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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Қазақстан Республикасы Конституциясының 41-бабының 3-1-тармағына 
сәйкес қаулы етемін:
Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауы 2015 жылдың 

26 сәуіріне тағайындалсын.
Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы кезектен тыс  

президенттік сайлауды ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз етсін.
Қазақстан Республикасының Үкіметі кезектен тыс президенттік сайлауды 

ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз 
ету жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын.
Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкімдері сайлау құқығы 

бар азаматтардың тізімін дер кезінде жасауды және дұрыстығын қамтамасыз 
етсін. Орталық, аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларына кезектен тыс 
президенттік сайлауды ұйымдастыру мен өткізу мәселелерін шешуде жан-жақты 
көмек көрсетсін.
Осы Жарлық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 

енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.НАЗАРБАЕВ.
Астана, Ақорда, 2015 жылғы 25 ақпан. №1018.

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы
Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы 
Президентінің кезектен тыс Президентінің кезектен тыс 

сайлауын тағайындау туралысайлауын тағайындау туралы

Ұлы Жеңіске арналадыҰлы Жеңіске арналады
Өткен соғыстың дүркіні әлдеқашан басылды. Жер 

астынан қазылған бекіністерді шөп басқан, соғыстан 
жараланған жерлер жыртылған. Барлығы өтіп кеткен 
сияқты, бірақ өрт шалған дала, қайтып оралмаған 
жора-жолдастар туралы қайғы  ардагерлердің 
жүректерінде әлі күнге дейін сақталған. Ұлы Отан 
соғысы бұрынғы Кеңес Одағы халықтарының басы-
нан өткен барлық соғыстардың ішіндегі ең ауыры 
болды. Төрт жыл бойы бұрынғы СССР-дің көп ұлтты 

халқы неміс фашистерімен айқасып, өздерінің рухани және материалдық 
күштерін сарп етті. 
Әскерлердің Москва түбіндегі жан кешті табандылығын қалай ұмытуға 

болады?
Курскі доғасындағы күні-түні  шықырлаған мыңдаған танктер атысын 

ұмытуға бола ма?
Ал, Кавказдағы ұрысты ше?
Ал, Белоруссияның өртеніп, қираған ормандары?
Ленинград блокадасындағы 900 ерлік күндер мен түндер.
Жоқ, олар ардагерлердің жүрегінде әлі күнге дейін тірі. Соғыс жылдарын-

да кішіден үлкенге дейін бәрі  Отанды қорғауға атсалысты. Соғысқа кеткен 
әкелері мен ағаларының орнына станоктарға олардың әйелдері мен балалары, 
қарындастары тұрды. Әйелдер алқаптарда жұмыс істеді, поездарды жүргізді, 
танктер, самолеттер, оқ-дәрілер жасап шығарды.

«Бәрі де майдан үшін, бәрі де Жеңіс үшін»- міне осындай ұранмен тылда 
Жеңісті жақындатты.
Москваны қорғауда біздің қазақстандықтардың басты тарихи рөл атқарғаны  

белгілі. Москваның қаһарлы күндерінде маршал Г.К.Жуков «Қазақстаннан 
келген қосымша әскерлер жауапты қорғаныс орындарына жіберілсін, өйткені 
олар сенімді, шыдамды және белсенді күреседі» деп бұйырды. (Г.К.Жуков 
«Еске алу және толғану).
Москва түбіндегі ұрыс жалпы санағанда 203 күнге және түнге, үлкен 

кеңістікке, шамамен Францияның аумағындай жерге созылды.
Москва түбіндегі ұрыс Ұлы Отан соғысының алдағы уақыттағы қарқынында 

үлкен натиже қалдырды. 
2015 жылы 9 мамырда бүкіл халық Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 70 жылдық 

мерейтойын тойлайды. Біздің де ауданымызда сол Ұлы Жеңістің куәгерлері- 
Ұлы Отан соғысына қатысушылары мен мүгедектері, фашист концлагерлерінің 
тұтқындары, Ленинград Блокадасының тұрғындары, Ұлы Отан соғысында қаза 
тапқан  мүгедектердің жұбайлары, тыл еңбеккерлері тұрады. 
Біз Сіздермен бірге осы тарихи күнді қарсы алуымыз керек, бұл Сіздердің 

майдандас серіктеріңіз бен жолдастарыңыз туралы естелік.
Рәш ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА,

Айыртау ауданының жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ардагерлер, мүгедектер және 

оралмандармен жұмыс жасау секторының бас маманы.                                                                              

Қазақстан халқы 
Ассамблеясы 
Қазақстан Ре-
спубликасы 
Президентінің 
1995 жылғы 1 
наурыздағы 
Жарлығымен 
Мемлекет бас-
шысы жанындағы 

консультативтік-
кеңесші орган ретінде 

құрылды. Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баев Қазақстан халқы Ассамблеясын 
құру идеясын алғаш рет 1992 жылы 
тәуелсіздіктің бір жылдығына арналған 
Қазақстан халқының бірінші форумында 
жариялады. Мұндай институтты құру 

қажеттілігі саяси тұрғыдан, сондай-ақ 
жаңадан құрылған, тәуелсіз, полиэтно-
сты, поликонфессиялық мемлекеттің 
тұрақты дамуы тұрғысынан туындаған 
еді. Бұл бастама мәдениетаралық диа-
логты нығайтудың жаңа кезеңінің негізін 
қалап, этносаралық қатынастарды дамы-
ту мәселелерін жоғары деңгейде шешуге 
мүмкіндік жасайтын әлемдік тәжірибедегі 
тың бағыт болып табылды. Бүгінде 
Ассамблея Ел Президенті төрағалық 

Қазақстан халқы Ассамблеясына - 20 жыл 
АССАМБЛЕЯ – ТАТУЛЫҚ ТЕМІРҚАЗЫҒЫАССАМБЛЕЯ – ТАТУЛЫҚ ТЕМІРҚАЗЫҒЫ

ететін конституциялық орган болып та-
былады. Бұл – оның ерекше мәртебесін 
айқындайды.
Кез келген мемлекет үшін қоғамдық 

келісімнің маңыздылығы ерекше. 
Халық үшін бейбіт заманда мамыражай 
өмір сүруден артық ешқандай бақыт 
жоқ. Сондықтан елімізде татулық пен 
тұрақтылыққа Тәуелсіздік алған жылдан 
бастап ерекше мән беріліп келеді. 
Осыған орай, наурыздың 1-і  күні 

Арықбалық ауылында Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 20 жылдығына 
арналған аудандық шара жалғасын 
тапты.
Ауылдық Мәдениет үйінің маңында 

ұйымдастырылған ауыл шаруашылық 
жәрмеңкесін тамашалаған  аудан әкімі, 

«Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров 
Мәдениет үйінде ұйымдастырылған түрлі 
ұлт өкілдерінің ұлттық тағамдарының 
көрмесін де тамашалады.
Салтанатты жиында сөз алған ау-

дан басшысы Ағзам Ахметжанұлы 
елімізде құрылған Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығымен бар-
ша айыртаулықтарды құттықтап, бар-
шасына отбасылық бақыт, бейбітшілік 

Қазақстан халқы Ассамблеясы - ол әрі іргетас, әрі 
бейбітшілік, рухани келісім мәдениетінің негізгі қағидаты. 
Ассамблея - мемлекеттік органдардың халықпен 
жемісті үнқатысуын, барлық этностар өмірлерінің өзекті 
мәселелерінің шешілуін қамтамасыз етуші ұйым. «Дамудың 
сыры - бірлікте, Табыстың сыры - тірлікте». Мұратқа жолын 
тапқан жетеді. Еңбегіміздің жанбағы біздің ортақ үйімізді 
бейбітшіліктің бесігі етіп, барды бағалай білуімізге байланы-
сты. Қазақты қасиетті қара шаңыраққа баласақ, еліміздегі 

барша этностар - сол шаңыраққа шаншылған уықтар. Ортақ 
ордамыз - Қазақстанның босағасын берік, шаңырағын 
биік ұстап, түтінін түзу ұшыру - елдік мақсат. Сонда ғана 
Қазақстан «2050» Стратегиясында айтылған үздік 30 елдің 
қатарынан табылады. Біздің Отанымыз - ортақ, тілегіміз - 
бір, мақсатымыз - жалғыз. Ол - жері гүлденген, елі түрленген, 
дамуы жедел, ұрпағы кемел Мәңгілік Қазақстан! 

Н.Ә.НАЗАРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының Президенті. 

пен келісім тіледі. Сонымен қатар сах-
на төрінде аудандағы түрлі қоғамдық 
шараларға белсенді қатынасып жүрген 
ұлттық мәдени орталықтарына аудан 
әкімінің Алғыс хаттары мен сыйлықтарын 
табыстаса, дәл осы күні Арықбалық 
ауылында құрылған «Понтос» грек 
ұлттық-мәдени орталығының тұсауы 
кесіліп, орталыққа Алғыс хат пен арнайы 
сыйлығын табыстады. 
Салтанатты мерекелік шара аудандық 

көркемөнерпаздар ұжымдарының 
күшімен  дайындаған  мерекелік 
концертіне ұласты.  
Біздің елдегі бірлік пен қоғамдық 

келісімнің бастауы - Қазақстан 
халқының ортақ тарихы. Ғасырлар бойы 
тағдыр талайына ұшыраған халықтарды 

құшағына сыйдыра білген қасиетті 
Ұлы Дала көптеген ұлыс пен ұлттың 
құтты қонысына айнала білді. «Бақ 
та, тақ та таласқанға бұйырмайды, 
халықтық істе жарасқанға бұйырады», 
деген дана бабаларымыз. Сондықтан да 
атқаратын игілікті істеріміз халқымыздың 
болашағын бірлігімізбен берік етсін!

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген 

Ирина БУРКОВСКАЯ.

Мерекелеріңізбен, аяулы аналар мен арулар!

Айыртау аудандық мәслихатының депутаттық корпусы қазақ 
хандығының 550 жылдығына және ұлы ғалым Ш.Уәлихановтың 
туғанына 180 жыл толу құрметіне аудан мектептерінің 9-11 сынып 
оқушылары арасында шығармалар байқауын жариялайды:

1. Арайлы Сырымбет аймағы: Айғаным ханша мен кемеңгер Шоқан.
2. Шоқан – мәңгі өшпес шамшырақ, Айғаным ел басқару ісіндегі беделді 

тұлға.
3. Жарқын тұлғалар: Айғаным ханша, асқақ немере.
Байқау 2015 жылғы 10 наурыздан 2015 жылғы 30 сәуір аралығында 

өтеді.
Жұмыстарыңызды мына мекен-жай бойынша жіберіңіздер:          150100, 

Айыртау ауданы, Саумалкөл с, ықшам аудан, аудандық білім беру 
бөлімі.

Назар салыңыздар! Байқау!

2015 жылдың наурыз айында 2015 жылдың наурыз айында 
Айыртау аудандық мәслихаты хатшысының Айыртау аудандық мәслихаты хатшысының 

азаматтарды қабылдау кестесіазаматтарды қабылдау кестесі
Тілеубаева Раушан Райымжанқызы - Айыртау аудандық мәслихатының 

хатшысы, әр айдың екінші және соңғы сәрсенбісі,  сағат 11.00-ден -13.00-ге 
дейін. Мекен-жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі, 44, телефон – 22-
643, 21-902. 

Жылы шырайлы көктемнің алғашқы мерекесі – 8 Наурыз 
- Халықаралық әйелдер күнімен сіздерді шын жүректен 
құттықтаймын!

8 Наурыз – аяулы аналарға тән әсемдік пен сұлулықтың, 
күллі әлемге шуақ шашқан мейірімнің мерекесі.
Бұл мереке жалпы адамзатқа әйел адамзатының 

отбасындағы рөлін айғақтатып қана қоймай, олардың 
қоғамдық өмірдегі белсенді қызметін көрсетеді. Бүгінгі күні 
қоғамымыздағы сіздердің қажырлы еңбектеріңізбен жаса-
лып жатқан бар игілік пен жақсылықтар еліміздің баянды 
болашағының кепілі деуге толық негіз бар.
Әйел азаматшалар экономикамыздың барлық саласын-

да жұмыс істеп, басшылық қызметтің бел ортасында жүріп, 
мәселе шешуде жауапкершілік жүгін қоса арқалап келеді.
Әлемдегі барлық жақсылық, жылылық пен ұлылық ең 

әуелі отбасынан басталып, одан әрі ұжым, орта, қоғамға 
тарайды десек, соның бәрінің ұйытқысы – ана екені 
шындық. Сондықтан да аналарға деген құрмет шексіз 
бола бермек.
Айыртау ауданының аяулы әйелдері!
 Баршаларыңызды 8 Наурыз - Халықаралық әйелдер 

күнімен құттықтай отыра, дендеріңізге саулық, үлкен бақыт, 
отбасыларыңызға амандық, қуаныш тілеймін!

Ағзам ТАСТЕМІРОВ, 
Айыртау ауданының әкімі                         

Құрметті ақ жаулықты Құрметті ақ жаулықты 
әжелер, ардақты аналар, әжелер, ардақты аналар, 
аяулы қарындастар! аяулы қарындастар! 

Сіздерді 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күнімен шын 
жүректен құттықтаймын!
Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» 

ұзақмерзімді Стратегиясында «Әйел – үйдің тірегі, ендеше 
– мемлекеттің тірегі» - деп ерекше атап өткен болатын.
Тамаша да жарқын 8 наурыз мерекесі бізге барлық 

айналаның жаңаруы мен оянуының жаршысы ретінде 
алғашқы көктем шуақтарымен бірге келеді. 
Әйелдің жанұя мен қоғамдағы рөлі әрдайым да 

айырықша.
Әйел жанұя ошағының сақтаушысы бола отырып өз 

жақындарына жайлылық пен жылылық сыйлайды. 
Әйелдерге мансап шыңы әрқашан да ашық, сіздер жау-

апты мемлекеттік және қоғамдық қызметтерде жүріп те, ірі 
кәсіпорындарды басқара отырып та әралуан салаларда 
табыстарға қол жеткізудесіздер, туған өлкеміздің дамуына 
айтарлықтай үлес қосып келесіздер.
Жандарыңыздың кеңпейілділіктерімен және сарқылмас 

қуаттарыңызбен сіздер жанұяда игілік жасай отырып, 
айналадағыларыңызға сенімділік пен қолдау сезімін 
орнықтырасыздар. Сіздердің махаббаттарыңыз, 
қамқорлықтарыңыз бен шыдамдылықтарыңыз үшін 
рахмет.
Аяулы арулар! Сіздерді шын жүректен көктемнің тама-

ша мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, 
жанұялық бақыт пен игілік тілеймін. Жүректеріңіздегі 
мейірімділік пен жанұя ошағының жылуы ешқашан 
сарқылмасын.

 Ерік СҰЛТАНОВ,  
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі.             

Қымбатты әйелдер!Қымбатты әйелдер!
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Айыртаулық Кеңес Одағының Батырлары
Григорий АСЕЕВ

1920 жылы Айыртау ауданының Петропав-
ловка ауылында туған. Білімі орта. 1939 жыл-
дан – әскери-теңіз флотында қызмет еткен. 

1942 жылғы қаңтарда қан майданға кіреді. 
Солтүстік флоты 5-ші мина-торпедо авиади-
визиясы 9-шы гвардия полкінің атқыш-радисі, 
гвардия аға сержанты Г. Асеев 81 рет әуеге 
көтеріліп, 4 көлікті, 2 күзет кораблін, каботаж 
кемесін суға батырды. 1 ұшақты құлатты.

1942 жылдың 1 шілдесінде Г. Асеев 
әуедегі ұрыста көзге түсті. Атқыш-радист 
жау истребителінің шабуылдарын мүлтіксіз 
тойтарып отырды. 1942 жылдың тамызын-
да біздің әуежай жау соққысының астында 
қалды. Сол жолы Г. Асеев өртенген ұшақты 
көріп, оны құтқарып қалуға ұмтылды. Ол 
дегеніне жетті, бірақ денесін күйік шалып, 
госпитальға түсті. Майдандық газеттерде ең 
батыл жауынгерлердің бірі ретінде Г. Асеевтің 
есімі талай рет аталды. Тағы бір жерлесіміз А.И.Скнарев онымен бірге соғысты. Бір 
жылдай бірге болған екеуі талай рет көкке көтерілді.
Ержүрек ұшқыш Жеңіс күнін көре алмады. 1944 жылдың 16 қазанында 

гвардиялық экипаж жаудың көлігін суға батырды. Бірақ бүкіл экипаж ажалдарын 
аспаннан тапты.
КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының 1944 жылғы 5 қарашадағы Жарлығымен 

Г.С.Асеевке Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. Ол «Жауынгерлік ерлігі үшін» 
медалімен Ленин, Қызыл Ту, екінші дәрежелі Отан соғысы және Қызыл Жұлдыз 
ордендерімен марапатталды. Чита облысындағы Карымское кентінің бір көшесі 
және Саумалкөлдің бір көшесі батыр жерлесіміздің есімімен аталады.

Григорий ГУБАРЬКОВ
1926 жылы Айыртау ауданындағы Качи-

ловка ауылында туған. 7-сыныпты бітіріп, 
Өзбекстандағы Жизақ қаласында жүргізуші 
болып жұмыс істеді.

1944 жылдың  жазында  майданға 
шақырылды. 1-ші Белорус майданы 2-ші 
танк армиясы 12-ші танк корпусы 34-ші 
мотоатқыштар бригадасы мотоатқыштар 
батальонының пулеметшісі болды. 1945 
жылғы 21 қаңтарда Иновроцлав қаласы 
(Польша) үшін болған шайқаста қалаға 
алғашқылардың бірі болып кірді. Жаудың 
қарсы шабуылын тойтару кезінде жара-
ланса да қатардан қалмай, батырлық пен 
жауынгерлік шеберліктің үлгісін көрсетті.

1945 жылғы 27 ақпанда Кеңес Одағының 
Батыры атағын алды.

1951 жылы соғысқа дейін өзі еңбек еткен 
Жизақ қаласына оралды. Ұжымшарда, со-
сын кеңшарда еңбек етті.
Ленин, І дәрежелі Отан соғысы ордендерімен марапатталды.
Соңғы жылдары Запорожье қаласында тұрды.
Айыртау ауданындағы Саумалкөл ауылының бір көшесі қазір Г. Губарьковтың 

есімімен аталады.
(«Солтүстікқазақстандықтар Ұлы Отан соғысы 
жылдарында» кітабы бойынша дайындалды).

Реттік 
№

Күні Қабылдаушының 
Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша 
лауазымы

1 04.03. 2015 ж. Ризанов 
Арман Тортайұлы

Айыртау ауданының прокуроры 
(келісім бойынша)

2 06.03. 2015 ж. Тұралинов 
Мырзабай
 Шәріпұлы

№1 Саумакөл ОМ-нің директоры, 
ПБК-ның төрағасы, «Нұр Отан» пар-
тиясы Айыртау АФ Саяси кеңесінің 
Бюро мүшесі (келісім бойынша)

3 11.03. 2015 ж. Жақыпов 
Сайрамбек 
Кәрібайұлы

«Айыртау ауданының білім бөлімі» 
ММ басшысы,»Болашақ» АПҰ 
төрағасы (келісім бойынша)  

4 13.03. 2015 ж. Тастеміров 
Ағзам 

Ахметжанұлы

 «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
аудандық филиалының төрағасы, 
аудан әкімі (келісім бойынша)  

5 18.03. 2015 ж. Есенғалиев
 Сырымбет
 Қайрошұлы

«Баянтай» ЖШС-нің директоры, 
аудандық мәслихаттың депутаты 
(келісім бойынша)  

6 20.03. 2015 ж. Гладкий 
Александр

Владимирович

«Гладких» ЖК басшысы, 
депутаттық фракциясының орын-
басары, аудандық мәслихаттың 
депутаты (келісім бойынша) 

7 25.03. 2015 ж. Жанахметов 
Берік Темешұлы

«Казпошта» ААҚ АПБТ басшысы, 
аудандық мәслихаттың депутаты 
(келісім бойынша)

8 27.03. 2015 ж. Тлеубаева 
Раушан 

Райымжанқызы

Аудандық мәслихаттың хатшысы, 
Айыртау АФ Саяси кеңесінің Бюро 
мүшесі (келісім бойынша)

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын  сәрсенбі және жұма күндері 15.00-
19.00 сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: Саумалкөл 
селосы, Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат). 
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 20-242, 79-062. 

2015 жылдың наурыз айында «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
аумақтық филиалының сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі 
Қоғамдық Кеңесінің мүшелерімен азаматтарды қабылдау кестесі
Реттік 
№

Күні Қабылдаушының 
Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша 
лауазымы

1 04. 03. 2015 ж. Молдахметов
Саят 

Ғазизұлы 

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

2 11.03. 2015 ж. Ахметжанов
Болат 

Қадырұлы

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

3 18.03. 2015 ж. Галиаскарова 
Альфия 

Васильевна

«Нұр Отан» партиясы Айыртау 
АФ-ның  сыбайлас жемқорлықпен 
күрес жөніндегі Қоғамдық 
Кеңесінің мүшесі, аудан әкімінің 
құқықтық мәселелері жөніндегі 
кеңесшісі (келісім бойынша)

4 25.03. 2015 ж. Тұралинов 
Мырзабай
Шәріпұлы

№1 Саумалкөл ОМ-нің дирек-
торы, ПБК-ның төрағасы, «Нұр 
Отан» партиясы Айыртау АФ 
Саяси кеңесінің Бюро мүшесі 
(келісім бойынша)  

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын сәрсенбі күндері 15.00-19.00 
сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: Саумалкөл селосы, 
Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат).
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 20-242, 79-062. 

