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Әлихан  НҰРАЛИЕВ, (сурет  автордікі),  "Меркі  тынысы".

еҢБек – ӨмІР  аЖаРы

Меркі ауданы әкімінің 
2016 жылғы 28 шілдедегі 
476-ө өкімімен, Жантелиев 
Жұмахан Сихаұлы аудан 
әкімдігінің мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімінің 
басшысы лауазымына 
тағайындалды.

Жантелиев Жұмахан 
Сихаұлы 1958 жылы  15 
мамырда Жамбыл облысы, 
Меркі ауданы, Ақжол 
ауылында дүниеге келген. 
1984 жылы Алматы шетел 
тілдері педагогикалық 
институтын «неміс тілі» 
мамандығы бойынша 
аяқтаған.

Жұмахан Сихаұлы 
алғашқы еңбек жолын 1975 
жылы №15 «Ленин жол» 
атындағы орта мектебінде 
неміс тілі пәнінің мұғалімі 
болып бастаған. 1987-
1997 жылдары  №15 
«Ленин жол» атындағы 
орта мектептің директоры,  
1997-2000 жылдары №15 
«Жауғаш батыр» мектебінің 
неміс тілі пәнінің мұғалімі, 
2000-2006 жылдары №15 
«Жауғаш батыр» орта 
мектебінде директордың 
оқу-тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары, 2006-2010 
жылдары №15 «Жауғаш 
батыр» орта мектебінің 
директоры, 2010 жылдың 
маусым-тамыз айлары 
аралығында Меркі ауданы 
әкімдігінің білім бөлімі 
бастығының орынбасары, 
2010-2016 жылдары 
Меркі ауданы әкімдігінің 
білім бөлімінің басшысы 
лауазымын атқарған.

«Нұр Отан» партиясының 
мүшесі.

Үйленген, 2 ұл 
тәрбиелеп, өсіруде.

  

ТАғАЙЫНДАУАлдағы маңызды науқан – қыс 
маусымына дайындыққа арналған 
аталмыш жиынға ауданымыздан 
аудан әкімінің орынбасары 
Қасымов Рүстем Қалмұхамбетұлы 
бастаған штаб мүшелері: аудан 
әкімдігінің ТҮКШ, ЖК және АЖ 

Облыстық штаб отырысы

Өткен бейсенбіде көршілес Т.Рысқұлов ауданы 
әкімдігінің мәжіліс залында Меркі және Т.Рысқұлов 
аудандары бойынша отын-энергетика кешені, тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы және бюджеттік 
сала нысандарының 2016-2017 жылдардағы жылыту 
маусымына дайындық барысы туралы облыстық штаб 
отырысы болып өтті. 

 қЫС  қАМЫН  ЖАЗ  ОЙЛАЙЫқ

бөлімі басшысының уақытша міндетін 
атқарушы Ахат Әсілбайұлы, білім 
бөлімінің басшысы Жұмахан Жантелиев, 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 
басшысының міндетін атқарушы Лола 

Мырсадықова, дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің басшысы Айваз Османов, 
аудандық орталық аурухананың бас 
дәрігері Бекболат Құрманәлі, аудандық 
электр жүйесінің басқарушысы Қайрат 
Кемелбаев, «ҚазТрансАймақ» АҚ ЖӨФ 
Меркі газ шаруашылығының директоры 
Ердәулет Қалыңбаев, аудандық 
төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы 
Рамиль Курбанов, сондай-ақ, қосымша 
шақырылған ауылдық округ әкімдері, 
ауданымыздың мекеме, ұйымдарының 
басшылары мен қызметкерлерінен 
тұратын барлығы 62 адам қатысты.

Облыстағы қалалар мен барлығы 153 
ауылдық округтің алдағы қыс маусымына 
дайындығы туралы нақты мәліметтерге 
сүйенген облыс әкімінің бірінші 
орынбасары, облыстық штаб төрағасы 
Орынбеков Бекболат Серікбекұлының 
(суретте) кіріспе сөзінен соң баяндама 
кезегі облыс әкімдігінің энергетика және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасының басшысы, облыстық 
штаб төрағасының орынбасары 
Көшербаев Ерік Әубәкірұлына берілді.

ҚР Ұлттық экономика министрлігінің 
2016-2017 жылдары жылыту маусымына 
дайындық жұмыстарының жоспарына 
сәйкес, білім нысандары 1 қыркүйекке 
дейін толық дайын болуы, аудандық 
коммуналдық шаруашылық нысандары, 
әлеуметтік сала және тұрғын үй 
нысандары 10 қазанға дейін 100 пайыз 
дайын болуы көрсетілгенін айтқан 
Ерік Әубәкірұлы өткен аптада осы істі 
атқаруға бекітілген жауапты тұлғалармен 
бірігіп, кешенді тексеру жұмыстары 
жүргізілгеніне тоқталды.  

Осы баяндаманың өз ауданымызға 
ғана тиесілі тұстарына назар аударсақ, 
ол күндері ауданымыз бойынша 69 
қазандық жөндеуден өтіп, қысқа 
дайыны 38, немесе 55 пайызды құрап 
отырса, 0,4 кВ электр желілерінің 
101,92 шақырымына жөндеу жұмыстары 
жоспарланған, дайындалғаны 80,36 
шақырым, немесе 78 пайыз. Барлығы 
59 білім нысанының дайындалғаны 53, 
немесе 89,8 пайыз болса, 45 денсаулық 
сақтау нысанының қысқа дайыны 35, 
немесе 77,8 пайызға орындалған. Ал, 
45 мәдениет нысанының 28-і немесе 
62 пайызы қыс маусымына сақадай сай 
күйде екен. Бюджеттік  мекемелерге 
жоспар бойынша 3726 тонна көмір керек 
болса, оның 934 тоннасы, яғни, 25,1 
пайызы жеткізілген.  

Ерік Әубәкірұлының құзырындағы 
басқарма мамандарының жүргізген 
мониторингі барысында біраз 
кемшіліктер де анықталғаны мәлім 
болды. Атап айтсақ, Ақтоған ауылындағы 
№4 ОМ қазандығында жылу жүйесінің 
қайтарымында манометр орнатылмаған. 
Қазандарды жабдықтау және оларды 
қауіпсіз пайдалану ережелеріне сәйкес 
суды химиялық тазалау қондырғысы 
орнатылмаған, сонымен қатар, 
резервтік дизель генераторы да жоқ 
болып шыққан. Жамбыл ауылындағы 
«Ертөстік» балабақшасының жылыту 
қазандықтарындағы барлық 8 манометр 
жарамсыз күйде, ал, сұйық отын 
сақталатын цистернасы жылу ұстау 
материалымен қапталмаған болса, 
№18 А.Қосанов атындағы мектептің  
газбен жұмыс  істейтін қазандарында 

сақтандыру клапандары орнатылмаған, 
жылу  жүйесінің қайтарымында манометр 
жоқ. «Универсал-6» атты көмірмен 
жұмыс істейтін резервтік қазаны 
тозған, резервті дизель генераторымен 
қамтылмаған.

Тәттідегі М.Мәметова атындағы 
№13 орта мектеп қазандықтарының 
колосниктері тозған, сақтандыру 
клапандары қақталып, қатып қалған. 
Жылу желілеріндегі берілу және 
қайтуында манометрлер орнатылмаған, 
суды химиялық тазалайтын қондырғы 
жоқ, резервтік дизель генераторы 
да жоқ болып шыққан, басқа да 
кемшіліктері жетерлік. Ойталдағы №12 
ОМ жай пештермен жылытылады, оның 
барлығы мектеп ішінде орналасқан. 
Баяндамашының айтуынша, энергетика 
саласы бойынша Қостоған ауылындағы 
орталық  көшедегі  электр бағаналары мен 
тіректері әбден тозған, тіпті, шірігендері 
де байқалады. Газ мәселесіне келсек, 
аудан көлеміндегі ұзындығы 450,718 
шақырым газ құбырының жоспар 
бойынша ағымды жөндеуге 660 метрі 
қаралған, орындалғаны 510 метр екен.

Тұтынылған электр энергиясына 
бюджеттік мекемелердің дебиторлық 
берешектеріне келсек, Гранитогор 
мектеп-интернаты 550,1 мың теңге, 
табиғи газға дебиторлық берешектер 
бойынша орталық аудандық аурухана 
503,4 мың, «Қазпошта» 50,209 мың, 
«Меркі шипажайы» АҚ-ы 714,158 мың, 
«Ақ ниет» санаториясы 59,692 мың, 
спирт зауыты 785,449 мың, «Айя Сервис» 
ЖШС-і 3762,175 мың теңге қарыз болып 
шықты.

Меркі ауданындағы отын-
энергетика кешені нысандарының 
2016-2017 жылғы жылыту маусымына 
дайындық барысы туралы есеп 
берген аудан әкімінің орынбасары  
Р.Қасымовтың  айтуынша, аудандық 
штаб құрылып, жанды жұмыс 
жасалуда. Сондай-ақ, Рүстем 
Қалмұхамбетұлының нақты  цифрларға 
сүйенген мәліметтеріне тоқталсақ, 
бүгінде аудан бойынша білім, денсаулық, 
мәдениет және спорт салаларындағы 

141 нысанның 59-ында арнайы қазан, 
81-інде жылыту пештері орнатылған. 
Оның ішінде, қуаттылығы сағатына 100 
гигакалорийден асатын қазандықтар 
саны 43 екен. Аудандағы 61 білім 
мекемесінің 4-інде біріккен қазандықтар 
болса, 1-уі тек жаз мезгілінде жұмыс 
атқаратын лагерь болғандықтан, жылу 
жүйесі қарастырылмаған. Қалған 56 
мекеменің 28-і табиғи газбен, 28-і қатты 
отынмен жылытылады. 

Ағымдағы жылы Талдыбұлақ 
ауылындағы №35, Сұраттағы №19, 
Қостоғандағы №14 мектептер, 
Ақаралдағы №5 орта мектеп пен осы 
ауылдағы балабақша қазандықтары 
газбен қамтамасыз етілмек. 
Қазандықтары газға ауыстырылатын 
мектептерден шыққан пештер өткен 
жылы қиындықтар туғызған және пештері 
ескірген мектептерге берілмек екен. 
Қатты отынмен жылытуды қажет ететін 
28 білім мекемесіне қажет 3047 тонна 
көмірдің 934 тоннасы жеткізілген.

Ал, жоғарыдағы баяндамада 
көрсетілген білім мекемелерінің 
қазандықтарындағы ақауларды ретке 
келтіруге 10 млн. теңге бөлініп, керек-
жарақтарды сатып алу жұмыстары 
ұйымдастырылуда. Аудандағы отын-
энергетика кешені нысандарында 2016-
2017 жылдардағы жылыту маусымына 
дайындық жұмыстарын тиісті деңгейде 
өткізу мақсатында 18 шілдеде 
аудандық штаб отырысы өткізіліп, 
мекеме басшылары мен ауылдық округ 
әкімдеріне кездескен олқылықтарды 
жою үшін тиісті тапсырмалар берілгенін 
айтқан Рүстем Қалмұхамбетұлы, 
осы облыстық штаб отырысында 
көрсетілген кемшіліктер мен берілген 
тапсырмаларды орындау мақсатында 
тамыз айында арнайы жұмыс 
комиссиялары құрылып, аудандағы 
отын-энергетика кешені нысандарына 
терең зерделеу жұмыстары жүргізілетінін 
айтты. 

