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Елбасы Жолдауын насихаттаєан
 АЌПАРАТТЫЌ -НАСИХАТ  ПОЙЫЗЫ  ЖОЛЄА  ШЫЌТЫАЌПАРАТТЫЌ -НАСИХАТ  ПОЙЫЗЫ  ЖОЛЄА  ШЫЌТЫ

Құрметтi оқырмандар!БАСЫЛЫМ - 2 0 1 6
«Ауыл жаѕалыєы»-ауданымыздыѕ саяси-экономикалыќ, əлеуметтік-мəдени «Ауыл жаѕалыєы»-ауданымыздыѕ саяси-экономикалыќ, əлеуметтік-мəдени 
ґміріндегі жаѕалыќтарды,   ана тілімізді, мəдениетіміз бен ґнерімізді кеѕінен ґміріндегі жаѕалыќтарды,   ана тілімізді, мəдениетіміз бен ґнерімізді кеѕінен 
насихаттайтын, туєан жердіѕ мəртебесін биіктеткен ел азаматтарыныѕ ґнегелі насихаттайтын, туєан жердіѕ мəртебесін биіктеткен ел азаматтарыныѕ ґнегелі 
істерін ўлыќтайтын, тəуелсіз еліміздіѕ, ауыл-аймаєымыздыѕ ќол жеткен табы-істерін ўлыќтайтын, тəуелсіз еліміздіѕ, ауыл-аймаєымыздыѕ ќол жеткен табы-
стары мен алєан асуларынан жан-жаќты маєлўмат беретін басылым. Басылымєа стары мен алєан асуларынан жан-жаќты маєлўмат беретін басылым. Басылымєа 

2016 жылдыѕ бірінші жартыжылдыєына  жазылу жїргізіліп жатыр.    2016 жылдыѕ бірінші жартыжылдыєына  жазылу жїргізіліп жатыр.    
Газетке жазылу баєасы: Газетке жазылу баєасы: 

Жеке (тўлєалар) жазылушылар їшін: бір жылєа – 2698 теѕге 56 тиын; Жеке (тўлєалар) жазылушылар їшін: бір жылєа – 2698 теѕге 56 тиын; 
алты айєа – 1349 теѕге  28 тиын. алты айєа – 1349 теѕге  28 тиын. 

Мекеме, ўйымдар (заѕды тўлєалар) їшін:  бір жылєа – 3098 теѕге 52 тиын; Мекеме, ўйымдар (заѕды тўлєалар) їшін:  бір жылєа – 3098 теѕге 52 тиын; 
алты айєа – 1549 теѕге 26 тиын.  алты айєа – 1549 теѕге 26 тиын.  

Газеттіѕ индексі: 65000Газеттіѕ индексі: 65000

ҮСТІМІЗДЕГІ  ЖЫЛДЫҢ 7-І МЕН 11-ШІ ЖЕЛТОҚСАНЫ 
АРАЛЫҒЫНДА  ҚАЗА ҚС ТАН  РЕСП УБЛИ КАСЫНЫҢ 
ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ “ҚАЗАҚСТАН 
ЖАҢА  ЖАҺАНДЫҚ НАҚТЫ АХУАЛДА: ӨСІМ, РЕФОРМАЛАР, 
Д АМ У ”  А Т ТЫ  ҚА З А Қ С Т А Н  Х А Л ҚЫН А  А Р Н А Ғ А Н 
ЖОЛДАУЫНЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫН ТҮСІНДІРУ БОЙЫНША 
ТАРАЗ ҚАЛАСЫНЫҢ ТЕМІР ЖОЛ ВОКЗАЛЫНАН ШЫҚҚАН 
АҚПАРАТТЫҚ ПОЙЫЗ  ЖАМБЫЛ-Б. МОМЫШҰЛЫ БАҒЫТЫ 
ЖӘНЕ  ЖАМБЫЛ -ШУ ,  ЖАМБЫЛ  -МЫҢАРАЛ  ЖӘНЕ 
ЖАМБЫЛ-ОТАР  БОЙЫНША  ЕКІ  БАҒЫТТА  АТТАНҒАН 
БОЛАТЫН.
ІІ БАҒЫТ БОЙЫНША  ШЫҚҚАН  АҚПАРАТТЫҚ ПОЙЫЗ 

7 ЖЕЛТОҚСАН  КҮНІ АЛДЫМЕН ҮШБҰЛАҚ, ОДАН СОҢ 
АҚШОЛАҚ  СТАНСАСЫНДА  БОЛЫП ,  ТҰРҒЫНДАРМЕН 
КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ.

Станция  маңында тұратын   ауыл тұрғындары 
мен теміржолшылар алдында “Өсім, Реформалар, 
Даму” атты  ақпараттық пойызының  жетекшісі, 
облыстық ішкі саясат басқармасы, талдау және 
мониторинг бөлімінің бас маманы А. Құрманов 
сөз сөйлеп, облыс әкімінің тапсырмасына  сәйкес 
жасақталған ақпараттық пойыз құрамында “Нұр Отан” партиясы облыстық филиалының басшылары мен өкілдері, жастар, зиялы қауым 
өкілдері, ардагерлер мен үкіметтік емес ұйымдардың жетекшілері, дәрігерлер, мәдениет саласының өнерпаздары, бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері бар екендігін айтып,  үгіт құрамының мүшелерімен таныстырды. 
Алғашқы  сөзді  алған  облыстық  ардагерлер   кеңесі  төрағасының  орынбасары  Х.  Бейсеев  Елбасы   Жолдауының  негізгі   бағыттарына 

тоқталды.                                                                                                                                                                      (Жалғасы 3-бетте).

Ќўрметті Саяси кеѕес мїшелері!
Ќўрметті əріптестер!
«Hўp Отан» партиясыныѕ «Ќазаќстан. 

2017 маќсаттары .  Ўлттыќ  ic-ќимыл 
жоспары» Сайлауалды тўєырнамасы - 
партия тґраєасы Нўрсўлтан Əбішўлы 
Назарбаевтыѕ басшылыєымен еліміздіѕ 
негізгі даму баєыттары айќындалєан саяси 
ќўжат жəне  партияныѕ ел алдына ќойєан 
биік межесі.
Сайлауалды  Тўєырнаманы  і ске 

асыру бойынша партияныѕ облыстыќ 
филиалы 2012 жылы аймаќтыќ жоспар 
ќабылданєанын  білесіздер .  Аталєан 
жоспар партияныѕ облыстыќ филиалы 
Саяси кеѕесі Бюросы мен партияныѕ 
облыстыќ мəслихатындаєы фракциясында 
талќыланып, атќарушы органдарєа ќатысты 
тиісті шешімдер ќабылданып отырды.
Облыста  партияныѕ  Сайлауалды 

Тўєырнамасын іске асыру жґніндегі 
аймаќтыќ 12 сарапшы топ, халыќпен 
жўмыс  жїргізуге  баєытталєан  тїрлі 
саланы ќамтитын 13 партиялыќ жоба 
жўмыс жасауда.
Партия Тўєырнамасыныѕ жергілікті 

жерлерде уаќтылы əрі сапалы орындалуына 
баќылау бойынша олардыѕ тарапынан  91 
ўсыныс берілді. Сонымен ќатар, Ќазаќстан 
Республикасы Парламенті Мəжілісініѕ 
депутаттарыныѕ  ќатысуымен  онлайн 
режимде 18 рет сарапшы топ отырысы 
ґткізіліп, ґзекті мəселелер бойынша пікір 
алмасулар болды.
Аталєан  кезеѕде  «Жўмыспен  ќамту 

жəне тўрєындар табысы», «Мемлекеттік 

басќару жїйесі», «Əйелдерді ќолдау», 
«Білім жəне єылым», «Жастарды ќолдау», 
«Шаєын жəне орта кəсіпкерлікті ќолдау», 
«Ўлт денсаулыєы» баєытындаєы сарапшы 
топтарыныѕ белсенділік танытќанын айта 
кету керек. Оларєа тїскен наќты ўсыныстар 
тиісті мемлекеттік жəне де басќа ќўзырлы 
органдарєа жіберіліп, шешімдерін тауып 
отырды.
П а р т и я н ы ѕ  С а й л а у а л д ы 

Тўєырнамасында ќамтылєан 12 баєыт 
бойынша 192 маќсатты индикатор мен 
77 нəтиже  енгізілген .  Сол  маќсатты 
индикаторлардыѕ 173 орындалып отыр. 
Аймаќтыќ  жоспар  ќабылданєалы 

бер і  мер з імде 
ж о с п а р д ы ѕ 
н е г і з г і 
т а рмаќ т а рына 
ќ а т ы с т ы 
индикаторлыќ 
кґрс етк іштер і 
9 0  п а й ы з є а 
орындалды.
Е л б а с ы 

т апсырмасына  
с ə й к е с , 
с а й л а у а л д ы 
Т ў є ы р н а м а д а 
б е л г і л е н г е н 
Т е х н и к а л ы ќ 
жəне кəсіби білім 
беру кадрларын 
д а й ы н д а у д ы 
дамыту бойынша 
ж ў м ы с т а р 

жалєастырылуда. 
2011 жылы  Кəсіптік  – техникалыќ 

кадрлар даярлау жґнінде ґѕірлік Кеѕес 
ќўрылєан . Осы Кеѕестіѕ  ќолдауымен 
техникалыќ жəне кəсіптік білімді дамыту 
маќсатында облыста жїйелі жўмыстар  
атќарылуда.

2014 жылы 4 колледж “Дїниежїзілік 
даму” банкініѕ  грантына  ие  болды , 
Республикалыќ бюджет есебінен Тараз 
ќаласыныѕ «Арай» алќабында 600 орындыќ 
колледж пайдалануєа берілді.
Аєымдаєы  жылдан  бастап ,  Жамбыл 

политехникалыќ  колледжі  дуальды 
оќытудыѕ эксперименттік алаѕы болып 

бекіт ілді .  2015-2016 оќу  жылында 
27 колледжге  26 мамандыќ  бойынша 
оќытудыѕ дуальды жїйесі енгізіліп, оєан 
1464 оќушы ќамтылды. 
Ґткен оќу жылында дуальды оќытуєа 

облыстаєы  116 кəсіпорын  тартылса , 
биыл олардыѕ саны 132-ге жетті. Ґѕірдіѕ 
ќажеттілігіне сай, биылєы оќу жылында 
колледждерде  жаѕадан  10 мамандыќ 
ашылып ,  мамандар  дайындауєа  3740 
мемлекеттік білім беру тапсырысы берілді. 
Оныѕ 33% техникалыќ мамандыќтарєа 
бґлінді.
Ґткен жылдан бері Білім жəне єылым 

министрлігі, “Бґбек” ќайырымдылыќ ќоры 
жəне “Ќазаќстан Халык Банкі” арасында 
жасалєан Меморандумєа сəйкес жəне 
«Нўр Отан» партиясы Жамбыл облыстыќ 
филиалыныѕ ќолдауымен демеушілер 
арќылы  облыста  ќорєаншылыќ  пен 
ќамќоршылыќтаєы 347 жетім балаларєа 
мемлекеттік білім беру жинаќтау жїйесі 
бойынша білім салымдары ашылды.
Облыста  223 білім  беру  ўйымында 

(45,2%) Ќамќоршылыќ кеѕестері жўмыс 
і стеуде .  Болашаќта  жоєары  білімді 
ќазаќстандыќтар тек мыќты денсаулыєы 
мен сапалы ґмір сїру жаєдайы болєанда єана 
ґз Отанына пайда келтіре алады. Аймаќтыќ 
тўєырнаманыѕ «Ўлт денсаулыєы – ел ќуаты» 
тармаєы бойынша тегін медициналыќ 
кґмектіѕ кепілді кґлемі биыл 2012 жылмен 
салыстырєанда 50%-єа артып, 30 млрд.
теѕгені ќўрады. 

