы 
және тиімді орындалуы бойынша қажет-
ті шараларды қабылдау; 

4.2. Анықталған бұзушылықтарды 
жою үшін Қарағанды облысы бойынша 
тексеру комиссиясының ұсынымдарын 
орындау жөнінде шаралар қабылдау 
ұсынылсын.  

5. Аудан әкімінің бюджет саласын-
дағы орынбасарынан (А.Мырзабеков) 
қабылданған шаралар туралы ақпарат-
ты бір ай көлемінде ұсыну сұралсын.  

6. Ұлытау аудандық мәслихатының 
кейбір шешімдері тізім бойынша осы 
шешімге 2-қосымшаға сәйкес күші жой-
ылған деп танылсын.

7. Осы шешімнің орындалысын 
бақылау аудандық мәслихаттың “Бюд-
жет пен қаржы, экономикалық реформа 
мен заңдылық және құқық тәртібі жөнін-
дегі тұрақты комиссиясына” (Н.Ақтаев) 
жүктелсін.

Ұлытау аудандық мәслихатының 
үшінші сессиясының төрағасы-
мәслихат хатшысы      Т.СЕЙТЖАНОВ
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2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТ

Са-
на-
ты

Сы-
ны-
бы

Ішкі 
сы-
ны-
бы

Атауы 2015 
жылғы 
бекітіл-
ген
 бюджет 
(мың 
теңге)

2015 
жылғы 
нақты-
ланған 
бюджет 
(мың теңге)

2015 
жылғы 
түзетілген 
бюджет 
(мың 
теңге)

2015 
жылдың 
орындалы-
сы (мың 
теңге)

1 2 3 4 5 6 7 8

   І. КІРІСТЕР 3721132    3807632    3901505    3966690,6
1      Салықтық 

түсімдер
3331659    3560591    3560591    3615158,20

 01  Табыс салығы 4300    4300    4300    4652,70

  2    Жеке табыс 
салығы

4300    4300 4300 4652,70

 04  Меншiкке 
салынатын 
салықтар

3296907    3526110,00 3526110 3572376,1

  1    Мүлiкке 
салынатын 
салықтар

3275047    3507980 3507980 3551673,7

  3    Жер салығы 5760    5760 5760 5490,3

  4    Көлiк құралда-
рына салына-
тын салық

12200    10700 10700 13022,9

  5    Бірыңғай жер 
салығы

3900    1670 1670 2189,2

 05  Тауарларға,  
жұмыстарға 
және қызмет-
терге  са-
лынатын  ішкі 
салықтар

29416    29145,00 29145,00 36557,90

  2    Акциздер 76    76 76 76,2

  3    Табиғи және 
басқа да 
ресурстарды 
пайдаланғаны 
үшін түсетін 
түсімдер

25000    25000 25000 29870,8

  4    Кәсiпкерлiк 
және кәсi-
би қызметтi 
жүргiзгенi үшiн 
алынатын 
алымдар

4340    4069 4069 6610,9

 08  Заңдық 
маңызы бар 
әрекеттерді 
жасағаны және 
(немесе)  оған 
уәкілеттігі бар 
мемлекеттік 
органдар неме-
се лауазымды 
адамдар құ-
жаттар бергені 
үшін алынатын 
міндетті төлем-
дер 

1036,00 1036,00 1036,00 1571,50

  1    Мемлекеттік 
баж

1036    1036 1036 1571,5

2   Салықтық 
емес түсімдер

500,00 1686,00 1686,00 14097,90

 01  Мемлекеттік 
меншіктен 
түсетін кірістер

0,00 615,00 615,00 6645,00

  1 Мемлекеттік 
кәсіпорын-
дардың таза 
кірісі бөлігінің 
түсімдері

0    0 0 4144,2

  5    Мемлекет мен-
шігіндегі мүлікті 
жалға беруден 
түсетін кірістер

0    605 605 2491,7

  7 Мемлекеттік 
бюджеттен 
берілген кре-
диттер бойын-
ша сыйақылар

0    10 10 9,1

 02  Мемлекеттік 
бюджеттен  
қаржылан-
дырылатын 
мемлекеттік 
мекемелердің 
тауарларды 
(жұмыстарды, 
қызметтерді) 
өткізуінен 
түсетін түсім-
дер

0    3    3    8,20

  1    Мемлекеттік 
бюджеттен 
қаржылан-
дырылатын 
мемлекеттік 
мекемелердің 
тауарларды 
(жұмыстарды, 
қызметтерді) 
өткізуінен 
түсетін түсім-
дер

0    3 3 8,2

 04  Мемлекеттік 
бюджеттен 
қаржылан-
дырылатын, 
сондай-ақ 
Қазақстан 
Республикасы 
Ұлттық Банкінің 
бюджетінен 
(шығыстар 
сметасынан) 
ұсталатын 
және қаржы-
ландырылатын 
мемлекеттік 
мекемелер 
салатын ай-
ыппұлдар,  
өсімпұлдар,  
санкциялар, 
өндіріп алулар

0    344    344    344,10

  1    Мұнай секторы 
ұйымдарынан 
түсетiн түсiм-
дердi қоспаған-
да, мемлекеттiк 
бюджеттен 
қаржылан-
дырылатын, 
сондай-ақ 
Қазақстан 
Республикасы 
Ұлттық Банкiнiң 
бюджетiнен 
(шығыстар 
сметасынан) 
ұсталатын 
және қаржы-
ландырылатын 
мемлекеттiк 
мекемелер 
салатын ай-
ыппұлдар, 
өсiмпұлдар, 
санкциялар, 
өндiрiп алулар

0    344 344 344,1

 06  Басқа да 
салықтық емес 
түсiмдер

500    724    724    7100,60

  1    Өзге де са-
лықтық емес 
түсiмдер

500    724 724 7100,6

3      Негізгі капи-
талды сату-
дан түсетін 
түсімдер

262    154    154    797    

 03  Жерді және 
материалдық 
емес актив-
терді сату

262    154    154    797    

  1 Жерді сату 262    0 0 643,1

  2    Материалдық 
емес актив-
терді сату

0    154 154 153,9

4      Трансферт-
тердің түсім-
дері

361282    217772    311645    311645    

 02  Мемлекеттік 
басқарудың 
жоғары тұрған 
органдарынан 
түсетін транс-
ферттер

361282    217772    311645    311645    

  2    Облыстық бюд-
жеттен түсетін 
трансферттер

361282    217772 311645 311645

5   Бюджеттік 
кредитті өтеу

6618 6618 6618 4181,5

 01  Бюджеттік 
кредитті өтеу

6618 6618 6618 4181,5

  1 Мемлекеттік 
бюджеттен 
берілетін бюд-
жеттік кредит-
терді өтеу

6618 6618 6618 4181,5

7   Қарыздар 
түсімі 

20811 20811 20811 20811

 01  Мемлекеттік 
ішкі қарыздар

20811 20811 20811 20811

  2 Қарыз алу 
келісім-шарт-
тары

20811 20811 20811 20811



4 20 тамыз, 2016 жыл 
№34 (6057)

Ұлытау 
өңірі

Функ-
цио-
нал-
дық 
топ

Кіші 
функ-
ция

Бюд-
жеттік 
бағдар-
лама-
лардың 
әкімшісі

Бағ-
дар-
лама

Атауы 2015 
жылғы 
бекітіл-
ген 
бюджет 
(мың 
теңге)

2015 
жылғы 
нақты-
ланған 
бюджет 
(мың 
теңге)

2015 
жылғы 
түзетілген 
бюджет 
(мың 
теңге)

2015 
жылдың 
орын-
далысы 
(мың 
теңге)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
    II. 

ШЫҒЫНДАР 3693703 4263914 4357787 4339327

01    Жалпы сипат-
тағы мемлекеттік 
қызметтер  

352699 388106 419391 417914

 1   Мемлекеттік 
басқарудың жал-
пы функцияла-
рын орындайтын 
өкілді, атқарушы 
және басқа ор-
гандар

288160 322880 354165 352698,3

  112  Аудан (облыстық 
маңызы бар 
қала) мәслихаты-
ның  аппараты

18334 17735 17735 17734,5

   001 Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) 
мәслихатының 
қызметін қамтама-
сыз ету жөніндегі 
қызметтер

17384 17002 17002 17001,5

   003 Мемлекеттік 
органның күрделі 
шығыстары

950 733 733 733

  122  Аудан (облыстық 
маңызы бар 
қала) әкімінің 
аппараты

75533 84812 116097 114855,6

   001 Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) 
әкімінің қызметін 
қамтамасыз ету 
жөніндегі қызмет-
тер

75533 80517 80517 80148,9

   003 Мемлекеттік 
органның күрделі 
шығыстары

0 4295 4295 3421,8

   106 Әлеуметтік, табиғи 
және техногендік 
сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою 
үшін жергілікті 
атқарушы ор-
ганның төтенше 
резерві есебінен 
іс-шаралар өткізу

0 0 31285 31284,9

  123  Қаладағы аудан, 
аудандық маңы-
зы бар қала, кент, 
ауыл, ауылдық  
округ әкімінің 
аппараты

194293 220333 220333 220108,2

   001 Қаладағы аудан, 
аудандық маңызы 
бар қала, кент, 
ауыл, ауылдық 
округ әкімінің 
қызметін қамтама-
сыз ету жөніндегі 
қызметтер

193674 214967 214967 214745,5

   022 Мемлекеттік 
органның күрделі 
шығыстары

619 5366 5366 5362,7

 2   Қаржылық қы-
змет

0 293 293 292

  459  Ауданның (об-
лыстық маңызы 
бар қаланың) 
экономика және 
қаржы бөлімі

0 293 293 292

   003 Салық салу мақ-
сатында мүлікті 
бағалауды жүргізу

0 293 293 292,1

 9   Жалпы сипат-
тағы өзге де 
мемлекеттік 
қызметтер  

64539 64933 64933 64923,2

  458  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық 
шаруашылығы, 
жолаушылар 
көлігі және авто-
мобиль жолдары 
бөлімі

10158 0 0 0

   001 Жергілікті дең-
гейде тұрғын 
үй-коммуналдық 
шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі 
және автомобиль 
жолдары саласын-
дағы мемлекеттік 
саясатты іске 
асыру жөніндегі 
қызметтер

10158 0 0 0

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТ
  459  Ауданның (об-

лыстық маңызы 
бар қаланың) 
экономика және  
қаржы бөлімі

30613 37348 37348 37343,4

   001 Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) экономи-
калық саясаттын 
қалыптастыру мен 
дамыту, мемле-
кеттік жоспарлау, 
бюджеттік  атқару 
және коммуналдық 
меншігін басқару 
саласындағы мем-
лекеттік саясатты 
іске асыру жөнін-
дегі қызметтер

30613 36761 36761 36757,8

   015 Мемлекеттік 
органның күрделі 
шығыстары

0 587 587 585,6

  471  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) білім, 
дене шынықты-
ру және спорт 
бөлімі

12397 0 0 0

    Жергілікті дең-
гейде білім, дене 
шынықтыру және 
спорт саласын-
дағы мемлекеттік 
саясатты іске 
асыру жөніндегі 
қызметтер