Облыстық штабтың төрағасы 
Б.Орынбековтың аудандағы жол 
мәселесін қамтыған сұрағына да 
тиянақты жауап берген Р.Қасымов 
жылыту маусымына дайындық алдағы 
уақытта толыққанды, тың үрдіспен 
жандана түсетінін жеткізді. 

Облыстық штаб отырысын 
қорытындылаған облыс әкімінің 
орынбасары, штаб төрағасы Бекболат 
Серікбекұлы әр ауданда жинақталып, 
шешімін таппаған жылыту маусымының 
түйіткілді мәселелерін шешу күн 
құрғатпай орындалар өзекті іс екеніне 
назар аударып, аязды қыста қапы қалмау 
үшін ашық әрі жанды жұмыс жасауға 
шақырды.

  залдан  көрініс
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Предприниматели Нурбол Кал-
кабаев и Асель Етекбаева также 
решили не остаться в стороне от 
предпринимательства, построив 
по улице Сарымолдаева большой 
и просторный мини-маркет «Сан-
жар» и передав его в аренду супру-
гам Жайдару Етекбаеву и Маншук 
Кембаевой, которые завезли сюда 
товар и их общий, семейный мага-
зин распахнул двери для меркен-
цев. И, хоть мини-маркет «Санжар» 
открылся здесь недавно, первые 
клиенты уже отзываются о его ра-
боте добрым словом, ведь здесь в 
продаже имеется все необходимое 
и по доступным, ниже рыночных, 
ценам. Продавцы магазина, пред-
лагают покупателям, заглянувшим 
в их просторный магазин, товар в 
большом ассортименте, и старают-
ся найти к каждому клиенту подход, 
приятные слова. Рассказать людям, 
которые приходят сюда, о преиму-
ществах, делая все, чтобы они, оз-
накомившись с широким ассорти-
ментом продукции, могли оценить 
его, став постоянными покупателя-
ми и приходили сюда снова и снова 
(на снимке).

Они считают, что хоть сегодня о 
кризисе говорят все и повсюду, это 
не помеха для открытия и развития 
своего дела и  что Глава государ-
ства абсолютно прав, сказав о том, 
что: «...время кризиса – это еще и 
новые возможности для развития. 
Главное, быстро реагировать на 
меняющийся спрос и работать каче-
ственно, оправдывая доверие поку-
пателей».

В скором времени Жайдар 
Етекбаев и Маншук Кембаева на-
мерены расширить возможности 
магазина, реализуя здесь одежду 
и хозтовары для дома, чтобы за 
каждой мелочью жителям близле-
жащих домов и улиц не приходи-
лось ехать на рынок, а можно было 
приобрести все в одном месте – и 
удобно, и выгодно.

Молодые предприниматели 
благодарны Президенту страны 
Н.Назарбаеву за то, что сегодня 
идет такая поддержка бизнесу. Они 

Әлемдегі мүйізі қарағайдай 
елдердің санатына енуді көздеген 
халықтың басты мақсаты да 
сауатты ұрпақ тәрбиелеу. Сауатты 
ұрпақ тәрбиелеу дегеніміз, өз ана 

Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бүкіл аумағында, қоғамдық 
қатынастардың барлық салаларында қолданылатын тіл 
болғандықтан, жүргізілетін барлық іс-қағаздары мен құжаттар 
мемлекеттік тілде болуы тиіс. Өйткені, өркениетке құлаш 
ұратын елдің өрісі қашанда білікті де саналы ұрпақпен 
кеңеймек. 

Өзге  тілдің  бәрін  біл,  
Өз  тіліңді  құрметте!

тілінде еркін сөйлей алатын, оны 
терең меңгерген ұрпақ. Ал, ана тілін 
жақсы білмейінше сауатты сөйлеп, 
сауатты жазып, тіл байлығын мол 
қолданбайынша, шын мәніндегі 
мәдениетті адам бола алмайсың.

“Тіл туралы” Заңда “Қазақстан 
халқын топтастырудың аса 
маңызды факторы болып табылатын 
мемлекеттік тілді меңгеру – 
Қазақстан Республикасының әрбір 
азаматының парызы” – делінген. 
Әрине, ұлттың ең бірінші, ең қасиетті 
сипаты – оның ана тілі. Ұлт анасы 
– тіл болып есептеледі. Сонымен 

бірге ұлттың өмір сүруінің бірінші 
шарты. Конституциямыздың жетінші 
бабының бірінші тармағында 
Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік тіл – қазақ тілі деп 

анық жазылған, Ата Заңымыздан 
туындаған “Тіл туралы” Қазақстан 
Республикасының заңында да 
осы жағдай берік қамтылған. 
Біздің азаматтық парызымыз – 
тіл заңындағы талаптарды жүйелі 
түрде жүзеге асыру. 

Тіл байлығы – әрбір елдің ұлттық 
мақтанышы. Ол атадан балаға 
мирас болып қалып отыратын баға 
жетпес мұра. Демек, әр адам ана 
тілін көзінің қарашығындай қорғауға, 
оның орынсыз шұбарлануына қарсы 
тұруы тиіс.

Ана тілі – ең басты байлығымыз. 

Ана тілі – ең ұлы және тамаша тіл. 
Менің ана тілім – қазақ тілі. Қазақ 
тілі – мемлекеттік тіл. 

Тіл тағдыры – ел тағдыры екенін 
ешуақытта ұмытпай, әрбір адам өз 
ана тілін білуге және мемлекеттік 
тілін меңгеруге міндетті.

С.ИГЕНБЕКОВА, 
Меркі ауданы 

прокуратурасының
аға прокуроры

 

Сегодня для предпринимателей открываются большие воз-
можности – получив поддержку со стороны «Даму», благодаря 
государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020» 
или самостоятельно, имея большое желание и стремление ра-
ботать, развивать свое дело, они открывают швейные мастер-
ские, фотосалоны, кондитерские цеха, закупают оборудование, 
расширяют ассортимент выпускаемой продукции и добиваются 
реального успеха.

Завоевывают 
внимание  покупателей
считают, что начать бизнес, особен-
но с нуля – очень сложно. Здесь 
мало одного стремления и креатив-
ного взгляда, здесь еще надо много 
работать и, конечно же, уместна, 
как никогда, бесценна помощь го-
сударства.

В мине-маркете «Санжар» име-
ется все необходимое для покупа-
телей на каждый день, это: моющие 
средства,  кондитерские изделия, 
молочные продукты, напитки, чай, 
кофе, макаронные изделия, крупы, 
колбасы, мороженое в большом ас-
сортименте и многое другое.

Хозяева и реализаторы ми-
ни-маркета, которые начали ра-
ботать в одном дружном тандеме, 
прекрасно понимают то, что чем 
больше в продаже товаров раз-
ных наименований, удовлетворяю-
щих потребности покупателей, тем 
сильнее конкурентные позиции тор-
гового объекта в рыночной торгов-
ле. Актуальность выбранной цели 
объясняется тем, что ассортимент 
позволяет ориентироваться на от-
дельные виды товаров и их группы, 
которым присущи общие признаки, 

создает условия для изучения, пла-
нирования, прогнозирования, учета 
и отчетности, определения спро-
са. Рационально сформированная 
ассортиментная политика рознич-
ной торговли ускорит  реализацию 
товаров, сократит затраты труда и 

времени на поиск, приобретение 
нужного товара и, в конечном сче-
те, поспособствует удовлетворению 
спроса потенциальных потребите-
лей.

Каждый день мини-маркет 
«Санжар» и его реализаторы заво-
евывают внимание своих покупа-
телей. А их с каждым днем здесь 
становится все больше и больше. 
Кто-то приходит сюда ради любо-
пытства, а уходит с полезной покуп-
кой, а кто-то целенаправленно – за 
качественным и не дорогим това-
ром для своей семьи.

Так, с открытием своего магази-
на, они не только учатся торговать, 
находить общий язык с покупателя-
ми, но и изучают маркетинг, считая 
то, чем они стали заниматься – ин-
тересным и полезным делом. 

Ольга  АКИНИНА,  «Меркі  тынысы».  

Осыған орай, облыс көлемінде 
орналасқан ауылшаруашылығы 
құрылымдарының айналымдық 
қаражатының жоқтығын ескере 
отырып, қант қызылшасы дақылына 
қажетті тұқымды сатып алу 
мақсатында облыстық бюджеттен 
220,0 млн. теңге, сондай-ақ, 
244 бірлік ауылшаруашылығы 
техникаларының бүгінгі күнде қант 
қызылшасының, агротехникалық іс-
шараларын атқаруға жетіспейтінін 
ескеріп, облыстық бюджеттен 
5 комплект ауылшаруашылығы 
техникаларын алуға 200,0 млн. 
теңге қаржы бөлінді.

Биылғы жылы облысымызда 
5,6 мың гектар алқапқа қант 
қызылшасы егілді.

Жамбыл облысы әкімдігінің 
ауылшаруашылығы басқармасы, 
облыстық қант зауытының 

Облыстық семинар-кеңес

Қант Қызылшасы 
даҚылын күтіп баптау 

және Қоректендіру 

Егін шаруашылығы 
саласында ауыл шаруашылығы 
дақылдарының ішінен ең негізгі 
дақыл, бұл – қант қызылшасы 
болып отыр. Ал, мемлекетіміздің 
азық-түлік қауіпсіздігін сақтау 
талаптары бойынша отандық 
шикізаттың қант өндірудегі 
үлес салмағы 20 пайызды 
құрау керек. Сондықтан қант 

проблемалық мәселелердің бірі – 
зиянкестермен, арам шөптермен 
және аурулармен күресу. Әсіресе, 
арам шөптермен күресу үлкен 
қол күшін, қаражатты қажет етеді. 
Осы мәселені жеңілдету бойынша 
Меркі, Байзақ, Шу, Т.Рысқұлов 
аудандарының салаға жауапты 
мамандарымен қатар шаруа 
қожалықтары жетекшілерінің 
алдында оқылған «Август» ЖОҚ-
ның Алматы облысы бойынша 
аумақтық уәкілі В.М.Гребенюктің 
«Қант қызылшасының аурулары, 
зиянкестері мен арам шөптеріне 
қарсы кешенді күрес жүйесі», 
«Алем Агро» ЖШС-нің Алматы 
облысы бойынша аумақтық 
директоры Думан Жунисханның 
«Қант қызылшасы дақылын 
қорғау жүйесі бойынша 
кешенді бағдарламасы» туралы 

қызылшасы дақылын өсіру, оның көлемін ұлғайту және өнімділігін 
арттыру – облысымыздың маңызды стратегиялық саласы болып 
қала бермек.