2015 жылдың наурыз айында «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
аудандық филиалының Қоғамдық қабылдау бөлмесінде

азаматтарды қабылдау кестесі

Адамзатќа єлемніњ жарыѓын сыйлаѓан, 
μмірдіњ шамшыраѓы, к‰нніњ шуаѓы 
аналарымыздыњ, ќыз-келіншектер мен 
ќарындастарымыздыњ тμл мерекесі де 
келіп ќалды. Б±л – ж‰ректерді н±рѓа 
толтыратын, кμктемдей ќ±лпырѓан 
арулардыњ ажарына ажар ќосатын 
±лы мереке!
Б±л к‰н ізгіліктіњ, махаббаттыњ, 

кμктемгі жањарудыњ салтанат ќ±рѓан 
шаѓы. Табиѓаттыњ μзі ерекше етіп 
жаратќан аруларымыз, аналары-
мыз жања μмірдіњ, мейірімділіктіњ, 
ќайырымдылыќтыњ жаршысы сана-
лады.  
Ханды да, ќараны да μмірге єкелетін 

– АНА! «Шаруаѓа-жер, кμпеске-ќ±рмет, 
жауынгерге-соѓыс, саудагерге-аќша, ал 
єйелге барлыќ єлем ќажет» Адамзат-
ты жарататын - єйел, ±лтын кμбейтіп, 
±рпаѓын жалѓайтын да - єйел, д‰ниеніњ 
тірегі таѓыда сол Єйел. 
Базарбекова К‰ліш Д‰йсенбіќызы 

1924 жылы 6 мамырда Кμкшетау 
ќаласында д‰ниеге келген. Д‰ние есігін 
жања ѓана ашќан сєби екі айлыѓынан 
асќан соњ анасынан айырылып, 
Шолаќμзектегі наѓажы єжесініњ ќолында 
тєрбиеленеді. Наѓашыларында тєрбие 
алѓан К‰ліш Д‰йсенбіќызы Шоќќараѓай 
ауылындаѓы орыс мектебіне оќуѓа ба-
рады. Ауылдыњ барлыќ балаларымен 
бірге мектепте оќып ж‰рген кезінде ¦лы 
Отан соѓысы басталады. 
Соѓыс жылдары – ќан мен тердіњ 

тоѓысќан  жылдары . . .  Бес  жыл 
бес ѓасырдай саѓызша созылып, 
балалардыњ балалыѓын тартып алды. 
Жаралы ж‰ректер мен к‰ндіз т‰ні ты-
ным таппаѓан жанныњ  баќытын алды... 
Ќара кμз ќыздардыњ кμзініњ мμлдірін 
алды, оны шыќќа толтырды. Ќаншама 
жанды баќытынан айырса, сонша жан-
ды μмірінен айырды. Сол жылдары 
ќызмет еткен жандардыњ м‰мкіншілігі 
де шектеулі еді. Олардыњ кμрген єр 
к‰ні ауыр ж±мыс пен ќатал таѓдырдыњ 
соќќысына толы еді. Соѓан ќарамастан 
μмірдіњ аѓысына ќарсы ж‰ріп, осы 

Мереке ќарсањында

   ¤МІРДІЊ ГҮЛІ, ӨМІРДІЊ НҰРЫ

уаќытќа дейін жеткен аталарымыз бен 
єжелерімізге ќ±рметіміз бен алѓысымыз 
шексіз. Сол ардаќты жандардыњ бірі – 
біздіњ кейіпкеріміз К‰ліш Базарбекова 
да бар. 

1942 жылы ќаршадай 17 жасар ќыз 
Ќараѓанды облысы Жезќазѓан ауда-
нына ќарасты Ќарсаќбай ќаласындаѓы 
мыс зауытына ењбек армиясына алы-
нады. ¤зіндей ќыздардыњ барлыѓы 
да, сол жылдары, ауыр ж±мысты 
атќарып ж‰реді. 1944 жылѓа дейін сол 
зауытта ќолдарына кетпен ±стап тас 
ќопарады. 
Осылай соѓыс жылдарында ењбек 

етіп шыныќќан К‰ліш апай 1944 жылы 
еліне оралады. Елге оралып келген 
соњ, сол жылдары ¦лы Отан соѓысына 
ќатынасып, ауыр жараќатынан соњ елге 
ќайтып оралѓан Б‰ркіт Сєдуаќас±лы Ба-
зарбековпен шањыраќ кμтеріп, д‰ниеге 
‰ш ±л мен ‰ш ќызды єкеледі. 

1947 жылдан бастап Сырымбет, 
Ќаратал кењшарларында єрт‰рлі 
ж±мыстарды атќарады. Жолдасы Б‰ркіт 
Базарбеков сол жылдары Сырымбет 
колхозында, Ќаратал кењшарында  
басќарма болып ‰здіксіз ќызмет 
істейді. Сонан соњ ењбек демалысына 

шыѓып, ¦лы Отан соѓысыныњ ардагері, 
ІІ топтаѓы соѓыс м‰гедегі Б‰ркітбай 
Сєдуаќас±лы 1984 жылдыњ тамыз ай-
ында ¦лы Отан соѓысы жылдарындаѓы 
алѓан жараќаты сыр беріп, б±л д‰ниеден 
баќилыќќа озады. 

92 жасќа ќараѓан К‰ліш апай ќазіргі 
кезде Саумалкμл ауылында т±рады. 
Тєрбиелеп μсірген балалары мен 
ќыздарынан немере, шμбере с‰йіп 
отырѓан баќытты жан. Екі ±лы мен бір 
ќызын жер ќойнауына беріп, ќалѓан ба-
лалары мен немерелерініњ ортасында 
баќытты к‰н кешуде.
К‰ліш Д‰йсенбіќызы ењбек еткен жыл-

дарында 1982 жылы КСРО Жоѓарѓы 
Кењесі Президиумыныњ шешімімен 
«Ењбек ардагері» медалімен, ¦лы 
Жењістіњ 50,60,65 жылдыќ мерекелік 
медальдарымен марапатталѓан. 
1991 жылы КСРО Президентініњ 
Жарлыѓымен «1941-1945 жылдары 
¦лы Отан соѓысындаѓы «Ерен ењбегі 
‰шін» медалімен марапатталды. ¦лы 
Жењістіњ 55 жылдыѓына орай ТМД 
‡кіметтері басшыларыныњ 1999 жылѓы 
8 ќазандаѓы Кењесініњ шешімімен К‰ліш 
Базарбековаѓа «1941-1945 жылдардаѓы 
¦лы Отан соѓысыныњ ардагері» деген 
атаќ беріледі. 
Міне, осындай ќиын кезењдерді басы-

нан кешірген К‰ліш апайѓа ¦лы Жењістіњ 
70 жылдыќ мерекесіне орай єлеуметтік 
ќолдау кμрсетілсе екен дейміз. ¤мірініњ 
бар жігерін соѓыс жылдарында ењбек 
майданына арнаса, бейбіт μмірде де 
ќажымастан елі ‰шін аянбай ењбектенді. 
Енді, міне тоќсаннан асќан шаѓында 
денсаулыѓына байланысты пєтерініњ 
ішінде ж‰ріп-т±руы ќиын тудыруда. 
Осындай батыр Аналарымызѓа алдаѓы 
мерекелер ќарсањында кμбірек кμњіл 
бμлініп, еліне сіњірген адал ењбектері 
баѓаланып жатса н±р ‰стіне н±р болар 
еді.
Біз де К‰ліш апайымызды 8 Наурыз 

жєне Жењістіњ 70 жылдыќ мерекелерімен 
ќ±ттыќтап, деніне саулыќ, отбасылыќ 
баќыт тілейміз!

Надежда Александровна жμнінде 
балабаќша тєрбиешілері:

 «Надежда  μз  іс ін іњ  шебері . 
Шєкірттеріне мектепке дейінгі білім мен 
тєрбие берумен шектелмей, балабаќша 
μміріндегі ќоѓамдыќ шараларѓа да 
белсене ќатынасып, μзге ±лт μкілдері 
арасындаѓы мемлекеттік тілді наси-
хаттау аясындаѓы т‰рлі байќауларда 
жоѓары белестерге жетіп ж‰рген аяулы 
жар, ‰лгілі ана, тєжірибелі єріптес» - 
дейді. 

«МЕН – ЌАЗАЌТЫЊ КЕЛІНІМІН», - 
   дейді Надежда Батенова

Жаќында  Надежда  Батенова 
Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ 20 
жылдыѓына орай μзге ±лт μкілдері ара-
сында мемлекеттік тілдіњ мєртебесін 
кμтеру маќсатында облыста μткен 
«Тіл – татулыќ тірегі» атты облыстыќ 
байќауѓа ќатынасып, ж‰лделі ІІІ орын-
ды иеленген болатын. 
Надежда Батенова (Бабенко) 1984 

жылы Саумалкμл ауылында д‰ниеге 
келген. 2001 жылы №1 Саумалкμл 
орта мектебін бітірген соњ, Кμкшетау 
ќаласындаѓы «Кμкше» Академиясына 
мектепке дейінгі білім беру мекемесініњ 
тєрбиешісі мамандыѓына оќуѓа т‰седі. 

2005 жылы аталмыш білім ордасын 
тємамдаѓан Надежда ењбек жолын 
Саумалкμл ауылындаѓы «Колосок» 
балабаќшасында тєрбиеші болып 
бастайды. 
Мектеп ќабырѓасында оќып ж‰рген 

кездерінен бастап Надежда ќазаќ 
тілі пєнінен пєндік олимпиадаларѓа 
ќатынасып, ж‰лделі орындарѓа ие 
болады. Сонымен ќатар ќазіргі кезде 
балабаќша ќабырѓасында ќазаќ тілі 
пєнініњ м±ѓалімі Мєнш‰к Ќожатаева 
Надежданы т‰рлі байќауларѓа дай-
ындауда. 
Надежда Александрова Тайын-

ша ауданына ќарасты Зеленый Гай 
ауылыныњ тумасы Жас±лан Батенов-

пен отбасын ќ±рып, д‰ниеге Карина 
есімді ќызды єкеледі. 

-  Туѓан  жеріміз ,  μскен  еліміз 
Ќазаќстан болѓандыќтан, баршамыз 
сол елдіњ тілінде сμйлеп, салт- дєст‰рін 
бойымызѓа сіњіруіміз керек. Меніњ Тай-
ынша ауданына ќарасты Зеленый Гай 
деген жердегі Рахмет Батенов деген 
кісініњ отбасына келін болып т‰скеніме  
13  жыл болды. Енем б±л д‰ниеден 
баќилыќќа озѓан, ал атам сол Зеленый 
Гай  ауылында т±рады. Ќызым - Ка-
рина №1 Саумалкμл орта мектебініњ 
оќушысы, жасы 12-де. 
Ќонаќтар, ќайын ж±ртымнан туы-

старым келіп жатса, жас шамасына, 
жолына ќарай м‰шелеп, ет асамын, 
бауырсаќ пісіріп, ќазаќтыњ ±лттыќ 
таѓамдарын єзірлеймін. ¤йткені, мен – 
ќазаќтыњ келінімін ѓой, – дейді аѓынан 
жарылып.

 «Мен – ќазаќтыњ келінімін» деп 
маќтанышпен жар салѓан, халќымыздыњ 
дєст‰рін, тілін, ќ±рметтеген Надежда 
ќазаќтыњ бел баласындай десек, артыќ 
айтпаѓан болар едік.

8 Наурыз мерекесі ќарсањында 
Надежданы кμктемніњ жайма шуаќ 
мерекесімен ќ±ттыќтап, отбасына 
баќыт, шыѓармашылыќ  табыстар 
тілейміз!

Баѓлан ЌОЖАЌОВ.

1941-1945 жылдарды шарпыған Ұлы Отан 
соғысында етігімен қан кешкен ерлердің 
ерліктері ел жадында мәңгі сақталары анық. 
Биыл Ұлы Жеңіске 70 жыл. Осынау торқалы 
той қарсаңында Отан үшін от кешкен-
дерге құрмет көрсету толастар емес. 
Елбасының өзі бас болып аталарымызға 
құттықтау хаттар жолдап, сый-сияпаттар 
жасалып жатса, бүгінде республика 
көлемінде «Өмір жолы» әлеуметтік акция-
сы аясында Ұлы Отан соғысы ардагерлері 

өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында арнайы құрылғылар табыста-

луда.
Аптаның алғашқы күні аудандық ардагерлер кеңесінің 

төрағасы Армия Әбілқайыров бірнеше волонтерлармен бірге ауданның 
соғыс ардагерлері Александр Белоногтың, Константин Кубрактың, Петр 
Леонченконың, Владимир Зуевтың, Николай Лыткиннің, Александр 
Грековтың және Николай Ивановскийлердің үйлерінде болып, «дабыл 
түймешесімен» жабдықталған ұялы телефонды тарту етті. 
Ал, аталмыш құрылғының қолданылу тәртібімен бірге келген волонтерлер 

түсіндіріп өтті. 
- Мұндай байланыс түрі  арқылы көмек көрсету қызметі АҚШ, Ресей сынды 

дамыған мемлекеттерде іске қосылған. Еліміздің аумағында бұл жүйе алғаш 
рет енгізілуде. Құрылғы қарапайым ұялы телефон секілді. Тек артқы жағында 
«SOS» түймешесі болғандықтан оны басқан ардагер көмек орталығымен 
автоматты түрде байланысқа шығып, бұйымтайын айта алады. Жүйе тәулік 
бойы жұмыс істейтіндіктен, ардагерлер кез келген уақытта хабарласып, көмек 
алу мүмкіндігіне ие бола алады. Сонымен қатар, ардагерлер тек медициналық 
көмек қана емес, басқа да қажетті қызмет түрлерін ала алады, - дейді олар. 
Айта кетерлік маңызды жәйт, игілікті шара Республикалық ардагерлер 
ұйымдары Орталық кеңесі мен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл ауқат қорының 
өзара жасасқан Мемарандумы  негізінде жүзеге асырылуда.

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.

Ұлы Жеңіске – 70 жыл!
АРНАЙЫ ТЕЛЕФОН ТАБЫСТАЛДЫ

Аптаның алғашқы күні «Нұр Отан» пар-
тиясы Айыртау аудандық филиалының 
мәжіліс залында аудандық филиалының 
төрағасы, аудан әкімі Ағзам Тастеміровтің 
төрағалығымен партияның кезектен тыс 
ХХІV  конференциясы болып өтті.
Конференцияның күн тәртібінде «Нұр Отан» 

партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевты Қазақстан Республикасының 
Президенттігіне кандидат етіп ұсыну және «Нұр 
Отан» партиясы Солтүстік Қазақстан облыстық  
филиалының  кезектен тыс ХXII  конференциясы-
на делегаттар сайлау туралы мәселелер қаралды.
Аудандық партия филиалының төрағасы Ағзам 
Ахметжанұлы «Қазақстан халқы Ассамблеясы 
кеңесінің кезектен тыс Президент сайлауын өткізу 
туралы бастамасы Парламент депутаттары мен 
саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар, еңбек 
ұжымдары тарапынан қызу қолдау тапты. Баста-
маны айыртаулықтар да қызу қолдап, еліміздің 
ертеңін, біздің болашағымызды айқындайтын 
таңдау жасайтынымызға сенімдімін», – деді.
Жарыссөзге шыққан өзге де делегаттар 

Елбасының Жолдауы ел дамуының бағыт-
бағдарын айқындап берген жылдың ең маңызды 
құжаты екенін, бүгінде экономикалық және 
саяси тұрғыда қарқынды дамып келе жатқан 
Қазақстан Орталық Азияның көшбасшысы 
екенін атап айтып, бәрі де Нұрсұлтан Назарба-
евты Президенттікке кандидаттыққа ұсынуды 
бірауыздан қолдады.

Өз хабарымыз.

«Нұр Отан»: күнбе-күн
 КЕЗЕКТЕН ТЫС
КОНФЕРЕНЦИЯ
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Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
2015 жылғы 23 қаңтардағы № 21 қаулысы

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы
«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 

жылғы 1 наурыздағы Заңының 124-бабына  сәйкес, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:  

1. Қоса берілген «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
Ережесі бекітілсін.

1. Жалпы ережелер.
1. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-

тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі мал шаруашылығын және 
мемлекеттік аграрлық саясатты жүзеге асыру 
жөніндегі басқару салаларында басшылықты 
жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органы болып табылады.

 2. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің ведомстволары жоқ.

 3. «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз қызметін 
Қазақстан    Республикасының Конституциясына 
және заңдарына, Қазақстан Республикасының 
Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де 
нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы 
Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі ұйымдық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлға болып табылады, 
мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен 
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес қазынашылық органда-
рында шоттары болады.

5. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық 
қатынастарға өз атынан түседі және заңнамаға 
сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, 
мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6. «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің 
мәселелері бойынша заңнамада белгіленген 
тәртіппен мемлекеттік мекемесі басшысының 
бұйрықтарымен шешімдер қабылдайды.

7. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі құрылымы мен штат 
санының лимиті қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 
Қазақстан Республикасы, Солтүстік Қазақстан 
облысы, Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, 
Д. Сыздықов көшесі, 4, индекс  150100.

9. Мемлекеттік органның толық атауы 
мемлекеттік тілде:  «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі.Орыс тілінде: 
государственное учреждение «Отдел сель-
ского хозяйства Айыртауского района Северо-
Казахстанской области».

10. Осы Ереже «Солтүстік Қазақстан облы-
сы Айыртау ауданының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай 
құжаты болып табылады.

11. «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  қызметін 
қаржыландыру жергілікті бюджет есебінен 
жүзеге асырылады.

12. «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік 
субъектілерімен «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі функцияла-
ры болып табылатын міндеттерді орындау 
тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

13. Жұмыс тәртібі: «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бес күндік 
жұмыс аптасы орнатылады, жұмыс уақытының 
ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспайды, күніне- 
8 сағат (9.00-ден 18.00-ге дейін, үзіліс 13.00- ден 
14.00-ге дейін).

2. Мемлекеттік органның
 миссиясы, негізгі міндеттері, функцияла-

ры, құқықтары мен міндеттері
 14. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-

тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің миссиясы: ауыл 
шаруашылығы саласын дамытуды қолдау 
және жетілдіру.

15. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі қызметінің мәні Айыртау 
ауданы аумағында мемлекеттік бірыңғай 
аграрлық саясатты және мал шаруашылығын 
іске асыру.

16. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі қызметінің 
тиімділігін іске асыру.

17.  Мақсаттары:
1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

агроазық-түліктік бағдарламасын қаржылық 
қамтамасыз етуіне сәйкес Қазақстан Республи-
касы Үкіметімен берілген кредиттік ресурстары 
мен бюджеттік қаржыларды мақсатты пайдала-
нылуын және толық игерілуін бақылау;

2) ауыл шаруашылық өндірісін және қайта 
өндеуге жаңа техника және прогрессивті тех-
нологияларды енгізу;

3) ауданның барлық тауар өндірушілерін 
дамуы үшін ауыл шаруашылық нарығын 
реттеу механизімін құруға және қажетті 
экономикалық жағдайларды және оларды 
құқықтық қамтамасыз етуге жәрдемдесу.

18. Функциялары:
1) мемлекеттік аграрлық саясатты басқару 

облысын іске асыру;
2) ауыл шаруашылығын техникалық қайта 

жарақтандыруға қатысу;
3) ауыл шаруашылығындағы жергілікті 

және шетелдік жетістіктерді зерделеп оқу және 
насихаттау;

4) аудандық әлеуметтік-экономикалық даму, 
ауылдағы инвестициялық саясат пен әлеуметтік 
саланың бағдарламасын әзірлеуге қатысу;

5) экономикалық және статистикалық 
ақпаратты жинастыруды және талдауды жүзеге 
асырады, тұтынушылар сұранымын, өткізу 
нарығының жағдайын талдайды;

6) ауыл шаруашылық өнімдерін тұтынушылар 
мен өндірушілердің байланыстарын іске асыруға 
ықпал жасайды;

7) тракторларды және олардың база-
сында жасалған өздігінен жүретін шассилер 
мен механизмдерді, монтаждалған арнаулы 
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жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, 
олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылық, мелиорациялық және жол-
құрылысы машиналары мен механизмдерін, 
сондай-ақ өткізгіштігі жоғары арнайы машина-
ларды  мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін бере 
отырып, мемлекеттік тіркеуге және қайта тіркеу 
бойынша мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді;

8) тракторлар және олардың базасында 
жасалған өздігінен жүретін шассилер мен 
механизмдерге, монтаждалған арнаулы 
жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, 
олардың тіркемелері, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылық, мелиорациялық және жол-
құрылысы машиналары мен механизмдеріне, 
сондай-ақ  өткізгіштігі  жоғары  арнайы 
машиналарға жыл сайынғы мемлекеттік 
техникалық байқау жүргізу мемлекеттік қызмет 
түрін көрсетеді;

9) кепілдік тракторы және олардың ба-
засында жасалған өздігінен жүретін шас-
силер мен механизмдерге, монтаждалған 
арнаулы жабдығы бар тіркемелерді қоса 
алғанда, олардың тіркемелері, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылық, мелиорациялық 
және жол-құрылысы машиналары мен 
механизмдеріне, сондай-ақ өткізгіштігі жоғары 
арнайы машиналарға мемлекеттік тіркеу ту-
ралы куәліктерді беру және тіркеу жөнінде 
мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді;

10) тракторлар және олардың базасында 
жасалған өздігінен жүретін шассилер мен 
механизмдерді, монтаждалған арнаулы 
жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, 
олардың тіркемелері, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылық, мелиорациялық және жол-
құрылысы машиналары мен механизмдерін, 
сондай-ақ өткізгіштігі жоғары арнайы машина-
ларды сенімхат бойынша басқару куәлігі бар 
тұлғаларды тіркеу бойынша мемлекеттік қызмет 
түрін көрсетеді;

11) тракторлар және олардың базасында 
жасалған өздігінен жүретін шассилер мен 
механизмдерді, монтаждалған арнаулы 
жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, 
олардың тіркемелері, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылық, мелиорациялық және жол 
құрылысы машиналары мен механизмдерін, 
сондай-ақ өткізгіштігі жоғары арнайы машина-
ларды басқару куәлігін алуға емтихан қабылдау 
және куәлік беру бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетеді;

12) тракторлар және олардың базасында 
жасалған өздігінен жүретін шассилер мен 
механизмдерге, монтаждалған арнаулы 
жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, 
олардың тіркемелері, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылық, мелиорациялық және жол-
құрылысы машиналары мен механизмдеріне, 
сондай-ақ өткізгіштігі жоғары арнайы маши-
налар ауыртпалығы жоқтығы (болуы) туралы 
ақпараттар беру мемлекеттік қызмет түрін 
көрсетеді;

13) ауыл шаруашылық машиналар-
ды мемлекеттік тіркеу бойынша есептік 
мәліметтерді «АӨК салаларын басқарудың 
бірыңғай автоматтандырылған жүйесіне» 
(ББАЖ) енгізеді;

14)  заңнамамен көзделген жағдайларда ма-
шиналарды тіркеуден алуға шектеулер қояды;

15) жеке және заңды тұлғаларда ауыл 
шаруашылық техниканы тіркеудің болуы ту-
ралы құзырлы органдардың және иелерінің 
сұрауларына жауап береді;

16) көктемгі-егістік және астық жинау 
жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-
жағармай материалдарын сатып алу, ауыл 
шаруашылық техниканың болуы, қажеттілігіне 
мониторинг және талдау жүргізеді;

19. Құқығы және міндеттері:
1)  сотта талапкер және жауапкер болу;
2)  өзіне жүктелген міндеттерді орындау 

үшін мемлекеттік органдардан, мекемелерден, 
ұйымдардан және уәкілетті тұлғалардан қажетті 
ақпаратты сұрауға және алуға;

3) бекітілген тәртіпке сәйкес аудан бюджетіне 
салықтар және басқа да міндетті төлемдерді 
төлеу;

4) Қазақстан Республикасының заңдылық 
актілеріне сәйкес жауапты болу;

5) «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау аудынының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жолданған 
азаматтардың өтініштері орындалу мерзіміне 
және нәтижелеріне бақылау жүргізу;

6) «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау аудынының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің құзыретіне жататын 
мәселелер бойынша мемлекеттік органдар 
мен лауазым иелеріне кеңестік-әдістемелік, 
ақпараттық, ұйымдастырушылық-техникалық 
және өзге де көмек көрсету.