12397 0 0 0

  492  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық 
шаруашылығы, 
жолаушылар 
көлігі, автомо-
биль жолдары 
және тұрғын үй 
инспекциясы 
бөлімі

0 14779 14779 14776,5

   001 Жергілікті дең-
гейде тұрғын 
үй-коммуналдық 
шаруашылық, жо-
лаушылар көлігі, 
автомобиль жол-
дары және тұрғын 
үй инспекциясы 
саласындағы мем-
лекеттік саясатты 
іске асыру жөнін-
дегі қызметтер

0 14754 14754 14751,5

   013 Мемлекеттік 
органның күрделі 
шығыстары

0 25 25 25

  494  Ауданның (об-
лыстық маңызы 
бар қаланың) 
кәсіпкерлік және 
өнеркәсіп  бөлімі

11371 12806 12806 12803,3

   001 Жергілікті деңгей-
де кәсіпкерлікті 
және өнеркәсіпті 
дамыту саласын-
дағы мемлекеттік 
саясатты іске 
асыру жөніндегі 
қызметтер

11371 12286 12286 12283,3

   003 Мемлекеттік 
органның күрделі 
шығыстары

0 520 520 520

02    Қорғаныс 6078 22944 22944 19572,5

 1   Әскери 
мұқтаждар

6078 10162 10162 10160,5

  122  Аудан (облыстық 
маңызы бар 
қала) әкімінің 
аппараты

6078 10162 10162 10160,5

   005 Жалпыға бірдей 
әскери міндетті 
атқару шеңберін-
дегі іс-шаралар

6078 10162 10162 10160,5

 2   Төтенше жағдай-
лар жөнiндегi 
жұмыстарды 
ұйымдастыру

0 12782 12782 9412

  122  Аудан (облыстық 
маңызы бар 
қала) әкімінің 
аппараты

0 12782 12782 9412

   006 Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) 
ауқымындағы 
төтенше жағдай-
лардың алдын алу 
және оларды жою

0 12782 12782 9412
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03    Қоғамдық тәртіп, қа-
уіпсіздік, құқықтық, 
сот, қылмы-
стық-атқару қызметі

0 360 360 360

 9   Қоғамдық тәртіп 
және қауіпсіздік 
саласындағы басқа 
да қызметтер

0 360 360 360

  492  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық 
шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолда-
ры және тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі

0 360 360 360

   021 Елдi мекендерде жол 
қозғалысы қауiпсiздi-
гін қамтамасыз ету

0 360 360 360

04    Білім беру 1442586 1487934 1492934 1492406

 1   Мектепке дейiнгi 
тәрбие және оқыту

183640 164590 164590 164583,9

  464  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) білім 
бөлімі

0 164590 164590 164583,9

   009 Мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқыту ұй-
ымдарының қызметін 
қамтамасыз ету

0 39198 39198 39191,9

   040 Мектепке дейінгі білім 
беру ұйымдарында 
мемлекеттік білім 
беру тапсырысын іске 
асыруға

0 125392 125392 125392

  471  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) білім, 
дене шынықтыру 
және спорт бөлімі

183640 0 0 0

   003 Мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқыту ұй-
ымдарының қызметін 
қамтамасыз ету

48693 0 0 0

   040 Мектепке дейінгі білім 
беру ұйымдарында 
мемлекеттік білім 
беру тапсырысын іске 
асыруға

134947 0 0 0

 2   Бастауыш, негізгі 
орта және жалпы 
орта білім беру

1235910 1186605 1191605 1191585

  464  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) білім 
бөлімі

0 1186605 1191605 1191585

   003 Жалпы білім беру 0 1147866 1152866 1152845,6

   006 Балаларға қосымша 
білім беру 

0 38739 38739 38739

  471  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) білім, 
дене шынықтыру 
және спорт бөлімі

1235910 0 0 0

   004 Жалпы білім беру 1190245 0 0 0

   005 Балалар мен 
жасөспірімдерге қо-
сымша білім беру 

45665 0 0 0

 9   Бiлiм беру сала-
сындағы өзге де 
қызметтер

23036 136739 136739 136237,8

  464  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) білім 
бөлімі

0 50960 50960 50657,2

   001 Жергілікті деңгейде 
білім беру саласын-
дағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

0 11912 11912 11909,2

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

0 16150 16150 16150

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

0 2793 2793 2792,4

   022 Жетім баланы 
(жетім балаларды) 
және ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалған баланы 
(балаларды) асы-
рап алғаны үшін 
Қазақстан азаматта-
рына біржолғы ақша 
қаражатын төлеуге 
арналған төлемдер

0 298 298 0

   067 Ведомстволық бағы-
ныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және 
ұйымдарының күр-
делі шығыстары

0 19807 19807 19805,6

  467  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) құрылыс 
бөлімі

0 85779 85779 85580,6

   037 Білім беру объек-
тілерін салу және 
реконструкциялау

0 85779 85779 85580,6

  471  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) білім, 
дене шынықтыру 
және спорт бөлімі

23036 0 0 0

   009 Ауданның (областык 
маңызы бар қаланың) 
мемлекеттік білім 
беру мекемелер 
үшін оқулықтар мен 
оқу-әдiстемелiк ке-
шендерді сатып алу 
және жеткізу

18000 0 0 0

   020 Жетім баланы (жетім 
балаларды) және 
ата-аналарының 
қамқорынсыз қалған 
баланы (балалар-
ды) күтіп-ұстауға 
асыраушыларына  
ай сайынғы ақшалай 
қаражат төлемдері

4738 0 0 0

   027 Жетім баланы 
(жетім балаларды) 
және ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалған баланы 
(балаларды) асы-
рап алғаны үшін 
Қазақстан азаматта-
рына біржолғы ақша 
қаражатын төлеуге 
арналған төлемдер

298 0 0 0

06    Әлеуметтiк көмек 
және әлеуметтiк 
қамсыздандыру

143137 140511 157384 157370,3

 2   Әлеуметтік көмек 114748 110279 127152 127142
  451  Ауданның (облы-

стық маңызы бар 
қаланың) жұмыспен 
қамту және әлеумет-
тік бағдарламалар 
бөлімі

114748 110279 127152 127142

   002 Жұмыспен қамту 
бағдарламасы

21772 21736 25819 25817,5

   004 Ауылдық жерлерде 
тұратын денсаулық 
сақтау,  білім беру, 
әлеуметтік қамтама-
сыз ету, мәдениет, 
спорт  және ветери-
нар мамандарына 
отын сатып алуға 
Қазақстан Республи-
касының заңнамасы-
на сәйкес әлеуметтік 
көмек көрсету

6650 6650 6650 6650

   005 Мемлекеттік атаулы 
әлеуметтік көмек 

800 1450 1450 1450

   006 Тұрғын үйге көмек 
көрсету

2420 2420 2420 2420

   007 Жергiлiктi өкiлеттi 
органдардың шешiмi 
бойынша мұқтаж аза-
маттардың жекелеген 
топтарына әлеуметтiк 
көмек

27680 27680 27680 27679,1

   010 Үйден тәрбиеленіп 
оқытылатын мүгедек 
балаларды матери-
алдық қамтамасыз 
ету

603 227 227 226,9

   014 Мұқтаж азаматтарға 
үйде әлеуметтік 
көмек көрсету

31242 26879 26879 26874,5

   016 18 жасқа дейінгі ба-
лаларға мемлекеттік 
жәрдемақылар

7499 7099 7099 7099

   017 Мүгедектерді оңалту 
жеке бағдарламасы-
на сәйкес, мұқтаж 
мүгедектерді міндетті 
гигиеналық құрал-
дармен және ымдау 
тілі мамандарының 
қызмет көрсетуін, 
жеке көмекшілермен 
қамтамасыз ету

9872 9872 9792 9791,5
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«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалында

Мемлекет басшысының осы Жар-
лығымен Жер кодексінің ел ішінде 
алаңдаушылық тудырған кейбір нор-
маларын қолдануға, 2017 жылға дей-
ін тоқтау салынған-тын. Одан бір күн 
бұрын Елбасының төрағалығымен өткен 
Үкіметтің кеңейтілген кеңесінде сөйле-
ген сөзінде Н.Назарбаев, елімізде жүр-

гізіліп жатқан жер реформасына тоқтала 
келе, жаңа Жер кодексіндегі мән-жайы 
бұқара халыққа жеткізілмегенін, қа-
былданған кодекстің тетіктері мен нор-
малары жұртшылықтың талқысына 
ұсынылмағанын атап айтқан болатын. 
Жұрттың наразылығына себепші болған 
Жер заңнамасын қайтадан егжей-тег-
жейлі қарастыру үшін Үкімет жанынан 
арнайы комиссия құруды тапсырған. 
Оның құрамына кірген еліміздегі барлық 
саяси партиялар мен БАҚ-тар, мүдделі 
органдар мен қоғамдық ұйымдардың 
мақсаты – жерге қатысты жаңа заңнама-
лардың мән-маңызын, мақсат-мүддесін 
жалпақ жұртшылыққа түсіндіру болды. 
Қазір еліміз бойынша аталған бағыттағы 
жұмыстар жандануда. Әсіресе, еліміз-
дегі Бас партия – «Нұр Отан» партиясы 
түсіндірме жұмыстарын жүргізуде бел-

сенділік, жауаптылық танытып отыр.
«Нұр Отан» партиясы аудандық 

филиалы да осы бір аса маңызды істі 
құлшына қолға алды. Таяуда аудандық 
филиал төрағасының бірінші орынба-
сары Ж.Бабатаев, аудандық мәсли-

хаттың хатшысы Т.Сейтжанов және 
аудандық жер қатынастары бөлімінің 
басшысы Е.Түсіпбеков Ұлытау, Қара-
кеңгір селолық округтеріне қарасты егін 
шаруашылықтарында болып, жер пай-
даланушылармен кездесіп қайтты. «Қы-
зылшың», «Бекетай-баба», «Асансей-
ітов», «Бозбайтал» сияқты іргелі шаруа 

қожалықтарының тыныс-тіршілігімен 
танысқан олар, диқандар қауымымен 
жаңа Жер кодексіндегі заңдылықтарға 
түсініктеме берді. Алқаптардағы егін-
нің шығымын, шаруа қожалықтарының 
хал-ахуалын көзбен көрді. Шаруа қожа-
лықтары иегерлерімен жүздесіп, жерге 
қатысты заңнамалықтардағы жаңа нор-
малар мен тетіктер, өзгерістер жөнінде 
көкейтесті сауалдарына нақтылы жа-
уаптарын қайтарды ауданнан барған 
өкілдер. Әсілі, Жер кодексінің халық 
арасында қоғамдық резонанс тудырған 
кейбір нормалары қайта қарауды қа-
жет ететіні ақиқат. «Жер емген» шаруа-
ның мүддесіне қарама-қайшы заңнама 
қабылдаудың қажеті жоқ. Ал еліміздің 
Жер кодексіндегі өзгерістерге түсін-
дірме жұмыстарын жүргізгеннің еш ар-
тықшылығы жоқ!

