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СЕМИНАР -КЕЅЕССЕМИНАР -КЕЅЕС

ƏКІМ  ЕСЕП БЕРДІ, ЕЛ НЕ ДЕДІ?

Æåðãiëiêòi ïîëèöèÿ 
қûçìåòiíiң 

áàñøûñû áåêiòiëäi
Дїйсенбі кїні аудандыќ мəслихаттыѕ кезектен тыс ХХХХІХ сессиясы ґтіп, 

оныѕ кїн тəртібінде жергілікті полиция ќызметі басшысыныѕ лауазымына 
кандидатураны  келісу туралы мəселе ќаралды.

Мəселеге ќатысты аудан əкімі Мўратхан Жїнісəліўлы сґз алып, Ќазаќстан 
Республикасыныѕ 2015 жылєы 2 ќарашадаєы «Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір 
заѕнамалыќ актілеріне жергілікті полиция ќызметініѕ жўмысы бойынша ґзгерістер 
мен толыќтырулар енгізу туралы» №388-V заѕыныѕ 2016 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан 
бастап ќолданысќа енгізілгенін айта келе, облыстыќ жергілікті полиция ќызметініѕ 
бастыєы, полиция полковнигі Б.Бейсеевтіѕ жəне облыс əкімі К.Кґкрекбаевтардыѕ 
енгізген  ўсыныстарыныѕ мəтінімен таныстырды. Ол, Байзаќ аудандыќ ішкі істер 
бґлімі бастыєыныѕ ќызмет жґніндегі орынбасары, полиция капитаны Дəуренбеков 
Арман Бейсенбайўлы.
Ґз кезегінде мəслихат депутаттары аты аталєан кандидатура тўраќты 

комиссиялардыѕ бірлескен отырысында жан-жаќты талќыєа тїскендігін 
айтып, ўсынылып отырєан кандидатураны бір ауыздан бекіту туралы шешім 
ќабылдады. 
Сессия жўмысына №4 Сазтерек сайлау округінен Сəкен Рəпілбеков тґраєалыќ 

етті.                                                                                                         Ґз тілшіміз.

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

Елбасымыз Н.Назарбаев 
Ќазаќстан 
халќына арнаєан 
Жолдауында: 
«Ауыл 
шаруашылыєы 
ґніміне жаћандыќ 
сўраныс ўдайы ґсіп 
отырєан жаєдайда 
еліміздіѕ ауыл 
шаруашылыєы 
саласын да 
ауќымды жаѕєырту 
ќажет» деп атап 
ґткендігі белгілі. 
Осыєан байланысты 
облыс əкімдігі ауыл 
шаруашылыєы 
саласыныѕ 
тыѕ серпінін 
ќамтамасыз ету 
шаралары ўдайы 
назардан тыс ќалєан емес. 
Аптаныѕ сенбісі кїні аудан 
аумаєында «Кґктемгі 
егіс дала жўмыстарыныѕ 
дайындыєы» таќырыбында 
ґткен семинар соныѕ бір 
парасы. 
Алдымен  Бурыл  а уылдыќ 
округінен бастау алєан семинар 

барысында сґз алєан облыс əкімініѕ 
орынбасары Абдалы Нўралиев 
ауыл шаруашылыєы бойынша 
ґткен жылы атќарылєан жўмыстар, 
їстіміздегі жылєа жоспарланєан 
жаѕа жылдан бастап заѕды кїшіне 
енген кооперация туралы жəне 
кґктемгі егіс-дала жўмыстарыныѕ 
дайындыєы (техника сатып алу, 
тўќым сапасы, сїдігер кґтеру) 
мəселелеріне тоќталды. Абдалы 
Тоќбергенўлыныѕ мəліметінше, 
їстіміздегі жылы агроґнеркəсіп 
кешенін ќолдауєа барлыќ кґздерден 
7,8 млрд. теѕге бґлініп, оныѕ 6,2 
млрд. теѕгесі облыс бойынша 
3956 ауыл шаруашылыєы тауарын 
ґндірушілердіѕ  шыєындарын 
субсидиялауєа тґленген екен. Жыл 
басынан бері саладаєы жалпы ґнім 
кґлемі 160,8 млрд. теѕгені ќўрап, 
ґткен жылмен салыстырєанда 
наќты  индекс  кґлем і  104,7 
пайызєа орындалєан. Сондай-аќ 
ґткен жылы ауыл шаруашылыєы 
даќылдарыныѕ егістік алќабы 587,9 
мыѕ гектарєа жетіп, 1,3 пайызєа 
артып ,  Ауыл  шаруашылыєы 
мини с т р л і г і н і ѕ  т а л д а уын а 
сай, белгіленген индикативтік 
кґрсеткіштер бойынша біздіѕ ґѕір 
77,8 пайыздыќ жоєары кґрсеткішке 
ќол жеткізіп, соѕєы екі жылда 

