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Сейсенбі, 26 қаңтар 2016 жыл 

Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының
2 тармақшасына, 63-бабының 1-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы 

сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 85-
бабына сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1.Бесінші шақырылған Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісі 
таратылсын.

2. Партиялық тізімдер бойынша сайланатын Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мəжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауы 2016 жылғы 20 
наурызға тағайындалсын.

3. Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлайтын Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мəжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауы 2016 жылғы 21 
наурызға тағайындалсын.

4. Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан Ре-
спубликасы Парламенті Мəжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауын 
дайындауды жəне өткізуді ұйымдастырсын.

5. Қазақстан Республикасының Үкіметі, Астана жəне Алматы қалаларының, 
облыстардың əкімдері Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісі 
депутаттарының кезектен тыс сайлауын ұйымдық, материалдық-техникалық 
жəне қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі барлық қажетті шараларды 
кідіріссіз қабылдасын.

6. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті

Н.НАЗАРБАЕВ.
Астана, Ақорда, 2016 жылғы 20 қаңтар №181.

Бесінші шақырылған Қазақстан Респу-
бликасы Парламентінің Мәжілісін тарату 
және Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс 

сайлауын тағайындау туралы

«Қазақстан  Республикасындағы  сайлау  туралы» Қазақстан 
Республикасының  
1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 12-бабы 14) 
тармақшасына, 101-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Орталық 
сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. 2016 жылғы 20 наурызға Қазақстан Республикасы мәслихаттары 
депутаттарының кезекті сайлауы тағайындалсын. 
2. Қоса беріліп отырған 2016 жылғы 20 наурызға тағайындалған Қазақстан 
Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезекті сайлауын әзірлеу мен 
өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары бекітілсін. 
3. Осы қаулы облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссияла-
рына сайлауды әзірлеу мен өткізуді қамтамасыз ету үшін жіберілсін. 
4. Осы қаулы бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын. 

Төраға                                                                                      
 Қ. ТҰРҒАНҚҰЛОВ. 

Хатшы                                                                                       
Б. МЕЛДЕШОВ.

2016 жылғы 20 қаңтардағы  № 3/82 қаулысы

Қазақстан Республикасы мәслихаттары 
депутаттарының кезекті сайлауын 

тағайындау және Қазақстан Республика-
сы мәслихаттары депутаттарының кезекті 
сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі 
іс-шаралардың күнтізбелік жоспарын бекіту 

туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің ЖарлығыҚазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы

2016 жылғы 23 қаңтарда аудандық сайлау комиссиясының Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің 2016 жылғы 20 қаңтардағы № 181 Жарлығымен, 
Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясының 2016 жылғы 
20 қаңтардағы №3/82 «Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутта-
тарын кезектен тыс сайлауын белгілеу туралы» қаулысымен 2016 жылдың 20 
наурызына белгіленген  Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісіне 
кезектен тыс сайлау өткізу және дайындық  жүргізудің негізгі іс-шаралар 
жоспары қарастырылған және бекітілген отырысы өтті.

Айыртау аудандық сайлау 
комиссиясының хабарламасы

Р/с 
№

Сайлау 
комиссиясының 
орналасқан жері

Телефоны, 
факс

Қызметтері (төраға, төрағаның 
орынбасары, хатшы, комиссия 
мүшелері) көрсетілген аймақтық 
сайлау комиссияларының құрамы

Аймақтық сайлау комиссиясының атауы
1. Саумалкөл ауылы, 

аудан әкімі 
аппаратының 
ғимараты

22-646 ф.
21-426

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

Аймақтық сайлау комиссиясының 
құрамы және оның орналасқан жері 

туралы мәліметтер

Елбасы Жарлығына сәйкес жыл сайын 
барлық деңгейдегі әкімдер тұрғындар алдын-

да есеп береді. Ондағы мақсат халықты елдегі 
орын алып жатқан оң өзгерістер мен әр аумақтың 
әлеуметтік-экономикалық дамуы жөнінен хабардар 
ету болып табылады. Биылғы жылы қаңтардың 
14-і мен 21-і аралығында ауылдық округ әкімдері 
халық алдында өткен 2015 жылдың қорытындылары 
туралы есеп берді.   Ал аудан әкімі 
Ағзам Тастеміровтің тұрғындар 
алдындағы  есепті  кездесуі 
қаңтардың 25-і  күні Қаратал 
ауылдық округінен басталды. Кезде-
суге аудандық мәслихаттың хатшы-
сы Раушан Тлеубаева, ауданның же-
келеген мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдарының басшылары және 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдері қатысты. 
Қаратал ауылдық округінде болған 

аудан басшысы ең алдымен Қаратал 
ауылындағы денсаулық сақтау 
мекемесінде болып, оның жұмысымен 
танысты. Сонан соң орта мектептің 
асханасында да болып, оқушыларды 
ыстық тамақпен қамтамасыз ету 
мәселелеріне де көңіл бөлді. 
Ең алдымен округ әкімі Ардақ Дау-

ылбаев өткен жылдағы округ бой-
ынша атқарылған жұмыстар мен 
биылғы жылғы жоспарлары жайында 
тұрғындар алдында есеп берді.
Қаратал селолық округі тұрғындары алдында есеп берген 

аудан әкімі Ағзам Тастеміров 2015 жылдағы ауданның 
әлеуметтік-экономикалық дамуына кеңінен тоқтала келе, 
биылғы 2016 жылдағы ауқымды бағыттарды саралап 
берді. 
Баяндама соңында Ағзам Ахметжанұлы мемлекет тара-

пынан өз шаруасын ашып, істерін алға қарай бастырамын 
деген азаматтарға барлық жағдайлардың жасалынып 
жатқандығын, олардың жүзеге асырылуы үшін төменгі 
пайызбен несиелердің беріліп жатқандығын тілге тиек ете 
келе, Президенттің Жолдауындағы жаңа бастамаларды 
іске асыру жолында баршамыз күш-жігерімізді аямай, 
қолдан келгенше еңбек ету – азаматтық парызымыз, - деп, 
барша тұрғындарды Елбасы Н.Ә.Назарбаев алдымызға 
қойып отырған міндеттерді шешуге бір кісідей атсалысуға 
шақырды.
Кездесу барысында округтің ардагерлер кеңесінің 

төрағасы, ардагер ұстаз Айтмағанбет Дауылбаев аудан 
басшысының тұрғындар алдындағы есепті кездесуіндегі 
баяндамасында сөз болған өткен жылдағы атқарылған 
жұмыстарына оң бағасын беріп, биылғы жылда аудан 
және округ бойынша жоспарланған ауқымды істерге 
ризашылығын білдіре келе, ауыл көшелерін қосымша 
жарықтандыру мәселесін көтерсе, Қаратал-Саумалкөл 
бағытындағы тас жолдың ағымдағы жөндеу жұмысына 
да көңіл бөлуін өтінді. 
Ал ауыл тұрғыны Орайхан Тажиннің ауыл ортасындағы 

құдықтың істен шыққан сорғысын жөндету туралы өтініші 
жергілікті «Жер Ана» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 
жүктелді. 
Осы күні түстен кейін аудан басшысы Ағзам 

Ахметжанұлының есепті кездесуі Казанка ауылдық 
округінде жалғасты. 
Кездесуге дейін аудан әкімі Борлық орман 

шаруашылығындағы «Жұмыспен қамтудың жол картасы 
– 2020» мемлекеттік бағдарламасы арқылы несие алып, өз 
ісін ашып отырған «Максим Даугирдас» жеке кәсіпкерінің 
ағаш өңдеу цехында болып, оның тыныс-тіршілігімен таны-
сты. Аталмыш кәсіпкердің өнімдері ауыл тұрғындарының 
сұранысына ие. Сонымен қатар 10 адамды тұрақты жаңа 
жұмыс орындарымен қамтып отыр.

Әкім - әлеумет алдында

Халық пен билік арасындағы сұхбатХалық пен билік арасындағы сұхбат
Сонан соң аудан бас-

шысы Казанка ауылдық 
округі ғимаратының жаңа 
қазандығын да аралап 
көрді.
Тұрғындар алдында 

есеп берген ауылдық 
округтің әкімі Алексей 
Городецкий өткен 2015 
жылда округ бойынша 
атқарылған жұмыстар 
жөнінде баяндай келе, 
биылғы 2016 жылдың 
басты жоспарларына да 
тоқталып өтті.
Өз кезегінде округ 

тұрғындары  алдын-
да есеп берген аудан 
әкімі Ағзам Тастеміров 
ауданның әлеуметтік-
экономикалық даму 
қорытындысында өткен 
жылда ауданымыз бойын-
ша атқарылған оң істерді 
хылықтың назарына 
жеткізсе, биылғы жылдың 
басты  бағыттарына 
кеңінен тоқталды.

Аудан басшысымен кездесу барысында тұрғындар тара-
пынан өздерін толғандырған мәселелер де тыс қалмады.
Округ тұрғындарымен көтерілген ауыл жастарына 

арналған демалыс орталығын ашу, Всеволодовка-
Саумалкөл бағытындағы автобус қатынасын жандандыру, 
Казанка орта мектебі оқушылары үшін мектеп ішінде жылы 
дәретхана орнату, Аксеновка ауылындағы наубайхананың 
жұмысын іске қосу, Всеволодовка ауылы тұрғындарына 

серіктестік тарапынан тиесілі жер девиденттерінің берілмеуі 
жайындағы мәселелер аудан басшысы тарапынан қатаң 
бақылауға алынып, барлық мәселелер оң шешімін таба-
тынын жеткізді. 
Жыл сайынғы Елбасы Жарлығына орай барлық деңгейдегі 

әкімдердің халық алдында атқарылған жұмыстары туралы 
және алдағы жоспарлары жайлы есепті кездесулері – бұл 
халық пен билік өкілдерінің ашық сұхбаты. Осындай ашық 
сұхбатта атқарылған жұмыстарға баға беріліп, тұрғындар 
өздерінің көңілдегі мәселелерінің шешу жолдарын сара-
лайды. Және де халықпен бірлесе алдағы кезеңдердегі 
атқарылар жұмыстар жоспарланып, оның жүзеге асыры-
лулары бақылауға алынады.  
Келесі күні 26 қаңтарда аудандық Мәдениет үйінде 

аулан әкімі Ағзам Тастеміров пен Володар ауылдық 
округінің әкімі Ерлан Сәдуақасов 2015 жылғы 
ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуы турасын-
да тұрғындар алдында есеп берді.
Ауданымыз бен ауылымыздың өткен жылы жеткен 

жетістіктері мен атқарған жұмыстарын толықтай тұрғындар 
назарына ұсынылды. 2015 жылы ашылған нысандардың 
қарқынды жұмыс жасап жатқандығы үлкен жаңалық 
екендігін атап өтті.
Аудан әкімі өз сөзінде: «Сонымен қатар, алдағы жылы 

жасалатын жоспардағы біршама жұмыстарға да тоқталып 
өтер болсақ. №1 шағын аудан көшелеріне, Достық 
көшесіне, Ақан сері көшесінен Халыққа қызмет көрсету 
орталығына дейінгі көшелерге жөндеу жұмыстары жүргізілу 
қолға алынбақ. Аудан тұрғындарын тұрақты жұмыспен 
қамтитын насындар легі де ашылатын болады. Сондай-
ақ, осы жылы  «Бәйтерек» шағын ауданының жанынан 
стадион құрылысы бой көтермек», – деді.
Аудан мен ауыл тұрғындары тарапынан «Бәйтерек» 

шағын ауданының тұрғыны көшедегі қардың тазалануы 
жөнінде сұрақ қойып, тұщымды жауап ала білді.
Сөз соңында аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы 

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай жыл бойы 25 игі іс 
акциясының  өткізілетінін, оған ауданымыздың әрбір аза-
маты қатынаса алатындығын атап өтті.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Суреттерді түсірген Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.
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Айыртау аудандық сайлау комиссиясының 
2016 жылғы 23 қаңтардағы

№1 қаулысымен
2016 жылдың 20 наурызына белгіленген, партиялар тізімі 
бойынша сайланатын, Қазақстан Республикасының 
Парламенті Мәжілісінің кезектен тыс сайлауына 

дайындық және өткізу бойынша негізгі іс-шаралардың 
КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

1 .  Жер г і л і к т і  б ұ қ а р а лы қ 
ақпарат құралдарында сайлау 
комиссияларының шекараларын 
хабарландыруды жариялау. 
Аудан әкімі, сайлау жарияланған 

кейін жеті күн мерзім ішінде. 27 
қаңтардан кешіктірмей.

(23 б, 5-т)
2 .  Б ұ қ а р а л ы қ  а қ п а р а т 

қ ұ р а л д а р ы н д а  с а й л а у 
комиссияларының құрамын жа-
риялау.
Ауданның аймақтық сайлау ко-

миссиясы сайлау белгіленгеннен 
кейін жеті күннен кешіктірмей. 27 
қаңтардан кешіктірмей.

   (17 б, 2-т)
3 .  Б ұ қ а р а л ы қ  а қ п а р а т 

құралдарында аймақтық сайлау 
комиссияларының құрамын жа-
риялау. 
Ауданның аймақтық сайлау ко-

миссиясы сайлау тағайындалғаннан 
кейін он күннен кешіктірмей. 30 
қаңтардан кешіктірмей.

      (13 б, 4-т)
4. Партиялық тізімдерді ұсынған, 

саяси партиялардың сенім білдірген 
адамдарды тіркеу.
Ауданның аймақтық сайлау ко-

миссиясы Саяси партиялар сенім 
білдірген  адамдардың  тіз імін 
тіркеуге  ұсынғаннан кейін

     (31 б, 14-т, 2-1) т)
5. Сайлау алды үгітті өткізу.
Партиялар тізімдерін тіркеу мерзімі 

аяқталған сәттен басталады және 
сайлау өткен күні жергілікті уақыт 
бойынша нөл сағатта аяқталады. 20 
ақпанда басталады және 19 наурыз-
да 24-00 сағатта аяқталады. 

    (38 б, 3-т, 1- т)
6.Саяси партияларға сайлаушы-

лармен кездесуге үй-жай беру, 
бөлінген үй-жайда кандидаттардың 
және  саяси партиялардың сенім 
білдірген адамдардың  сайлау-
шылармен кездесу кестесін құру 
және оны бұқаралық ақпарарат 
құралдарында жариялау.
Жергілікті атқарушы органдар 

және ауданның аймақтық сайлау ко-
миссиясы. Сайлау алды үгіт жүргізу 
кезеңіне

   (28 б, 4-т)
7. Үгіттiк баспа материалдарын 

орналастыру үшiн орын анықтау 
және жабдықтау.
Жергілікті атқарушы органдар 

және ауданның аймақтық сайлау ко-
миссиясы. Сайлауды тағайындалған 
күннен сайлау алды үгітті жүргізгенге 
дейін

(28 б, 6-т)
8. Сайлау комиссиясына әр сай-

лау учаскесі бойынша әкіммен қой 
қойылған сайлаушылардың тізімін 
акт бойынша ұсыну.
Аудан әкімі дауыс бергенге дейін 20 

күн бұрын28 ақпаннан кешіктірмей.
  (24 б, 5-т)
9. Сайлаушыларға сайлау учаскілері 

бойынша  сайлаушылардың тізімін 
танысу үшін ұсыну.
Учаскелік сайлау комиссиялары 

дауыс бергенге дейін  он бес күн 
бұрын 4 наурыздан кешіктірмей.

(26 б, 1-т)
10. Жеке сайлау учаскелерінде 

дауыс берудің басталуы және 
аяқталуы бойынша басқа уақыт 
белгілеу және сайлаушыларға бұл 

жайды жеткізу.
Ауданның аймақтық сайлау ко-

миссиясы. Сайлауға дейін жеті 
күннен кешіктірмей 12 наурыздан 
кешіктірмей

(38 б, 1-т, 1)т )
11. Сайлаушыларға дауыс берудің 

уақытын және орнын хабарлау.
Учаскелік сайлау комиссиялары
Сайлауды өткізгенге дейін он күн 

бұрын 12 наурыздан кешіктірмей.
 (38 б, 1-т, 18 б, 5)т)
12. Учаскелік сайлау комисси-

яларына сайлау бюллетендерін 
жеткізу.
Ауданның  аймақтық  сайлау 

комиссиясы. Сайлауға бір күн 
қалғаннан кешіктірмей 18 наурыз-
дан кешіктірмей

 (37 б, 3-т)
13. Сайлау учаскесін дауыс беру 

және хаттама толтыру үшін ашу.
Учаскелік сайлау комиссиялары 

дауыс беру басталғанға дейін 1 
сағат бұрын Жергілікті уақыт бой-
ынша  6-00, егер сайлау басталғанға 
дейін басқа уақыт белгіленбесе

(40 бап, 1-тармақ)
14. Дауыс беруді өткізу.
Учаскелік сайлау комиссиялары 

сайлау күні жергілікті уақыт бойын-
ша сағат 7-00- ден 20-00 дейін, егер  
басқа уақыт белгіленбесе                                                          

 (38 б, 1-т)
15. Сайлау учаскесінде дауы-

старды санау және дауыс беру 
нәтижелері  туралы хаттама құру.
Учаскелік сайлау комиссиялары 

жергілікті уақыт бойынша сағат 20-
00 басталады, егер басқа уақыт бе
лгіленбесе                                                          

 (43 б, 18 б, 8) т)
16 .  Хаттаманың  көш iрмес i 

жалпыжұрттың танысуы үшiн сай-
лау учаскесiнiң үй-жайындағы ар-
найы белгiленген орынға ілу.
Учаскелік сайлау комиссиялары 

хаттамаға қол қойылғаннан кейін 
- дереу                                                          

(43 б, 8 - т)
17. Сайлау учаскелеріндегі дауыс 

беру нәтижелері бойынша хатта-
маны аудандық, қалалық сайлау 
комиссияларына жіберу. 
Учаскелік сайлау комиссиялары 

хаттамаға қол қойылғаннан кейін 
- дереу                                                          

(94 б, 1 - т)
18. Сайлау нәтижелері туралы 

хаттаманы облыстық сайлау комис-
сиясына тапсыру.
Учаскелік сайлау комиссиялары 

хаттамаға қол қойылғаннан кейін 
- дереу                                                          

(94 б, 2 - т)
19. Облыс  бойынша  сайлау 

нәтижелері  туралы  хаттама -
ны Қазақстан Республикасының 
Орталық сайлау комиссиясына 
тапсыру.
Облыстық сайлау комиссиясы 

сайлау күнінен бастап екі күннен 
аспайтын мерзімде 21 наурыздан к
ешіктірмей                                                                                                   

  (94 б, 2 - т)

Күнтізбелік жоспардың мәтінінде 
«Қазақстан Республикасындағы 
сайлау  туралы»  Қазақстан 
Республикасының Конституциялық 
заңының нормаларына сілтеме 
беріледі.

Сайлау округтері бойынша мәслихаттар 
депутаттығына кандидаттарды ұсыну 

 Республикалық немесе жергiлiктi қоғамдық 
бiрлестiктер, сондай-ақ олардың құрылымдық 
бөлiмшелерi және азаматтардың өзiн-өзi 
ұсынуы жолымен 
Сайлау күнiнен екi ай бұрын басталып, сай-

лау күнiне бiр ай қалғанда аяқталады.
20 қаңтарда басталады және 19 ақпанда 

аяқталады. (103 б, 6-т)
Жерг іл і кт і  бұқаралық  ақпарат 

құралдарында сайлау комиссияларының 
шекараларын хабарландыруды жариялау.
Аудан әкімі, сайлау тағайындалғаннан 

кейін жеті күн мерзім ішінде. 27 қаңтардан 
кешіктірілмей. (23 б, 5-т)
Бұқаралық ақпарат құралдарында 

учаскелік сайлау комиссияларының құрамын 
жариялау.
Ауданның аймақтық сайлау комиссиясы 

сайлау тағайындалғаннан кейiн жетi күннен 
кешіктірілмей, 27 қаңтардан кешіктірмей

(17 б, 2-т)
Сайлау округтерiнiң тiзiмiн, олардың 

шекараларын және округтiк сайлау 
комиссияларының орналасқан жерлерiн 
бұқаралық ақпарат құралдарында жария-
лау. 
Ауданның аймақтық сайлау комиссиясы 

сайлау тағайындалғаннан кейiн он күннен 
кешiктiрмей 30 қаңтардан кешіктірмей 

(22 б2-4- т, 15 б 3-т, 14 б 6) т )
Аймақтық сайлау комиссияларының 

құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялау. 
Ауданның аймақтық сайлау комиссиясы 

сайлау тағайындалғаннан кейiн он күннен 
кешiктiрмей 30 қаңтардан кешіктірмей (13 
б,4-т)
Округт iк  сайлау  комиссиясына 

тиiстi қоғамдық бірлестіктің  мәслихат 
депутаттығына кандидаты ұсынуы туралы 
шешімін сайлау округiн көрсете отырып 
және азаматтың мәслихат депутаттығына 
кандидат болып дауысқа түсу ниетi туралы 
өтiнiшін ұсыну.
Қоғамдық бiрлестiктердің жоғары орган-

дары, сондай-ақ олардың құрылымдық 
бөлiмшелерi және азаматтардың өзiн-өзi 
ұсынуы жолымен 20 қаңтарда басталады 
және 18 ақпанда аяқталады. (103 б, 4-т,4-т)

 Мәслихат депутаттығына кандидаттың 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 
және «Қазақстан Республикасындағы сай-
лау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңының өзiне қойылған 
талаптарға сәйкестiгiн анықтау.
Округтік сайлау комиссиялары Үш күн 

ішінде  103 б, 8-т)
Мәслихат депутаттығына кандидаттардың 

сенім білдірген адамдарын тіркеу және тиiстi 
куәлiктер беру.
Окру г т і к  сайлау  комиссияла -

ры кандидаттардың сенім білдірген 
адамдарының тізімін ұсынғаннан кейін және 
ұсынылған адамдардың сенiм бiлдiрiлген 
адам болуға келiскенi туралы өз өтінішін 
бергеннен кейін (31 б,16-т, 5)т)
Жергілікті орны бойынша салық органда-

рына 2016 жылғы 1 қаңтары бойынша табыс 
және мүлік туралы декларация тапсыру.
Кандидат және оның зайыбы. Кандидаттың 

тіркелгеніне дейін.
 (104 б, 1-1-т)
Мәслихат депутаттығына кандидаттарды 

тіркеу, хаттама құру және сәйкес куәлік 
беру.
Округтік сайлау комиссиялары сайлау 

күнiнен екi ай бұрын басталып, сайлау күнiне 
жиырма бес күн қалғанда аяқталады. 20 
қаңтардан басталды және 23 ақпанда 
аяқталады

(104 б, 16 б, 5)т)
Аймақтық сайлау комиссиясына мәслихат 

депутаттығына кандидатты тіркеу туралы 
хаттаманы ұсыну. 
Округтік сайлау комиссиялары бес күн 

ішінде
(104 б, 5-т)
Бұқаралық ақпарат құралдарында 

мәслихат депутаттығына кандидаттарды 
тіркеу туралы хабарлау.  
Округтік сайлау комиссиясы. Кандидат-

тарды тіркегеннен кейін жетінші күннен 
кешіктірмей.  

«БЕКІТІЛДІ»
Айыртау аудандық сайлау комиссиясының

2016 жылғы 23 қаңтардағы №1 қаулысымен
2016 жылдың 20 наурызына белгіленген, Солтүстік Қазақстан облысы Айытау 

ауданы бойынша облыстық және аудандық мәслихаттарға депутаттарды кезектен 
тыс сайлауына дайындық және өткізу бойынша негізгі іс-шаралардың 

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ
1 наурыздан кешіктірмей 6 –т, 1)т, 16 б)
Кандидат  және  оның  зайыбы 

декларациялаған табысы және мүлкі туралы 
мәліметтердің растығын тексеру.
Салық қызметі органдары. Кандидат және 

оның зайыбының декларация тапсырғаннан 
кейін он бес  күн ішінде. 1-1-т.)  
Мәслихат депутаттығына кадидаттардың 

сайлау қорларын тіркеу.
Округтік сайлау комиссиясы. Кандидаттың 

тіркелгеннен кейін өтініш білдірген сәтінен бір 
күнтізбелік күн ішінде, 2-т)
Мәслихат депутаттығына кандидаттардың 

сайлау қорларында арнаулы уақытша 
шоттар ашу. 
Округтік сайлау комиссиясы. Кандидаттың 

тіркелгеннен кейін, 6-т)
Кандидаттардың арнаулы уақытша шот-

тарына түскен қаражаттар туралы және 
олардың жұмсалуы туралы есебін бұқаралық 
ақпарат құралдарында жариялау.
Округтік сайлау комиссиясы. Бір айда екі 

рет, 6-т)
Сайлау алды үгітті өткізу
Кандидаттар тiркелген мерзімі аяқталған 

кезден басталып, сайлау болатын күннің 
алдындағы күнгi жергілiктi уақыт бойын-
ша нөл сағатта аяқталады. 24 ақпаннан 
басталады және 18 наурызда сағат 24-00 
аяқталады., 2-т)
Мәслихат депутаттығына кандидаттарға 

сайлаушылармен кездесуге үй-жай беру, 
бөлінген үй-жайда кандидаттардың және  
саяси партиялардың сенім білдірген 
адамдардың  сайлаушылармен кездесу 
кестесін құру және оны бұқаралық ақпарарат 
құралдарында жариялау 
Жергілікті атқарушы органдар және 

ауданның аймақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау алды үгіт жүргізу кезеңіне. ,4-т)
Үгіттiк баспа материалдарын орналастыру 

үшiн орын анықтау және жабдықтау.
Жергілікті атқарушы органдар және 

ауданның аймақтық сайлау комиссиясы. 
Сайлауды белгілеген күннен сайлау алды 
үгітті жүргізгенге дейін  28-б, 6-т)
Сайлау комиссиясына әр сайлау 

учаскесі бойынша әкіммен қой қойылған 
сайлаушылардың тізімін акт бойынша 
ұсыну.
Тиісті әкімдер дауыс бергенге дейін 20 күн 

бұрын 28 ақпаннан кешіктірмей. (24-б, 5-т)
Сайлаушыларға сайлау учаскілері бойын-

ша  сайлаушылардың тізімін танысу үшін 
ұсыну.
Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс бергенге дейін  он бес күн бұрын
4 наурыздан кешіктірмей. (26-б, 1-т)
Жеке сайлау учаскелерінде дауыс берудің 

басталуы және аяқталуы бойынша басқа 
уақыт белгілеу және сайлаушыларға бұл 
жайды жеткізу.
Ауданның аймақтық сайлау комиссиясы.
Сайлауға дейін жеті күннен кешіктірмей
12 наурыздан кешіктірмей, 1-т, 1)т) 
Сайлаушыларға дауыс берудің уақытын 

және орнын хабарлау.
Учаскелік сайлау комиссиялары
Сайлауды өткізгенге дейін он күн бұрын 9 

наурыздан кешіктірмей. (38-б,2-т, 18-б. 5)т)
Округтік сайлау комиссиясының сай-

лау нәтижелерiн анықтау бойынша от-
ырысын жүргізу үшін сайлау учаскесін 
анықтау және  отырыс орны мен уақыты 
туралы мәлiметтерді бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау 
Округтік сайлау комиссиясы. Дауыс беру 

күнінен он күн кешіктірмей 9 наурыздан 
кешіктірмеу, 8-1-т)
Учаскелік сайлау комиссияларына сайлау 

бюллетендерін жеткізу.
Ауданның аймақтық сайлау комиссиясы. 