«Нұр Отан» партиясы аудандық фи-
лиалының екіжақты тиімді ісі, өңірдің 
басқа да округтерінде жалғасын таппақ.

Суреттерде: егін алқаптарын-
дағы кездесу сәттері.

ТҮСІНДІРУ 
ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ 

БАСТАЛДЫ

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Биылғы Мешін жылының екінші тоқсанынан бастап қолданысқа
 енгізілуге тиіс болған жаңа Жер кодексі, халықтың наразылығын 

тудырғаны белгілі. Осыған байланысты Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 
ағымдағы жылы 6 мамырда «Жер заңнамасының кейбір нормаларын 

қолдануға мораторий енгізу туралы» №248 Жарлығы күшіне енді.

91 келіге дейінгі салмақта сынға 
түскен боксшымыз Василий Левит, 
финалда ресейлік Евгений Тищенко-
дан «жеңіліп қалды»! Василий осыған 
дейін 1/8 финалда қытайлық жас 
боксшы Юй Фэнкайды есінен танды-

рып, бапкерлері «алаңға ақ орамал 
тастаған» болатын. Дәл осы қытай 
боксшысы 2013 жылғы әлем чемпи-
онатында Астана төрінде В.Левит-
ті сұлатып кеткен еді. Айызы қанып 
сабай алмаса да (қытай бапкерлері 

жекпе-жекті мерзіміне жетпей 2 ра-
ундта-ақ тоқтатты), Юйдің қабағы 
жарылып, есе қайтқан. Ширек финал-
да Вася Маврикий елінің боксшысы 
Кеннеди Сен-Пъерді (3:0), жартылай 
финалда кубалық Эрисланди Савон-
ды (3:0) айқын басымдықпен жеңген 
еді. Ал финалда ресейлік Евгений 
Тищенконы бұрыштан-бұрышқа қуып 
сабағанда да, сатқын төрешілер Ва-
сямызға қиянат жасап жіберді. 0:3 
есебімен жеңісті Е.Тищенкоға беріп, 
соның қолын көтергенде жанкүйер-
лер ысқырып, наразылық білдіріп 
жатты. Тіпті салтанатты марапаттау 
рәсімінде, ресейлік спортшыға алтын 
медаль тапсыру сәтінде де халық 
орнынан көтеріле қарсылық таныт-
ты. Ал В.Левит болса нағыз спортшы 
екенін көрсетті! Сұқ саусағын ерін-
деріне көлденең тигізген ол, арена 
толы халықтың тынышталуын сұра-
ды. Сөйтіп қиянатқа қасқая қарсы 
тұра білді, нағыз жас боксшы екенін 
паш етті төрткүл дүниеге! Қазақ елінің 
спортшысына жасалған қиянатты 

Алты 
Алаштың
 алтын ұлы

(Соңы. Басы 1-бетте). қазір әлем жұртшылығы айыптауда! 
Негізі дәл осындай сатқындық О.Сәт-
тібаевқа, Қ.Ералиевке де жасалған. 
Марапаттау рәсімінен кейін В.Левит 
күміс медалін бірден қалтасына са-
лып алды. Спорттан да әділеттілік 
кеткеніне, төккен тердің, есіл еңбектің 
бағаланбағанына өкінгені шығар... Ал 

тағы бір үмітіміз Әділбек Ниязымбе-
тов (81 келіге дейін) финалда куба-
лық боксшы Хулио Сесар ла Крустан  
ұтылып, күміс жүлдегер атанды. Қа-
зақстандық тарлан боксшы Данияр 

Елеусінов (69 келі салмақта) дәл осы 
салмақта алтын алған ағалары Б.Ар-
таев (Афины), Б.Сәрсекбаев (Бейжің) 
және С.Сәпиевтің (Лондон) ерліктерін 
қайталап, Рио Олимпиадасының чем-
пионы атанды. Осыған дейін де шар-
шы алаңда талай атой салған Дани-
яр, финалда өзбек елінің боксшысы 
Шахрам Гиясовпен қолғап түйістіріп, 
мысын басты. Даниярды «алтын ұл» 
демей, не дейміз?! Осылайша қазақ 
спортшыларының қоржынына және 
бір алтын түсті. Жарайсың, Данияр! 
Жаса, Қазақ елі!

Тәуелсіз Қазақстан әзірге 3 алтын, 
3 күміс, 6 қола медальмен Олимпиа-
да жүлдегерлері кестесінің 16-шы ор-
нында тұр. Жеңісті күндер жалғасын 
тапсын!

Суреттерде: Алаштың алтын 
ұлы Данияр Елеусінов; «жеңілген 
жеңімпаз» Василий Левит; Рио 
Олимпиадасының қола медаль ие-
герлері Эльмира Сыздықова мен 
Ольга Рыпакова.
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— Марғұлан Боранбайұлы, сауал 
қоймас бұрын сізді төл мерекеңізбен 
құттықтаймын. Енді әңгіме бары-
сын спорт мектебіне аударсақ. Сіз 
басқарып отырған спорт мектебі 
елін сүйетін шымыр да шыныққан, 
өмірге құштар сергек те серпінді 
жас ұрпақты спортқа баулитын 
орын. Ал, бүгінгі күні спорт мек-
тебінде жасөспірімдер спорттың 
қай түрімен жаттыға алады?

— Мерекемізбен құттықтап отыр-
сыз, рахмет! Біздің мектепте спорттың 
8 түрімен жаттыға алады. Қазақ күресі, 

самбо күресі, дзюдо күресі және волей-
бол, баскетбол, үстел теннисі бар. Екі 
дербес бөлімшеміз Қарсақбай мен Қара-
кеңгірде. Онда «тоғызқұмалақ» ойыны 
мен бокс секциялары қарқынды дамып 
келеді. Әр спорт түріне өз таңдауымен 

374 бала қатысып, біздің мектепте жат-
тығып жүр. Спорт кешені пайдалануға 
берілсе спорт секцияларын көбейту ой-
ымызда бар.

— Спорт мектебінің басты 
мақсаты спортқа бейім, бойында 
қабілеті бар жасөспірімдерді елге 
таныту. Осы тұрғыда қай спорт 
секциясының жұмысын жоғары қояр 
едіңіз. Осыған қысқаша тоқтала 
кетсеңіз...

— Қазіргі таңда алдыңғы қатарда 
тұрған қазақ күресі, дзюдо, самбо осы 
– үшеуіне қатысып жүрген балғын балу-
андарымыз  бүгінгі күні жеңіс тұғырынан 
көрінуде. Мұның нәтижесін айтатын 
болсам, шәкіртіміз Нұрғиса Мырзабек 
республикалық «Жас барыс» турниріне 
қатысып екінші орынға иеленді. Астана 
қаласында өткен Жастар арасындағы 
қазақ күресінде Ернат Төлеш «Қазақстан 
чемпионы» атанды. Қазақ күресінен об-
лыстық біріншілікте Еламан Ізтілеуовтың 
бағы жанып, бірінші орынды еншіледі. 
Самбо күресінен  кіші жасөспірімдер 
арасындағы облыстық біріншілікте топ 

жарған шәкіртіміз Бекзат Сәдір, Әділет 
Бейбіт, Асылхан Төлеген, Данияр Қой-
шығара ауданымыздың намысын қорғап 
жүлдемен оралды. Ал, боксқа келетін 
болсақ, бұл Қарсақбай кентінде жақ-
сы дамып тұр. Онда балғын былғары 
қолғап шеберлерінің жаттықтырушысы 
Серік Мүшіріп. Олардың нәтижелері 
айтарлықтай, үстіміздегі жылы бокстан 
республикалық турнирде Бақытжан Ер-
тай бірінші орынды қанжығасына бөк-
терді. Облыстық біріншілікте де Серіктің 
былғары қолғап шәкірттері ауданымыз-
дың мерейін асқақтатты. Тағы бір айта 

кететін жәйт спорт мектебінде бүгінгі 
күні волейбол секциясы кең өріс алып 
дамып келеді. Осы волейбол секция-
сының жетекшісі, әрі жаттықтырушысы 
Қарағанды қаласынан келген бірінші 
санаттағы тәжірибелі маман Қалыбек 
Жақыпбеков. Бұл азаматтың атқарған 
жұмысына көңіліміз толады. Бүгінгі күні 
спорт басшысы ретінде алға қойған мақ-
сатым қасиетті Ұлытаудан Әлем чемпи-
ондары мен Олимпиада чемпиондарын 
шығару, осы бағытта жұмыс жүргізуді 
қолға алудамыз.

— Ұлытау өңірінде самбо, дзю-
до, еркін күрестердің шам-шырағын 
жаққан, оны дамытуға сүбелі үлес 
қосқан апайтөс балуан, белгілі бап-
кер (марқұм) Сәттар Бердалин еді. 
Оған сөз жоқ, келісесіз ғой. Бүгінгі 
күні спорт саласында жүрген аза-
маттардың біразы Сәттардың 
шәкірттері. «Өлі разы болмай, тірі 
байымас» деген қанатты сөз бар қа-
зақта. Сіздердің тараптарыңыздан 
Сәттар Бердалинге арнап турнир 
өткізу ойларыңызда бар ма? Осы 

жайында не айтасыз?
— Сұрағыңыз 

орынды. Бұған әри-
не, келісемін. Сәттар 
Бердалин кезінде ау-
данымыздың намысын 
қорғаған белді балуан. 
Сонымен қатар, спорт 
саласының өркендеуі-
не елеулі үлес қосқан 
айтулы тұлға. Өмірінің 
соңына дейін денешы-
нықтыру мен спорт 
саласының дамуына 
атсалысты. Бүгінгі күні 
дзюдо, самбо, күресінен 
спорт шебері атанған 
азматтардың бірқата-
ры Сәкеңнің шәкірттері. 
Оған ешкімнің дауы жоқ. 
Сондықтан, келешекте 
Сәттар Бердалинді еске 
алуға арналған турнир 
өткізу менің де ойымда 
бар. Алдағы уақытта 
Сәкеңнің шәкірттерімен 
ақылдаса отырып, 
жоспарға енгізіп, турнир 
өткізу ойымызда. Мұны 
аудан жұртшылығы 
қолдауға тиіс. Өйткені, 
С.Бердалин ауданымы-
здағы спорт саласының 
дамуына еңбегі сіңген 
белгілі бапкер, мықты балуан.

— Марғұлан Боранбайұлы, бала 
жасыңыздан спортты жаныңы-
зға серік еткен азаматсыз. Спорт 

шеберісіз. Спорт мектебінің түле-
гісіз. Балғын шағыңызда спортпен 
айналысуға кеңес беріп, ықпал жа-
саушылар болды ма? Әлде өзіңіздің 
спортқа деген қызығушылығыңыз-
дың әсері ме?