өкілі және аудан   әкімдігінің   
ауылшаруашылығы бөлімі 
мамандарымен бірлесіп, 
ағымдағы жылдың шілде айында 
қант қызылшасы дақылының 
өсіп-өнуіне, күтілетін өнімділігіне 
болжау (таксация) жасалды. 2016 
жылдың өніміне 3880,6 га алқап 
сақталынып, 322,1 ц/га күтілетін 
өнімділікпен 125,0 мың тонна қант 
қызылшасы жиналатын болып 
отыр.

Қант қызылшасын өсіруде негізгі 

баяндамалары мазмұндылығымен 
де маңызды болды. 

Семинарда «Сыпатай батыр» 
ЖШС-нің директоры Қанат Шайхиев 
қызылша өсіру технологиялары 
бойынша өз тәжірибесімен бөлісті. 

Семинарды облыстық 
әкімдіктің ауыл шаруашылығы 
басқармасының басшысы Нұржан 
Нұржігітов қорытындылап, семинар 
қонақтарының сұрақтарына 
жауаптарын беріп, тарқасты.

Расул МАЛЛАБАЕВ, (суреттер автордікі), "Меркі тынысы".

  Қ.Шайхиев   Н.Нұржігітов   С.Бұтабаев

  Семинарға  қатысушылар
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Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет 
Кодексінің 109 бабына, «Қазақстан  Республикасындағы жергілікті  
мемлекеттік басқару және  өзін-өзі басқару туралы»  Қазақстан 
Республикасының   2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына  және   
«2016-2018  жылдарға арналған облыстық бюджет туралы»  Жамбыл 
облыстық  мәслихатының  2015 жылғы 14 желтоқсандағы №43-3 
шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Жамбыл облыстық 
мәслихатының 2016 жылдың 4  шілдедегі  №3-7  шешімі (Нормативтік-
құқықтық актілерді  мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3126 болып тіркелген) 
негізінде аудандық мәслихат 

                                 ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет  туралы» Меркі 

аудандық мәслихатының  2015 жылғы 24 желтоқсандағы №46-4 шешіміне 
(Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2869 
болып тіркелген, 2016 жылғы 15 қаңтардағы №7-8 «Меркі тынысы –
Меркенский вестник»  газетінде жарияланған)  келесі өзгерістер енгізілсін:

1 тармақта: 
1) тармақшада: 
«9296336» сандары  «9359115» сандарымен ауыстырылсын;
«8027032» сандары «8089811» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«9444303» сандары  «9507082» сандарымен ауыстырылсын.
Аталған шешімнің 1 және 5 қосымшалары осы шешімнің 1 және 2 

қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда  мазмұндалсын.
2. Осы шешімнің орындалуына бақылау алтыншы  шақырылған 

аудандық мәслихаттың аудандық әлеуметтік-экономикалық, қаржы, 
бюджет пен салық және жергілікті өзін-өзі басқару, индустриялық-
инновациялық даму мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына 
жүктелсін.                                                                                                                                                                                                     

3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен 
бастап күшіне енеді және 2016 жылдың 1 қаңтарынан  қолданысқа енгізіледі.

Н.ДҮЙСЕБАЕВА, 
аудандық мәслихат сессиясының төрағасы.

Е.НАРТБАЕВ, 
аудандық мәслихат хатшысының міндетін атқарушы.

В  соответствии  со  статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казах-
стан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от   23 
января 2001 года  «О местном государственном управлении и самоуправ-
лении в Республике Казахстан»  и  на основании решения  Жамбылского об-
ластного маслихата   №3-7  от 4 июля  2016 года  «О внесении  изменений и 
дополнений в решение Жамбылского областного маслихата от   14 декабря 
2015 года  №43-3» «Об областном бюджете  на 2016-2018 годы» (зареги-
стрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов №3126)   районный маслихат 

                                           РЕШИЛ:     
 1. Внести в решение Меркенского районного маслихата от 24 декабря  

2015 года №46-4 «О районном бюджете на 2016-2018 годы»  (зарегистриро-
вано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов       
№2869, опубликовано 15 января 2016 года  в газете «Меркі тынысы – Мер-
кенский вестник» за №7-8) следующие изменения:

в пункте 1:
в подпункте 1): 
цифры «9296336» заменить  цифрами «9359115»;
цифры «8027032» заменить  цифрами «8089811»;
в подпункте 2): 
цифры «9444303» заменить  цифрами «9507082».
Приложения 1 и 5  к указанному решению изложить в новой редакции, 

согласно приложениям 1 и 2  к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию шестого созыва районного маслихата  по вопросам  социаль-
но-экономического, индустриально-инновационного развития, финансам, 
бюджету, налогам и местного самоуправления. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной реги-
страции в органах  юстиции и вводится в действие с 1 января 2016 года.

Н.ДУЙСЕБАЕВА, 
председатель сессии районного маслихата.

Е.НАРТБАЕВ, 
и.о.секретаря районного маслихата.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 
(Жамбыл облысының Әділет департаменті). Нормативтік-құқықтық акті 2016 жылғы 

19 шілдедегі нормативтік-құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№3131 болып енгізілді

 ЖАМБЫЛСКАЯ  ОБЛАСТЬ, МЕРКЕНСКИЙ 
РАЙОН РЕШЕНИЕ СЕССИИ 

МАСЛИХАТА
    с. Мерке                                     №6-2                      19 июля   2016 г. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 
(Жамбыл облысының Әділет департаменті). Нормативтік-құқықтық акті 2016 жылғы 

19 шілдедегі нормативтік-құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№3131 болып енгізілді

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ, МЕРКІ  АУДАНЫ 
МӘСЛИХАТ СЕССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

      Меркі ауылы                             №6-2                    19 шілде   2016 ж. 

АУДАНДЫҚ  МӘСЛИХАТТЫҢ 
КЕзЕКТЕН ТЫС  VІ СЕССИЯСЫ

«2016-2018  жылдарға арналған аудандық 
бюджет туралы» Меркі аудандық мәслихатының 
2015 жылғы 24 желтоқсандағы №46-4 шешіміне 

өзгерістер енгізу туралы

VІ   ВНЕОчЕРЕДНАЯ  СЕССИЯ
РАЙОННОГО  МАСЛИХАТА

О внесении изменений в решение 
Меркенского  районного  маслихата от 

24 декабря 2015 года №46-4     
«О районном бюджете на 2016-2018 годы» 

В Послании Президента 
страны  народу Казахстана «Ка-
захстанский путь – 2050: Единая 
цель, единые интересы, единое 
будущее» отмечается необходи-
мость перевода на инновацион-
ные рельсы агропромышленного 
комплекса Казахстана.  С целью 
обеспечения прямого доступа 
сельских товаропроизводителей 
 к результатам научно-техниче-
ской и инновационной деятель-
ности, а также ускоренного вне-
дрения  передовых технологий в 
сельскохозяйственное производ-
ство необходимо создание дей-
ственной  системы распростра-
нения знаний. Развитие системы 
распространения знаний является 
одним из основных компонентов 
программы «Агробизнес-2020». 
В рамках программы будет раз-
виваться система передачи зна-
ний по всем направлениям АПК 
и, тем самым, обеспечиваться 
практическое обучение, консуль-
тирование и методическое со-
провождение во всех регионах 
Казахстана. В этих целях Палата 
предпринимателей Жамбылской 
области дала старт обучающим 
семинарам для сельхозтоваро-
производителей,  которые нача-
ли проводиться  с июля месяца 
и продлятся по сентябрь месяц 
т.г. по пяти направлениям рас-
тениеводства в 8 базовых хозяй-
ствах Жамбылской области. На 
них  субъектов АПК обучат  ин-
новациям в растениеводстве, 
а также основам эффективного 
ведения агробизнеса. Один из 
таких семинаров по направле-
нию «Плодово-ягодные культуры 
и виноград», на тему: «Интен-
сивное садоводство. Технологии 
выращивания плодовых культур в 
условиях Жамбылской  области», 
прошел на базе ТОО «Опытное хо-
зяйство «Меркенский», (директор 
Б.Сауранбаев). Семинар вклю-
чал в себя теоретическую часть 
(лекционные занятия, разъясня-
ющие общие принципы действия 
и порядок применения передовых 
технологий и методов), а также 
практическую часть.

Открыл семинар, участие 
в котором приняли  директор     
Л.Азизбекова и представители 
филиала палаты предпринимате-
лей Жамбылской области в Мер-
кенском районе, работающие и 
потенциальные садоводы, пред-
приниматели района, координа-
тор Палаты предпринимателей 
Жамбылской области  Р.Рахым-
баев, представивший  выступаю-
щих.

ГОВОРИЛИ  ОБ  ОСНОВАХ  ЭФФЕКТИВНОГО  
ВЕДЕНИЯ   САДОВОДСТВА

Семинары
В настоящее время в Казахстане производством 

сельскохозяйственной продукции занимается большое 
количество сельскохозяйственных формирований, в том числе 
в Жамбылской области. Большинство производителей сельско-
хозяйственной продукции не имеют специального  образования, 
либо их профессиональные навыки сосредоточены лишь в отдельных 
узкоспециализированных отраслях сельского хозяйства.

Перед участниками семинара, 
заинтересованными в такой встре-
че, выступил с лекцией на тему: 
«Основные типы садов» специалист 
из Турции, инженер-агроном ком-
пании «Verbek» С.Мустафа, который 
рассказал о планировании интен-
сивного сада, о том, что интен-
сивное садоводство – достаточно 
новый вид бизнеса для Казахстана, 
но уже зарекомендовавший себя в 
мировой практике как один из са-
мых прибыльных и надежных путей 
инвестиции. Он объяснил, что для 
тех, кто только знакомится с терми-
ном «интенсивный сад», в первую 
очередь, важно понять: значитель-
ные инвестиции быстро окупаются 
и вложенные средства полностью 
оправдывают себя уже на четвер-
тый-пятый год от начала проекта, а 
затем, интенсивный сад приносит 
стабильную прибыль. О планирова-
нии интенсивного сада и техноло-
гиях возделывания плодовых куль-
тур в интенсивных садах, подборе 
сорто-подвойной комбинации. С 
лекцией по посадке интенсивного 
сада и уходу за ним, структуре пло-
дового питомника, перспективных 
сортах и подвоях плодовых куль-
тур для выращивания интенсивного 
сада участникам семинара расска-
зал кандидат сельскохозяйственных 
наук, заведующий лабораторией 
питомниководства ТОО «Казахский 
научно-исследовательский инсти-
тут плодоводства и виноградар-
ства» Министерства сельского хо-
зяйства РК С.Исаев (на снимке). 
Информацией об интенсивном 
саде как об высокотехнологичном 
бизнесе, разработке бизнес-пла-
нов, необходимой документации 
для подачи заявки, мерах государ-

ственной поддержки поделился 
руководитель проектов «Alatau 
Fruits engineering», главный агро-
ном компании АгроДоктор Казах-
стан» С.Белохорт. С лекцией на 
тему «Интенсивное садоводство, 
защитные мероприятия, возмож-
ные риски» выступила заведую-
щая лабораторией защиты рас-
тений АО «КазАгроИнновация» 
ТОО «Казахский научно-исследо-
вательский институт плодовод-
ства и виноградарства» Мини-
стерства сельского хозяйства РК 
С.Корабаева, рассказавшая об 
основных болезнях и вредителях 
плодовых культур, мерах борьбы 
с ними. Об особенностях борь-
бы с сорняками в системе сбе-
регающего земледелия. Выборе 
гербицидов, в зависимости от 
погодных условий и плодородия 
почвы, особенности качественно-

го  внесения гербицидов.
Участники семинара с боль-

шим интересом слушали лекции 
выступающих, смотрели демон-
стрируемые на интерактивной 
доске слайды,  участвовали в 
обсуждении темы, активно за-
давали интересующие их вопро-
сы о том, как должны храниться 
выращенные фрукты, как регули-
ровать  капельный полив, опре-
делять влажность, есть ли специ-
альные влагомеры для этой 
цели, условиях хранения препа-
ратов и ловушках для плодожо-
рок и др., на которые им были 
даны разъяснения.