(Жалєасы 2-бетте).

АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТ АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТ 
ДЕПУТАТТАРЫНЫЅ НАЗАРЫНА!ДЕПУТАТТАРЫНЫЅ НАЗАРЫНА!
Бесінші сайланєан Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 

кезектен тыс XXXXVI сессиясы 2015 жылєы 11 желтоќсан 
кїні саєат 10.00-де мəжіліс залында кїні саєат 10.00-де мəжіліс залында мынадай кїн 
тəртібімен ґтеді:тəртібімен ґтеді:

1. “2015 - 2017 жылдарєа арналєан аудандыќ бюджет 
туралы” Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2014 жылєы 
24 желтоќсандаєы №36 - 3 шешіміне ґзгерістер енгізу 
туралы.туралы.

2. “Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті азаматы” атаєын беру 
туралы.туралы.

Аудандыќ мəслихат аппараты.Аудандыќ мəслихат аппараты.

ОБЛЫС ӘКІМІ К. Н. КӨКІРЕКБАЕВТЫҢ «HҰP ОТАН» ПАРТИЯСЫ «ҚАЗАҚСТАН. 2017 МАҚСАТТАРЫ. ҰЛТТЫҚ IC-ҚИМЫЛ ЖОСПАРЫ» ОБЛЫС ӘКІМІ К. Н. КӨКІРЕКБАЕВТЫҢ «HҰP ОТАН» ПАРТИЯСЫ «ҚАЗАҚСТАН. 2017 МАҚСАТТАРЫ. ҰЛТТЫҚ IC-ҚИМЫЛ ЖОСПАРЫ» 
САЙЛАУАЛДЫ ТҰҒЫРНАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ АЙМАҚТЫҚ ЖОСПАРДЫҢ ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІСАЙЛАУАЛДЫ ТҰҒЫРНАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ АЙМАҚТЫҚ ЖОСПАРДЫҢ ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

ӨҢIÐÄÅ ÀÒҚÀÐÛËҒÀÍ ØÀÐÓÀ ÊӨÏӨҢIÐÄÅ ÀÒҚÀÐÛËҒÀÍ ØÀÐÓÀ ÊӨÏ



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2 9  желтоқсан  2015 жыл

(Соѕы. Басы 1-бетте).

Бірыѕєай ўлттыќ денсаулыќ саќтау жїйесін 
жетілдіру жўмыстары ґз жалєасын табуда. 
Тəуліктік тґсек ќорын жыл сайын 5% ќысќарту 

бойынша облыста соѕєы їш жылда 997 тґсек 
ќысќартылды. (биылєы жылы 5757-ден 282 
тґсек). 2012-2015 жылдары 876 тґсек ќоры 
оѕтайландырылды. (2015 ж., 9 ай – 143 тґсек орын 
ќайта бейінделді).
Жыл сайын тўраќты мекемелерде ем алєандар 

саны тґмендеп (2015ж.9 айда - 122076 адам 
емделді), кїндізгі стационарларда емделгендер 
саны ўлєаюда. (2015 ж. 9 айда -  50110 адам 
емделді).
Денсаулыќ саќтау саласындаєы маѕызды 

мəселеніѕ бірі – халыќты тегін дəрілік заттармен 
ќамтамасыз ету. Амбулаториялыќ деѕгейде 
жеѕілдетілген жəне тегін дəрілік заттарєа 
бґлінетін ќаржы кґлемі жыл сайын артуда. Биыл 
бўл маќсатќа 1,8 млрд.теѕге бґлініп, 2012 жылмен 
салыстырєанда 28,5%-єа артты (2012 жылы -1,4 
млрд.тг.).    
Сайлауалды Тўєырнамада 2017 жылєа ќарай 

ана ґлімін – 5%-єа, бала ґлімін – 19%-єа азайту 
кґзделген.Облыста ана ґлімініѕ кґрсеткіші 
тўраќты тґмендетуге ќол жеткізілді. Мəселен, 
2009 жылы ана ґлімі 40,0 болса (ЌР - 36,8), 2014 
жылы 18,1-ді ќўрады (ЌР – 11,7). Ал, биылєы 
жылдыѕ 10 айында  4,5-ке тїсіп отыр (ЌР – 11,0). 
Бала тууєа жəрдемдесу жəне балалар ўйымдарын 
жараќтандыру деѕгейі аєымдаєы жылы 77% 
ќўрап, 2012 жылмен салыстырєанда 25%-єа  
ґсті (52,2%). Сондай-аќ, 2012-2015 жылдары 
кемінде 81 денсаулыќ саќтау нысанын салу  
жоспарланєан. 
Республикалыќ жəне жергілікті бюджет есебінен 

61 денсаулыќ саќтау нысаны ел игілігіне берілді.
Биыл, жобадан тыс, республикалыќ жəне 

облыстыќ бюджет есебінен Тараз ќаласындаєы 
300 тґсектік ќалалыќ кґпсалалы аурухана, Ќаратау 
ќаласындаєы, Меркі ауылындаєы 250 келушіге 
арналєан аудандыќ орталыќ емханалар, Байзаќ 
ауданындаєы 60 тґсектік туберкулезге ќарсы 
ауруханасы ќўрылыстары жїргізілуде.
Əрине, дені сау ўлт ќалыптастыру їшін дене 

тəрбиесі мен спорттыѕ їлесі зор екендігі 
сґзсіз. 
Бїгінгі таѕда облыста 2013 спорт нысаны жўмыс 

істеуде (1 спорт сарайы, 13 спорт кешені, 19 
стадион, 665 футбол алаѕы, 548 спорт залы, 662 
спорт алаѕшалары жəне 105 басќа да нысандар). 
Оныѕ ішінде 440-ы тўрєындардыѕ спортпен 

жїйелі тїрде шўєылдануына мїмкіншілік 
жасауда.  
Тўрєындардыѕ 22 пайызыныѕ дене тəрбиесімен 

жəне спортпен жаппай шўєылдануын ќамтамасыз 
ету маќсатымыз бїгінгі кїнніѕ ґзінде 24,9  
пайызєа жеткізіліп отыр. Ал, жасґспірімдердіѕ 
дене тəрбиесімен жəне спортпен шўєылдануы 
жоспарланєан 13 пайыздан биылєы жылдыѕ 10 
айында 29 пайызєа дейін жетіп отыр.

 «Hўp Отан»  партиясыныѕ  Ўлттыќ ic-ќимыл 
Жоспарында ґнеркəсіп саласыныѕ дамуына 
ерекеше кґѕіл бґлініп отыр. Тўєырнамада 
облыс аумаєындаєы ґѕдеу ґнеркəсібіндегі еѕбек 
ґнімділігін ўлєайту кґзделген. 
Аєымдаєы əлемдік кїрделі экономикалыќ 

ахуалдыѕ ќалыптасуына ќарамастан, барша 
жамбылдыќтардыѕ жўмыла жўмыс істеуініѕ 
арќасында облыс экономикасы бірќалыпты дамып 
келеді.
Бўл еѕ алдымен  «Їдемелі индустриялды 

– инновациялыќ даму» Баєдарламасыныѕ 
жїзеге асуымен тыєыз байланысты болып отыр. 
Баєдарламаныѕ бірінші бесжылдыєында жїзеге  
асырылєан 33 инвестициялыќ жобасыныѕ 30-ы 
ґѕдеу ґнеркəсібіне тиесілі.

2015 жылдыѕ ќаѕтар-ќазаны аралыєында ґѕдеу 
ґнеркəсібінде шыєарылєан ґнім кґлемі 152 млрд. 
теѕгені ќўрады. Бўл дегеніміз - жалпы ґндірілген 
ґндірістік ґнім кґлемініѕ  70%-ы. 
Еѕбек ґнімділігі соѕєы їш жылда едəуір ґсіп, 

2015 жылдыѕ тоєыз айыныѕ ќорытындысы 
бойынша ґѕдеу ґнеркəсібіндегі еѕбек ґнімділігі 
адам басына 8 млн.теѕгені ќўрады немесе 2012 
жылдыѕ тиісті кезеѕімен салыстырєанда 31% 
-єа артты. 
Биылєы жылы облыста металлургия ґнімініѕ 

кґлемі артып отыр. Аєымдаєы жылдыѕ 10 айыныѕ 
ќорытындысы бойынша саладаєы ґнім кґлемі 11 
млрд.теѕгені ќўрап, ґткен жылдыѕ тиісті кезеѕіне 
наќты кґлем индексі (НКИ) 121% деѕгейінде 
ќалыптасќан.
Даєдарысќа ќарсы іс-шаралар аясында ґѕірде  

кəсіпорындар арасында тауарлар мен ќызметтерді 
сатып алуда жергілікті ќамтуды дамыту бойынша 
меморандумдар мен келісім-шарттар жасалуда. 

2015 жылдыѕ 1 желтоќсанына жалпы сомасы 
44 млрд. теѕгені ќўрайтын 498 меморандумєа ќол 
ќойылды. Оныѕ ішінде металлургия саласындаєы 
кəсіпорындармен 7 млрд. теѕгеге меморандум 
жасалды.
Кəсіпкерлік басќармасы кəсіпорындармен 

бірлесе  отырып, бўл жўмысты  ары ќарай 
жалєастыруы ќажет.
Сайлауалды Тўєырнамада кґрсетілгендей, 

химия ґнеркəсібінде ґнім ґндіру кґлемін 2017 
жылєа дейін 1,3 есеге ўлєайту жəне минералдыќ 
тыѕайтќыштарды жыл сайынєы ґндіруді 250 мыѕ 
тоннаєа дейін жеткізу бойынша тиісті жўмыстар 
атќарылуда. 
Облыс экономикасына инвестиция тарту 

баєытына келсек, 2012 жылы «Тараз Инвест 
Консалт» ЖШС-ніѕ жанынан Жамбыл облысыныѕ 
Инвесторларєа  ќызмет  кґрсету  орталыєы 
ќўрылєан. 
Бїгінгі кїні ґѕірде, шетелдік инвесторлардыѕ 

ќатысуымен кґлемі 103 млрд.теѕгені ќўрайтын 
6 жоба жїзеге асты. Одан басќа, ќўны 837 млрд.
теѕге болатын 13 жоба іске асырылуда. 
Сонымен ќатар, келешегі бар 20-дан астам 

инвестициялыќ жоба бойынша келіссґздер 
жїргізілуде.
Ел іргесі берік, халыќтыѕ кґѕіл-кїйініѕ 

жоєары болуы – азаматтардыѕ əлеуметтік хал-
ахуалыныѕ жаєдайына байланысты. Партия 
Тўєырнамасында  адамныѕ  ґмір  сїруіне 
ќолайлы жаєдай жасау жаѕа əлеуметтік саясатына 
басымдылыќ берілген. Атап айтќанда, облыста 
кемінде 1 млн.360 мыѕ шаршы метр тўрєын їй 
салуды ќамтамасыз ету жоспарланєан.
Халыќтыѕ əл-ауќатын жаќсартуєа жəне ґмір 

сїру сапасын арттыруєа «Ќолжетімді тўрєын 
їй - 2020» баєдарламасыныѕ іске асырылуы 
ыќпал етті.

2012-2014 жылдары барлыќ ќаржыландыру 
кґздерінен 741 мыѕ шаршы метр тўрєын їй 
пайдалануєа берілді. Бўл алдыѕєы їш жылдыќ 
(2009-2011 ж.ж.) кезеѕнен 7,3%-єа жоєары. 