Сайлауға 1 күн қалғаннан кешіктірмей 18 
наурыздан кешіктірмей б, 3-т)
Сайлау учаскесін дауыс беру ашу және 

сайлау учаскесін ашу туралы хаттама тол-
тыру. 
Учаскелік сайлау комиссиялары Дау-

ыс беру басталғанға дейін 1 сағат бұрын 
Жергілікті уақыт бойынша  6-00, егер сайлау 
басталғанға дейін басқа уақыт белгіленбесе 
б, 1-т)
Дауыс беруді өткізу.
Учаскелік сайлау комиссиялары Сайлау 

күні жергілікті уақыт бойынша сағат 7-00- ден 

20-00 дейін, егер  басқа уақыт белгіленбесе                                                          
б, 1-т)
Сайлау округтеріндегі сайлау учаскесінде 

дауыстарды санау және дауыс беру 
нәтижелері  туралы хаттама құру.
Учаскелік сайлау комиссиялары
Жргілікті уақыт бойынша сағат 20-00 баста-

лады, егер басқа уақыт белгіленбесе                                                          
б, 18 б, 8) т)
Хаттаманың көшiрмесi жалпыжұрттың та-

нысуы үшiн сайлау учаскесiнiң үй-жайындағы 
арнайы белгiленген орынға ілу.
Учаскелік сайлау комиссиялары хаттамаға 

қол қойылғаннан кейін - дереу, 8 - т) 
Сайлау учаскелеріндегі сайлау округінің 

дауыс беру нәтижелері бойынша хаттаманы 
округтік сайлау комиссияларына жіберу.  
Учаскелік сайлау комиссиялары хаттамаға 

қол қойылғаннан кейін - дереу  б, 1 - т)
Сайлау округі бойынша мәслихат депута-

тын сайлау нәтижелерін анықтау және сай-
лау нәтижелері туралы хаттаманы құру.
Округтік сайлау комиссиялары
 2-т,43 б, 8-1-т, 16-б,  9) т)
Округтік сайлау комиссиясының отырысы 

өткен сайлау учаскесінде сайлау округі бой-
ынша  сайлау нәтижелерi туралы хаттаманың 
көшiрмесiн жалпы жұрттың танысуы үшiн 
сайлау учаскесiнің үй-жайында ілу. 
Учаскелік сайлау комиссиялары хаттамаға 

қол қойылғаннан кейін - дереу  б, 8 - т)
Округтік сайлау комиссиясының отыры-

сы өткен сайлау учаскесінде дауыстарды 
санаудың нәтижелері туралы алдын ала 
жиынтық тiзiмдеме жасау және жалпы 
жұрттың танысуы үшiн сайлау учаскесiнің 
үй-жайында ілу. 
Округтік сайлау комиссиялары Сай-

лау өткiзiлген күннен бастап бес күннен 
кешіктірмей 24 наурыздан кешіктірмей (43 
б, 8-2-т)
Сайлау нәтижелері туралы хаттаманы 

аймақтық сайлау комиссиясына тапсыру. 
Округтік сайлау комиссиялары сайлау 

өткiзiлген күннен бастап екi күннен аспайтын 
мерзiмде  21 наурыздан кешіктірмей б, 2-т)
Мәслихат депутаттарын сайлаудың 

нәтижелерін анықтау.
Аймақтық сайлау комиссиялары сай-

лау өткiзiлген күннен бастап бес күннен 
кешіктірмей 24 наурыздан кешіктірмей 44 б, 
2-т, 14 б,  9) т)
Сайлау округі бойынша сайлау нәтижелері 

туралы хабарламаны жергілікті бұқаралық 
ақпарат құралдарында жариялау.
Округтік сайлау комиссиялары сайлау 

өткiзiлген күннен жеті күннен аспайтын 
мерзiмде 

26 наурыздан кешіктірмей, 4-т, 2) т, 16 
б, 9) т)
Сайлау нәтижелері туралы хабарламаны 

және мәслихат депутаттарының тізімін 
жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялау 
Аймақтық сайлау комиссиялары сай-

лау өткiзiлген күннен жеті күннен аспайтын 
мерзiмде 

26 наурыздан кешіктірмей, 3-т, 1) т, 44 б,  
4- т, 2) т, 14 б, 9) т)
Округтік сайлау комиссиясына сайлау 

қорындағы қаражатты пайдалану бойынша 
есеп беру. 
Сайлау  қорын  ашқан  мәслихат 

депутаттығына  кандидат  сайлау 
қорытындылары жарияланғаннан кейін бес 
күн кешіктірмей
б, 9- т)
Депутаттардың қорына келiп түскен 

ақшаның жалпы сомасы және оның көздері 
туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау.
Округтік сайлау комиссиялары сайлау 

қорытындылары жарияланғаннан кейін он 
күн кешіктірмей , 4-т)
Сайланған мәслихат депутаттарын тіркеу 

және депутаттарға куәлік және төс белгі 
беру.
Аймақтық сайлау комиссиясы
(112 б, 1-т, 46 б, 3-т, 1) т, 14 б,  9) т).

Күнтізбелік жоспардың мәтінінде 
«Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңының нормаларына 
сілтеме беріледі.

№1. Саумалкөл с, Володар селолық 
округінің ғимараты

8 (71533) 22-396 Төрайым: Шонабаева 
Гүлнар Мустахимқызы 
төраға орынбасары: Шаймерденова Айда-

на Эркнерқызы 
хатшы: Дробышева Людмила Васильев-

на
комиссия мүшелері: Батыкова Зәуреш 

Жүсіпқызы, Жупикова Любовь Алексеевна, 
Қарсақова Закида Ибадуллақызы, Пичик 
Юлия Викторовна
№2. Саумалкөл с, Ақан сері көшесі, 32 

үй, аудандық мәдениет үйінің ғимараты 
8 (71533) 21-360 Төрайым:Шарафеева 
Надежда Петровна
төраға орынбасары: Оразалин Бүркітбай 

Қайыртайұлы
хатшы: Боярисова Сәруәр Ескендірқызы 
комиссия мүшелері: Баранова Надежда 

Васильевна, Дикун Жанна Николаевна, 
Төлегенова Баян Қадылқанқызы, Тажин 
Айдархан Елубайұлы
№3. Саумалкөл с, ША 45,  №2 Саумалкөл 

мектеп-гимназиясының ғимараты 
8 (71533) 22-848 Төраға: Түсіпбеков 
Азамат Қариғұлұлы 
төраға орынбасары: Кұсайынов Дулат 

Сабырғалиұлы 
хатшы: Шахметова Алмагүл Төлеуқызы 
комиссия мүшелері: Әшімов Сұраған 

Әбуұлы, Винокурова Зоя Викторовна, 

Айыртау ауданы бойынша (аудандық мәслихатқа сайлау бойынша) округтік сайлау
 комиссияларының құрамы және орналасқан жері туралы мәліметтер

Мүкеева Сәулеш Қошанқызы, Нағашыбаева 
Құрманбике Нығметжанқызы
№4. Са ум а л к ө л  с ,   Ма к а -

ренко көшесі 1,  «Жетім және ата-
ананың  қамқорлығынсыз  қалған 
балаларға арналған Айыртау мектеп-
интернаты» мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты 8 (71533) 27-522 Төрайым: 
Нұрмағамбетова Гүлмира Есетқызы  
төраға орынбасары: Габдуллина Тұрымтай 

Сұлтанқызы 
х а т ш ы :  Ж ү с і п о в а  М а р ж а н 

Жылқайдарқызы 
комиссия мүшелері: Ағыбаева  Динара 

Қуандыққызы, Ахметова Сара Абдуалиқызы, 
Қалиева Динара Қабдолқызы, Овчаренко 
Сергей Николаевич   
№5. Саумалкөл с,  Достық көшесі 

65,  Саумалкөл қазақ ОМ 
8 (71533) 28-238 Төрайым: Өтеулина 

Гүлнар Ділдәбекқызы 
төраға орынбасары: Шержанов Серік 

Ахмадиұлы
хатшы: Вежневец Лидия Родионовна  ко-

миссия мүшелері: Андреева Нина Павловна, 
Гайдаренко Оксана Борисовна, Петров 
Михаил Александрович, Скворцова Вера 
Семеновна
№6. Антоновка  с ,   селолық 

әкімдіктің ғимараты 
8 (71533) 26-117 Төрайым: Арғынбаева 

Гүлмира Қабдуалиқызы  

төраға орынбасары: Ақышева Марал 
Зейтенқызы
хатшы: Темерханов Аян Еркешұлы ко-

миссия мүшелері: Қоянбаев Кенжеболат 
Ахметқалиұлы, Пилюгин Сергей Нико-
лаевич, Чепелева Лариса Александровна, 
Шукина Наталья Ивановна
№7. Казанка с,  селолық әкімдіктің 

ғимараты 
8 (71533) 55-148 Төрайым: Фазулжано-

ва Ботагөз Махметқызы 
төраға орынбасары: Власкина Евгения 

Александровна 
хатшы: Мұканова Жанна Қайырлықызы 

комиссия  мүшелері :  Едіресов  Шота 
Шытырымбекұлы, Жақыпова Гүлбақыт 
Сағытқызы, Қабдөшев Тоқтарбек  Мұқтарұлы, 
Мырзахметова Сауле  Берікқызы
№8. Сырымбет с, селолық әкімдіктің 

ғимараты 
8 (71533) 53-359 Төрайым: Тайжігітова 

Гүлмира Сейпешқызы 
төраға орынбасары: Айтжанова Замзагүл 

Қайыржанқызы  
хатшы: Бисарина Жадыра Болатқызы 

комиссия мүшелері: Дәуітбаев Мей-
рам Ескендірұлы, Дүйсембинов Нұрбол 
Қадырбайұлы, Ивановская Наталья Влади-
мировна, Қазбекова Көпей Бариқызы
№9. Кирилловка  с ,   селолық 

әкімдіктің ғимараты 
8 (71533) 24-182 Төраға: Жақыпов Әділ 

Бекболатұлы 
төраға орынбасары: Кононенко Людмила 

Ивановна 
хатшы: Бессараб Галина Петровна ко-

миссия мүшелері: Бекбаева Өрік Қазиқызы, 
Жаналинова Қалима Әубакірқызы, Настен-
кова Татьяна Ивановна, Тасмағамбетова 
Бақыт Киятқызы
№10. Арықбалық,   Арықбалық орта 

мектеп-гимназиясының ғимараты  
8 (71533) 41-180 Төраға: Ильин Васи-
лий Лаврентьевич 
төраға орынбасары: Назаров Сергей 

Федорович  
хатшы: Оевская Ольга Ивановна 
комиссия мүшелері:  Баскакова Татья-

на  Александровна, Қалжанова Нағия 
Көпешқызы, Пичугин Михаил Николаевич, 
Рожнова Ирина Анатольевна
№11. Арықбалық ,    селолық 

әкімдіктің ғимараты 8 (71533) 41-141 
Төраға: Климкин Геннадий Алексеевич 
төраға орынбасары:Верещагина Татьяна 

Владимировна 
хатшы: Московкина Светлана Алексан-

дровна 
комиссия мүшелері:   Аманатова Татьяна 

Петровна, Назарова Светлана Петровна, 
Севостьянов Андрей Васильевич,  Севостья-
нова Юлия Андреевна
№12. Гусаковка с,  селолық әкімдіктің 

ғимараты

8 (71533) 48-217 Төрайым: Сущенко 
Екатерина Соломоновна
төраға орынбасары: Середа Валентина 

Александровна 
хатшы: Ержанова Әлия Бейсембекқызы 
комиссия мүшелері: Лейман Александр 

Соломонович, Пузеев Анатолий Иванович, 
Садвокасов Берікбай Койшығарұлы, Шайке-
нов Талғат Қошанұлы
№13. Имантау с, селолық әкімдіктің 

ғимараты 
8 (71533) 45-668 Төрайым: Ларионова 

Наталья Ивановна 
төраға орынбасары: Артемова Любовь 

Леонидовна,
хатшы: Жақсыбаева Анар Баттаққызы 
комиссия мүшелері: Жүсіпова Айнагүл 

Негметжанқызы, Кулишева Оксана Ев-
геньевна, Париева Любовь Леонидовна, 
Степанова Тамара Кайдаровна
№14. Нижний Бұрлық, селолық 

әкімдіктің ғимараты 
8 (71533) 48-444 Төрайым: Ахметова 

Гүлімжан Жәмшитқызы 
төраға орынбасары: Билялова Әлия 

Бигайқызы
хатшы:  Лукьянова Наталья Алексан-

дровна 
комиссия мүшелері: Нұрманова Алтыншаш 

Кенжебекқызы, Тулубаев Виктор Викторо-
вич, Потапова Виктория Александровна, 
Сыздықов Амангелді Жармакетұлы
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Айыртау ауданының учаскелік сайлау  комиссияларының құрамы және орналасқан жері, 
сондай-ақ сайлау учаскілерінің шекарасы туралы мәліметтер

№1 учаскелік сайлау комиссиясы, 
Айыртау с, орта мектептің ғимараты, Айыр-
тау с, «Шалқар Су»  санаториі.
Төрайым - Корнилова Наталия Сергеев-
на, төрайымның орынбасары - Коровин 
Александр Иванович, хатшы - Максимова 
Александра  Андреевна, комиссия мүшелері 
- Авраменко Наталья Николаевна, Баяри-
сов Кұмар Мұхаметжанұлы, Палатченко 
Светлана Николаевна, Филипьева  Татьяна 
Федоровна.
№2 учаскелік сайлау комиссиясы, 
Орловка с, бастауыш мектептің ғимараты.
Орловка с, Копа с.
Төрайым - Абрамова Галина Юрьевна, 
төрайымның орынбасары – Кучер Галина 
Владимировна,  хатшысы – Юмакулова 
Сания Мағзұмқызы, комиссия мүшелері - 
Белоусов Петр Иванович, Дьяконов Василий 
Иванович, Кұсайынов Серкебай Сүйіндікұлы, 
Соломатина Татьяна Ивановна
№3 учаскелік сайлау комиссиясы, 
Саумалкөл с, Айыртау аудандық орталық 
ауруханасының ғимараты, Саумалкөл с,  
Молодежная, Дружба, Совхозная, Централь-
ная, Березовая көшелері, Хаиров көшесі  1 
по 100 үйлер, Тенистая, Светлая көшелері, 
«Байтерек» ША, М.Горький көшесі.
Төрайым – Тиыштыбаева Анар Қуатқызы, 
төрайымның орынбасары – Шаймерденов 
Ардақ Бекетұлы, хатшы – Тұралинова Сәуле 
Шәріпқызы, комиссия мүшелері  - Есболов 
Сағындық  Ахметұлы, Елубаева Бағыт 
Берікбайқызы, Қарабекова Айгүл Акылқызы, 
Қостангелдинов Төлеген Ағжанұлы
№4 учаскелік сайлау комиссиясы,
Воскрсеновка с, БМ ғимараты
Воскресеновка с.
Төраға – Иванова Алла Алексеевна, 
төрағаның орынбасары – Ярцев Руслан Ген-
надьевич, хатшы – Есенғалиева Тыныштық 
Қайрошқызы,  комиссия мүшелері – Махме-
това Гүлнар Өсербайқызы, Недоростков Вик-
тор Николаевич, Орлова Галина Петровна, 
Шелестова Ольга Александровна  
№5 учаскелік сайлау комиссиясы,
 Красногорка с, №3 үй, №8 пәтер
Красногорка с,  Галицино с, Айыртау 
психоневрологиялық интернаты.
Төрайым - Грибановская Пелагея Павлов-
на, төрайымның орынбасары – Харьков 
Вячеслав Борисович, хатшы – Кипаренко 
Ирина Александровна, комиссия мүшелері – 
Әлімжанова Алма Шаймергенқызы, Матвеев 
Анатолий Анатоьевич, Полицина Ләззат 
Мәлікқызы, Черноусов Сергей Алексеевич
№6 учаскелік сайлау комиссиясы, Айыр-
тау с,  «Көкшетау мемлекеттік  ұлттық паркі» 
мемлекеттік мекемесінің Айыртау филиалы
Айыртау с.
Төрайым - Потибенко Галина Васильевна,  
төрайымның орынбасары - Никонов Вла-
димир Петрович, хатшы – Ешова Гүлмира 
Есенғалиқызы, комиссия мүшелері - Асқаров 
Ардақ Хайроллаұлы, Ержігітов Жангелді 
Ибрагимұлы, Кирибеев Павел Геннадьевич, 
Қошанов Ералы Жәкенұлы. 
№7 учаскелік сайлау комиссиясы, Елец-
кое с, орта мектептің ғимараты, Елецкое с, 
Колесниковка с, Междуозерное с.
Төрайым - Миргородская Галина Ивановна, 
төрайымның орынбасары - Ушакова Надеж-
да Николаевна, хатшы –Мұқатаев Жанболат 
Сапарұлы, комиссия мүшелері – Войтко-
ва Ольга Владимировна, Войтков Виктор 
Алексеевич, Пичугина Татьяна Васильевна, 
Ролеф Валерий Густавович
№8 учаскелік сайлау комиссиясы, 
Саумалкөл с, Ақан сері көшесі, 32 үй, 
аудандық мәдениет үйінің ғимараты
Саумалкөл с,  Достық көшесі,  № 1,3,5,7,8,
9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,20,21,22,23,25
,26,27,28,29,31,32,36,38,40,42,44,50 үйлері;  
Ш.Уәлиханов,  Л.Чайкина, Конституция, 
Кенесары, Ақана сері, М.Янко көшелері 1,2,
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,20,2
1,22,23,24,25,28,30,32,34,37,38,39,41,43,44
,45,47,48,49,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,6
4,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,80,81,82 
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,
110,111,0113,114,115,117,119,121,123,125,126
,127,129 үйлері; Орынбай, Учительская, Лер-
монтова, Некрасова, Матросова, Кұсайынов, 
Ементаев, Кенжетаев, Сыздыков, Жәпек 
Батыр, Д.Бедный, Т.Боқанов көшелері; 
Хайыров көшесі  101 - 127 үйлер; Асеева, 
Жамбыл, Абылай хан көшелері
Төраға - Махметов Бекет Кенжеболатұлы, 
төрағаның орынбасары - Азбергенов Ренат 
Серікбайұлы, хатшы - Качалина Антонина 
Семеновна, комиссия мүшелері – Ағыбаева 
Әлия Серікқызы, Никифоренко Ирма Фи-
липповна, Тикшикеева Роза Ахмоллақызы, 
Шахматова Галина Михайловна
№9 учаскелік сайлау комиссиясы,
Саумалкөл с, ША 45,  №2 Саумалкөл мектеп-
гимназиясының ғимараты
Саумалкөл с, ША 3,4,8,9,18,19,24,43, 44, 46, 
47, 48, 52,53,55,56,75,78 үйлері;  Полевая, 
Гоголя, Скнарева, Әуелбеков, Мұқанова, 
Губарькова, Степная, Пушкина, Королева 
көшелері
Төраға - Золотов Сергей Сергеевич, 
төрағаның орынбасары - Чайковский 
Владимир Васильевич, хатшы – Куцен-
ко Лариса Ивановна, комиссия мүшелері 
–  Қыдырбеков Ерден Сейренұлы, Рае-
ва Айгүл Есентемірқызы, Сексенбаева 
Бибігүл Жантемірқызы, Төлегенова Нұрсұлу 
Асылбекқызы,
№10 учаскелік сайлау комиссиясы, 
Саумалкөл с., Макаренко 1, «Айыртау 
аудандық жетім және та-ана қамқорлығынсыз 
қалған балаларға арналған мектеп-
интернаты» ММ ғимараты 
Саумалкөл с, Панфилова, Мир, Профес-
сиональная, №11 КТМ, Юбилейная, Новая, 
Дмитриева, Чепрасова, Зеленая, Литвинова, 
Чехова, Больничная, Забелкина, Ұмышев, 
Макаренко, Ильина, Садовая көшелері; 
М.Янко көшесі 118,120, 122,124, 126,131,13
5,137,139,141,143,144,145,147,149,151,153
,155,157,159,163,169,171,175,177,179,181,1
83, 185,187, 189,191,193,195 үйлері; Энерге-
тиков, Лесная көшелері.
Төрайым - Леонова Светлана Ивановна, 
төрайымның орынбасары - Мырзағұлова 
Сәуле Шақарманқызы, хатшы - Торғаева 
Қарлығаш Ғабитқызы, комиссия мүшелері 
- Афанасьева Ольга Владимировна, Вы-
сочина Ольга Николаевна, Омарова Свет-
лана Есләмбекқызы, Сюсюкина Оксана 
Валентиновна
 №11 учаскелік сайлау комиссиясы, 
Саумалкөл с,  Достық көшесі 65,  Саумалкөл 
қазақ ОМ
Саумалкөл  с ,   Дос тық   к өшес і 
56,57,58,59,60,61,62,66,68,72 үйлері; Строи-

тельная, Интернациональная, Элеваторная, 
Набережная, ОКТУ-4, Железнодорожная, 
Горем-22, Приозерная, ДСУ-75 көшелері.
Төрайым - Баймұқанова Жанар Таужанқызы, 
төрайымның орынбасары – Имантаева 
Жанна Тұрсынқызы, хатшы – Нұрбаева 
Мөлдір Оралбекқызы, комиссия мүшелері - 
Жақыпов Кайрат Кенжешұлы, Жарылғасов 
Арман Көсембайұлы, Сағындықова Аяулым 
Зинарайынқызы, Сұлтанғалиева Гүлжанат 
Талғатқызы
№12 учаскелік сайлау комиссиясы,
Новоукраинка с., орта мектеп ғимараты,
Новоукраинка с.
Төраға - Қожахметов Қанат Қонысбайұлы,  
төрағаның орынбасары - Омаров Дияз 
Әбжанұлы, хатшы – Прядко Галина Ми-
хайловна, комиссия мүшелері - Бейсекеева 
Әсемгүл Кенелқызы, Жартанов Сырымбет 
Қаликанұлы, Ильясова Таңсық Қабжанқызы, 
Филимоненко Сергей Николаевич 
№13 учаскелік сайлау комиссиясы,
Новоукраинка с, әскери бөлімшесінің 
ғимараты ,  Новоукраинка  с ,  әскери  
бөлімшенің ғимараты
Төраға - Серікбаев Архат Серікбайұлы, 
төрағаның орынбасары – Покрыщенко Сер-
гей Викторович, хатшы – Болатбеков Ерлан 
Бақытұлы, комиссия мүшесі - Әлібекова 
Нұрсұлу Сейітқалиқызы,  Викторенко Семен 
Васильевич, Лиморенко Елена Викторовна, 
Цыгельник Любовь Александровна
№14 учаскелік сайлау комиссиясы,
Антоновка с, орта мектептің ғимараты
Антоновка с,  Уголки станциясы
Төрайым – Қасенова Светлана Нұрланқызы, 
төрағаның орынбасары - Қоянбаев Қайрат 
Теміртасұлы, хатшы – Ескендіров Ғалым 
Сақтағанұлы, комиссия мүшелері - Адиянова 
Марал Нұрланқызы, Андриенко Наталья 
Владимировна, Корнилова Вера Теодоров-
на, Никулова Лариса Евгеньевна 
№ 15 учаскелік сайлау комиссиясы,
 Комаровка с, негізгі мектептің ғимараты
Комарвка с, Ақан сері ауылы о
Төраға  –Б іләлов  Ер і к  Қасенұлы , 
төрайымның орынбасары - Жүсіпова Ай-
ман Ерденқызы, хатшы - Әшімова Айжан 
Дүйсенқызы,   комиссия мүшелері - Біләлова 
Сәуле Тасмұханқызы, Нұрсейітов Кұрман 
Жанәбілұлы, Прохорова Нина Васильевна, 
Тілеуленов Еркін Кенжеұлы
№ 16 учаскелік сайлау комиссиясы,
Лавровка с, орта мектептің ғимараты Лав-
ровка с.
Төраға - Малаев Мирон Сәрсенғалиұлы,   
төрағаның орынбасары - Көпешов Бақытжан 
Айтбайұлы,  хатшы - Бугрова Любовь Федо-
ровна, комиссия мүшелері - Арыстанбаева 
Алма Калымжанқызы, Гомилко Лариса 
Владимировна, Мұқашев Кеңес Ботабайұлы, 
Наубаева Айман Алпысбайқызы
№ 17 учаскелік сайлау комиссиясы,  
Жұмысшы с, орта мектептің ғимараты
Жұмысшы с, Заря с.
Төрайым  -  Аушахманова  Ақмарал 
Молдыбайқызы, төрайымның орынбасары 
- Оразалин Жанатай Жетпісбайұлы, хатшы 
- Зайытова Ғайша Жауарқызы, комиссия 
мүшелері - Әбу Бауыржан Тайжанұлы, 
Зайытов Сержан Сабырұлы, Мұкажанов 
Болат Бостанұлы, Мұқажанова Қарлығаш 
Темірғалиқызы
№ 18 учаскелік сайлау комиссиясы,
Карасевка с, орта мектептің ғимараты
Карасевка с.
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 учаскелік сайлау комиссиясы, 
Кұмтөккен а, орта мектептің ғимараты
Кұмтөккен а, Орлиногорское с.
Төраға - Әшкеев Мұрат Жаманұлы , 
төрағаның орынбасары- Бектемірова Сәуле 
Кайыркенқызы, хатшы - Жауаров Үсен 
Елемесұлы, комиссия мүшелері -  Ере-
жепов Мирас Бүркітбайұлы, Исмағұлова 
Сәуле Назымбекқызы, Қожахметов Жұмат 
Әбілмәжінұлы, Мәжкеева Әсемгүл Тауқызы
№ 20 учаскелік сайлау комиссиясы,
Үкілі Ыбырай а., негізгі мектептің ғимараты
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 учаскелік сайлау комиссиясы,
Бірлестік а, орта мектептің ғимараты, 
Бірлестік а.
Төраға – Әленов Бауыржан Кайыржанұлы, 
төраға орынбасары - Наушина Сандуғаш 
Ерғалиқызы ,  хатшысы  -  Мұкашева 
Айсұлу Есләмқызы, комиссия мүшелері- 
Дүйсенбаева Гүлшаш Алпысқызы, Исин Асан 
Кұрмашұлы, Мақсұтова Санду Азнабайқызы, 
Шөкімов Серкебай Мәжитұлы
№ 22 учаскелік сайлау комиссиясы,
Казанка с, орта мектептің ғимараты
Казанка с, Бұрлық с.
Төрайым - Қоқанова Мағжан Файзуллақызы, 
төрайымның орынбасары - Төлендинова 
Гүлмира Кеңесқызы, хатшы - Шнайдер 
Алефтина Леонидовна, комиссия мүшлері 
- Әбілмәжінова Махаббат Ағайдарқызы, 
Әбілмәжінова Ботагөз Теміртасқызы, Нау-
анов Жәдігер Дәулетұлы, Хамзина Қамарай 
Файзуллақызы
№ 23 учаскелік сайлау комиссиясы, 
Всеволодовка с,  орта мектептің ғимараты
Всеволодовка с, Прекрасное п.
Төраға - Щеглов Алексей Александрович, 
төрағаның орынбасары - Айғожина Анар 
Сайлауқызы, хатшы - Кисаева Людмила Ни-
колаевна, комиссия мүшелері – Вернигоров 
Валерий Олегович, Старков Владимир  Сер-
геевич, Сологуб Ирина Олеговна,  Шершнева 
Екатерина Петровна
№ 24 учаскелік сайлау комиссиясы, 
Аксеновка с,  орта мектептің ғимараты
Аксеновка с.
Төрайым - Игібергенова Сәуле Болатқызы, 
төрайымның орынбасары - Жақыпов 
Әскерғали Әбілқайырұлы, хатшы - Бека-
матова Айгүл Базарбекқызы, комиссия 
мүшелері – Игібергенова Жібек Сұлтанқызы, 
Қалиақбарова Гүлфира Бастауқызы, Меле-
шенко Галина Викторовна, Таккужин Бауыр-
жан Атығайұлы
№ 25 учаскелік сайлау комиссиясы,  с. 
Николо-Бурлыкское, здание начальной 

школы
с.Никольское-Бурлукское, станция Янко
Төрайым – Қозыкенова Зәуреш Игібайқызы,  
төрайымның орынбасары - Кайдалина 
Шынар Сырымқызы, хатшы – Әубәкірова 
Арайлым Рамазанқызы, комиссия мүшелері 
– Базарова Әйгерім Есмағанбетқызы, Дружи-
нина Наталья Робертовна, Мухамедьянов 
Нұржан Бүркітбайұлы, Смирнова Ольга 
Александровна
№ 26 учаскелік сайлау комиссиясы,
Николо Бурлукское с, бұрынғы бастау-
ыш мектептің ғимараты, Никольское-
Бурлукское 
Төрайым - Бризицкая Галина Петров-
на,  төрайымның орынбасары - Можаева 
Гүлдарай Сайранқызы, хатшы - Бризицкий 
Михаил Иванович, комиссия мүшелері – 
Грецкая Светлана Викторовна, Исмағұлов 
Қалымжан Ерғалиұлы, Сейітова Ақбидай 
Карипенқызы, Сомова Надежда Ивановна
№ 27 учаскелік сайлау комиссиясы,
Қаратал с, орта мектептің ғимараты, 
Қаратал
Төрайым – Әлібеков Еркін Қайырекұлы, 
төрайымның орынбасары -  Бекенов  Абзал 
Талапкерұлы, хатшы - Молдағайыпова 
Гүлмайра, комиссия мүшелері - Бер-
далин  Ерлан  Бекежанұлы ,  Дауыл -
баева Гүлжан Қатыранқызы,  Метаева 
Әсем Жылқыбайқызы, Смағұлов Болат 
Қадырманұлы.
№ 28 учаскелік сайлау комиссиясы,
Высокое с, бастауыш мектептің ғимараты
Высокое с, Ботай с.
Төрайым - Сәрсенбаева Жібек Арғынқызы, 
төрайымның орынбасары -  Батырханова 
Светлана Теміртасқызы, хатшы - Стан-
кевич Александр Антонович, комиссия 
мүшелері - Ганжа Светлана Александровна, 
Жақыпова Екатерина Адамовна, Луценко 
Татьяна Михайловна, Мұхамедин Сайлаубай 
Шәкейұлы
№ 29 учаскелік сайлау комиссиясы, 
Шүкірлік с, орта мектептің ғимараты, 
Шүкірлік 
Төрайым - Қалиева Елмира Мұратқызы, 
төрайымның орынбасары -  Жанахметов 
Дәулет Темешұлы, хатшы - Сәдуақасова 
Жазира Ерсайынқызы, комиссия мүшелері 
-  Исина  Айдын  Байдырахманқызы , 
Құсайынова Гүлжан Дауылбайқызы, Тащано-
ва Бибігүл Неғметқызы, Хамзина Райымгүл 
Сексенбайқызы
№ 30 учаскелік сайлау комиссиясы, 
Қоскөл с,  Серғалиева К.С. тұрғын үйі, 
с.Қоскөл
Төраға - Серғалиев Қайрат Сейітбекұлы, 
төраға орынбасары -  Тәшімова Нұркен 
Мұратқызы, хатшы - Тәшімова Торғын 
Макенқызы, комиссия мүшелері – Жаксы-
баева Бақытжан Баттаққызы, Жетпісова 
Алтынай Кенжебайқызы, Мусина Айсұлу 
Дауылбайқызы ,  Серғалиев  Арман 
Нұртасұлы
№ 31 учаскелік сайлау комиссиясы,
Сырымбет с, орта мектептің ғимараты
Сырымбет с.
Төраға - Шынғожин Жанат Қажыбатырұлы, 
төраға орынбасары -  Айтпаев Марат 
Мерекеұлы, хатшы - Төлеуова Айсұлу 
Қайрошұлы, комиссия мүшелері - Бейсен-
баева Күләнда Тоқтарбекқызы, Қасенова 
Анар Сарықызы, Кашенов Ерік Серікұлы, 
Сабырова Гүлдария Сабырқызы
№ 32 учаскелік сайлау комиссиясы,
Сулыкөл с, бастауыш мектептің ғимараты
Сулыкөл с, Качиловка с.
Төраға - Өтегенов Жұмабай Қапкенұлы, 
төраға орынбасары -  Малаев Равиль 
Таужанұлы, хатшы - Жақанова Бақыт 
Сәденқызы, комиссия мүшелері - Ахметжа-
нова Баян Кәрімқызы, Қаблақатов Ементай 
Малдыбайұлы, Малаева Роза Таужанқызы, 
Наймантаев Қанат Серікұлы
№ 33 учаскелік сайлау комиссиясы,
Шоққарағай с, Исаков И.И. тұрғын үйі
Шоққарағай с, Сарыбұлақ с.
Төраға - Дүйсембинов Серік Қайыржанұлы, 
төрағаның орынбасары -  Рахымов Қонақбай 
Бопашұлы, хатшы - Бочкарева Марина Васи-
льевна, комиссия мүшелері – Азмұхамбетов 
Жоламан Мұратұлы, Ахметов Жақсыбай 
Серікбайұлы, Закирьянов Қалымтай Есімұлы,  
Тыналин Төлеген Ғаббасұлы
№ 34 учаскелік сайлау комиссиясы,
Дауқара, орта мектептің ғимараты, Дауқара 
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 учаскелік сайлау комиссиясы,
Қарағамыс с, негізі мектептің ғимараты
Қарақамыс с.
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 учаскелік сайлау комиссиясы,
Егіндіағаш, негізгі мектептің ғимараты
Егіндіағаш с.
Төрайым - Қазкеева Алтынжан Тіржанқызы, 
төрайымның орынбасары -  Игіліков Жарас 
Біләлұлы, хатшы - Ережепова Нұрғайша 
Шонуқызы, комиссия мүшелері - Бек-
баев Берік Тілегенұлы, Жүсіпов Қорған 
Атымтайұлы, Кұлмағанбетова Әслима 
Мұкажанқызы. Сәдуәқасов Еркебұлан 
Нәжкенұлы 
№ 37 учаскелік сайлау комиссиясы,
Шолақөзек с, бастауыш мектептің ғимараты 
Шолақөзек с.
Төрайым  -  Кұдабаева  Дәмет кен 
Қамақайқызы, төрайымның орынбасары 
-  Жүсіпова Бағдат Кайроллақызы, хатшы - 
Әділбеков Қажымұрат Әділбекұлы, комиссия 
мүшелері – Каирлина Елеусіз Қайырбайқызы, 
Құдабаева Айнаш Әбденқызы, Құдабаева 
Қыдырғали Жақсылықұлы, Шахметова 
Нұрсұлу Балғабекова
№ 31 учаскелік сайлау комиссиясы,
Светлое с, орта мектептің ғимараты 
Светлое с.,
Төраға - Жанайдаров Кеңес Білімұлы, төраға 
орынбасары -  Әлиев Кендебай Саттарұлы, 
хатшы - Қожахметова Айгүл Есімғалиқызы, 
комиссия мүшелері- Қожахметов Есімғали 
Бейсенбіұлы,  Пономарева Светлана Федо-
ровна, Сейпилова Толқын Мақыбайқызы, 
Шураева Күнсұлу Көшербайқызы
№ 39 учаскелік сайлау комиссиясы,
Кириловка с,орта мектептің ғимараты