Также, участники семинара 
предложили сделать проведе-
ние этого мероприятия постоян-
но действующим, ведь польза от 
него очень большая.

Продолжился семинар в пло-
довом питомнике  ТОО «Опыт-
ное хозяйство «Меркенский» 
практическими занятиями (на 
снимке), на которых канди-
дат сельскохозяйственных наук, 
заведующий лабораторией пи-
томниководства  С.Исаев  про-
демонстрировал технологии 
выращивания плодовых культур. 
Ознакомил присутствующих с  
интенсивными сортами яблонь 
и подвоями.  Заведующая лабо-
раторией защиты растений АО 
«КазАгроИнновация» С.Корабае-
ва продемонстрировала защиту 
плодовых культур и питомника от 
болезней и вредителей, расска-
зала о подборке препаратов.

Участники обучающего  семи-
нара также смогли принять уча-
стие в анкетировании и выска-
зать о семинаре  свое мнение.

Ольга МАзУР, "Меркі тынысы".
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1. КІРІСТЕР
Салықтық  түсімдер
Табыс салығы 
Жеке  табыс  салығы
Әлеуметтік  салық
Әлеуметтік  салық
Меншікке салынатын салықтар
Мүлікке салынатын салықтар
Жер салығы
Көлік  құралдарына салынатын салық
Бірыңғай жер салығы
Тауарларға,  жұмыстарға және қызметтерге  салынатын  ішкі  салықтар
Акциздер
Табиғи және басқа  да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін  түсімдер
Кәсіпкерлік  және кәсіби қызметті жүргізгені  үшін  алынатын  алымдар
Ойын бизнесіне салық
Заңдық  мәнді  іс-әрекеттерді  жасағаны   және (немесе)    оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар 
немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін  алынатын  міндетті  төлемдер
Мемлекеттік  баж
Салықтық  емес  түсімдер
Өзге де салықтық емес  түсімдер
Өзге де салықтық емес түсiмдер
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
Жерді  және  материалдық  емес  активтерді  сату
Жерді сату
Материалдық емес активтерді сату 
Трансферттердің  түсімдері
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін  трансферттер
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

9359115
1242504
185000
185000
155105
155105
488854
395505
8880
80469
4000
396545
369245
5000
21200
1100
17000

17000
4800
4800
4800
22000
22000
20000
2000
8089811
8089811
8089811
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             Ішкі сыныбы           

13234

13234
13234
13234
6900
6900
0
-189355
189355
47722
47722
47722
13234
13234
13234
154867

Бюджеттік кредиттерді өтеу
Бюджеттік кредиттерді өтеу
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
Қаржы активтерін сатып алу
Мемлекеттік қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер
5. Бюджет  тапшылығы (профициті) 
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
Қарыздар түсімі
Мемлекеттік ішкі қарыздар
Қарыз алу келісім шарттары
Қарыздарды өтеу
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2. ШЫҒЫНДАР
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,   ауылдық округ әкімінің 
аппараты
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және  коммуналдық 
меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет 
және осыған байланысты дауларды  реттеу
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту  
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Жергілікті деңгейде  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп  бөлімі 
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті  дамыту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Қорғаныс
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
Бiлiм беру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз  ету
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік  білім беру тапсырысын іске асыруға
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
Жалпы білім беру
Балаларға  қосымша білім беру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және 
реконструкциялау
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы  мемлекеттік  саясатты іске асыру  
жөніндегі қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін 
оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы 
(балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай 
қаражат төлемі
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы 
(балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын 
төлеуге арналған төлемдер
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа 
психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
Жұмыспен қамту бағдарламасы
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз 
ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
Тұрғын үйге  көмек көрсету
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген 
топтарына әлеуметтік көмек
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті 
гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке 
көмекшілермен қамтамасыз ету
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу 
бойынша қызметтерге ақы төлеу
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру 
сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,   ауылдық округ әкімінің аппараты
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді 
дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді 
дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша  қалаларды және ауылдық елді мекендерді 
дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің  жұмыс істеуі
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,   ауылдық округ әкімінің аппараты
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Елдi мекендердегі көшелерді жарықтандыру
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
Мәдениет объектілерін дамыту
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
Жергілікті деңгейде  дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының 
мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік 
сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  ауыл шаруашылығы  бөлімі
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды  аулауды және жоюды ұйымдастыру
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер 
мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және  құрылыс бөлімі
Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  
Көлік және коммуникация
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Басқалар
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,   ауылдық округ әкімінің 
аппараты
«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 
жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 
Трансферттер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен 
республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттердің сомасын қайтару
3. Таза  бюджеттік кредит беру
Бюджеттік кредиттер 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауыл шаруашылығы
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  ауыл шаруашылығы  бөлімі
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер
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834
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918861

394165
16880

89067

21444

479

25186

241109
377032
338705
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2853

450420
26179
26179
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293
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720
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Категория                                                                                                                                    Сумма, 
       Класс     
            Подкласс   
           Наименование          

тыс. тенге

1    2                                                               3
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9359115
1242504
185000
185000
155105
155105
488854
395505
8880
80469
4000
396545
369245
5000
21200
1100
17000

17000
4800
4800
4800
22000
22000
20000
2000
8089811
8089811
8089811

Функциональная группа                                                                                                                       Сумма,
       Администратор бюджетных программ                   тыс. тенге
                  Программа    
    Наименование       

1    2                                                               3

1. ДОХОДЫ
Налоговые поступления
Подоходный налог 
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
Социальный налог
Налоги на собственность
Налоги на имущество
Земельный налог
Налог на транспортные средства
Единый земельный налог
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
Акцизы
Поступления за использование природных и других ресурсов
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
Налог на игорный бизнес
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически 
значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то 
государственными органами или должностными лицами
Государственная пошлина
Неналоговые поступления
Прочие неналоговые поступления
Прочие неналоговые поступления
Поступления от продажи основного капитала
Продажа земли и нематериальных активов
Продажа земли
Продажа нематериальных активов
Поступления трансфертов
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
Трансферты из областного бюджета

РАЙОННЫЙ  БюДЖЕТ  НА  2016  ГОД
 Приложение 1 к решению маслихата Меркенского района от 24 декабря 2015 года №46-4                                                                                                                                           

              Приложение 1 к решению маслихата Меркенского района от 19 июля 2016 года №6-2                                                                                                                                           

Функциональная группа                                                                                                                  Сумма, 
       Администратор бюджетных программ     
                Программа    
                        Наименование          

тыс. тенге

1    2                                                               3

2. ЗАТРАТЫ
Государственные услуги общего характера
Аппарат маслихата района (города областного значения)
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
Капитальные расходы государственного органа
Аппарат акима района (города областного значения)
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
Капитальные расходы государственного органа
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Услуги по обеспечению  деятельности акима  района в городе, города районного 
значения, поселка, села, сельского округа
Капитальные расходы государственного органа
Отдел финансов района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и 
управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная 
деятельность и регулирование споров, связанных с этим
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития 
экономической политики, системы государственного планирования
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
Капитальные расходы государственного органа
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития 
предпринимательства и промышленности 
Оборона
Аппарат акима района (города областного значения)
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная 
деятельность
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог района (города областного значения)
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
Образование
Отдел образования района (города областного значения)
Обеспечение деятельности  организаций дошкольного воспитания и обучения
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
Отдел образования района (города областного значения)
Общеобразовательное обучение
Дополнительное образование для детей
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего 
среднего образования
Отдел образования района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для 
государственных учреждений образования района (города областного значения)
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 
ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-
медико-педагогической консультативной помощи населению
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Социальная помощь и социальное обеспечение
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
Государственная адресная социальная помощь
Государственные пособия на детей до 18 лет
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
Программа занятости
Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, 
образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской 
местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
Оказание жилищной помощи
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям 
местных представительных органов
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами 
и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными 
помощниками, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
Обеспечение деятельности центров занятости населения
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
Капитальные расходы государственного органа 
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог района (города областного значения)

9507082
484334
27272
26772
500
129357
120357
9000
268193
267359

834
20552
17413

2039
1100

19029
19029

13105
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6826
6826

2000
2000
2000
27921

27921

27921
7262513
745394
259741
485653
5073626
4815408
258218
130467
130467
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918861
 
394165
16880
89067

21444

479

25186

241109
377032
338705
3500
140000
27798
61347
18000

200
27635

7140
22605 
29315

1165
35474
32974

1500
1000
2853

 
01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

02 

03

 
 
04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Функциональная группа                                                                                                                       
         Администратор бюджетных программ     
             Программа          
                     Погашение бюджетных кредитов                                     13234
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1
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Погашение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов, выделенных из государственного бюджета
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
Приобретение финансовых активов
Поступления от продажи финансовых активов государства
5. Дефицит бюджета (прфицит)
6. Финансирования дефицита бюджета (использование прфицита)
Поступление займов
Внутренние государственные займы
Договоры займа
Погашение займов
Отдел финансов района (города областного значения)
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
Используемые остатки бюджетных средств