3. Мемлекеттік органның 
қызметін ұйымдастыру

20. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесімен басшылықты 
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің 
орындалуына және оның функцияларын жүзеге 
асыруға дербес жауапты болатын бірінші бас-
шы жүзеге   асырады.

21. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы 
Қазақстан Республикасының әрекет ететін 
заңнамасына сәйкес тағайындалады және 
қызметтен босатады.

22. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес қызметке тағайындалатын және 
қызметтен босатылатын орынбасары болады.
     23. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының 
өкілеттігі:

1)  «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің функция-
ларын ұйымдастырады және басқарады,  
уәкілетті органға тікелей бағынады (басқа 
заңнамалармен бекітілген жағдай-да) еркектер 
мен әйелдердің мүмкіндіктері мен құқықтарын 
бірдей мемлекеттік кепілдік ету туралы 
заңдылығының орындалуын және  мекемеге  

жүктелген міндеттерді орындау мақсатында 
жүзеге асырады және жеке жауапкершілік 
етеді;

2) «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің қызметіне байланысты 
мәселелерді бірыңғай бастама қағидасымен 
және Қазақстан Республикасы заңнамалары, 
осы Ереже бекіткен тәртіпте және өз құзыреті 
шегінде шешеді;

3) сенімхатсыз «Солтүстік Қазақстан облы-
сы Айыртау ауданының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің атынан әрекет 
етеді;

4)  барлық  ұйымдарда  «Солтүст ік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының ауыл 
шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
мүддесін қорғайды;

5) заңнамаларда бекіткен жағдайда мүлігіне 
билік ету;

6) «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің іссапарлар мен 
сынақ істері, қазақстандық және шетел оқу 
орталықтарында қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру бойынша тәртібі мен жоспарын 
бекітеді;

7) қолданыстағы заңнамаға  сәйкес 
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің құрылымын жасай-
ды және бекітеді;

8) өз құзереті шегінде жемқорлыққа қарсы 
күрес жүргізеді, нәтижелі қызметін жемқорлыққа 
байланысты құқықбұзушылықтырды бол-
дырмау жолымен жемқорлыққа қарсы 
заңнамалардың  талаптарын  орындау 
және кадрлық, бақылау, заңгерлік және 
басқа қызметтерді тарта отыра, оларда 
қарастырылған тәртіптік жазаларды қолданады, 
жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер бойынша жеке 
жауапкершілікке тартылады және «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының ауыл 
шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
мамандарының жемқорлыққа байланысты 
құқықбұзушылықтарына жауапты.

9) «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің бірінші басшы-
сы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмасты-
ратын тұлға орындайды.

24. Бірінші басшы өз орынбасарының 
өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
белгілейді.         

4. Мемлекеттік органның мүлкі
25. «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-

ыртау ауданының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің заңнамада 
көзделген  жағдайларда жедел басқару 
құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін. 
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің  мүлкі оған меншік иесі 
берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде 
сатып алынған мүлік  (ақшалай кірістерді коса 
алғанда) және Қазақстан Республикасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де 
көздер есебінен қалыптастырылады.

26. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің  бекітілген мүлік 
ауданның коммуналдық  меншігіне жатады.

27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, 
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің  өзіне бекітілген 
мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша 
өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған 
мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе 
оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Заңды тұлға және құрылтайшының 
арасындағы қарым қатынастар

28. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы 
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының әкімдігі болып табылады.

29. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі және «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының ауыл 
шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
құрылтайшысы және оның еңбек ұжымының 
арасындағы қарым-қатынастар Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына 
сәйкес болады.

30. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің әкімшілік мемлекеттік 
лауазымына құқылы азаматтар, заңнамалық 
тәртіппен белгіленген біліктілік талаптарына 
сәйкес ие болады.

31. Жұмысқа қабылдағанда жазбаша келісім-
шарт жасасады, бұл шартта екі жақтың құқығы 
мен міндеттері айтылады, қызметкердің еңбек 
ақы төлеу шарты қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес.

         32. «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі қызметкерлерінің еңбек 
ақы төлеу жүйесі Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен  белг іленген  тәрт іпте 
анықталады.

33. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі қызметкерлерінің 
лауазымдық жалақысы және еңбек ақысы 
мемлекеттік қызметтегі жұмыс өтілін есепке 
ала және мамандығы бойынша олардың 
біліктілігіне, функционалдық міндеттеріне 
сәйкес белгіленеді.

6. Мемлекеттік органды 
қайта ұйымдастыру және тарату

34. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесін қайта құру (бірігу, қосу, 
айыру, бөлу, қайта құру) және тарату Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге 
асады.

35.  Ережеге өзгертулер мен толықтырулар 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асы-
рылады.

36. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің құзырлығында 
ұйымдар, аумақтық органдар және мемлекеттік 
мекемелері жоқ.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап он 
күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ, аудан әкімі.                                                                     
Нормативтiк құқықтық кесiмдерді мемлекеттiк тiркеудің тiзiлiмiне 

2015 жылғы 13 ақпанда № 3105 тіркелген.

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы 
Заңының 124-бабына  сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:  

1. Қоса берілген «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ, аудан әкімі.                                                                     
Нормативтiк құқықтық кесiмдерді мемлекеттiк тiркеудің тiзiлiмiне 2015 жылғы 13 ақпанда 

№ 3106 тіркелген

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы  әкімдігінің
2015 жылғы 23 қаңтардағы № 22 қаулысы

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің

Ережесін бекіту туралы

  1. Жалпы ережелер
1. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 

ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі аудан аумағында ветеринария 
саласында басшылықты жүзеге асыратын 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органы болып табылады.

2. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің ведомствосы бар:

2.1) «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының ветеринарлық станция-
сы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

3. «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан 
Республикасының  Конституциясына 
және «Ветеринария туралы» Қазақстан 
Республикасының  2002 жылғы 10 шілдедегі 
Заңына ,  Қазақстан  Республикасының 
Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де 
нормативтік құқықтық актілерге, сондай - ақ 
осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі – мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру 
- құқықтық түріндегі заңды тұлға болып та-
былады, мемлекеттік тілде өз атауы бар 
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі 
бланкілері, сондай - ақ Қазақстан Республи-
касы заңнамасына сәйкес қазынашылық 
органдарында шоттары бар.

5. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі азаматтық - құқықтық қатынастарға 
өз атынан түседі және заңнамаға сәйкес осыған 
уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан 
азаматтық - құқықтық қатынастардың тарапы 
болуға құқығы бар.

6. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша 
заңнамада белгіленген тәртіппен басшысының 
бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасы 
заңнамасында көзделген басқа да актілермен 
ресімделетін шешімдерді қабылдайды.

7. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің құрылымы мен штаттық санының 
лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері:  
индексі 150100, Қазақстан Республикасы, 

Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, 
Саумалкөл ауылы, Д.Сыздықов көшесі, 4. 

9. Мемлекеттік тілде мемлекеттік органның 
толық атауы «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі.

Орыс тілінде: государаственное учреждение 
«Отдел ветеринарии Айыртауского района 
Северо-Казахстанской области». 

10. Осы Ереже «Солтүстік Қазақстан облы-
сы Айыртау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің құрылтайлық құжаты 
болып табылады.

11. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің қызметін қаржыландыру жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен жүзеге асыры-
лады.

12. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесіне кәсіпкерлік субъектілермен 
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің функциялары болып табылатын 
міндеттерді орындау тұрғысында шарттық 
қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер 
әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, 
онда осындай қызметтен алынған кірістер 
мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

13. Жұмыс тәртібі: «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының ветеринария 
бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бес күндік 
жұмыс аптасы белгіленеді, жұмыс уақытының 
ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспайды, күніне 
– 8 сағат (9.00 сағаттан 18.00 сағатқа дейін, 
үзіліс 13.00 сағаттан 14.00 сағатқа дейін).

2. Мемлекеттік органның
 миссиясы, негізгі міндеттері, 
функциялары, құқықтары мен 

міндеттері
14. «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-

ыртау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің миссиясы - Айыртау 
ауданы аумағында ветеринария саласындағы 
мемлекеттік  саясатты  дамытуға  және 
жетілдіруге жәрдемдесу болады.

15. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі қызметінің мәні - Айыртау ауда-
ны аумағында ветеринарлық-санитарлық 
салауаттылықты қамтамасыз ету болып 
табылады.  

16. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі қызметінің мақсаты - «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының ветери-
нария бөлімі» мемлекеттік мекемесі қызметінің 
тиімділігін арттыру болып табылады.  

17. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің міндеттері: 

жануарларды аурулардан қорғау және 
оларды емдеу;

адам мен жануарларға ортақ аурулардан 
халықтың денсаулығын қорғау;

ветеринарлық-санитарлық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету;

басқа мемлекеттерден жануарлардың 
жұқпалы және экзоотикалық ауруларының 
әкелінуінен және таратылуынан Қазақстан 
Республикасы аумағын қорғау;

ветеринариялық препараттардың, жемшөп 
пен жемшөп қоспаларының қауiпсiздiгi мен 
сапасын бақылау;

  Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы  әкімдігінің
2015 жылғы 23 қаңтардағы №  22  қаулысымен бекітілген                                                                                    
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жануарлар аурулары диагностикасының, 
оларға қарсы күрестің және ветеринарлық-
санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 
құралдары мен әдістерін әзірлеу және пай-
далану; 

жеке және заңды тұлғалар ветеринария 
саласындағы қызметті жүзеге асыруы кезінде 
қоршаған ортаны ластаудың алдын алу және 
оны жою;

ветеринария ғылымын дамыту, ветерина-
рия саласындағы мамандардың бiлiктiлiгiн 
арттыру;

ветеринария саласындағы заңнаманың 
сақталуына мемлекеттік ветеринарлық-
санитарлық бақылау.

18. Функциялары:
18.1)  «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 

ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің функциялары: 

облыстың жергiлiктi өкiлдi органына бекiту 
үшін жануарларды асырау қағидаларын, иттер 
мен мысықтарды асырау және серуендету 
қағидаларын, қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
аулау және жою қағидаларын, жануарларды 
асыраудың санитарлық аймақтарының шека-
раларын белгiлеу жөнiнде ұсыныстар енгізу;

қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды 
және жоюды ұйымдастыру;

ветеринарлық (ветеринарлық - санитарлық) 
талаптарға сәйкес мал қорымын (биотермиялық 
шұңқырларды) салуды ұйымдастыру және 
оларды күтіп ұстауды қамтамасыз ету;

мүдделі тұлғаларға өткізіліп жатқан 
ветеринарлық іс - шаралар туралы ақпарат 
беруді ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

ветеринария мәселелері бойынша халықтың 
арасында ағарту жұмыстарын ұйымдастыру 
және жүргізу;

жануарлар өсіруді, жануарларды, жану-
арлардан алынатын өнімдер мен шикізатты 
дайындауды (союды), сақтауды, қайта 
өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс 
объектілерін, сондай-ақ ветеринарлық пре-
параттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын 
өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарды 
пайдалануға қабылдайтын мемлекеттік комис-
сияларды ұйымдастыру;

 жануарлардың саулығы мен адамның 
денсаулығына қауіп төндіретін жануарлар-
ды, жануарлардан алынатын өнімдер мен 
шикізатты алып қоймай зиянсыздандыру (за-
рарсыздандыру) және қайта өңдеу

жануарлардың саулығы мен адамның 
денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай 
зиянсыздандырылған (зарарсыздандырылған) 
және қайта 

өңделген жануарлардың, жануарлардан 
алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын 
иелеріне өтеу;

аудан аумағында жануарлардың жұқпалы 
аурулары пайда болған жағдайда, тиісті 
аумақтың бас мемлекеттік ветеринарлық - 
санитарлық инспекторының ұсынуы бойынша 
карантинді немесе шектеу iс - шараларын 
белгілеу туралы шешімдер қабылдау жөнінде 
жергiлiктi өкiлдi органға ұсыныс енгізу; 

аудан аумағында жануарлардың жұқпалы 
ауруларының ошақтарын жою жөніндегі 
ветеринарлық іс - шаралар кешені жүргізілгеннен 
кейін тиісті аумақтың бас мемлекеттік 
ветеринарлық-санитарлық инспекторының 
ұсынуы бойынша шектеу іс - шараларын не-
месе карантинді тоқтату туралы шешімдер 
қабылдау жөнінде жергiлiктi өкiлдi органға 
ұсыныс енгізу; 

аудан  аумағында  жануарлардың 
энзоотиялық аурулары бойынша ветеринарлық 
іс - шаралар өткізуді ұйымдастыру;

Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекітетін тізбе бойынша жануарлардың  аса  
қауіпті  ауруларының алдын алу бойынша 
ветеринарлық

іс - шаралар өткізуді ұйымдастыру;
ауыл  шаруашылығы  жануарларын 

бірдейлендіру, ауыл шаруашылығы жануар-
ларын    бірдейлендіру   жөніндегі    дерекқорды    
жүргізу   бойынша       іс - шаралар өткізуді 
ұйымдастыру; 

ауыл шаруашылығы жануарларының 
жеке нөмірлеріне қажеттілікті айқындау және  
Солтүстік Қазақстан облысы ветеринария 
басқармасына ақпарат беру; 

ветеринарлық есеп пен есеп-қисапты жинау, 
талдау  және ауданның жергілікті атқару органы 
мен Солтүстік Қазақстан облысы ветеринария 
басқармасына ұсыну;

жануарлардың жұқпалы және жұқпалы 
емес ауруларының алдын алу, ветеринарлық 
іс-шаралар бойынша ауданның жергілікті 
атқарушы органына ұсыныстар енгізу;

жергілікті бюджет есебінен орындалатын 
алдын алу және диагностика, жануарлардың 
энзоотиялық ауруларының тізбесі бойын-
ша ауданның жергілікті атқарушы органына 
ұсыныстар енгізу;

ветеринарлық препараттардың респуб-
ликалық қорынан басқа бюджет қаражаты 
есебінен алынған ветеринарлық препараттардың 
сақталуын ұйымдастыру;

сәйкес әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында 
ветеринарлық-санитарлық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету бойынша ветеринарлық іс-
шаралар туралы ауданның жергілікті атқару 
органына ұсыныстар енгізу;

ауру жануарларды санитарлық союды 
ұйымдастыру; 

Қазақстан Республикасының заңнамаларымен 
жергілікті атқарушы органдарға жүктелген 
жергілікті мемлекеттік басқару мүддесіндегі 
басқа да міндеттерді орындау;

мемлекеттік  ветеринарлық-санитарлық 
бақылау және қадағалау нысандарына  
ветеринарлық-санитарлық қорытынды беру 
құқығы  бар мемлекетік ветеринарлық дәрігерлер 
тізімін бекіту;

аудан шегінде жеке және заңды тұлғалармен 
Қазақстан Республикасының ветеринария 
саласындағы заңнаманы сақтауына мемлекеттік 
ветеринарлық-санитарлық бақылауды және 
қадағалауды ұйымдастыру және жүзеге асыру; 

Жалғасы 4-бетте.
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Жалғасы. Басы 3-бетте.
эпизоотия ошақтары пайда болған жағдайда 

оларды тексеруді жүргізу;
эпизоотологиялық тексеру актісін беру;
Қазақстан Республикасының ветеринария 

саласындағы заңнамасы талаптарының 
сақталуы  тұрғысынан  мемлекетт і к 
ветеринарлық-санитарлық бақылауды және 
қадағалауды жүзеге асыру:

ішкі сауда нысандарында; 
жануарлар өсіруді, жануарларды, жану-

арлардан алынатын өнімдер мен шикізатты 
дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді 
және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс нысанда-
рында, сондай-ақ ветеринарлық препараттар-
ды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, 
сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарында 
(экспортты және импорттын қоспағанда);

ветеринариялық препараттар өндіруді 
қоспағанда, ветеринария саласындағы 
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын 
тұлғаларда;

экспортты (импортты) және транзитті 
қоспағанда, аудан шегінде орны ауысты-
рылатын (тасымалданатын) нысандарды 
тасымалдау (орнын ауыстыру), тиеу, түсіру 
кезінде;

экспортты (импортты) және транзитті 
қоспағанда, жануарлар  ауруларының 
қоздырушыларын тарататын факторлар болуы 
мүмкін көлік құралдарының барлық түрлерінде, 
ыдыстың, буып-түю материалдарының барлық 
түрлерінде;

тасымалдау (орнын ауыстыру) маршрутта-
ры өтетін, мал айдалатын жолдарда, марш-
руттарда, мал жайылымдары мен суаттардың 
аумақтарында;

экспортты (импортты) және транзитті 
қоспағанда, орны ауыстырылатын (тасымал-
данатын) нысандарды өсіретін, сақтайтын, 
қайта өңдейтін, өткізетін немесе пайдаланатын 
жеке және заңды тұлғалардың аумақтарында, 
өндірістік үй-жайларында және қызметінде;

мал  қорымдарын  (биотермиялық 
шұңқырларды), орны ауыстырылатын (та-
сымалданатын) нысандарды күтіп-ұстауға, 
өсіруге, пайдалануға, өндіруге, дайындауға 
(союға), сақтауға, қайта өңдеу мен өткізуге 
байланысты мемлекеттік ветеринарлық-
санитарлық бақылау және қадағалау нысан-
дарын орналастыру, салу, қалпына келтіру 
және пайдалануға беру кезінде, сондай-
ақ оларды тасымалдау (орнын ауыстыру) 
кезінде зоогигиеналық және ветеринарлық 
(ветеринарлық-санитарлық) талаптардың 
сақталуына мемле-кеттік ветеринарлық-
санитарлық бақылауды және қадағалауды 
жүзеге асыру; 

жеке және заңды тұлғаларға қатысты 
мемлекеттік ветеринарлық-санитарлық 
бақылау және қадағалау актісін жасау;

биологиялық материалдан сынаманы 
іріктеу және уәкілетті органмен бекітілген 
тізбе бойынша жануарлардың  аса қауіпті 
ауруларын, сондай-ақ жануарлардың басқа 
ауруларын, диогностикадан өткізу үшін 

ветеринарлық алдын алу іс-шараларын 
өткізуді ұйымдастыру; 

уәкілетті органмен бекітілген тізбеге 
енгізілген жануарлардың аса қауіпті 
ауруларының  ошағын жою;

уәкілетті органмен бекітелген тізбеге 
енгізілген жануарлардың  энзоотикалық 
және аса қауіпті ауруларын диагности-
калау.

18.2) «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының ветеринарлық стан-
циясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
функциялары:

жануарлардың аса қауіпті, жұқпалы 
емес және энзоотиялық ауруларына қарсы 
ветеринарлық іс-шаралар жүргізу;

ауыл шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіруді жүргізу;

ауыл шаруашылығы жануарларын 
қолдан ұрықтандыру бойынша қызметтер 
көрсету;

жануарлардың  аса  қауіпті  және 
энзоотиялық  ауруларына  қарсы 
ветеринарлық препараттарды тасымал-
дау (жеткізу), сақтау, сондай-ақ ауыл 
шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді 
жүргізуге арналған бұйымдар (құралдар) 
және атрибуттарды тасымалдау (жеткізу) 
бойынша қызметтер көрсету;

құрылысын сәйкес әкімшілік-аумақтық 
бірліктердің жергілікті атқарушы орган-
дары ұйымдастырған мал қорымдарын 
(биотермиялық шұңқырларды), сою 
алаңдарын күтіп-ұстау;

 қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау 
және жою;

ауылдық округтерде ветеринарлық 
пунктерді құру;

ветеринарлық есеп пен есеп-қисапты 
жүргізу және ұсыну;

ветеринарлық анықтама беру;
ауыл шаруашылығы жануарларын 

бірдейлендіру бойынша дерекқорды жүргізу  
және одан үзінді көшірме беру; 

биологилық материал сынамасын іріктеу 
және оларды ветеринарлық зертханаға 
әкелу;

ауырған жануарларды санитарлық союға 
тасымалдау бойынша қызмет көрсету;

Қазақстан Республикасының тиым 
салынбаған заңнамасына сәйкес ветери-
нария саласындағы  өзге де  қызметтер.