«Ґѕірлерді дамыту – 2020» баєдарламасыныѕ 
тўрєын їй баєыты бойынша їстіміздегі  жылы  
259 мыѕ шаршы метр тўрєын їй пайдалануєа беру 
жоспарланєан. Он айдыѕ ќорытындысы бойынша 
330 мыѕ шаршы метрі пайдалануєа беріліп, ґткен 
жылдыѕ есепті кезеѕімен салыстырєанда 19 
пайызєа артып отыр.  

«Нўрлы  жол»  баєдарламасы  аясында 
«Ќазаќстанныѕ Ипотекалыќ Компаниясы» жїйесі 
арќылы 27 мыѕ шаршы метрді ќўрайтын 4 тўрєын 
їй ќўрылысы жїргізіліп, 3,0 мыѕ шаршы метрді 
ќўрайтын бір тўрєын їй тапсырылса, 3 їй жыл 
соѕына дейін халыќ игілігіне беріледі (жоспар – 
10,4 мыѕ. м2). 
Кондоминиум объектілерініѕ ортаќ мїлкін 

жґндеуді ќамтамасыз ету партияныѕ басты 
назарында болды.
Облыста 1574 кґппəтерлі тўрєын їй болса, оныѕ 

бїгінгі кїнге 561 їйі немесе 36% кїрделі жґндеуді 
ќажет етеді.

«Ґѕірлерді дамытудыѕ 2020 жылєа дейінгі» 
Баєдарламасы шеѕберінде 2011-2015 жылдар 
аралыєында республикалыќ бюджет есебінен 
бґлінген жалпы 2 млрд.760 млн.теѕгеге 194 їй 
жґндеуден ґтті. 
Жалпы, 2010 жылдан бері жґндеуді ќажет ететін 

кондоминиум объектілерініѕ їлесі їстіміздегі 
жылы 12%-єа тґмендеді. 
Сайлауалды  Тўєырнамада  кґрсетілген 

орталыќтандырылєан сумен ќамтамасыз ету 
бойынша  индикаторлыќ  кґрсеткішке  ќол 
жеткізіліп отыр.
Аєымдаєы жылы барлыєы 7 жобаны іске 

асыруєа 3 млрд. 400 млн.теѕге бґлініп, жўмыстар 
аяќталу їстінде. Нəтижесінде, 70 шаќырым 
желі ауыстырылады жəне  ќала тўрєындарыныѕ 
85% орталыќтандырылєан сумен ќамтылатын 
болады. 
Коммуналдыќ жїйелерді жаѕєырту жўмыстары 

да партия Тўєырнамасын іске асырудыѕ аймаќтыќ 
жоспарына сəйкес жїргізілуде. Облыстыѕ жылу 
желілерініѕ жалпы ўзаќтыєы 334 шаќырымды 
ќўрайды. Облысты дамыту баєдарламасына 
сəйкес 2011 жылы 165 шаќырым, оныѕ ішінде 
Тараз ќаласында 81 шаќырым жылу беру желісі 
ауыстырылєан (ішкі кварталдыќ жылу желілері), 
Шу ќаласында жылу беру желісі толыєымен 
жаѕартылєан. 
Моноќалаларды дамыту баєдарламасы аясында 

Жаѕатас жəне Ќаратау ќалаларында соѕєы екі 
жылда тозыєы жеткен жылу желілері толыєымен 
жаѕартылды. 
Бўл баєыттаєы басты мəселе - Тараз ќаласында 

жылу желілерініѕ тозыєы 70%-єа жетіп отыр. 
Бїгінде «Нўрлы жол» баєдарламасы аясында 
ішкікварталдыќ жəне магистралдыќ жылу 
желілерін ауыстыру бойынша 2016-2020 жылдарєа 
арналєан кешенді жоспар əзірленуде. 
Алдаєы  5 жылда 22 шаќырым жылу желісін 

ауыстыруды  жоспарлап  отырмыз ,  оєан 
республикалыќ бюджеттен 17 млрд.теѕге ќажет 
болады. Биылєы жылы Баєдарламасы аясында 880 
млн.теѕгеге 2 жоба жїзеге асырылуда. 
Енді кезекте, 2016 - 2020 жылдары 1119 

шаќырым газ ќўбырларын ауыстыру жоспарланып 
отыр.
Аєымдаєы жылы облыс ќалаларында атќарылып 

жатќан жґндеу жўмыстарыныѕ арќасында тозыєы 
жеткен  су жїргізу жəне су бўру желілерініѕ  70 
шаќырымы жаѕєыртылып, жґндеуді талап ететін 
желілер кґлемі 60%-єа тґмендейтін болады. 
Ґндіріс  саласында  энергияны  їнемдеу 

жобаларын жїзеге асыруєа отандыќ жəне 
шетелдік инвесторларды тарту маќсатында 
ауќымды жўмыстар жїргізілуде. 
Біздіѕ партия əрбір ќазаќстандыќтыѕ ґмір 

сїру сапасы, оныѕ тўратын жеріне ќарамастан, 
бірдей жоєары болу тиіс деген берік ќаєидатты 
ўстанады. 
Осы орайда, аймаќтыќ жоспардыѕ «Болашаќтаєы 

ауыл» тармаєы бойынша Ўлттыќ экономика 
министрлігімен  бірлесе отырып, 17 тірек 
ауылдыќ елді мекенніѕ тізімі аныќталып, оларды 
дамытудыѕ кешенді жоспары əзірленді. 

«Ґѕірлерд і  дамыту»  баєдарламасына 
сəйкес, облыста жергілікті ґзін-ґзі басќаруєа 
ќаржылай ќолдау жəне ќалалардыѕ инженерлік 
инфраќўрылымдарын дамыту басымдыќтарын 
2012-2014 жылдары жїзеге асыруєа бюджеттен 
4,2 млрд.теѕге бґлінді.
Баєдарлама  шеѕберінде  605 млн.теѕгеге 

облыстыѕ жоєары жəне орта даму əлеуеті бар 
188 елді мекенінде жарыќтандыру, кґгалдандыру, 
əлеуметтік нысандарды жґндеу сияќты 264 шара 
іске асырылды.
Тўєырнамадаєы  аудан  орталыќтары  мен 

ауылдарда 11 жаѕа балабаќша ашу жоспары 
400 пайызєа орындалып, 38 балабаќша ашылды 
(2012ж.-15, 2013ж.-8, 2015ж.-15). 

2012-2015 жылдары ауылдыќ елді мекендерде 
110 мəдениет нысаны кїрделі жəне аєымдаєы 
жґндеуден ґткізілді. Оєан барлыєы 1 млрд. 800 
млн.теѕге жўмсалды.

2017 жылєа дейін ауылдыќ eлді мекендердіѕ 

71%-н орталыќтандырылєан сумен жабдыќтау 
бойынша  бірќатар  жўмыстар  атќарылып , 
индикаторлыќ кґрсеткіштерге ќол жеткізіліп 
келеді.

«Аќ бўлаќ» баєдарламасы аясында 2011-2014 
жылдары 17 млрд. теѕгеге 54 ауылдыќ елді мекен 
сапалы ауыз сумен ќамтамасыз етіліп, ауыз судыѕ 
орталыќтандырылуы 60 пайызєа жетті (222 а.е.м 
- 486,7мыѕ адам).
Ал, їстіміздегі жылы 8 ауылдыќ елдімекенді 

сумен ќамтамасыз етуге республикалыќ жəне 
жергілікті бюджет есебінен 1,8 млрд.теѕге 
бґлінген. Бўл жыл соѕына ќарай 373 ауылдыќ 
елді мекенніѕ 61 пайызын (229 е.м. - 504,9 мыѕ 
адам) жəне ондаєы ауыл тўрєындарыныѕ 77% 
орталыќтандырылєан ауыз сумен ќамтамасыз 
етуге мїмкіндік береді.
Жалпы кґлемі 16 млрд.теѕгені ќўрайтын 

инвестициялыќ жобалар жїзеге асырылды. 
Салада 147 млрд.теѕгеніѕ ґнімі ґндіріліп, наќты 
индекс кґлемі 4,3 пайызєа артты. 
Биылєы жыл ауыл шаруашылыєына ќолайлы 

жыл болып, егін шаруашылыєыныѕ ґнімдерін 
ґсіруге, масаќты дəнді даќылдардыѕ тїсімділігін 
ґткен жылмен салыстырєанда екі есеге арттыруєа 
мїмкіндік берді. Əр гектардан алынєан орташа 
ґнім 16 центнерді ќўрап, 183 мыѕ тонна ґнім 
артыќ алынды.
Сонымен ќатар, алєаш рет 143 гектарєа їдемелі 

баќтар отырєызылды. Меркі ауданында єылыми 
негізде элиталыќ 300 мыѕ кґшет ґсіріліп, 
шаруашылыќтарєа сатылды. 
Ґсімдік  баєытында  ґнімділікті  арттыру 

маќсатында 2020 жылєа дейін тамшылатып 
жəне жаѕбырлатып суару технологияларын 5,6 
есеге ўлєайтуды кґздеп отырмыз (25,6 мыѕ га 
жеткізу). Осы орайда, жїзеге асырылып жатќан 
баєдарламалар мен инвестициялыќ жобалар, ары 
ќарай ґз жалєасын тауып, ќалыпты жаєдайда 
ќаржыландырылатын болады. 
Облысымыздыѕ  мал  шаруашылыєын 

дамытудаєы  əлеуеті  зор .  Бўєан  мемлекет 
тарапынан да їлкен ќолдау кґрсетілуде. Ірі   ќара 
мал етініѕ экспортын дамыту, «Сыбаєа», «Алтын 
асыќ», «Ќўлан» баєдарламаларыныѕ ќаржылыќ 
тетіктерін пайдалана отырып, сала ґнімін еселеп 
арттырудыѕ мїмкіндігі зор. Осы орайда, шетелдік 
компаниялармен бірлескен жобаларды жїзеге 
асырып, экспорттыќ əлеуетті дамыту маѕызды. 
Биылєы жылы «Ырыс» баєдарламасы бойынша 

облыста 12 сїт-тауарлы фермасын ќўру жўмыстары 
жїргізілуде, «Сыбаєа» баєдарламасы аясында 
3350-ге жуыќ бас аналыќ  мїйізді  ірі ќара мал 
сатып алынды. 
Осы орайда, «Батыс Еуропа - Батыс Ќытай» 

дəлізі бойында басталєан шаєын сїт тауарлы 
фермаларын ўйымдастырудыѕ тиімділігі сґзсіз. 
Сондыќтан, ауыл шаруашылыќ басќармасы 
облыста ґндірілетін ґнімніѕ экспорттыќ əлеуетін 
жоєарылату бойынша барлыќ мїмкіндіктерді 
пайдалана отырып, ґѕдеу саласын инновациялыќ 
жолєа ќою арќылы, сыртќы нарыќќа шыєаруєа 
ќолайлы жаєдай жасау ќажет. 
Ауыл шаруашылыєындаєы еѕбек ґнімділігі 

ґткен жылы адам басына шаќќанда 800 мыѕ 
теѕге ќўрап, индикаторлыќ кґрсеткіш 3 есе артыќ 
орындалды.
Партия 2017 жылєа ќарай жўмыссыздыќ 

деѕгейі 5,4 пайызєа дейін ќысќарады деп 
жоспарлаєан еді. Дегенмен, біз ќазірдіѕ ґзінде 5 
пайыздыќ деѕгейге жетіп отырмыз.
Халыќты жўмыспен тўраќты əрі нəтижелі ќамту, 

жўмыссыздыќты ќысќарту  їшін «Жўмыспен 
ќамту - 2020 жол картасын» іске асыру барысы 
партияныѕ тўраќты  баќылауында. 