  Категория                                                                                                                                     
         Класс     
                Подкласс                 
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Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни 
инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских 
населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог района (города областного значения)
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских 
населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
Отдел образования района (города областного значения)
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по 
Дорожной карте занятости 2020
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог района (города областного значения)
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
Развитие коммунального хозяйства
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог района (города областного значения)
Освещение улиц в населенных пунктах
Обеспечение санитарии населенных пунктов
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
Поддержка культурно-досуговой работы
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
Развитие объектов культуры
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере 
физической культуры и спорта
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) 
по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
Функционирование районных (городских) библиотек
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
Услуги по проведению государственной информационной политики
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
развития языков и культуры
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, 
укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
Капитальные расходы государственного органа
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные 
территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере 
сельского хозяйства
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) 
Организация санитарного убоя больных животных
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, 
продуктов и сырья животного происхождения
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных 
отношений на территории района (города областного значения)
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
Проведение противоэпизоотических мероприятий
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики  в области строительства, улучшения архитектурного 
облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного 
градостроительного освоения территории района (города областного значения)
Транспорт и коммуникации
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог района (города областного значения)
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
Прочие
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов  в рамках 
Программы «Развитие регионов» 
Отдел финансов района (города областного значения)
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 
Трансферты
Отдел финансов района (города областного значения)
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
Трансферты органам местного самоуправления
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из 
республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
3. Чистое бюджетное кредитование
Бюджетные кредиты 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные 
территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Сельское хозяйство
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

2853

450420
26179
26179

2590

2590

280465
280465

10000
10000

100012

14500
85512
20433
20433
6100
6100
4641

1960
293
2388
325405
133396
133396
21645
21645
15063
9353

540
2800

2370
80914
80194
720
25000
25000
12620
11920

700
36767
16107

20530
130
182250

25518
16494

9024
58383
15531
3000
11500
1800
21302

3000
2250
13349
13349

85000
85000
13463
13463
13463

131688
131688

131688
92100
77100
77100

15000
15000
157956
157956
7824
150131
1

34488
47722
47722

47722
47722
47722
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                             Сельские округа

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Актоганского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Жамбылского  сельского округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Меркенского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Сарымолдаевского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Ойталского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Т.Рыскуловского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Таттинского  сельского округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Акаралского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Суратского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Жанатоганского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Андасбатырского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Кенесского сельского округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Аспаринского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Акерменского сельского округа Меркенского района»
Всего

001. 
Услуги 

по обеспе-
чению  

деятель-
ности 
акима  

района в 
городе, 
города 
район-

ного зна-
чения, 

поселка, 
села, 

сельского 
округа

19777

22796

29822

26726

23919

15374

13319

17467

17521

17356

19011

14740

13652

15879

267359

011. 
Благо-
устрой-
ство и 
озеле-
нение 
насе-

ленных 
пунктов

6100

6100

022. 
Капи-
таль-
ные 
рас-
ходы 
госу-

дарст-
вен-
ного 

органа

800

34

834

027. 
Ремонт 
и благо-
устройст-
во объек-

тов в 
рамках 

развития 
городов 
и сельс-
ких насе-
ленных 
пунктов 

по Доро-
жной кар-
те занято-
сти–2020

3104

2461

5176

1966

2270

1724

700

1362

2149

2605

1200

277

1185

26179

 040. 
Реализа-
ция мер 

по содей-
ствию 

экономи-
ческому 
развитию 
регионов  
в рамках 
Програм-
мы «Раз-

витие 
регио-
нов» 

3171

9275

13821

11742

9372

2935

2526

3071

2455

3533

8926

2432

1519

2322

77100

Всего

26052

34532

55719

40434

35561

20067

16545

21900

22125

23494

29137

17172

15448

19386

377572

Перечень бюджетных программ сельских округов на 2016 год
Перечень бюджетных программ

                                 Ауылдық округтер

«Меркі ауданы Ақтоған ауылдық округі әкімінің аппараты» 
коммуналдық  мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Меркі ауылдық округі әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Сарымолдаев ауылдық округі  әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Ойтал ауылдық округі  әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Т.Рысқұлов ауылдық округі  әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Тәтті ауылдық округі  әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Ақарал ауылдық округі әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Сурат ауылдық округі  әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Жаңатоған ауылдық округі  әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Андас батыр  ауылдық округі  әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Кеңес ауылдық округі  әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Аспара ауылдық округі  әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Ақермен ауылдық округі әкімінің аппараты»  
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Барлығы

001. 
Қалада-

ғы аудан,
аудандық 
маңызы

бар
қаланың,

кент,
ауыл,

ауылдық
округ

әкімінің
қызметін
қамтама-
сыз ету 

жөніндегі
қызмет-

тер

19777

22796

29822

26726

23919

15374

13319

17467

17521

17356

19011

14740

13652

15879

267359

011.
Елді

мекен-
дерді
абат-
тан-
дыру
мен 

көгал-
дан-
дыру

 
 

6100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6100

022. 
Мем-
лекет-
тік ор-
ганның
күрделі 
шығыс-

тары

800

34

834

027. 
Жұмыс-

пен қамту 
2020–Жол
картасы 
бойынша

қала-
ларды және

ауылдық
елді 

мекен-
дерді

дамыту
шеңбе-
рінде 

объекті-
лерді 

жөндеу 
және абат-
тандыру

3104

2461

5176

1966

2270

1724

700

1362

2149

2605

1200

277

1185

26179

040. 
«Өңір-
лерді 

дамыту»
Бағдар-
ламасы
шеңбе-
рінде 
өңір-
лерді 
эконо-

микалық 
дамыту-
ға жәр-

демдесу 
бойынша

шара-
ларды 
іске 

асыру

3171

9275

13821

11742

9372

2935

2526

3071

2455

3533

8926

2432

1519

2322

77100

2016 жылға арналған ауылдық округтердің бюджеттік бағдарламалар тізбесі 

Меркі аудандық мәслихатының  2016 жылғы 19 шілдедегі  №6-2 шешіміне 2 қосымша 
Меркі аудандық мәслихатының  2015 жылғы 24 желтоқсандағы  №46-4 шешіміне 5 қосымша 

бюджеттік бағдарламалар тізбесі 

Барлығы

26052

34532

55719

40434

35561

20067

16545

21900

22125

23494

29137

17172

15448

19386

377572

Конференцияны Қатира 
Тоқтағұлова ашып, өткізіліп 
жатқан конференцияның 
м і н д е т - м а қ с а т т а р ы м е н 
таныстыра келе, сөз кезегін 
«Орталықтандырылған мәдениет 
үйлері және кітапханалар жүйесі» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің әдіскері Сейдалы 
Аманжоловқа  берді. Ол Софы 
Сматаевтың жазған еңбектеріне 
тоқтала келе, қаламгердің 
Халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының лауреаты, «Құрмет» 
және «Парасат» ордендерінің 
иегері екендігіне, сондай-ақ, 
Қазақстан Республикасының 
бірнеше медалімен, Қазақ 
КСР-і Жоғарғы Кеңесінің 
Құрмет Грамоталарымен 
марапатталғанына тоқталды. 
“Ол Жезқазған, Балқаш 
қалалары, Ағадыр, Қарқаралы, 
Шет аудандарының Құрметті 
азаматы” – деп, өскелең 

Софы Сматаев – 75 жаста

тұныҚ  ойдың  тумасы

Өткен аптаның ортасында  қазақтың көрнекті 
жазушысы Софы Сматаевтың 75 жасқа толған туылған 
күніне орай, аудандық орталық кітапханада «Тұнық 
ойдың тумасы» тақырыбында конференция өткізілді 
(суретте).

  Расул   МАЛЛАБАЕВ,  (сурет  автордікі),   «Меркі   тынысы»

асар ұрпақ болса дейтін тілегімнің 
бір парасы осы – деген Мұхтар 
Әуезовтің Софы Сматаевқа айтқан 
үш ақылына Мадина Асанқұлова 
тоқталып өтті. 

Мұхтар Әуезовтің кеңесімен  
Мәскеудің Болат және қорытпалар 
институтын бітірген қаламгер 
«Мызғымас Кеңестер Одағының»  
кезінде-ақ «Елім-ай» атты роман 
жазып,  қазақтың қалғып бара 
жатқан рухын оятқан. Әдебиеттің 
әр саласында өнімді еңбек етіп, 
сүбелі дүниелерді дүниеге әкелген 
жазушы 1941 жылы 22 маусымда 
Қарағанды облысындағы Киік 
стансасында дүниеге келген. 
1959 жылы Қазақ мемлекеттік 
университетінің филология 
факультетіне түсіп, бір жылдан 
кейін Мәскеудің Болат және 
қорытпалар институтына ауысқан. 
Негізгі мамандығы – инженер-
металлург. Мәскеудің «Орақ пен 
балға», Туланың, Теміртаудың 

ұрпаққа жазушының еңбектерін 
кеңінен насихаттауда кітапхана 
қызметкерлеріне сәттілік тіледі. 

«Сарыбала, сен жазушы 
боламын деп жүрсің ғой. Сол 
болашақ тірлігіңе демеу болар 
үш тарау ақылымды айтайын. 
Қабыл алсаң, қапы қалмассың.

Арақты әу баста ем-дом үшін 
шығарған. Аздап ішсең – дәру, 
көп ішсең – у. Жөнімен тата 
білсең, артықтық етпейді ол. 
Ал, қатаң ескертерім, темекіге 
жолама! Адам ағзасын арылмас 
дертке ұшырататын кесірлі 
кеселдің ең зияндысы. Бұл – бір.

Жазушының өте бір баға 
жетпес құндысы – уақыты. Осы 
құндының аса қас жауы – карта 
дейтін азарты мол ойын. Ол 
немең – ақылыңды ұрлаумен 
қоса, достарыңнан ажырататын 
зәндемінің өзі. Өйткені, ұтылсаң 
– ақша болмай, бере алмауың 
мүмкін. Ұтсаң – қолма-қол ала 
алмай, араларың суысып кетуі 
ғажап емес. Сондықтан картадан 
аулақ бол.

Үшіншіден, біздің жасаған 
қателіктерімізді қайталамаңдар. 
Жоғары оқу орындарында оқып 
жүргенімізде қазақ қыздары 
орталау мектепті де бітірмейтін 
еді. Содан ба «тең теңімен» 
дегенге әулекіленіп, «қолымыз 
жеткеніміз» орыс қызына, одан 
кейінгілеріміз татарға, басқа 
ұлт бойжеткендеріне үйлендік. 
Ұлттың ұлт боп ұйытылуы бесіктен 
басталарына мән бермеппіз. 
Ал, ұлттың ұлылығын сақтау 
үшін өз жұртыңның аруымен 
бас қосудың аса қажеттігін кеш 
сезіп, сан соғып жүрміз. Сендер 
елден алыста жүрсіңдер. Бүгінде 
қазағыңның оқыған қаракөздері 
жеткілікті. Біздің қателігімізді 
түзетуге тырысыңдар.

Солай, Софы балам. 
Кеңесіме құлап түспесе де, құлақ 

металлургия зауыттарында, Қазақ 
КСР-і Ғылым Академиясының 
Металлургия және кен байыту 
институтында қызмет атқарды. 
Біраз жыл «Жұлдыз» журналы 
проза бөлімінің меңгерушісі, 
Қазақстан КП Орталық Комитетінде 
нұсқаушы, сектор меңгерушісі 
болды. 1989 жылдан Қазақ КСР-і 
мемлекеттік Кітап палатасының 
(қазіргі ҚР ұлттық мемлекеттік 
Кітап палатасы) бас директоры 
болып қызмет істеген. 2006 
жылдан Алматы қаласы әкімдігінің 
кеңесшісі. 