19. Құқықтары мен міндеттері: 
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-

тау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі құқықты:

өзіне жүктелген міндеттерді жүзеге 
асыру үшін ветеринария саласындағы 
уәкілетті мемлекеттік органнан және өзге 
ұйымдардан қажетті ақпаратты сұратуға 
және алуға;

белгіленген ветеринарлық-санитарлық 
ережелер және  нормативтарды бұзған 
жағдайларда заңнамамен белгіленген 

тәртіпте , ветеринария саласындағы 
кәсіпкерлік қызмет атқаратын жеке және 
заңды  тұлғалардың  лицензияларын 
қайтарып алуына бастамашылық етуге;

белгіленген тәртіпте эпизоотияға қарсы 
төтенше комиссиялар құру туралы ұсыныс 
енгізуге;

ветеринария саласында  Қазақстан 
Республикасы заңнамасымен белгіленген 
тәртіпте (қызметтік куәлік ұсыну арқылы) 
кедергісіз баруға, сондай-ақ  ветеринария 
саласындағы жеке және заңды тұлғалардың 
қызметі туралы ақпарат алуға;

зерттеу жүргізу мерзімі туралы мүдделі 
тұлғаларды хабарландырумен диагностика 
немесе ветеринарлық-санитарлық сарапта-
ма үшін мемлекеттік 

ветеринарлық-санитарлық бақылау 
және қадағалау нысандарының іріктеуін 
жүргізуге;

мемлекеттік ветеринарлық-санитарлық 
бақылау және қадағалау жүргізуге;

ветеринариялық құжаттар беруге;
Қазақстан Республикасы заңнамасымен 

берілген  өкілеттік  шегінде  актілер 
шығаруға;

ветеринарлық-санитарлық жайлы аумақ-
тарда, сондай-ақ жайсыз пунктерде орын 
ауыстыратын (тасымалданатын), адам мен 
жануарлардың саулығына қауіп төндіретін 
нысандар анықталғанда, Қазақстан Ре-
спубликасы заңнамасымен белгіленген 
тәртіпте алуға және жоюға, оларды зиянсыз-
дандыруды (зарарсыздандыруды) немесе 
өңдеуді ұйымдастыруға қатысуға, сондай-ақ 
көрсетілген фактілер бойынша денсаулық 
сақтау саласының уәкілетті  мемлекеттік 
органына хабарлауға;

ветеринария саласында Қазақстан Ре-
спубликасы заңнамасын бұзушылық болған 
жағдайда сотқа қуыным беруге.

3. Мемлекеттік органның
 қызметін ұйымдастыру

   20. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің басшылығын «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының ве-
теринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне 
жүктелген міндеттердің орындалуына және 
оның функцияларын жүзеге асыруға дербес 
жауапты болатын бірінші басшы жүзеге 
асырады.

21. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің бірінші басшысы қолданыстағы 
Қазақстан Республикасы заңнамасына 
сәйкес лауазымға тағайындалады және лауа-
зымнан босатылады («Солтүстік Қазақстан 
облысының ветеринария басқармасы» 
мемлекеттік мекемесімен келісім бойынша).

22. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің  бірінші басшысының өкілеттігі: 

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің жұмысын ұйымдастырады 
және басқарады, тікелей уәкілетті органға 
(заңнамамен  белгіленген жағдайлардан 
басқа) бағынады, ерлер мен әйелдердің 
тең мүмкіндіктері және тең құқықтарының 
мемлекеттік кепілі туралы заңдылықтың 
сақталуын қамтамасыз етеді;

өз  орынбасарының  өкілеттіктерін 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді;
Қазақстан Республикасы заңнамасымен 

және осы Ережемен белгіленген құзіретіне 
сәйкес «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі қызметі мәселелерін 
дербес шешеді және дара басшылық 
қағидаттарымен іс-әрекет жасайды;

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі атынан сенімхатсыз іс-әрекет 
жасайды;

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі мүдделерін ұсынады;

заңнамамен белгіленген жағдайлар мен 
шектерде мүлікке билік етеді;

«Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің іс сапарлар, 
қызметкерлерді қазақстандық және шетелдік 
оқу орталықтарында және қызметкерлердің 
біліктілігін жоғарлатудың басқа да түрлерінде 
оқыту бойынша жұмыс жоспары мен тәртібін 
бекітеді;

Қолданыстағы  заңнамаға  сәйкес 
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің құрамын әзірлейді және 
бекітеді;

өз құзіреті шегінде сыбайлас жемқорлықпен 
күреседі, сыбайлас жемқорлықпен байла-
нысты құқық бұзушылықтың жолын кесу 
арқылы  «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің тиімді қызметін 
қамтамасыз етеді, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнама талаптарын орындайды 
және кадрлық, бақылау, заңдық және басқа 
қызметтерді тарта отырып, заңнамада 
көзделген тәртіптік шараларды қолданады, 
бөлім қызметкерлерімен жасалған сыбай-
лас жемқорлық құқық бұзушылықтар және  
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
бойынша жеке жауапты.

23. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің бірінші басшысы болмаған 
кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға 
орындайды.

4. Мемлекеттік органның мүлкі
24. «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-

ыртау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің заңнамамен 
көзделген жағдайларда шұғыл басқару 
құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін. 
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің мүлкі негізгі және  айналымдық 
қаражаттан,  сондай-ақ ,  өз  қызметі 
нәтижесінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен тыйым салынбаған басқа 
көздерден сатып алынған басқа мүліктен 
(ақшалай табысты қоса алғанда) құралған, 
құрылтайшымен табысталған мүлік есебінен 
қалыптастырылады.

25. «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік 
аудандық коммуналдық меншікке жатады.

26. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, 
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 

ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі өзіне бекітілген мүлікті және 
қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген 
қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз 
бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

       5. Заңды тұлға және 
құрылтайшының арасындағы 

қарым-қатынас
27. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 

ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің құрылтайшысы Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының әкімдігі болып 
табылады.

28. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі мен «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы және 
оның жұмыс ұжымы арасындағы қарым-қатынас 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес болады.

29. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің әкімшілік мемлекеттік лауазымына 
орналасу құқығына заңнамамен белгіленген 
біліктілік талаптарына сәйкес азаматтар ие 
болады.

30. Жұмысқа қабылдау кезінде қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес қызметкерлердің еңбек 
ақысын төлеу жағдайлары, тараптардың 
құқықтары мен міндеттеріескерілген жазбаша 
шарт жасалады.

31. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі қызметкерлері еңбегіне ақы төлеу 
жүйесі Қазақстан Республикасы заңнамасымен 
белгіленген тәртіпте анықталады.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі қызметкерлерінің жалақысы мен 
лауазымдық айлықақысы олардың біліктілігіне, 
функционалдық міндеттеріне сәйкес мамандығы 
бойынша және мемлекеттік қызметтегі еңбек 
өтілін есепке ала отырып белгіленеді.

32. Құрылтайшының орналасқан орны: 
индексі 150100, Қазақстан Республикасы, 
Солтүстік Қазақстан  облысы, Айыртау ауданы, 
Саумалкөл ауылы, Ш.Уәлиханов көшесі, 44.

6. Мемлекеттік органды 
қайта ұйымдастыру және тарату

33. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесін қайта ұйымдастыру (бірігу, қосу, 
айыру, бөлу, 

қайта құру) және тарату Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге 
асырылады. 

Ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізу 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізіледі. 

7. «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының ветеринария 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
жүргізуінде болатын ұйымдардың 

тізімі
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 

ауданының вете-ринарлық станциясы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық 
мемлекеттік мекеме: Қазақстан Республикасы, 
Солтүстік Қазақстан  облысы, Айыртау ауданы, 
Саумалкөл ауылы, Ақан Сері көшесі, 119.

Айыртау аудандық сайлау 
комиссиясының хабарламасы: 

2015 жылдың 28 ақпанда аудандық сайлау комиссиясының отырысы болып өтті. Отыры-
ста Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 25 ақпандағы №1018 Жарлығымен 
2015 жылдың 26 сәуіріне тағайындалған Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен 
тыс сайлауын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі жұмыс жоспары және негізгі іс-шаралардың 
күнтізбелік жоспары қаралып бекітілді.

Аудандық сайлау комиссиясы.

2015 жылғы 26 сәуірге тағайындалған
Қазақстан Республикасы Президентінің 
кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу 

жөніндегі негізгі іс-шаралардың
күнтізбелік жоспары

1 .Қазақстан  Республикасының 
Президенттігіне кандидаттарды  ұсыну. 
Р е с п у б л и к а л ы қ  қ о ғ а м д ы қ 

бірлестіктердің жоғары органдары және 
азаматтар өзін-өзі ұсыну жолымен.
Сайлау тағайындалған күннен кейінгі 

күні – 2015 жылғы  26 ақпаннан баста-
лады және 2015 жылғы 15 наурызда  
аяқталады.

                                            (55-б. 1-т.)
2 .Қазақстан  Республикасының 

Президенттігіне кандидаттың Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 33-
бабы 2, 3-тармақтарында, 41-бабы  
2 - тарма ғында  және  «Қазақс тан 
Республикасындағы  сайлау  тура -
лы» Қазақстан  Республикасының 
Конституциялық заңында қойылатын 
талаптарға сәйкестігін анықтау.
Орталық сайлау комиссиясы.
Азаматтың өз iн-өз i ұсыну туралы 

өтiнiшiн немесе республикалық қоғамдық 
бірлестіктің жоғары органы отырысының  
кандидатты ұсыну туралы хаттамасынан 
үзiндiні оның дауысқа түсуге келiсiмі ту-
ралы өтiнiшiмен қоса тапсырған кезден 
бастап бес күннің ішінде.

                                             (54-б.)
3. Бұқаралық ақпарат құралдарында 

сайлау учаскелерінің шекараларын және 
учаскелік сайлау комиссияларының 
құрамын жариялау.
Айыртау ауданының әкімі. 
Аудандық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейiн жеті 

күннен кешіктірмей - 2015 ж. 4 наурыздан 
кешіктірмей.

                                       (17-б. 2-т., 23-б.)
4. Бұқаралық ақпарат құралдарында 

аумақтық сайлау комиссияларының 
құрамын жариялау. 
Солтүстік-Қазақстан облыстық сайлау 

комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейiн он 

күннен кешіктірмей – 2015 ж. 7 наурыздан 
кешіктірмей.

                                                (13-б. 4-т.)
5. Тиісті әкім қол қойған, әрбір  сай-

лау учаскесі бойынша сайлаушылардың 
тізімдерін акт бойынша тиісті сайлау комис-
сиясына тапсыру.
Айыртау ауданының әкімі.
Дауыс беру басталардан жиырма күн 

бұрын – 2015 ж.  5 сәуір.  
                                       (24-б. 5-т.)
6. Қазақстан Республикасының 

Президенттігіне кандидаттардың сенім 
білдірген адамдарын тіркеу және 
әрқайсысына тиісті куәлік беру.
Аудандық сайлау  комиссиясы.
Сенім  білдірілген  адамдардың 

тізімдері тіркеу үшін берілген сәттен 
бастап.

                         (14-б. 2-1) т.)
7.  Қол қою парақтарын беру.
Орталық сайлау комиссиясы.     
К а н д и д а т т ы ң  Қ а з а қ с т а н 

Республикасының Конституциясында 
және «Қазақстан Республикасындағы 
с а й л а у  т у р а л ы »  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының Конституциялық 
заңында  блг іленген  талаптарға 
сәйкестігі тексерілгеннен кейін бес 
күн мерзімнен кешіктірмей.

                                      (56-б. 3-т.)
8. Тиісті телерадиохабарларды 

тарату ұйымының, мерзімді баспасөз 
басылымы редакциясының тіркелген 
Қа з а қ с т а н  Ре с п у б л и к а сының 
Президенттігіне кандидаттарға эфир-
ден  және  баспасөз  бетінен  орын 
беру төлемінің мөлшері, шарттары 
мен  тәртібі  туралы  мәліметтерді 
хабарлауы  және  жариялауы  әрі 
оларды Орталық сайлау комиссия-
сына беруі.   
  Қазақстан Республикасы  Инве-
стициялар және даму министрлігі.
    Бұқаралық ақпарат құралдары.
Сайлаудың тағайындалғаны туралы 

шешім ресми жарияланғаннан кейін 
оныншы күннен кешіктірмей – 2015 
жылғы 7 наурыздан кешіктірмей.

                                   (28-б. 3-т.)
9. Қазақстан Республикасының 

Президенттігіне кандидатты қолдап 
қойылған қолдардың растығын паспорт 
қызметінің қызметкерлерін қатыстыра 
отырып тексеру және Орталық сайлау 
комиссиясына жіберілетін тиісті хатта-
маны ресімдеу.
Солтүстік Қазақстан облыстық сай-

лау комиссиясы. 
Қазақстан Республикасы Ішкі  істер 

министрлігінің аумақтық органдары.
Қол қою парақтары тапсырылған 

күннен  бастап  он  күн  мерзімнің 
ішінде.

                                             (56-б. 7-т.)
10. Тұрғылықты жері бойынша салық 

органдарына 2015 жылғы 1 ақпандағы 
жағдай бойынша табысы мен мүлкі ту-
ралы декларация тапсыру. 
Кандидат пен оның жұбайы (зайы-

бы). 
Кандидат тіркелгенге дейін. 

                                   (59-б. 2-т.) 
11. Қазақстан Республикасының 

Президенттігіне кандидаттарды тіркеу.
Орталық сайлау комиссиясы.
Кандидаттар  барлық  қажетт і 

құжаттарды тапсырғаннан кейін ба-
сталады және 2015 ж. 25 наурызда 
аяқталады.

                              (59-б. 4-т., 6-т. 2) т.)
12.  Қазақстан Республикасының 

Президенттігіне кандидаттардың сайлау 
қорларын тіркеу. 
Орталық сайлау комиссиясы.
Қазақстан  Республикасының 

Президенттігіне кандидат, оның сенім 
білдірген адамы өтініш жасаған сәттен 
бастап бір жұмыс күні ішінде.

                                          (34-б. 2-т.)
13. Қазақстан Республикасының 

Президенттігіне кандидаттардың сайлау 
қорларының арнаулы уақытша шотта-
рын ашу. 
Орталық сайлау комиссиясы.
Кандидат тіркелгеннен кейін.
                                             (34-б. 6-т.)
14.  Қазақстан Республикасының 

Президенттігіне кандидаттарды тіркеу 
туралы хабарды бұқаралық ақпарат 
құралдарында  жариялау.
Орталық сайлау комиссиясы.
Кандидаттар тіркелгеннен кейінгі 

жетінші күннен кешіктірмей.                                                                   
                                   (59-б. 7-т. 1) т.)
 15. Кандидат пен оның жұбайы (за-

йыбы) жариялаған табысы және мүлкі 
туралы мәліметтердің дұрыстығын 
тексеру.
Салық қызметі органдары. 
Кандидат тіркелген күннен кейін он 

бес күннің ішінде. 
                                  (59-б. 2-т.)
16. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу.
 Тіркеу мерзімі аяқталған кезден ба-

сталады және сайлау болатын күннің 
алдындағы күні жергілікті уақыт бойынша  
нөл сағатта аяқталады (2015 жылғы 26 
наурызда басталады және 2015 жылғы 
24 сәуірде сағат 24-те аяқталады).

                                          (27-б. 2-т.)
 17. Үгіттік баспа материалдарын 

орналастыру үшін орындар белгілеу 
және оларды стендтермен, тақталармен, 
тұғырлықтармен жарақтандыру. 

 Айыртау ауданының әкімі 
Аудандық сайлау комиссиясы.
2015 жылғы 26 ақпанда бастала-

ды және 2015 жылғы 25 наурызда 
аяқталады.

                                       (28-б. 6-т.)
18. Бөлінген үй-жайда кандидаттардың 

сайлаушылармен  кездесулерін ің 
кестесін жасау және оны бұқаралық 
ақпарат құралдарында жариялау.
Кандидаттарға сайлаушылармен 

кездесулері үшін үй-жайлар беру.
Жергілікті атқарушы органдар мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдары. 
Аумақтық сайлау комиссиялары.
Сайлау алдындағы үгітке дайындық 

барысында және сайлау алдындағы 
үгітті жүргізу кезеңінде.

                                           (28-б. 4-т.)
19. Шет мемлекеттер мен халықаралық 

ұйымдардың байқаушыларын аккредит-
теу.

 Орталық  сайлау  комиссиясы 
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 
министрлігінің  ұсынуы бойынша. 
Ұсыным келіп түскен сәттен басталып, 

дауыс беретін күнге бес күн қалғанда – 
2015 ж. 20 сәуірде аяқталады.

                                       (20-2-б. 2-т.)                                                                       
20.  Дауыс беру уақыты  мен орны ту-

ралы сайлаушыларды хабардар ету. 
 Учаскелік сайлау комиссиялары.
Дауыс беру өткізілетін күнге он  күн 

қалғанда – 2015 жылғы 15 сәуірден 
кешіктірмей.

                                      (38-б. 2-т.)
21.   Сайлаушылардың тізімдерін та-

нысу үшін сайлаушыларға ұсыну.
Учаскелік сайлау комиссиялары.
Дауыс беретін күнге он бес күн 

қалғанда – 2015 жылғы 10 сәуірден 
кешіктірмей.

                                (26-б. 1-т.)
22. Жекелеген сайлау учаскелерінде, 

қажет болған жағдайда, дауыс беруді 
бастау мен аяқтаудың өзге уақытын 
белгілеу және ол туралы шешімді 
сайлаушыларға жеткізу.
Аудандық сайлау комиссиясы. 
                                              (38-б. 1-т.)
23.  Сайлау бюллетеньдерін учаскелік 

сайлау комиссияларына жеткізу.
Аудандық сайлау комиссиясы.
Сайлауға кемінде бiр күн қалғанда – 

2015 жылғы 24 сәуірден кешіктірмей.
                                              (37-б. 3-т.)
24.  Дауыс беруге арналған сайлау 

учаскелерін ашу және тиісті хаттаманы 
жасау.
Учаскелік сайлау комиссиялары.
Дауыс беру басталардан бір сағат 

бұрын.
 (2015 жылғы 26 сәуірде жергілікті 

уақыт бойынша 06-00 сағатта)
                                            (40-б. 1-т.)
25.   Дауыс беруді өткізу.
Учаскелік сайлау комиссиялары.
Сайлау күні, 2015 жылғы 26 сәуірде, 

егер дауыс берудің өзге уақыты 
белгіленбесе, жергілікті уақыт бойын-
ша 07-00-ден 20-00 сағатқа дейін.

                                             (38-б. 1-т.)
26.  Дауыстарды санау және дауыс 

беру нәтижелері туралы хаттаманы 
жасау. 
Учаскелік сайлау комиссиялары.
2015 жылғы 26 сәуірде, егер дау-

ыс беру уақыты өзгермесе,  жергілікті 
уақыт бойынша жиырма сағатта 
басталады және дауыстарды санау 
басталғаннан кейін он екі сағаттан 
асырмай жүргізіледі.

                                                (43-б.)
2 7 .  Хаттаманың  көш ірмес і н 

жалпыжұрттың танысуы үшін сай-

лау учаскесінің үй-жайындағы арнайы 
белгіленген орынға ілу.
Учаскелік сайлау комиссиялары.
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – 

дереу.
                                             (43-б. 8-т.)
28. Сайлау учаскесінде дауыс беру 

нәтижелері туралы хаттаманы тиісті 
аудандық, қалалық, қаладағы аудандық 
сайлау комиссияларына тапсыру. 
Учаскелік сайлау комиссиялары.
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – 

дереу.                    
                         (18-б. 8) т., 43-б.)  

29. Аудандық, қалалық, қаладағы 
аудандық сайлау комиссияларының дау-
ыстарды санау нәтижелері туралы хатта-
маларды Солтүстік Қазақстан облыстық 
сайлау комиссиясына тапсыруы. 
Аудандық сайлау комиссиясы.
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – 

дереу.
                                          (62-б. 1-т.) 
30.  Облыстық ,  Астана ,  Алматы 

қалалық сайлау комиссияларының дауы-
старды санау нәтижелері туралы хатта-
маларды Орталық сайлау комиссиясына 
тапсыруы.
Облыстық ,  Астана  және  Алматы 

қалалық сайлау комиссиялары.
Хаттама жасалған күннен бастап екі 

күннен аспайтын мерзім  ішінде – 2015 
ж. 28 сәуірден кешіктірмей жолдана-
ды.

                                         (62-б. 1-т.)
31.  Қазақстан Республикасы Президенті 

сайлауының қорытындыларын анықтау. 
Орталық сайлау комиссиясы.
Сайлау өткізілгеннен кейін жеті күн 

мерзімнен кешіктірмей – 2015 ж. 3 ма-
мырдан кешіктірмей.

  (12-б. 10) т., 44-б. 1-т., 3-т., 65-б. 1-т.)
3 2 .  С а й л а н ғ а н  Қ а з а қ с т а н 

Республикасының Президентін тіркеу. 
Орталық сайлау комиссиясы.
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті 

күн мерзім ішінде – 2015 ж. 3 мамырдан 
кешіктірмей.