2 0 1 2 - 2 0 1 5  жылд а ры  а р а лыєынд а 
Баєдарламаны ќаржыландыруєа 18 млрд.теѕге 
бґлінді. Баєдарламаєа ќатысќандар саны 29 мыѕєа 
жуыќ адамды ќўрады. Осы кезеѕде барлыєы 113 
мыѕнан аса адам жўмысќа орналастырылды.
Жалпы, атќарылєан жўмыстардыѕ нəтижесінде 

облыс бойынша кедейшілік шегінен тґмен тўратын 
аз ќамтылєан азаматтардыѕ їлесі ґткен жылмен 
салыстырєанда 0,6 дан 0,4%-єа дейін азайды. 
Сондай-аќ, атаулы кґмек алушылар ќўрамындаєы 
еѕбекке  ќабілетті азаматтардыѕ їлесі де 32%-ден 
28%-ге  дейін  (3,8%) тґмендеп отыр. 
Тўєырнаманы іске асыру барысында тїрлі 

маќсатты топтарєа баєытталєан партиялыќ 
жобалар жїзеге асуда.
Мəселен, «Кедергісіз  келешек» жобасы 

аясында мїмкіндігі шектеулі азаматтар їшін 5 
рет бос жўмыс орындар жəрмеѕкесі ґткізіліп, 571 
адам жўмысќа орналасты. 
Облыс бойынша жалпы мїгедектер саны 

42528, бўл облыстаєы барлыќ халыќ саныныѕ 
3,9%-ын ќўрайды. Ал, еѕбекке жарамды жастаєы 
мїгедектердіѕ саны – 11808 адам. 
Оларды ќоєамєа бейімдеуде жарќын істер де 

баршылыќ. Мысалы, «Инватакси» ќызметіне 
ќажетті ќаржы бґлініп, 10 автокґлік 5 баєыт 
бойынша (Тараз ќаласы, Байзаќ, Жамбыл, 
Шу, Ќордай аудандары) мїгедектерді ќажетті 
жерлеріне тасымалдайды.
Облыс бойынша жаѕадан салынєан немесе 

іске ќосылєан єимараттар мен инфраќўрылым 
нысандары заѕ  талаптарына сай мїгедектерге 
бейімделген.
Мектептердіѕ 30 пайызында мїмкіндігі шектеулі 

балалардыѕ оќуы їшін жаєдай жасау жоспарланса, 
облыс бойынша 34,2 пайызды ќўрап, партияныѕ 
Сайлауалды тўєырнамасындаєы индикаторлыќ 
кґрсеткіш 4,2 %- єа арта тїсті.
Бїгінде облыстаєы 449 мектептіѕ 154-нде  

мїмкіндігі шектеулі балалардыѕ  кедергісіз 
мектепке кіріп-шыєуына толыќ жаєдай жасалынып, 
инклюзивті білім алуы ќамтамасыз етілген.
Жетім балалар мəселелері де Сайлауалды 

Тўєырнамадан тыс ќалєан жоќ.
«Баќытты балалыќ» жобасы аясында облыста 

2014 жылдан бастап мемлекеттік білім беру 
жинаќтау жїйесі бойынша балалар їйлерініѕ 

тəрбиеленушілеріне білім депозиттерін ашу 
жўмыстары жїргізілуде.

2014 жылдыѕ басынан бері балалар їйлерініѕ 
347 тəрбиеленушісіне білім депозиттері ашылды. 
Тараз ќаласы мен Меркі, Жамбыл аудандарында  
жаѕадан 10 отбасы їлгісіндегі балалар їйлері 
ашылды. 
Бїгінгі кїні облыстаєы 12 отбасы їлгісіндегі 

балалар їйлерінде 55 бала тəрбиеленуде. 
Ќор є а ншылыќ ,  ќ амќ о ршылыќ  жəн е 

патронаттыќ тəрбиедегі жетім жəне ата-анасыныѕ 
ќамќорлыєынсыз ќалєан 157 (2014 жылы) балаєа 
тўрєын їйлер берілді. (113-Тараз, 26-Жаѕатас, 
18-Ќаратау). 

«Дипломмен ауылєа» жобасы аясында соѕєы 
їш жылда 1025 маманєа 189 млн.теѕге кґлемінде 
əлеуметтік ќолдау кґрсетіліп, оныѕ ішінде, 
493 маман (1 240,2 млн.теѕгеге) тўрєын їймен 
ќамтамасыз етілді. Бўл баєытта жўмыстар алдаєы 
уаќытта да жалєасатын болады.
Ќўрметті əріптестер!
Партияныѕ сайлауалды Тўєырнамасында 

дамудыѕ жаѕа кезеѕініѕ міндеттерін табысты 
іске асырудыѕ басты шарты - ўлттыѕ бірлігі 
мен тўтастыєы. Ќазіргі уаќытта кїллі əлемді 
дїрліктіріп жатќан Таяу Шыєыстаєы, Еуропадаєы 
оќиєалар орын алып жатќанда, еліміз азаматтыќ 
бірегейлік пен халыќтар дəстїрін саќтаудыѕ 
їлгісін кґрсетіп отырєаны ґздеріѕізге мəлім.
Бўныѕ кґрінісі - биылєы жылы Ќазаќстан 

халќы Ассамблеясы мен ел Конституциясыныѕ 
20 жылдыєы, Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєы 
аясында ґткізілген іс-шаралар.
Атап айтќанда, Ассамблея жылына арналєан 

260-тан аса іс-шара ґткізіліп, облыстыѕ əрбір 
тґртінші тўрєыны ќатысќан «20 ізгілікті іс» 
акциясы барысында 1 млрд. 348 млн.теѕге 
кґлемінде ќайырымдылыќ акциясы ґткізілді. 
Ўлы Отан соєысындаєы Жеѕістіѕ 70 жылдыєы 
ќарсаѕында жергілікті орындарда «Ардагерлерді 
ардаќтайыќ» жобасын іске асыру ерекше мəнге 
ие болды.

399 партия ўйымдары мен 2916 жасотандыќтар 
Ўлы Отан соєысы, тыл ардагерлеріне жəне 
ќамќоршысы жоќ жалєыз басты адамдарєа 
тўраќты тїрде атаулы кґмек кґрсетуде.
Барлыќ іс-шаралар рухани бірлікті, этникааралыќ 

келісімді ныєайтуєа, ќоєамды топтастыруєа 
баєытталды. Жəне олар ґзініѕ оѕ нəтижесін беруде. 
«Нўр Отан» партиясы сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы  іс-ќимылды  ґзініѕ  жўмысындаєы 
маѕызды басымдыќтардыѕ бірі ретінде ќарайды.
Партия облыстыќ филиалы жанындаєы сыбайлас 

жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі Ќоєамдыќ 
кеѕес отырыстарында «Нўр Отан» партиясыныѕ 
мїшелері-4 басќарма, 32 бґлім басшысы, 4 аудан 
əкімі, 2 аудан əкімініѕ орынбасары, 13 ауылдыќ 
округ əкімдерініѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы 
іс-əрекет жўмыстарыныѕ жаєдайы туралы 
есептері тыѕдалды.
Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылдыѕ 

2015-2025 жылдарєа арналєан баєдарламасын 
іске асыру бойынша биылєы жылєа арналєан іс-
шаралардыѕ аймаќтыќ жоспары əзірленген.
Дегенмен, ќоєамда  сыбайлас жемќорлыќтыѕ 

кґріністері əлі де орын алуда. Сондыќтан, 
жўртшылыќты  жəне  бўќаралыќ  аќпарат 
ќўралдарын тарта отырып, партия филиалы 
жанындаєы жемќорлыќќа ќарсы əрекет жасау 
бойынша  Ќоєамдыќ  кеѕестіѕ  жўмысын 
жандандыру керек.
Партияныѕ халыќпен біте ќайнасу тетігініѕ 

бірі - ќоєамдыќ ќабылдау. 
Партияныѕ  облыстыќ  жəне  аумаќтыќ 

филиалдары ќоєамдыќ ќабылдау бґлмелеріне 
жыл басынан бері 5087 ґтініш келіп тїскен. Оныѕ 
1424-і шешімін тапты. Ґтініштердіѕ  4,6%-ы 
партия жобаларын іске асыру бойынша тїсті.
Бїгінде облыстыќ жəне барлыќ аумаќтыќ 

филиалдарда электрондыќ партия жїйесі арќылы, 
электрондыќ ќабылдау бґлмелері жўмыс істейді. 
Бўл халыќ пен партияныѕ байланысын кїшейте 
тїсті. Ґтініш беруші «Нўр Отан» партиясыныѕ 
сайты арќылы ґз ґтініштерін тіркеуге мїмкіндік 
алды. Барлыќ партия филиалдарыныѕ ќоєамдыќ 
ќабылдау бґлмелерінде бейне-баќылау камералары 
орнатылып, жўмыс барысыныѕ ашыќтыєын 
айќындайтын жїйе жўмыс істеуде. 
Ќўрметті нўротандыќтар!
Партияныѕ Сайлауалды тўєырнамасыныѕ 

маќсатты кґрсеткіштерін орындау бойынша оѕ 
нəтижелерге жетіп отырєанымызды баяндадым.
Əлемде орын алып жатќан тўраќсыз жаєдайєа 

ќарамастан ,  облысымыз  жоспарлы  тїрде 
дамуда.  Енді, экономиканыѕ секторларында 
ќол жеткізілген деѕгейді одан əрі ўлєайтуымыз 
керек.
Елбасы  Нўрсўлтан  Əбішўлы  Назарбаев 

їстіміздегі жылдыѕ 30 ќараша кїнгі Ќазаќстан 
халќына «Ќазаќстан жаѕа жаћандыќ наќты ахуалда: 
ґсім, реформалар, даму» атты Жолдауында 
«Бїгінгі ахуал - біздіѕ жетістіктерімізді сынєа 
салып, елдігімізді шыѕдай тїсетін уаќыт тезі. 
Жауапты сəтте бірлігімізді саќтап, еліміздіѕ игілігі 
їшін аянбай тер тґгуіміз керек. Біріміз - бəріміз 
їшін, бəріміз - біріміз їшін деген ќаєиданы 
ўстанып, еѕбек етуге тиіспіз! – деп атап ґтті.
Партияныѕ барлыќ ресурстарын осы маќсаттарды 

орындауєа жўмсап, жамбылдыќтардыѕ хал-
жаєдайыныѕ тґмендеп кетпеуіне баса назар 
аударуымыз ќажет.
Саяси кеѕестіѕ Бюросы мен партияныѕ ќалалыќ 

жəне аудандыќ филиалдарыныѕ тґраєаларына 
Елбасы Жолдауы мен даєдарысќа ќарсы облыстыќ 
жоспардыѕ орындалуын ерекше баќылауєа алуды 
тапсырамын.
Назарларыѕызєа рахмет.

(Мəтін ќысќартылып алынды. Мəтінніѕ 
толыќ нўсќасы облыстыќ “Аќ жол” газетініѕ 
сенбі, 5 желтоќсан 2015 жылєы №150 санында 
жарияланєан).
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КЇ Р ЕС  КЇН ІКЇ Р ЕС  КЇН І

С.Əмірбеков,
Т.Рысќўлов аймаєы бойынша 

Мемлекеттік ќызмет істері жəне 
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-
ќимыл басќармасыныѕ басшысы.                         