Алғашқы кітабы – «Астана 
оттары» өлеңдер мен 
балладалардан құралған. Негізгі 
прозалық кітаптары – «Елім-ай» 
роман-трилогиясы, «Ақжелең», 
«Бұлақ», «Мәңгілік бастауыш», «Біз 
құлмыз ба, кімбіз?» романдары; 
«Алау», «Алғашқы асу», «Қайран 
жастық» — повесть, әңгімелер 
жинағы, сондай-ақ, «Жұмбақ 
қыз», «Жамбыл», «Жаяу Мұса», 
«Айбибі – Нарбота», «Бойдақтар» 
операларының либреттосы, «Сен 
кімсің?», «Әзіл-әзәзіл», «Жұлдызым 
менің жоғары», «Тағдырлар», 
«Алтын құндақ», «Зар заман», 
«Далам-ай – панам-ай», «Қазақша 
кек қайтару», «Қазақша көкірек 
керу», «Көгілдір такси», «Той 
үстіндегі топалаң», «Көрер ем күнім 
туса», «Тосқауыл», «Үміт пен күдік» 
т.б. пьесалары бар. «Аймаңдай», 
«Біржанның соңғы жұлдызы» (реж. 
Т.Теменов), «Тағы да Еңлік-Кебек» 
(реж. Б.Шәріп) киносценарийлері, 
шығармаларының 17 томдығы 
жарық көрген.

Конференция барысында 
Ақбота Қожатай, Айгерім 
Алмабекова, Лола Тайпановалар 
жазушының өмірдеректерімен 
қатар, жазған шығармаларымен 
көпшілікті таныстырса, Т.Рысқұлов 
ауылдық кітапханасының 
кітапханашысы Роза Айтаева 
«Елім-ай» роман триологиясынан 
үзінділер келтірді. 
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«Он – один из первых руководите-
лей села Мерке, который принял при-
глашение, чтобы посетить Жайылский 
и Панфиловский районы, лично под-
держал международную акцию «Вахта 
памяти» и проявил желание принять 
участие в торжественном мероприя-
тии, так как хотел видеть кыргызский 
и казахский народ единым, дружным 
и сплоченным. Именно об этом он ска-
зал в своем последнем выступлении со 
сцены Дворца культуры в городе Ка-
ра-Балта, буквально за несколько минут 
до инсульта… 

Жизнь каждого человека предо-
пределена. У него должна была  быть  
необычная судьба.  Родился  он  после 
смерти  брата.   В  благодарность Все-
вышнему за дар, вместо   забранного 
ребенка,   бабушка назвала его Толен-
ды.

Он всегда отличался необыкно-
венной красотой, как внешней, так и 
внутренней. Всевышний  дал Толенды 
доброе, отзывчивое  и благородное 
сердце. И эта благородность воспи-
танность, интеллигентность и глубокая, 
вопреки всяким тяготам судьбы, поря-
дочность и простота привлекали людей. 
Они сразу становились его друзьями, 
его соратниками, его командой. В су-
ете быта, жизненных  проблем, встреча 
с ним пробуждала  в человеке  «души  
прекрасные  порывы». Одновременно 
порождала в душе человека и чувство 
стыда, «что же я так обмельчал в погоне 
за материальными и личными блага-
ми».

Высокий, заметный. Дар был у него 
редкий и неповторимый. В  сложной 
жизненной ситуации  брал  домбру, 
играл и пел шуточные  песни, впоми-
нал  смешные и хорошие моменты жиз-
ни, пародировал   веселые ребяческие 
звуки.

«Есть люди, в которых живет БОГ» 
(Ф. Раневская). 

Вспоминая Толенды, у его друзей, 
в первую очередь, появляется улыбка: 
«Душа у него как хрустальный звон, 
относился к людям искренне, по-че-
ловечески». Воспринимали Толенды 
как члена семьи, как одного из брать-
ев.  Душевно и просто общался он со 
всеми, и старшее поколение, и моло-
дые   чувствовали  свою причастность, 
особенность и близость к нему.  С ним 
было комфортно. Он всегда  искал воз-
можности и думал, как помочь  чело-
веку. Оказывал всемерную поддержку 
сиротам и детям из малообеспеченных 
семей, женщинам, вне зависимости от 
возраста, говорил  шутливые компли-
менты.  Они смущались  и  смеялись. 
И, как-то на глазах преображались и 
добрели. Проблема исчезала и мир 
становился прекрасным!

Когда его собирались перевозить в 
республиканскую клиническую больницу 
города Бишкека, у дверей реанимаци-
онного отделения  города Кара-Балта 
сидели его близкие, родные, друзья. 
И вот его на тележке-каталке провозят 
мимо нас. Мы  смотрим на него, а он 
лежит такой красивый. Мысль появи-
лась, что так привлекает людей в Толен-
ды? Почему часами сидят с нами его 
друзья, сослуживцы, простые земляки? 
Не можем  мы жить так, как он. Не мо-
жем себе позволить. Не дано нам такое 
отзывчивое, благое сердце. Нет в нас 
столько Света, Любви и Добра.

Родители Т.Рыскулбекова были 
партийные, целый день на службе и на 
работе. В те годы законы были такие, 
женщины после родов выходили на ра-

ПОСВЯЩЕНИЕ 
 СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ  

ПРЕКРАСНОГО чЕЛОВЕКА
 Ушедший недав-

но от нас заместитель 
акима Меркенского 
района  Толенды Ры-
скулбеков в своем по-
следнем выступлении 
призвал кыргызский 
и казахский народы 
быть едиными.

боту через один месяц, а детей отда-
вали в ясли-сад. Сестра Роза  воспи-
тывала  Толенды. Сама еще маленькая, 
носила Толенды на спине. Его ноги сви-
сали до земли,  ходить не мог долго. 
И связь между ними сильная на всех 
уровнях, Роза дышала, жила жизнью То-
ленды. Не отступала перед его  болез-
нью,  до конца  боролась за его жизнь. 
Через 7 дней, после смерти Толенды,  
у Розы  случился инсульт. Дети всеми 
средствами удерживают  плачущее по 
Толенды  сердце  матери.
...Аққу-қаз әуелейді қалықтаған,
Қайтейін қанатым жоқ қалып барам.
Жүрегім құс боп ұшып кетті-ау бірге,
Жылатып жалғыз қалай алып 
                                      қалам?...
                    (С. Мухамеджанов)

Мало кто знает, что Толенды мог 
стать большим ученым. «Разработка 
рецептурно-технологических параме-
тров изготовления низа спортивной об-
уви», тема кандидатской диссертации 
Толенды Бедельбайулы, которую он с 
успехом раньше срока защитил в Мо-
сковском ордена Трудового Красного 
Знамени технологическом институте 
легкой промышленности  в конце 1989 
года. До этого, в 1987 году, его  изо-
бретение «Полимерная композиция для 
изготовления деталей низа спортивной 
обуви» запатентована в базе патентов 
СССР. Изобретение относится к лег-
кой промышленности и  использовано в 
производстве деталей низа спортивной 
обуви (альпинистской, для автотран-
спорта и туризма) во всемирно извест-
ных фирмах «Аdidas» и NIKE.  В начале 
1990 года правительство государства 
Израиль закупило изобретение и при-
гласило  Толенды   Бедельбайулы  на 
работу.

Возможно, его судьба была бы дру-
гой. Но больше всего Толенды любил  
родной край, горы, отчий дом. Часто 
рассказывал, какие посадит  деревья, 
где будет беседка, где бассейн…

Грянули 90-е годы,  разруха, развал 
Союза.  Толенды  испытал  много лише-
ний  и все тяготы  простого выживания...

Добро жителей  города Кара- Бал-
та   породило добро. Последние слова 
человека на белом свете святы для 
родных. 

Никогда не забудем участия  тех, 
кто помог нам в тяжелые дни. Благо-
дарим акиматы Панфиловского,  Жай-
ылского районов,  жителей города 
Кара-Балта, благодарим Николая (ди-
ректор молочного завода), организа-
торов  мероприятия «Вахта памяти» 
Бахыт и  Анар, врача реанимационного 
отделения  Григория,  кыргызстанцев, 
написавших добрые слова в нашу под-
держку.

Сестры, сыновья, близкие друзья 
и родные Толенды Бедельбайулы   уч-
реждают премию имени «Толенды Ры-
скулбекова», которая  будет вручаться 
каждый год на выпускном вечере вы-
пускникам  школ города Кара-Балта 
(Кыргызстан), добившимся отличных 
успехов на олимпиадах по предмету 
«Химия».  

Не писатель я и не поэтесса, пишу 
и плачу.  Последние  чувства брата пе-
редаю через мудрые песни казахского 
народа: 
….Ризамын өмірге, келгеніме,
 Азды көпті, қызықты көргеніме… 
… Бұл жалғанның түбіне, жеткен бар ма?
 Тәубе қылдым, Тәңірдің  бергеніне, 
                                          бергеніне...   
                                   (М.Беспаев) 

Раиса   РЫСКУЛБЕКОВА,
г. Тараз.

Сальмонеллез встречается в те-
чение всего года, но чаще в летние 
месяцы, из-за ухудшения условий  
хранения пищевых продуктов.

Источником инфекции при саль-
монеллезе могут быть животные и 
люди. Наибольшую опасность пред-
ставляет инфицированный  крупный 
рогатый скот, свиньи, овцы, лошади 
и птицы – особенно водоплаваю-
щие. Сальмонеллы обнаруживают 
не только в мясе и внутренних ор-
ганах птиц, но и в яйцах.

Факторами передачи сальмо-
нелл являются пищевые продукты. К 
ним относятся: мясо животных, пти-
цы, рыба и рыбные продукты. Ин-
фицирование мяса происходит во 
время болезни животного, а также в 
процессе транспортировки, перера-
ботки и хранения.

Возникновение заболевания 
сальмонеллезом отмечается при 
употреблении немытых инфици-
рованных овощей, салатов из них, 
фруктов, ягод, при неправильной 
кулинарной обработке – использо-
вании одних и тех же  разделочных 
досок, ножей для обработки варе-
ных продуктов и сырого мяса.

Наиболее благоприятной сре-
дой для сальмонеллеза являются 
молочные продукты, студни, мяс-
ной фарш, заливные блюда, салаты. 
Особенно интенсивно размножают-

Советы специалиста

  КАК  ПРЕДУПРЕДИТЬ  САЛЬМОНЕЛЛЕз
Сальмонеллез – острое кишечное  инфекционное заболева-

ние, вызываемое многочисленным бактериями из рода саль-
монелл, характеризующееся преимущественным поражением 
желудочно-кишечного тракта.

ся эти микробы в готовых блюдах, 
при комнатной температуре и те-
пле.