— Әрине, өзімнің де спортқа құштар-
лығымның болғаны рас. Бірақ, жас кезім-
де спортпен шұғылдануыма әкемнің 
ықпалы болды. 1980 жылы (марқұм) Бо-
ранбай әкем мені жетектеп алып, спорт 
мектебінің директоры Сәттар Бердалин-
нің алдына алып барғаны әлі есімде, ол 
кезде небәрі жеті жаста едім. Алғашқы 
бапкерім С.Бердалин болды. Сол кісінің 
қарамағында самбо күресімен жат-
тықтым. Кейіннен Есілбай Өжкеновтың 
жаттықтыруымен дүбірлі додаларға қа-

тыстым. Осы бапкерлерімнің арқасында 
самбо күресінің сан-қырлы айла-тәсіл-
дерін үйрендім. 

1993 жылы Жаңаарқа ауданында өт-
кен самбо күресіне қатысып, КСРО-ның 
еңбек сіңірген жаттықтырушысы Дихан-
бай Биткөзовтің арнайы жүлдесімен ма-

рапатталып, бас жүлдені жеңіп алдым. 
Сол жылы «Қазақстан Республикасының 
спорт шебері» атандым. Жалпы спортқа 
баулыған ұстаздарым, ал, спортқа қы-
зығушылығымды оятқан әкем.

— «Спорт – денсаулық кепілі». 
Спортпен айналысқан жас жеткін-
шек алмас қылыштай жарқылдап, 
бойында намыс оты жалындай-
тыны сөзсіз. Таяу арада аудан ор-
талығындағы «Спорт» кешені де 
пайдалануға беріліп қалар. Жаңа ғи-
маратқа қоныс тебетін күнде алыс 
емес. Қазіргі көңіл-күйіңіз қалай?

— Иә, қазір біз өте көтеріңкі көңіл-
деміз. Аудан орталығында «Спорт» 
кешені бой көтеруде. Сондықтан, ең 
бірінші  аудан әкімі Хамит Нұрланұлына 
алғысымыз шексіз. Спорт саласының 
дамуына әсіресе, өскелең ұрпақтың 
заман талабына сай спортпен шұғыл-
дануына зор ықпал жасап отыр. Біз, тек 
келешекте ауданымызда спорттың әр 

түрін өркендетуіміз қажет. Бұл бізге жүк-
телер үлкен міндет қой.

— Ашық әңгімеңізге рахмет.
Табыс тілейміз!

Әңгімелескен Қайрат ЖҰМАБАЕВ.

21 тамыз – Спорт және Туризм күні

отаншылдық дәнекері

Ел Президенті Н.Назарбаев «Қазақстан – 2050» стратегиясы қалып-
тасқан мемлекеттің жаңа  саяси бағыты» атты дәстүрлі Жолдауында 

«Денешынықтыру және спорт мемлекеттің қамқорлығында болуы қажет. 
Саламатты өмір салты халықтың денсаулығының кілті болуы керек» 

деп атап көрсетті. 
Шын мәнінде, спорт адам бойына мықтылық, жолдастық, отаншыл-

дық сияқты жақсы қасиеттерге тәрбиелейді. Әлбетте, «тәні саудың 
жаны сау». Осы тұрғыда спорт пен саламаттылықтың пайдасын 

тәптіштеп түсіндіргеніміз абзал. Спортты сүйген адам өзінің елін, көк 
байрағын да сүйіп өсетіні шүбәсіз. Елбасының 2003 жылғы қарашаның 

15-індегі Жарлығына сәйкес жыл сайын тамыздың үшінші жексенбісі 
Спорт және туризм күні ретінде аталып өтіледі. Осы мереке қарсаңында 

Ұлытау ауданының жасөспірімдер спорт мектебінің директоры 
Марғұлан Сәбденовпен сұхбаттасудың сәті түсті.

СПОРТ – 
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Ұлытау 
өңірі8

   023 Жұмыспен қамту 
орталықтарының 
қызметін қамтамасыз 
ету

630 762 13632 13629,5

   052 Ұлы Отан соғысын-
дағы Жеңістің жетпіс 
жылдығына арналған 
іс-шараларды өткізу

5580 5504 5504 5504

 9   Әлеуметтiк көмек 
және әлеуметтiк 
қамтамасыз ету са-
лаларындағы өзге 
де қызметтер

28389 30232 30232 30228,3

  451  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) жұмыспен 
қамту және әлеумет-
тiк бағдарламалар 
бөлiмi

28389 30232 30232 30228,3

   001 Жергілікті деңгейде 
халық үшін әлеумет-
тік бағдарламаларды 
жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етуді   
іске асыру саласын-
дағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

25362 27205 27205 27201,3

   011 Жәрдемақыларды 
және басқа да әле-
уметтік төлемдерді 
есептеу, төлеу мен 
жеткізу бойынша қыз-
меттерге ақы төлеу

710 710 710 710

   021 Мемлекеттік орган-
ның күрделі шығы-
стары

579 579 579 579

   067 Ведомстволық бағы-
ныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және 
ұйымдарының күр-
делі шығыстары

1738 1738 1738 1738

07    Тұрғын үй-ком-
муналдық шару-
ашылық

184207 538568 610568 599579,2

 1   Тұрғын үй шару-
ашылығы

87764 228162 300162 300156,3

  464  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) білім 
бөлімі

0 8000 80000 79994,3

   026 Жұмыспен қамту 
2020 жол картасы 
бойынша қалаларды 
және ауылдық елді 
мекендерді дамыту 
шеңберінде объек-
тілерді жөндеу

 8000 80000 79994,3

  467  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) құрылыс 
бөлімі

59000 220162 220162 220162

   003 Коммуналдық тұрғын 
үй қорының тұрғын 
үйін жобалау және 
(немесе) салу, рекон-
струкциялау

59000 133495 133495 133495

   004 Инженерлік ком-
муникациялық 
инфрақұрылымды 
жобалау, дамыту 
және (немесе) жай-
ластыру

0 86667 86667 86667

  471  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) білім, 
дене шынықтыру 
және спорт бөлімі

24000 0 0 0

   026 Жұмыспен қамту 
2020 жол картасы 
бойынша қалаларды 
және ауылдық елді 
мекендерді дамыту 
шеңберінде объек-
тілерді жөндеу

24000 0 0 0

  479  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі 

4764 0 0 0

    Жергілікті деңгейде 
тұрғын үй қоры сала-
сындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

4764 0 0 0

 2   Коммуналдық шару-
ашылық

34298 185455 185455 175008,8

  123  Қаладағы аудан, ау-
дандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, 
ауылдық  округ 
әкімінің аппараты

34298 45024 45024 45024

   014 Елді мекендерді 
сумен жабдықтауды 
ұйымдастыру 

34298 45024 45024 45024

  467  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың)   құрылыс 
бөлімі

0 140431 140431 129984,8

   006 Сумен жабдықтау 
және су бұру жүйеcін 
дамыту

0 140431 140431 129984,8

 3   Елді-мекендерді 
көркейту

62145 124951 124951 124414,1

  123  Қаладағы аудан, ау-
дандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, 
ауылдық  округ 
әкімінің аппараты

62145 124951 124951 124414,1

   008 Елді мекендердегі 
көшелерді жарықтан-
дыру

16677 24680 24680 24143,6

   009 Елді мекендердің 
санитариясын қамта-
масыз ету

0 4642 4642 4641,6

   011 Елді мекендерді 
абаттандыру мен 
көгалдандыру

45468 95629 95629 95628,9

08    Мәдениет, спорт, 
туризм және ақпа-
раттық кеңістік

505901 512395 512395 510842,9

 1   Мәдениет саласын-
дағы қызмет

260672 252447 252447 250907,5

  455  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) мәдениет 
және тілдерді дамы-
ту бөлімі

249170 240945 240945 240940,6

   003 Мәдени-демалыс  
жұмысын қолдау

249170 240945 240945 240940,6

  467  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) құрылыс 
бөлімі

11502 11502 11502 9966,9

   011 Мәдениет объек-
тілерін дамыту

11502 11502 11502 9966,9

 2   Спорт 154583 164250 164250 164250
  465  Ауданның (облы-

стық маңызы бар 
қаланың) дене 
шынықтыру  және 
спорт бөлімі

0 40218 40218 40218

   001 Жергілікті деңгейде 
дене шынықтыру 
және спорт саласын-
дағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

0 4497 4497 4497

   004 Мемлекеттік орган-
ның күрделі шығы-
стары

0 7390 7390 7390

   006 Аудандық (облыстық 
маңызы бар қалалық) 
деңгейде спорттық 
жарыстар өткізу

0 18805 18805 18805

   007 Әртүрлі спорт түрлері 
бойынша аудан (об-
лыстық маңызы бар 
қала) құрама коман-
даларының мүше-
лерін дайындау және 
олардың облыстық 
спорт жарыстарына 
қатысуы

0 9526 9526 9526

  467  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) құрылыс 
бөлімі

124032 124032 124032 124032

   008 Спорт объектілерін 
дамыту

124032 124032 124032 124032

  471  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) білім, 
дене шынықтыру 
және спорт бөлімі

30551 0 0 0

   014 Аудандық (облыстық 
маңызы бар қалалық)  
деңгейде спорттық 
жарыстар өткiзу

21025 0 0 0

   015 Әртүрлi спорт түрлерi 
бойынша аудан (об-
лыстық маңызы бар 
қала)  құрама коман-
даларының мүше-
лерiн дайындау және 
олардың облыстық 
спорт жарыстарына 
қатысуы

9526 0 0 0

 3   Ақпараттық кеңістік 54948 56210 56210 56202,5
  455  Ауданның (облы-

стық маңызы бар 
қаланың) мәдениет 
және тілдерді дамы-
ту бөлімі

33588 29072 29072 29064,5

   006 Аудандық (қалалық) 
кітапханалардың 
жұмыс істеуі

33588 29072 29072 29064,5

  456  Ауданның (об-
лыстық маңызы 
бар қаланың) ішкі 
саясат бөлімі

21360 27138 27138 27138

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТ
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Ұлытау 
өңірі 9

   002 Мемлекеттік ақпарат-
тық саясат жүргізу 
жөніндегі қызметтер

21360 27138 27138 27138

 9   Мәдениет, спорт, 
туризм және ақпа-
раттық кеңістікті 
ұйымдастыру 
жөніндегі өзге де 
қызметтер

35698 39488 39488 39482,9

  455  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың)  мәдениет 
және тілдерді дамы-
ту бөлімі

14863 13091 13091 13087,5

   001 Жергілікті деңгейде 
тілдерді және мәде-
ниетті дамыту сала-
сындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

7496 6644 6644 6640,7

   032 Ведомстволық бағы-
ныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және 
ұйымдарының күр-
делі шығыстары

7367 6447 6447 6446,8

  456  Ауданның (об-
лыстық маңызы 
бар қаланың) ішкі 
саясат бөлімі

20835 26397 26397 26395,4

   001 Жергілікті деңгейде 
ақпарат, мемле-
кеттілікті нығайту 
және азаматтардың 
әлеуметтік сенімділі-
гін қалыптастыру са-
ласында мемлекеттік 
саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

12659 14578 14578 14577,9

   003 Жастар саясаты 
саласында іс-шара-
ларды іске асыру

8176 11085 11085 11083,5

   006 Мемлекеттік орган-
ның күрделі шығы-
стары

0 734 734 734

10    Ауыл, су, орман, ба-
лық шаруашылығы, 
ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны 
және жануарлар 
дүниесін қорғау, жер 
қатынастары