Ќазаќст ан  Ре спубликасыныѕ 
Мемлекеттік ќызмет 
істері жəне сыбайлас 
ж е м ќ о р л ы ќ ќ а 
ќарсы  і с -ќимыл 
агенттігініѕ Жамбыл 
облысы бойынша 
Т . Р ы с ќ ў л о в 
а у д а н а р а л ы ќ 
б а с ќ а рма сыныѕ 
ќ ы з м е т к е р л е р і 
с ы б а й л а с 
ж е м ќ о р л ы ќ ќ а 
ќарсы кґзќарасты 
ќ а л ы п т а с т ы р у , 
ќ ў ќ ы ќ т ы ќ 
с а у а т т ы л ы ќ т ы 
жəн е  сыб а й л а с 
жемќорлыќќа ќарсы 
мїлдем тґзбеушілікті орныќтыру 
маќсатында  Меркі ,  Т.Рысќўлов 
жəне Байзаќ аудандарына ќарасты 
əк імд іктерде ,  басќармаларда , 
бґлімдерде  жəне  їкіметтік  емес 
ўйымдармен тўраќты тїрде кездесулер, 
семинар кеѕестер, дґѕгелек їстелдер 
ґткізіп тўрады.
Басќарма ќызметкерлері іс-шараєа 

ќатысушыларєа «2015-2025 жылдарєа 
арналєан Ќазаќстан Республикасыныѕ 
сыбайлас  жемќорлыќќа  ќарсы 
Стратегиясыныѕ» негізгі баєыттарына 
жəне  мемлекеттілікті  ныєайтуєа 
арналєан  бес  институциалдыќ 
реформалардыѕ  аспекттілеріне 
тїсіндірме беріп отырады. Сонымен 
ќатар, сыбайлас жемќорлыќты жою 
їшін ќоєам бірлесе іс-ќимыл жїргізіп, 
оны əркім ґзінен бастау керектігі туралы 
айтып ґтеді. Осындай жаєдай орын 
алєанда єана, сыбайлас жемќорлыќќа 
деген  тґзбеушілік  атмосферасы 
ќалыптасып, жаќсы нəтижеге ќол 
жеткізуге болады. Кґрнекілік їшін 
іс-шаралар барысында бейнероликтер 
кґрсетіліп, сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы іс-ќимыл мəселесі туралы 
ќатысушылардыѕ ойлары мен пікірлері 
тыѕдалады. 
Сондай-аќ їстіміздегі жылдыѕ ќаѕтар-

ќараша айлары аралыєында сыбайлас 
жемќорлыќтыѕ алдын алу баєытында 
бірќатар жўмыстар атќарылды. Атап 
айтќанда ,  басќарманыѕ  АЕК-на 
сыбайлас жемќорлыќ санатындаєы 
жəне ґзге де оќиєалар бойынша 
тіркелген арыздар мен аќпараттар 
саны – 104-ті ќўрады. Есептік мерзімде 
Басќарманыѕ тергеуінде сотќа дейінгі 
тергеп-тексеру ґндірісі бойынша – 59 
іс тіркелді. Оныѕ ішінде, Басќармамен 
тіркелген ќылмыстыќ іс – 48, сыбайлас 
жемќорлыќ  санатына  жататыны 
-55, оныѕ ішінде, пара алу оќиєасы 
бойынша - 3 іс, заѕсыз жерді бґліп 

беру оќиєасымен -1 іс, мемлекеттік 
сатып алу оќиєасы бойынша- 5 істі 
ќўрап отыр.  
Жалпы ґндірісте тіркелген – 59 

ќылмыстыќ істіѕ 50 ісі аяќталды. ЌР 
ЌПК-ніѕ 300-бабыныѕ негіздерімен 
айыптау актісімен сотќа-9 ќылмыстыќ 

іс жолданса, 7 ќылмыстыќ іс бойынша 
соттыѕ їкімі шыєып, кінəлі лауазымды 
тўлєалар жауапкершілікке тартылды. 
Айыптау актісімен сотќа жолданєан 
ќылмыстыќ істер бойынша мемлекетке 
келтірілген зиян сомасы - 855 141 
теѕгені ќўрап, бўл сома толыєымен 
ґндірілді.
ЌР ЌПК-ніѕ 128-бабыныѕ негізінде 

кїзетпен ўстау – 1 оќиєасы болды. Кепіл 
тїрінде бўлтартпау шарасы (залог)-4 
ќылмыстыќ іс бойынша ќолданылєан,  
«Ешќайда кетпеу жəне тиісті мінез-
ќўлќы туралы ќол хат» тїріндегі 
бўлтартпау шарасы (подписка)-1 
ќылмыстыќ іс бойынша ќолданылды. 
ЌР ЌПК-ніѕ 200-бабыныѕ негіздерімен  
ќылмыстыќ істер бойынша -10 ўсыныс 
жолданса, оныѕ 8 ўсынысы мемлекеттік 
орган ќызметкерлерінін назарына 
жеткізілген ,  1 ўсыныс  бойынша 
тəртіптік жауапкершілікке тартылєан, 
1 ўсыныс ќаралу їстінде. Сыбайлас 
жемќорлыќ санатындаєы 3 əкімшілік 
ќўќыќ бўзушылыќ оќиєасы аныќталып, 
мемлекет пайдасына- 1 439 200 теѕге 
ґндірілді. Басќармамен  ќылмыстыќ істі 
ќайта тергеу оќиєасы жəне ќылмыстыќ 
процесіне ќатыстырылєан тўлєалардыѕ 
конституциялыќ ќўќыќтарын бўзу 
оќиєасы орын алєан жоќ. 
Елбасымыз айтќандай, «Сыбайлас 

жемќорлыќќа нґлдік тґзбеушілік» 
принципін əрбір азамат ќатаѕ ўстануы 
керек. Əрбір отбасында сыбайлас 
жемќорлыќќа  ќарсы  иммунитет 
ќалыптасуы  керек .  Егер ,  сіздер 
сыбайлас  жемќорлыќ  фактілері 
жəне сыбайлас жемќорлыќќа жаєдай 
туєызатын ќўќыќ бўзушылыќтармен 
кездескен болсаѕыздар, Ќазаќстан 
Республикасыныѕ мемлекеттік ќызмет 
істері жəне сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы іс-ќимыл агенттігініѕ 1494 call-
center нґміріне хабарласуларыѕызєа 
болады. 

ЖЕМЌОРЛЫЌЌА ЖОЛ БЕРМЕУ-
БАСТЫ МІНДЕТ

Е.Серікбаев,
еѕбек ардагері. 
Б а й з а ќ 

а у д а н ы н ы ѕ 
“ Ќ ў р м е т т і 
азаматы”.

Жы л  с а й ы н 
ќазаќстандыќтар 
Елбасы Жолдауын 
асыєа кїтеді. Биыл 
Пре зидент ім і з 
д ə с т ї р л і 

Жолдауын Тўѕєыш Президент кїні мен 
Тəуелсіздік мерекесініѕ ќарсаѕында, 
яєни  30 ќараша  кїні  жария  етті .  
Осынау сəтті ґзге ќазаќстандыќтар 
секілді мен де теледидардан кґріп, 
Елбасы  сґзін  ерекше  ыќыласпен 
тыѕдадым.
Елбасымыздыѕ «Ќазаќстан жаѕа 

жаћандыќ  наќты  ахуалда :  ґсу, 
реформалар, даму» атты Жолдауы 
їлкен-кішіге   зор  жауапкершілік 
жїктейді.
Кезекті Жолдау халќымыздыѕ  əл-

ауќатын ныєайтуєа арналєан ныќ та 

Ж о л д а у  ж ү к т е г е н  м і н д е т
сенімді таєы бір наќты ќадам деп 
тїсінемін. Онда Нўрсўлтан  Əбішўлы 
Назарбаев заманныѕ беталысына ќарай 
межелерімізді белгілеу керектігін,  
жоспарларымызды  жґндеп  отыру 
ќажеттігін алєа тартып, жаѕа ќатерлер 
мен тыѕ мїмкіндіктер, бїгінгі таѕдаєы 
жаћандыќ наќты ахуал, оєан тґтеп беру, 
жалпы дамудыѕ басты баєыттарын 
айќындап  берді .Шындыєында  да 
Елбасымыз айтпаќшы, ел-жўртымыз 
ынтымаќтастыќпен ўйысќанда єана 
аса кїрделі де ќиын кезеѕніѕ кїрмеуі 
шешілетіні аныќ. «Даєдарыстардыѕ 
бəрі ґткінші, ґтеді де кетеді. Ел 
тəуелсіздігі ,  ўлт  мўраты ,  ўрпаќ 
болашаєы сияќты ўлы ќўндылыќтар 
єана мəѕгі . Мен  айтып ґткенніѕ 
барлыєы жеѕуге болатын, біз жеѕе 
алатын бґгеттер. Біз кґлденеѕ шыќќан 
кедергілерге кідірмей, дамыєан 30 елдіѕ 
ќатарына ќосылу маќсатына ќадам 
басамыз. Рухы биік, еѕбегі ерен, бірлігі 
мыєым Мəѕгілік ел болу їшін бізде бəрі 
бар. Тəуелсіздіктіѕ туын желбіретіп, 
тўєырын ныєайтќан біздіѕ тарих 
алдында жїзіміз жарќын! Біздіѕ 

(Соңы. Басы 1-бетте).

Әлемдік  дағдарыс  кезінде   еліміз  алдында 
тұрған келелі міндеттерді іске асыру, ел бірлігін 
сақтаудың маңызын сөз етті.  Өткен ғасырлардағы 
қиындықтарды қайыспай жеңген халқымыз  алдағы 

дағдарысты да жеңіп,   тәуелсіз еліміздің дамуына өз 
үлестерін қосатындығын, қиын кезеңде Елбасының 
маңына топтасып, бірлігімізді көрсету қажеттігін, 

ел  келешег і -жастардың  біл ім  алып ,   еңбек 
етуіне барынша жағдай жасалып отырғандығын, 
2017 жылдан бастап   кәсіптік-техникалық білім 
алу тегін болатындығын  айтып өтті. Жазушы-
драматург  Е. Әлімжан Жолдаудың әрбір жолына 
терең үңіле білген адам,   әлемдік дағдарысқа 
қарсы  тұра алатын   нық  қадамдарды  көруге 
болатындығын, Астана қаласындағы Бейбітшілік  

тірегіміз - тəуелсіздік, тілегіміз - 
тўраќтылыќ, білегіміз - бірлік!» деген 
Президент сґзі ќазаќстандыќтарєа  
кїш-жігер беріп, ел ертеѕіне деген 
сенімін бекіте тїсті.  
С о ным е н  ќ а т а р ,  Жол д ауд а 

жылдаєыдай   денсаулыќ ,  біл ім 
салаларына ќолдау кґрсету, ќарапайым 
халыќ ќамын жаќсарту мəселелері 
кеѕінен айтылды. Əсіресе Нўрсўлтан 
Назарбаевтыѕ кейінгі буын – жастарды 
еѕбексїйгіштікке,  ќандай іс болса 
да ќаймыќпай іс істеуге їндегені аєа 
ўрпаќќа айрыќша ўнады деп ойлаймын. 
Ґйткені еѕбек – бəрін де жеѕбек.
Осы  орайда  бірер  кїннен  кейін 

Ќазаќстан  ґз  тəуелсіздігініѕ  24 
жылдыєын  тойлаєалы  отырєанын 
да  айтпай  кетпеске  болмас .  Ата-
бабаларымыз аѕсаумен ґткен азаттыќќа 
ќолы жеткізуіміз еѕ їлкен баќыт. 
Ендігі жерде Елбасымыз жариялаєан 
Жолдау межелерін жїзеге асыруда 
тўтастай халыќтыѕ ауызбіршілігі мен 
жауапкершілігі ќажет дей отырып, 
баршаны  жўмыла  жўмыс  істеуге 
шаќырамын.