Нужно помнить, что в мясе, хра-
нящемся на холоде, сальмонеллы 
также сохраняют жизнеспособность 
и даже размножаются. Поэтому, 
мясо и птицу необходимо хорошо 
проваривать и  прожаривать. Если 
мясо готовится большим куском 
(более 1 кг), варить его надо не ме-
нее 2,5 часов.

Молоко не пастеризованное 
надо кипятить.  Утиные яйца нельзя 
есть сырыми – варить их следует 15 
минут. Свежие куриные яйца можно 
есть сырыми, но их предварительно 
надо обмыть.

Перед приготовлением яич-
ницы-глазуньи яйца также реко-
мендуется мыть, т.к, сальмонеллы 
гнездятся на скорлупе куриных яиц 
и в содержимом  утиных. Во вре-
мя приготовления любого блюда, 
вы должны тщательно мыть руки, 
если дотрагивались до яйца, т. к. 
сальмонеллы со скорлупы могут 
попасть на руки, а с них – в пищу.

Заразиться можно и во время 
купания в пруду или озере, если 
вода загрязнена выделениями 
больных птиц и животных.

Для мытья посуды, овощей и 
фруктов надо использовать только 
водопроводную или кипяченую воду.

В случаях, если кто-то из чле-
нов вашей семьи заболел, поя-
вились внезапно боли в животе,  
тошнота, рвота, понос, повысилась 
температура до 37,5-38 градусов, 
а иногда до 39-40 градусов, необ-
ходимо немедленно вызвать врача, 
т.к. салмонеллез может протекать и 
в более тяжелой форме, когда по-
являются сильные режущие боли в 
животе, мучительная тошнота, неу-
кротимая рвота, обильный водяни-
стый, зловонный стул до 10-20 раз 
в сутки и т.д. 

Сальмонеллез является ковар-
ным заболеванием, т.к, сальмонел-
лы в течение длительного времени 
могут сохранять жизнеспособность 
в организме недолеченого боль-
ного, вызвать холецистит и, кроме 
того, этот человек может стать раз-
носчиком сальмонеллеза.

                                                            
    Т.АСКЕРОВА, 

ведущий специалист 
Меркенского районного   

управления по зПП. 

Борьба с коррупцией в Казах-
стане, как и в других государствах, 
ведется регулярно. Нужно отме-
тить, что за 25 лет Независимости 
в Казахстане  было несколько гром-
ких дел, разоблачений и скандалов 
коррупционного  характера. «Геро-
ями» этих скандалов были доволь-
но высокопоставленные чиновники, 
в свое время за свои проступки, 
подвергшиеся разным санкциям – 
выговорам, снятию с должности и 
даже возбуждению уголовных дел.

БОРЬБА  С  КОРРУПЦИЕЙ
Казахстан – первое государство среди стран содружества, 

которое приняло закон «О борьбе с коррупцией» и добивается 
его строгого выполнения.

Коррупция – это уже не просто 
«традиционное» преступление, а 
угроза национальной безопасности 
республики.

Прежде всего, очевидно, что 
борьба с коррупцией является 
определенным инструментом госу-
дарственной политики и осущест-
вляется исключительно в интересах 
действующей власти.

В настоящее время борьба 
с коррупцией взята под жесткий 
контроль. В свою очередь, органы 

противопожарной службы пропа-
гандируют Закон РК «О борьбе с 
коррупцией», а также регулярно ве-
дется правовая пропаганда и разъ-
яснения в целях предотвращения 
коррупции.

Уважаемые граждане и пред-
приниматели Меркенского райо-
на! В целях защиты ваших прав и 
интересов со стороны работников 
противопожарной службы, можете 
позвонить в отдел ЧС Меркенского 
района, телефон доверия: 4-07-85.

ОТДЕЛ  чС  
МЕРКЕНСКОГО  РАЙОНА

Күн тәртібінде кәсіпорындар 
мен ұйымдардағы төленбеген 
жалақы қарыздарының жағдайы 
мен облыс кәсіпорындары 
мекемелерінің ұжымдық 
шарттармен  қамтылуының жай-
күйі туралы және де ұжымдық 
шарт бойынша жұмыскерлердің 
әлеуметтік-еңбек құқықтарын 
қорғау туралы мәселелер қаралды.

Облыс әкімдігінің еңбек 
инспекциясы басқармасының 
басшысы С.Айдапкелов атқарылған 
жұмыстардың нәтижесінде, облыс 
еңбек  ұжымдарында еңбек 
қатынастарын реттеу мақсатында 
Қазақстан Республикасының Еңбек 
Кодексі 156-158 баптарына сәйкес 
биылғы жылдың  өткен алты айында 
6391 әрекет етіп тұрған заңды 
тұлғаларда 1373  ұжымдық шарттар 
қабылданып, облыста өндірістік 
процесті, еңбек құқығын қамтамасыз 

үшжаҚты  комиссия  
отырысы  өтті

Жақында әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және 
еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі облыстық үшжақты 
комиссияның кезекті отырысы өтті.

ету және жұмыскерлерді жұмысқа 
орналастыруды тұрақтандыру 
мақсатында әкімдік, жұмыс беруші 
және кәсіподақтар арасында 
60453 жұмысшыларды қамтитын 
2380 еңбек ұжымдарында 
меморандумдарға қол 
қойылғандығын баяндады.

Дегенмен, еңбек ұжымдарында 
ұжымдық шарттардың қабылдануы 
еңбек қатынастарының басты 
құралы екендігін ескерсек, 
жоғарыда көрсетілген 21,1 
пайыздық көрсеткіштің  төмен 
екендігін атап өтті.

Қазақстан Республикасының 
Еңбек Кодексінің 147 бабына 
сәйкес мемлекет атынан тиісті 
атқарушы органдар,  жұмыскерлер  
мен  жұмыс берушілер атынан 
белгіленген тәртіппен уәкілеттік 
берілген олардың өкілдері 
әлеуметтік әріптестік тараптары 

болып табылады және осының 
негізінде өңірлік деңгейде құрылған 
әлеуметтік  әріптестік комиссиялар  
«ҚР жергілікті мемлекетті басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» 
Заңының 31 бабының 1 тармағы 
27) тармақшасына сәйкес, 
әлеуметтік шиеленіске және 
еңбек жанжалдарының туындау 
тәуекелдеріне мониторинг жүргізе 
отырып, жұмыскерлердің еңбек 
саласындағы құқықтарының 
кепілдіктерін қамтамасыз етуге, 
оларды әлеументтік жағынан 
қорғауды жүзеге асыруға 
жәрдемдесуге міндетті екендігін 
атап өтті.

Отырыстың нәтижесінде 
комиссия төрағасы Т.Жанке 
аудандық  үшжақты комиссия 
төрағаларына ұжымдық шарттың 
жасалуы бойынша жұмыстарды 
күшейтуді тапсырды.

С.АЙДАПКЕЛОВ, 
басқарма басшысы, бас 

мемлекеттік еңбек инспекторы



оказывает широкий спектр медицинских услуг по санатор-
но-курортному оздоровлению и лечению заболеваний: 

– костно-мышечной системы; гинекологических; 
нервной системы; органов пищеварения; мочеполовой 
системы в период ремиссии; заболевания обмена ве-
ществ и эндокринной системы; органов дыхания.

В нашем санатории применяются уникальные методики и 
современные методы лечения: иглотерапия, гирудотерапия, 
физиотерапия, подводное вытяжение, спелеотерапия, стоунте-
рапия, грязелечение, парафинолечение, ручной и электромас-
саж, лечебные ванны и души, лечебная физкультура, фитобоч-
ка и др.

Подробнее можно узнать по тел.: +7(72632) 43404; 43400.
E-mail: san  akniet@mail.ru
Официальный сайт: www.akniet-san.kz
Ждем вас по адресу: Жамбылская обл., Меркенский 

р-н, с. Ойтал, ул. чистый пруд, 20.

ТОО  «САНАТОРИЙ  «АҚ  НИЕТ» 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВА

ЕСКЕ  АЛУ

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

Ìåíøiê èåñi: 
       

"Ìåðêi òûíûñû"-
Бàñïàñû" 

жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

 Директор – 
   Бàñ  рåäàêòîð  

   Әтіркүл ИСАЕВА

Индекс: 080500,
  Æàìáûë îáëысы, 

Мåðêі ауданы, 
Ә.Ыñìàйыëîâ көшесі,  

¹349. 

      ТАРАЛЫМЫ:  255  0 дана

Ãàçåò  àðàëàñ – қàçàқ  æәíå  îðûñ   
òiëäåðiíäå   àïòàñûíà  2 ðåò – ñәрñåíái,  

жұма  êүíäåði  øûғàäû.  Ðåäàêöèÿ 
àâòîðëàðäûң êөçқàðàñû šүøií өçiíå 

æàóàïêåðøiëiê æүêòåìåéäi.
Ãàçåò  ЖК  ЖТО  «Али зА»  

баспа орталығында áàñûëғàí.
Мекен-жайы: Тараз қаласы,

 Төле би көшесі №36                              

Òåëефондар: Бас 
ðåäàêòîð – 

4-07-33  (факс.), 
бөлімдер – 4-07-35; 

4-07-58;  
есепші – 4-07-34  

vestnik-merke@mail.ru

Қаçàқñòàí  Ðåñïóáëèêàñû 
инвестициялар және даму министрлігі

Байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитеті

Мерзімді баспасөз басылымын және 
ақпараттық агенттікті есепке 

қою туралы  КУӘЛІК
№14047-Г Астана қаласы, 24.12.2013 жыл. 

КЕзЕКШІЛЕР: Ә.Нұралиев, О.Мазур

  Ақ тілек

Алматы трассасының 
бойынан жер сатып аламын. 
Тел.: 87755103009.

ЖЕР  САТЫП  АЛАМЫН

Открылось наследство после смерти Джурымбаевой Риякуль, умершей 
18 января 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформле-
ния наследственных прав в течение одного месяца после опубликования к 
нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Карибаева Куанышбая, умершего 
23 марта 2015 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформле-
ния наследственных прав в течение одного месяца после опубликования к 
нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Аширбекова Эркинбека, умершего 
10 марта  2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформ-
ления наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия на-
следства к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Райымжанова Енсебета, умершего 
13 июля 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформле-
ния наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия на-
следства к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Галушкина Владимира Николае-
вича, умершего 9 мая 2016 года. Наследников просим обратиться по во-
просу оформления наследственных прав в течение шести месяцев со дня 
открытия наследства к нотариусу М.Байдаулетову по адресу: с. Мерке, ул. 
Исмаилова, 224.

Открылось наследство после смерти Саидова Исмаила, умершего 27 
января 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформления 
наследственных прав в течение одного месяца после опубликования к нота-
риусу Э.Омаровой по адресу: с. Мерке, ул. Мусабекова, 1.

Открылось наследство после смерти Соколинского Петра Кузмича, 
умершего 1 июля 2013 года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение одного месяца после опублико-
вания к нотариусу М.Байдаулетову по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 224.