                               45-б., 66-б. 1-т.)
33. Қазақстан  Республикасының 

Президентін сайлау қорытындылары 
туралы  хабарды бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау.
Орталық сайлау комиссиясы.
Сайлау өткізілген күннен бастап он 

күннен кешіктірмей –
2015 ж. 6 мамырдан кешіктірмей.
         (12-б. 10) т., 44-б. 4-т. 1) т.)
3 4 .  К а н д и д а т т а р дың  с а й л а у 

қорларына  түскен  ақшаның  жалпы 
сомасы  және  оның  көздері  туралы 
мәліметтерді  бұқаралық  ақпарат 
құралдарында жариялау.
Орталық сайлау комиссиясы.
С а й л а у  қ о р ы т ы н д ы л а р ы  

жарияланғаннан  кей ін  он  күннен 
кешіктірмей – 2015 ж. 16 мамырдан 
кешіктірмей.

                                     (34-б. 4-т.)
Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың 

мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының  нормаларына 
сілтемелер берілді.
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«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 17-бабының 2-тармағына, 23-бабының 
5 –тармақтарына сәйкес, Айыртау аудандық сайлау комиссиясы учаскелік сайлау комиссиялардың құрамын, олардың орнын, сонымен қатар 
сайлау учаскелерінің шекараларын хабарлайды:
Сайлау 
учаске-
лерінің
 нөмірі

Орталығы учаскелік 
комиссияларының орналасу

 орындары

Сайлау учаскелерінің 
шекарасы

Учаскелік сайлау комиссияларының құрамы

1 СҚО, Айыртау ауданы, Айыртау 
ауылы, орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Айыртау а. «Шалқар Су» Төрайым - Корнилова Наталия Сергеевна, 
төрайымның орынбасары - Коровин Александр Иванович, 
хатшы - Максимова Александра  Андреевна, 
комиссия мүшелері - Авраменко Наталья Николаевна, Баярисов Кұмар Мұхаметжанұлы, Палатченко Свет-
лана Николаевна, Филипьева  Татьяна Федоровна

2 СҚО, Айыртау ауданы, Ор-
ловка а., бастауыш  мектептің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Орловка а.  Қопа а. Төрайым - Абрамова Галина Юрьевна, төрайымның орынбасары – Кучер Галина Владимировна,  хатшы-
сы – Юмакулова Сания Мағзұмқызы, комиссия мүшелері - Белоусов Петр Иванович, Дьяконов Василий 
Иванович, Кұсайынов Серкебай Сүйіндікұлы, Соломатина Татьяна Ивановна

3 СҚО, Айыртау ауданы, 
Саумалкөл а., аудандық орталық 
ауруханасының ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, Айыртау орталық 
аудандық ауруханасының ғимараты, телефон 8715(33)20035 
(келісім бойынша); сайлау учаскесінің шекарасы: Саумалкөл 
ауылы, Молодежная, Дружба, Совхоз, Центральная, Бере-
зовая,  Хаиров көшелері, үйлердің нөмірлері 1, 2, 1а, 2а, 3, 4, 
Тенистая, Светлая, «Бәйтерек» МКР.

Төрайым – Жанғабұлова Күлзиян Серікбайқызы, төрайымның орынбасары – Шаймерденов Ардақ 
Бекетұлы, хатшы – Тұралинова Сәуле Шәріпқызы, комиссия мүшелері  - Долганюк Надежда Григорьевна,   
Есболов Сағындық  Ахметұлы, Қарабекова Айгүл Акылқызы,  Куценко Александр Анатольевич

4 СҚО, Айыртау ауданы, Вос-
кресеновка а., негізгі мектептің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Воскресеновка ауылы
Төраға - Венгловский Франц Иванович, төрағаның орынбасары – Темірбекова Айтжамал Айтжанқызы, хат-
шы – Иванова Алла Алексеевна,  комиссия мүшелері – Недоростков Виктор Николаевич, Орлова Галина 
Петровна, Садықова Сағыныш Әуелбекқызы,  Шелестова Ольга Александровна   

5 СҚО, Айыртау ауданы
Красногорка а., Айыр-
тау психоневрологиялық 
интернатының ғимараты 

СҚО, Айыртау ауданы, Айыртау психоневрологиялық ин-
тернаты, Красногорка ауылы, Айыртау психоневрологиялық 
интернаты, Галицино ауылы

Төрайым - Грибановская Пелагея Павловна, төрайымның орынбасары - Әлімжанова Замзагүл 
Ибрайымқызы, хатшы – Кипаренко Ирина Александровна, комиссия мүшелері – Әлімжанова Алма 
Шаймергенқызы, Воронов Виктор Сергеевич, Петрова Таисия Петровна, Полицина Ләззат Мәлікқызы

6 СҚО, Айыртау ауданы, Айыртау 
а., «Көкшетау» ұлттық табиғи 
паркі  ММ-нің Айыртау филиалы

СҚО, Айыртау ауданы, Айыртауское ауылы, Кругловка 
ауылы

Төрайым - Потибенко Галина Васильевна,  төрайымның орынбасары - Никонов Владимир Петрович, 
хатшы – Ешова Гүлмира Есенғалиқызы, комиссия мүшелері - Асқаров Ардақ Хайроллаұлы, Ержігітов 
Жангелді Ибрагимұлы, Кирибеев Павел Геннадьевич,  Қошанов Ералы Жәкенұлы

7 СҚО, Айыртау ауданы, Елецкое 
а.,  орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Елецкое ауылы, Колесниковка ауылы, 
Междуозерный ауылы

Төрайым - Миргородская Галина Ивановна, төрайымның орынбасары - Ушакова Надежда Николаевна, 
хатшы –Мұқатаев Жанболат Сапарұлы, комиссия мүшелері – Войткова Ольга Владимировна,  Войтков 
Виктор Алексеевич, Пичугина Татьяна Васильевна,  Ролеф Валерий Густавович

Айыртау ауданының аймақтық сайлау комиссияларының құрамы туралы мәліметтер
№ 
п/п

Аймақтық сайлау 
комиссиясының 

орналасу орындары  

Телефон, факс Аймақтық сайлау комиссиясының құрамы

Айыртау аудандық сайлау комиссиясы

1
150100, Саумалкөл ауылы, 
Ш.Уалиханов көшесі, 44

Код 8-715-33;
 тел.: 2-14-26,
факс 2-26-46

Төраға - Мерғасымов Ермек Абуұлы, төрағаның орынбасары - Жүсіпов Жақсылық Мейірханұлы, хатшы - Тиыштықбаева Бибінұр 
Балғожақызы, комиссия мүшелері - Андрюшина Оксана Владимировна, Әбілқайырова Гүлмира Армияқызы, Нұрғалиева Жұпар 
Төлегенқызы, Сексенбаев Ақан Алтайұлы

Қазақстан  Республикасы Президентін мерзімінен кезектен тыс сайлау бойынша Айыртау ауданының учаскелік 
комиссияларының құрамы, олардың орналасқан  орны және шекаралары туралы мәлімет

8 СҚО, Айыртау ауданы, 
Саумалкөл а., Ақан сері к-сі, 
32, Аудандық мәдениет үйінің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, Ақан - Сері көшесі  № 31, Ақан - Сері атындағы Мәдениет 
үйінің  ғимараты, телефон 8715(33)20562; сайлау учаскесінің шекарасы: Саумалкөл ауылы, Достық 
көшесі – үйлердің нөмірі: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 36, 38, 40, 42, 44, 50, Ш.Уәлиханов, Л.Чайкина, Конституция, Кенесары, Ақан- Сері, М.Янко көшелері 
үйлердің нөмірі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 
37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 126, 127, 129, Орынбай, Учитель-
ская, Лермонтов, Некрасов, Матросов, Құсайынов, Ементаев, Кенжетаев, Сыздықов, Жәпек батыр,  Д. 
Бедный, Т. Боқанов, М.Горький, Хайыров, Асеев, Жамбыл, Абылай хан көшелері.

Төраға - Махметов Бекет Кенжеболатұлы, төрағаның орын-
басары - Қалабаев Мұратхан Айыпұлы, хатшы - Качалина 
Антонина Семеновна, комиссия мүшелері - Азбергенов Ренат 
Серікбайұлы, Никифоренко Ирма Филипповна, Тикшикеева 
Роза Ахмоллақызы, Шахматова Галина Михайловна

9 СҚО, Айыртау ауданы, 
Саумалкөл а., ЫА к-сі, 45, 
№2 Саумалкөл мектеп-
гимназиясының ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, МКР, № 2 Саумалкөл  мектеп-гимназиясының ғимараты, телефон 
8715(33)22848; сайлау учаскесінің шекарасы: Саумалкөл ауылы, МКР үйлердің нөмірі 3, 4, 8, 9, 18, 19, 24, 43, 
46, 47, 48, 52, 53, 55,56, 75, 78,  Полевая, Гоголь, Скнарев, Әуелбеков, Мұқанов, Губарьков, Степная, Пушкин, 
Королев көшелері

Төраға - Чайковский Владимир Васильевич, төрағаның орын-
басары – Раева Айгүл Есентемірқызы, хатшы – Малаев Ербол 
Миронұлы, комиссия мүшелері - Золотов Сергей Сергеевич 
Куценко Лариса Ивановна,  Қыдырбеков Ерден Сейренұлы, 
Сексенбаева Бибігүл Жантемірқызы

10 СҚО, Айыртау ауданы, Саумалкөл 
ауылы, Макаренко көшесі,   
 № 1 Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министірлігі 
Солтүстік Қазақстан облысы 
әкімдігінің «Жетім балалар мен 
ата-аналарының қамқорлығынсыз 
қалған  балаларға арналған Айыр-
тау мектеп-интернаты» ММ-сі

СҚО, Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, Макаренко көшесі,    № 1 Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министірлігі Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің «Жетім балалар мен ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған  балаларға арналған Айыртау мектеп-интернаты» мемлекеттік мекемесі, 
телефон 8715(33)27521; сайлау учаскесінің шекарасы: Саумалкөл ауылы  Панфилов, Мир, Профессио-
нальная, ПТШ № 7, Юбилейная,  Новая, Дмитриев, Чепрасов, Зеленая, Литвинов, Чехов, Больничная, 
Забелкин, Өмішев, Макаренко, Ильин, Садовая,  М. Янко үйлердің нөмірі  118, 120, 122, 124, 126, 131, 
135, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 
183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, Энергетиктер, Лесная көшелері

Төрайым - Леонова Светлана Ивановна, төрайымның орынба-
сары - Мырзағұлова Сәуле Шақарманқызы, хатшы - Торғаева 
Қарлығаш Ғабитқызы, комиссия мүшелері - Афанасьева Ольга 
Владимировна, Высочина Ольга Николаевна, Омарова Светла-
на Есләмбекқызы, Сюсюкина Оксана Валентиновна

11 СҚО, Айыртау ауданы, 
Саумалкөл а., Достық к-сі, 65, 
Саумалкөл қазақ орта мектебінің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы,  Железнодорожная көшесі, Саумалкөл қазақ орта мектебінің 
ғимараты, телефон 8715(33)28238 сайлау учаскесінің шекарасы: Саумалкөл ауылы көшелер: Достық 
үйлердің нөмірі  56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 72, Строительная, Интернациональная, Элеваторная, На-
бережная, СПТУ – 4, Железнодорожная, Горем – 22, Приозерная, ДСУ – 75 көшелері.

Төрайым - Баймұқанова Жанар Таужанқызы, төрайымның 
орынбасары - Сейтахметова Алма Макетайқызы, хатшы - 
Сұлтанғалиева Гүлжанат Талғатқызы, комиссия мүшелері 
- Жақыпов Кайрат Кенжешұлы Кенжеболатов Марат 
Оразғалиұлы, Қожақов Бағлан Кенжебайұлы, Сағындықова 
Аяулым Зинарайынқызы 

12 СҚО, Айыртау ауданы, Но-
воукраинка с., орта мектептің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Новоукраинка ауылы Төраға - Қожахметов Қанат Қонысбайұлы,  төрағаның орынбасары - Омаров Дияз Әбжанұлы, хатшы – 
Прядко Галина Михайловна, комиссия мүшелері - Бейсекеева Әсемгүл Кенелқызы, Жартанов Сырымбет 
Қаликанұлы, Ильясова Таңсық Қабжанқызы, Филимоненко Сергей Николаевич

13 СҚО, Айыртау ауданы, Но-
воукраинка с., әскери бөлімшенің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Новоукраинка ауылы, әскери бөлім Төраға - Серікбаев Архат Серікбайұлы, төрағаның орынбасары – Молдахметов Асхат Бақытжанұлы, хат-
шы – Хасенова Гүлнәр Нұрқожақызы, комиссия мүшесі - Әлібекова Нұрсұлу Сейітқалиқызы,  Викторенко 
Семен Васильевич, Покрыщенко Сергей Викторович, Цыгельник Любовь Александровна

14 СҚО, Айыртау ауданы, Антонов-
ка с., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Антоновка ауылы, Уголки станциясы Төраға – Қасенова Светлана Нұрланқызы, төрағаның орынбасары - Қоянбаев Қайрат Теміртасұлы, хатшы 
– Ескендіров Ғалым Сақтағанұлы, комиссия мүшелері - Адиянова Марал Нұрланқызы, Андриенко Наталья 
Владимировна, Корнилова Вера Теодоровна, Никулова Лариса Евгеньевна

15 СҚО, Айыртау ауданы, Комаров-
ка с., негізгі мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Комаровка ауылы, Ақан – Сері ауылы Төрайым – Біләлова Сәуле Тасмұханқызы, төраайымның орынбасары - Жүсіпова Айман Ерденқызы, хат-
шы - Ескендірова Рауза Еркінқызы, комиссия мүшелері - Әшімова Айжан Дүйсенқызы, Нұрсейітов Кұрман 
Жанәбілұлы, Прохорова Нина Васильевна, Тілеуленов Еркін Кенжеұлы

16 СҚО, Айыртау ауданы, Лавровка 
с., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Лавровка ауылы Төраға - Малаев Мирон Сәрсенғалиұлы,  төрағаның орынбасары - Көпешов Бақытжан Айтбайұлы, хатшы 
- Бугрова Любовь Федоровна, комиссия мүшелері - Арыстанбаева Алма Калымжанқызы, Гомилко Лариса 
Владимировна, Мұқашев Кеңес Ботабайұлы, Наубаева Айман Алпысбайқызы

17 СҚО, Айыртау ауданы, 
Жұмысшы с., орта мектептің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Жұмысшы ауылы, Заря ауылы, 
Тереңкөл ауылы

Төрайым - Аушахманова Ақмарал Молдыбайқызы, төрайымның орынбасары - Оразалин Жанатай 
Жетпісбайұлы, хатшы - Зайытова Ғайша Жауарқызы, комиссия мүшелері - Әбу Бауыржан Тайжанұлы, За-
йытов Сержан Сабырұлы, Мұкажанов Болат Бостанұлы, Умышев Серік Рахымжанұлы

18 СҚО, Айыртау ауданы, Карасев-
ка с., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Карасевка  ауылы Төраға - Махметов Қайсар Қалиұлы, төрағаның орынбасары - Жүсіпов Әсет Таласбайұлы, хатшы - 
Исмағұлова Назгүл Қазезқызы, комиссия мүшелері - Байлина Бақыт Нұрбайқызы, Ибраева Нұрбике 
Құлмұқанқызы,  Рахмалинова Айман Есмағамбетқызы, Шүкенова Майя Райкомқызы

19 СҚО, Айыртау ауданы, 
Құмтөккен с., орта мектептің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Құмтөккен ауылы, 
Орлиногорское ауылы

Төраға - Әшкеев Мұрат Жаманұлы, төрағаның орынбасары- Бектемірова Сәуле Кайыркенқызы, хатшы 
- Жауаров Үсен Елемесұлы, комиссия мүшелері -  Ережепов Мирас Бүркітбайұлы, Исмағұлова Сәуле 
Назымбекқызы, Қожахметов Жұмат Әбілмәжінұлы, Мәжкеева Әсемгүл Тауқызы

20 СҚО, Айыртау ауданы, Үкілі 
Ыбырай а., негізгі мектептің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Үкілі Ыбырай ауылы Төрайым - Ахметова Кұттыбай Қошанқызы, төрайымның орынбасары - Нұрмұканова Әсия Кеңесқызы, 
хатшы - Махметова Асылайым Жеңісқызы, комиссия мүшелері - Әміржанова Махаббат Қайыргелдіқызы, 
Сәрсенбаев Бағдат Есентайұлы, Сүлейменова Ұлдай Қойшыбайқызы, Шаймұқанов Қалқаман Жақсылықұлы

21 СҚО, Айыртау ауданы, Бірлестік 
с., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Бірлестік  ауылы Төраға – Әленов Бауыржан Кайыржанұлы, төраға орынбасары - Наушина Сандуғаш Ерғалиқызы, хат-
шысы - Мұкашева Айсұлу Есләмқызы, комиссия мүшелері- Дүйсенбаева Гүлшаш Алпысқызы, Исин Асан 
Кұрмашұлы, Мақсұтова Санду Азнабайқызы, Шөкімов Серкебай Мәжитұлы

22 СҚО, Айыртау ауданы, Казанка 
с., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Казанка ауылы, Бурлуқ ауылы Төрайым - Қоқанова Мағжан Файзуллақызы, төрайымның орынбасары - Төлендинова Гүлмира Кеңесқызы, 
хатшы - Шнайдер Алефтина Леонидовна, комиссия мүшлері - Әбілмәжінова Махаббат Ағайдарқызы, 
Әбілмәжінова Ботагөз Теміртасқызы, Науанов Жәдігер Дәулетұлы, Хамзина Қамарай Файзуллақызы

23 СҚО, Айыртау ауданы, Все-
володовка с., негізгі мектептің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Всеволодовка ауылы Төраға - Щеглов Алексей Александрович, төрағаның орынбасары - Айғожина Анар Сайлауқызы, хатшы - 
Кисаева Людмила Николаевна, комиссия мүшелері - Мырзахметов Александр Молдашұлы, Мырзахметова 
Ләззат Викторовна, Сологуб Ирина Олеговна,  Шершнева Екатерина Петровна

24 СҚО, Айыртау ауданы, Аксенов-
ка с., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Аксеновка ауылы Төрайым - Игібергенова Сәуле Болатқызы, төрайымның орынбасары -  Жақыпов Әскерғали Әбілқайырұлы, 
хатшы - Бекаматова Айгүл Базарбекқызы, комиссия мүшелері - Қалиақбарова Гүлфира Бастауқызы, 
Малғаждаров Тәттімбет Тұрарұлы, Мелешенко Галина Викторовна, Чернышова Светлана Александровна.

25 СҚО, Айыртау ауданы, Николо-
Бурлыкское с., бастауыш 
мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы,
Никольское-Бурлукское ауылы Янко стансасы.

Төрайым – Қозыкенова Зәуреш Игібайқызы,  төрайымның орынбасары - Кайдалина Шынар Сырымқызы, 
хатшы - Бердіходжаева Айша Игібайқызы, комиссия мүшелері - Дружинина Наталья Робертовна, Мухаме-
дьянов Нұржан Бүркітбайұлы, Нартова Татьяна Николаевна, Смирнова Ольга Александровна.

26 СҚО, Айыртау ауданы, Николь-
ское с., бастауыш мектептің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Никольское ауылы Төрайым - Бризицкая Галина Петровна,  төрайымның орынбасары - Можаева Гүлдарай Сайранқызы, 
хатшы - Можаева Гүлнәр Қабыкенқызы, комиссия мүшелері - Бризицкий Михаил Иванович, Исмағұлов 
Қалымжан Ерғалиұлы, Сейітова Ақбидай Карипенқызы, Сомова Надежда Ивановна

27 СҚО, Айыртау ауданы, Қаратал 
с., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Қаратал ауылы, Сарыөзек ауылы Төрайым - Әлібеков Еркін Қайырбекұлы, төрайымның орынбасары -  Бекенов  Абзал Талапкерұлы, хатшы 
- Молдағайыпова Гүлмайра, комиссия мүшелері - Бердалин Ерлан Бекежанұлы,  Дауылбаева Гүлжан 
Қатыранқызы,  Метаева Әсем Жылқыбайқызы, Смағұлов Болат Қадырманұлы.

28 СҚО, Айыртау ауданы, Высокое 
с., бастауыш мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Высокое ауылы, Ботай ауылы Төрайым - Сәрсенбаева Жібек Арғынқызы, төрайымның орынбасары -  Батырханова Светлана 
Теміртасқызы, хатшы - Станкевич Александр Антонович, комиссия мүшелері - Ганжа Светлана Алексан-
дровна, Жақыпова Екатерина Адамовна, Луценко Татьяна Михайловна, Мұхамедин Сайлаубай Шәкейұлы

29 СҚО, Айыртау ауданы, Шүкірлік 
с., негізгі мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Шүкірлік ауылы Төрайым - Қалиева Елмира Мұратқызы, төрайымның орынбасары -  Жанахметов Дәулет Темешұлы, 
хатшы - Сәдуақасова Жазира Ерсайынқызы, комиссия мүшелері - Закирьянова Бибігүл Алтайқызы, Исина 
Айдын Байдырахманқызы, Тащанова Бибігүл Неғметқызы, Хамзина Райымгүл Сексенбайқызы.