пен  кел іс ім  сарайы  алдына   орнатылған, 
Монғолиядан әкелінген “Мәңгілік тастың”  ғылыми 
көшірмесінде көне түркі ру тайпаларының 60-
қа жуық таңбалары қашалып жазылғандығын,   
аталмыш  таңбалар ел тұтастығын  сақтауға 
үндейтіндігін тілге тиек етті. Елен Әлімжан  әрбір 

қазақcтандық барды бағалай отырып, 
ел табысын еселеуге, бірлігіміз бен 
татулығымызды құрметтеуге, Елбасы 
ұстанған саясатты қолдап,   маңызды 
құжаттағы   міндеттерді  орындауға 
шақырды.
Ақпараттық поездың  құрамындағы 

Жамбыл облыстық  филармониясының 
әншілері  тамылжытып  ән  салып , 
домбыраның қос ішегінен күмбірлетіп 
күй төкті.   Дәрігерлер, терапевт Р. 
Даулетов, кардиолог К. Накипбекова,  
невропатолог  А. Бекбердиев ,  тіс 
дәрігері Н. Бегімбетов, дәрігер П. 
Шопаевтар   ауыл тұрғындарының 
д енс а у лы ғын  т е к с е р і п ,  а қыл -
кеңестерін  берді.  Екі бағыт бойынша 
сапарға шыққан ақпараттық пойыз  35 
станцияға тоқтап, арнайы вагондарға 
тиелген  арзандатылған   ұн,  қант , 
күріш, картоп, пияз, сәбіз, жұмыртқа 

секілді, 300 тоннадан астам ауыл шаруашылық 
өнімдерін жергілікті тұрғындар  молынан сатып 
алып жатты.

Станса тұрғындары атынан сөз алған Ботамойнақ 
ауылдық ардагерлер алқасының төрағасы К. 
Шартықбаев ақпараттық топ мүшелеріне алғыс  
айтып, еңбектеріне табыс тіледі. Өз кезегінде ауыл 
тұрғындары Жолдаудың басым бағыттарымен 
танысып қана қоймай, өздеріне көрсетіліп жатқан 
қамқорлықтарды  сезініп, алғыстарын білдірді.                     

Өз тілшіміз.

ÅËÁÀÑÛ ÆÎËÄÀÓÛÍ ÅËÁÀÑÛ ÆÎËÄÀÓÛÍ 
Í À Ñ È Õ À Ò Ò À Ғ À ÍÍ À Ñ È Õ À Ò Ò À Ғ À Í

Ð Å À Ë Ü Í Û Å  Ð Û × À Ã È  Ð À Ç Â È Ò È ß
Ж.Мамыкова,
кон сульт ант  Бай з акско го 

филиала партии «Нур Отан».

В новом Послании ясно и доступно 
обозначены как конкретные задачи, 
стоящие перед нами в условиях 
меняющегося  мира ,  так  и  пути 
преодоления трудностей, связанных 
с  глобальным  экономическим 
кризисом.

Как всегда в своём Послании Президент страны охватил 
все сферы жизнедеятельности общества.
Гл а в ным  п о - п р ежн ем у  я в л я е т с я  Ст р а т е г и я 

«Казахстанский путь-2050» - залог дальнейшего роста 
республики и вхождение её в число 30-ти самых развитых 
стран мира. Также в Послании заложены конкретные 
механизмы последовательной реализации Плана нации 
«100 конкретных шагов». Президент вновь ставит перед 
какзахстанцами высокие цели, которые, несомненно, 
достижимы.
На мой взгляд, очень важна и своевременна инициатива 

Главы  государства  о бесплатном  профессионально-

техническом образовании с 2017 года, он настойчиво 
обращает внимание на значимость человека труда. «Я 
призываю нашу молодёжь активно осваивать рабочие 
специальности», - сказал Глава государства.  Ведь 
сегодня особенно важны подготовленные кадры, такие 
как токаря, слесари, строители, пекари. Он подчеркнул, 
что каждый казахстанец  должен  знать и понимать, что 
в рыночных условиях не надо ждать манны небесной, 
а нужно трудиться.
Президент  назвал  5 направлений  комплексных 

антикризисных и структурных преобразований. Это 
стабилизация  финансового  сектора , оптимизация 
бюджетной политики, приватизация и стимулирование 
экономической конкуренции, новая инвестиционная 
политика и новая социальная политика.
И в реализации всех задач Послания особую роль 

Президент отводит партии «Нўр Отан». «Послание 
должно стать основой действий всех членов партии 
и программой на ближайшие годы», - сказал он.  И 
наша задача вести широкую разъяснительную работу, 
мобилизовать людей, сплотить на выполнение всех 
поставленных задач и добиться высоких результатов 
в своей работе.

Р.Джакипбаева,
«Ауыл жаѕалыєы».

Проблема трудоустройства сегодня 
–  одна  из  насущных ,  каждый 
хочет найти для себя достойную 
работу на селе. Решение  данной 
проблемы в настоящее время идёт 
в рамках программы «Дорожная 
карта занятости-2020». О том, как 
реализуется эта государственная 
программа, рассказывает директор 
Центра занятости  Байзакского района 
А.Скаков.

- В апреле текущего года был  утверждён  
комплексный план, объединивший  базы 
«Рынок труда» и  «Дорожная карта 
занятости-2020». Ими до конца года 
следовало охватить 1573 человека. Число 
лиц, обратившихся по вопросам участия 
в программах с начала года составило 
1415 человек, которые фактически были 
обеспечены работой.
П о  п е р в о м у  н а п р а в л е н и ю  

программы «Обеспечение занятости 
за счёт развития инфраструктуры и 
жилищно - коммунального хозяйства» 
в текущем году на территории района 
было  запланировано  реализовать 
10 инфраструктурных и жилищно-
коммунальных  проектов ,  на  что 
выделено 65,3 млн. тенге для создания 
14 рабочих мест. К отчётной дате 
завершена реализация по всем проектам 
и трудоустроены все 14 человек.  
По ІІ направлению «Стимулирование 

предпринимательской инициативы и 
комплексное развитие опорных сёл»  
выделены республиканские трансферты 
по предоставлению микрокредитов  в 
объеме 92,9 млн.тенге. За счёт данных 

«Дорожная карта занятости-2020» - 
В ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИ

Îòêðûâàþòñÿ  íîâûå  ðàáî÷èå  ìåñòà
средств и средств выделенных за счет 
рефинансирования  - это 14,1 млн.тенге, 
было предусмотрено кредитование   39 
участников Программы. По итогам 9 
месяцев  получили микрокредиты 36 
участников на сумму 82,5 млн.тенге. 
Дополнительно создано 55 рабочих мест. 
Заявления у оставшихся лиц  на стадии 
рассмотрения. 
Постоянно проводится работа с теми, 

кто срывает график погашения кредитов, 
в настоящий период 5 участников 
задерживают возвратность на  сумму 
501600 тенге. Дела четырёх участников   
переданы в судебные органы. 
Успешно реализуется в районе и 

третье направление «Содействие в 
трудоустройстве через обучение и 
переселение в рамках потребностей 
работодателя», которым  охвачено 
1365 человек. Из них на общественно-
о п л а ч и в а е м у ю  р а б о т у  б ы л о  
трудоустроено  231 человек ,  что 
составляет 95%; на социальные рабочие 
места было трудоустроено 85 человек, 
что составляет 103,7%; по молодёжной 
практике трудоустроено 130 человек, 
что составляет 105,7%; на постоянное 
рабочее  место  трудоустроено  919  
человек, в том числе созданы новые 
рабочие места для 96 участников данного 
направления.   В   программе «Нурлы жол» 
на строительство средней школы в селе 
Туймекент трудоустроены 22 человека; 
на строительство противотуберкулезной 
больницы  привлечены 7 человек. 
По  Программе  инновационно -

индустриального  развития  в  ТОО 
«Аулие-Ата Кўс» в декабре на вновь 
созданные места будет направлено 10 
человек.
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Сенбі    12  желтоқсан
ҚАЗАҚСТАН

     Жексенбі  13  желтоқсан
ҚАЗАҚСТАН

07.00 Т/х “Айналайын”. 07.30 “Ќазаќстан эстрада 
жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 09.00 “Аќсауыт”. 
09.30 “Бїгін жексенбі”. 11.05 М/ф “Елсіз аймаќта”. 12.25 
М/ф “Əли мен Айя”. 12.50 Т/х “Жаѕа ќоныс”. 14.00 “Намыс 
дода”. Халыќаралыќ сайыс. 15.05 “Ќос шыраќ-ќоѕыр 
əуен”. Р.Стамєазиев пен ўлту Ќабаеваныѕ əн кеші. 17.05 Т/х 
“Ќара шаѕыраќ”. 18.40 “Əзіл əлемі”. 20.00 “Апта.kz”. 21.00 
“Ќазаќстан дауысы”. Жартылай финал. 23.05 К/ф “Бас аспаз”. 
01.00  “Апта.кz”. 02.00 “Ќос шыраќ -ќоѕыр əуен”. 

ЕВРАЗИЯ

07.00 Т/х “Айналайын”. 07.30 “Ќазаќстан  эстрада  
жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 08.35 “Агробизнес”. 
09.00 “Сенбілік  таѕ”. 10.05 “Дауа”. 10.35 “Ќазаќстан дауысы”. 
12.35 “Ас болсын!”. 13.20 “Əзіл əлемі”. 15.30 “Аќ жауын”. 
Мемлекеттік камералдыќ оркестрініѕ концерті. 17.05 Т/х “Ќара 
шаѕыраќ”. 18.45 “Їздік      əндер”. 19.30 “KAZNEWS”. 20.05 
“Кґѕілашар”. 21.00 “Дара жол”. 22.35 “Жайдарман”.  Їздік 
əзілдер. 23.00 “EURO-2016”. Финалдыќ кезеѕніѕ жеребе рəсімі. 
00.00 “KAZNEWS”.00.35 “Дауа”. 01.10 К/ф “Аќ періште”.

06.00 Т/с “Логово змея”. 07.50 “Таѕєы  пошта”. 08.25  “П@
ytina” баєдарламасы. 08.50 Жаѕалыќтар. 09.00 “Смак”. 09.40 
Х/ф “Мой папа лётчик”. 11.45 “Фабрика грёз”. 12.10 “Əйел 
сыры...”. 13.20 “101 кеѕес”. 13.45 “Караоке такси”. 14.25 “П@
ytina+” баєдарламасы. 15.20 Х/ф “Замок на песке”. 20.00 “Первая 
программа”. 20.30 “Х FACTOR”.  22.00 “Кешкі кездесу”  23.30 
“Х FACTOR”.  00.00 Т/с “Метод”. 01.10 “Теория заговора”. 02.10 
“Караоке такси”. 02.35 “101 кеѕес”. 

09.05 Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 09.45 Деректі фильм. 10.00 
“Бірінші студия”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Ўлт саулыєы”. 11.05 “Ґзін-ґзі 
тану”. 11.30 “Балаларєа базарлыќ”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

31 канал
06.00 “Əзіл студио”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Сїйген 
сўлу”. 09.00 М/ф “Отдыхай, Скуби-ду!”.  11.00 “Готовим с Адель”. 
11.30 “Ералаш”. 12.30 Х/ф “В поисках счастья”. 14.30 “Фартовые 
деньги”. 15.00 Х/ф “Дублёр”. 17.00 М/ф “Мадагаскар-3”. 19.00 
Х/ф “Первый мститель”. 22.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 00.00 Х/ф 
“Земное ядро”.

06.00 Т/с “Логово змея”. 08.30 Жаѕалыќтар. 08.45 
“Воскресные беседы”. 09.00 “Здоровье”. 10.10 “Казлото”. 
10.50 “Нина Русланова. Гвоздь программы”. 12.00 “Əн  
дария”. 13.05 “Кешкі кездесу”. 14.35 “Х FACTOR”. 16.25 Х/ф 
“Женщина в беде-2”.  21.00 “Аналитика”. 22.00 “П@ytina”.  
23.05  “Əн дария”. 00.10  “КВН”. Высшая лига. 02.15 “П@
ytina”. 03.00 Т/с “Логово змея”. 