Кирилловка с.
Төраға- Ильясов Сейілхан Ғабдулқайұлы, 
төрағаның орынбасары -   Жаналино Олжас 
Мырзабайұлы, хатшы - Гриненко Людмила 
Николаевна, комиссия мүшелері - Гераси-
мова Татьяна Ивановна,  Замотаева Мария 
Александровна, Онищенко Валентина Михай-
ловна, Чигринова Светлана Николаевна
№ 40 учаскелік сайлау комиссиясы,
Кутузовка с, орта мектептің ғимараты
Кутузовка с.
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 учаскелік сайлау комиссиясы,
Каменный Брод с, орта мектептің ғимараты
Каменный Брод с, Сарысай с.
Төраға - Бекенов Амантай Шотаұлы, 
төрағаның орынбасары -  Біләлов Өмірсерік 
Алпысбайұлы, хатшы - Алькин Ғизат 
Берікұлы, комиссия мүшелері – Алькин 
Бағдат Берікұлы, Есмағамбетова Бақшагүл 
Жұмабайқызы, Кеженбекова Сәулеш 
Елубайқызы, Ляпкало Ксения Николаевна
№ 42 учаскелік сайлау комиссиясы,
Петропавловка с,  негізгі мектеп ғимараты
Петропавловка с, Карловка с.
Төрайым -  Рыскұлова Гүлмира Бабырқызы, 
төрағаның орынбасары -  Антоненко Нина Ти-
хоновна, хатшы – Абылаев Саят Маратұлы, 
комиссия мүшелері – Абылаева Самал 
Ақылбекқызы, Грасько Сергей Барисович, 
Жұмапиева Светлана Қырғызқызы, Миллер 
Юрий Александрович
№ 43 учаскелік сайлау комиссиясы,
Бұрлық с, негізгі мектептің ғимараты
Бұрлық с, Сарытубек с.
Төра ғ а  -  Маменти ков  Сапарбе к 
Жекебатырұлы, төрағаның орынбасары - Ха-
сенова Майжан Ғазизқызы, хатшы - Ғазизова 
Жанна Сабыржанқызы, комиссия мүшелері 
- Акишев Бауыржан Әскерұлы, Бірімжанова 
Динар Әскерқызы,  Досмағамбетова Фа-
рида Табылдықызы, Манапова Рахия 
Сейілханқызы
№ 44 учаскелік сайлау комиссиясы, 
Арықбалық с, орта мектептің ғимараты
Арықбалық с, Набережная көшесі № 2, 3, 
4, 7, 10, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 36 үйлер; 
Кузнечная көшесі  № 7, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 
23, 24, 30 үйлер;  Нагорная көшесі №1, 2, 3, 4, 
5, 7, 9, 10, 14, 17; Сейфуллин, Пролетарская, 
Песчанная, Степан Разин, 30 лет Победы, 
Ключевая, Калинина, Мира, Целинная, Дач-
ная, Лесная, Интернациональная, Энтузиа-
стов, Механизаторов көшелері
Төрайым – Тыченок Нина Николаевна, 
төрайымның орынбасары -  Алексеев Нико-
лай Петрович, хатшы - Грушина Светлана 
Николаевна, комиссия мүшелері - Кельш 
Галина Владимировна, Маканова Зайра 
Малғаждарқызы, Нестерова Валентина Яков-
левна, Шарыпова Галина Владимировна.
№ 45 учаскелік сайлау комиссиясы,
Арықбалық с, Арықбалық селолық мәдениет 
үйі
Арықбалық с,  Новая, 40 лет Победы, Юби-
лейная, Рабочая, Новоселова, Северная, 
Полевая, Степная, М. Горький, Орджони-
кидзе, Куйбышева, Кирова, Школьная, Цен-
тральная, Конституций, Ворошилов, Озерная 
көшелері; Набережная көшесі № 38, 40, 42, 
45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 64, 
65, 66, 71, 72, 74 үйлер;  Кузнечная көшесі, 
№ 25, 27, 29, 37, 38, 41, 49 үйлер; Нагорная 
көшесі,  № 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 34, 36 
үйлер;  РАД, АТП, Абай көшелері.
Төрайым - Сущенко Ольга Дмитриевна, 
төрайымның орынбасары - Лыла Сергей 
Валерьевич, хатшы - Семенец Татьяна 
Викторовна, комиссия мүшелері - Денисо-
ва Эмилия Николаевна, Өтемісова Роза 
Кұсайынқызы, Севостьянова Елена Васи-
льевна, Тыщенко Николай Николаевич
№ 46 учаскелік сайлау комиссиясы,
Горное с, селолық клубтың ғимараты, Гор-
ное с.
Төраға - Әлімбаев Әнуарбек  Уәлиұлы, 
төрағаның орынбасары – Бархатова Наталья 
Андреевна, хатшы - Кузьмина Роза Алек-
сандровна, комиссия мүшелері - Зальцман 
Юльяна Федоровна, Кушнир Валентина 
Николаевна,  Ларионова Алла Николаевна, 
Резмерица Лариса Павловна
№ 47 учаскелік сайлау комиссиясы, Це-
линное с, бастауыш мектептің ғимараты
Целинное с.
Төрайым - Шушко Светлана Алексеевна, 
төрайымның орынбасары -  Маканова Свет-
лана Валерьевна, хатшы - Маканова Мәдина 
Октябрьқызы, комиссия мүшелері - Дебелая 
Светлана Алексеевна, Евменова Людмила 
Викторовна, Мартюшова Элла Андреевна, 
Хазиева Лилия Александровна
№ 48 учаскелік сайлау комиссиясы,
Ағынтай Батыр атындағы ауыл, орта 
мектептің ғимараты, Ағынтай Батыр а.
Төраға  – Мадеев  Жанат  Дулатұлы , 
төрайымның  орынбасары  -  Мағзұм 
Нұрланбек, хатшы – Көкейхан Зина, ко-
миссия мүшелері –  Ғазиз Роза,  Жүсіпова 
Нұрсұлу Валерьевна, Рай Майгүл, Тынықұлов 
Қалымбек Өмірұлы   
№ 49 учаскелік сайлау комиссиясы,
Баян с, негізгі мектептің ғимараты, Баян а.
Төрайым - Чайка Галина Константинов-
на,  төрайымның орынбасары -  Андреев 
Василий Владимирович, хатшы - Остров-
ский Александр Александрович, комиссия 
мүшелері - Конради Ольга Анатольевна, По-
лынь Людмила Петровна, Полукчиди Федор 
Ильич, Шихкеримова Ирина Иосифовна
№ 50 учаскелік сайлау комиссиясы,
Қарасай Батыр атындағы ауыл, орта 
мектептің ғимараты, Карасай Батыр ауылы
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 учаскелік сайлау комиссиясы,
Гусаковка с, орта мектептің ғимараты
Гусаковка с.
Төраға - Орел Александр Николаевич, 
төрағаның орынбасары -  Дундук Юрий 
Анатольевич, хатшы - Зволева Ольга Нико-
лаевна, комиссия мүшелері - Аникевич Ольга 
Леонидовна, Матушко Елена Анатольевна, 
Фадеева Светлана Анатольевна, Фадеев 
Александр Александрович
№ 52 учаскелік сайлау комиссиясы,
Корсаковка  с ,  «Гусаковка»  ЖШС 

кулинариясының ғимараты, Корсаковка с.
Төрайым - Лейман Лидия Филипповна, 
төрайымның орынбасары -  Урумбаев 
Жұмабай Кәрімұлы, хатшы - Шрейн Марина 
Яковлевна, комиссия мүшелері - Готфрид 
Евгения Петровна, Кондратюк Ирина Васи-
льевна, Урумбаева Дариха Жылқайдарқызы, 
Пивоваров Петр Васильевич
№ 53 учаскелік сайлау комиссиясы,
Константиновка с, орта мектептің ғимараты
Константиновка с.
Төрайым- Черненко Татьяна Васильевна, 
төрайымның орынбасары -  Апенько Надеж-
да Ивановна, хатшы – Василиади Наталья 
Николаевна, комиссия мүшелері – Аманато-
ва Раиса Ивановна, Бережнова Анастасия 
Леонидовна, Готфрид Александр Хрестья-
нович, Оспанова Самал Еркінқызы
№ 54 учаскелік сайлау комиссиясы,
Матвеевка с, негізгі мектептің ғимараты
Матвеевка с.
Төрайым - Кенжалинов Ербол Баязитұлы, 
төрайымның орынбасары - Рындина Ва-
лентина Владимировна, хатшы - Рындина 
Галина Владимировна, комиссия мүшелері 
- Аманатова Елена Николаевна, Макаева 
Светлана Николаевна, Романчук Надежда 
Петровна, Рындин Александр Анатольевич 
№ 55 учаскелік сайлау комиссиясы,
Новосветловка с, орта мектептің ғимараты
Новосветловка с, Красный кордон с.
Төраға - Қапаров Қанат Есімсейітұлы, 
төрағаның орынбасары -  Бегерусь Вла-
димир Устинович, хатшы - Иродовская 
Татьяна Николаевна, комиссия мүшелері – 
Әбдірахманова Әсел Маратқызы, Әлібеков 
Испек Ескендірұлы, Герасимчук Елена Алек-
сеевна, Проценко Елена Васильевна
№ 56 учаскелік сайлау комиссиясы, 
Береславка с,  бастауыш орта мектебінің 
ғимараты, Береславка с.
Төрайым – Каныгина Мария Юрьевна, 
төрайымның орынбасары – Бобик Валентина 
Николаевна, хатшы – Ноздрина Татьяна 
Викторовна, комиссия мүшелері - Бухонина 
Светлана Анатольевна, Каныгин Владимир 
Николаевич, Кидалова Галина Владимиров-
на, Шугурова Татьяна Викторовна 
№ 57 учаскелік сайлау комиссиясы,
Имантау с, орта мектептің ғимараты
Имантау с, Цуриковка с.
Төрайым - Переверзева Светлана Викто-
ровна, төрайымның орынбасары -  Семенов 
Геннадий Викторович, хатшы - Волгина 
Галина Александровна, комиссия мүшелері 
- Аипова Галина Алексеевна, Самолазова 
Алеся Барисовна, Семенова Елена Ульянов-
на, Шульгина Татьяна Сергеевна 
№ 58 учаскелік сайлау комиссиясы,
Верхний Бұрлық с, негізгі мектептің 
ғимараты,Верхний Бұрлық
Төраға - Рузаев Сергей Владимирович, 
төрағаның орынбасары - Маркевич Сергей 
Анатольевич, хатшы - Севостьянова Люд-
мила Константиновна,  комиссия мүшелері 
- Гаража Светлана Анатольевна, Иванов 
Александр Сергеевич, Кушнир Лариса Вик-
торовна, Рыжих Сергей Викторович
№ 59 учаскелік сайлау комиссиясы,
Лобаново с, орта мектептің ғимараты
Лобаново с.
Төраға- Орынбаева Дана Шыңғысқызы, 
төрағаның орынбасары -  Кислюк Андрей 
Иванович, хатшы - Максимова Марина Вик-
торовна, комиссия мүшелері - Байсейітов 
Ержан Серікұлы, Бондарь Наталья Петров-
на, Зинченко Оксана Николаевна, Трубицын 
Владимир Анатольевич. 
№ 60 учаскелік сайлау комиссиясы,
Шалкар с, орта мектептің ғимараты
Шалкар с.
Төрайым - Жарахметова Айман Ақетқызы, 
төрайымның орынбасары -  Сақтағанов Ма-
нат Темкенұлы, хатшы - Бимендин Есімғали 
Нұртайұлы, комиссия мүшелері - Ахметова 
Батажан Болашқызы, Каморная Тамара 
Александровна, Кондратова Виктория Алек-
сандровна, Тарьян Любовь Степановна
№ 61 учаскелік сайлау комиссиясы,
Заря с, бұрынғы бастауыш мектептің 
ғимараты, Заря с.
Төрайым - Шпара Владимир Владимирович, 
төрайымның орынбасары - Макеев Василий 
Васильевич, хатшы - Иванова Ольга Анато-
льевна, комиссия мүшелері - Бойцун Виктор 
Владимирович, Корчинская Галина Нико-
лаевна, Максимова Оксана Владимировна, 
Матюшова Елена Петровна
№ 62 учаскелік сайлау комиссиясы,
Альжанка с, орта мектептің ғимараты
Әлжан ауылы
Төрайым – Сарина Алтынгүл Теміртасқызы, 
төрайымның орынбасары - Досанов Елу-
бай Жанкенұлы, хатшы - Алкеева Айгүл 
Теміртасқызы, комиссия мүшелері - Ерубаева 
Төлеубике Мақанқызы, Жақжанова Гүлдана 
Ғаниқызы, Ордабаева Қадиша Қабенқызы, 
Хасенова Сымбат Кенжетайқызы 
№ 63 учаскелік сайлау комиссиясы,
Нижний Бұрлық,  орта мектептің ғимараты
с.Нижний Бұрлық, с.Алтынбұлақ
Төрайым – Рақымбекова Ғалия Төлендікқызы, 
төрайымның орынбасары -  Билевич Ни-
колай Анатольевич, хатшы - Вербицкая 
Марина Михайловна, комиссия мүшелері 
– Вербицкая Наталья Владимировна, Лав-
риненко Виталий Владимирович, Нұрманова 
Жәния Көпжасарқызы, Фазлиева Жанна 
Талғатбекқызы
№ 64 учаскелік сайлау комиссиясы,
Жақсы Жалғызтау с, бұрынғы бастауыш 
мектептің ғимараты, Жақсы Жалғызтау с.
Төраға – Жолдин Жәнібек Қабдулұлы, 
төрағаның орынбасары - Андрианова На-
дежда Валентиновна, хатшы - Самусейко 
Людмила Анатольевна, комиссия мүшелері – 
Васильева Татьяна Анатольевна, Вербицкая 
Светлана Григорьевна, Исмағұлова Күлназар 
Көкішқызы, Ищанова Аксұлу Көкішқызы 
№ 65 учаскелік сайлау комиссиясы,
с. Құспек,  орта мектептің ғимараты
Кұспек с,  Ақшоқ с.
Төрайым – Колесниченко Марина Евгеньевна, 
төрайымның орынбасары - Яковлева Нина 
Александровна, хатшы - Назарова Светлана 
Алексеевна, комиссия мүшелері – Бакубаева 
Ирина Сергеевна, Горбач Александр Вла-
димирович, Егіншібаева Зәуре Болашқызы, 
Никитенко Татьяна Эдуардовна
№ 66 учаскелік сайлау комиссиясы,
Аканбұрлық  с,  бұрынғы толық емес орта 
мектептің ғимараты,Ақанбұрлық,Красново 
Төрайым – Ланер Михайл Иванович, 
төрайымның орынбасары -  Кузеванов 
Александр Васильевич, хатшы - Казанцева 
Людмила Анатольевна, комиссия мүшелері 
– Водорез Татьяна Александровна, Горбач 
Андрей Юрьевич, Казанцева Евгения Ива-
новна, Ней Виктор Анатольевич
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№ 1 сайлау округі
№3 сайлау учаскесі
Саумалкөл с, Айыртау аудандық орталық 
ауруханасының ғимараты
Саумалкөл с,  Молодежная, Дружба, Совхоз-
ная, Центральная, Березовая көшелері, Хаи-
ров көшесі  1 по 100 үйлер, Тенистая, Светлая 
көшелері, «Байтерек» ША, М.Горький көшесі.
№1 сайлау учаскесі
Айыртау с, орта мектептің ғимараты
Айыртау с, «Шалқар Су»  санаториі.
№59 сайлау учаскесі
Лобаново с, орта мектептің ғимараты
Лобаново с.
№20 сайлау учаскесі
Үкілі Ыбырай а., негізгі мектептің ғимараты
Үкілі Ыбырай ауылы
 № 2 сайлау округі
№8 сайлау учаскесі
Саумалкөл с, Ақан сері көшесі, 32 үй, аудандық 
мәдениет үйінің ғимараты
Саумалкөл с,  Достық көшесі,  № 1,3,5,7,8,
9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,20,21,22,23,25
,26,27,28,29,31,32,36,38,40,42,44,50 үйлері;  
Ш.Уәлиханов,  Л.Чайкина, Конституция, Кене-
сары, Ақана сері, М.Янко көшелері 1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,20,21,22,23,2
4,25,28,30,32,34,37,38,39,41,43,44,45,47,48,49,
53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,6
9,71,72,73,74,75,76,80,81,82 83,84,85,86,87,88,  
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,
104,105,106,107,108,109,110,111,0113,114,115,1
17,119,121,123,125,126,127,129 үйлері; Орын-
бай, Учительская, Лермонтова, Некрасова, 
Матросова, Кұсайынов, Ементаев, Кенжетаев, 
Сыздыков, Жәпек Батыр, Д.Бедный, Т.Боқанов 
көшелері; Хайыров көшесі  101 - 127 үйлер; 
Асеева, Жамбыл, Абылай хан көшелері
№13 сайлау учаскесі
Новоукраинка с, әскери бөлімшесінің 
ғимараты
№ 3 сайлау округі
№9 сайлау учаскесі
Саумалкөл с, ША 45,  №2 Саумалкөл мектеп-
гимназиясының ғимараты
Саумалкөл с, ША 3,4,8,9,18,19,24,43, 44, 46, 47, 
48, 52,53,55,56,75,78 үйлері;  Полевая, Гоголя, 
Скнарева, Әуелбеков, Мұқанова, Губарькова, 
Степная, Пушкина, Королева көшелері
№2 сайлау учаскесі
Орловка с, бастауыш мектептің ғимараты
Орловка с, Копа с.
№4 сайлау учаскесі
Воскресеновка с, негізгі мектептің ғимараты,
Воскресеновка с.
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№5 сайлау учаскесі
Красногорка с, №3 үй, №8 пәтер
Красногорка с,  Галицино с, Айыртау 
психоневрологиялық интернаты.
№6 сайлау учаскесі
Айыртау с,  «Көкшетау мемлекеттік  ұлттық 
паркі» мемлекеттік мекемесінің Айыртау фи-
лиалы, Айыртау с.
№30 сайлау учаскесі
Қоскөл с,  Серғалиева К.С. тұрғын үйі
№ 4 сайлау округі
№10 сайлау учаскесі
Саумалкөл с,  Макаренко көшесі 1,  «Жетім 
және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған Айыртау мектеп-
интернаты» мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, Саумалкөл с, Панфилова, Мир, 
Профессиональная, №11 КТМ, Юбилейная, 
Новая, Дмитриева, Чепрасова, Зеленая, 
Литвинова, Чехова, Больничная, Забелки-
на, Ұмышев, Макаренко, Ильина, Садовая 
көшелері; М.Янко көшесі 118,120, 122,124, 1
26,131,135,137,139,141,143,144,145,147,149
,151,153,155,157,159,163,169,171,175,177,1
79,181,183, 185,187, 189,191,193,195 үйлері; 
Энергетиков, Лесная көшелері.
№12 сайлау учаскесі
Новоукраинка с, орта мектептің ғимараты
Новоукраинка с.
№ 5 сайлау округі
№11 сайлау учаскесі
Саумалкөл с,Достық көшесі 65,  Саумалкөл 
қазақ ОМ., Саумалкөл с,  Достық  көшесі 
56,57,58,59,60,61,62,66,68,72 үйлері; Строи-
тельная, Интернациональная,
Элеваторная, Набережная, ОКТУ-4, Желез-
нодорожная, Горем-22, Приозерная,
ДСУ-75 көшелері.
№15 сайлау учаскесі
Комаровка с, негізгі мектептің ғимараты
Комаровка с, Ақан сері ауылы
№16 сайлау учаскесі
Лавровка с, орта мектептің ғимараты,
Лавровка с.
№17 сайлау учаскесі
Жұмысшы с, орта мектептің ғимараты,
Жұмысшы с, Заря с.
№ 6 сайлау округі
№14 сайлау учаскесі
Антоновка с, орта мектептің ғимараты
Антоновка с,  Уголки станциясы
№18 сайлау учаскесі
Карасевка с, орта мектептің ғимараты
Карасевка с.
№19 сайлау учаскесі

Кұмтөккен а, орта мектептің ғимараты
Кұмтөккен а, Орлиногорское с.
№21 сайлау учаскесі
Бірлестік а, орта мектептің ғимараты,
Бірлестік а.
№ 7 сайлау округі
№22 сайлау учаскесі
Казанка с, орта мектептің ғимараты,
Казанка с, Бұрлық с.
№23 сайлау учаскесі
Всеволодовка с,  орта мектептің 
ғимараты
Всеволодовка с, Прекрасное п.
№24 сайлау учаскесі
Аксеновка с,  орта мектептің ғимараты
Аксеновка с.
№25 сайлау учаскесі
Николо Бурлукское с, бұрынғы бастауыш 
мектептің ғимараты,
Никольское-Бурлукское с,  Янко станциясы
№26 сайлау учаскесі
Никольское с, бұрынғы бастауыш мектептің 
ғимараты, Никольское с.
№27 сайлау учаскесі
Қаратал с, орта мектептің ғимараты
Каратал с.
№28 сайлау учаскесі
Высокое с, бастауыш мектептің ғимараты
Высокое с, Ботай с.
№ 8 сайлау округі
№31 сайлау учаскесі
Сырымбет с, орта мектептің ғимараты
Сырымбет с.
№32 сайлау учаскесі
Сулыкөл с, бастауыш мектептің ғимараты
Сулыкөл с, Качиловка с.
№33 сайлау учаскесі
Шоққарағай с, Исаков И.И. тұрғын үйі
Шоққарағай с, Сарыбұлақ с.
№34 сайлау учаскесі
Дауқара, орта мектептің ғимараты
Дауқара с
№35 сайлау учаскесі
Қарағамыс с, негізі мектептің ғимараты
Қарақамыс с.
№36 сайлау учаскесі
Егіндіағаш, негізгі мектептің ғимараты
Егіндіағаш с.
№37 сайлау учаскесі
Шолақөзек с, бастауыш мектептің ғимараты
Шолақөзек с.
№38 сайлау учаскесі
Светлое с, орта мектептің ғимараты
Светлое с.
№7 сайлау учаскесі

Елецкое с, орта мектептің ғимараты
Елецкое с, Колесниковка с, Междуозерное с.
№ 9 сайлау округі
№29 сайлау учаскесі
Шүкірлік с, негізгі мектептің ғимараты
Шүкірлік с.
№39 сайлау учаскесі
Кириловка с,орта мектептің ғимараты
Кирилловка с.
№40 сайлау учаскесі
Кутузовка с, орта мектептің ғимараты
Кутузовка с.
№41 сайлау учаскесі
Каменный Брод с, орта мектептің ғимараты
Каменный Брод с, Сарысай с.
№42 сайлау учаскесі
Петропавловка с,  «Кутузовское-Алиби» 
ЖШС ғимараты
Петропавловка с, Карловка с.
№43 сайлау учаскесі
Бұрлық с, негізгі мектептің ғимараты
Бұрлық с, Сарытүбек с.
№ 10 сайлау округі
№46 сайлау учаскесі
Горное с, селолық клубтың ғимараты
Горное с.
№47 сайлау учаскесі
Целинное с, бастауыш мектептің ғимараты
Целинное с.
48 сайлау учаскесі
Ағынтай Батыр атындағы ауыл, орта 
мектептің ғимараты, Ағынтай Батыр а.
№49 сайлау учаскесі
Баян с, негізгі мектептің ғимараты, Баян а.
№50 сайлау учаскесі
Қарасай Батыр атындағы ауыл, орта 
мектептің ғимараты, Карасай Батыр ауылы
№60 сайлау учаскесі
Шалкар с, орта мектептің ғимараты
Шалқар с
№61 сайлау учаскесі
Заря с, бұрынғы бастауыш мектептің 
ғимараты, Заря с.
№62 сайлау учаскесі
Альжанка с, орта мектептің ғимараты
Әлжан ауылы
№ 11 сайлау округі
№44 сайлау учаскесі
Арықбалық с, орта мектептің ғимараты
Арықбалық с, Набережная көшесі № 2, 3, 
4, 7, 10, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 36 үйлер; 
Кузнечная көшесі  № 7, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 
23, 24, 30 үйлер;  Нагорная көшесі №1, 2, 3, 
4, 5, 7, 9, 10, 14, 17; Сейфуллин, Пролетар-
ская, Песчанная, Степан Разин, 30 лет По-

беды, Ключевая, Калинина, Мира, Целинная, 
Дачная, Лесная, Интернациональная, Энтузиа-
стов, Механизаторов көшелері
№45 сайлау учаскесі
Арықбалық с, Арықбалық АМҮ, Арықбалық с,  
Новая, 40 лет Победы, Юбилейная, Рабочая, 
Новоселова, Северная, Полевая, Степная, М. 
Горький, Орджоникидзе, Куйбышева, Кирова, 
Школьная, Центральная, Конституций, Воро-
шилов, Озерная көшелері; Набережная көшесі 
№ 38, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 
61, 62, 64, 65, 66, 71, 72, 74 үйлер;  Кузнечная 
көшесі, № 25, 27, 29, 37, 38, 41, 49 үйлер; На-
горная көшесі,  № 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 34, 
36 үйлер;  РАД, АТП, Абай көшелері.
№ 12 сайлау округі
№51 сайлау учаскесі
Гусаковка с, орта мектептің ғимараты 
Гусаковка с.
№52 сайлау учаскесі
Корсаковка с, «Гусаковка» ЖШС 
кулинариясының ғимараты, Корсаковка с.
№53 сайлау учаскесі
Константиновка с, орта мектептің ғимараты
Константиновка с.
№55 сайлау учаскесі
Новосветловка с, орта мектептің ғимараты, Но-
восветловка с, Красный Кордон с.
№56 сайлау учаскесі
Береславка с,  бастауыш орта мектебінің 
ғимараты, Береславка с.
№ 13 сайлау округі
№57 сайлау учаскесі
Имантау с, орта мектептің ғимараты
Имантау с, Цуриковка с.
№58 сайлау учаскесі
Верхний Бұрлық с, негізгі мектептің  ғимараты, 
Верхний Бұрлықс.
№ 14 сайлау округі
№63 сайлау учаскесі
Нижний Бұрлық,  орта мектептің ғимараты, 
Нижний Бұрлық с., Алтынбұлақ с.
№54 сайлау учаскесі
Матвеевка с, негізгі мектептің ғимараты
Матвеевка с.
№64 сайлау учаскесі
Жақсы Жалғызтау с, бұрынғы бастауыш 
мектептің ғимараты, Жақсы Жалғызтау с.
№65 сайлау учаскесі
с. Құспек,  орта мектептің ғимараты,Кұспек с,  
Ақшоқ с.
№66 сайлау учаскесі
Аканбұрлық   с,  бұрынғы толық емес орта 
мектептің ғимараты
Ақанбұрлық с, Красново с.