ауыл шаруашылыєы ґндірісі 72,5 
пайызєа ґскен.
Осылайша  облыс  кґлемінде 
атќарылєан жўмыстар нəтижесінде 

ќол жеткен жетістіктер жайында 
сґз ќозєаєан А.Нўралиев «Сыбаєа», 
«Алтын асыќ», «Ќўлан», «Ырыс» 
мемлекеттік баєдарламалардыѕ 
орындалуы, аєын суды їнемдеу 
мен ґнім кґлемін арттыруєа ќол 
жеткізу маќсатында су їнемдеу 
технологияларын енгізу, тўќым 
сапасы, егін ораєына тїскен масаќты 

даќылдар, кїздік бидай жаєдайы, 
минералды тыѕайтќыштар, ґсімдік 
шаруашылыєындаєы  міндетті 
с аќ тандыру ,  техникаларды 
жаѕарту, ветеринария, инвестиция 

жəне ірілендіру, мал бордаќылау 
алаѕдарыныѕ  жўмысы ,  мал 
шаруашылыєындаєы кґрсеткіштер 
жґнінде кеѕінен тїсінік берді. 
Облыс басшысыныѕ орынбасары 
їстіміздегі жылєы бірінші ќаѕтардан 
заѕды  кїш іне  енген  «Ауыл 
шаруашылыєы кооперативтері 
туралы» Заѕныѕ ерекшеліктеріне 

тоќтала отырып, олардыѕ аудан 
аумаєында  орындалу  барысы 
жґнінде  ґз  алаѕдаушылыєын 
білд ірд і .  Жаѕа  Заѕды  аудан 

т ў р є ы н д а р ы н а 
тїсіндіру жўмыстарын 
ж а н д а н д ы р у 
ќ а ж е т т і л і г і н е 
б а с а  н а з а р 
аударып ,  семинар 
ќатысушыларын заман 
талабынан туындап 
отырєан  аталмыш 
заѕ аясында бірігіп, 
ауыл шаруашылыєы 
к о о п е р а т и в т е р і н 
ќўруєа шаќырды.
Ґз  кезегінде  сґз 
алєан облыс əкімдігі 
ауыл шаруашылыєы 
б а с ќ а р м а с ы н ы ѕ 
басшысы  Нўржан 
Нўржіг і тов  облыс 
кґлемінде ґткен жылы 
атќарылєан жўмыстар, 

аєымдаєы жылєы жоспарлар, ќант 
ќызылшасын егу, субсидиялаудыѕ 
жаѕа тїрлері, лизингке техника 
сатып алу мəселелері таќырыбында 
сґз  ќозєаса ,  Бурыл  ауылдыќ 
округініѕ əкімі Ерік Əліќўлов, Їлгілі 
ауылдыќ округініѕ əкімі Дəуренбек 
Мəдешовтер ґз салалары бойынша 
мемлекеттік баєдарламалардыѕ 

орындалуы туралы баяндама 
жасады. 
Семинар ќатысушылары 
т а р а пы н а н  т у ы н д а є а н 
сауалдарєа наќты жауаптар 
ќайтарылєан соѕ бірќатар 
шаруа  ќожалыќтарыныѕ 
к ґ к т е м г і  е г і с - д а л а 
жўмыстарына дайындыєын 
(сїдігер  кґтеру)  аралап 
кґрді.
Бўдан  к ей і н  с еминар 
жўмысы Ботамойнаќ ауылдыќ 
округ інде  ґз  жалєасын 
тапты. 
Аталмыш семинар кеѕесіне 
аудан əкімі М.Шїкеев, облыс 

əкімдігі агроґнеркəсіп кешенін 
дамыту  бґл ім і н і ѕ  басшысы 
Д .Оспанов ,  облыс  əкімдіг ініѕ 
табиєи ресурстар жəне табиєат 
пайдалануды реттеу басќармасы 

б а с шы с ы ны ѕ  о р ы н б а с а р ы 
Ќ .Мəдібек ,  «ЌазСуШар» РМК  
Жамбыл  филиалыныѕ инженері 
Ə .Ибрагимов ,  аудан  əкімін іѕ 
орынбасарлары, мекеме, бґлім 
басшылары ,  ауылдыќ  округ 
əкімдері, сала мамандары, шаруа 
ќауымы мен ауыл тўрєындары 
ќатысты.  

ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ ҚҰÐÓ-
ÇÀÌÀÍ ÒÀËÀÁÛ

Мəслихат сессиясындаМəслихат сессиясында

А.Шотбасова,
«Ауыл жаѕалыєы».

Ќазаќстан Республикасы 
Президентініѕ 2013 жылєы 15 
тамыздаєы  №615 Жарлыєына 
сəйкес, жыл сайын ауыл жəне 

ауылдыќ округ əкімдері ел алдына 
шыєып есеп береді.  «Ќоєамєа есеп 
беретін ашыќ мемлекет» мəселесі 
Елбасыныѕ жыл басындаєы «Ўлт 
жоспары – Ќазаќстандыќ арманєа 
бастайтын жол» атты маќаласында 
да басты назарєа алынєан. Осыєан 

байланысты ауданымызда 19 
ќаѕтардан бастап  ауылдыќ округ 
əкімдерініѕ ел алдына шыєып есеп 
беру жиындары басталып кеткені 

белгілі. 

Белгіленген кесте бойынша еѕ 
алєашќылардыѕ бірі болып сейсенбі 
кїні Бəйтерек ауылдыќ округініѕ əкімі 
Мўхтар Ќилыбаев осы округке ќарасты 
Базарбай ауылыныѕ тўрєындарына 

ЕЛ  НАЗАРЫ -ауыл 
əк імдер ін іѕ  есеб інде

жыл бойы атќарылєан жўмыстар 
жґнінде есеп берді. 
А.Пушкин орта мектебінде ґткен 

келелі кездесуге ауыл аќсаќалдары, 
ўстаздар мен жас буын жиылыпты. 
Жиынды Бəйтерек ауылдыќ округі 
əкімініѕ орынбасары  Ќ.Жўманов 
ашып ,  жїр г і з і п  отырды .  Ґз 
баяндамасын  Мўхтар  Исаќўлы 
ґткен жылєы есеп беру кездесулер 
барысында келіп тїскен ґтініштер 
бойынша ќолєа алынєан шараларды 
ауызєа алды. Олар, Сарыкемер орта 
мектебінен Мəмбет батыр кґшесі 
мен  К .Орынќўлов  кґшелерініѕ 
ќиылысына дейінгі аралыќќа кґше 
жарыєын орнату  мəселесі жергілікті 
ќоєамдыќ мїшелерініѕ шешімімен 
шешілгенін, А.Пушкин орта мектебін 
газдандыруєа жобалыќ-сметалыќ 
ќўжаттар  əзірленіп ,  їсіміздегі 
жылєа  5 , 5  млн .  теѕге  ќаржы 
бґлінетіндігін мəлімдеді. Сонымен 
ќатар Н.Киікбаев орта мектебінен 
“Астана” балабаќшасына барар жолєа 
жаяу жїргіншілер жїретін ўзындыєы 
1,0 шаќырым тротуар салынєан. 
Ал, Базарбай ауылыныѕ орталыќ 
кґшесін  тїнгі  жарыќтандыруєа 
ґткен жылы 2,0 млн. теѕге ќаражат  
бґлінсе, бїгінгі таѕда бўл мəселе 
толыєымен шешілген. Яєни, жуырда 
аталмыш ауылдыѕ орталыќ кґшесіне 
тїнгі жарыќ ќосылды. Міне, осы 
мəселелерге  тоќталєан  ауылдыќ 
округ əкімі əлеуметтік, денсаулыќ 
саќтау, білім беру салаларындаєы 
жетістіктер, салыќтыѕ орындалуы, 
кəсіпкерлікті дамыту, мемлекеттік 
баєдарламалардыѕ жемісі жайында 
айтып ґтті.