30 СҚО, Айыртау ауданы, Қоскөл с., 
бастауыш мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Қоскөл ауылы Төраға - Серғалиев Қайрат Сейітбекұлы, төраға орынбасары -  Тәшімова Нұркен Мұратқызы, хатшы - 
Тәшімова Торғын Макенқызы, комиссия мүшелері – Жаксыбаева Бақытжан Баттаққызы, Жетпісова Алты-
най Кенжебайқызы, Мусина Айсұлу Дауылбайқызы, Серғалиев Арман Нұртасұлы

31 СҚО, Айыртау ауданы, Сырым-
бет с., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Сырымбет ауылы Төраға  - Шынғожин Жанат Қажыбатырұлы, төраға орынбасары -  Айтпаев Марат Мерекеұлы, хатшы - 
Төлеуова Айсұлу Қайрошұлы, комиссия мүшелері - Бейсембаева Күләндам Тоқтарбекқызы, Қашенов Ерік 
Серікұлы,  Қасенова Анар Сарықызы, Ырысбаев Білім Мәдиұлы  

Жалғасы 6-бетте.
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33 СҚО, Айыртау ауданы, Шоққарағай 
с., бастауыш мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы,
Шоққарағай ауылы, 
Сарыбұлақ ауылы

Төраға - Қалиасқаров Темірхан Жәнібекұлы, төрағаның орынбасары -  Дүйсембинов Серік Қайыржанұлы, хатшы - Бочкарева 
Марина Васильевна, комиссия мүшелері – Азмұхамбетов Жоламан Мұратұлы, Закирьянов Қалымтай Есімұлы,  Рахымов 
Қонақбай Бопашұлы, Тыналин Төлеген Ғаббасұлы

34 СҚО, Айыртау ауданы, Дауқара а., 
орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Дауқара а. Төраға - Нұрпейісов Алданыш Нұрахметұлы,  төрағаның орынбасары - Жахиена Ұлболсын Кұрмашқызы,  хатшы - 
Әлмағамбетова Зураш Жамантайқызы, комиссия мүшелері - Әбішев Сейілбек Қазыбайұлы, Дүйсенова Балбөбек Қалелқызы, 
Сәдуақасов Ардақ Жоламанұлы, Төкішева Дамира Алтайқызы                                      

35  СҚО, Айыртау ауданы,Қарақамыс 
а., орта мектептің ғимараты 

СҚО, Айыртау ауданы,
Қарақамыс а.

Төрайым – Шүкеева Нұрзия Нұрымқызы, төрайымның орынбасары -  Жахин Қапен Қабдырұлы, хатшы - Баядилова 
Әсем Қарсақпайқызы, комиссия мүшелері - Тәжібаева Алма Есмағұлқызы, Тәжібаев Мендібай Жүсіпұлы, Уәлиев Асқар 
Балтабайұлы, Шалахаев Қыдырғали Баттақұлы 

36 СҚО, Айыртау ауданы, 
Егіндіағаш а., негізгі мектептің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, 
Егіндіағаш а.

Төрайым - Қазкеева Алтынжан Тіржанқызы, төрайымның орынбасары -  Игіліков Жарас Біләлұлы, хатшы - Ережепова 
Нұрғайша Шонуқызы, комиссия мүшелері - Бекбаев Берік Тілегенұлы, Жүсіпов Қорған Атымтайұлы, Кұлмағанбетова Әслима 
Мұкажанқызы. Сәдуәқасов Еркебұлан Нәжкенұлы                     

37 СҚО, Айыртау ауданы, Шолақөзек 
а., бастауыш мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, 
Шолақөзек а.

Төрайым - Кұдабаева Дәметкен Қамақайқызы, төрайымның орынбасары -  Жүсіпова Бағдат Кайроллақызы, хатшы - Әділбеков 
Қажымұрат Әділбекұлы, комиссия мүшелері – Каирлина Елеусіз Қайырбайқызы, Құдабаева Айнаш Әбденқызы, Құдабаев 
Қыдырғали Жақсылықұлы, Тұрсынбаев Ерден Қарсақбайұлы.

38 СҚО, Айыртау ауданы, Светлое а., 
орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Светлое а. Төраға -Әбілова  Салтанат Аликқызы, төраға орынбасары -  Жанайдаров Кеңес Білімұлы, хатшы - Қожахметова Айгүл 
Есімғалиқызы, комиссия мүшелері - Әлиев Кендебай Саттарұлы, Дүйсенов Ербол Әбілқасұлы, Пономарева Светлана Федо-
ровна, Шураева Күнсұлу Көшербайқызы.

39 СҚО, Айыртау ауданы, Кириловка 
а., селолық клубтың ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, 
Кириловка а.

Төраға- Ильясов Сейілхан Ғабдулқайұлы, төрағаның орынбасары -  Кәкен Мельс, хатшы - Гриненко Людмила Николаевна, 
комиссия мүшелері - Герасимова Татьяна Ивановна,  Замотаева Мария Александровна, Онищенко Валентина Михайловна, 
Чигринова Светлана Николаевна

40 СҚО, Айыртау ауданы, Кутузовка 
а., негізгі мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Кутузовка а Төрайым - Тотқышева Ділдә Тихонқызы, төрайымның орынбасары -  Қаламова Айгүл Қараманқызы, хатшы - Кенжебаева 
Мәрияш Қазиханқызы, комиссия мүшелері - Буторина Валентина Эдуартовна, Жаналинова Ғарипа Бекболатқызы, Лабецкая 
Ольга Николаевна, Тоцкая Анастасия Ивановна.

41 СҚО, Айыртау ауданы, Каменный 
Брод а., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Каменный 
Брод а.

Төраға - Бекенов Амантай Шотаұлы, төрағаның орынбасары -  Біләлов Өмірсерік Алпысбайұлы, хатшы - Алькин Ғизат 
Берікұлы, комиссия мүшелері - Есмағамбетова Бақшагүл Жұмабайқызы, Жаманғызов Серік Табылдыұлы,  Кеженбекова 
Сәулеш Елубайқызы, Ляпкало Ксения Николаевна.

42 СҚО, Айыртау ауданы, Петропав-
ловка а., негізгі мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Петропав-
ловка а.

Төраға - Кравец Николай Григорьевич, төрағаның орынбасары -  Антоненко Нина Тихоновна, хатшы- Грасько Светлана Алек-
сандровна, комиссия мүшелері - Гришкин Николай Николаевич, Жұмапиева Светлана Қырғызқызы, Миллер Юрий Александро-
вич, Рыскұлова Гүлмира Бабырқызы.

43 СҚО, Айыртау ауданы, Бұрлық а., 
негізгі мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Бұрлық а. Төраға - Маментиков Сапарбек Жекебатырұлы, төрағаның орынбасары - Хасенова Майжан Ғазизқызы, хатшы – Ғазизова 
Жанна Сабыржанқызы, комиссия мүшелері - Акишев Бауыржан Әскерұлы, Бірімжанова  Динар Әскерқызы,  Досмағамбетова 
Фарида Табылдықызы, Манапова  Рахия Сейілханқызы.

44 СҚО, Айыртау ауданы, Арықбалық 
а., «Арықбалық» ЖШС ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, 
Арықбалық а.

Төрайым – Тыченок Нина Николаевна, төрайымның орынбасары -  Алексеев Николай Петрович, хатшы - Грушина Светлана 
Николаевна, комиссия мүшелері - Кельш  Галина Владимировна, Маканова  Зайра Малғаждарқызы, Нестерова Валентина 
Яковлевна, Шарыпова Галина Владимировна.

45 СҚО, Айыртау ауданы, Арықбалық 
а., мектеп-гимназияның ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, 
Арықбалық а.

Төрайым – Тыщенко Николай Николаевич, төрайымның орынбасары - Лыла Сергей Валерьевич, хатшы - Семенец Татьяна 
Викторовна, комиссия мүшелері - Денисова Эмилия Николаевна, Өтемісова Роза Кұсайынқызы, Севостьянова Елена Васи-
льевна, Сущенко Ольга Дмитриевна, 

46 СҚО, Айыртау ауданы, Горное а., 
селолық клуб ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Горное а. Төраға - Әлімбаев Әнуарбек Уәлиұлы, төрағаның орынбасары -  Круч Оксана Теодоровна, хатшы - Кузьмина Роза Алексан-
дровна, комиссия мүшелері - Зальцман Юльяна Федоровна, Кушнир Валентина Николаевна,  Ларионова  Алла Николаевна, 
Резмерица Лариса Павловна

47 СҚО, Айыртау ауданы, Целинное 
а., бастауыш мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, 
Целинное а.

Төрайым - Шушко  Светлана Алексеевна, төрайымның орынбасары -  Маканова Светлана Валерьевна, хатшы – Маканова 
Мәдина Октябрьқызы, комиссия мүшелері - Дебелая Светлана Алексеевна, Евменова Людмила Викторовна, Жмурин Федор 
Иванович, Хазиева Лилия Александровна.

48 СҚО, Айыртау ауданы, Ағынтай 
батыр а., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Ағынтай 
батыр а

Төрайым - Кұшанова Ғалия Жанқызы, төрайымның орынбасары - Мағзұм Нұрланбек, хатшы - Саттыбаева Рита Николаевна, 
комиссия мүшелері –  Ғазиз Роза,  Жүсіпова Нұрсұлу Валерьевна,  Кретов Василий Васильевич, Рай Майгүл.

49 СҚО, Айыртау ауданы, Баян а., 
негізгі мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Баян а., Төрайым - Чайка Галина Константиновна,  төрайымның орынбасары -  Андреев Василий Владимирович, хатшы - Островский 
Александр Александрович, комиссия мүшелері - Конради Ольга Анатольевна, Полынь Людмила Петровна, Полукчиди Федор 
Ильич, Шихкеримова Ирина Иосифовна 

50 СҚО, Айыртау ауданы, Қарасай 
батыр а., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Қарасай 
батыр а.

Төрайым - Ахметжанова Зара Уахитқызы, төрайымның орынбасары -  Әбілтаева Анар Байырлықызы, хатшы - Қалдарбекова 
Бұлбұл Асылханқызы, комиссия мүшелері – Жанақұлов Әубәкір Бақытжанұлы, Құсайынов Еркеш Жақсылықұлы, Мұкышева 
Назгүл Амангелдіқызы, Мұқышев Қанат Табайұлы 

51 СҚО, Айыртау ауданы, Гусаковка 
а., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы,
 Гусаковка а.

Төраға - Орел Александр Николаевич, төрағаның орынбасары -  Дундук Юрий Анатольевич, хатшы - Зволева Ольга Николаев-
на, комиссия мүшелері - Аникевич Ольга Леонидовна, Матушко Елена Анатольевна, Фадеева Светлана Анатольевна, Фадеев 
Александр Александрович.

52 СҚО, Айыртау ауданы, Корсаковка 
а., бастауыш мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, 
Корсаковка а.

Төрайым - Лейман Лидия Филипповна, төрайымның орынбасары -  Ұрымбаев Жұмабай Кәрімұлы, хатшы - Кондратюк 
Ирина Васильевна, комиссия мүшелері - Готфрид Евгения Петровна, Пивоваров Петр Васильевич, Ұрымбаева Дариха 
Жылқайдарқызы, Шрейн Марина Яковлевна

53 СҚО, Айыртау ауданы, Константи-
новка а., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Константи-
новка а.

Төрайым- Василиади Наталья Николаевна,төрайымның орынбасары -  Апенько  Надежда Ивановна,  хатшы - Аманатова  Раи-
са Ивановна, комиссия мүшелері - Готфрид Александр Хрестьянович, Оспанова Самал Еркінқызы, Родина Лариса Алексеевна, 
Трайбер Наталья Петровна 

54 СҚО, Айыртау ауданы, Матвеевка 
а., бастауыш мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, 
Матвеевка а.

Төрайым - Аманатова  Елена Николаевна, төрайымның орынбасары - Кенжалинов Ербол Баязитұлы, хатшы – Рындина  Га-
лина Владимировна, комиссия мүшелері - Макаева Светлана Николаевна, Романчук Надежда Петровна, Рындина  Валентина 
Владимировна, Рындин Александр Анатольевич 

55 СҚО, Айыртау ауданы, Новосвет-
ловка а., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Новосвет-
ловка а.

Төраға - Қапаров Қанат Есімсейітұлы, төрағаның орынбасары -  Бегерусь Владимир Устинович, хатшы - Иродовская Татьяна 
Николаевна, комиссия мүшелері – Әбдірахманова Әсел Маратқызы, Әлібеков Іспек Ескендірұлы, Герасимчук Елена Алексеев-
на, Проценко Елена Васильевна

56 СҚО, Айыртау ауданы, Береславка 
а., негізгі мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, 
Береславка а.

Төрайым – Шнайдер  Марина Юрьевна, төрайымның орынбасары - Шнайдер Андрей Александрович, хатшы - Кидалова  Гали-
на Владимировна, комиссия мүшелері – Бобик Валентина Николаевна, Бухонина  Светлана Анатольевна, Лардыгин Дмитрий 
Дмитриевич, Шугурова Татьяна Викторовна 

57 СҚО, Айыртау ауданы, Имантау а., 
орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Имантау а. Төрайым - Переверзева Светлана Викторовна, төрайымның орынбасары -  Семенов Геннадий Викторович, хатшы - Волгина 
Галина Александровна, комиссия мүшелері - Аипова Галина Алексеевна, Самолазова Олеся Борисовна, Семенова  Елена 
Ульяновна, Мартысевич Наталья Евгеньевна 

58 СҚО, Айыртау ауданы, Верх-
ний Бұрлық а., негізгі мектептің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Верхний 
Бұрлық а.

Төраға - Рузаев Сергей Владимирович, төрағаның орынбасары - Маркевич Сергей Анатольевич, хатшы - Севостьянова 
Людмила Константиновна,  комиссия мүшелері - Гаража Светлана Анатольевна, Рыжих Сергей Викторович, Иванов Александр 
Сергеевич, Кушнир Лариса Викторовна.

59 СҚО, Айыртау ауданы, Лобаново 
а., орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, 
Лобаново а.

Төраға- Кәрімов Ақылбек Мұратұлы, төрағаның орынбасары -  Кислюк Андрей Иванович, хатшы - Максимова Марина Викто-
ровна, комиссия мүшелері - Байсейітов Ержан Серікұлы, Бондарь Наталья Петровна, Зинченко Оксана Николаевна, Трубицын 
Владимир Анатольевич. 

60 СҚО, Айыртау ауданы, Шалқар а., 
орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Шалқар а. Төрайым - Жарахметова Айман Ақетқызы, төрайымның орынбасары -  Сақтағанов Манат Темкенұлы, хатшы - Бимендин 
Есімғали Нұртайұлы, комиссия мүшелері - Ахметова Батажан Болашқызы, Каморная Тамара Александровна, Сарбасова 
Гүлбаршын Изатқызы, Тарьян Любовь Степановна.

61 СҚО, Айыртау ауданы, Заря а., 
бастауыш мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Заря а. Төрайым - Ермоленко  Валентина Юрьевна, төрайымның орынбасары - Макеев Василий Васильевич, хатшы - Иванова  Ольга 
Анатольевна, комиссия мүшелері - Бойцун Виктор Владимирович, Максимова Оксана Владимировна, Матюшова Елена Пе-
тровна, Шпара Владимир Владимирович.

62 СҚО, Айыртау ауданы, Әлжан а., 
орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Әлжан а. Төрайым – Сарина Алтынгүл Теміртасқызы, төрайымның орынбасары - Досанов Елубай Жанкенұлы, хатшы - Алкеева  Айгүл 
Теміртасқызы, комиссия мүшелері - Ерубаева Төлеубике Мақанқызы, Жақжанова Гүлдана Ғаниқызы, Ордабаева Қадиша 
Қабенқызы, Хасенова Сымбат Кенжетайқызы.

63 СҚО, Айыртау ауданы, Ниж-
ний Бұрлық а., орта мектептің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Нижний 
Бұрлық а

Төрайым – Рақымбекова Ғалия Төлендікқызы, төрайымның орынбасары -  Билевич Николай Анатольевич, хатшы - Вербиц-
кая  Марина Михайловна, комиссия мүшелері - Ахметова Гүлнәр Алтайқызы, Нұрманова   Жәния Көпжасарқызы, Лавриненко 
Виталий Владимирович, Фазлиева Жанна Талғатбекқызы.

64 СҚО, Айыртау ауданы, Жақсы 
Жалғызтау а., бастауыш  мектептің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Жақсы 
Жалғызтау а.

Төраға – Иткұлов Нұржан Көкішұлы, төрағаның орынбасары - Андрианова Надежда Валентиновна, хатшы - Самусейко  Людми-
ла Анатольевна, комиссия мүшелері - Вербицкая Светлана Григорьевна, Жолдин Жәнібек Қабдулұлы, Исмағұлова Күлназар 
Көкішқызы, Ищанова  Аксұлу Көкішқызы.

65 СҚО, Айыртау ауданы, Құспек а., 
орта мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Құспек а., 
Ақшоқ а.

Төрайым – Колесниченко  Марина Евгеньевна, төрайымның орынбасары - Яковлева Нина Александровна, хатшы - Назарова 
Светлана Алексеевна, комиссия мүшелері - Горбач Александр Владимирович, Егіншібаева  Зәуре Болашқызы, Никитенко 
Татьяна Эдуардовна, Волкотрав Галина Михайловна.

66 СҚО, Айыртау ауданы, 
Ақанбұрлық а., негізгі мектептің 
ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Ақанбұрлық 
а., Красново а.

Төрайым – Ланер  Михаил Иванович, төрайымның орынбасары -  Ланер  Людмила Михайловна, хатшы – Казанцева  Людмила 
Анатольевна, комиссия мүшелері - Горбач Андрей Юрьевич, Зауэр  Виктория Александровна, Кузеванов Александр Василье-
вич, Ней Виктор Анатольевич

А. ТАСТЕМІРОВ, Айыртау ауданының әкімі.                                                                               
Е. МЕРҒАСЫМОВ, Айыртау аудандық сайлау комиссиясының төрағасы.

Қазақстан  Республикасы Президентін мерзімінен кезектен тыс сайлау бойынша Айыртау ауданының учаскелік 
комиссияларының құрамы, олардың орналасқан  орны және шекаралары туралы мәлімет

Жалғасы. Басы 5 бетте.
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 17-бабының 2-тармағына, 23-бабының 

5 –тармақтарына сәйкес, Айыртау аудандық сайлау комиссиясы учаскелік сайлау комиссияларының құрамын, олардың орнын, сонымен қатар 
сайлау учаскелерінің шекараларын хабарлайды:
Сайлау 
учаске-
лерінің
 нөмірі

Орталығы учаскелік 
комиссияларының орналасу 

орындары

Сайлау учаскелерінің 
шекарасы

 Учаскелік сайлау комиссияларының құрамы

32 СҚО, Айыртау ауданы, Сұлукөл с., 
бастауыш мектептің ғимараты

СҚО, Айыртау ауданы, Сулыкөл 
ауылы,  Качиловка ауылы

Төраға – Жақанова Бақыт Сәденқызы, төраға орынбасары -  Малаев Равиль Таужанұлы, хатшы – Байманова Қазима 
Қасымқызы, комиссия мүшелері - Ахметжанова Баян Кәрімқызы, Қаблақатов Ементай Малдыбайұлы, Малаева Роза 
Таужанқызы, Наймантаев Қанат Серікұлы

Сотталған адамдарды қоғамман оқшаулау олардың 
жасаған қылмыстары үшін жазасын өтету мақсатында  
Қазақстан Республикасының Конституциясы, 
Қылмыстық кодексіне, басқа да қылмыстық тәртіптің 
заңнамаларға сәйкес соттың заңды күшіне енген 
үкімін, қаулысын, ұйғарамын жүзеге асыру бағытында 
жүргізіледі. Пробация қызметі олардың пайдалы 
еңбекпен айналысуына, білім алуына, қоғамға қауып 
тудыратын маскүнемдік, нашақорлық сияқты жат  
қылықтардан  бас тартуына, салауатты түзу жолға 
түсуіне ықпал ететін тәрбиелік іс-шаралар жүйелі түрде 
ұйымдастырады.
Пробация қызметі өзінің іс-қызметінде ішкі істер 

органдарымен бірлесе отырып,  сотталғандар еңбек 
ететін кәсіпорындармен, мекеме-ұйымдармен, әртүрлі 
қоғамдармен, пракуратура – соттармен, қоғамдық 
бірлестіктермен өзара тығыз қарым – қатынаста жұмыс 

Қоғам және заң
ПРОБАЦИЯ ҚЫЗМЕТІ

істейді.
Пробация қызметі қоғамнан оқшаулауға байланысты 

емес, шартты жаза кесілген адамдарды есепке алады, 
олардың тағы да қылмыс жасауын, құқық тәртібін 
бұзбауы үшін олардың арасында алдын алу шарала-
рын жүргізеді.
Әрине, мұндайда шартты сотталғандарды бақылап 

қана қоймай, сынақ мерзімі ішінде соттың сенімін 
атқару керектігін түсіндірсе, теріс жолға қайта түсуіне 
жол бермей, қол ұшын созып көмектескен жағдайда,  
бұл іске олардың туған-туыстарының демеуін 
ұйымдастырса, шартты сотталғандардың тезірек 
түзу жолға түсіп, қоғамнан өздерінің лайықты орын-
дарын тапқан азамат болып шығатынына сенім мол. 
Сондықтан, оларды қоғамнан , ортамыздан шеттете 
бермей, қайта жылы сөйлеп, бауырымызға тартып, оның 
бойындағы адамгершілік қасиеттерді тани білгеніміз, 
қабілетқарымына қарай қөмек қөрсеткеніміз абзал.

     Манат КАБАШЕВ,
Айыртау ауданының №2 пробация қызметі 

бөлімінің аға инспекторы,  әділет аға лейтенанты.