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» 
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 
наурыздағы Заңының 21-бабына сәйкес Ай-
ыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1.«Айыртау ауданының әлеумет-
тік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың же-
келеген санаттарының тізбесін айқындаудың 
қағидалары туралы» Айыртау аудандық 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №5-44-7 шешімі

«Айыртау ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің  және мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидалары туралы» Айыртау аудандық мәслихатының 

2014 жылғы 29 қаңтардағы № 5-22-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
мәслихатының 2014 жылғы 29 қаңтардағы 
№ 5-22-1 шешіміне (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 2570 болып тіркелген, 2014 жылғы 6 
наурызда «Айыртау таңы» газетінде, 2014 
жылғы 6 наурызда «Айыртауские зори» 
газетінде жарияланған) келесі өзгерістер 
енгізілсін:
Осы шешімнің қосымшасына  сәйкес 

көрсетілген шешімнің әлеуметтік көмек 
көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің 
және мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тізбесін айқындаудың 
Қағидалары жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы шешім алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2016 
жылдың 1 қаңтарынан бастап туындаған 

құқықтық қатынастарға таратылады.
Н.СЕРДАЛИН,

Солтүстік Қазақстан облысы  
Айыртау аудандық мәслихатының 

XXXXIV кезекті сессиясының төрағасы.
Р.ТІЛЕУБАЕВА,

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
аудандық мәслихатының хатшысы.
  «КЕЛІСІЛДІ»

Солтүстік Қазақстан облысының
әкімі________ Е.Сұлтанов
2015 жылғы 25 желтоқсан
Осы нормативтік құқықтық акт 2016 жылғы 

21 қаңтарда  Солтүстік Қазақстан облы-
сы әділет департаментінде мемлекеттік 
тіркеуден өтті. Тіркеу № 3583. 
Айыртау аудандық мәслихатының maslihat-

airtau sko.kz сайтында жариияланған.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25  желтоқсандағы № 5-44- 7 шешіміне қосымша
Солтүстік Қазақстан облысыАйыртау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 29 қаңтардағы № 5-22-1 шешімімен бекітілген

Айыртау ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың қағидалары

ұсынады.
27. Арнайы комиссия құжаттар келіп түскен 

күннен бастап екі жұмыс күні ішінде әлеуметтік көмек 
көрсету қажеттілігі туралы қорытынды шығарады, 
оң қорытынды болған кезде әлеуметтік көмектің 
мөлшерін көрсетеді.

28. Уәкілетті орган өтініш берушінің әлеуметтік 
көмек алуға қажетті құжаттарын тіркеген күннен бастап 
сегіз жұмыс күні ішінде қабылданған құжаттар мен ар-
найы комиссияның әлеуметтік көмек көрсету қажеттілігі 
туралы қорытындысының негізінде әлеуметтік көмек 
көрсету не көрсетуден бас тарту туралы шешім 
қабылдайды.

Осы Қағидалардың 24 және 25-тармақтарында 
көрсетілген жағдайларда уәкілетті орган өтініш 
берушіден немесе ауылдық округтің әкімінен 
құжаттарды қабылдаған күннен бастап жиырма жұмыс 
күні ішінде әлеуметтік көмек көрсету не көрсетуден бас 
тарту туралы шешім қабылдайды.

29. Уәкілетті орган шешім қабылдаған күннен ба-
стап үш жұмыс күні ішінде қабылданған шешім туралы 
(бас тартқан жағдайда – негіздемесін көрсете отырып) 
өтініш берушіні жазбаша хабардар етеді.

30. Белгіленген негіздемелердің біреуі бойынша 
әлеуметтік көмек бір күнтізбелік жыл бойы қайта 
көрсетілмейді.

31. Әлеуметтік көмек өмірлік қиын жағдай туындаған 
күннен бастап алты айдан кешіктірмей ұсынылады.

32. Әлеуметтік көмек көрсетуден бас тарту:
1) өтініш беруші ұсынған мәліметтердің дәйексіздігі 

анықталған;
2) өтініш  беруші  адамның  (отбасының) 

материалдық жағдайына тексеру жүргізуден бас 
тартқан, жалтарған;

3) адамның (отбасының) жан басына шаққандағы 
орташа табысы әлеуметтік көмек көрсету үшін 
жергілікті өкілді органдар белгілеген шектен артқан;

4) 3-қосымшаның 15)-тармақшасында көрсетілген 
негіздеме бойынша азаматтардың отбасының 
белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартын 
жасаудан бас тартқан жағдайларда жүзеге асыры-
лады.

33. Әлеуметтік көмек көрсетуге шығыстарды 
қаржыландыру ауданның бюджетінде көзделген 
ағымдағы қаржы жылына арналған қаражат шегінде 
жүзеге асырылады.

Әлеуметтік көмек төлемі екінші деңгейдегі банктер 
арқылы өтініш берушілердің дербес шоттарына со-
маларды уәкілетті органдардың аударуы жолымен 
жүзеге асырылады.

4.Отбасының белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшарты

негізінде шартты ақшалай көмек көрсету тәртібі
34. Адам (отбасы) отбасының белсенділігін 

арттырудың әлеуметтік келісімшарты негізінде шарт-
ты ақшалай көмек алуға жүгінген кезде жұмыспен 
қамту жөніндегі уәкілетті органның маманы немесе, 
ауылдық округ әкімі консультация өткізу деңгейіндегі 
оны көрсету шартын түсіндіреді және отбасының 
белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартын 
жасауға келісім берген жағдайда азаматпен әңгімелесу 
жүргізеді, оның барысында отбасының (азаматтың) 
проблемалары туралы, оның өмірлік қиын жағдайдан 
шығу мүмкіндігі туралы ақпаратты нақтылайды. 

Әңгімелесу нәтижелері бойынша осы Қағидалардың 
7 және 8-қосымшаларына сәйкес әңгімелесу парағы 
ресімделеді және өтініш берушінің отбасылық және 
материалдық жағдайы туралы сауалнама толтырылады.

35. Осы Қағидалардың 9-10-қосымшаларына 
сәйкес әлеуметтік келісімшарт негізіндегі шарт-
ты ақшалай көмекке құқық айқындалғаннан кейін 
уәкілетті орган өтініш берушіні және (немесе) оның 
отбасы мүшелерін отбасыға көмектің жеке жоспарын 
(бұдан әрі – жеке жоспар) әзірлеу және отбасының 
белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартын 
жасау үшін шақырады.

(Жалғасы 5-бетте).

көмек көрсетуге үміткер адамның (отбасының) 
жан басына шаққандағы орташа  табысы 
отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшартының қолданылу мерзімі ішінде қайта 
қаралмайды.

Сонымен бірге жиынтық табыс «Мемлекеттік 
атаулы әлеуметтік көмек алуға үміткер адамның 
(отбасының) жиынтық табысын есептеудің ережесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2009 
жылғы 28 шілдедегі №237-б бұйрығымен (Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігінде 2009 
жылғы 28 тамызда № 15757 болып тіркелген), 
бекітілген мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 
алуға үміткер адамның (отбасының) жиынтық табы-
сын есептеудің ережесіне сәйкес есептеледі.

3. Әлеуметтік көмек көрсету тәртібі
19. Атаулы күндер мен мереке күндеріне 

әлеуметтік көмек алушылардан өтініштері талап 
етілмей, уәкілетті ұйымның не өзге де ұйымдардың 
ұсынымы бойынша Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының әкімдігімен бекітілетін тізім 
бойынша көрсетіледі.

20. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде 
әлеуметтік көмек алу үшін өтініш беруші өзінің не-
месе отбасының атынан уәкілетті органға немесе 
кент, ауыл, ауылдық округтің әкіміне өтінішке қоса 
мынадай құжаттарды: 

1) жеке басын куәландыратын құжатты;
2) тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін 

растайтын құжатты;
3) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес адамның 

(отбасының) құрамы туралы мәліметтерді;
4) адамның (отбасы мүшелерінің) табыстары 

туралы мәліметтерді;
5) өмірлік қиын жағдайдың туындағанын растай-

тын актіні және/немесе құжатты ұсынады.
21. Құжаттар салыстырып тексеру үшін 

түпнұсқаларда және көшірмелерде ұсынылады, 
содан кейін құжаттардың түпнұсқалары өтініш 
берушіге қайтарылады.

22. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде 
көрсетілетін әлеуметтік көмекке өтініш түскен кезде 
уәкілетті орган немесе ауылдық округтің әкімі бір 
жұмыс күннің ішінде өтініш берушінің құжаттарын 
адамның (отбасының) материалдық жағдайын 
тексеру үшін учаскелік комиссияға жібереді.

23. Учаскелік комиссия екі жұмыс күннің ішінде 
құжаттарды алған күнінен бастап өтініш беруші 
жөнінде тексеру жүргізеді, оның нәтижесінде 
адамның (отбасының) материалдық жағдайы 
туралы акт жасайды, осы Қағидалардың 5, 
6-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша 
адамның (отбасының) әлеуметтік көмекке мұқтаж 
екені туралы қорытынды әзірлейді және оларды 
ауылдық округтің әкіміне жібереді. 

Ауылдық округтің әкімі учаскелік комиссияның 
актісі мен қорытындысын алған күннен бастап 
екі жұмыс күні ішінде оларды қоса берілген 
құжаттармен уәкілетті органға жібереді. 

24. Әлеуметтік көмек көрсету үшін құжаттар 
жетіспеген жағдайда уәкілетті орган әлеуметтік көмек 
көрсетуге ұсынылған құжаттарды қарауға қажетті 
мәліметтерді тиісті органдардан сұратады. 

25. Өтініш берушінің қажетті құжаттарды 
олардың бүлінуіне, жоғалуына байланысты ұсынуға 
мүмкіндігі болмаған жағдайда уәкілетті орган тиісті 
мәліметтерді қамтитын өзге уәкілетті органдар мен 
ұйымдардың деректері негізінде әлеуметтік көмек 
тағайындау туралы шешім қабылдайды.

26. Уәкілетті орган учаскелік комиссиядан не-
месе ауылдық округ әкімінен құжаттар келіп түскен 
күннен бастап бір жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес адамның 
(отбасының) жан басына шаққандағы орташа 
табысын есептеуді жүргізеді және құжаттардың 
толық пакетін арнайы комиссияның қарастыруына 

және осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес 
бекітіледі.

9. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде аза-
маттарды мұқтаждар санатына жатқызу және 
адамның (отбасының) материалдық-тұрмыстық 
жағдайына тексеру жүргізу үшін негіздемелердің 
түпкілікті тізбесі осы Қағидалардың 3-қосымшасына 
сәйкес бекітіледі.

Арнайы комиссия әлеуметтік көмек көрсету 
қажеттілігі туралы қорытынды шығарған кезде 
азаматтарды мұқтаждар санатына жатқызу үшін 
негіздемелер тізбесін басшылыққа алады.

10. Әрбір жекелеген жағдайда көрсетілетін 
әлеуметтік көмек мөлшерін, отбасының белсенділігін 
арттырудың әлеуметтік келісімшарты негізіндегі 
шартты ақшалай көмекті  осапағанда, арнайы комис-
сия айқындайды және оны әлеуметтік көмек көрсету 
қажеттілігі туралы қорытындыда көрсетеді.

11. Әлеуметтік көмек азаматтарға осы Қағидаларға 
3-қосымшаның 1)–13)-тармақшаларында көрсетілген 
негіздемелер бойынша адамның (отбасының) ең 
төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің 1,5 шегінен аспай-
тын жан басына шаққандағы орташа табысын ескере 
отыра, 10 (он) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір 
мезгілде көрсетіледі.

12. Әлеуметтік көмек азаматтарға (отбасына) осы 
Қағидаларға  3-қосымшаның 14) - тармақшасында 
көрсетілген негіздеме бойынша азаматқа (отбасына) 
адамның (отбасының) ең төменгі күнкөріс деңгейі 
мөлшерінің 1,5 еселік шегінен аспайтын жан басына 
шаққандағы орташа табысын ескере отыра, 50 (елу) 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде артық емес бір 
мезгілде көрсетіледі.

13. Шартты ақшалай көмек осы Қағидаларға 
3-қосымшаның  15) - тармақшасында көрсетілген 
негіздеме бойынша адамның (отбасының) жан басына 
шаққандағы орташа табысы мен Солтүстік Қазақстан 
облысында белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
60 пайызы арасындағы айырма ретінде отбасының 
әрбір мүшесіне ай сайын немесе үміткердің өтініші 
бойынша үш айға бір мезгілде көрсетіледі және 
отбасының (адамның) белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшартының қолданылу мерзіміне 
тағайындалады.

Отбасының құрамы өзгерген жағдайда, шартты 
ақшалай көмектің мөлшері көрсетілген мән-жайлар 
орын алған сәттен бастап қайта есептеледі.

14. Әлеуметтік көмек осы Қағидаларға 
3-қосымшаның 16)-тармақшасында көрсетілген 
негіздеме бойынша кірістер есебінсіз, ұсынылған 
шот-фактураға сәйкес құн мөлшерінде (бағалы 
металдар мен металл керамикадан, металл акрил-
ден жасалған протездерден басқа)  2 жылда бір 
рет көрсетіледі.

15. Әлеуметтік көмек осы Қағидаларға 
3-қосымшаның 17)-тармақшасында көрсетілген 
негіздеме бойынша кірістер есебінсіз, санаторлық-
курорттық емделу құны мөлшерінде, жылына бір 
рет көрсетіледі.

16. Әлеуметтік көмек осы Қағидаларға 
3-қосымшаның 18)-тармақшасында көрсетілген 
негіздеме бойынша кірістер есебінсіз,  24 (жиырма 
төрт) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір 
мезгілде көрсетіледі. 

17. Әлеуметтік көмек осы Қағидаларға 
3-қосымшаның 19)-тармақшасында көрсетілген 
негіздеме бойынша кірістер есебінсіз,   20 (жиырма) 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір мезгілде 
көрсетіледі. 

18. Әлеуметтік көмек көрсетуге адамның 
(отбасының) жан басына шаққандағы орташа та-
бысы әлеуметтік көмек тағайындауға өтініш жасаған 
айдың алдындағы үш айға алынған жиынтық табы-
сты отбасы мүшелерінің санына бөлу арқылы және 
үш айға есептеп шығарылады.

Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшарты негізіндегі шартты ақшалай 

орталығы арасындағы, тараптардың құқықтары 
мен міндеттерін айқындайтын келісім;

13) әлеуметтік бейімдеу жөніндегі шаралар 
– «Мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабында 
айқындалған мүгедектерді әлеуметтік оңалту ша-
ралары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген тәртіппен көрсетілетін 
өзге де мемлекеттік қолдау шаралары түрінде 
әлеуметтік орта жағдайларына бейімделуі 
мақсатында ұсынылатын шаралар;

14) отбасының белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшарты – «Өрлеу» жобасына 
қатысуға отбасының атынан әрекет ететін жұмысқа 
қабілетті жеке тұлға мен тараптардың құқықтары 
мен міндеттерін айқындаушы уәкілетті орган 
арасындағы келісім;

15) отбасыға көмектің жеке жоспары (бұдан әрі 
– жеке жоспар) – уәкілетті орган өтініш берушімен 
және (немесе) оның отбасы мүшелерімен бірлесіп 
жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және (немесе) 
отбасы мүшелерін әлеуметтік бейімдеу жөнінде 
құрған іс-шаралар жоспары;  

16) шартты ақшалай көмек (бұдан әрі – ШАҚ) 
– отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшарт талаптары бойынша жан басына 
шаққандағы орташаайлық табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 60 пайызынын төмен жеке 
тұлғаларға немесе отбасыларға мемлекет беретін 
ақшалай нысындағы төлем.

3. Осы Қағидалар Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының аумағында тұратын 
тұлғаларға таратылады.

4. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін 
әлеуметтік көмек ретінде, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі арқылы Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының әкімдігімен берілетін, мұқтаж 
азаматтардың жекелеген санаттарына (бұдан әрі 
– алушылар) өмірлік қиын жағдай туындаған кезде, 
сондай-ақ атаулы күндер мен мереке күндеріне 
ақшалай нысанда көрсететін көмек түсініледі.

5. «Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен 
мүгедектеріне және соларға теңестірілген адамдарға 
берілетін жеңілдіктер мен оларды әлеуметтік қорғау 
туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 
28 сәуірдегі Заңының 20-бабында және «Қазақстан 
Республикасында мүгедектерді әлеуметтік 
қорғау туралы»   Қазақстан   Республикасының   
2005   жылғы 13 сәуірдегі Заңының 16-бабында 
көрсетілген адамдарға әлеуметтік көмек осы 
Қағидаларда көзделген тәртіппен көрсетіледі. 

6. Атаулы күндер мен мереке күндер тізбесі, 
сондай-ақ әлеуметтік көмек көрсетудің еселігі 
осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес 
белгіленеді.

Атаулы күндер мен мереке күндерге әлеуметтік 
көмек мөлшері Солтүстік Қазақстан облысы 
әкімдігінің келісуі бойынша бір жолғы мөлшерде 
белгіленеді.

Атаулы  күндер мен мереке күндерге әлеуметтік 
көмек осы Қағидалардың 1-қосымшасында 
көрсетілген санаттарының біреуі бойынша жылына 
бір рет көрсетіледі.

7. Учаскелік және арнайы комиссия өз 
қызметтерін Солтүстік Қазақстан облысы 
әкімдігімен бекітілетін ережелердің негізінде жүзеге 
асырады. 

2. Әлеуметтік көмек алушылар санатының 
тізбесін айқындау және әлеуметтік көмек 

мөлшерлерін белгілеу тәртібі
8. Алушылар санатының тізбесін, әлеуметтік 

көмектің шекті мөлшерлерін, табиғи зілзаланың 
немесе өрттің салдарынан өмірлік қиын жағдай 
туындаған кезде әлеуметтік көмекке өтініш білдіру 
мерзімдерін жергілікті атқарушы орган белгілейді 

1. Осы әлеуметтік көмек көрсетудің, оның 
мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың 
қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, «Халықты 
жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, «Әлеуметтік 
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің 
және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 
жылғы 21 мамырдағы № 504 қаулысына, «Отбасының 
белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты 
мен отбасыға көмектің жеке жоспары нысандарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 23 ақпандағы № 88 бұйрығына (Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 
17 наурызда № 10474 тіркелді), «Ерекше кезең» 
экономикалық саясат шараларын ескере отырып,  
Үкіметтің 2015 жылғы 11 ақпандағы кеңейтілген отыры-
сында Елбасының берген тапсырмаларын іске асыру 
жөніндегі іс-шаралар жоспарының 72-тармағына сәйкес 
әзірленді және өмірлік қиын жағдай туындаған кезде 
Айыртау ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның 
мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтарының 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындау тәртібін 
айқындайды.

1.Жалпы ережелер
2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі тер-

миндер мен ұғымдар:
1) атаулы күндер – жалпы халықтық тарихи, руха-

ни, мәдени маңызы бар және Қазақстан Республикасы 
тарихының барысына ықпал еткен оқиғалар;

2) арнайы комиссия – өмірлік қиын жағдайдың 
туындауына байланысты әлеуметтік көмек көрсетуге 
үміткер адамның (отбасының) өтінішін қарастыру 
бойынша аудан әкімінің шешімімен құрылатын ко-
миссия;

3) ең төмен күнкөріс деңгейі – облыстағы 
статистикалық органдары есептейтін мөлшері бой-
ынша ең төмен тұтыну себетінің құнына тең, бір адамға 
қажетті ең төмен ақшалай кіріс;

4) мереке күндері – Қазақстан Республикасының 
ұлттық және мемлекеттік мереке күндері;

5) отбасының (азаматтың) жан басына шаққандағы 
орташа табысы – отбасының жиынтық табысының 
айына отбасының әрбір мүшесіне келетін үлесі; 

6) өмірлік қиын жағдай – азаматтың тыныс-
тіршілігін объективті түрде бұзатын, ол оны өз бетінше 
еңсере алмайтын ахуал; 

7) уәкілетті орган – «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі;

8) уәкілетті ұйым – «Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік дамыту министірлігі 
Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» 
республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;

9) учаскелік комиссия – әлеуметтік көмек алуға 
өтініш білдірген адамдардың (отбасылардың) 
материалдық жағдайына тексеру жүргізу және 
қорытындылар дайындау үшін ауылдық округ әкімінің 
шешімімен құрылатын комиссия;

10) шекті шама – әлеуметтік көмектің бекітілген ең 
жоғары мөлшері;

11) жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді 
шаралары – өз бетінше жұмыспен айналысушылар, 
жұмыссыздар және табысы аз адамдар қатарындағы 
Қазақстан Республикасының азаматтарын және орал-
мандарды мемлекеттік қолдау шаралары;

12) әлеуметтік келісімшарт – жұмыспен қамтуға 
жәрдемдесудің мемлекеттік шараларына қатысатын 
Қазақстан Республикасының жұмыссыз, өз бетінше 
жұмыспен айналысушы және табысы аз азаматтары 
қатарындағы жеке тұлға мен халықты жұмыспен қамту 
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түрде іздеу және олар ұсынған жұмыс орындарына 
жұмысқа орналасу;

2) кәсіптік даярлаудан, қайта даярлаудан, 
біліктілікті арттырудан өту;

3) жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру, жеке 
қосалқы шаруашылық жүргізу;

4) халықтың нысаналы топтарының мерзімдік 
скринингтік тексеруден өтуі;

5) отбасының құрамында жүктіліктің 12 апта-
сына дейін әйелдер болған жағдайда, акушерлік-
гинекологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау 
ұйымына медициналық есепке тұру және жүктіліктің 
барлық кезеңінде бақылауда болу;

6) әлеуметтік мәні бар аурулары (маскүнемдік, 
нашақорлық, туберкулез) болған жағдайда өз 
еркімен емделу;

7) арнаулы әлеуметтік қызметтерді және (немесе) 
мүгедектерді оңалту шараларын уақытылы алу;

8) аз қамсыздандырылған отбасының (азаматтың) 
жеке қажеттілігіне байланысты уәкілітті органның 
қалауы бойынша айқындалған кәсіптік және 
әлеуметтік бейімдеу жөніндегі басқа да іс-шаралар. 

37. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік 

(Жалғасы. Басы 4-бетте).
Бұл ретте, бір жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 

37-тармағында көзделген жағдайларды және 1, 
2-топ мүгедектерін, оқушыларды, студенттерді, 
тыңдаушыларды, курсанттарды және күндізгі оқу 
нысанындағы магистранттарды қоспағанда, өз 
бетінше жұмыспен айналысушылар, жұмыссыздар 
санатына жатқызылған өтініш берушілер «Халықты 
жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік шараларына 
қатысуға жұмыспен қамту орталығына жіберіледі не 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын 
жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің өзге де шаралары-
на жолдама беріледі.

36. Жеке жоспар өтініш берушімен және (немесе) 
оның отбасы мүшелерімен бірлесіп жасалады және 
аз қамсыздандырылған азаматтардың тыныс-
тіршілік деңгейін арттыру үшін отбасын (азаматты) 
кәсіптік және әлеуметтік бейімдеудің көзделген іс-
шараларынан тұрады, атап айтқанда:

1) уәкілетті орган және (немесе) Жұмыспен қамту 
орталығының жәрдемдесуімен жұмысты белсенді 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25  желтоқсандағы № 5-44- 7 шешіміне қосымша
Солтүстік Қазақстан облысыАйыртау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 29 қаңтардағы № 5-22-1 шешімімен бекітілген

Айыртау ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың қағидалары

шараларына қатысу:
стационарлық, амбулаторлық (санаторлық) 

емделу (тиісті медициналық ұйымдардан растайтын 
құжаттар ұсынған кезде) кезеңінде;

жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік ша-
раларына қатысатын негізгі үміткерден (үміткерлерден) 
басқа, адамдардың үш жасқа дейінгі балаға, он сегіз 
жасқа толмаған мүгедек балаға, бөгде адамның 
күтімі мен көмегіне мұқтаж бірінші және екінші топтағы 
мүгедектерге, сексен жастан асқан қарттарға күтім 
жасауды жүзеге асыру жағдайларын қоспағанда, 
отбасының еңбекке қабілетті мүшелері үшін міндетті 
шарт болып табылады. 

38. Отбасының белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшарты алты айға, бірақ от-
басы мүшелерінің әлеуметтік бейімделуін ұзарту 
қажет болған және (немесе) отбасының еңбекке 
қабілетті мүшелері кәсіптік оқуын аяқтамаған және 
(немесе) жастар практикасынан өткен және (не-
месе) әлеуметтік жұмыс орындарында жұмыспен 
қамтылған жағдайда бір жылдан асырмай алты айға 
ұзарту мүмкіндігімен жасалады. 

Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 

келісімшарты ұзартылған жағдайда, шартты ақшалай 
көмек мөлшері қайта қаралмайды. 

39. Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшарты екі данада жасалады, оның біреуі өтініш 
берушіге осы тіркеу журналына қол қойғызып беріледі, 
екіншісі – уәкілетті органда сақталады.

40. Отбасының белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшарты бойынша міндеттемелердің 
орындалуына мониторинг жасау.

41 .  Уәк ілетт і  орган  барлық  кезеңде 
отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшартын сүйемелдеуді және жеке жоспардың 
орындалуын  бақылауды  жүзеге  асырады , 
сондай-ақ оның тиімділігіне бағалау жүргізеді. 
5. Көрсетілетін әлеуметтік көмектің тоқтатылуы 

және қайтарылуы үшін негіздемелер
42. Әлеуметтік көмек: 
алушы қайтыс болған;
алушы Айыртау ауданының шегінен тыс жерлерге 

тұрақты тұруға кеткен;
алушыны мемлекеттік медициналық-әлеуметтік 

мекемелерге тұруға жіберген;
4) өтініш беруші ұсынған мәліметтердің 

дәйексіздігі анықталған; 
5) отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 

келісімшарты және әлеуметтік келісімшарт бойынша 
міндеттемелерді бұзған және (немесе) орындамаған 
жағдайларда тоқтатылады.

Әлеуметтік көмекті төлеу көрсетілген жағдаяттар 
туындаған айдан бастап тоқтатылады.

43. Артық төленген сомалар ерікті неме-
се Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген өзгеше тәртіппен қайтаруға жатады.
6. Қорытынды ереже

44. Отбасының белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшарты негізіндегі шартты 
ақшалай көмекті қоспағанда, әлеуметтік көмек 
көрсету мониторингі мен есепке алуды уәкілетті 
орган «Е-собес» автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесінің дерекқорын пайдалана отырып жүргізеді.

45. Отбасының белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшарты негізіндегі шартты ақшалай 
көмек көрсету мониторингі мен есепке алуды уәкілетті 
орган «Әлеуметтік көмек» автоматтандырылған 
ақпараттық жүйесінің дерекқорын пайдалана 
отырып жүргізеді.

Айыртау ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж 
азаматтарының жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларына 1-қосымша

Атаулы күндермен, мереке күндерінің, алушылар 
санаттарының тізбесі, сондай-ақ әлеуметтік көмек 

көрсетудің еселігі және мөлшері
р/б
№

Атаулы күндердің, мереке күндерінің және әлеуметтік көмек алушылар санаттарының 
атауы

Әлеуметтік көмек 
көрсетудің еселігі 
және мөлшері

15 ақпан – «Ауғанстан аумағынан әскерді шығару күні»
1 Кеңестік Армияның, Әскери-Теңіз флотының, Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің 

әскери қызметкерлері, бұрынғы КСР Одағы үкімет органдарының шешімдеріне 
сәйкес басқа мемлекеттер аумағында жауынгерлік әрекеттерге қатысқан бұрынғы 
КСР Одағы Ішкі істер министрлігінің қатардағы және басшы құрамдарына кірген 
тұлғалар (әскери мамандар мен кеңесшілерді қоса айтқанда); жауынгерлік әрекеттер 
жүргізілген тұста оқу жиындарына шақырылып, Ауғанстанға жіберілген әскери 
міндетті тұлғалар; жауынгерлік әрекеттер жүргізілген тұста Ауғанстанға жүк жеткізу 
үшін сол елге жіберілген автомобиль батальондарының әскери қызметкерлері; 
бұрынғы КСР Одағының аумағынан әскери тапсырмалармен Ауғанстанға ұшқан 
ұшқыштар құрамының әскери қызметкерлері; Ауғанстандағы кеңестік жауынгерлер 
құрамына қызмет көрсеткен, жарақат, жарымжандық, зақым алған немесе жауынгерлік 
әрекеттерді қамтамасыз етуге ат салысқаны үшін бұрынғы КСР Одағы ордендерімен 
және медальдарымен марапатталған жұмысшылар мен қызметшілер.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш

2
 

Бұрынғы КСР Одағын қорғау кезінде, басқа уақыттардағы өзге де әскери 
міндеттерін атқару барысында немесе майданда болуына байланысты ауыруы 
нәтижесінде, сондай-ақ жауынгерлік әрекеттер жүргізілген Ауғанстан немесе басқа 
да мемлекеттердегі әскери қызметін өтеу кезінде алынған жарақат, жарымжандық, 
зақым нәтижесінде мүгедектікке душар болған әскери қызметшілер.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш

3 Өзге елдерде әрекеттегі армияның жауынгерлер құрамына қызмет еткен және 
жауынгерлік әрекеттер кезеңінде жарақат, жарымжандық, зақым немесе ауру 
нәтижесінде мүгедектікке душар болған тиісті санаттың жұмысшылары мен 
қызметшілері.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш
4 Ауғанстандағы жауынгерлік әрекеттер кезінде немесе жауынгерлік әрекеттер орын 

алған өзге мемлекеттерде жарақат алу, жарымжандық, зақым, ауру нәтижесінде 
қаза тапқан (із-түзсіз жоғалған) немесе қайтыс болған әскери қызметшілердің от-
басылары.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш
5 1979 жылдың 1 желтоқсаны мен 1989 жылдың желтоқсаны аралығында Ауғанстанға 

және жауынгерлік әрекеттер жүргізілген басқа да елдерге жұмыс істеу үшін барған 
жұмысшылар мен қызметшілер.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш
6 Ауғанстан аумағында уақытша болған және совет әскерлерінің шектелген контингенті 

құрамына енбеген, бұрынғы КСР Одағының мемлекеттік қауіпсіздік Комитетінің 
жұмысшылары мен қызметшілері.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш
8 наурыз – «Халықаралық әйелдер күні»
1 «Алтын алқамен», «Күміс алқамен», I, II дәрежелі «Ана Даңқы» ордендерімен 

марапатталған немесе бұрын «Ардақты ана» атағын алған көп балалы аналар.
Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш
26 сәуір – «Чернобыль атом электр станциясындағы апатты еске алу күні»
1 1986-1987 жылдары Чернобыль АЭС және басқа да азаматтық немесе әскери 

мақсаттағы нысандардағы радиациялық апаттар мен қатерлі жағдайлар салдарын 
жоюға, сондай-ақ ядролық қаруды сынақтан өткізу мен оқуларға тікелей қатысқан 
тұлғалар.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш

2

Чернобыль АЭС апаты және азаматтық немесе әскери мақсаттағы нысандардағы 
басқа да радиациялық апаттар мен қатерлі жағдайлардың, ядролық қаруды 
сынақтан өткізу салдарынан мүгедек болған тұлғалар, және ата-анасының біреуінің 
радиациялық сәуле алуына байланысты мүгедектігі генетикалық тұрғыда болған 
олардың балалары.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш

3
Чернобыль АЭС және азаматтық немесе әскери мақсаттағы нысандардағы басқа да 
радиациялық апаттар мен қатерлі жағдайлар салдарын жою кезінде қазаға ұшыраған 
тұлғалардың отбасылары.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш

4

Сәуле ауруы салдарынан қайтыс болған тұлғалардың немесе қайтыс болған 
мүгедектердің, сондай-ақ қазасы белгіленген тәртіпте Чернобыль АЭС немесе 
азаматтық немесе әскери мақсаттағы нысандардағы басқа да радиациялық апаттар 
мен қатерлі жағдайлардың, ядролық қаруды сынақтан өткізудің әсерімен байланысты 
азаматтардың отбасылары. 