138266 165839 165839 165317,6

 1   Ауыл шару-
ашылығы

37321 50471 50471 49951,2

  459  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі

9234 9234 9234 8832,5

   099 Мамандардың әлеу-
меттік көмек көрсетуі 
жөніндегі шараларды 
іске асыру

9234 9234 9234 8832,5

  462  Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) 
ауыл шаруашылық 
бөлімі

0 15466 15466 15348,6

   001 Жергілікті деңгейде 
ауыл шаруашылығы 
саласындағы мем-
лекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі 
қызметтер

0 14518 14518 14400,6

   006 Мемлекеттік орган-
ның күрделі шығы-
стары

0 948 948 948

  473  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) ветерина-
рия бөлімі

0 25771 25771 25770,1

   001 Жергілікті деңгейде 
ветеринария сала-
сындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

0 7068 7068 7067,1

   003 Мемлекеттік орган-
ның күрделі шығы-
стары

0 823 823 823

   005 Мал көмінділерінің 
(биотермиялық 
шұңқырлардың) жұ-
мыс істеуін қамтама-
сыз ету

0 150 150 150

   007 Қаңғыбас иттер мен 
мысықтарды аулауды 
және жоюды ұйымда-
стыру

0 1000 1000 1000

   008 Алып қойылатын 
және жойылатын 
ауру жануарлардың, 
жануарлардан алына-
тын өнімдер мен 
шикізаттың құнын 
иелеріне өтеу

0 14430 14430 14430

   010 Ауыл шаруашылығы 
жануарларын сәй-
кестендіру жөнiндегi 
iс-шараларды өткізу

0 2300 2300 2300

  474  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) ауыл 
шаруашылығы және 
ветеринария бөлімі

28087 0 0 0

   001 Жергілікті деңгейде 
ауыл шаруашылығы 
және ветеринария 
саласындағы мем-
лекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі 
қызметтер

15045 0 0 0

   003 Мемлекеттік орган-
ның күрделі шығы-
стары

919 0 0 0

   007 Қаңғыбас иттер мен 
мысықтарды аулауды 
және жоюды ұйымда-
стыру

1000 0 0 0

   008 Алып қойылатын 
және жойылатын 
ауру жануарлардың, 
жануарлардан алына-
тын өнімдер мен 
шикізаттың құнын 
иелеріне өтеу

8823 0 0 0

   012 Ауыл шаруашылығы 
жануарларын сәй-
кестендіру жөніндегі 
іс-шараларды өткізу

2300 0 0 0

 6   Жер қатынастары 14568 28291 28291 28289,4
  463  Ауданның  (облы-

стық маңызы бар 
қаланың)  жер қаты-
настары  бөлімі

14568 28291 28291 28289,4

   001 Аудан (облыстық 
манызы бар қала) 
аумағында жер 
қатынастарын 
реттеу саласындағы 
мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі 
қызметтер

10068 21527 21527 21525,4

   004 Жердi аймақтарға 
бөлу жөнiндегi жұмы-
старды ұйымдастыру

4500 6000 6000 6000

   007 Мемлекеттік орган-
ның күрделі шығы-
стары

0 764 764 764

 9   Ауыл, су, орман, ба-
лық шаруашылығы, 
қоршаған ортаны 
қорғау және жер 
қатынастары сала-
сындағы басқа да 
қызметтер

86377 87077 87077 87077

  473  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) ветерина-
рия бөлімі

0 87077 87077 87077

   011 Эпизоотияға қарсы 
іс-шаралар жүргізу

0 87077 87077 87077

  474  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) ауыл 
шаруашылығы және 
ветеринария бөлімі

86377 0 0 0

   013 Эпизоотияға қарсы 
іс-шаралар жүргізу

86377 0 0 0

11    Өнеркәсіп, сәулет, 
қала құрылысы 
және құрылыс 
қызметі 

19098 26255 26255 26251,6

 2    Сәулет, қала 
құрылысы және 
құрылыс қызметі 

19098 26255 26255 26251,6

  467  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) құрылыс 
бөлімі

10695 15695 15695 15691,6

   001 Жергілікті деңгейде 
құрылыс саласын-
дағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

10315 15296 15296 15293,3

   017 Мемлекеттік орган-
ның күрделі шығы-
стары

380 399 399 398,3

  468  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) сәулет 
және қала құрылы-
сы бөлімі

8403 10560 10560 10560

   001 Жергілікті деңгейде 
сәулет және қала 
құрылысы саласын-
дағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

8403 10379 10379 10379

   004 Мемлекеттік орган-
ның күрделі шығы-
стары

0 181 181 181

12    Көлік және комму-
никация

35604 139812 139812 139809,7

 1   Автомобиль көлігі 35604 139812 139812 139809,7
  123  Қаладағы аудан, ау-

дандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, 
ауылдық  округ 
әкімінің аппараты

35604 139812 139812 139809,7

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТ
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Ұлытау 
өңірі10

   013 Аудандық  маңызы 
бар қалаларда, кент-
терде, ауылдарда, 
ауылдық  округтерде 
автомобиль жолда-
рының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету

35604 139812 139812 139809,7

13    Басқалар 76911 40397 9112 9111,5
 9   Басқалар 76911 40397 9112 9111,5
  458  Ауданның (облы-

стық маңызы бар 
қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық 
шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі 
және автомобиль 
жолдары бөлімі

12844 0 0 0

   040 «Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шең-
берінде өңірлерді 
экономикалық да-
мытуға жәрдемдесу 
бойынша шаралар-
ды іске асыру

12844 0 0 0

  459  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) эконо-
мика және қаржы 
бөлімі

64067 31285 0 0

   012 Ауданның (облы-
стың маңызы бар 
қаланың) жергілікті 
атқарушы органының 
резерві

64067 31285 0 0

  492  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық 
шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі,  
автомобиль жол-
дары және тұрғын 
үй инспекциясы 
бөлімі

0 9112 9112 9111,5

   040 «Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шең-
берінде өңірлерді 
экономикалық да-
мытуға жәрдемдесу 
бойынша шаралар-
ды іске асыру

0 9112 9112 9111,5

14    Борышқа  қызмет 
көрсету

0 10 10 10

 1   Борышқа қызмет 
көрсету

0 10 10 10

  459  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) эконо-
мика және қаржы 
бөлімі

0 10 10 10

   021 Жергілікті атқа-
рушы органдардың 
облыстық бюджеттен 
қарыздар бойынша 
сыйақылар  мен өзге 
де төлемдерді төлеу 
бойынша борышына 
қызмет көрсету 

0 10 10 10

15    Трансферттер 789216 800783 800783 800782,2
 1   Трансферттер 789216 800783 800783 800782,2
  459  Ауданның (облы-

стық маңызы бар 
қаланың) эконо-
мика және қаржы 
бөлімі

789216 800783 800783 800782,2

   006 Нысаналы пайда-
ланылмаған (толық 
пайдаланылмаған) 
трансферттерді 
қайтару

0 11543 11543 11542,5

   007 Бюджеттік алып 
қоюлар 

789216 789216 789216 789216

   016 Нысаналы мақсатқа 
сай пайдаланыл-
маған нысаналы 
трансферттерді 
қайтару

0 24 24 23,7

    III. Таза бюджеттік 
кредиттеу 

14193 14193 14193 16629,5

    Бюджеттік кредиттер 20811 20811 20811 20811
10    Ауыл, су, орман, 

балық шару-
ашылығы, ерекше 
қорғалатын табиғи 
аумақтар, қоршаған 
ортаны және жа-
нуарлар дүниесін 
қорғау, жер қатына-
стары

20811 20811 20811 20811

 1   Ауыл шару-
ашылығы

20811 20811 20811 20811

  459  Ауданның (облы-
стық маңызы бар 
қаланың) эконо-
мика және қаржы 
бөлімі

20811 20811 20811 20811

   018 Мамандарды әлеу-
меттік қолдау шара-
ларын іске асыруға 
берілетін бюджеттік 
кредиттер

20811 20811 20811 20811

    IV. Қаржы актив-
терімен опера-
циялар бойынша 
сальдо

0 35418 35418 35418

    Қаржылық активтерін 
сатып алу

0 35418 35418 35418

13    Басқалар 0 35418 35418 35418
 9   Басқалар 0 35418 35418 35418
  459  Ауданның (облыстық 

маңызы бар қала-
ның) экономика және 
қаржы бөлімі

0 35418 35418 35418

   014 Заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталын 
қалыптастыру неме-
се ұлғайту

0 35418 35418 35418

    Мемлекеттің қаржы 
активтерін сатудан 
түсетін түсімдер

0 0 0 0

    V. Бюджет 
тапшылығы (про-
фициті) 

6618 6618 6618 6618

    VI. Бюджет 
тапшылығын 
қаржыландыру 
(профицитін пайда-
лану) 

6618 6618 6618 6618

    Қарыздар түсімдері 6618 6618 6618 6618
16    Қарыздарды өтеу 6618 6618 6618 6618
 1   Қарыздарды өтеу 6618 6618 6618 6618
  459  Ауданның (облыстық 

маңызы бар қала-
ның) экономика және 
қаржы бөлімі

6618 6618 6618 6618

   005 Жергілікті атқарушы 
органның жоғары 
тұрған бюджет 
алдындағы борышын 
өтеу

6618 6618 6618 6618

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТ

Ұлытау аудандық мәслихатының  2016 жылғы 4 тамыздағы 
№26 шешіміне 2 қосымша

1. Ұлытау аудандық мәслихатының 2014 
жылғы 24 желтоқсандағы №210 «2015-2017 
жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» 
(Нормативтік – құқықтық актілерді мемлекет-
тік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 19 қаңтар-
да №2927 болып тіркелген, 2015 жылғы 24 
қаңтарда №3-4 (5975) санында жарияланды).

2. Ұлытау аудандық мәслихатының 2015 
жылғы 30 сәуірдегі №227 «Ұлытау аудандық 
мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсан-
дағы ХХІV сессиясының №210 «2015 -2017 
жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімі 
(Нормативтік – құқықтық актілерді мемлекет-
тік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 15 мамырда 
№3204 болып тіркелген, 2015 жылғы 23 ма-
мырдағы №20 (5991) санында жарияланды).

3. Ұлытау аудандық мәслихатының 2015 
жылғы 10  тамыздағы №242 «Ұлытау ау-
дандық мәслихатының 2014 жылғы 24 жел-
тоқсандағы ХХІV сессиясының №210 «2015 
-2017 жылдарға арналған аудан бюджеті ту-
ралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 
шешімі (Нормативтік – құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 

27 тамызда №3390 болып тіркелген, 2015 
жылғы 5 қыркүйекте №35 (6006) санында жа-
рияланды).