Шектеулі  және  қосымша  жауапкершіліг і 
бар серіктестік заңды тұлғаның тіршілік етуінің 
ұйымдастыру-құқықтық формаларының бірі және 
бір мезгілде шағын кәсіпкерлік субъектілерінің бірі 
болып табылады. ЖШС қатысушыларының құрылу 
және қызмет тәртібі, құқықтық жағдайы Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерімен, сонымен 
қатар «Шектелген және қосымша жауапкершілігі 
бар серіктестіктер туралы» Заңымен реттеледі. 
Серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысушының 
үлесі мүліктік құқық емес, міндетті құқық болып та-
былатынын есте сақтаған жөн. Бұл үлесті иеліктен 
айырған кезде нақты мүліктен емес, мүліктің бөлігіне 
иеліктен айырылатынын білдіреді. Серіктестіктің 
жарғылық капиталындағы серіктестік қатысушысының 
үлесі «Шектелген және қосымша жауапкешілігі бар 

Маман түсініктемесі
Жарғылық капиталындағы үлес

серіктестіктер туралы» Заңымен қаралған талаптарды 
сақтай отырып иеліктен айырылатынын ескерген жөн. 
Серіктестіктің қатысушысымен үлесті иеліктен айыру 
сатып алу-сату немесе сыйға тарту шарттарын жасау 
арқылы жүргізіледі.
Осылайша, серіктестік қатысушыларының 

үлесін иеліктен айыру кезінде, бұл серіктестік 
қатысушылары құрамының өзгеруін талап етсе, 
құрылтай құжаттарындағы өзгерістерді мемлекеттік 
тіркегеннен бастап үлесті сатып алушы серіктестіктің 
қатысушысы болады (серіктестіктің істерімен басқару 
бойынша барлық құқықтар мен міндеттер кешеніне 
ие болады).

Серік ӘЛЖАНОВ,
Айыртау ауданы әділет басқармасының 

бас маманы.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

Кешкі ауылдың тұрмыс-тіршілігі кімге 
болса да аян ғой. Бір жақта өрістен кел-
ген малдарымен алысып жатқан адам-
дар болса, тағы бір жақта балалардың 
шулап ойнаған дауыстары осы ауылға 
сән беретіндей. Ол кезде бізде екі 
сиыр болатын. Анамыз кешке сол си-
ырларды саууға шығатын, ал әкем 
сол сиырдың басын ұстап, шыбын-
соналардан қорғау үшін от жаға жүре, 
бір нәрселерді айтып, анамды күлдіріп 
тұратын. Ал біз, улап-шулап есік ал-
дында ойнап жататынбыз. Сол кезде 
өз үйінің шаруасын бітірген Күлән анам 
мен әкемнің жанына келіп, ақырын 
жайғасып олардың айтқандарына мәз 
болып отыратын. Күлән деп отырғаным-
әкемнің екінші қарындасы. Менің әкем 
Қали (оны ауылдың бәрі Өмәй дейтін) 
бір үйдің үлкені, әкемнен кейін бір інісі, 
бес қарындасы бар. Барлығы тұрмыс 
құрып өз жөндерімен кеткен, ал Күлән 
тұрмысқа шыққанға дейін жалғыз өзі шаңырақта тұрды. Сөйтіп, кеш батқасын 
үйге кіріп, мәре-сәре болып бәріміз үстелге жайғасатынбыз. Үстел басында баяғы 
әдетінше әрбіреуіміздің балалық шағымыздан естеліктер айтатын. Біз үйде алты 
бала болдық. Осы алтауымыздың бірін қалдырмай, бәріміздің қылықтарымызды 
еске алып отыратын.  Сөзінің соңын аяқтамай «Иә, Айсұлу» дегенді жиі қосатын. 
Айсұлу деген менің анам, яғни Күләннің шешесінің орнын басқан үлкен жеңгесі. 
Анам Күләннің айтқанын толықтырып, басын шұлғитын да отыратын. Шай ішіліп 
болған соң, қонақ бөлмеге кіріп, біздің қылықтарымызға сүйсініп жымиятын. 
Жататын уақыт келгенде «Ал, бүгін менімен қонатын кімнің кезегі» деп орнынан 
ақырын қозғалатын. Үйдің кіші қызы болғандықтан ба, көбінесе онымен қонуға 
мен кететінмін.  Оның үйі екі бөлмелі, жып-жинақы болатын. Бұл үйдің әр заты мен 
үшін жұмбақ секілді болатын да тұратын. Бірде ол қара чемоданын ашып, ішінен 
сарғайып қалған орамалға түйілген медальдарды алып шықты да, «Боташка, 
мынау сенің атаңның медальдары, осыны саған беремін, сақтап жүр» деп менің 
қолыма ұстатты да, өзі ескірген альбомды алып, маған көрсете бастады. Мені 
еркелетіп солай атайтын. Түнде жатқанда арқаңнан ұйықтап кеткенше сипап жа-
татын. Солай ол үйге барған сайын күнде бір ескі заттарды көрсететін. Өзінің бір 
дауыс көтеріп айғайлаған күнін көрмеппін. Ашуланған кезде қабағын түйіп алатын, 
біз оны бірден түсініп үйге кетіп қалатынбыз. Екінші күні «Кеше мен қатты кеттім» 
деп өзі жымиып келіп тұратын. Міне, онымен талай күндеріміз осылай зулап өтіп 
жатты. Мені жетектеп, бірінші сыныпқа апарған да сол кісі болатын. Анам жоқта 
шашымды тас қылып өріп тастайтын, жаныма батса да, ол кісінің көңіліне келеді-ау 
деп кешке анам келгенше шыдап жүретінмін. Сөйтіп, тұрмыс құрды, бірақ өкінішке 
орай бала сүю бақытына бөлене алмады. Біз де әркім өз жөнімізбен отбасы 
құрдық. Ол кісі үнемі бізге телефон шалып, амандығымызды біліп отыратын. «Көп 
уақыттарыңды алмаймын, тек дауыстарыңды естіртіп тұрыңдар» дейтін. Егер ол 
кісінің арамыздан ерте кететінін білгенде сағаттап сөйлесіп, қолымыз жұмыстан 
босай сала, барар едік қой. Пенде болғандықтан біз де өмір күйбелеңімен еріп 
ештеңеге мән бермей жүре бердік. Қаңтардың қақайған аязында ол кісінің денесін 
суық жерге тапсырамыз деп кім ойлаған. Артынан ұрпағы да қалмады, бізде тек 
ол кісінің суреттері мен ойымыздағы естеліктер, жымиған бет бейнесі  ғана қалды. 
Жақыныңнан айырылғанның қандай екенін  мен алғаш рет сезіндім. Енді міне, ол 
кісінің қырқы да болып қалды. Е-е,  тірі адам тіршілігін жасайды деген осы екен ғой. 
Құдай қалғандарына амандық берсін, тәтеміздің жатқан жері жарық, топырағы 
торқа  болсын деп бет сипағаннан басқа бізде еш шара жоқ. 

Нұрбота СҮЛЕЙМЕНОВА, сіңлісі.

Тағзым

Қайда кетті сол кездер ....
(Айыртау ауданы Қарақамыс ауылының тумасы, 

марқұм Күләйім Тоқашқызына арналады  )

Қоғам жəне заң
ҚЫЛМЫСТЫҚ  ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ 

ТАРТЫЛАДЫ
Қазақстан Республикасының Жаңа Қылмыстық кодексі енгенге дейін, ұйымға, 

меншік құқығында тиесілі немесе оның қарауындағы бөтен біреудің мүлкін ұрлық, 
алаяқтық жасау, иеленіп кету, жұмсап қою жолымен ұсақ – түйектеп ұрлық жасау, 
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінде 
көзделіп, әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын.  
Бірақ 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап, жоғарыдағы әрекеттер, Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық Кодексінің 187 бабының 1 бөлігі бойынша, бір жүз 
айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде 
түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық 
жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жа-
заланады.

2015 жылы 27 қаңтарда 20 сағат шамасында, СҚО, Айыртау ауданы, 
Саумалкөл селосында С.  деген азамат өзі от жағушы болып жұмыс істеп жүрген 
жұмыс орнына, түнгі кезекшілікке түседі. Келесі күні, яғни 2015 жылы 28 қаңтарда 
таңертен, өзінің кезекшілігі біткен соң, ұрлық жасау ниеті пайда болды, ол өзі 
жұмыс істеген орнынан, жұмсалатын көмірді, ұсақ – түйектеп ұрлаған.
Сол сәтте, өзінің қылмыстық ниетін жүзеге асыру үшін, бөтен біреудің мүлкіне 

қол сұғынғанын сезінсе де, жасырын, бос қол жетерлігін пайдаланып, өзінің 
әрекетіне ешкім бақылау жасамағанын біле тұра, екі қап көмір ұрлаған.
Өзінің әрекетімен С. деген  азамат  жәбірленушіге 452 теңге мөлшерінде 

материалдық нұқсан келтірген.
Сот, жазаны тағайындау кезінде қылмыстық құқық бұзушылықтың сипаты 

мен қоғамға қауіптілік дәрежесін, кінәлі адамның жеке басын, оның ішінде құқық 
бұзушылық жасағанға дейін және одан кейінгі оның мінез-құлқын, жауаптылық 
пен жазаны жеңілдететін мән-жайлардың барын және ауырлататын мән-
жайлардың жоқтығын, сондай ақ тағайындалған жазаның сотталғанның түзелуіне 
және тағайындалған айыппұл салу жазасы төменгі мөлшерде болғандықтан 
оның отбасының немесе оның асырауындағы адамдардың тіршілік жағдайына 
ықпалын ескере отырып, Айыртау ауданлдық соты  2015 жылы 12 ақпанда азамат 
С. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 187-бабының 1-бөлігінде 
көзделген, қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін кінәлі деп танылып және 25 
(жиырма бес) айлық есептік көрсеткіш немесе 49 550 (қырық тоғыз мың бес жүз 
елу) теңге мөлшерінде айыппұл салу жазасы тағайындалды.

А.РАХИМОВА,
Айыртау аудандық сотының кеңсе меңгерушісі.

Әкеме тең жан бар десе әлемде,
Айтар едім бір ғана сөз   

       «дәлелде».
Мұндай адам біреу ғана,  
       ол-менде,
Қайталанбас, періштедей 
       бір пенде.
Қайсарлық пен төзімділік 
      саған тән,
Саған арнап жүрегімнен 
      жазам ән.
Жақсы көрем өзіңді 

    Жыр отауы

Әке
(Әкем Сәрсенбаев Бағдат Есентайұлына арналады)

            «қорғаушым» деп,
Өзің ғана жаныма
   жақын адам.
Ең қымбат жан өмірде 
                   «Әке» деген,
Мақтаныңдар адамдар   

  әкеменен.
Әкесі бар сәбилер 
  тайсалмайды,
Бұл өмірде «Оқ жонар 
  әке көрген».
                           Есентаева Сәния

Көңіл айту
Саумалкөл қазақ орта мектебінің ұжымы директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары  Мұкашева Айнұр Болатбекқызына 
жолдасы Токқожин Бауыржан Табылдыұлының,  
қайын атасы Токкожин Табылдының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып  көңіл 

айтады.

ДҮЙСЕНБІ, 9 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.
Kz» 11:05 «Айтуға оңай...» 11:45 «Әпке» 
Т/х 12:30 «Ақсауыт» 13:00 «Күлшеқыз» 
13:10 «Күлшеқыз» М/ф 14:25 «Әли мен 
Айя» М/ф 14:35 «Желмен жарысқан» 
М/ф 14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Менің 
Қазақстаным» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Жігіттер» 19:35 
«Әпке» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» 
Т/х 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 
«КЕЛІН» Т/х 23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 0:55 
«Еңбек түбі - береке» 1:00 «Көкпар» Ұлттық 
ойын 1:45 «Дауа» 2:15 «Шын жүректен!» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8 :00 «Қалжың 

қоржыны» 9:00 «Жетi күн» 10:00 М/ф 
«Маша и медведь», «Белка стрелка» 10:45 
Кино «Дорогая, мы себя уменьшили» 12:00 
«Ду-думан» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Кино «Шабандоз кыз» 14:45 М/ф «Эскимос» 
15:00 Новости 15:15 Кино «Мимино» 16:30 
«Кеше ғана - Еще вчера» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Кеше ғана - Еще вчера» 
17:45 «Мен көрген соғыс» 18:00 Новости 
18:15 «Әсем әуен» 19:00 «ТВ Бинго» 19:15 
«ТВ Бинго» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Арнайы хабар» 21:00 Новости 21:30 
Кино «Посвященный» 23:30 Кино «Біздің 
дәуіріміздегі Вавилон» 1:30 Қорытынды 
жаңалықтар 2:00 Новости 2:30 «Әр үйдің 
сыры басқа» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:40 

Т/с «ИГРЫ РАЗУМА» 8:10 «101 КЕҢЕС» 
8:30 «П@УТINA+» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 Кино «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 11:50 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Күнделік 12:05 «ДУ ҚОЛ 
ШОКОЛАД» 13:00 «101 КЕҢЕС» 13:25 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:55 «П@УТINA+» 
14:50 «ЖЕНЯ БЕЛОУСОВ «ОН ТЕБЯ НЕ 
ЛЮБИТ НИСКОЛЕЧКО» 15:50 «ПЕСНИ 
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ» 17:10 Т/с «Слабая 
женщина» 21:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 
23:35 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Дневник 
23:45 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» Т/с 1:45 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:10 «Сүйген жар» ҮНДІ 
Т/Х 3:30 «Контрольная закупка» 

СЕЙСЕНБІ, 10 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Сырғалым» 
Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 11:35 «Әпке» Т/х 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Ұлы жеңіске - 
70 жыл» 12:55 «SPORT.KZ» 13:15 «Алаң» 
ток-шоуы 14:05 «Сыр-сұхбат» 14:35 «Жел-
мен жарысқан» М/ф 14:55 «БІЛГІШТЕР» 
М /х  15:05 «ӘЙЕЛ  БАҚЫТЫ» 16:10 
«Келін» Т/х 17:00 «Жарқын бейне» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 
«Еңбек түбі - береке» 18:15 «Ас болсын!» 
19:10 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 19:35 «Әпке» 
Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» Т/х 22:40 
«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 «КЕЛІН» 
Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
«Өзекжарды» 0:55 «Еңбек түбі - береке» 
1:00 «Сыр-сұхбат» 1:30 «Шарайна» 2:00 
«Жарқын бейне» 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с «Мишки 
Гамми» 10:45 М/ф «Маша и медведь», 
«Белка стрелка» 11:00 Новости 11:15 
«Спорт без границ» 11:45 «Магия кухни» 
12:15 Т/с «Дворец Абдин» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем доме» 
14:00 Т/с «Долгий путь домой» 15:00 
Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:45 «Сәтті сауда» 16:15 М/с «Фархат» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «Экономкласс» 18:00 Новости 18:15 
«Сүрбойдақ» Т/х 19:00 «Біздің үй» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бюро 
расследований» 21:00 Новости 21:30 
Т/с «Дворец Абдин» 22:15 Т/с «След» 
23:00 «Арнайы хабар» 23:30 Қорытынды 
жаңалықтар 0:00 Новости 0:30 «Әр үйдің 
сыры басқа» 1:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ВАРЕНЬКА 
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12:00 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  13:00 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA+» 14:50 
«112» 15:00 «ППС» 16:45 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:50 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20:00 «НОВО-
СТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 
«П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Дневник 23:55 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 1:50 «П@УТINA» 2:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:50 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
3:35 «Контрольная закупка» 

СӘРСЕНБІ, 11 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  « Т А ҢШОЛП АН »  1 0 : 0 0 
«Сырғалым» Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Әпке» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:50 
«Поэзия әлемі» 13:15 «Заң және біз» 
13:55 «Еңбек түбі - береке» 14:00 «Ша-
райна» 14:30 «Желмен жарысқан» М/ф 
14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «КЕЛІН» Т/х 17:00 «Ұлт 
мақтанышы» Д/ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Қылмыс 
пен жаза» 18:35 «Еңбек түбі - береке» 
18:40 «Мың түрлі мамандық» 19:10 
«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 19:35 «Әпке» 
Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» Т/х 22:40 
«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 «КЕЛІН» 
Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 
«Өзекжарды» 0:50 «Еңбек түбі - бере-
ке» 0:55 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 1:25 
«Ас болсын!» 2:10 «Поэзия әлемі» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с «Мишки Гам-
ми» 10:45 М/ф «Маша и медведь», «Белка 
стрелка» 11:00 Новости 11:15 «Спорт әлемі» 
11:45 «Магия кухни» 12:15 Т/с «Дворец Аб-
дин» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в 
твоем доме» 14:00 Т/с «Долгий путь домой» 
15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:45 «Сәтті сауда» 16:15 М/с «Фархат» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «100 бизнес-истории» 18:00 Новости 
18:15 «Ғашық жүрек» Т/х 19:00 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Моя 
история войны» 21:00 Новости 21:30 Т/с 
«Дворец Абдин» 22:15 Т/с «След» 23:00 
«Біздің үй» 23:45 Қорытынды жаңалықтар 
0:15 Новости 0:45 «Әр үйдің сыры басқа» 
1:15 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ВАРЕНЬКА 
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12:00 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  13:00 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA+» 14:50 
«112» 15:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» Т/с 16:45 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 Т/с «ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ» 18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20:00 
«НОВОСТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 
«П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Дневник 23:55 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 1:50 «П@УТINA» 2:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:50 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
3:35 «Контрольная закупка» 

БЕЙСЕНБІ, 12 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Сырғалым» 
Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 11:35 «Әпке» 
Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Ұлы 
жеңіске - 70 жыл» 12:50 «Агробизнес» 
13:15 «Журналистік зерттеу» 13:40 «Сіз не 
дейсіз?» 14:10 «Жан жылуы» 14:35 «Желмен 
жарысқан» М/ф 14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» 
Т/х 17:00 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
18:40 «Поэзия әлемі» 19:05 «Еңбек түбі 
- береке» 19:10 «ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: 
ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:35 «Әпке» Т/х 15-
бөлім 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» Т/х 22:40 
«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 «КЕЛІН» 
Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
«Өзекжарды» 0:55 «Еңбек түбі - бере-
ке» 1:00 «Қылмыс пен жаза» 1:25 «Ұлт 
мақтанышы» Д/ф 1:55 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с «Мишки 
Гамми» 10:45 М/ф «Маша и медведь», 
«Белка стрелка» 11:00 Новости 11:15 
«Экономкласс» 11:45 «Магия кухни» 
12:15 Т/с «Дворец Абдин» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем доме» 
14:00 Т/с «Долгий путь домой» 15:00 
Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:45 «Сәтті сауда» 16:15 М/с «Фархат» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 
«Ғашық жүрек» Т/х 19:00 «Жекпе-жек» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Моя 
история войны» 21:00 Новости 21:30 Т/с 
«Дворец Абдин» 22:15 Т/с «След» 23:00 
«Біздің үй» 23:45 Қорытынды жаңалықтар 
0:15 Новости 0:45 «Әр үйдің сыры басқа» 
1:15 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ВАРЕНЬКА 
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12:00 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  13:00 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA+» 14:50 
«112» 15:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» Т/с 16:45 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 Т/с «ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ» 18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20:00 
«НОВОСТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 
23:20 «П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ» Дневник 23:55 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 1:50 «П@УТINA» 2:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:50 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
3:35 «Контрольная закупка» 

ЖҰМА, 13 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Сырғалым» 
Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 11:40 «Әпке» Т/х 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Ұлы жеңіске 
- 70 жыл» 12:50 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 13:10 «Көкпар» Ұлттық 
ойын 13:55 «Жарқын бейне» 14:25 «Еңбек 
түбі - береке» 14:30 «Желмен жарысқан» 
М/ф 14:50 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «ЖАН 
ЖЫЛУЫ» 17:25 «Еңбек түбі - береке» 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 18:40 
«Ғасырлар үні» 19:10 «ИМАН АЙНАСЫ» 
19:35 «Әпке» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ШЫН 
ЖҮРЕКТЕН!» 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 
ЖЫЛ» 22:45 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 0:55 
Кино «Қауын» 2:05 «Иман айнасы» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с «Мишки Гам-
ми» 10:45 М/ф «Маша и медведь», «Белка 
стрелка» 11:00 Новости 11:15 «Сәтті сауда» 
11:45 «Магия кухни» 12:15 Т/с «Дворец 
Абдин» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
«Страх в твоем доме» 14:00 Т/с «Долгий 
путь домой» 15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің 
сыры басқа» 15:45 «Сәтті сауда» 16:15 
«Ұлт саулығы» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Бармысың, бауырым?» 18:00 
Новости 18:15 Всемирная серия бокса 
«Астана Арланс» - «Гусары Рафако» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 “Сильные 
духом” 21:00 Новости 21:30 Кино “Три дня 
на побег” 00:00 Кино “Өмірдегі махаббат” 
1:30 Қорытынды жаңалықтар 2:00 «Әр 
үйдің сыры басқа» 2:30 Новости 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ВАРЕНЬКА 
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12:00 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 
«П@УТINA+» 14:50 «112» 15:00 «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» Т/с 16:45 «ЖДИ МЕНЯ» 
КАЗАХСТАН 17:50 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 «НОВОСТИ В 
20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@УТINA» 
23:45 Премьера сезона «ТАНЦУЙ!» 2:10 
«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 2:40 «П@УТINA+» 
3:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 4:10 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 

СЕНБІ, 14 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:40 «Агробизнес» 9:00 
«СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:05 «Дауа» 10:40 «Аc 
болсын!» 11:25 «Әзіл әлемі» 13:00 «ПОЭЗИЯ 
ӘЛЕМІ» 13:30 «Телқоңыр» 14:15 «Ұстаз» 
Т/х 16:10 Кино «Сен қасымда болмасаң» 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Сен қасымда 
болмасаң» 18:50 «Мәдениет» журналына - 
10 жыл 20:25 «Еңбек түбі - береке» 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 «СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 
22:30 «ЖАЙДАРМАН» Маусымашар-2015 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 Кино «Шерлок» 
2:00 «Ғасырлар үні» 2:30 «Дауа» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Қалжың қоржыны» 8:30 «Жа-