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш
 

5
1988-1989 жылдары Чернобыль АЭС апаты салдарын жоюға қатысушылар 
қатарындағы оқшаулау және көшіру аймақтарынан Қазақстан Республикасына 
эвакуацияланған (өздігінен кеткен) тұлғалар, эвакуацияланған күні құрсақта жатқан 
балаларын қоса айтқанда.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш
7 мамыр – «Отан қорғаушылар күні»

1

Бұрынғы КСР Одағының Қорғаныс министрлiгiне, iшкi iстер және мемлекеттiк 
қауiпсiздiк органдарына әскери мiндетiн өтеу жиындарына шақырылған, қоғамға 
жат көрiнiстерге байланысты төтенше жағдайлар кезiнде қоғамдық тәртiптi сақтау 
жөнiндегi тапсырмаларды орындау барысында қаза тапқан (қайтыс болған) әскери 
қызметшiлердiң, басшы және қатардағы құрам адамдарының отбасылары. 

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш

2 Бейбіт уақытта әскери қызметін өтеу кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) әскери 
қызметкерлердің отбасылары. 

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш 
9 мамыр – «Жеңіс күні»

1 Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері.
 

Жылына 1 рет – 
50 айлық есептік 

көрсеткіш 

2

Әскери қызметкерлер, сондай-ақ бұрынғы КСР Одағының ішкі істер және мемлекеттік 
қауіпсіздік органдарының басшы және қатардағы құрамында болған, Ұлы Отан соғысы 
кезінде қалаларда қызмет етіп, оларды қорғауға қатысқаны 1998 жылғы 1 қаңтарға 
дейін әрекеттегі армия бөлімшелерінің әскери қызметкерлері үшін белгіленген 
жеңілдетілген жағдайларда зейнетақы тағайындау үшін еңбек сіңірген жылдарға 
есептелген тұлғалар.

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш

3

Кеңестік Армия, Әскери-Теңіз флоты, жасақтар және КСР Одағының ішкі істер және 
мемлекеттік қауіпсіздік органдарының ерікті жалдамалы құрамдарына кірген, Ұлы Отан 
соғысы кезінде әрекеттегі армияның құрамындағы әскери бөлімшелерде, штабтарда, 
мекемелерде штаттық лауазымы болған тұлғалар, немесе осы кезеңде қалаларда 
қызмет етіп, оларды қорғауға қатысқаны 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін әрекеттегі ар-
мия бөлімшелерінің әскери қызметкерлері үшін белгіленген жеңілдетілген жағдайларда 
зейнетақы тағайындау үшін еңбек сіңірген жылдарға есептелген тұлғалар.

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш

4
Ұлы Отан соғысы кезінде полк баласы (тәрбиеленушісі) және юнгалар ретінде 
әрекеттегі армия мен флот құрамындағы бөлімдердің, штабтар мен мекемелердің 
құрамында болған тұлғалар.

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш

5
Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында шетелдер аумақтарында партизан отрядтары, 
астыртын топтар және өзге де фашизмге қарсы құрамалар құрамында фашистік 
Германияға және оның одақтастарына қарсы жауынгерлік әрекеттерге қатысқан 
тұлғалар.

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш

6

Қатынас жолдары халық комиссариаты, Байланыс халық комиссариаты арнайы 
құрамаларының, кәсiпшiлiк және көлiк кемелерiнiң жүзу құрамы мен авиацияның ұшу-
көтеру құрамының, бұрынғы КСР Одағы Балық өнеркәсiбi халық комиссариатының, 
Теңiз және өзен флотының, Солтүстiк теңiз жолы Бас басқармасының ұшу-көтеру 
құрамының Ұлы Отан соғысы кезiнде әскери қызметшiлер жағдайына көшiрiлген 
және ұрыс майдандарының тылдағы шептерi, флоттардың жедел іс-қимыл жасау 
аймақтары шегiнде майдандағы армия мен флот мүдделерiне орай мiндеттер 
атқарған қызметкерлерi, сондай-ақ Ұлы Отан соғысының бастапқы кезiнде басқа 
мемлекеттердiң порттарында тұтқындалған көлiк флоты кемелерi экипаждарының 
мүшелері.

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш

7
Блокада кезінде Ленинград қаласындағы кәсіпорындарда, қала мекемелері мен 
ұйымдарында жұмыс істеген және «Ленинградты қорғағаны үшін» медалімен және 
«Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгісімен марапатталған азаматтар. 

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш

8
Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде фашистер және олардың одақтастары құрған кон-
цлагерьлер, гетто және басқа да ықтиярсыз ұстау орындарының бұрынғы кәмелетке 
толмаған тұтқындары.

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш

9

Қызмет бабындағы міндеттерін өтеу барысында жарақат, жарымжандық, зақым 
алу немесе майданда болуына немесе жауынгерлік әрекеттер жүргізілген мемлекет-
терде қызмет бабындағы міндеттерін атқаруына байланысты ауыруы нәтижесінде 
мүгедектікке душар болған бұрынғы КСР Одағының мемлекеттік қауіпсіздік органда-
ры мен ішкі істер органдарының басшы және қатардағы құрамдары құрамындағы 
тұлғалар.

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш

10

1944 жылғы 1 қаңтардан 1951 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде Украина КСР-і, 
Белорус КСР-і, Литва КСР-і, Латвия КСР-і, Эстония КСР-і аумақтарында әрекет еткен 
жойғыш батальондар, взводтар мен халықты қорғау отрядтарының жауынгерлері 
мен командалық құрамдарында болған және осы батальондарда, взводтар мен от-
рядтарда қызмет бабындағы міндеттерін өтеу кезінде жарақат, жарымжандық немесе 
зақым алу салдарынан мүгедектікке душар болған тұлғалар.

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш

11
Ұлы Отан соғысында қаза тапқан, жергiлiктi әуе қорғанысының объектiлердi өзiн-
өзi қорғау топтары мен авариялық командаларының жеке құрамы қатарындағы 
адамдардың отбасы, Ленинград қаласының госпитальдерi мен ауруханаларында 
қаза тапқан қызметкерлердiң отбасы.

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш

12

Қайтыс болған соғыс мүгедектерінің және соларға теңестірілген мүгедектердің за-
йыптары (жұбайлары), сонымен қатар жалпы ауруы, еңбек жарақаты және басқа 
да себептер нәтижесінде (құқыққа қайшы себептерді қоспағанда) мүгедек деп 
танылған қайтыс болған соғысқа қатысушылардың, партизандардың, астыртын 
жұмыс істеушілердің, «Ленинградты қорғағаны үшін» медалімен немесе «Қоршаудағы 
Ленинград тұрғыны» белгісімен марапатталған азаматтардың екінші қайтара некеге 
тұрмаған зайыптары (жұбайлары).

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш

13
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы ерен еңбегі мен мүлтіксіз әскери қызметі 
үшін бұрынғы КСР Одағы ордендерімен және медальдарымен марапатталған 
тұлғалар.

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш
31 мамыр – «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні»

1
Бұрынғы КСР Одағының аумағында саяси қуғын-сүргінге тікелей ұшыраған және 
қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын 
тұлғалар.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш

2

Қазақстан Республикасының қазiргi аумағында өздерiне қуғын-сүргiндер 
қолданылғанға дейiн тұрақты өмiр сүрген адамдар мына төмендегi:
а) бұрынғы КСР Одағынан тысқары жерлерде қуғын-сүргiндердi кеңес соттары 
мен басқа да органдардың қолдануы;
б) екiншi дүниежүзiлiк соғыс кезiнде (жай адамдар мен әскери қызметшiлердi) 
тұрақты армия әскери трибуналдарының айыптауы;
в) Қазақстаннан тысқары жерлерде әскери қызмет атқару үшiн шақырылғаннан 
кейiн қуғын-сүргiндердiң қолдануы;
г) қуғын-сүргiндердi орталық одақтық органдар: КСРО Жоғарғы Соты мен оның сот 
алқаларының, СКРО Айрықша бас саяси Басқарма алқасының, КСРО Iшкi iстер 
халық комиссариаты - Мемлекет Қауiпсiздiгi министрлiгi - Iшкi iстер министрлiгi 
жанындағы айрықша кеңестiң, КСРО Прокуратурасы мен КСРО iшкi iстер халық 
комиссариатының Тергеу Iстерi жөнiндегi комиссиясының және басқа органдар 
шешiмдерi бойынша қолдануы;
д) Қазақстандағы 1986 жылғы 17-18 желтоқсан оқиғаларына қатысқаны үшін, осы 
оқиғаларда қасақана кісі өлтіргені және милиция қызметкерінің, халық жасақшысының 
өміріне қастандық жасағаны үшін сотталған, өздеріне қатысты қылмыстық істерді 
қайта қараудың қолданылып жүрген тәртібі сақталатын адамдарды қоспағанда, 
қуғын-сүргіндердің қолданылуы жағдайларында танылады.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш

3
КСР Одағы мемлекеттiк өкiметтiң жоғары органдарының құжаттары негiзiнде 
Қазақстанға және Қазақстаннан күштеу арқылы құқыққа қарсы қоныс аударуға 
ұшыраған адамдар. 

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш

4

Ата-аналармен немесе олардың орнындағы адамдармен бiрге бас бостандығынан 
айыру орындарында, айдауда, жер аударуда немесе арнайы ңоныс аударуда 
болған саяси қуғын-сүргiндер құрбандарының балалары, сондай-ақ қуғын-сүргiн 
кезiнде он сегiз жасқа толмаған және оның қолданылуы нәтижесiнде ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған саяси қуғын-сүргiндер құрбандарының балалары.

Жылына 1 рет – 
3 айлық есептік 

көрсеткіш

30 тамыз – «Қазақстан Республикасының Конституциясы күні»

1
Қазақстан Республикасына ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған тұлғалар, 
облыстық маңызы бар дербес зейнеткер мәртебесіне ие зейнеткерлер, облыстың, 
қаланың (ауданның) «Құрметті азаматтары». 

Жылына 1 рет – 
10 айлық есептік 

көрсеткіш
Айыртау ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж 

азаматтарының жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларына 2-қосымша
Табиғи зілзаланың немесе өрттің салдарынан өмірлік қиын жағдай 
туындаған кезде әлеуметтік көмек алушылар санатының тізбесі, 

әлеуметтік көмектің шекті мөлшерлері, оның еселігі, әлеуметтік көмекке 
өтініш білдіру мерзімдері

р/б
№

Табиғи зілзаланың немесе өрттің салда-
рынан өмірлік қиын жағдай туындаған 
кезде әлеуметтік көмек алушылар са-
наты 

Әлеуметтік көмектің шекті 
мөлшерлері және оның 
еселігі 

Табиғи  з ілзаланың  неме -
се өрттің салдарынан өмірлік 
қиын жағдай туындаған кезде 
әлеуметтік көмекке өтініш білдіру 
мерзімдері 

Айыртау ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, 
оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж 

азаматтарының жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың қағидаларына 3-қосымша

Өмірлік қиын жағдай туындаған 
кезде азаматтарды мұқтаждар 

санатына жатқызу және адамның 
(отбасының) материалдық-

тұрмыстық жағдайына тексеру 
жүргізу үшін негіздемелердің 

түпкілікті тізбесі
1) жетiмдiк;
2) ата-ана қамқорлығының болмауы;
3) кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз 

қалуы, оның iшiнде девианттық мiнез-құлық;
4) туғанынан үш жасқа дейiнгi балалардың 

ерте психофизикалық дамуы мүмкiндiктерiнiң 
шектелуi;

5) дене және (немесе) ақыл-ес мүмкiндiктерiне 
байланысты ағза функцияларының тұрақты 
бұзылуы;

6) әлеуметтік маңызы бар аурулардың және 
айналасындағыларға қауiп төндiретiн аурулардың 
салдарынан тыныс-тіршілігінiң шектелуi;

7) жасының егде тартуына байланысты, ауруы 
және (немесе) мүгедектiгi салдарынан өзiне-өзi 
күтiм жасай алмауы;

8) әлеуметтiк бейiмсiздiкке және әлеуметтiк 
депривацияға әкеп соқтырған қатыгез қарым-
қатынас;

9) баспанасыздық (белгiлi бiр тұрғылықты жерi 
жоқ адамдар);

10) бас бостандығынан айыру орындарынан 
босау;

11) қылмыстық-атқару инспекциясының 
пробация қызметінде есепте тұруы; 

12) кәмелетке толмағандардың ерекше тәртіпте 
ұстайтын білім беру ұйымдарында болуы;

13) адамның (отбасының) ең төмен күнкөріс 
деңгейі мөлшерінің бір еселік шегінен аспайтын 
жан басына шаққандағы орташа табысының 
болуы;

14) табиғи зілзала немесе өрт салдарынан 
азаматқа (отбасына) не оның мүлкіне залал 
келтіру;

15) еңбекке қабілетті отбасы мүшелерінің 
(адамның) отбасының белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшартын жасаған кезінде 
жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді 
шараларына қатысқан жағдайда, 60 пайыз ең 
төменгі күнкөріс деңгейінен аспайтын жан басына 
шаққандағы орташа табыстың болуы;

16) Ұлы Отан соғысының қатысушылары 
мен мүгедектерінің бағалы металдар мен 
металл керамикадан, металл акрилден 
жасалған протездерден басқа тіс протездеуге 
мұқтаждығы;      

17) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен 
мүгедектерінің Қазақстан Республикасының 
санаторийлерінде және профилакторийлерінде 
санаторлық-курорттық емделуге мұқтаждығы; 

18) Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен 
мүгедектерінің коммуналдық қызметтерді төлеу 
және отын сатып алу үшін шығынның орнын 
толтыруға мұқтаждығы;

19) амбулаторлық емделуде жатқан 
азаматтарда туберкулездің белсенді түрінің 
болуы. 

Айыртау ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж 
азаматтарының жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларына 4-қосымша

Отбасының тіркеу нөмірі ____
Өтініш берушінің отбасы құрамы туралы мәліметтер

_________________________________ _________________________________
(Өтініш берушінің Т.А.Ә.) (үйінің мекенжайы, тел.)

р/б 
№

Отбасы мүшелерінің 
Т.А.Ә.

Өтініш берушіге туыстық 
қатынасы Туған жылы

      
Өтініш берушінің қолы __________________ Күні ______________

      Отбасының құрамы туралы мәліметтерді куәландыруға уәкілетті органның 
      лауазымды адамының Т.А.Ә. _____________________

                                                                         (қолы)
Айыртау ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж 

азаматтарының жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларына 5-қосымша
Өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты адамның 

(отбасының) мұқтаждығын айқындауға арналған тексеру АКТІСІ
20__ж. «___» _______

_______________________________________________
       (елді мекен)

1. Өтініш берушінің Т.А.Ә. ___________________________________
2. Тұратын мекенжайы _____________________________________________________________________
3. Өмірдегі қиын жағдайлардың болуына байланысты өтініш беруші әлеуметтік көмекке жүгінді ________

 4. Отбасы құрамы (отбасында нақты тұратындар есептеледі) _____________   адам, оның ішінде:    

р/б
№ Т.А.Ә. Туған 

күні

Өтініш 
берушіге 
туыстық 
қатынасы

Жұмыспен 
қамтылуы 

(жұмыс, оқу 
орны)

Жұмыспен 
қамтылмау 
себебі

Қоғамдық жұмыстарға қатысуы, 
кәсіби даярлығы (қайта даярлау, 

біліктілігін арттыру) немесе жұмыспен 
қамтудың белсенді шараларына 
қатысуы туралы мәліметтер

Өмірлік 
қиын 

жағдайы

Еңбекке жарамды барлығы _________________________________ адам.
Жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркелгендері ____ адам.
Балалардың саны: _______________________________________________
жоғары және орта оқу орындарында ақылы негізде оқитындар ____ адам, оқу құны жылына _____ теңге.
Отбасында Ұлы Отан соғысына қатысушылардың, Ұлы Отан соғысы мүгедектерінің, Ұлы Отан соғысына 
қатысушыларына және Ұлы Отан соғысы мүгедектеріне теңестірілгендердің, зейнеткерлердің, 80 жастан 
асқан қарт адамдардың, әлеуметтік маңызы бар аурулары (қатерлі ісіктер, туберкулез, адамның имму-
нитет тапшылығы вирусы) бар адамдардың, мүгедектердің, мүгедек балалардың болуы (көрсету немесе 
өзге санатты қосу керек)  ___________________________________________
      5. Өмір сүру жағдайы (жатақхана, жалға алынған, жекешелендірілген тұрғын үй, қызметтік тұрғын үй, 
тұрғын үй кооперативі, жеке тұрғын үй немесе өзгеше - көрсету керек):
    __________________________________________________________________
Тұрғын үйді ұстауға арналған шығыстар:
___________________________________________________________________
      Отбасының табысы:     

р/б 
№

Табысы бар от-
басы мүшелерінің 

(оның ішінде өтініш 
берушінің) Т.А.Ә.

Табыс 
түрі

Өткен тоқсандағы табыс сомасы 
(теңге)

Жеке қосалқы шаруашылық 
(ауладағы учаске, малы және құсы), 
саяжай және жер учаскесі (жер үлесі) 

туралы мәліметтертоқсанға орта есеппен айына

      
6. Мыналардың: автокөлігінің болуы (маркасы, шығарылған жылы, құқық беретін құжат, оны 

пайдаланғаннан түскен мәлімделген табыс) ___________________________________________________
_________________________________________________________ қазіргі уақытта өздері тұрып 
жатқаннан бөлек өзге де тұрғын үйдің болуы (оны пайдаланғаннан түскен мәлімделген табыс) 
      7. Бұрын алған көмегі туралы мәліметтер (нысаны, сомасы, көзі):
____________________________________________________________________
     8. Отбасының өзге де табыстары (нысаны, сомасы, көзі):
 ____________________________________________________________________
      9. Балалардың оқу құралдарымен, киіммен, аяқ киіммен қамтамасыз етілуі _______________________
    10. Тұратын жерінің санитарлық-эпидемиологиялық жағдай ____________________________________
      Комиссия төрағасы:
      ________________________ ________________________
      Комиссия мүшелері:
      ________________________ ________________________
           ________________________ ________________________
               (қолдары)                                                               (Т.А.Ә.)  
 Жасалған актімен таныстым: 
___________________________________________________
                      Өтініш берушінің Т.А.Ә. және қолы
      Тексеру жүргізілуден бас тартамын ______________________ өтініш берушінің (немесе отбасы 
мүшелерінің бірінің) Т.А.Ә. және қолы, күні
 _________________________________________________________________ 
                  (өтініш беруші тексеру жүргізуден бас тартқан жағдайда толтырылады)

Айыртау ауданының әлеуметтік көмек 
көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және 

мұқтаж азаматтарының жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың қағидаларына 6-қосымша

Учаскелік комиссияның № 
______ қорытындысы

20__ ж. ___ ______
Учаскелік комиссия Әлеуметтік көмек көрсету, 

оның  мөлшерлерін  белгілеу  және  мұқтаж 
азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындау қағидаларына сәйкес өмірлік қиын 
жағдайдың туындауына байланысты әлеуметтік 
көмек алуға өтініш берген адамның (отбасының)

________________________________________
 (өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты)
өтінішін және оған қоса берілген құжаттарды 

қарап, ұсынылған құжаттар және өтініш берушінің 
(отбасының) материалдық жағдайын тексеру 
нәтижелерінің негізінде_________________________
___________________________________________

(қажеттілігі, қажеттіліктің жоқтығы)
адамға (отбасына) өмірлік қиын жағдайдың туын-

дауына байланысты әлеуметтік көмек ұсыну туралы 
қорытынды шығарады

      Комиссия төрағасы: __________________ 

      Комиссия мүшелері: __________________ 
       _______________________ 

_______________________
     _______________________

       (қолдары)     (Т.А.Ә.)

Қорытынды қоса берілген құжаттармен ___ дана-
да  20__ ж. «___» _______ қабылданды ___________
__________________________________________

      Құжаттарды қабылдаған ауылдық округ әкімінің 
немесе уәкілетті орган қызметкерінің Т.А.Ә., лауа-
зымы, қолы 

Өтініш берушінің Т.А.Ә. __________________________________________
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі маманының Т.А.Ә.
_________________________________________________________________
Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты негізінде
шартты ақшалай көмек алуға өтініш берген күн ______________________________
Отбасының (жалғыз тұратын азаматтың) сипаттамасы: __________
________________________________________________________________
Отбасының жұмыс істемейтін ересек мүшелерінің еңбек қызметі (жұмыс
орны, лауазымы, жұмыстан шығу себептері):

  Отбасы 
мүшелері Кәсібі

Соңғы жұмыс 
орны, жұмыстан 
шығу себептері

Жалпы 
жұмыс 
өтілі

Соңғы 
жұмыс 

орнындағы 
жұмыс өтілі

Еңбек 
дағды-

лары мен 
шеберлігі

Жұмыс-
сыздық 
кезеңінің 
ұзақтығы

Өтініш беруші
Зайыбы 
(жұбайы)
Басқа ере-
сектер 
Еңбек қызметінің мүмкіндіктері (пікір):

Өтініш беруші: ______________________________________________
Зайыбы (жұбайы): __________________________________________________
Отбасының басқа да ересек мүшелері: _______________________________
Отбасы мүшелері арасындағы қарым-қатынас __________________________
Отбасындағы қиындықтар ____________________________________
Отбасының мүмкіндіктері (әлеуеті) – жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі маманының бағасы ________________________
Проблемалар, мазасыздық (бүгінгі күннің қиындықтары), не кедергі
келтіреді ________________________________________________________
___________________________________________________________
Отбасының (жалғыз тұратын азаматтың) қалауы _________________________
_______________________________________________________________
Басқа ___________________________________________________________
                                                          Тараптардың қолы
Жұмыспен қамту және әлеуметтік  
бағдарламалар бөлімі                                                          Қатысушы(лар)
_______________________                                       _________________ 
               (қолы)                                                                       (қолы)
  ______________________                            _________________ 
               (күні)                                                                            (күні)  

Айыртау ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтарының жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың 
қағидаларына 7-қосымша

Әлеуметтік келісімшарт негізіндегі шартты ақшалай көмек көрсету үшін әңгімелесу парағы



Айыртау таѕы6 26 қаңтар 2016 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

      __________________ № _______ 20__ жылғы «_______» ___________
          (жасалған орны)

      Бұдан əрi «жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi» деп 
аталатын _________________________________________________ атынан       

                                                   (уəкiлеттi органның атауы)
____________________________________________________________

 (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған кезде), уəкiлеттi өкiлдiң атқаратын лауа-
зымы)

________________________________________________________________
_______________________________________________________________,

(тегi, аты, əкесiнiң аты (болған кезде), жеке басын куəландыратын
құжаттың атауы, жеке сəйкестендiру нөмiрi, құжаттың сериясы, нөмiрi, кiм 

жəне қашан бердi)
отбасының белсенділігін арттырудың əлеуметтік келісімшарты негізінде 

əлеуметтік көмек алуға өтініш беруші - отбасы атынан сөйлеуші жəне _____
_______________________________________ мекенжай бойынша тұратын 
əрі қарай «өтініш беруші» деп аталатын, екінші тараптан, төмендегі туралы 
əлеуметтік көмек алуға осы отбасының белсенділігін арттырудың əлеуметтік 
келісімшартын (бұдан əрі - келісімшарт) жасасты:

Келiсiмшарт мəнi
Келiсiмшарт мəнi жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi 

мен отбасы (адам) жүзеге асыратын отбасын (адамды) өмiрлiк қиын жағдайдан 
шығаруға бағытталған iс-шаралар кешенi болып табылады.

Келiсiмшарт тараптарының мiндеттерi
2. Жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi:
1) қатысушыға жəне (немесе) оның отбасы мүшелерiне, отбасының еңбекке 

қабiлеттi мүшелерi жұмыспен қамтуға жəрдемдесудiң белсендi шараларына 
қатысқан жағдайда отбасының ___________ мүшесiне:

________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(отбасы мүшелерiнiң тегi, аты, əкесiнiң аты (болған кезде) 
_____________________ ______________ бастап _____ дейiнгi кезеңге 

ай сайын ______________ (________________________________) теңге 
мөлшерiнде жəне (немесе) бiр                 (сомасы жазбаша) 

жолғы_______________(________________________) теңге мөлшерiнде      
                                   (сомасы жазбаша)
______________________________________________________________

_________________ (жеке қосалқы шаруашылықты дамыту (үй малын, құсын 
сатып алу жəне т.б.), жеке кəсiпкерлiк қызметтi ұйымдастыру) шартты ақшалай 
көмектi төлейдi;

2) келiсiмшарттың ажырамас бөлiгi болып табылатын Отбасыға көмектiң жеке 
жоспарына (бұдан əрi - Жеке жоспар) сəйкес жұмыспен қамтуға жəрдемдесу 
жəне (немесе) əлеуметтiк бейiмдеу (қажет болған жағдайда) бойынша iс-
шаралар ұсынуды ұйымдастырады;

3) отбасының (адамның) өзiн-өзi қамтамасыз етуге өтуiне ықпал жəне 
келiсiмшартты iске асыру мерзiмi iшiнде сүйемелдеудi қамтамасыз етедi; 

4) Жеке жоспарда көзделген iс-шараларды iске асыруға жұмылдырылған 
басқа да ұйымдармен өзара iс-əрекеттi жүзеге асырады; 

5) қатысушының жəне (немесе) оның отбасы мүшелерiнiң Жеке жоспарды 
орындау бойынша келiсiмшарттың мiндеттемелерiн орындауына тоқсан сайын 
мониторинг жүргiзедi.

3. Қатысушы жəне (немесе) оның отбасы мүшелерi: 
1) келiсiмшарт талаптарын жəне Жеке жоспар бойынша iс-шараларды толық 

көлемде орындайды жəне өмiрлiк қиын жағдайдан шығу жөнiнде белсендi iс-
əрекеттер қабылдайды;

2) жұмыспен қамту орталығымен жасалған əлеуметтiк келiсiмшарт 
(келiсiмшарттар) талаптарын орындайды;

3) жұмыспен қамтуға жəрдемдесудiң мемлекеттiк шараларына қатысу 
нəтижесiнде жұмыспен қамту орталығы жəне (немесе) жұмыспен қамту жəне 
əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi ұсынған жұмыс орнына жұмысқа орнала-
сады;

4) скринингтiк тексеруден өтуi, əлеуметтiк мəнi бар аурулары (маскүнемдiк, 
нашақорлық, туберкулез) болған жағдайда емделуi тиiс, сондай-ақ жүктiлiгi 
кезiнде уақытында жүктiлiктiң 12 аптасына дейiн əйелдер консультациясында 
тiркеуге тұрып жəне жүктiлiктiң бүкiл кезеңi iшiнде бақылауда болады;

5) жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмiне шартты 
ақшалай көмек тағайындауға жəне оның мөлшерiне əсер ететiн жағдайлар 
туындауы туралы ақпаратты көрсетiлген жағдайлар туындаған күнiнен бастап 
15 (он бес) жұмыс күнi iшiнде ұсынады; 

6) банк шотының нөмiрi, тұрғылықты жерi өзгерген жағдайда жұмыспен 
қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмiне тиiстi өзгерiстердi растайтын 
құжаттармен осы өзгерiстер туралы өтiнiш беру жолымен хабарлайды;

7) ШАК-ты заңсыз тағайындауға əкеп соқтырған жалған мəлiметтер 
ұсынғаны анықталған жағдайда заңсыз алынған ақшалай қаражатты ерiктi 
түрде қайтарады;

8) келiсiмшартты сүйемелдеудi жүзеге асыратын жұмыспен қамту жəне 
əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмiмен, кенттiң əкiмiмен (жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмiмен, кент əкiмiмен келiсiм бойынша 

Уәкiлеттi орган _____________________________________________________
Көмектi алушы: ________________________________________________
                                                  (Т.А.Ә. (болған кезде), тұратын мекенжайы)
Келiсiмшарттың қолданылуы басталған күн: ____________________________
Келiсiмшарттың қолданылуы тоқтатылған күн: ____________________
Қажеттi iс-әрекеттер:________________________________________________ __
       1. Отбасын өмiрлiк қиын жағдайдан шығаруға арналған көмектiң
20 __ жыл_________(айын көрсету) iс-шаралар жоспары және сол бойынша 20 
__ жыл ____________(айын көрсету) есептiлiктi ұсыну.