4. Ұлытау аудандық мәслихатының 2015 
жылғы 02  қарашадағы №263 «Ұлытау ау-
дандық мәслихатының 2014 жылғы 24 жел-
тоқсандағы ХХІV сессиясының №210 «2015 
-2017 жылдарға арналған аудан бюджеті ту-
ралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 
шешімі (Нормативтік – құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 
13 қарашада №3495 болып тіркелген, 2015 
жылғы 21 қарашада №45-46 (6017) санында 
жарияланды).

5. Ұлытау аудандық мәслихатының 2015 
жылғы 11 желтоқсандағы №277 «Ұлытау ау-
дандық мәслихатының 2014 жылғы 24 жел-
тоқсандағы ХХІV сессиясының №210 «2015 
-2017 жылдарға арналған аудан бюджеті ту-
ралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 
шешімі (Нормативтік – құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 18 
желтоқсанда №3561 болып тіркелген, 2015 
жылғы 26 желтоқсанда №50-51 (6022) санын-
да жарияланды).

 ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ ІІІ СЕССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
      4 тамыз 2016 жыл                                  №36 

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 
КЕЙБІР ШЕШІМДЕРІНІҢ КҮШІ

ЖОЙЫЛДЫ ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-

лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңын басшылыққа ала отырып 
және Ұлытау ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 14 сәуірдегі №12/02 қаулысы негізіндегі Ұлытау 
ауданы әкімі Х.Омаровтың 2016 жылғы 12 мамырдағы №07-25/176 хатына сәйкес, Ұлытау 
аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ: 

1. Қосымшаға сәйкес Ұлытау аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды 
деп танылсын.

2. Осы шешім қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Ұлытау аудандық мәслихатының 
үшінші сессиясының
төрағасы - мәслихат хатшысы                                             Т.СЕЙТЖАНОВ

Ұлытау аудандық мәслихатының 2016 жылғы 4 тамыздағы 
№36 шешіміне қосымша

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ КҮШІ ЖОЙЫЛҒАН

КЕЙБІР ШЕШІМДЕРІНІҢ ТІЗБЕСІ
1. Ұлытау аудандық мәслихатының  2010 жылғы 20 тамыздағы ХХІІІ сессиясының 

«Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік 
қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт мемлекеттік ұйымдарының мамандары-
на отын сатып алуға арналған әлеуметтік көмек төлеудін Ережесін бекіту туралы» №263 
шешімі.
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Ұлытау 
өңірі

Маман кеңесі Құрметті 
аудан тұрғындары!

Дезинсекция дегеніміз 
– инфекциялық ауруларды 
тарататын және адамға зи-
янкестік тигізетін буынаяқты-
ларды жою. Кең мағынада 
дезинсекция – адам, тұрғын 
үй мен табиғат аймақтарын-
да буынаяқтыларды жоюға 
бағытталған шаралар. Жән-
діктер орман және ауылша-
руашылығына кері әсерін 
тигізеді, ал тағамдар жиһаз 
бен үй құрылысының ағаш 
бөлшектеріне зиян келтіреді, 
бүлдіреді және жұқпалы ау-
рулардың қоздырғыштарын 
тасымалдайды. Дезинсекция 
шаралары екі топқа бөлі-
неді, олар алдын алу де-
зинсекциясы және жоятын 
дезинсекция. Алдын алу де-
зинсекциясының мақсаты – 
жәндіктердің тіршілік етуіне, 
көбеюіне жол бермеу, тұрғын 
үйлерде таралуын, адамға 
зиян келтіруін алдын алу. 
Мұнда жеке бас гигиенасын 
сақтау мен тұрғын үйлердің 

ТЖ бөлімінен

санитарлық жағдайын сақтау-
дың маңызы өте зор. Мысалы, 
тарақандарға қарсы бөлмені 
уақытылы жинау, қоқыстардан, 
тамақ қалдықтарынан үнемі та-
залау, тағамдарды жабық түрде 
сақтау.

Дезинсекция арнайы меке-
мелердің бекітуімен белгілен-
ген ережеге сай жүргізіледі. 
Әдетте дезинсекциялық ша-
ралар дератизациямен қатар 
орындалады. Дезинсекция 
кезіндегі жалпы қауіпсіздік ша-
ралар: жұмысқа кіріспес бұрын 
қызметкер арнайы оқу-тәжіри-
беден өткен және еңбек ере-
желерімен танысқан болуы ке-
рек; дезинсекциялық заттармен 
жұмыс істеушілер қауіпсіздік 
техникасы талаптарына сай 
арнайы киіммен, жеке бас қа-
уіпсіздік заттарымен қамтама-
сыз етілуі тиіс; міндетті түрде 
арнайы киім кию, жеке бас қа-
уіпсіздік заттары – халат, аяқ 
киім, респираторлар, қолғап-
тар, көзілдіріктер кию қажет; 

приманка түріндегі заттарды 
арнайы ыдыстарға сақтап, 
оларды балалар мен үй хайу-
анаттарына алынбайтын жер-
ге орналастыру керек.

Ұлытау ауданы бойынша 
осы жылы балабақшаларда, 
колледждерде, тұрғын үй-
лерде буынаяқтыларға, шы-
бын-шіркейге қарсы дезинсек-
циялық жұмыстар жүргіздік. 
Сондықтан да өз денсаулығы-
мызды сақтау үшін жан-жағы-
мыздағы қора-қопсығымыз-
ды, үйіміздің маңайын таза 
ұстауға тырысуымыз керек. 
Өйткені, біздің отбасымыздың 
денсаулығы өз қолымызда. 
Және де Сіздерден түскен 
сұраныс-тапсырыстарыңызға 
қолұшын беруге әрқашан дай-
ынбыз.

Д.ҚАЙСЫНОВА,
Ұлытау аудандық 

сараптама орталығы-
ның залалсыздандыру 

бөлімінің маманы.

Тамыз айында басталған ап-
тап ыстық Қарағанды облысын 
оның ішінде Ұлытау ауданында 
орналасқан бірнеше селолық ол-
кругтерді  біраз әбігерге салды. 
Қазіргі таңдатөтеншежағдайдепар-
таментінің барлық күш-құралда-
рының басты назарында, тыйым 
салынған жерлерде суға түскен-
дерді құтқару және далалық ашық 
алаңда жанған құрғақ шөптерді 
сөндіруге жұмсалып жатқанын ха-
барлайды.

Соңғы 10 күн ішінде Ұлытау 
ауданының бірнеше селолық  
округтеріне қарасты  200 астам 
гектар далалық алқап өртенген. 
Өрттердің барлығы өрт сөндіру 
бөлімдерімен және ерікті өрт сөн-
діру жасақтарының көмегі арқылы 
жалындап жатқан қызыл жауды 
құрықтаған.

Далалық өрттердің  тікелей 
шығу жолдары ол-шөп шабу на-
уқанының басталғанына байланы-
сты, күннің аптап ыстық, әрі желдің 
күшеюі және де табиғи факторлар.

Сіздердің назарларынызға Қа-
зақстан Республикасы  Ішкі істер 
министрінің 2015 жылғы 11 ақпан-
дағы №107 бұйрығымен бекітіл-
ген дала өрттерін, сондай-ақ 
мемлекеттік өртке қарсы қызмет 
бөлімшелері жоқ елді мекендер-
дегі өрттерді сөндіру қағидаларын 
ұсынамын.

1. Осы дала өрттерін, сондай-ақ 
мемлекеттік өртке қарсы қызмет 
бөлімшелері жоқ елді мекендердегі 
өрттерді сөндіру қағидалары дала 
өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік 
өртке қарсы қызмет бөлімшелері 
жоқ елді мекендердегі өрттердің 
алдын алу және сөндіру жұмыста-
рын ұйымдастыру тәртібін айқын-
дайды.

2. Дала өрттерін, сондай-ақ 
мемлекеттік өртке қарсы қызметі 
бөлімшелері жоқ елді мекендердегі 
өрттерді сөндіруді тиісті аумақтағы 
жергілікті атқарушы органдар жүзе-
ге асырады.

3. Өрттерді байқаған кезде жер-
гілікті атқарушы органдар мемле-
кеттік өртке қарсы қызметке ха-
барлайды және өрттерді сөндіруге 
өртке қарсы ерікті құралымдардың, 
сондай-ақ «Жергілікті атқарушы ор-
гандардың мемлекеттік өртке қар-
сы қызметі бөлімшелері жоқ елді 
мекендерге өрт сөндіру бекеттерін 

құру, оларды материалдық-техни-
калық жарақтандыру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Ішкі істер министрінің 
2014 жылғы 30 қазандағы № 746 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №9928 болып тіркелген) 
сәйкес құрылған өрт сөндіру бекет-
терінің күштері мен құралдарын 
тартуды ұйымдастырады.

4. Ерікті өрт сөндірушілерді 
жинау тәртібі мен оларды өрт ор-
нына жеткізу тәсілін аумақтық Тө-
тенше жағдайлар департаментінің 
келісімі бойынша өртке қарсы ерік-
ті құралымның басшысы айқын-
дайды.

5. Мемлекеттік өртке қарсы қы-
зметі бөлімшелерінің күштері мен 
құралдары келгенге дейін жер-
гілікті атқарушы органдар тиісті 
аумақта:

1) өрттер туралы барлық келіп 
түсетін ақпаратты жедел тексеруді 
және жинауды қамтамасыз етеді;  
2) туындаған өрттер, олардың 
ықтимал таралуы туралы халыққа 
уақтылы хабар беруді, сондай-ақ 
олардың салдарын шектеу бойын-
ша қажетті шаралар қабылдауды 
жүзеге асырады; 3) өрт орнын-
дағы жағдайдың барлық өзгері-
стері туралы жақын орналасқан 
мемлекеттік өртке қарсы қызмет 
бөлімшелеріне уақтылы жедел 
хабар беруді қамтамасыз етеді; 4) 
өрттерді сөндіру бойынша жалпы 
басшылықты жүзеге асырады.

6. Мемлекеттік өртке қарсы 
қызмет бөлімшелері өрт болған 
орынға келгеннен кейін өрт сөн-
діруге басшылық ету өртке қарсы 
қызмет гарнизонының аға лауа-
зымды тұлғасына жүктеледі.

7.Өрт сөндіру басшысы:
1) өрт сөндіруге қатысатын тар-

тылған өрт сөндіру күштері мен 
құралдарына жалпы басшылықты 
жүзеге асырады; 2) қойылған мін-
деттердің орындалуына және өртті 
сөндіру бойынша жұмыстарды қа-
уіпсіз жүргізуді қамтамасыз етуге 
жауап береді; 3) өрт түрін, оның 
қарқындылығы мен көлемін, жер 
бедерін, ағымдағы және болжамды 
ауа-райы жағдайының ерекшелік-
терін, өрт сөндіру күштері мен 
құралдарының бар-жоғын ескере 
отырып, өрт сөндірудің тактикалық 
тәсілдерін, әдістері мен амалда-
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рын таңдауды жүзеге асырады; 
4) өрт сөндіру бойынша іс-қимыл-
дар жүзеге асырылатын аумақтың 
шекарасын, көрсетілген іс-қимыл 
тәртібін белгілейді; 5) қосымша 
күштер мен құралдарды шақы-
рудың қажеттілігін анықтайды; 6) 
өрт жағдайының өзгеруін үздіксіз 
бақылайды және тиісті шешім қа-
былдайды.