09.00 Əнўран, андатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30  Деректі 
фильм. 09.55 “Балаќай”. 10.10 “Балаќай”. 10.10 “Ел мерей!”. 10.25  
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 
10.45 “Ел ќорєаны”. 11.05 “Сыр-перне”. 11.35 “Сґз маржан”. 
11.40 “Телеблокнот”. 11.45 “Сазды əуен”. 11.55 Кґркем фильм. 
13.00 “Жамбылспорт”. 13.10 “Тараз тґрінде”.  13.50 “Телемаркет”. 
13.55 “Сґз маржан”.   14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 
“Телеблокнот”.  16.10  “Кїй кїмбірі”. 16.30 “Обменный фонд”. 17.00 
Т/х.  17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 “Ќоєам 
жəне заѕ”. 18.25 Д/ф “Стратегия лидера”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Межпрограмка”. 19.00 “Айша бибі”. 19.30 
Т/х.  20.30 Деректі фильм. 20.40 “Ел ертеѕі”. 21.15 “Тосќауыл”.  
21.25 “Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Сазды əуен”. 21.50 
Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама. 

        (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)\

31 канал
06.00 “Əзіл студио”. 07.00 М/ф. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”.  10.00 
Х/ф “В поисках счастья”. 12.00 “Жўлдызды шаѕыраќ”. 12.30 
Х/ф “Дублёр”. 14.30 М/ф “Мадагаскар-3”. 16.30 Х/ф “Земное 
ядро”. 19.30 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 20.00 
Т/х “Сїйген сўлу”. 22.00 Фильм-концерт  Ќайрат Нўртас. 00.00 
Х/ф “Таинственная река”.

07.05  М/с “Астробой”. 07.30 “КТК” ќоржынынан”. 09.00 “КТК-
да Ќабатов”. 10.25 Х/ф “Как же быть сердцу”. 14.30 “Дорога 
домой”. 14.40 Х/ф “Дорогая, мы убиваем наших детей”. 16.30 
“Кґѕілді отбасы”. 17.30 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 19.30 
“Əйел ќырыќ шыраќты”. 20.30 “Эксперимент”.  21.00 “Портрет 
недели”. 22.00 “Слуги народа”. 23.00 Х/ф “Белое платье”. 01.00 
“Я стесняюсь своего тела”. 02.30 “КТК” ќоржынынан”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

07.05 К/ф “Точка, точка, запятая”. 08.50 “КТК” ќоржынынан”. 
09.10 “Жїрекжарды”.  09.50 Х/ф “Джентльмены удачи”. 12.00 
Новости. 12.45 “Наша правда”. 13.40 Х/ф “Второй шанс”. 
17.35 Шаншар. “Жаѕа əзіл-жаѕа əн”.  18.00 Т/х “Махаббат пен 
ґшпенділік”. 20.00 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 21.00 “Очная 
ставка”. 22.00 “Другая правда”. 23.05 “Я стесняюсь своего тела”. 
00.50 Х/ф “Рассмешить Бога”.

КТК

08.00 Новости “20:30”. 08.30 Жаѕалыќтар. 09.00 “Суперпапа”. 
09.40 “KAZNET”. 10.00, 00.45 “Əн мен əзіл” концерттік. 11.30, 
18.30 Т/х “Мадхубала”.  12.30 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 13.00 Т/с 
“Капля света”. 15.15 Х/ф “Озорник”. 17.25 “Сырласу”. Ток-
шоуы. 18.05, 20.05 “Ел аузында”.   20.30  “20:30. Біздіѕ уаќыт”.  
21.20 “Астана кеші кґѕілді” концерттік шоуы. 22.35 Х/ф “Король 
вечеринок”.

АСТАНА

08.00 “Астана кеші кґѕілді”. Концерттік шоуы. 09.20 Х/ф 
“Озорник”.  11.30, 18.30 Т/х “Мадхубала”. 13.00 Т/с “Капля 
света”. 15.10 “Жайдары жастар”. Кґѕілді тапќырлар клубыныѕ 
кеші. 17.30 “Сырты бїтін...” деректі драмасы.  18.00  Шоу-
лотерея “Бай бол”. 19.35 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 20.05 Арнайы 
жоба. “Той жыры”. 20.30 “20:30”. 21.20 Х/ф “Рейд”. 23.25 
“Саєан сенемін. Мой лучший”. 00.50 Əн шашу.

07.02 “Базар жоќ”. 08.30 “Айбын”. 09.00 Аќпарат арнасы 
“Жеті кїн”. 10.00 “Ас арќау”. 10.20 “Я-чемпион”.  10.50 М/с 
“Приключения Дино”. 11.30 М/с “Джейк и пираты Нетландии”. 
12.00 Х/ф “Звёздные талеры”. 13.10  “Бенефис-шоу”. 14.20 
Толќын Забирова “Ґмірдіѕ ґзіндей” атты концерті. 16.10 
Е.Тўрсўновпен “Ашыќ кґрсетілім”. 16.30 Х/ф “Кенже”. 18.30 
“Ќызыќ times”. 19.45 “Ду-думан”. 21.00 “Жеті кїн”. 22.00 
Х/ф “Боец”. 00.10 Т/х “Жаным”. 02.10 “Сыєан серенадасы” 
спектаклі. 03.00 ЌР əнўраны.

ХАБАР

КТК

          Жұма   11 желтоқсан
ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
09.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 10.00 Т/с “Человек-приманка”. 11.00 
Т/с “Городские легенды”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/х 
“Адасќандар”. 15.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 16.00 Т/с “Папины 
дочки”. 18.00 Т/с “Как я стал русским”. 19.00 “Дом-весы-2”.  
20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х  “Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Сен 
келерсіѕ”. 23.00 Т/с “Адасќандар”.  00.00 “Дом-весы-2”. 01.00 Х/ф 
“Коррупционер”. 03.00 Х/ф “Контакт”. 05.00 “Ќазаќша концерт”. 

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”  
09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Сазды əуен”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Жаса,  меніѕ елім”. 
10.50 “Иман  нўры”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Сґз 
маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х. 
12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости.  13.20 
“Балаларєа базарлыќ”. 13.45  “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 
13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50-техникалыќ їзіліс. 
17.55 “Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 
Т/х. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 
20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Ўлт саулыєы”. 21.15 “Ел мерей!”. 
21.25 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 
21.45 ”Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х.  00.00 
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды 
əуен”. 

31 канал

06.00 “Жить здорово”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”. 
11.00 Т/с “Легавый”. 12.05 Т/с “Сїйген жар”. 13.00 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 14.00 “Жўма уаєызы”. 14.15 “Следствие 
покажет”. 15.20 “Первая помощь”. 15.30 Х/ф “Отважная Лифи”. 
17.15 “Жди меня”. Казахстан. 18.30 Лотерея “Автокуш”. 18.40 
“Поле чудес”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 
21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.25 
“Точь-в-точь”. 02.45 “П@ytina”. 03.05 “Ашыєын айтќанда”. Ток-
шоуы. 03.50 “Модный приговор”. 04.40 “Контрольная закупка”.

06.05 М/ф. 06.20 Д/с “Вау”. 07.20 Т/х “Ќарадайы”. 08.30 
Жаѕалыќтар. 09.00 “КТК” ќоржынынан”. 10.00 Т/с “Практика”.  
12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 13.50 Т/с “Шеф”. 15.50 “Не 
ври мне”. 17.00 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.30 “Əйел ќырыќ 
шыраќты”. 20.30 Жаѕалыќтар.  21.00  Вечерние новости. 21.40 
“Наша правда”. 22.40 Х/ф “Второй шанс”. 02.30 Жаѕалыќтар. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”.  10.00 Т/х 
“Таѕдау”. 10.50 Т/х “Сырєалым”. 11.45 “Айтуєа оѕай”. 
12.30 “Кґѕілашар” əзіл-сыќаќ баєдарламасы. 13.00 “Бірге 
таѕдаймыз!”. 14.10 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. 
Ток-шоуы. 16.05  Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.05 
“Жан жылуы”. 17.30, 19.30 “KAZNEWS”.  17.50 “Иман 
айнасы”. 18.15 “Баламен бетпе-бет”. 18.35 Т/х “Жїрегім 
сізге аманат”. 20.05 “Парламент”. 20.20 “Айтуєа оѕай...”. 
21.05 “Намыс дода”. Халыќаралыќ сайыс. 22.15 Т/х 
“Келін”. 23.10 “Жайдарман”. Їздік əзілдер. 23.35 “Сіз 
не дейсіз?”. 00.05 “KAZNEWS”. 00.40 “Парламент”. 00.55 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 01.50 “Иман айнасы”. 02.15 
“Серпіліс”. 03.00 “KAZNEWS”. 03.35 “Парламент”.  

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00, 13.35 “KAZNET”. 07.30 “Сырты бїтін...” деректі 
драмасы. 08.00, 20.30, 00.45 Новости “20:30”. 08.30, 20.00, 00.15 
Жаѕалыќтар. 09.00, 14.30 Т/х “Єажайып отбасы”. 10.20 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.30, 18.00  Т/х “Мадхубала”. 12.30, 19.00 
Т/х “Əулет”. 14.00 “Такси”. 15.50, 23.15 Т/х “Əлия”. 17.00, 22.10 
Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 21.00 Т/с “Великая”. 01.15 Əн шашу.

АСТАНА

 07.02 “Бўйымтай”. 08.00 “Жаѕа кїн”.  10.00  Жаѕалыќтар. 10.10 
Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10, 00.40 “Сотќа жеткізбей” 
деректі драмасы. 11.45 “Магия кухни”.  12.20 “Подари детям 
жизнь”. 12.25, 19.20 Т/х “Кґршілер”.  13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 
Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.05 Т/с “Второе дыхание”.  
15.00 Новости. 15.10 “Сол бір кеш”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 
“Ґмір сабаќтары” деректі драмасы. 16.50 “Экономкласс”. 17.00 
Новости. 17.15 “Арман ќанатында”. 17.40 “Ќызыќ TIMЕS”. 18.30 
Т/х “Сїйген жарым”. 20.00, 23.40 Жаѕалыќтар. 20.30 “Таєдыр 
жолы”. 21.00, 00.10 “Итоги дня”. 21.30 Х/ф “Лучшее во мне”. 
23.40 Т/х “Жарым”. 01.10 Жаѕалыќтар.
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07.02 “Базар жоќ”. 08.45 “Бармысыѕ, бауырым?”. 09.30 
“Продвопрос”. 09.55 “Ўлт саулыєы”. 10.20 “Мен -чемпион”. 
10.50 М/ф “Приключения Дино”. 11.50 М/с “Джейк и пираты 
Нетландии”. 12.30 Х/ф “Беляночка и Розочка”. 13.30 “Орталыќ 
хабар”. 14.40 “Жеті əн”. 16.25 “Ґмір сабаќтары” деректі драмасы. 
17.00  Х/ф “Дети шпионов-3: Игра окончена”. 18.35 ”Ду-
думан”. 19.45 “Бенефис-шоу”. 21.00 Аќпарат арнасы “Жеті кїн” 
сараптамалыќ. 22.00 Х/ф “Охотник на лис”. 02.30 “Тур де хабар”. 
Бокс. Рейтинговый бой. Бекман Сойлыбаев (Казахстан) -Кахабер 
Аветисян (Грузия). Прямая трансляция из Киева (Украина).

ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

Т-463-12-119. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Жақаш  ауылы, С.Әйтімбетов көшесі, №10 үйдің 
тұрғыны болған Сейтимбетова Тындыкыздың  
2015 жылдың 26 қарашасы  күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жария-

ланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, 3 бұрылыс, 
К.Орынқұлов көшесі, №92 үйде  орналасқан   
нотариалдық кеңсе  қызметкері  А.Асырауоваға  
жолығулары керек.

*      *      *
Т - 4 6 4 - 1 2 - 11 9 .  Бупежанов  Рустам 

Бериковичтің атына берілген “ВС” категориялы 
автокөлік жүргізуші куәлігі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп табылсын.

*      *      *
Т-465-12-119. Открылось наследство после 

смерти Кривошеевой Валентины Сергеевны, 
умершей 20 ноября 2003 года, на день смерти 
проживавшей по адресу: Жамбылская область, 
Байзакский район, сТалас, ул. Таласская №28.
Наследникам в течение месяца, после публикации 

объявления, обращаться в нотариальную контору 
по адресу: Жамбылская область, Байзакский 
район, с. Сарыкемер, улица Матросова №1/Е, к 
нотариусу Л.Мамековой. 

“Сазды əуен”. 11.55 Отбасылыќ фильм. 13.10 “Сіз не дейсіз?”. 
13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Сґз маржан”. 
14.00-16.00 - техникалыќ їзіліс. 16.05 
“Телеблокнот”. 16.10 “Сазды əуен”. 16.30  
М/ф. 17.00 Т/х. 17.55 “Телеблокнот”. 
18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 
“Балаќай”. 18.25 “Ел ќорєаны”. 18.45 
“Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 
“Межпрограмка”. 19.00 “Апта”. 19.50 
Т/х. 20.30 Деректі фильм. 21.10 “Сґз 
маржан”. 21.15 “Жамбылспорт”. 21.25 

”Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Сазды əуен”. 21.50 
К/ф. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама.

Аќпараттар  аєыныАќпараттар  аєыны

ÌÅÐÅÉËI ÌÅÐÅÊÅËÅÐÃÅ ÀÐÍÀËÄÛ
ЌР Тўѕєыш Президенті кїні жəне алдымызда аталып ґтілетін 16 желтоќсан - Тəуелсіздік кїніне орай, Мырзатай 

ауылдыќ округіне ќарасты Мырзатай орта мектебі мен  Диќан тірек мектебінде (ресурстыќ орталыєы) ўстаздар, жоєары 
сынып оќушылары жəне ата-аналардыѕ ќатысуымен «Кемелді келешекке кемелді кґшбасшымен» таќырыбында саяси 
сабаќ ґткерілді.

Іс-шара барысында ќос білім ошаєыныѕ оќушылары Б.Махатов, Ж.Жарќынбекова, А.Айдаралиева, А.Мўратова, 
Д.Жазыќбаева, Ə.Псібаева, А.Ќарымсаќтегі, З.Пернебекова, Ў.Абдуалиевалар Елбасы жəне оныѕ  тəуелсіздікті тўєырлы 
етудегі еѕбегі туралы баяндамаларын оќыса,  Н.Бегəділова, Ш.Алатауова, Г.Əлімќўлова, А.Тоќтасынова, Ў.Ќанаєат, 
А.Кемпірбай, Н.Əміреевалар «Ќазаќстан», «Тəуелсіздік», «Тўѕєыш Президентіміз» жайлы ґлеѕдерді мəнерлеп айтты. 
Ал,  Мырзатай орта мектебініѕ 2-сынып оќушысы С.Əбзелбек əуелете əн шырќады.
Саяси сабаќта мектеп директорлары А.Сейдалиева, Ж.Сəдірмекова жəне Диќан ауылыныѕ ќариясы, «Тату» ЖШС-

ніѕ тґраєасы Р.Саршаев елдіѕ егемендікке жету жолы жґнінде əѕгімелеп берді. Баршаны мерейлі мерекелерімен ќўт
тыќтады.                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                          Ґз тілшіміз.

Ќазаќст ан  Ре спубликасыныѕ  əрб ір 
азаматы бойына ќўќыќтыќ ќўндылыќтарды 
сіѕіріп, ќўќыќтыќ сананы ќалыптастырумен 
баєаланатынын, ќоєам їшін еѕ ќымбат ќазына 
– адам, адамныѕ бостандыєы мен ґмірі екендігі 
шындыќ. “Мемлекет тəртіпсіздікке мїлдем 
тґзбеушілік принципін ўстануєа тиіс. ... Ўсаќ 
ќўќыќ бўзушылыќќа тґзбеу ахуалы – ќоєамдыќ 
тəртіпті ныєайтуєа, ќылмыспен  кїреске 
бастайтын маѕызды ќадам», деп Елбасы атап 
кґрсеткендей,  жаќында  Ы. Алтынсарин 
атындаєы орта мектепте   директордыѕ тəрбие 
ісі жґніндегі орынбасары М.  Зəуірбекованыѕ 
ўйытќы  болуымен  “Тəртіпсіздік пен ќўќыќ 
бўзушылыќтарєа мїлдем тґзбеушілік” атты 
таќырыпта  акция ґткізілді.

8-сынып   оќушылары  арасында  ґткен  
«Тəртіпсіздік пен ќўќыќ бўзушылыќтарєа 
мїлдем тґзбеушілік»  акциясына   ўстаздар,   
ата-аналар, аудандыќ  ішкі істер бґлімі 
жасґспірімдер  бґлімшесініѕ  кəмелетке 
толмаєандар  істері  жґніндегі  полиция   
ќызметкерлері  ќатысты.
Алдымен  Мая Едігеќызы  “Заѕ-ќоєамныѕ 

негізгі тірегі” атты таќырыпта баяндама 
жасап,  Ата заѕымыздыѕ бірнеше баптарына 
тоќталды. Ўсаќ ќўќыќ бўзушылыќќа тґзбеу 
ахуалы  – ќоєамдыќ  тəртіпті  ныєайтуєа , 
ќылмыспен кїреске бастайтын маѕызды ќадам 
екенін, заѕды саќтау жəне басќа адамдардыѕ 
тарапынан ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ жолын 
кесу,  оќушылардыѕ  ќўќыќтыќ танымын 
арттырумен  ќатар   ќўќыќтыќ  тəртіпті 

Семинар-практикум ґттіСеминар-практикум ґтті
                                                       
Ж А Ќ Ы Н Д А 

САРЫКЕМЕР   ОРТА  
МЕКТЕБІНІЅ  БАЗАСЫНДА  
«ЖАС  МАМАНДАРДЫ  
ЌЫЗМЕТКЕ  БЕЙІМДЕУ  
Ж О Л Д А Р Ы »    
Т А Ќ Ы Р Ы Б Ы Н Д А  
ЖАС   МАМАНДАРЄА  
АРНАЛЄАН  САМИНАР-
ПРАКТИКУМ  БОЛЫП  
Ґ Т Т І .  АТА ЛМЫШ 
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  
Ќ О Є А М Д Ы Ќ - 
Г У М А Н И Т А РЛ Ы Ќ  
ЖƏ Н Е   Ф И З И К А -
МАТЕМАТИКАЛЫЌ  БАЄЫТТА  ЎЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ.
Жас мамандарєа əдістемелік  кґмек  кґрсету, оќу-тəрбие  жўмыстарын  ўйымдастыру, педагогикалыќ 

ќызметке  бейімдеу, жас  мўєалімдердіѕ  ґзін-ґзі  їзбей жетілдіру  ќажеттілігін  ќалыптастыру арќылы 
ўжымдыќ  ортаєа  бейімдеу жəне де ґзара сабаќќа  ќатысу арќылы сабаќ беру əдісін  жетілдіру маќсатында 
ґткізілген семинардыѕ таєылымды шара болєаны аныќ.
Семинардыѕ ашылуында жас мамандармен жўмыс жасайтын білім бґлімініѕ əдіскері  Н.Ќўлмаханбетова  

«Мамандыєым  маќтанышым»  таќырыбында  баяндама  оќыды.  Семинарда  əр  пəн  бойынша  тəжірибесі  
мол,  деѕгейлік  курстан  ґткен  мўєалімдер   панорамалыќ  сабаќтар,  коучингтер  мен  тренингтер  
кґрсетті.
Семинар соѕында жас мамандармен жўмыс жасаєан мўєалімдер Алєыс хатпен марапатталды.

ÀÓËÀ ÎÉÛÍÄÀÐÛÀÓËÀ ÎÉÛÍÄÀÐÛ
Аула ойындары кґпсайысты жїйеде Сарыкемер ауылындаєы Н.Киікбаев атындаєы орта мектебініѕ 

спорт залында ўлттыќ жəне аула ойындарын дамыту, тўрєындарды дене шыныќтыру жəне спортпен 
жїйелі тїрде айналысуєа тарту маќсатында аудандыќ дене шыныќтыру жəне спорт бґлімініѕ 
ўйымдастыруымен ґткізілді. 
Ойындардыѕ бас тґрешісі С.Жїнісбековтіѕ тґрелігімен ґткізілген  «Аула ойындары» баєдарламасына 

асыќ ату, лəѕгі тебу, дойбы, шекемтас жəне арќан тарту сияќты спорт тїрлері енгізілді. Жалпы іс-шараєа 
17 жалпы білім беру мекемесінен 102 спортшы ќатысты. Ойындардыѕ нəтижесі бойынша жалпы 
командалыќ І-ші орынды Королевка орта мектебі ІІ-ші орынды Сарыкемер орта мектебі, ІІІ-ші орынды 
Пушкин орта мектебі жеѕіп алды. 

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

ныєайтудыѕ маѕызы жґнінде  кеѕінен айтып 
берді.

 Бўдан соѕ  їш топќа бґлінген   оќушылар   
ќылмыс жасауєа себеп болатын  жайттарды 
талќылап, “Стоп-ќылмыс”,  “Ќўќыєыѕды 
саќтап їйрен,  басќалардыѕ да  ќўќыєы бар 
екенін ўмытпа!”, Заѕ біткен жерде, зўлымдыќ 
басталады”, “Тəртіпке баєынєан ел-мыќты 
ел” атты сґздердіѕ маєынасына тереѕ талдау 
жасады. “Заѕ жəне Ќоєам” тґѕірегіндегі 
сўраќтарєа оќушылармен ќатар ата-аналар 
тыѕєылыќты  жауап  берді . Ситуациялыќ 
жаєдайєа тап болєан   жасґспірімдер мен   
їлкендер  туралы кґріністер кґрсетілді. 
Ќўќыќ бўзушылыќтыѕ алдын алу  жайында  

бейнефильмді  тамашалаєан   оќушылар  
фильм  тґѕірегінде ойларын ортаєа салды. 
Заѕдылыќты  саќтау  жəне  тїрлі  ќўќыќ 
бўзушылыќтармен кїресу мəселесіндегі 
«мїлдем тґзбеушілікті» кґрсету бойынша 
халыќты белсендікке баєыттау акциясыныѕ 
маѕызына тоќтала келе, ќоєамдыќ орындарды 
ластаєан кезде  ќолданылатын  əкімшіліктіѕ 
жаза жґнінде полиция ќызметкері  Е. Бегалиев  
кеѕінен маєлўмат берді. 
Акцияда  ґмірмен байланысќан ќўќыќтыќ 

тəрбие беру негізінде ґзекті ой ќозєалып, 
еркін  пікір  алмасылды .  Шара  соѕында  
8-сынып оќушылары  “Тəртіпсіздік  пен 
ќўќыќбўзушылыќтарєа мїлдем тґзбейміз” 
деген  сґзді   ќимыл -ќозєалыс  биімен  
ґрнектеді.

Ґз тілшіміз.

ТАҒЫЛЫМЫ МОЛ ШАРА