№
Т.А.Ә. 

(болған 
кезде)

Iс-
шаралар

Орын-
далу 
мерзiмi

Жауап-
ты 

маман

Көмектi, 
қызметтi 
ұсынатын 
орган 

(мекеме)

Күнiн көрсете 
отырып, 

орындалуы 
туралы белгi

Нәти-
жесi  

(баға-
лау)

1
2
3
    Жүргiзiлген iс-шаралар бойынша келiсiмшартты сүйемелдеудi жүзеге 
асыратын өкілетті орган маманының түпкiлiктi қорытындысы: ________
___________________________________________________________
       Қажеттi өзара iс-әрекеттер:
- жұмыспен қамту органымен _________________________________________
- денсаулық сақтау органымен _______________________________________
- басқа да байланыстар ________________________________________
Өкілетті орган маманының      қолы:_________________ Күнi: _____________

      (Кезеңдер саны отбасындағы нақты жағдайлар мен бейiмдеу 
бағдарламасына байланысты)

Айыртау ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтарының жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың қағидаларына 8-қосымша

Өтініш берушінің отбасы жəне материалдық жағдайы туралы сауалнама
Бір мекенжай бойынша тіркелген отініш беруші және отбасы мүшелері туралы 

мәліметтер:

Т.А.Ә. Туған 
күні

Туыс-
тық 
қаты-
нас-
тары

Негізгі жұмыс (жұмыс 
істейтін, жұмыс істейтін 

зейнеткер ,
жас бойынша зейнеткер, 
мүгедек, жұмыссыз, бала 
күту бойынша демалыста, 
үй шаруасындағы әйел, сту-
дент, оқушы, мектеп жасына 

дейіңгі бала)

Жұмыс 
істейтіндер 
үшін жұмыс 
орны және 
лауазымы, 
кәзіргі 
уақытта 

оқушылардың 
оқитын орны

15 жастан 
асқан 

тұлғалар 
үшін білім 

(білімді 
растайтын 
құжат)

Өтініш 
беруші

Басқа мекенжай бойынша тіркелген, отбасы мүшелері туралы мәліметтер 
(жұбайы, кәмелетке толмаған балалар):

Мектепке дейіңгі балалар мектепке дейіңгі ұйымға барып тұрады ма:
_______________________________________________________________
Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты негізінде 

шартты ақшалай көмекке жүгінудің өткен айына, 12 айдағы өтініш беруші 
мен отбасы мүшелерінің табыстары туралы мәліметтер (табыстардың нақты 
санының жоғары шегін қойыңыздар). Отбасының белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшарты негізінде шартты ақшалай көмекті сомасын есептеу 
үшін негізі ақпараттық жүйелердегі деректер болып табылады.

р/б
№

Өтініш 
берушінің 
және от-
басы 
мүше-
лерінің 
Т.А.Ә.

Жұмыс, оқу орны 
(жұмыссыздар 
жұмыспен қамту 
мәселелері жө-
ніндегі уәкілетті 
органның факті-
лерін анықтама-
мен растайды

Құжатты түрде 
растайтын 
табыстар 
сомасы

Басқа мәлімделген 
табыстар

еңбек 
қызме-
тінен 

зейне-
тақы, 
жәрде-
мақы

Кәсіп-
керлік 
қыз-
меттен

стипен-
диялар

али-
мент-
тер

Басқа 
табы-
стары 

*Отбасының тұрмыстық шарттары: тұрғын көлемі:_________ ш. м; меншіктік 
түрі:      _____________________________; 
ас үй, қойма және сенексіз бөлмелердің саны _____;
Тұрғын үй сапасы (дұрыс қалыпты, ескі, апаттық, жөнделмеген) 

қажеттісін сызу  қаңқа-қамыс, балшық, іргетассыз балшық, қол асты 
материалдардан,   үй материалы (кірпіш, ағаш, ууақытша баспана, киіз үй)
                                                               қажеттісін сызу
тұрғын үйдің жабдықталуы (су құбыры, дәретхана, канализация, жылу, газ, 

ванна, лифт,телефон және т.б._______________________________________
                                                                                 қажеттісін сыз

Меншік жер учаскесіне, шаруа қонысы, жеке қосалқы шарушылыққа ие болу 
құқығында менің отбасымның мүшелеріне тиісті жылжымайтын мүлік туралы 
мәліметтер:   

Мүліктің түрі Мүліктің сипаттамасы (саны, мөлшері, маркасы 
және т.б.) Тиесілігі

  
 Отбасы мүшелерінің денсаулық жағдайы, мүгедектің, аурулардың болуы 

(тексерістен қашан және қайта өтті, қандай ем қабылдайды, диспансерлік есепте 
тұрады ма), соңғы жылдары алған ота және жарақаттар: ___________________
_________________________________________________________________

      өтініш   беруші____________________________________________________
      жұбайы________________________________________________________
      балалары______________________________________________________
басқа туыстары____________________________________________________

      16 жасқа дейіңгі мүгедек-баланың (16 жасқа дейңгі мүгедек-балалардың) 
арнаулы әлеуметтік қызметтерді алуы:

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________________________________
___________________________________________________________
      Отбасының материалдық жағдайы туралы Сіздің бағаңыз:
тіпті тамақтануға да жетпейді
тамақтануға ғана жетеді 
тамақтануға және ең қажетті заттарға ғана жетеді
балаларды киіммен, аяқ киіммен және оқу құралдарымен қамтамасыз етуге 

мүмкіндік жоқ
      Өмірлік қиын жағдайлардан шығу бойынша болжамды әрекеттің бағыттары 

(өтініш берушінің пікірі)______________________________________________
________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің қандай шараларына Сіз қатыса ала-
сыз: 
бар бос орындарға жұмысқа орналасу;
іске асырылып жатқан инфрақұрылым жобаларының шеңберінде жұмыс 

орындарына жұмысқа орналасу;
кішігірім кредиттеу;
кәсіптік оқыту (дайындау, қайта даярлау, біліктілікті арттыру);
әлеуметтік жұмыс орнына жұмысқа орналасу;
«Жастар саясатына» қатысу;
Әлеуметтік экономикалық дамудың әлеуетті төмен елді мекендерден 

әлеуметтік экономикалық дамудың әлеуетті жоғары елді мекендеріне және 
экономикалық даму орталықтарына көшуде қатысу.
қоғамдық жұмыстар.
_____________________________________________________________
      _______________       ____________________  _______________
                 (күні)                                        (Т.А.Ә.)                            (қолы)

Айыртау ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтарының жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың қағидаларына  9-қосымша

Отбасыға көмектiң жеке жоспары
      Берiлетiн көмектiң түрлерi:

Ай сайынғы 
жәрдемақы Бiржолғы төлем Жергiлiктi бюджеттiң есебiнен iске 

асырылатын өзге де көмек түрлерi

      
Бiржолғы төлем кезінде:
Шығын сметасы:
Сатып алынған техниканың, жабдықтардың және басқа 

да атаулары Сомасы, мың теңге

Барлығы:

Отбасының (адамның) жан басына шаққандағы табысы, теңгемен:

Келiсiмшарт жасалғанға дейiн
Келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiнiң 

аяқталуы бойынша
ШАК мөлшерiн ШАК мөлшерiн есептемегенде

 Жүргiзiлген iс-шаралардың тиiмдiлiгi туралы қорытынды__________________
________________________________________________________________
 
Жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi: ________________
_________________________________________________________________

Уәкiлеттi өкiлдiң (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған кезде)
_______________________________________

(қолы)
      20 __жылғы «________» _______________

келiсiмшарттың орындалу барысы туралы барлық мəлiметтердi ұдайы 
ұсынады.

Тараптардың құқықтары
4. Жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi: 
1) отбасының (адамның) жəне оның отбасы мүшелерiнiң мұқтаждығын 

тексеру жəне айқындау үшiн үшiншi адамдардан (кəсiпорындардан, салық ор-
гандарынан жəне басқа да ұйымдардан) олардың табыстары мен мүлкi туралы 
қосымша мəлiметтер сұратады;

2) отбасының (адамның) материалдық жағдайын тексередi; 
3) алынған ақпаратты шартты ақшалай көмек тағайындау (тағайындаудан 

бас тарту) туралы мəселенi шешу кезiнде пайдаланады; 
      4) егер отбасы (адам) жұмыспен қамту орталығымен жасалған 

келiсiмшарттың жəне əлеуметтiк келiсiмшарттың мiндеттемелерiн орындамаса, 
шартты ақшалай көмек төлеудi тоқтатады;

5) келiсiмшарттың уақтылы жəне тиiсiнше орындалуын талап етедi;
6) келiсiмшарт шеңберiнде өзге де мəселелердi шешедi.
5. Қатысушы: 
1) келiсiмшартта жəне Жеке жоспарда көзделген əлеуметтiк қолдау шара-

ларын алады;
2) келiсiмшарттың уақтылы жəне тиiсiнше орындалуын талап етедi;

      3) отбасы құрамының өзгеруiне байланысты шартты ақшалай көмектi қайта 
есептеудi талап етедi; 

 Жеке жоспар iс-шараларының орындалуымен байланысты консультация 
мен ақпарат алады. 

Келiсiмшарттың талаптарын орындамағаны үшiн
тараптардың жауапкершiлiгi
6. Қатысушы жəне (немесе) оның отбасы мүшелерi шартты ақшалай 

көмек тағайындауға берiлген өтiнiште жалған немесе толық емес мəлiметтер 
көрсеткенi үшiн қолданыстағы заңнамаға сəйкес жауапты болады.

7. Жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi мен жұмыспен 
қамту орталығы отбасына (адамға) келiсiмшартта жəне əлеуметтiк келiсiмшартта, 
сондай-ақ Жеке жоспарда көзделген көлемде əлеуметтiк қолдау көрсетуге 
жауапты болады. 

8. Осы келiсiмшартты жəне əлеуметтiк келiсiмшартты сүйемелдеудi жəне 
оның мониторингiн жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi 
мен жұмыспен қамту орталығы жүргiзедi.

9. Келiсiмшарт талаптарын орындамағаны жəне (немесе) тиiсiнше 
орындамағаны үшiн тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес жауапты болады. 

Күтпеген жағдайлар
10. Тараптар азаматтық заңнамада көзделген күтпеген жағдайлар туындаған 

кезде мiндеттерiн толық немесе iшiнара орындамағаны үшiн жауапкершiлiктен 
босатылады.

11. Күтпеген жағдайлар туындаған кезде осы келiсiмшартқа сəйкес қандай 
да болсын мiндеттемелердiң орындалуы осындай жағдайлардың туындауына 
байланысты мүмкiн болмаған тарап күтпеген жағдайлар басталған немесе 
аяқталған сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күнi iшiнде хабардар етуге мiндеттi. 

12. Осы келiсiмшарт бойынша мiндеттемелердi орындау мерзiмi күтпеген 
жағдайлар орын алған, сондай-ақ осы жағдайлардан туындаған салдардың 
əрекетi барысына шамалас уақытқа кейiнге шегерiледi. 

13. Егер күтпеген жағдайлардың туындауына байланысты тараптардың осы 
келiсiмшарт бойынша мiндеттемелердi толық немесе iшiнара орындай алмауы 
(кезеңдi көрсету) асатын болса, тараптар осы келiсiмшартты бұзуға құқылы.

Өзге де талаптар
14. Келiсiмшартқа тараптардың келiсiмi бойынша қосымша келiсiмге қол қою 

арқылы өзгерiстер жəне (немесе) толықтырулар енгiзiледi.
15. Келiсiмшарт қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi жəне 20____ жыл 

қоса қолданылады.
16. Келiсiмшартты жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi от-

басы (адам) осы келiсiмшарттың жəне жұмыспен қамту орталығы мен отбасының 
еңбекке қабiлеттi мүшелерi арасында жасалған əлеуметтiк келiсiмшарттың та-
лаптарын орындамаған кезде бiр жақты тəртiппен бұзылады.

17. Осы келiсiмшарт бiрдей заңды күшi бар екi данада жасалған. 
Тараптардың мекенжайлары мен деректемелерi
Жұмыспен қамту және әлеуметтiк
 бағдарламалар бөлiмi

____________________________________
Уәкiлеттi органның толық атауы

____________________________________
(мекенжайы)

____________________________________
(телефон, факс)

 ____________________________________
(уәкiлеттi өкiлдiң тегi, аты, әкесiнiң аты

(болған кезде)
____________________________________

(қолы)
Мөрдiң орны

   Қатысушы  ________________
____________________________
  (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған 

кезде)
___________________________

 (мекенжайы)
___________________________

________________________
  (телефон, факс)

____________________________
   (қолы)

Айыртау ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтарының жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың қағидаларына 10-қосымша

Отбасының белсендiлiгiн арттырудың əлеуметтiк келiсiмшарты

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 
1998 жылғы 24 наурыздағы Заңының 21-бабына сәйкес Айыртау 
аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
Айыртау аудандық мәслихатының 2009 жылғы 10 сәуірдегі № 

4-14-4 «Жер салығының ставкаларын жоғарылату туралы» шешіміне 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13-3-
98 тіркелген, 2009 жылғы 22 мамырда «Айыртау таңы» газетінде, 2009 
жылғы 22 мамырда «Айыртауские зори» газетінде жарияланған) келесі 
өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің кіріспесі келесі редакцияда мазмұндалсын: 

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
(Салық кодексі) Қазақстан Республикасы 2008 жылғы 10 желтоқсандағы 
Кодексінің 386- бабы 5-тармағына, 387-бабы 1-тармағына, 444-бабы 
1-тармағына сәйкес Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:
«Кодекстің 378, 444- баптарымен  белгіленген жер салығының 

және бірыңғай жер салығының базалық мөлшерлемелері он есеге 
жоғарылатылсын, сәйкесінше:
Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес пайдаланыл-

майтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге базалық салық 
мөлшерлемелері;
Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес пайдаланыл-

майтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге бірыңғай жер 
салығының мөлшерлемелері.».

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Н.СЕРДАЛИН,
 Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау аудандық мәслихатының
XXXXIV сессиясының төрағасы.

Р.ТІЛЕУБАЕВА,
Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау аудандық мәслихатының хатшысы.

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасы

қаржы Министрлігінің
мемлекеттік кірістері

Комитетінің
Солтүстік Қазақстан облысы

бойынша мемлекеттік
кірістер департаментінің

Айыртау ауданы бойынша
мемлекеттік кірістері

басқармасы» республикалық
мемлекеттік мекемесі

басшысының м.а.
И.Алькенов____________
2015 жылғы 25желтоқсан.

«Солтүстік Қазақстан облысы
Айыртау ауданының

жер Қатынастары бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің

басшысы
Н.Төребеков___________
2015 жылғы 25желтоқсан.

Осы нормативтік құқықтық акт 2016 жылғы 22 қаңтарда 
Солтүстік Қазақстан облысы әділет департаментінде

 мемлекеттік тіркеуден өтті. Тіркеу № 3586. 
Айыртау аудандық мәслихатының maslihat-airtau sko.kz 

сайтында жариияланған.

Солтүстік қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының 
2015 жылғы 25 желтоқсандағы №5-44-8 шешімі

«Жер салығының ставкаларын
жоғарылату туралы» Айыртау аудандық 

мәслихатының  2009 жылғы 10 сәуірдегі № 4-14-4 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару             
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жы
лғы                                   23 қаңтардағы №148 Заңының 31-бабы 
1-тармағының 9) тармақшасына, «Автомобиль көлігі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы             4 шілдедегі № 476 Заңының 19-
бабының  2, 5-тармақтарына сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданы Володар ауылдық округі аумағында жүзеге асырыла-
тын жолаушыларды және багажды тұрақты автомобильмен тасымалдау 
тарифі автобус және шағын автобус бағыттары бойынша орнатылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданы әкімінің орынбасары Қ.Д.Досымбековке жүктелсін.

3. Осы қаулы оны алғашқы ресми жариялаған күнінен кейін он күнтізбелік 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
аудан әкімі                                                              

Келісілді:
Аудандық мәслихат сессиясының 

2016 жылғы «___» _______  №_____ шешімі

Р.ТІЛЕУБАЕВА,
аудандық мәслихат хатшысы.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің
2016 жылғы «___» ________  № _____ қаулысына қосымша

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 
Володар ауылдық округі аумағында жүзеге асырылатын  жо-
лаушыларды және багажды кентішілік тұрақты автомобиль-

мен тасымалдаудың бірлескен тарифтері 
№ Елді мекеннің атауы Бір жолдың 

бағасы
1 Саумалкөл ауылы бойынша 60 теңге

2
Саумалкөл  ауылы  –  Новоукраинка ауылы;

Новоукраинка  ауылы  –  Саумалкөл ауылы.
100 теңге

ЖОБА
Володар ауылдық округі аумағында 
жүзеге асырылатын  жолаушыларды
және багажды тұрақты автомобильмен 
тасымалдау тарифін белгілеу туралы



Айыртау таѕы 726 қаңтар 2016 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Осыдан төрт ай ғана бұрын мектеп табалдырығын имене, жүректері 
дүрсілдеп алғаш аттаған бүлдіршіндер желтоқсан айының соңында  
бірінші рет қолдарына алған оқулықтары Әліппемен қоштасты. 

Сыныптағы жиырма оқушының  оқу деңгейі,  әрине, бірдей емес:  
ойлауымыз да,  жас ерекшелігіміз де әртүрлі. Әліппені оқу барысында 

қиыншылықтар болды – кейбір бүлдіршіндердің тілдері орыс тіліне бейім. 
Бірақ ата-аналардың  арқасында жеңіп келеміз. Немерелерімен бірге 
әліппенің сан қилы қызықты да қиын тақырыптарын оқып,  әріптер әлемімен 
танысуда немерелері үшін аянбай атсалысып жүрген әжелеріміздің еңбектері  
зор. Арапова Арайдың, Крючек Жанелдің, Нұрбахтин Әлинұрдің әжелері кіп-
кішкентай балапандарының  жемістеріне өздері де қуануда. 
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» дегендей, әліппемен қоштасу ертеңгілігінің 

қызғылықты, тартымды өтуіне қолдау көрсете білген ата-аналарға балаларының 
ұстазы ретінде айтар алғысым шексіз. Әрқашанда осындай ұйымшылдықпен  
жұмыс істесек балаларымыздың оқу сапасы да жақсы болар деген үміттемін. 
Ал шәкірттеріме:  білімнің алғашқы асуынан өттіңдер, алда әлі талай белестер 
бар, содан сүрінбей өтіп, тек биіктен көріне беріңдер,– демекпін.

Мырзабике НАУАНОВА,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің 

бастауыш сынып мұғалімі.

Мектеп өмірінен
Қош бол, Құтты Әліппем!

Ата-аналардың мектеппен ынтымақтастығының басты баспалдақтарының 
бірі – оқу жылында өткізілетін жалпы мектепішілік ата-аналар жиналысы 
болып табылады. 

Заря орта мектебінде 5 қаңтар күні  жалпы мектепішілік ата-аналар 
жиналысы өткізілді. Жиналыстың басты мақсаты - бала тәрбиесіндегі ата-

ананың алатын орнының ерекше екендігін түсіндіру, отбасы мүшелерінің 
арасындағы бауырмалдық, қайырымдылық, достық қарым-қатынасты 
қалыптастыру, бірінші жартыжылдық бойынша оқушылардың оқу үлгерімі және 
әр түрлі мәселелер қаралды. Аталмыш ата-аналар жиналысына аудандық білім 
бөлімінің әдіскері Бейбіт Кенжебеков қатысты.
Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша мектеп директоры Ақмарал Аушахманова  

оқушылардың мінез-құлқындағы өзгерістер мен ерекшеліктер, ата-ана мен бала 
арасындағы қарым-қатынастың оқушы көңіл-күйіне әсері туралы айтса, оқу ісінің 
меңгерушісі Шамен Лена оқушылардың  І жартыжылдық оқу үлгерімі жайында 
айтты. Жиналыстағы үшінші мәселе бойынша мектебіміздің әлеуметтік педагогы 
Абу Б.Т. «Еркін» тәрбие берудің зардаптарын назарда ұстау» тақырыбында ба-
яндама оқып, оқу жылының соңына дейінгі  уақытта мектеп пен ата-аналардың 
арасындағы жұмыcты белсенді әрі сапалы жүруіне атсалысуға шақырды.

А. КАРМЕНОВА,
Заря ОМ-нің 

бастауыш сынып мұғалімі. 

Жанұя мен мектеп - бала 
тәрбиелеудегі әріптестер

Ұстаз – шәкірт алдында сыйлы адам. Ұстаз жайлы айтылар сыр да, 
жыр да көп. Менің ойымша кез келген адам ұстаз бола алмайды. Күн 

сәулесі өмірге қандай жарық берсе, ұстаз есімі де шәкірттерге сондай жарық 
береді. Біздің Айыртау ауданы, Саумалкөл қазақ орта мектебінің бастауыш 
сынып мұғалімдері  Баймұқанова Жанар Таужанқызы мен Науанова Мырза-
бике Қабидоллақызы мектебіміздің беделді ұстаздары, өз ісінің шеберлері, 
жоғарғы білімді мамандар, шәкірт жүрегінен жол тапқан, шәкірттеріне сәуле 
шашар ұстаздар. Ұлылар, ғұламалар, ақын-жазушылар қандай пенде бол-
масын ұстаз білімімен сусындап, өмірге қанат қағады. Мыңдаған шәкірттерді 
білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беріп, тұлға болып қалыптасуына 
үлес қосып келеді. Ілгері жетілдірілген, деңгейлік курстың  Баймұқанова Жанар 
Таужанқызы бірінші деңгейлігін оқыса, Науанова Мырзабике Қабидоллақызы 
екінші деңгейлігін тамамдады. Біз өмір сүріп отырған бүгінгі қоғамда білім  беру 
үрдісі күрделене түсуде. Соған қарамастан біздің ұстаздарымыз дарынды, 
талантты оқушылармен жұмыс жасауда. Өз жұмыстарын ғылыми тұрғыда 
қалыптастыра білетін, шығармашыл  тұлғалар. Келешекте ұстаздарымызға 
тілерім алдарыңыздан ұшқан шәкірттеріңіз сіздердің еңбектеріңізді ақтап, 
тәуелсіз мемлекетіміздің үлкен маман иелері болуларына тілектеспін.

Айсұлу НҰРБАХТИНОВА,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің кітапхана меңгерушісі.

Ұстаз мерейі
Ұстаздың ұлы келбеті

 Мектеп қасиетті де киелі 
білім ордасы. Сол қасиетті 

орданың көркі бойына жан 
бітіріп, қан жүгіртетін жүрегі – 
ұстаз.
Ұстаз  қолында -  адамзат 

тағдырымен егеменді еліміздің 
ертеңі, сол елдің өркендеп гүлденуіне 

еңбек етер жас ұрпақтың келешегі тұр. 
Осындай жауапты мамандық иесі, 
білікті де білімді, мәдениетті, төзімді, 
балаларға деген сүйіспеншілігімен, 
мейірімділігімен, ұйымдастырушылық 
қабілетімен Златогор орта мектебінде 
жас ұрпақты салауатты өмір сал-
тына бейімдеуде ұзақ жылдан бері  
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 
болып жұмыс істеп жүрген Тынықұлов 
Қалымбек Өмірұлы жайлы сыр 
шерткенді жөн көрдім.  
Сондықтан  ұлы Абай баланың 

өмірді танып білуіне, оның бойында 
қалыптасар барлық қасиеттеріне 
бір жауапты адам ата-ана дей келе: 

Ұстаз мерейі  
Ўстаздыќ еткен жалыќпас...

«Балаға көбінесе, үш алуан адам-
нан мінез жұғады. Біріншісі - ата-
анадан, екіншісі - ұстаздан, үшіншісі 
-құрбысынан. Олардың ішінен бала 
қайсын жақсы көрсе, сонысына 
жұғады» деуінде мол тәрбиелік мән 
жатыр.

 Қалымбек Өмірұлының  алды-
нан тәлім алған шәкірттері ұстазына 
қарап бой түзеп үлгі алып  еліне еңбек 
етуде.
Бүгінгі таңда  5-сыныбына сабақ 

береді. Спортқа құштар ашық 
сабақтар мен аудандық жарыстарға 
белсене  қатысады .  Сонымен 
қатар ата-ананы да назардан тыс 
қалдырмай, спорттық іс- шараларға 
белсенділікпен қатыстырады.  
Ұлы Абайдың «Ұстаздық еткен 

жалықпас, үйретуден балаға» деген 
ұлағатты өсиеті Қалымбек Өмірұлына  
арналғандай. 

5-сынып оқушысы Есбол 
Жасұланның ата-анасы. 

Ұстаз   болу  үлкен 
абырой ,  әрі  парасатты 

қызмет. 
Шәкірт  бойына  асыл  ой , 

адамгершілік, ұлттық сана-
сез імді  с ің іре  білд ірет ін 
тәрбиеші ,  ел  болашағын 
сен іп  тапсырар ,  Тәуелс із 
Қ а з а қ с т а н ның  ә р і  қ а р а й 
нығаюына үлес қосар өскелең 
ұрпақты тәрбиелейтін беделді 
тұлға екені сөзсіз. Сондықтан, 
еліміздің ертеңі саналатын  ұрпақ 
тәрбиесі  мен  денсаулығына 
білім ордалары да өз кезегінде 
жауапты болып саналады. Ұрпақ 
тәрбиесіне жауапкершілікпен 
қарап, білім нәрімен сусындата-
тын  ұстаз рөлінің маңызы  өте 
зор. Сондай ұстаздардың  бірі 
– Лобаново  орта мектебінің ба-
стауыш сынып мұғалімі –Аулайс 
Гүлжан.
Әр адамның  алғаш мектепке 

келгеннен  бастап  мейірім шуағын 
себетін ұстазы  мәңгілік жадында 
сақталары  анық. «Білім негізі – 
бастауыштан  басталады» деген 
сөзде  үлкен мән жатыр. Біздің 
ойын қуып  жүрген балапандары-
мызды өз  қанатының астына алып, 
білгенінің бәрін аянбай үйретіп 
келеді. Әсіресе, оқушыларының 
сөйлеген сөздеріне, сөйлеу мәнері 
мен сөздік қорына мән беретін 

Ґз ісініѕ маманы

ұстаздың оқушылары ұтқыр ойлап, 
мәнерлі сөйлеп, көпшіліктің ал-
дында топ  жарып ерекшеленіп  
тұрады .  Оқушылары  әрдайым 
республи калық ,  облыстық ,  
аудандық байқауларға қатысып 
жүлделі орын алады.
Атап айтсақ,  Республикалық 

«Ұлағатты ұстаз – 2015» байқауына 
қатысып, өзі І дәрежелі дипломға 
ие болды. Ал, оқушылары бол-
са, қалысар емес: Халықаралық 
ПОНИ  байқауына  қатысып   І І 

дәрежелі диплом иегері – 2 оқушы, 
аудандық «Нұрлы көжек» ғылыми 
жобалар байқауына қатысып 3 
оқушы жүлделі ІІ орынды иеленді. 
Сонымен қатар, «Ақбота», «Кен-
гуру», «Орыс қонжығы», «Бри-
тан бульдогы», Республикалық 
Зият орталығы ұйымдастыратын 
байқауларға барлық оқушылары 
белсене қатысып отырады. 

Лобаново ОМ-нің 3-сынып 
оқушыларының 

ата-аналары.
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Сурет – туа біткен, жүре дамыта білген 
адамдардың бойынан шыққан бейне.

Сурет – тарих, болашаққа көз жүгірту.
Сурет – фантазия құралы.
Сурет – көзбен қолдың шеберлілігінен шыққан 
жазықтықтағы бейне.
   Қазақстанның болашағы бүгінгі мектеп партасында 

отырған шәкірттердің білігі мен біліміне тікелей байла-
нысты екені анық. Қазіргі кезде білім беру ісі мемлекеттік 
саясаттың, қоғамдық және экономикалық өмірдің 
артықшылығы бар сындарлы сапасына айналды. Бұл 
сөзімізді Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
арналған Жолдауындағы «ХХІ ғасырда білімін дамыта 
алмаған елдің тығырыққа тірелері анық» деген пікірі нақты 
дәлелдейді. Бүгінгі білім беру ісінің мақсаты – тек білім, 
білік дағдыларын меңгерту ғана емес, өзін-өзі дамытуға 
ұмтылатын, ақылды да алғыр, ой-өрісі ақпарат көздерін өз 
бетімен қорытып, қолдануға қабілетті, ой-өрісі кең, жоғары 
мәдениетті адам тәрбиелеу болып табылады.
Бейнелеу өнерінің живопись, мүсін, графика, сәндік 

қолданбалы өнер және дизайн өнері сияқты түрлерінің 
көркемдік тілін игерудің әрі шығармашылыққа баулудың 
негізі сурет, сурет салудың жолдары мен тәсілдерін оқып 
үйренуден басталады. Атақты Микеланжело: «Сурет – 
түрлі ғылымдардың қайнар көзі және нәр беретін тамыры» 
деген еді. 
Бейнелеу өнері – қоғамдық сананың айшықты жемісі. 