8. Өрттің даму және оттың кеңі-
нен таралу қаупі төнген кезінде 
өрт сөндіру басшысы өртті барлау 
және: 

1) жану көлемін, жер бедерін, 
оттың таралу жылдамдығы мен 
бағытын, өртті сөндіру кезеңінде 
оның болжамды дамуын; 2) өрт ор-
нына бару, жақындау және өртті оқ-
шаулау мен сөндірудің механика-
ландырылған құралдарын қолдану 
мүмкіндігін; 3) сумен жабдықтау 
көздерінің бар-жоғын; 4) оттың кү-
шею қаупі туындаған жағдайда өрт 
сөндіруді жүзеге асырушы тұлға-
лардың кету жолдарын, паналауға 
мүмкін орындарды;  5) көлік құрал-
дары тұрақтарын, адамдарды ор-
наластырудың қауіпсіз орындарын 
анықтау үшін қосымша техниканы 
немесе авиацияны тарту мүмкінді-
гін ұйымдастырады. 

9. Өрттерді сөндіру кезінде 
жергілікті атқарушы органдар тар-
тылатын күштер мен құралдарды 
меншік нысанына қарамастан, жа-
нар-жағармай материалдарымен, 
тамақ өнімдерімен және медици-
налық көмекпен қамтамасыз етеді.

10. Өрттердің алдын алуда 
және жоюда келісілген іс-қимылды 
жүзеге асыру мақсатында жергілік-
ті атқарушы органдар аумақтық 
төтенше жағдайлар департамен-
терімен бірлесіп дала өрттерінің, 
сондай-ақ мемлекеттік өртке қар-
сы қызмет бөлімшелері жоқ елді 
мекендердегі өрттердің алдын алу 
және сөндіру жөніндегі жыл сай-
ынғы іс-шаралар жоспарларын, 
сондай-ақ тиісті аумақтарда дала 
өрттері туындаған жағдайда жер 
пайдаланушылармен бірлескен 
іс-қимыл жоспарларын әзірлейді 
және бекітеді.

Д.МҰХАНБЕТОВ,
Ұлытау ауданы 

ТЖБ аға инженері,
 өртке қарсы қызмет 

лейтенанты.

ДАЛА ӨРТТЕРІН БОЛДЫРМАУ — БАСТЫ МІНДЕТ

ҚР-ның Заңына 2015 жылғы 13 қарашадағы №400-V ҚРЗ, «ҚР-
ның азаматтарына, оралмандарға және ҚР-да тұруға ықтиярхаты бар 
адамдарға олардың мүлікті жария етуіне» байланысты Рақымшылық 
жасау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. 
Атап айтсақ, бағалы қағаздар, заңды тұлғаның жарғылық капиталын-
дағы үлесі, басқа біреудің атына рәсімделген жылжымайтын мүлік, 
еліміздің территориясындағы ғимарат, шетелдегі жылжымайтын 
мүліктер мен қаржылар жариялау арқылы заңдастыруға жатады. Осы 
орайда пайдалану құқығы сотпен қаралып жатқан мүліктер, несиеге 
алынған қаражат, мемлекет пайдасына берілуге тиісті мүлік, бюджет 
қаражатына салынған объектілер, жемқорлықпен байланысты қылмы-
стық жолмен келген мүлік, т.б. заңдастыруға жатпайтынын еске сала 
кеткен орынды. Сонымен қатар мүліктерді заңдастыру акциясы 2016 
жылдың 31 желтоқсанына дейін жүргізілгенімен, жылжымайтын мүлік-
терге байланысты құжаттарды қабылдау уақыты 30 қарашада аяқтала-
ды. Сондықтан мүмкіндікті тиімді пайдаланудың бір жылға да жетпей-
тін мерзімі қалғанын ұмытпаған жөн. 

Қосымша ақпараттар алу үшін мекен-жайымыз: Ұлытау ау-
даны, Абай көшесі, 27үй. «Әкім аппараты» ММ-сі, тел: 8(71035) 
2-14-51. Ұлытау ауданы, Абай көшесі, 36 үй. «Ұлытау ауданы бой-
ынша Мемлекеттік Кірістер басқармасы» РММ, тел: 8(71035) 
2-12-83.

ІЗДЕУ САЛАМЫЗ
Қарағанды облысы Қорғаныс істері жөніндегі департаменті 

басшысының биылғы жылдың 12 тамыз күнгі №423 теле-
граммасы бойынша (Ахматов (Ахметов Кусамбек) Кусанбек 
1932ж/т); (Комов Михаил Варфоломеевич 1910ж/т.) туыста-
ры іздестірілуде. Аталған жауынгерлер Қарағанды облысы 
«Боздақтар» естелік кітабында (20 том. 28-парақта) және 
Жезқазған облысы бойынша «Боздақтар) естелік кітабында (1 
том, 220-парақта) көрсетілген. Сондықтан да Сіздерден осы 
берілген деректерге сүйене отырып, жоғарыда аталған жауын-
герлердің туыстарын іздестіруде көмек көрсетулеріңізді және 
де аудандық Қорғаныс істері жөніндегі бөлімге хабарласуын 
сұраймыз.

Ұлытау ауылының тұрғындарынан жылқы, сиыр, қой 
малдарын сатып аламын. Байланыс тел: 87779990762; 
87019990762 осы нөмірлерге хабарласуын сұраймын.

Хабарлама

Хабарлама
Оюланған жасыл түсті қақпа есігімен сатылады. Баға-

сы келісім бойынша. Мекен-жайы: Ұлытау ауылы, Аманкел-
ді көшесі, 26 үй. Байланыс телефоны: 8(71035) 2-11-09, 
87057473377.

Миф: ішілген ішімдіктің көлемін 
бақылауға болады.

Шындық: бұл кез-келген адам-
ның қолынан келмейді. Жолдан 
қызыл түс жанғанда өткен секілді. 
Үлгеруің де, үлгермеуің де мүмкін.

Миф: қымбат және сапасы жоға-
ры алкогольдің зияны жоқ.

Шындық: кез-келген алкоголь-
дің құрамында болатын этил спирті 
(этанол): ішкі ағзаларды зақымдай-
ды; созылмалы гастрит, бауыр 
циррозы, жүрек, бүйрек майының 
дистрофиясы, т.б. ауруларға әкеліп 
соқтырады; ақыл-ойдың, еңбекке 
қабілеттің, зейіннің, есте сақтауды 
төмендетеді; психологиялық ауруға 
шалдықтырады, психикалық және 
физикалық тәуелділікке әкеп соға-
ды.

Миф: алкоголь қиындықты ше-
шуге көмектеседі.

Шындық: алкоголь жол-көлік 

оқиғасы; тұрмыстық жарақат; кісі 
өлтіру, улану мен қайғылы оқиға 
(өлімге дейін) секілді мәселелердің 
себебі болуы мүмкін.

Миф: сыра зиянсыз сусын.
Шындық: сыра алкогольсіз 

болса да құрамында алкогольді қа-
былдауды және сіңіруді күшейтетін, 
сондай-ақ әйелдер гармонына ұқ-
сас –  фитоэстроген заттегі бар, ол 
ер адамдарда – әйел адамдарға 
тән семіздік; дауыс ырғағының өз-
геруі; әйелдерге қызығушылығы 
төмендейді, белсіздік дамиды, ал 
әйел адамдарда – дауыс жуандай-
ды, ер адамдарға тән мінез-құлық 
пайда болады.

Нағыз жігіт – ішпейді, шекпейді, 
арбауға да берілмей, денсаулығы 
мен өмірін құртуға рұқсат етпейді!

Б.ӘБІЛОВА,
нарколог-дәрігер.

Салауатты өмір салтын ұстан!

 ІШІЛГЕН ІШІМДІК КӨЛЕМІ 
МАҚТАНЫШ ЕМЕС

(Сен нені таңдайсың?)
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Ұлытау аудандық «Ұлытау өңірі» газеті редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

ГАЗЕТТІҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ: «Ұлытау ауданының әкімдігі» 

Газетте жарияланған мақала 
авторларының пікірі редакци-
яның көзқарасына сәйкес келе 

бермейді.

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет, 
ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде 

тіркелген №2199-Г куәлігі берілген. Астана қаласы. 
07.08.2001ж.

Хабарландыру мен құттық-
таулардың мазмұнына редакция 
жауап бермейді. Мақалалардың 
нақтылығы үшін автор жауапты.

Газет «Ұлытау өңірі» редакциясының компьютер орталығында беттеліп, Қарағанды қаласындағы 
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ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Спорт

«...Әулет үлкендерінен, өз 
әкемнен естіген мәліметтерім 
бойынша мешітті салдырған үл-
кен атамыз Құлмұхамбет ишан 
Арыстанбайұлы. Руы бес таңба-
лы қыпшақ ішінде  Ұзын қыпшақ 
Бердікей тармағына жатады. Ша-
мамен 1852 жылы дүниеге келген, 
Дулығалы, Ащылы өзендерінің 
бойын мекендеген. Құлмұхамбет 
бабамыз жастайынан ілім-білімге 
зеректік  танытып, әкесі оны 11 
жасында Бұқара, Самарқан жағы-
на жіберген. 27 жасында оралған. 
Көп қиыншылықтарды бастан кешіп 
атамыз қажылыққа барып қайтқан 
соң мешіт, медресе салдырып, мол-
да ұстап бала оқытады.  Бұқара үл-
гісімен салынған 24 бөлмелі медре-
се құрылысы шамамен 1902 жылы 
басталып, 1906 жылы аяқталған. 
Мешітті салған Бердікей руынынан 
Талпақ есімді шебер. Ол кісінің ұр-
пақтары  өсіп-өніп, бір қауым елге 
айналған. Олардың кейбіреулері 
бүгінде ата қонысы Байқоңыр елді 
мекенінде тұрады. Киелі шаңы-
рақтың отын өшірмей отыр.  

... Мешіт құрылысын зертте-
ушілер деректері мен атамнан 
естіген деректер бір арнаға тоғы-
сады. Құрылыс екі рет жүргізілген. 

Жуырда аудан орталығында 
Қазақстан Республикасы Тәуел-
сіздігінің 25 жылдығына арналған 
«Кәсіпкер-2016» атты шағын фут-
болдан жарыс өтті. Бұл турнирдің 
өтуіне атсалысқан Ұлытау аудан-
дық кәсіпкерлер палатасының 
филиалы мен Жастар орталығы 
ресурсының ұйымдастыруымен 
өткізілді.Бұл жарысқа аудан ор-
талығында өздерінің жеке кәсібін 
ашып, кәсіпкерлікті дамытып жүр-
ген бірқатар азаматтарфутбол 
алаңында бақтарын сынады. Тур-
нирге сегіз команда қатысып, жа-
сыл алаңда өз шеберліктерін бай-
қатты.Олар:«Ұлытау», «Өжкенов», 
«Смагулов», «Жалмұнай», «Пау», 
«Кәусар», «Еркебұлан», «Жадыра» 
командалары болды. 