Ақарал ауылдық округі әкімінің аппаратында халыққа 
қызмет көрсету стандарты бойынша «Мектепке дейінгі балалар 
ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі жастағы 7 жасқа 
толмаған балаларды кезекке қою» ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің 2015 жылғы 7 сәуірдегі №172 бұйрығы негізінде 
жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы 
№518-ІV «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» 
Кодексінің кейбір баптарына Қазақстан Республикасының 
09.04.2016 жылдың №501-V Заңымен өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді.

Осыған байланысты, Кодекстің 189-бабының талабы 
бойынша, тууы туралы өтініш беру мерзімі екі айдан 3 жұмыс 
күніне қысқарған және өлі туған баланы, босанған кезден 
бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей медициналық ұйымның 
жауапты лауазымды адамы өтінішті беруі қажет.

Ж.НАРЫМБАЕВА, 
Ақарал ауылдық округінің бас маманы. 

Ақарал ауылдық округі бойынша 
халыққа көрсетілетін мемлекеттік 

қызмет көрсету стандарттары

Балалар орталығына офис менеджері және 
мұғалім қажет. 87472377773.

ЖҰМЫСҚА  ШАҚЫРАМЫз

ПРОДАюТСЯ
ТРАКТОР «Беларусь», после капитального ремонта, в отличном состо-
янии. ПРЕСС (тюковой), производство «Россия», 2014 год.

Цена договорная. Обращаться по тел.: 87011802552; 
87076903896; 87016323475.

Меркі ауылының тұрғыны, отбасымыздың 
асқар таудай тірегі, сүйікті бауыр, ардақты әкеміз 
Жайылов Анарбек Шалабайұлын 27 шілдеде 
60 жасқа толған туған күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз.

Осындай мерейлі, қуанышты күні 
шаңырағымыздың шаттығы, сүйенішіміз, тірегіміз 
асыл әкемізге зор денсаулық, ұзақ  ғұмыр,  
көтеріңкі көңіл-күй тілейміз.

Жүрегімізден жарып шыққан бар ізгі 

Құттықтаймыз!

тілектеріміз өмірдегі ең қымбатты да ардақты әке, жанашыр бауыр тек қана өзіңізге 
арналады. Бізді тәрбиелеп өсіріп, осы күнге жеткізгеніңіз үшін алдыңызда мәңгі 
қарыздармыз. Мейірімнен жаралған кең жүрегіңізден, қызуы тұла бойымызды 
жылытқан ыстық ықыласыңыздан, еркелеткен жылы сөздеріңізден артық біз үшін 
ештеңе жоқ. Жүзіңізден шуақ кетпей, ортамызда күліп-ойнап, шаттыққа кенеліп, 
бақытқа бөленіп жүре беріңіз. Балаларыңыз бен немерелеріңіздің тек қана 
қызығын көріңіз. Жасыңызға жас қосылсын. 

Өткен күннің артта қалып елесі, 
Тіршіліктің жылжи берер кемесі. 
Басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған, 
Алпыс жастың құтты болсын белесі.

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

Ізгі ниетпен: жұбайы – Сәуле, қарындасы – Эльмира, ұлы – Аянбек, 
күйеу балалары-қыздары – Нұрхат-Гүлжан, Нұржан-Баян, Ержан-Ұлжан, 

немерелері – Ербол, Гүлім, Ернұр, Бекжан, Асыл, Нұрислам, 
Нұрмұхамед, Нұрдәулет, Әбілхайыр.

Жұмыс жағдайы 
төмендегідей:

– әр шопан бригадасына (2-3 
адам) 700-750 бас еркек тоқты 
бекітіліп беріледі;

– мал құм өңірінде, әр 
су көзінің басында 3 отардан 
орналасады;

– су көзінің негізі, суды 
көтеретін және шопандардың 
тұрмыстық мұқтаждарын 
қамтамасыз ететін модульдік, 
гибридтік электростанциялармен 
жабдықталған ұңғылы құдықтар;

– еңбекақы айына әр басқа 
150 теңгеден бекітіледі;

– шопандардың тұрғын 
үйлері жылы, іші жиһаздармен 
(шкаф, стол, жататын төсек т.б) 
жабдықталған контейнерлік 
блоктардан тұрады;

– контейнерлік блоктарда, 
шопандарға арналған үш 
тұрғын үйлерден бөлек, шопан 
көмекшілеріне арналған 
жатақхана және душ, кол 
жуғыш, кіржуғыш машинамен 
қамтамасыз етілген бөлмелер 
қарастырылған;

– контейнерлік блоктар, 
телевизорлар мен «Отау» 
серіктестік антенасымен 
қамтамасыз етіледі;

– контейнерлік блоктар 
орталық жылу жүйесімен 
жылытылады;

– Шопандарды тұрақтандыру 
үшін төмендегі жеңілдіктер 
қарастырылады:

– 50 бас ұрғашы тоқты 
немесе 30 бас ұрғашы тоқты мен 
1 бас сиыр сатып алуға өсімсіз 
қарыз беріледі;

– қарыз сомасы 3 жыл ішінде 
тапқан еңбекақының бір бөлігін 
ұстап  қалу арқылы қайтарылады;

Құм өңірінде, қазан-сәуір 
айларында, 14000 бас еркек 
тоқты ұстау қарастырылған. 
Олардың ересек, қоңдылығы 
жоғарылары ай сайын жинап 
алынып, орталықтағы қой 
бордақылау орталығына, 
қорытынды бордақылауға 
өткізіліп тұрады.

Мал жоқ кезде, мамыр-
қыркүйек айларында, шопандар 
сол жерде жекеше малдарды 
бағып отыра береді. Ол кезде бас 
шопанға заңнамада  бекітілген 
деңгейде минималды еңбекақы 
төленіп тұрады.
Мекен-жайы: Меркі ауданы, 

Ақермен ауылы, Төле би 
көшесі №31 үй. Телефондар: 
87756652983, 87026609660, 

8(72632) 2-64-00, 
8(72632) 2-64-48.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Меркі» асыл тұқымды 

зауыты» АҚ 
мал шаруашылығымен 
айналысқысы келетін 
азаматтарды шопан 

ретінде жұмысқа 
шақырады

на равноценную квартиру 
в г. Астане или Алматы новый 
кирпичный дом в с. Интернаци-
ональном, со всеми удобствами, 
из 7 комнат, общей площадью 
200 кв.м., расположенный на 
участке 0,49 га. Имеются вре-
мянка, баня, гараж на 2 машины, 
плодоносящий сад. По периме-
тру участка высокий забор. 

Обращаться по тел.: 
87014042237; 87017000635.

ПРОДАМ 
или 

ОБМЕНЯю

Меркі ауылы, Ысмайылов көшесінің бойындағы жер асты 
өткелдері жеке кәсіпкерлерге жалға берілетіні туралы хабарлаймыз. 
Жұмыс жүргізуге ниет білдірген кәсіпкерлерді Меркі ауылдық округі 
әкімінің аппараты КММ-не қайырылуларын сұранамыз. Байланыс 
тел.: 2-14-71; 2-11-42.

Е.ҚОСУАҚОВ, 
Меркі ауылдық округінің әкімі.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Жамбыл ауылының тұрғыны болған 
ардақты анамыз Молдасанқызы Қантай 
Нұрманбет келінінің жасы 85-ке қараған 
шағында дүниеден озғанына да, міне, 40 күн 
болып қалыпты.

Өмірінің 67 жылын Дүтбай әкеміздің 
шаңырағында өткізген, аяулы жар, алтын 
алқалы Батыр Ана, немере-шөберелерінің 
қамқор әжесі, отбасы мен әулетінің  ғана 
емес, бүкіл елінің тілеуін тілеген қадірлі 
анамызды сағына еске аламыз.

Асылдың сынығы, ардақты Қантай апамыз 
бүкіл саналы ғұмырында ағайын-туыстың 
ұйытқысы, бүтіндей Нұрманбет әулетінің ақылшысы,  әрі қамқоршысы бола 
білді. Ұрпақ тәрбиесіне, ата салтына, әдет-ғұрыпына адал еді. Қашанда 
ол кісінің орны төрден, жоғарыдан болды. Сондықтан да болар халқының 
қамын ойлаған Нұрманбет бай атасы салғызған қасиетті сағана – кесенеден 
орын тиіп, топырағы бұйырды.

Адалдықты мақсат тұтып өмірде,
Өзің едің ақылшымыз, панамыз.
Мына өмірге бір келетін мың жылда,
Сіздей жанды енді қайдан табамыз?

Орны бөлек ерекше жан едіңіз,
Тәрбиеңді үлгі тұтар боламыз.
Ұл-қыздарың, немерелер, ұрпағың –
Зор құрметпен әркез еске аламыз.

Артыңда қалған ұрпағыңның тілегі біреу, ол – алдың пейіш, артың кеніш, 
жаның жәннатта болсын, аяулы АНА!

Еске алушылар: ұлдары мен келіндері, қыздары мен күйеу 
балалары  және немерелері мен шөберелері.

Меркі ауылының тұрғыны, сүйікті 
құдамыз Боранқұлов Сәрсенбай 
Әділбайұлын 8 тамыз күні адам өмірінің 
айтулы белесі – асқаралы 60 жасқа 
толған мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймыз. 

Қымбатты Сәке! Осындай мерейлі 
күні Сізге мықты денсаулық, қажымас 
қайрат, ұзақ та баянды ғұмыр тілейміз. 
Тәлім-тәрбие беріп, әлпештеп өсірген ұл-

қыздарыңыздың, немерелеріңіздің тек қана қызығын көріңіз. Шөбере 
сүйіңіз. Сіз өмірден тоқығаны мол, кемел ойлы, жаны жайсаң, пейілі 
кең, адамгершілік қасиеті мол, көпшілікке сыйлы, жомарт жансыз. 
Көпшіліктің ыстық ықыласы мен ризашылығына бөленіп, абыройыңыз 
асқақтай берсін. Атқарып жүрген игілікті істерде қанатыңыз талмай, 
қажыр-қайратыңыз қашанда арта берсін. Шығар шыңдарыңыз әрқашанда 
биік,  өміріңіз қуатты, көңіліңіз шуақты, көрер қуаныштарыңыз молынан 
болсын. Жасыңызға жас қосылсын.

Құтты болсын 60-қа келген 
                              жасыңыз,
Жақсылық пен қуаныштан
                              тасыңыз!
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Әлі талай асулардан асыңыз!

Деніңіз сау, аман болып басыңыз,
Тек жоғары домаласын тасыңыз.
Ел-жұртыңның ортасында 
                                аман-сау,
Күліп-ойнап, 100-ге келсін 
                                жасыңыз.

Открылось наследство после смерти Иванова Николая Федоро-
вича, умершего 2 апреля 2016 года. Наследников просим обратить-
ся по вопросу оформления наследственных прав в течение шести 
месяцев со дня открытия наследства к нотариусу Б.Абишеву по 
адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

*   *   *

*   *   *
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