Сана – адамға ғана тән шындық болмысын қайта 

Өнер
Сурет- бейнелеу өнерінің негізі

сәулелендіретін психологиялық құбылыстың ең жоғарғы 
формасы. Сурет оқушының, шәкірттің, сезімдіктанымдық, 
талғамдық белсенділігін дамыту, оның шығармашылық 
ой-өрісін қабілеттілігін ұштауға жетелейді. Өйткені ойлау-
қабылдау, сезіну, таным, түйсіну, елестету, ес, қиял 
сияқты психологиялық құбылыстар үрдісіндегі жетекші 
фактор. Суреттегі бейненің пішіндерін сызықтармен 
кескіндеу, бейнеленетін заттың материалдылығын, 
жарық пен көлеңкенің әсерін пайдаланып көлемін, түстік, 
тондық сипатын түрлі штрихтармен, түс дақтарының 
айырмашылығымен айқындау және жазықтық бетінде 
перспективалық өзгерісті айқындау т.б мидың қызметімен 
атқарылатын іс-әрекеттер.
Сурет өнерінің көркем мәнерлік құралдары мен бейнелеу 

заңдылықтарын меңгеру біріншіден, заттар дүниесі мен өмір 
құбылыстарын мақсатты түрде қабылдауға баулу, екіншіден, 
оқушылардың бейнелеу білімділігін, іскерлік дағдыларын, 
қабілеттіліктерін шығармашылық ой-өрісін дамытуды жүзеге 
асыратын үйірме түріндегі практика қажет.
Зат пішінін, көлемін, фактуралық, түстік сипаттың, салына-

тын суреттің жалпы тондық үйлесімін мәнерлі бейнелеуде 
жарық пен көлеңке заңдылықтарын, бейнелеудің мәнерлік 
құралдарын (сызық, штрих, жарық пен көлеңкенің түрлерін 
т.б.) тиімді пайдалану іскерлігін қалыптастыру болып та-
былады.

Алмагүл МҰҚАШЕВА,
Кирилловка ОМ-нің сызу, 

бейнелеу өнері пәндерінің мұғалімі.
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 Ұ р п а қ т ы  ұ с т а з 
тәрбиелейді. Болашақтың 

басшысын да, данасын да, 
ғалымын  да ,  чемпионды 
да ұстаз өсіреді. Ұстаз – жас 
ұрпақтың рухани сәулеткері, 
қоғам, халық өзінің үміті мол 
болашағын тапсыратын сенімді 
өкілі. 
    Олар сол сенімді ақтай отырып, 

зерделі де зерек, парасатты, ұлттық 
және адамзаттық құндылықтарды 

  Ұстаз – жас ұрпақтың рухани сәулеткері
бойына дарытқан тұлғаларды 
тәрбиелеуде. Қыран түлегіне қайтпас 
қанат сыйлайды, ұстаз шәкіртіне 
талмас талап сыйлайды,- демекші, 
ұстаз қай кезде де мектептің жүрегі, 
қоғамның тірегі. 

    Қоғам тұлғаны қаншалықты 
жетілдірсе, жетілген тұлға қоғамды 
соншалықты дәрежеде дамытады. 
Шын мәнінде  шәкірттерінің жанын 
ұғып, өз ісін шексіз сүйетін маман -  Ар-
ман Көсембайұлы. Оқушыларға білім 

мен тәрбие беруде талмай еңбектеніп 
келеді. Оның шәкірттері аудандық, 
облыстық, республикалық күрестен, 
жеңіл атлетика, армрестлингтен өткен 
жарыстарда жүлделі орындар иеленіп 
жүр. Әр сабақтарында келешек өсіп 
келе жатқан жас жеткіншектерді 
спортқа тәрбиелей отырып, еліміздің 
дені сау ұрпағының өсіп – жетілуіне 
зор үлесін қосуда.

 Алмаз ҚҰСАЙЫНОВ,
әріптесі.                                                     
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 «Мұғалім – рухани дамыған әрі 
әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық 

құралдардың барлық түрлерін шебер 
меңгерген білікті маман, өзін-өзі әрдайым 
жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға. 
Ол жоғары білімді шығармашыл тұлғаны 
қалыптастырып дамыту үшін жауапты» - деп Ел-
басымыз Н.Ә.Назарбаев атап өткен болатын. 
Сонымен қатар Елбасы өзінің Қазақстан халқына 

арнаған Жолдауында дамыған 30 елдің қатарына 
қосылу үшін, білім сапасы жоғары болуы керек 
екендігін атап баса айтты. Ал оқушыларға сапа-
лы білім беру үшін мектептердің материалдық 
техникалық базасының толық қамтылуымен қатар, 
ұстаздардың да біліктілігі жоғары деңгейде болуы 
керек. Қазіргі таңда елімізде оқушыларға сапалы 
білім беру мақсатында бір қатар ауқымды іс-шаралар 
ұйымдастырылуда.  
Әрине ауыл мектептерінде оқытылатын 

оқушылармен салыстырғанда, қала мектептерінде 
оқитын оқушылардың мүмкіндіктері өте көп. Көптеген 
ауыл мектептерінде арнайы жабдықталған пән 
кабинеттерінің (физика, химия, биология, информа-
тика) болмауы, жоғары жылдамдықтағы ғаламтор 
желілерінің болмауы көп жағдайда ұстаздар үшін де, 
оқушылар үшін де оқу үрдісінде кері әсерін тигізіп жа-
тады. Бірақ біз ауыл мұғалімдері мұндай кедергілерге 
қарамастан, оқушыларға жан-жақты білім беруге, 
үнемі жаңашыл ұстаз болуға бар күшімізді салуда-
мыз. Бұл орайда ұстаздарға біліктілік арттыру курста-
ры көп көмегін тигізуде. 
Мен де 2015 жылы Педагогикалық шеберлік 

орталығының педагог кадрлардың біліктілігін арттыру 
деңгейлі бағдарламалары аясында үшінші (базалық) 
деңгей бағдарламасы бойынша мұғалімдерді оқыту 
курсын аяқтадым. Үш айлық деңгейлік курстардан 
өткен ұстаздар оқытудың жаңа тәсілдерін меңгеріп, 
білім беруде жаңа әдіс-тәсілдер қолданып, оқу үрдісіне 
жаңа бір серпін әкелгендей. Оқыту – оқу үрдісіндегі 
оқушылардың қабілетін жақсартуға мүмкіндік беретін 
педагогикалық тетіктердің біртұтас кешені деп 
айтылған. Деңгейлік курс нәтижесінде оқу үрдісінде 
оқушыларға қалай оқу керектігін үйретудің маңызды 
екенін түсіндік. Бұл үрдісте мұғалім оқушыларға білім 

Білім беру

Диалогтік оќыту тəсілініѕ маѕызы
міндеті қоятын талаптарды түсінуге, стратегияларды 
ойластыруға, нақты міндеттер үшін сәйкес келетін 
стратегияларды таңдауға көмектеседі. Оқытудағы 
Кембридж тәсілі сындарлы оқытуға негізделген. 
Сындарлы оқыту – оқушылардың пәнді терең түсіну 
қабілетін дамытуға, алған білімдерін сыныптан тыс 
жерде тиімді қолдана білуге негізделген. Осы кур-
сты меңгеру барысында берілген жеті модульдің 
барлығының оқу үрдісі үшін өзіндік маңызы бар 
екендігіне көз жеткіздім.  
Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды 

тиімді қолдану – оқушылардың білім алуында аудио-
визуалды, көрсетілім арқылы ғылыми ұғымдарды жеңіл 
түсініп, қабылдауға мүмкіндік береді. Сыни тұрғыдан 
ойлау арқылы оқушылардың сыни көзқарастары 
қалыптасады. Бағалауды меңгеру арқылы оқушылар 
өзінің және сыныптасының оқуы үшін жауапты 
екенін түсінеді. Өзін және сыныптасын әділ бағалай 
білуге үйренеді. Кембридждік тәсілді өз тәжірибемде 
қолдану барысында сыныптағы диалогтің маңызы 
ерекше екенін байқадым. Сабақтарымда диалогтік 
тәсілді түрлі тапсырмалар түрінде (атап айтқанда, 
топтық жұмыстар, топтық талқылаулар, «Лездеме 
сұрақтар», «Биологиялық домино», «Өрмекшінің 
торы», «Шахмат тақтасы» т.б.) ұйымдастыру арқылы, 
оқушыларды оқыту үшін маңызы зор екендігіне көз 
жеткіздім. Себебі аталған тапсырмалар кезінде, 
біріншіден, сынып оқушыларының барлығы сабаққа 
қатысуға мүмкіндік алады. Екіншіден, үлгерімі нашар 
оқушыларды оқуға тартуға мүмкіндік көп. Үшіншіден, 
түрлі топтық жұмыстар арқылы оқушылар топта өзара 
ой бөлісуге, пікір алмасуға, тақырыпты өз беттерінше 
меңгеруге мүмкіндік алады. 
Оқыту – баланың психикасының дамуы мен ой-

лау, есте сақтау, зейін қою мен және басқа да 
қабілеттерінің дамуының қозғаушы күші. Оқыту – 
баланы дамуға жетелейді, әрі үздіксіз жетілдіреді. 
Мұны іске асыратын тұлға – мұғалім. «Мұғалім өзінің 
білімін үздіксіз көтеріп отырса ғана мұғалім, ал оқуды, 
ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі жойылады» - 
деп К.Ушинский айтқандай ұстаздар үнемі білімі мен 
біліктілігін әрдайым жетілдіріп отыруға міндетті. 

Айтжан АБДУШЕВА,
Дәуқара ОМ-нің биология пәнінің мұғалімі. 

Ұстаз – әрбір адам өміріндегі ең маңызды 
тұлға. Ұлы Абай айтқандай: «Адамның 

адамшылығы ең алдымен жақсы ұстаздан!», жас 
жеткіншектерді білім нәрімен сусындата отырып, 
жеке тұлға ретінде тәрбиелеуде мұғалімнің еңбегі 
зор екендігі сөзсіз. Ұлттың болашағы ұрпағында 
болса, ұрпақтың тәрбиесі – ұстаз қолында.
Саналы ғұмырының басым бөлігін өскелең ұрпақтың 

оқу-тәрбиесіне арнап, күні бүгінге дейін бар білгенін 
шәкірттерінің бойына дарытуды мақсат еткен, өз 
мамандығының білгірі, жоғары білімді, Өскен негізгі 
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Сүлейменова 
Ұлдай Қойшыбайқызының орны ерекше. Ол 
оқушыларды сапалы білім нәрімен, саналы тәрбиемен 
сусындатып келе жатқан, көптеген бүлдіршіндердің 
көкірек көзін ашқан  ұстаздардың бірі.  Әр сабағына 
жауапкершілікпен қарайтын, мамандығын мақтаныш 
тұтып, іскерлігімен мақсатына жететін ұстаз сабақтарын 
оқушыларға күнделікті өмірмен байланыстыра өткізіп, 
олардың жеке тұлға болып қалыптасуына да ықпал 
етеді.  

Ұстаз келбеті

Шәкіртке шашқан шуағын
Әрбір өткізетін сабағын жаңаша ұйымдастыра біліп, 

оқушы құлшынысын дамытып, оқудың озық әдіс-
тәсілдерін қолдана біледі. Ұлдай Қойшыбайқызының 
лаулаған жалыны әр оқушының жүрегіне жылу сеуіп, 
нұр құятын қуаттың, өмірдің қайнар көзі, өзінің бар 
күшін, бүкіл өмірін бала тәрбиесіне арнаған деп айтсам 
да болады. Ол – ешкімге ұқсамайтын еңбекқор, білімді, 
мейрімді жан.
Мұғалімнің еңбегі оқушы білімімен өлшенеді, 

сондықтан Ұлдай Қойшыбайқызы әр оқушының жүрегіне 
жол таба біліп, білімге құштарлығын оятады. Оның 
жүрегінде өзінің беретін пәнінен бөлек, шәкірттеріне де-
ген сүйіспеншілік күндей шуақтанып жүреді. Ең басты-
сы ұстаз – мектеп ұжымының сыйлы, беделді, білімді, 
ардақты педагогтарының бірі.
Ұлдай Қойшыбайқызының табиғатпен бойына 

берілген қайраты сарқылмай, отбасында бақытқа, 
шығармашылықта жеміске, жалпы өмірде саулыққа 
кенелуіне тілектеспін.

Әсия НҰРМҰҚАНОВА,
Өскен НМ-нің мұғалімі.

Тұмау – ауа-тамшы жол-
дарымен жұғатын қауіпті дерт. 

Көптеген адамдардың тұмауға 
деген салғырттықтарының 
нәтижесінде инфекцияның 
күшеюіне жол берілуде. Яғни, бұл 
өз кезегінде тұмаудың тұрақты 
вирустарын туғызады. Сөйтіп ауа 
арқылы басқа адамдарға жұғады, 
жүрек - қан тамырлары жүйесі, 
жүйке жүйесі, бүйрек және басқа да 
мүшелер ауруларының асқынуына 
әкеледі. Тұмау өте құбылмалы 
және оның құрылымы өзгеріп оты-
рады, осылай тұмау және вирустық 
инфекциялар жаңа толқынды бо-
лады.   Ең алдымен «Ауырып ем 
іздегенше, ауырмайтын жол ізде» 
деген қағиданы ұмытпауларыңыз 
керек. Сақтықта қорлық жоқ деген-
дей, әрбір адам өз денсаулығына 

жауап беруі тиіс. Тұмауды алдын алудың жолдары: 
1.Ең тиімді алдын алу әдісі - тұмауға қарсы вакцина, оның ішіндегі 

ең тиімдісі – тазартылған вириондық вакцина. Алдын ала организмді 
шынықтыратын емдер жасап, спортпен шұғылданған дұрыс. 

2.Эпидемия кезінде адамдармен байланысыңызды мүмкіндігінше 
азайтуға тырысыңыз (қоғамдық көліктермен сирек жүріңіз, кинотеат-
рлар, театрлар, супермаркеттер, вокзал, бала-бақша, мектеп және 
т.б жерлерге баруды шектеңіз). 

3.Бөлмеңізді, үйіңізді жиі желдетіп, ылғалды түрде жиыстырып 
қойыңыз. 

4.Мұрныңыздың шырышты қабығына әрбір екі сағат сайын 0,25 
пайызды оксалин майымен майлап қойыңыз. 

5.Аскорбин қышқылы мен поливитаминдерді қабылдау арқылы 
ағзаның қорғаныш қабілетін арттыру керек. Сарымсақ, пияз сонымен 
қатар құрамында  С дәрумені бар өнімдерді көбірек пайдаланыңыз 
лимон, орамжапырақ, қара қарақат. 

6.Медицина маскаларын немесе мақталы дәке бетпердесін 
тағыңыз.

7.Тиімді тамақтаныңыз. 
8.Таза ауада жүйелі түрде серуендеу, денешынықтырумен және 

спортпен айналысуды қолға алыңыз. 
9.Жеке тазалықты сақтап, қолды жиі жуу. 
10.Мұрын қуысын күніне екі рет сабындап шаю керек. Бұл шара 

мұрынға ауамен бірге кіретін микробтарды жоюға септігін тигізеді.
Тұмаудың белгілері: адамның денесі дел-сал болып, көңіл-күйі на-

шарлайды және тағамға тәбеті шаппайды. Бір-екі күннен кейін дене 
қызуы көтеріледі, басы ауырады, бұлшық еттері сыздап, буын-буыны 
сырқырайды, мұрны бітеді, дауысы қарлығып, жөтеледі, тамағы 
қызарып, жұтынғанда ауырады, көзі қызарып жасаурайды. Адам 
дереу дәрігерге көрініп, емделсе, үш-бес күннен кейін дене қызу 
төмендеп, сауыға бастайды.
Емі — дәрігердің бақылауында болып, оңаша, ауасы таза бөлмеде 

жатып емделу. Ауру адам жөтелгенде, түшкіргенде аузы-мұрнын 
қолымен немесе орамалмен (шүберекпен) жабуға тиіс. Науқастың тек 
өзіне арналған ыдысы, орамалы т.б. болуға, олар жиі қайнатылып, 
жуылуға тиіс.
Тұмау вирусы қыздыру кезінде, дезинфекциялау кезінде жойы-

лады. Жыл сайын бірнеше рет сырқаттану адамның өмір жасын 
қысқартады.

Ақжайық ӘЛІМЖАНОВА,
облыстық салауатты өмір салтын 

қалыптастыру орталығының валеологы.

Сақтықта қорлық жоқ
ТҰМАУ – ЖҰҚПАЛЫ ДЕРТ

Суық түскен сәттен 
бастап барлық тұрғын 

секторлардың тұрғындары 
жылыту пештерiн жағады. 
Осы кезеңде жылыту пешiн 
iске қосуда өрт қауiпсiздiк 
ережелерiн бұзуына байланы-
сты «пеш» өрттерiнiң сандары 
көбейедi. 
Бiрақ та, осы арада басқа да 

сұрақтар туындайды — көптеген 
адамдар әлi суымаған пеш күлi 
ешқандай қауiп төндiрмейдi деп 
ойлап, үй алдындағы жаңғыш 
құрлыстар жанына және қора 
маңайларына төге салады. Алай-
да бұл олай емес.
Көптеген болған жағдайларда 

төгiлген күлден өрт пайда болды. Тұрғындар ешқандай қауiптi сез-
бей күнделiктi тұрмыстық жұмыстарымен айналасып жүрген кезде, әлi 
суымаған күл үйге және қораларға жақындап жана бастады.

2016 жылы қаңтардың 19-на дейін 9 өрт тiркелдi. Оның iшiндегi 
үш жағдайының шығу себебi болып, тұрғындардың шарушылық 
құрылыстарына, үй жиектерiне жақын төгiлген пеш күлiнiң әсерiнен бол-
ды,  мысалы:

1. 2016 ж. 08.01. Саумалкөл ауылында шаруашылық құрылыста өрт 
шықты. Өрттің шығу себебі - пеш күлін төгу, нәтижесінде жартылай 
шаруашылық құрылыс жойылды.  

2. 2016 ж. 12.01. Саумалкөл ауылында шаруашылық құрылыста өрт 
шықты. Өрттің шығу себебі - пеш күлін шаруашылық құрылыстың ішіне 
төгу, нәтижесінде шаруашылық құрылыс зақымданды.  

3. 2016 ж. 16.01. Саумалкөл ауылында үйілген шөпте өрт шықты. 
Өрттің шығу себебі пеш күлін шаруашылық құрылыстың манайына төгу, 
нәтижесінде 2 тонна шөп өрттенді.  
Күйе — бұл күл емес, ал түгелдей жанбаған зат ары қарай жануы 

мүмкiн. Күлдi және шлактарды пештен алғаннан кейiн оған су құйып, ар-
найы белгiленген қауiпсiз жерге төгу керек.
Өрт қауiпсiздiк ережелерiне сәйкес күлдi, шлактарды сақтауға тұрақты, 

арнайы орның анықтау керек, жанғыш құрылыстарға ара-қашықтығы 15 
метрге жақын болмауы қажет.
Есте сақтаңыздар! Өздiрiңiздi жаман қатерден сақтап қалу - сiздiң 

қолыңызда.
Жанбота ҚАБДӨШЕВ,

СҚО ТЖД Айыртау ауданының төтенше
жағдайлар бөлiмiнiң аға инженерi,

азаматтық қорғаныс майоры.

Пеш күлі

Отбасы – өмірді 
кемеліне келтіреді, 
бақыт әкеледі. Отба-
сы – адам өмірінің та-
маша жақтары жүзеге 
асатын.... адамның 
ең басты шаттығы 
болып саналатын, 
баланың өсіп, өмір 
сүретін орны. Екі 
адамның некелесуі 
толық отбасын 
құрамайды.
Дүниеге  шыр етіп 

нәресте келгенде ғана 
отбасы толық отбасы саналады. Қазіргі таңда 

ата-ананың бірінші мақсаты – қаражат табу, ба-
лаларын еш нәрседен мұқтаж етпеу болып қалды. 
Бала-шағаның қамымен жүрген ата-ана бала 
тәрбиесіне де көңіл бөле алмай қалды. Ал бала 
тәрбиесі отбасынан басталады, қалыптасады. «Ба-
лапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» демекші, 
жақсы – жаман әдеттерді бала отбасында үйренеді. 
Отбасындағы кикілжің ұрыстар баланың психикасына 
әсер етеді. Баланың мейірімді, еңбекқор, әдепті бо-
лып өсуі – отбасында жайлы, жақсы климаттың болуы. 
Баламыз өмірден өз орнын тауып, бақытты өмір сүрсін 
десек, бала тәрбиесіне көңіл бөлуді ешқашан естен 
шығармайық.
А. С. Макаренко «Сіз ұлыңызды немесе қызыңызды 

тек қана өзіңіз ата-аналық қуанышыңыз үшін ғана 
дүниеге әкеліп, тәрбиелеп жатқан жоқсыз. Сіздің 
отбасыңызда болашақ азамат, болашақ қайраткер, 
болашақ күрескер өсіп келеді» деген екен.   
Әрине, әр отбасының бала тәрбиелеуде  өз түсініктері 

бар. Бірақ, тәрбие берудің қандай тәжірибелері бар 
екенін көру қызықты болады деп ойлаймын. «Үй 
энциклопедиясы» деген кітаптан оқып алған бала 

Мен және менің отбасым

Ата көрген оқ жонар, ана көрген 
тон пішер

тәрбиелеудің 9 өсиеті сіздерге де қызықты да пайдалы 
болады деген оймен осында жазуды жөн көрдім.
Ата-аналарға арналған бала тәрбиелеудің 9 өсиеті:
1. Балаң өзіңнің көшірмең болады деп күтпе. Оған 

қоса, сенің қалауыңдағыдый болады деп күтпе. Тәрбие 
бала үшін СЕН болуға емес, өзіндік ЕРЕКШЕ болуға 
көмектесуі тиіс.

2. Барлық жасаған іс-әрекеттер үшін балаңнан құн 
сұрама: сен оған өмір сыйладың, ол қалайша саған 
алғысын жеткізе алады? Ол басқа адамға өмір сый-
лайды, бұл алғыстың қайтымсыз заңы.

3. Тәрбиелеу процессінде бар өшіңді балаңнан алма, 
өйткені не ексең, соны орасың.

4. Баланың проблемаларын түкке тұрмайтын деп 
асқақтап қарама: өмір ауыртпалығы әр адамға күшіне 
байланысты беріледі, сондықтан да, баланың жүгі 
сенікімен бірдей болады. Мүмкін сенікінен ауырлау да 
шығар. Өйткені, баланың әлі дағдысы қалыптаспаған.

5. Тәрбие беруде баланы мұқатып кемсітпе.
6. Өз балаңа бір нәрсені жасай алмасаң, ол үшін өзіңді 

қорлама. Бірақ жасау қолыңнан келіп, жасамасаң – 
қорла.

7. Бала үшін барлық жағдай жасау – тәрбие берудің 
ең маңызды заңдылығы. Осыны ұмытпа!

8. Біреудің баласын сүйе біл. Басқа біреудің баласы-
на өз балаңа жасамайтыныңды жасама.

9. Балаң дарынсыз, қырсық, ересек болса да, оны 
сүйе біл; балаңмен қарым-қатынаста қуануға ұмытпа, 
өйткені балаңнын жанында болу – бұл сенімен өмір 
бойы бола бермейтін мереке уақыты.
Айтылғандардың бәрінен мынадай тұжырым шығаруға 

болады: балалар бұл өмірге үлкендердің тәрбиесін 
алу үшін ғана емес, балалар БІЗДІ де тәрбиелеу үшін 
дүниеге келеді. Ата-аналар өз балаларын жақсылыққа 
тәрбиелеу барысында өздері де жақсы бола бастай-
ды. Бұл тәрбиелеудің негізгі мақсаты.

Райхан Қалибекова,
Лавровка ОМ-нің бастауыш сынып мұғалімі.



Айыртау таѕы 926 қаңтар 2016 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап әлеуетті құрылымдардың 
барлық қызметкерлері 1998 жылғы 1 қаңтардағы еңбек сіңірген 

жылдарына қарамастан республикалық бюджеттен зейнетақымен 
қамсыздандырылатын болады.       
Аталған шара еңбек сіңірген жылдары 1998 жылға дейін кемінде 10 жыл 

болған әлеуетті құрылымдар қызметкерлерінің зейнетақы мөлшерін көбейту 
мақсатында қабылданып отыр. Бұрын олар бюджеттен толық көлемде 
зейнетақы алмаған. Бұл орайда олардың Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорындағы шоттарына мемлекеттік бюджет есебінен қызметкер табысының  
20% мөлшерінде міндетті зейнетақы жарналары  төленіп отырған (табысының 
10% мөлшерінде міндетті зейнетақы жарналары аударылатын БЖЗҚ-ның 
басқа салымшыларын қоспағанда).  
Енді 1998 жылғы 1 қаңтарда еңбек сіңірген жылдары 10 жылдан аз 

қызметкерлерге бұрын тағайындалған зейнетақы төлемдерінің мөлшері 
қайта есептелетін болады. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін бұрын алынған 
табысқа салыстырылған толық көлемге дейін ұлғайту көзделген. 
Әскери қызметшілердің зейнетақыларын қайта есептеу үшін қойылатын 

талап – бұрын бюджеттен аударылған міндетті зейнетақы жарналарының 
50%-ын республикалық бюджетке қайтару.  
Бұрын бюджеттен аударылған міндетті зейнетақы жарналарының 50%-ын 

республикалық бюджетке қайтару үшін әскери қызметші зейнетақы жарнала-
рын аударған тиісті уәкілетті мемлекеттік органға жазбаша өтініш беру керек. 
Өтінішке жеке басты куәландыратын құжаттың көшірмесі және аударылған 
міндетті зейнетақы жарналары туралы БЖЗҚ анықтамасы қоса беріледі.    
Зейнетақы жарналарының жартысы мен есептелген инвестициялық табыс 

БЖЗҚ салымшысы болып табылатын әлеуетті құрылымдар қызметкерлерінің 
жеке зейнетақы шоттарында қалады. Әлеуетті құрылымдар қызметкерлері 
зейнетақы жинақтарының қалған жарты бөлігін пайдалану құқығын зейнетақы 
заңнамасының нормаларына сәйкес жалпы негіздер бойынша алады. Қандай 
да бір себептермен зейнетақы жарналары қайтарылмаған әскери қызметшілер 
де осы талаптармен зейнетақы төлемдерін алатын болады. 
Бұған қоса, әскери қызметшілердің пайдасына міндетті зейнетақы жарнала-

рын төлеу тоқтатылады. 2016 жылдан бастап еңбек қызметінің жалпы өтілі 
кемінде 25 жыл болған, оның ішінде 12 жыл 6 ай бойы үздіксіз әскери қызметте 
болған әскери қызметшілер еңбек сіңірген жылдары бойынша зейнетке шығады 
әрі республикалық бюджеттен төлем алады. Әскери қызмет үшін шекті жасқа 
келу, штаттардың қысқаруы немесе денсаулық жағдайы әскери қызметті 
тоқтатуға негіз болып табылады. 

         «БЖЗҚ» АҚ Баспасөз орталығы.
БАҚ үшін байланыстар: press@enpf.kz.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

Рамазанова Марал Тұрғынбекқызы – «СҚО Айыртау ауданының 
экономика және қаржы бөлімі» ММ басшысы -  әр аптаның сейсенбі күні 
сағат 11.00-ден 13.00-ге дейін қабылдайды. Тел. 21-681.
Шатько Наталья Николаевна - «СҚО Айыртау ауданының экономика 

және қаржы бөлімі» ММ басшысының орынбасары әр аптаның бейсенбі 
күні сағат 11.00-ден  13.00-ге дейін қабылдайды.
Мекен-жайы: Саумалкөл с.. Ш.Уәлиханов көшесі,44. Тел.22-192.

СЕНІМ  ТЕЛЕФОНЫ
Мемлекеттік қызметкерлермен қылмыс жасау фактілерін, құқық 

бұзушылықтарын және Ар-намыс кодексінің талаптарын сақталмаулары 
туралы қоңырау шалып хабарлай алады. «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінде 22-192 сенім телефоны қызмет етеді.

*   *   *

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
экономика және қаржы бөлімі» ММ азаматтардың жеке 
мәселелері бойынша 2016 жылдың І тоқсанына арналған  

қабылдау кестесі 

Азаматтарды қабылдауды бөлім басшысы Гүлнәр Ділдәбекқызы 
Өтеулина жүргізеді. Қабылдау апта сайын әр бейсенбіде сағат 10.00-
ден 12.00-ге дейін аудандық Мәдениет үйінде (2 қабатта) жүргізіледі. 
Мекенжайы: Саумалкөл селосы, Ақан сері көшесі, 31.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының  мәдениет және 

тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 21-360 нөмірлі сенім 
телефоны жұмыс істейді. Осы телефон арқылы Сіз өзіңізге қатысты 
лауазымды тұлғалардың ынтасыз қарауын, күш көрсетіп мәжбүрлеу 
және басқа жемқорлық іс-әрекеттер туралы хабарлай аласыз. Ақпарат 
құпиялылығы сақталады.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының мəдениет жəне тілдерді дамыту 
бөлімі» ММ азаматтарды қабылдау кестесі

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

966.
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, жолаушы-
лар көлігі және   автомобиль жолдары» мемлекеттік мекемесінде 22-969, 
21-966 сенім телефондары қызмет етеді.

*  *  *

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
тұрғын үй-коммуналдық   шаруашылық, жолау-
шылар  көлігі және   автомобиль жолдары» ММ 
азаматтардың жеке мәселелері бойынша 2016 

жылдың І тоқсанына арналған  қабылдау кестесі

Карасевка ауылында туып-өскен жиеніміз, ұлымыз, ағамыз 
Ерсайын Амангелдіұлы Әлібек қанды қол сотқарлардың қолынан 

болған жарақаттар себебінен мезгілсіз дүниеден өткеніне қаңтардың 26 
күні 2 жыл толды.
Бар болғаны 19 жыл ғұмыр кешкен жиеніміз, ұлымыз, ағамыздың тірі 

жүрсе 29 қаңтарда 21 жасқа толар еді, бірақ бұл қызықты күнді Ерсай-
ынмен бірге көруді Алла бізге жазбапты...
Ойнақтаған құлындай еркемізден айырылу жанымызға айықпас дерт, 

көңілге мұң, жүрекке жара салып кетті.
Күн өткен сайын ұланымыздың бізден алыстап, сарғайған сағыныш 

қамалында жүрген жайымыз бар.
Амал жоқ, топырағың торқа, жатқан жерің жайлы болып, біздің 

бағыштаған Құран-аяттарымызды Алла қабыл етсін дейміз.
Еске алушылар: нағашылары – Тастан-Зәбирәш, анасы – Ләззат, 

бауырлары – Айбек, Аманжол, Мадияр.