Ойын басталмастан бұрын ко-
мандалар сапқа тұрып, жеребе 
тарту рәсімін бастады.Одан кейін 
Ұлытау ауданы кәсіпкерлер па-
латасы филиалының директоры 
С.Оспанов, аудандық кәсіпкерлер 
бөлімінің басшысы  Г.Ауғанова 
және аудандық спорт бөлімінің 
әдіскері Е.Омаров бүгінгі ойынға 
қатысушы барлық командаларға 
сәттілік тіледі.

Командалар А және Б топта-
ры бойынша екі топқа бөлініп,жа-
рысқа қатысушы командалар топ-
тағы ойындарын өткізді. Әр топтан 
ұпай сандары жоғары шыққан екі 

команда жартылай финалға жол-
дама алды. Алғашқы жартылай 
финалда «Смагулов»пен «Кәусар» 
командалары арасында өткен ой-
ында негізгі уақытта есеп ашыл-
мады. Ойын соңындағы футбол 
лотериясына жүгініп 2:3 есебімен 
«Кәусар» командасының пайда-
сына шешіліп, финалға жолдама 
алды. Келесі жартылай финалдық 
ойында «Жалмұнай» мен «Өжке-
нов» командалары арасындағы ой-
ында «Жалмұнай» командасы 3:1 
есебімен ұтты. Үшінші орын үшін 
өткен ойында «Өжкенов» команда-

КӘСІПКЕРЛЕР АРАСЫНДА 
ШАҒЫН ФУТБОЛДАН ЖАРЫС ӨТТІ

Жасұлан АЯШЕВ

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У
Құрметті ұлытаулықтар! Сіздерді «Ұлытау» ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық мұражайы жанынан 

ашылған «ЭТНОАУЫЛ» демалыс орнына шақырамыз:
Этноауылда  көрсетілетін қызмет түрлері:
Киіз үй, құрал-жабдықтарымен беріледі  (ыдыс-аяқ, төсек-орын). Музейге, тарихи орындарға экскурсия 

ұйымдастыру. Фестиваль, семинар, конференциялар ұйымдастыру. Ұлттық ойындар, дәстүрлі іс-шаралар 
өткізу. Табиғат аясына саяхат.

Мекенжайымыз: Ұлытау селосы, Бұлкышев көшесі, 14, «Ұлытау» ұлттық тарихи-мәдени және 
табиғи қорық мұражайы.  Байланыс телефоны 8(71035)21342, ұялы телефондар  8(705)7479616; 
8(771)1295998. 

Аяулы анамыз, асыл әжеміз
 Роза ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ!

Бүкіл өмірін балаларына арнап, ар-
дақты ана бола білген, бүгінде ұлын – 
ұяға, қызын – қияға қондырып, немере-
лерінің сүйікті әжесі болып отырған асыл 
Анамыз, сізді 70 жасқа толған мерейтой-
ыңызбен шын жүректен құттықтаймыз! 
«Анаңды меккеге үш рет арқалап апа-
расаң да қарызынан құтыла алмайсың» 
деген сөз бар. Ардақты ана, сізге қажы-
мас қайрат, зор денсаулық тілей отырып, 

айналаңызға шуағыңызды шашып ұзақ өмір сүріңіз демекпіз. Алла 
сізге күш-қуат берсін! Ұл-қыздарыңыз бен немерелеріңіздің орта-
сында әрдайым жүзіңізден шуақ шашырап, қызығына тоймай жүре 
беріңіз!

Ашып өмір есігін нұрланды күн, 
Шашу шаштық сол үшін жырдан бүгін. 
Өзіңе де, өзгеге де шуақ сыйлар, 
Құтты болсын, Анашым  ТУҒАН КҮНІҢ !!!

Баршамызға бақытты өмір беріп,
Бойымызға орнатты сенім берік.
Қашан болсын орын ап төрімізден,
Отыра беріңіз көркейіп, көңілденіп.

Көсегіміз көгеріп бір өзіңізбен,
Жылылықты сеземіз гүл өңінінен.
Отбасыңа мейірбан бола білдің,
Нұр сәулелі нәп-нәзік жүрегіңмен.

Құтты болсын бүгінгі мерекеңіз,
Сіз бар кезде асқармен теңесеміз.
Алшаң басып жүре беріңіз арамызда,
Тарқамасын әрдайым берекеңіз.

Ізгі ниетпен балаларыңыз: Болатбек-Айғаным, 
Еркін-Мадина,  Мирлан-Марина, Жанбек-Назерке, 

Болатбек-Динара, немерелеріңіз:  Еркебұлан, Бекзат, 
Айдана, Айқын, Айбын, Айасем, Расул, Арайлым, Көрке-
май, Тамирлан, Дария, Ақбота, Ералы, Жұлдыз, Асылан, 

Бексұлтан, Ақжол, Фатима.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
Бірімізге асқар таудай әке, бірімізге асыл жар, бірімізге 

қамқоршы аға, бірімізге ата Баймағанбетов Серік СӘРСЕМ-
БЕКҰЛЫНЫҢ 60 жасқа толу мерейтойымен шын жүректен құт-
тықтаймыз. Сізге және отбасыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, 
қызыр қонып, бақ дарып, немерелерінің қызығымен шаттанып, 
бақыт пен береке тілейміз. Шығар шыңдарыңыз әрқашанда биік 
болғай!

Жан әке, құтты болсын 60 жасың,
Біз үшін ардақты ғой алтын басың.
Немереден көріңіз шөберені,
Жыр алыбы Жамбылдың көріп жасын.

Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.
Алпыстың да асқарына жеттіңіз,
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.

Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз.

Ізгі ниетпен: жұбайы Күлсайра, қарындасы Айгүл, 
балалары Азамат-Эльмира, Айдос-Гүлім, 

Ақжол-Гүлмира, Арайлым, Нұрислам, немерелері.

Ардақты апамыз 
Елеуова Күлия ТӨРЕБЕКҚЫЗЫ!
Сізді 50 жасқа толып отырған мере-

йтойыңызбен шын жүректен құттықтай-
мыз! Сізге зор денсаулық, отбасыңызға 
бақыт, қажымас қайрат, талмас қанат, 
еңбегіңіздің жемісін көріп, ұл-қыздарыңы-
здың ортасында, немерелеріңіздің қы-
зығына тоймай жүре беріңіз.

Ақ тілекті ақтарамыз жүректен.
Қуанышта көніл шіркін дір еткен.
Туылған күн құтты болсын деп бүгін,
Өзінізге үн қосамыз тілекпен!

Апатай міне 50-ге де толып қапсын,
Өмірдің 50 жылдай ішіп асын.
50 жасты бізге сізге бере алмаймыз,
Сіз бізге 25 тегідей әлі жассыз!

Кен пейлі ақ жүрек адал жансыз.
Ардақты Ана, сүйікті Апа атанғансыз.
Туылған күнімен отбасым құттықтайды,
Еңбегіңізді сіздің ешқашан ұмытпайды!

Ізгі ниетпен: Елеуовтер әулеті.

сы «Смагулов» командасын 
3:1 есебімен жеңсе, ал ақтық 
ойында «Жалмұнай» коман-
дасы «Кәусар» командасын 
3:0 есебімен айқын басым-
дылықпен жеңіп, осы тур-
нирдің жеңімпазы атанды.

Ойын қорытындысы бой-
ынша үшінші орын «Өжкенов» 
командасына бұйырса, екінші 
орынды «Кәусар» командасы 
қанағат тұтты. Бүгінгі ойында 
өздерінің командалық ойы-
нын көрсеткен «Жалмұнай» 
командасы жеңіске жетіп, 
бірінші орынға ие болды. Бар-
лық қатысқан командаларға 
Алғыс хатпен қоса ақшалай 
сыйлықтар табыс етілді. Осы 
турнирдің «Ардагер ойыншы-
сы» аталымы бойынша «Пау» 
командасының қорғаушысы 
Е.Сыздықов марапатталса, ал 
ең «Жас ойыншысы» аталы-

мына «Смагулов» командасының  
шабуылшысы Д.Қуаныш иеленді.

Келешекте осы турнир жалға-
сын тауып, жылда дәстүрлі түрде 
өткізілетін болады деп күтілуде. 
Бұл турнирдің мақсатыоблыста 
өткізілетін кәсіпкерлер арасын-
дағыжарыстарға ауданымыздың 
кәсіпкерлер командасын жасақтау 
және мықты ойыншыларды іріктеу.
Сондықтан, алдағы уақытта жасыл 
алаңда өткізілетін футбол жары-
сында  жерлестеріміздің биік тұғыр-
дан көрінуіне сәттілік тілейміз.

Алғашында өзен табанына таяу 
жерде шымнан тұрғызылған. Қазіргі 
мешітті кейін ишан балалары жина-
лып салғанда ауыл-аймақ түгел ат 
салысып, жәрдемдескен. Мешіттің 
төбесі ешқандай ағашсыз кірпіштен 
күмбез етіп өрілген. Ғимаратта 
дәрет алатын, намаз оқитын бөлме, 
жайнамаз, киім ілетін орын және 
кітапхана болған. Медресенің тө-
бесін жабуға ағашты Аманқарағай-
дан тасытқан. Мешіт пен медресе 
жұмысын 1929 жылы ишан әулетін 
қудалау кезінде тоқтатқан. Мешіт 
1937-38 жылдарға дейін сақталып 
келді. Кейін оның кірпіштері кол-
хозда құрылыс салуға алынды.  Бү-
гін мешіттің жан қабырғалары мен 
бір мұнарасы ғана сақталған. 

 Мешіт салынып бітер 
жылдары Құлмұхамбет ишанның 
немересі Қази 3-4 жасар бала 
болған екен. Төбесі жабылған 
мешіттің жоғары ернеуінде құлап 
кетуден қорықпай, биіктен сескен-
бей жүгіріп, ойнап жүрген баланы 
көргенде «түбі осы баладан бір-
деңе шығады», деп риза болады 
екен ақсақалдар. Мешіттің соңғы 
ишаны атанған Қази  ақсақал көп 
жылдар бабасының басына шырақ 
жағып, мешіттегі  атасының қоржын 
үйін мекендеді. Бүгінде ол үй жабу-
лы бос тұр...

Ел ішінде қадір-қасиеті жоғары 

болған мешіт жайлы сөз болғанда 
көкейде мешітпен қатар бой көтер-
ген  медресе тұрады.  Бұл медресе 
жайында академик Ә.Х.Марғұлан-
ның жазбаларында айтылған. 
Сондай-ақ ұлы ағартушы Ыбырай 
Алтынсарин сол мектепті көріп, 
білім алудың жарқын жолы,-деп 
қуанса, Алаш көсемі  Ахмет Бай-
тұрсынов Дулығалы медресесінің 
ағартушылық мәнін жоғары баға-
лаған...».

Маржан ҒАБДЫСАТТАР, 
Құлмұхамбет ишанның  шөпшегі. 

Алматы қаласы.

Мешіт жайында сөз қозғағанда...
Ұлт-азаттық көтерілісіне — 100 жыл

(Соңы. Басы газетіміздің 
өткен санында).

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!