байы футбол жаналғыштары» М/сы 9:00 
«Бармысың, бауырым?» 9:45 «Продво-
прос» 10:00 «Спорт без границ» 10:30 
М/ф «Волшебная страна» 12:00 Семейное 
кино «Флика» 13:30 М/ф «Эскимос» 13:45 
«Орталық Хабар» 14:45 «Жұлдызды дода» 
16:15 Концерт «Жігіттер» квартетіне 10 жыл 
17:30 «Тур де Хабар» 18:00 Кино «Шаг 
вперед - 2» 20:00 «Бенефис-шоу» 21:00 
«Жетi күн» 22:00 Кино «Банды Нью-Йорка» 
23:45 Кино «Грекияның естен кетпес жазы» 
1:30 «Тентек періште» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т /с  «ИГРЫ  РАЗУМА» 7:30 

«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 8:00 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА» 8:30 «П@УТINA» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 Новости 9:10 
«СМАК» 9:45 Кино «Я БУДУ РЯДОМ» 11:35 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКО-
ЛАД» 13:00 «101 КЕҢЕС» 13:25 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 14:00 «П@УТINA+» 14:55 «КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 16:05 Т/с 
«ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 20:00 «НОВОСТИ 
В СУББОТУ» 20:30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Второй сезон 21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 22:50 
«СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:10 «ТІЛШІ 
ТҮЙІНІ» 23:35 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:55 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
«Черный полковник» 1:45 «КАРАОКЕ ТАК-
СИ» 2:10 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 2:55 «101 
КЕҢЕС» 3:25 «ИГРЫ РАЗУМА» 

ЖЕКСЕНБІ, 15 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:30 «Мәлім де 
беймәлім  Қазақстан» 9:00 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ» 10:30 «КАПИТАН ҚОҚИҚАЗ» 
М/ф 11:20 «АҚСАУЫТ» 11:50 «Сенбілік 
кездесу» 13:15 «Шарайна» 13:45 «КЕЛ-
БЕТ» 14:15 «Ұстаз» Т/х 16:10 «Баламен 
бетпе-бет» 16:25 «Әли мен Айя» М/ф 
16:35 М/ф 17:05 «Наурыз-шашу» 18:35 
«Әзіл әлемі» 20:00 «АПТА.КZ» 21:00 
«Өнер-бағым» 22:35 «АЛАҢ» 23:25 Кино 
«Шерлок» 0:55 «КӨКПАР» 1:35 «Телқоңыр» 
2:20 «АПТА.КZ» 

ХАБАР 
7:00 “Қалжың қоржыны» 8:30 «Айбын» 

9:00 «Жетi күн» 10:00 «Ас арқау» 10:30 
«Спорт әлемі» 11:00 М/ф.»Приключения 
маленького вождя» 12:30 Кино «Отскок» 
14:00 «Бенефис-шоу» 15:00 Үнді фильм 
«Махаббат ұясы» 17:15 «Кеше ғана - Еще 
вчера» 18:15 «Моя история войны» 18:30 
Концерт Қайрат Нұртас «Жүрегімді махаб-
батым өртесін» 20:00 «Ду-думан» 21:00 
«Жетi күн» 22:00 Кино «Человек ноября» 
0:00 Кино «Әулие Валентин күнін жек 
көремін» 1:45 «Тентек періште» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 6:45 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 7:00 Т/с «ИГРЫ РАЗУМА» 
8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 
Новости 9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗ-
ЛОТО» 10:50 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
11:55 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:45 «101 
КЕҢЕС» 13:10 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:45 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 15:00 Шоу «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Второй сезон 16:00 «ДОБРЫЙ 
ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 17:10 Т/с «Тили-
тили тесто» 21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 
«П@УТINA+» 23:00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ» 1:25 «Теория заговора» 
2:15 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:40 «ДУ ҚОЛ 
ШОКОЛАД» 3:25 «101 КЕҢЕС» 3:45 Т/с 
«ИГРЫ РАЗУМА» 
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Елецкий ауылында тұратын ұлағатты ұстаз, адал досымыз Мұқатаева 
Елемес Қасқырбайқызын 3 наурыз күні 70 жасқа толған мерейтойымен 
шын жүректен құттықтаймыз!

70 жылдық мерейтой бүгін сенде,
Күлкіңмен сәуле шаштың бәрімізге.
Сүйікті ана, аяулы әже, асыл жар,
Тек қана бақыт қонсын өміріңе.
Өмірдің әр қырынан іздеп арай,
Бақыт құсы самғасын саған қарай.
70  жастың асуынан еркін асып,
Сәтті қадам баса бер жүзге қарай.
Ізгі ниетпен: Сайран, Бақыт, Баян.

*  *  *

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Сүйікті газетіміз «Айыртау таңы» арқылы ауданымыздың аяулы ақ жаулықты 
аналарын, қыз-келіншектерді, құрбыларымды алдағы 8 – Наурыз мерекесімен 
құттықтаймын! Әр шаңырақта құт-береке, сыйластық болсын. Осы өлеңім 
Сіздерге арналады:

Ана жүрекАна жүрек
Көктем келді қуаныш   

  шаттығымен,
Нұрлы көктем аналар   

         мерекесі.
Ақ бесікті тербеткен 
  оң қолымен,
Әйел –ана елімнің берекесі.
Аялайды анасы балапанын,
Ана жүрек соғады 
  ұл-қызым деп.
Аямайды төгуден 
  шапағатын,
Биіктерден құлынын 
  көремін деп.

Түн ұйқысын төрт бөліп  
  қажымастан,
Адалдыққа баулиды бала 
  жастан.
Мәпелейді  адам бол деп аялап,
Ана жүрек баласына сая бақ.
Баршы адамзат қарыздар 
  анасына,
Ақ сүт беріп өсірген панасына.
Әнмен тербеп әлемнің 
  ақ бесігін,
Ана жүрек тілейді   

  тыныштығын.
Бақыт ӘБДІЛМАНОВА.

«Елецкий ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің әкімі 
Қасенов Серік Оралбекұлы әр аптаның сәрсенбі күндері сағат 14.00-ден 
17.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Елецкий ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды бұзу 
фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Елецкий селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 8 
(71533) 29-634 сенім телефоны қызмет етеді.

*  *  *

«Елецкий ауылдық округі әкімінің аппараты» 
ММ-і азаматтардың жеке мәселелері бойынша 

қабылдау кестесі 

«СҚО Айыртау ауданының тұрғын үй-коммуналдық   шаруашылық, жо-
лаушылар  көлігі және   автомобиль жолдары» ММ басшысы Дайыров Самат 
Маратұлы -  әр аптаның бейсенбі күндері сағат 11.00-ден 13.00-ге дейін азамат-
тарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.
Мекен-жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі, 44 үй, телефоны - 22-969.

СЕНІМ  ТЕЛЕФОНЫ
Мемлекеттік қызметкерлермен қылмыс жасау фактілерін, құқық- 

бұзушылықтарын және Ар-намыс кодексінің талаптарын сақталмаулары 
туралы қоңырау шалып хабарлай алады. «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының тұрғын үй-коммуналдық   шаруашылық, жолаушылар 
көлігі және   автомобиль жолдары» мемлекеттік мекемесінде 22-969, 21-966 
сенім телефондары қызмет етеді.

*  *  *

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
тұрғын үй-коммуналдық   шаруашылық, жолаушылар  
көлігі және   автомобиль жолдары» ММ азаматтардың 
жеке мәселелері бойынша 2015 жылдың І тоқсанына 

арналған  қабылдау кестесі

Бейсембаева Туғанай Қойшықызы – «СҚО Айыртау ауданының дене 
шынықтыру және спорт бөлімі» ММ басшысы –  әр сейсенбі сайын сағат 15.00-
ден 17.00-ге  дейін азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдайды.
Мекен жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі, 44, тел.20-064.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Аудан тұрғындары ауданның мемлекеттік қызметкерлерімен қылмыс 

жасау фактілерін, құқықбұзушылықтарын және Ар–намыс кодексінің талап-
тарын сақтамаулары туралы қоңырау шалып хабарлай алады,  «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінде 20-064 сенім телефоны қызмет етеді. 

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ 

азаматтардың жеке мәселелері бойынша2015 жылдың
 1 тоқсанына арналған қабылдау кестесі

Қасым аға, мына келген 80 жасыңыз қайырлы болсын, ұзағынан 
сүйіндірсін.

Басыңды бурыл шалғаны-
Адамның ізгі арманы.
Көзіңнің нұры қашқаны-
Ұрпаққа шапақ шашқаны.
Бетіңе әжім түссе мол -
Өмірге салған ізің ол.
Бойыңнан қуат тайғаны-
Дүниеге күшің жайғаны.
Еңкейгені беліңнің-
Есейгені еліңнің.
Қартайсаң мәз боп қуанғын,
Соларды көріп жұбанғын.
Қасым аға өмірге 
   көп қосқаның,
 Көп  ағайын, көп  туысқан,   

   достарың.
Барлығының тілегі бір, Жүз жасқа
 Жетелесін 80-нен асып   тосқаның  

       – деп
Ізгі ниетпен: інің Сапар қажы, келінің Елемес, қарындасың Үмітжан.

*  *  *

Уаќыт шіркінде тоќтау болѓан 
ба. ¤мір-μзен жолында кез болѓан 
тіршілік атаулыны бірде адуынды 
да асау толќынымен, енді бірде баяу 
б‰лкілімен алѓа жетелеп, ілгерілей 
береді, ілгерілей береді. Осындай 
тоќтаусыз μмір кμшініњ керуеніне 
ілесіп, μзініњ жаќсы істерімен, адал 
ењбектерімен елге танымал болѓан 
абзал жандарымыз ќаншама. Осын-
дай азаматтардыњ бірі, б‰гінгі к‰ні 
сексенніњ сењгіріне шыѓып отырѓан 
меніњ єкем - Ќасым Ќабдолла±лы 
Ѓабдуллин. 
Єкем 1935 жылдыњ 2 наурызында 

Айыртау μлкесініњ кμркем де кμрікті 
жерлерініњ бірі Сулыкμл ауылында д‰ниеге 
келеді. Шешесі Бєдіѓ±лдан екі жасќа то-
лар толмасында жетім ќалѓан ол атасы 
М±ќатайдыњ тєрбиесінде болады. Орта 
білімді б±рынѓы Казгородок ауылындаѓы 
мектептен алѓан μрім μренді ±стаз болсам 
деген асќаќ арманы Ќызылжар пединсти-
тутына жетелеп єкеледі. Балањ ж‰рекке 
осынау асыл арманды ±ялатќан ағатайы 
Байбакишев Ќажыаќпар еді. Орта мек-
тепте оќыѓан кезінде осы ‰йде т±рѓан 
єкеміз Ќажыаќпар аѓатайы мен ¦лжан 
аптайыныњ кμп жаќсылыќтарын кμріп, 
тєлімді тєрбиелерін алады. Ќажыаќпар 
аѓатайы жарты єлемді шарпыѓан екінші 
д‰ниеж‰зілік соѓысќа ќатысќан, майдан-
нан оралѓан соњ м±ѓалім болѓан, талай 

Таѓзым
ЄКЕМ ЖАЙЛЫ ҮЗІК СЫРЄКЕМ ЖАЙЛЫ ҮЗІК СЫР

жылдар сауда саласында ќызмет істеген. 
Аѓатайыныњ балаларымен бірге еркін 
μскен елгезек ±лѓа ±стаз болсам деген 
арман сол кезде-аќ мыќтап орныѓып 
еді. Алайда арманыныњ орындалуына 
таѓдыр жазбапты. Кенеттен пайда болѓан 
ауру ауылѓа ќайтып оралуына себепші 
болады. Туѓан ауылына келіп, ауруы-
нан айыќќан соњ екі жылдай комсорг 
болып істейді. 1957 жылы аѓатайыныњ 
кењес беруімен Ќамсаќты МТС-де трак-
торшылар курсында оќып, жаќсыѓа 
аяќтап шыѓады. Сол уаќыттан бастап 
зейнеткерлікке шыќќанша ќиындыѓы 
мен ауыртпалыѓы, ќызыѓы мен ќуанышы 
мол тракторшылыќ ењбек жолы баста-
лады. Ж‰геріші болды, мал бордаќылау 
фермасында ж±мыс істеді. Уаќытпен 
санаспады, басшылыќ ќайда жіберсе, 
сонда адал ењбек етті, ауылдастарыныњ, 
жолдастарыныњ ќ±рметіне ие болды. Сол 
ењбегініњ зейнетін де кμрді, кеудесінде 
жарќыраѓан орден-медальдары ерен 
ењбегініњ куєсі, бірнеше мєрте Ќ±рмет 
грамоталарымен марапатталды. 

1957 жылы μмірлік жары Шолпан 
Молдашќызын кездестіріп, шањыраќ 
ќ±рды. Асыл анамыз екеуі д‰ниеге 12 
сєби єкеліп, мєпелеп μсірді. Ќанаттыѓа 
ќаќтырмады, т±мсыќтыѓа шоќытпады. 
Балалыќтыњ бал дєурені єлі к‰нге дейін 
кμз алдымда. Єкем ж±мыстан ќанша 
шаршап келсе де, шаршаѓанын бізге 

білдірмейтін. Алдына бєрімізді отырѓызып 
алып, мањдайымыздан иіскеп, еркелететін. 
Оныњ ж±мыстан келуін барлыќ бала-
лар таѓатсыздана тосатынбыз. Сонда 
бєріміздіњ к‰тетініміз єкеміздіњ ‰йдегі 
жас тμлдерге деп трактор шалѓымен 
шауып єкелетін шμбі. Шμптіњ арасы 
ќып-ќызыл жидекке т±нып т±ратын. Єкем 
келе салысымен, барлыќ балалар ж±пар 
иісі ањќып т±рѓан шμпке жапырлаймыз. 
Ќазір бєріміз ержеттік, μздеріміз де ‰йлі-
баранды болдыќ. Бір μкініштісі, аяулы 
анамыз арамыздан ертерек озып кетті.
Єкеміз ќазір Сулыкμл ауылында ініміз 

Саѓындыќтыњ ќолында т±рады. Ќолымыз 
ќалт етіп босай ќалса, бала-шаѓамызды 
алып, ауылдаѓы ќарт єкеміздіњ амандыѓын 
білгенше асыѓамыз. Бєріміздіњ басымыз бір 
ќосылѓанда мєз-мєйрєм болып ќаламыз. 
Єкеміздіњ μзі бір атадан жалѓыз болса да, 
б‰гінгі тањда тамырын терењге жайѓан 
бєйтерек іспеттес. Жеті ќыз, бес ±лдан 
отыз бір немере, екі шμбере с‰йіп отыр. 
Шμберелері Санжар мен Н±рдиярдыњ да 
аталары дегенде жандары бμлек, аталап 
ќ±раќ ±шып т±рады.
Сексенніњ сењгіріне шыѓып отырѓан 

ардаќты єкемізге ±рпаќтары атынан мол 
денсаулыќ, ќариялыќ баќытты да ±заќ 
ѓ±мыр тілей отырып, Алланыњ берген 
жасын жасай беріњіз дегім келеді.

Ќайрат ЃАБДУЛЛИН, ±лы, 
Кутузовка ауылы.  

Мұражай – халықтың мәдени-тарихи 
мұрасын сақтайтын, келушілер арасын-
да қазақстандық патриотизмді наси-
хаттайтын, қоғамның тарихи естелігін 
сақтауға және байытуға ықпал ететін, 
тарихи сана-сезімді қалыптастыратын 
киелі шаңырақ. «Көнені көрмей, жаңа 
еске түспейді» - деген халық мақалы 
бар. Ата-бабаларымыздың ерлік істерін, 
ақыл парасатын, құнды ескерткіштерін, 
тарихи мұраларын жинақтап, ұрпақтан-
ұрпаққа аманат етуде Сырымбет 
ауылындағы Шоқан Уәлихановтың 
тарихи-этнографиялық мұражайының 
да атқарып отырған игілікті істері мол. 
Аталмыш мұражайда 20 жылдан астам 
еңбек етіп, соның ішінде 12 жылын 
басшылық қызметке арнаған Уәлихан 
Қайроллаұлы Құлбаевқа жолығып, 
сұхбаттасқан едік.

-Уәлихан Қайроллаұлы, ердің жасы 
елуге толып отырған мерейтойыңыз 
құтты болсын. Алдымен қысқаша 
өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз...

-Мен 1965 жылдың 26 ақпанында талай 
даналар мен дүлдүлдерді қанат қақтырған 
сырлы Сырымбет ауылында тудым. 
Осында орта мектепті аяқтаған соң, екі 
жыл кеңшарда жұмыс істеп, содан кейін 
міндетті әскери борышымды атқарып 
келдім. Қарағанды индустриалды-
педагогикалық техникумын, Көкшетау 
университетін тәмамдадым. 1993 жыл-
дан бері өзіміздің мұражайда еңбек етіп 
келемін. 1993 жылдан аталмыш мекемеге 
жетекшілік етемін. Осы жылдардың ішінде 
бірқатар халықаралық конференцияларға, 
семинарларға қатыстым.
Ауданымыз бен облысымыздың 

әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан 
үлесім үшін бірнеше мәрте облыс, ау-
дан әкімдерінің Құрмет грамоталары-
мен, Елбасымыздың Алғыс хатымен, 
«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
20-жылдығы» мерейтойлық медалімен 
марапатталдым. Үйленгенмін, жолдасым 
Нұргүл екеуіміз бір ұл тәрбиелеп от-
ырмыз.

-Мұражайдың тарихы, атқарып 
отырған игілікті істері жайлы не айтар 
едіңіз?

-Мұражайдың ашылуына алғашқы 
рет мұрындық болған қазақ тілі пәнінің 
мұғалімі, марқұм Күлпан Хайроллақызы 
Хайруллина. Өзінің бастауын Сырым-
бет орта мектебіндегі кішкене ғана бір 
бөлмесінен бастаған мұражай 1985 
жылы Шоқан Уәлихановтың 150 жылдық 
торқалы тойы қарсаңында өз алдына жеке 
шаңырақ көтеріп, тарихи-этнографиялық 
мұражайы болып ресми түрде ашыл-
ды. Мұражайдың ашылу салтанаты-
на 11 елден қонақтар келді, тіпті АҚШ 
елінен де меймандар болды. Асанәлі 

Сыр-сұхбат
Өз ісінің білгіріӨз ісінің білгірі

Әшімов, Шота Уәлиханов, Қажахмет 
Балахметов сияқты елге танымал аза-
маттар қатысып, жүрекжарды тілектерін 
айтты. Мұражайдың алғашқы дирек-
торы болып қажымас күш-қайраттың 
иесі Зәйкен Қаскейқызы Атығаева 
тағайындалды. Мұражайға қажетті та-
рихи мұраларды жинап, сақтауға үлес 
қосқандар: Р.Қасымбекова, К. Омарова, 
Ш. Қартайғанова, Ш. Дәуітбаев, Ф. Айбаш-
панова, Р. Смағұлова, Ж. Қазбеков, Г. Се-
кенова, К. Жамұханбетов, М. Сүлейменов, 
Ш. Сәрсенбаева, Н. Қойшыбаев сынды 
азаматтар болатын. Олар ауыл-ауылдан 
ескі бұйымдарды, тарихи заттарды жинау, 
төре тегінен Уәлихановтарға жататын 
материалдар іздестіру, халық арасында 
насихат жұмысын жүргізу ісіне белсене 
қатысты. 
Мұражай қызметкерлерінің басты 

міндеті – Ш.Ш. Уәлихановтың өмірі мен 
қызметін насихаттау, адамдарға құнды та-
рихи ақпарат беру, ұлы ғалымның өмірлік 
жолы, оның жолдастары мен әріптестері, 
туыстары жайлы жаңа мағлұматтар жи-
нау, оның көптеген ғылыми еңбектері, 
саяхаттары жайлы жолжазбалары мен 
күнделіктерін одан әрі терең зерттей 
түсу. 
Біз жоспарлы түрде тарихи-мәдени, 

ғылыми және басқа құндылықтары бар 
заттарды жинастырамыз, есепке қоямыз, 
оларды сақтаймыз. Өзіміздің қордың 
және басқа да материалдардың негізінде 
мәдениет мекемелерімен бірлесе отырып 

бұқаралық ғылыми-ағарту, насихаттау, 
мәдени-тәрбиелік мәні бар жұмыстарын 
өткіземіз.

- Мұражайға келушілер қатары да аз 
емес шығар...

- Жыл сайын мұражайға екі мыңнан 
астам көрушілер келеді. Мұражайымызға 
көптеген мемлекет, мәдениет және 
өнер қайраткерлері, еліміздің көрнекті 
тұлғалары келіп тұрады. Атап айтар 
болсақ, Қазақстан Республикасының 
Президенті Н. Назарбаев, Қырғызстанның 
бұрынғы Президенті Асқар Ақаев, 
Өзбекстанның Президенті Ислам Кари-
мов 1993 жылы мұражайымызға әдейілеп 
ат басын бұрып, Айғаным қонысын сал-
танатты түрде ашты. Шота Уәлиханов, 
Кәкімбек Салықов, Тоқтар Әубәкіров, 
Әкім Тарази, Мұстафа Өзтүрік, Асанәлі 
Әшімов сынды халқымыздың біртуар 
ұлдары және тағы да басқа көптеген 
танымал тұлғалар мұражаймызды көріп, 
өз қолтаңбаларын қалдырды. 

 Ш.Ш. Уәлиханов Сырымбет тарихи-
этнографиялық мұражайында Амери-
ка штатының елшілік өкілі Лейла Кох, 
суретші У. Смит, Вашингтон қаласындағы 
Смитсоновский мұражайының Азия 
мәдениеті бөлімінің директоры, доктор 
Пол Тейлор келіп Шоқан Уәлихановтың 
өмірімен, шығармашылық жолымен 
және қазақ халқының әдет-ғұрпы, салт-
дәстүрімен танысып, ризашылығын 
білдірді.   

- Уәлихан Қайроллаұлы, сырлы 
сұхбатыңызға алғымызды айта от-
ырып, еліміздің гүлденуі мен көркеюі 
жолындағы  ерен еңбегіңізге толайым 
табыстар тілейміз.

Әңгімелескен Жанат СӘБИТОВ.