Еске алу

ДҮЙСЕНБІ, 1 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Апта.kz» 11:05 
«Дара жол» 12:30 «Ақсауыт» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:05 «Жүрегім сізге аманат». 
Т\х.120-бөлім 17:00 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 
17:30 KAZNEWS 17:55 «ХАЛЫҚТЫҚ ЭКОНО-
МИКА» 18:10 «БҮГІНГІ КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ» 
18:20 «ӨЗГЕРГЕН ӨҢІР» 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«СЕРПІЛІС» 21:05 «ШЫРҒАЛАҢ». Т\х. 10-бөлім 
22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «Журналистік зерт-
теу» 23:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
0:00 KAZNEWS 0:45 «SPORT.KZ» 1:05 «Әйел 
бақыты». 2:00 «Бүгінгі күннің батырлары» 2:10 
«Халықтық экономика» 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

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

10:00 «Жеті күн» 11:00 «Экономкласс» 11:10 
М\ф . «Белка и Стрелка: озорная семейка» 
11:35 М\с . «Жюль Верннің саяхаттары» 12:25 
«Сотқа жеткізбей» Д\ф 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Т\с . «Условия контракта» 14:10 Т\с . 
«Гречанка» 15:00 Новости 15:15 «Бармысың, 
бауырым?» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Өмір сабақтары» Д\ф 17:00 Новости 17:15 
Т\с . «След» 17:55 «Орталық Хабар» 19:00 «ТВ 
Бинго» 19:55 «Негізінде..» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Арнайы хабар» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с . «Осколки» 
22:30 «Жекпе-жек» 23:15 «Бетпе-бет» 23:45 
«Негізінде...» 23:50 Қорытынды жаңалықтар 
00:20 «По сути» 00:25 Итоги дня 00:55 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф 01:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 13:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:55 «П@
УТINA» 14:20 Кино «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Кино «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР». 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 23:35 «П@УТINA» 0:00 
«ВРЕМЯ» 0:30 «Смотрим вместе!». «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 1:40 «П@УТINA+» 2:30 «Я 
ПРИДУ САМА» 3:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 3:40 
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

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

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести - Москва 11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
Т/с «Земский доктор» 18.15 «Прямой эфир» 
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 23.50 «Честный 
детектив» 00.45 «Наина» 01.45 «Московский 
детектив. Черная оспа». «Прототипы. Остап 
Бендер. Дело Хасанова» 03.15 Т/с «Срочно в 
номер!» 04.15 «Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 2 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Шырғалаң». 
Т\х. 10:50 «Cұңқар». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Ғасырлар үні». 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:05 «Жүрегім сізге аманат». Т\х. 
17:05 «Sport.kz» 17:30 KAZNEWS 17:55 «Қылмыс 
пен жаза» 18:15 «Аюлар». М\ф. 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «ШЫРҒАЛАҢ». Т\х. 
22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «Журналистік зерттеу» 
23:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 0:00 
KAZNEWS 0:50 «Cұңқар». Т\х. 1:35 ФУТБОЛ. 
АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ. «ЛЕСТЕР 
СИТИ» - «ЛИВЕРПУЛЬ». 

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

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с . 
«Осколки» 11:00 Новости 11:10 М\ф . «Белка 
и Стрелка: озорная семейка» 11:20 М\ф . 
«Дибидогс» 11:45 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 12:15 
Т\х . «Тракторшының махаббаты» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Т\с . «Условия контракта» 
14:10 Т\с . «Гречанка» 15:00 Новости 15:10 
Т\х . «Сүйген жарым» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т\с 
. «След» 17:55 «Тағдыр жолы» 18:25 Т\х . 
«Күләш» 19:15 Т\х . «Тракторшының махаб-
баты» 19:55 «Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро расследований» 
20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с . 
«Осколки» 22:30 Т\с . «След» 23:15 «Бетпе-
бет» 23:45 «Арнайы хабар» 00:15 «Негізінде...» 
00:20 Қорытынды жаңалықтар 00:50 «По сути» 
00:55 Итоги дня 01:25 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 
01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:55 
«П@УТINA» 14:20 Кино «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Кино «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НО-
ВОСТИ» 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР». 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-
БАР». 23:35 «П@УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:30 
«Смотрим вместе!». «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 1:40 «П@УТINA+» 2:30 «Я ПРИДУ САМА» 
3:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 

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

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести - Москва 11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Земский доктор» 18.15 «Прямой эфир» 21.00 
Т/с «Солнце в подарок» 23.50 Вести.doc 01.30 
«Сталинградская битва» 03.20 Т/с «Срочно в 
номер!» 04.15 «Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 3 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Шырғалаң». 
Т\х. 10:50 «Cұңқар». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Ғасырлар үні». 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:05 «Жүрегім сізге аманат». Т\х. 
17:00 «Келбет» 17:30 KAZNEWS 17:55 «Табыс 
сыры». 18:15 «Аюлар». М\ф. 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «ШЫРҒАЛАҢ». Т\х. 
22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:50 «Арылу». 23:20 
ФУТЗАЛ. EURO-2016. РЕСЕЙ - ҚАЗАҚСТАН. 
1:20 «Бүгінгі күннің батырлары» 1:35 ФУТБОЛ. 

АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ. «УОТФОРД» 
- «ЧЕЛСИ». 

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

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с . 
«Осколки» 11:00 Новости 11:10 М\ф . «Белка 
и Стрелка: озорная семейка» 11:20 М\ф . 
«Дибидогс» 11:45 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 12:15 
Т\х . «Тракторшының махаббаты» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Т\с . «Условия контракта» 
14:10 Т\с . «Гречанка» 15:00 Новости 15:10 Т\х . 
«Сүйген жарым» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т\с . «След» 
17:55 «Тур де Хабар» 18:25 Т\х . «Күләш» 
19:10 Т\х . «Тракторшының махаббаты» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 Д\ф «Новая глобальная реальность» 
20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с . 
«Осколки» 22:30 Т\с . «След» 23:15 «Бетпе-
бет» 23:45 «Негізінде...» 23:50 Қорытынды 
жаңалықтар 00:20 «По сути» 00:25 Итоги 
дня 00:55 «Арман қанатында» 01:25 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф 01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:55 
«П@УТINA» 14:20 Кино «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Кино «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НО-
ВОСТИ» 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР». 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-
БАР». 23:35 «П@УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:30 
«Смотрим вместе!». «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 1:40 «П@УТINA+» 2:30 «Я ПРИДУ САМА» 
3:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 

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

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести - Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Земский доктор» 18.15 «Прямой эфир» 21.00 
Т/с «Солнце в подарок» 22.55 «Специальный 
корреспондент» 00.35 «Шпионские игры боль-
шого бизнеса». «Как оно есть. Мясо» 02.45 Т/с 
«Срочно в номер!» 03.40 «Комната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 4 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН  

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Шырғалаң». 
Т\х. 10:50 «Cұңқар». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Ғасырлар үні». 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 «Жүрегім сізге ама-
нат». Т\х. 17:00 «ҮШ ТІЛДІ БІЛІМ БЕРУДІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ». 17:30 KAZNEWS 
17:55 «ҚОРҒАНЫС ҚУАТЫ». 18:15 «Аюлар». 
М\ф. 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «ШЫРҒАЛАҢ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 
22:55 «Арылу». 23:25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 0:00 KAZNEWS 0:55 «Cұңқар». Т\х. 
1:40 «Әйел бақыты». 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с . «Осколки» 11:00 
Новости 11:10 М\ф . «Белка и Стрелка: озорная 
семейка» 11:20 М\ф . «Дибидогс» 11:45 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф 12:15 Т\х . «Тракторшының 
махаббаты» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с 
. «Условия контракта» 14:10 Т\с . «Гречанка» 
15:00 Новости 15:10 Т\х . «Сүйген жарым» 
16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 
17:00 Новости 17:15 Т\с . «След» 17:55 «Тур 
де Хабар» 18:25 Т\х . «Күләш» 19:10 Т\х . 
«Тракторшының махаббаты» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Тағдыр 
жолы» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с . «Осколки» 22:30 Т\с . «След» 23:15 «Бетпе-
бет» 23:45 «Негізінде...» 23:50 Қорытынды 
жаңалықтар 00:20 «По сути» 00:25 Итоги 
дня 00:55 «100 бизнес-тарихы» 01:25 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф 01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:55 «П@
УТINA» 14:20 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Заклю-
чительная серия 15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 
«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Заключительная 
серия 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 
«СҮЙГЕН ЖАР». 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:30 «Смотрим вместе!». 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Заключительная 
серия 1:40 «П@УТINA+» 2:30 «Я ПРИДУ САМА» 
3:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 

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

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести - Москва 11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 «Прямой 
эфир» 21.00 Т/с «Солнце в подарок» 22.55 
«Поединок» 00.35 Д/ф «Река жизни». 2 ф. 
«Живая вода» 02.40 Т/с «Срочно в номер!» 
03.40 «Комната смеха» 

ЖҰМА, 5 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Шырғалаң». 
Т\х. 10:50 «Cұңқар». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Ғасырлар үні». 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:05 «Жүрегім сізге аманат». Т\х. 
17:05 «Жан жылуы» 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Иман айнасы» 18:15 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 19:30 
KAZNEWS 20:15 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:00 
«Ұлттық шоу: Роза шақырады» 22:10 «КЕЛІН». 
Т\х. 23:00 «Жайдарман».Үздік әзілдер 23:20 
ФУТЗАЛ. EURO-2016. ҚАЗАҚСТАН - ХОРВА-
ТИЯ. 1:20 KAZNEWS 2:05 «Cұңқар». Т\х. 2:45 
«Әйел бақыты». 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с . «Осколки» 11:00 
Новости 11:10 М\ф . «Белка и Стрелка: озорная 
семейка» 11:20 М\ф . «Дибидогс» 11:45 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф 12:15 Т\х . «Тракторшының 
махаббаты» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с 
. «Условия контракта»-2 14:05 Т\с . «Гречанка» 
15:00 Новости 15:10 Т\х . «Сүйген жарым» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Өмір сабақтары» 
Д\ф 16:50 «Экономкласс» 17:00 Новости 17:15 

Т\с . «След» 17:55 Т\х . «Күләш» 19:20 Т\х . 
«Тракторшының махаббаты» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 Startup Bolashak 21:00 Итоги 
дня 21:30 Мегахит. «Остров проклятых». 23:50 
Т\с . «Перекресток в Астане» 01:20 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф 01:50 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:55 
«П@УТINA» 13:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 14:10 
«П@УТINA» 14:35 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 15:15 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 Кино «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» 17:40 «ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН 
18:40 «АВТОКУШ». 18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:35 ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН». Часть 2 1:30 «П@УТINA» 
1:55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 2:45 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:30 «Я ПРИДУ САМА» 

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

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести - Москва 11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Земский доктор» 18.15 «Прямой эфир» 21.00 
«Юморина» 22.55 Х/ф «Муж на час» 02.45 
«Битва за соль. Всемирная история» 

СЕНБІ, 6 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:00 «Айналайын» Т\х. 
8:35 «Агробизнес» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «Дауа» 10:35 «Әзіл әлемі» 12:35 «Аc 
болсын!» 13:20 М\ф 13:30 «АРАЛЫМ - АЙДЫН 
ШАЛҚАРЫМ». Елмұра Жаңабергенованың 
шығармашылық кеші 15:35 «ТАБЫС СЫРЫ. 
15:50 «Қара шаңырақ». Т\х. 18:40 «ӨМІРДІҢ 
ӨЗІ НОВЕЛЛА». Т\х 19:30 KAZNEWS 20:05 
«Үздік әндер» 21:00 «ДАРА ЖОЛ» 22:35 
«Жайдарман». Республикалық Премьер-
Лига. Финал 0:15 KAZNEWS 0:50 Кино «Қар 
құрсауында» драмасында 2:40 «Ас болсын!» 
3:20 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:15 «Әсем әуен» 08:40 

«Бармысың, бауырым?» 09:25 «Продвопрос» 
09:45 «Мен – чемпион!» 10:15 М\с «Динофроз» 
11:35 Сказки братьев Гримм. «Братец и сестри-
ца» 12:35 «Орталық Хабар» 13:45 «Жеті ән» 
15:00 Алтынай Жорабаеваның «Қазақстаным, 
алға!» атты ән кеші. 17:05 Т\х . «Бауыржан 
Момышұлы» 18:55 «Бенефис-шоу» /басы/ 
19:30 Розыгрыш путешествия в Hollywood 
20:30 «Бенефис-шоу»/жалғасы/ 21:00 «Жеті 
күн 22:00 Бокс. Puerto Rico Hurricanes - Astana-
Arlans 00:00 Т\с . «Перекресток в Астане» 01:30 
«Ұйқыдығы ару» балеті. 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «Я ПРИДУ САМА» 8:00 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА» 8:35 «П@УТINA» 9:00 «СМАК» 9:40 
Кино «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 11:35 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ» 12:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:00 «101 
КЕҢЕС» 13:25 «П@УТINA+» 14:25 «ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН». Часть 2 16:15 «ДОБРЫЙ 
ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 17:20 Кино «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА» 21:00 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Продолжение 22:00 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 23:10 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:50 Мировое кино. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 1:50 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
2:40 «101 КЕҢЕС» 3:00 «Я ПРИДУ САМА» 4:30 
«ТАҢҒЫ ПОШТА» 

РОССИЯ 1 
04.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Любой ценой» 04.35 «Комната смеха» 06.15 
«Сельское утро» 06.45 «Диалоги о животных» 
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести - Мо-
сква 08.00, 11.00, 14.00 Вести 08.10 Местное 
время 09.15 «Правила движения» 10.10 «Лич-
ное. Валентин Смирнитский» 11.20, 14.30 Т/с 
«Любовь на миллион» 17.00 «Один в один. 
Битва сезонов» 20.00 Вести в субботу 21.00 
Х/ф «Ищу мужчину» 00.55 Х/ф «Роковое на-
следство» 02.55 Т/с «Марш Турецкого» 

ЖЕКСЕНБІ, 7 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:30 «Айналайын» Т\х. 
9:00 «Ақсауыт» 9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:05 
«САЯХАТШЫ ДАРА». М\ф. 12:35 «Өмірдің өзі 
новелла». Т\х 13:25 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 13:55 
«Ана қадірі». Еркін Нұржановтың концерті 15:50 
«Қара шаңырақ». Т\х. 18:30 «БӘРЕКЕЛДІ». 
20:00 «АПТА. КZ» 21:00 «М.МАҚАТАЕВТЫҢ 
ТУҒАНЫНА 85 жыл». Концерт 22:40 «Сардар» 
0:10 «Апта. Кz» 1:10 «Өмірдің өзі новелла». Т\х 
2:00 «Айналайын» Т\х. 

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

күн» 10:00 «Ас арқау» 10:25 «Я – чемпион» 
10:55 М\ф «Малыш и Карлсон» 11:15 «Храни-
тель Луны». М\ф 12:40 Сказки братьев Гримм. 
«Бременские музыканты» 13:40 «Бенефис-шоу» 
14:50 Қазақтың Ақбаяны - Мадина Ералиеваның 
60 жылдығына арналған «Сағындырдың, Сыр 
қызы» атты еске алу кеші. 16:40 Т\х . «Бау-
ыржан Момышұлы» 18:30 «Қызық times» 19:45 
«Ду-думан» 21:00 «Жеті күн» 22:00 Мегахит. 
«Английский пациент». 00:45 Т\с «Перекресток в 
Астане» 02:15 «Ғашықсыз ғасыр» операсы. 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «Я ПРИДУ САМА» 7:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:25 «П@УТINA» 8:45 «ВОС-
КРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО». ПРЯМОЙ ЭФИР 10:50. Лотерея 
«СВОЙ ДОМ». 11:15 «РОЗЫГРЫШ». Лучшее 
12:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:00 «101 КЕҢЕС» 
13:25 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 14:35 КОНЦЕРТ ЕЛЕ-
НЫ ВАЕНГИ 16:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХ-
СТАН!» 17:20 Кино «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 21:00 
«АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 22:55 «ӘН 
ДАРИЯ» 23:45 Премьера. «БЕЗ СТРАХОВКИ» 
2:30 «П@УТINA+» 3:15 «101 КЕҢЕС» 3:35 «ӘН 
ДАРИЯ» 4:20 «Я ПРИДУ САМА» 

РОССИЯ 1 
05.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Букет на приеме» 07.30 «Сам себе режиссер» 
08.20 «Смехопанорама» 08.50 «Утренняя почта» 
09.30 «Сто к одному» 10.20 Местное время. 
Вести - Москва. Неделя в городе 11.00, 14.00 
Вести 11.10 «Смеяться разрешается» 12.35, 
14.20 Т/с «Русская наследница» 20.00 Вести 
Недели 22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 00.00 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий 00.55 Т/с «По горячим следам» 
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна одной авиа-
катастрофы» 03.55 «Комната смеха» 
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Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Сырымбет ауылдық округі әкімінің 
азаматтарды қабылдау кестесі

 «Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Сүлейменов Дулат Қабдрашитұлы әр аптаның дүйсенбі күні 
сағат 15.00-ден 18.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша 
қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
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. 

«Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
54-786 сенім телефоны қызмет етеді.

«Украин ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Мұқашев Жеңіс Ботабайұлы әр аптаның сәрсенбі күндері 
сағат 14.30-дан 17.30-ға дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша 
қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Украин 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. 

«Украин ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8(71533) 24-182 сенім телефоны қызмет етеді.

                                                      *  *  * 

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

қабылдау кестесі

Ақпан Апта 
күндері

Таң 
намазы

Күннің 
шығуы 

Бесін
намазы

Екінті
намазы

Ақшам
намазы

Құптан 
намазы

01.02.2015 Дүйсенбі 7:04 9:05 13.30 16:12 18:12 19:42
02.02.2015 Сейсенбі 7:02 9:03 13.30 16:13 18:13 19:43
03.02.2015 Сәрсенбі 7:00 9:01 13.30 16:15 18:15 19:45
04.02.2015 Бейсенбі 6:57 9:00 13.30 16:16 18:17 19:47
05.02.2015 Жұма 6:55 8:58 13.30 16:18 18:19 19:49
06.02.2015 Сенбі 6:53 8:56 13.30 16:20 18:21 19:51
07.02.2015 Жексенбі 6:52 8:54 13.30 16:21 18:23 19:53
08.02.2015 Дүйсенбі 6:50 8:52 13.30 16:23 18:25 19:55
09.02.2015 Сейсенбі 6:49 8:50 13.30 16:25 18:27 19:57
10.02.2015 Сәрсенбі 6:47 8:49 13.30 16:26 18:29 19:59
11.02.2015 Бейсенбі 6:45 8:47 13.30 16:28 18:31 20:01
12.02.2015 Жұма 6:43 8:45 13.30 16:29 18:32 20:02
13.02.2015 Сенбі 6:40 8:44 13.30 16:31 18:34 20:04
14.02.2015 Жексенбі 6:38 8:42 13.30 16:32 18:36 20:06
15.02.2015 Дүйсенбі 6:35 8:40 13.30 16:34 18:38 20:08
16.02.2015 Сейсенбі 6:33 8:38 13.30 16:36 18:40 20:10
17.02.2015 Сәрсенбі 6:30 8:35 13.30 16:37 18:42 20:12
18.02.2015 Бейсенбі 6:28 8:34 13.30 16:39 18:44 20:14
19.02.2015 Жұма 6:25 8:32 13.30 16:40 18:46 20:16
20.02.2015 Сенбі 6:24 8:30 13.30 16:43 18:48 20:18
21.02.2015 Жексенбі 6:22 8:28 13.30 16:45 18:50 20:20
22.02.2015 Дүйсенбі 6:20 8:25 13.30 16:47 18:52 20:22
23.02.2015 Сейсенбі 6:18 8:22 13.30 16:49 18:54 20:24
24.02.2015 Сәрсенбі 6:15 8:20 13.30 16:52 18:56 20:26
25.02.2015 Бейсенбі 6:12 8:18 13.30 16:55 18:58 20:28
26.02.2015 Жұма 6:10 8:15 13.30 16:57 18:59 20:29
27.02.2015 Сенбі 6:07 8:14 13.30 16:59 19:00 20:30
28.02.2015 Жексенбі 6:06 8:12 13.30 17:02 19:01 20:31
29.02.2015 Дүйсенбі 6:06 8:12 13.30 17:04 19:01 20:31

Айыртау аудандық Қайрош ата мешіті.

АҚПАН АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ АҚПАН АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ 
УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІУАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІ

(Саумалкөл уақыты бойынша) 2016 жыл – хижраша 1437 жыл

Исі қазақ қауымына айрықша қадірлі де, 
қасиетті Сырымбет ауылының тумасы, қызымыз, 
немереміз, бауырымыз Оралбекова Меруертті 
қаңтардың 31 жұлдызында балалық шақтан 
бойжеткен кезеңге аяқ аттар алғашқы мерейлі 
мерекесі – туған күнімен құттықтаймыз!

16 жасың құтты болсын, ботам Меруерт,
Ризамыз Раббымыздың сыйына Сендей   

    керемет.
О, Жаратқан Құдірет!
Баламызды саналы қылып, ғұмырлы ет!
Өмірімізге зор мән берген сәніміз,
Өзіңсің ғой айрықша еркелетер жанымыз.
Атақ, абырой, үстем мерей тілейміз.
Түған күніңмен құттықтаймыз бәріміз!
Әлеміңдегі дос, жаран мен барша жұрт,

Тілейді өзіңе зор денсаулық, мол бақыт.
Қазақтың қылықты қызы деген киелі атты
Бойтұмарыңдай қастерлеп, өміріңе үлгі тұт.
Игі тілекпен: Әжең, ата-анаң, ағаң, барлық туған-туыстарың.

*   *   *
31 қаңтар күні Талғат Дінмұхаммед 

Шоқанұлы 1 жасқа толады.
Ортаға алып немересін,
Отыр ата-апасы.
Қабыл болсын немереге,
Атасының батасы.
Туған күнің құтты болып,
Ұзақ болсын ғұмырың.
Ел сыйлайтын азамат бол,
Дінмұхаммед құлыным.
Игі тілекпен: атасы Талғат, апасы 

Нұрғайша.

23-24 қаңтар  күндері 
№2 Саумалкөл  мектеп -

гимназиясының спорт залында 
футболдан екі күнге созылған 
тартысты сайыс өтті.
«Солтүстік» қысқы спорттық ойын-

дар мерекесі бағдарламасының 
негізінде 2 этапта өткен шағын 
футболға облысымыздың Уәлиханов, 
Қызылжар, Шал ақын, Ақжар, Айыртау, 
Тайынша, М. Жұмабаев, Ғ. Мүсірепов, 
Жамбыл, Мамлют, Есіл, Тимирязев 
аудандарының командалары қатысты. 
Әрбір тайм 15 минуттан есептелді.
Матчқа төрелік жасаған Петропавл 

футбол мектебінің жаттықтырушысы 
Алипов Ринат Рашидұлы.
Жалпы ойын қорытындысында ақтық 

сайысқа жолдама алған Айыртау, 
Тайынша командалары ақпан айында 
болатын шешуші сайысқа әзірлікке 
кірісіп те кетті.
Ақтық сында бақ сынауға аттанатын 

жерлестерімізге жұлдыздарын жанып, 
жеңіспен оралыңдар деген игі тілегімізді 
білдіреміз.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суретті түсірген автор.

Спорт
Аяқдоп шеберлері бақ сынастыАяқдоп шеберлері бақ сынасты

Қазіргі таңда барлығымыз сүйсініп тама-
шалайтын жайдарман прогрессивті дамып 

келе жатқан жастар қозғалысына айналды. 
Қазіргі таңда «Жайдарман» қазақ тілінің жана-
шыры, сонымен бірге ұлттық құндылықтардың 
жаршысы болып қалыптасып келеді.
Cонымен қатар, елімізде болып жатқан саяси және 

экономикалық жаңғыртулардың (өзгерістердің) 
барлығы жайдарманның әзілдерінде көрініс 
табады. Жайдарман жарты ғасырлық тарихын-
да жастармен аға буынның арасында ұрпақтар 
сабақтастығының құралы екенін дәлелдеді. Жа-
стар әрдайым халықтың жай күйін көрсетіп, елдің 
жоғары мақсаттарын көрсетіп келді. Жайдарманның 
әзілдері әрдайым баршамызды қуантып жүреді, 
себебі көп орын алатын оқиғаларға әзіл арқылы 
қарайтын болсақ, айтылған ойдың тереңдігіне көзің 
жетеді.
Гарвард университеті ғалымдарының зертеулеріне 

сүйенетін болсақ, күлкі адам өмірін ұзартады, ал 
жақсы көңіл-күй мүмкін болған ауырулардың 50%-
ының алдын алады. Ересек адам күніне небәрі 
8 – 10 рет қана күледі екен. Әйел азаматшалар 
ер азаматтарға қарағанда екі есе көп күледі екен, 
есесіне еркектерден ұзақ өмір сүреді. Әзіл мен күлкі 
адамдар арасындағы қарым қатынасты жеңілдетіп, 
ашық және жарқын жүзді етеді.

20 қаңтар күні аудандық Мәдениет үйінде Жастар 
бастамалары орталығының ұйымдастыруымен 

Өрендер өмірі
«Жайдарман» аудан сахнасында«Жайдарман» аудан сахнасында

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Тарих» 
маусымы «Жайдарман» фестивалі өтті.  
Ойынға аудан бойынша орта білім беретін мектеп 

оқушыларынан құралған 7 команда қатысты. Олар: 
Саумалкөл қазақ орта мектебінен «Экшн», Бірлестік 
орта мектебінен «Жайдарлы жастар», Мәдениет орта 
мектебінен «Қарасай қырандары», Елецкий орта 
мектебінен «Алтын жүрек», Дәуқара орта мектебінен 
«Күлкі вирусы», Лобаново орта мектебінен «Жастар 
United», Рудный орта мектебінен «Рудный құрамасы». 
Ойын жүргізушісі және редакторы Көкшетау қаласы Ақан 
сері атындағы мәдениет колледжінің студенті, «Күле 
сал» құрамасының белді ойышысы Уаис Ерсұлтан. 
Жайдарман ойындары — бұл жастар үшін тапқырлық 

өнерлерін және әртістік қабілеттерін көрсету мүмкіндігімен 
қатар, күнделікті өмірдегі өзекті сұрақтар қозғалатын 
бірегей алаң. Біз үшін мұндай жастардың бастамасын 
уақытында қолдау маңызды. 
Командалар әртүрлі тақырыптарға, соның ішінде 

саясатқа байланысты, Тәуелсіздіктің 25 жылдығы, 
мектептегі өмір мен девальвацияға қатысты әзілдер 
айтып, көрермендердің көңілінен шықты.
Фестивальдің қорытындысы бойынша барлық ко-

мандалар үздік нәтижелер көрсетіп келесі ¼ ойынына 
шақыру сертификаттары табысталды. Келесі ¼ ойыны 
4 ақпан күні өтеді деп жоспарлануда.   

Әйгерім ОМАРОВА,
ауданның жастар бастамалары 

орталығының кеңесшісі.

№ 2 Айыртау аудандық 
сотта сәрсенбі, 20 қаңтар 

күні бірнеше іс-шаралар бо-
лып өтті. 
Атап айтар болсақ, №2 аудандық 

сот судьясы Асқар Пармановпен 
бұқаралық ақпарат құралдары  
өкілдерімен брифинг өткізілді. 
Брифингтен кейін №2 аудандық 
сот төрағасы Қанат Әбубәкірдің 
төрағалығымен Жаңа азаматтық-
процессуалды кодексті талқылауға 
арналған дөңгелек үстел болып өтті. 
Онда судья Асқар Сағындықұлы 
арнайы баяндама оқып, пікіралмасу 
үшін түрлі бағыттарды мысалға 
алды.
Дөңгелек үстелдің жалғасын сот 

төрағасы Қанат Әкімжанұлының 
баспасөз мәслихаты жалғастырды. 

Аудандық сотта
СОТТАҒЫ БРИФИНГ

Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының  №2 аудандық 
сотының 2015 жылға арналған 
әділдік орнатудағы қорытындысы 
туралы баспасөз мәслихатында жыл 
бойы 412 сот ісі қаралғандығы ай-
тылды. Оның ішінде 27 қылмыстық 
іс, 164 азаматтық іс, 153 әкімшілік 
құқықбұзушылық, 25 жеке айыптау 
материалдары, 10 матерал сот 
актісінің орындалуына қатысты, 
68 материал,  соның  ішінде  7 
қорғаншылық мазмұндағы шараларға 
рұқсат етілді, 3 материал ішкіліктен 
емделуге міндетті бағыттау, 23 
материал сот орындаушысының 
қаулысымен борышкердің мүлкін 
кепілге алуға рұқсат ету.
Сонымен қатар, Қазақстан Респу-

бликасы Президентінің тапсырмасын 

орындау мақсатында судьялардың 
VI  съезінде  азаматтарға  сот 
жүйесін ің  қолжетімділ іг і  мен 
оңайлатылған  түрін  ұсынуда 
және  жаң а  и н н о в а ц и я лы қ 
технологиялардың сот қызметіндегі 
қолданылу аясын кеңейту үшін 2015 
жылы Қазақстан Республикасының 
сот  жүйесінде  жаңғыртылған 
интернет-ресурстарын жүзеге асы-
ру қолданысқа енгізілді. Атап айтар 
болсақ, сот процесіне қатысушының 
нөміріне SMS-хабарлама неме-
се электронды поштасына ескер-
ту хабарламасы жіберіледі, «Сот 
құжаттарымен танысу», «Тыңдалған 
істер тізімі», «Сот кабинеті», «Сот күн 
тәртібі» қызметтері, 1401 номіріндегі 
сот органдарының Call-орталығы, 

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.