(Жалєасы 2-бетте).
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УАЌЫТТЫЅ ТАЅДАУЫ-ХАЛЫЌТЫЅ ЌОЛДАУЫУАЌЫТТЫЅ ТАЅДАУЫ-ХАЛЫЌТЫЅ ЌОЛДАУЫ

ЎЛТ  ЖОСПАРЫ -ЌАЗАЌСТАНДЫЌ  АРМАНЄА ЎЛТ  ЖОСПАРЫ -ЌАЗАЌСТАНДЫЌ  АРМАНЄА 
БАСТАЙТЫН  ЖОЛБАСТАЙТЫН  ЖОЛ

ÁIÐËIÃI ÁÅÊÅÌ ÅËÄIҢ 
ÅÐÒÅҢ I ÍҰÐËÛ

Жамбыл  облысы  Байзаќ  аудандыќ  аумаќтыќ  сайлау 
комиссиясыныѕ  ШЕШІМІ

Дихан ауылдыќ округі əкімініѕ 
кезектен тыс сайлауын таєайындау туралы

Ќазаќстан  Республикасыныѕ  “Ќазаќстан  Республикасындаєы  сайлау туралы” Конституциялыќ 
Заѕына, «Ќазаќстан Республикасыныѕ аудандыќ маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері, ауылдыќ 
округтіѕ ќўрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерініѕ сайлуын ґткізудіѕ кейбір мəселелері 
туралы» Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2013 жылєы 24 сəуірдегі № 555 Жарлыєымен бекітілген 
Ќазаќстан Республикасыныѕ аудандыќ маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері, ауылдыќ округтіѕ 
ќўрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерін ќызметке сайлау, ґкілеттігін тоќтату жəне 
ќызметтен босату ќаєидаларыныѕ 5 тармаєыныѕ 45 тармаќшасына сəйкес, Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ 
сайлау комиссиясы ШЕШІМ ЕТЕДІ:

1.Дихан ауылдыќ округі əкімініѕ ґкілеттігі мерзімінен бўрын тоќтатылуына байланысты, Дихан 
ауылдыќ округі əкімініѕ кезектен тыс сайлауы 2016 жылдыѕ 20 аќпанына таєайындалсын.

2. Осы шешімніѕ орындалуын Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ хатшысы Нуржан 
Киякбаевич Ержановќа жїктелсін.

Комиссия тґраєасы                                                     А.Тулепбергенов

Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕына 
жəне «Ќазаќстан Республикасы аудандыќ маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері, ауылдыќ округтіѕ 
ќўрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерініѕ сайлауын ґткізудіѕ кейбір мəселелері туралы» 
Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2013 жылєы 24 сəуірдегі №555 Жарлыєымен бекітілген «Ќазаќстан 
Республикасыныѕ аудандыќ маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері, ауылдыќ округтіѕ ќўрамына 
кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерін ќызметке сайлау, ґкілеттігін тоќтату жəне ќызметтен босату 
ќаєидасыныѕ» 7 бабыныѕ 62 тармаєына сəйкес Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясы Байзаќ 
ауданы əкімініѕ 2016 жылдыѕ 5 ќаѕтардаєы № 3-5 хатыныѕ негізінде Дихан ауылдыќ округініѕ əкімін 
сайлау кїні 2016 жылдыѕ аќпан айыныѕ 20-шы жўлдызы болып белгіленгенін хабарлайды. 
Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ мекен-жайы мен ќўрамы: (Сарыкемер ауылы, Байзаќ 

батыр кґшесі №114 їй, Ж.Їшкемпіров атындаєы спорт мектебі, тел.: 2-16-04) 
Тулепбергенов Абдан Баяуович - комиссия тґраєасы;
Мурзабеков Кенесбек Умирбекович - комиссия тґраєасыныѕ орынбасары;
Ержанов Нуржан Киякбаевич - комиссия хатшысы;
Абдикаримов Ерлан Тугельбаевич, Ойыкбаев Азимбек жəне Сапарбеков Оразгелды Малдебекович- 

комиссия мїшелері.
Аудандыќ аумаќтыќ сайлау  комиссиясыныѕ тґраєасы          А.Тулепбергенов

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ АУМАЌТЫЌ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ

1 .Ти і с т і  ə к і мш і л і к - аума ќ тыќ  б і рл і к 
тўрєындарыныѕ назарына жергілікті бўќаралыќ 
аќпарат ќўралдары арќылы сайлау кїні туралы 
хабарды жеткізу.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы.
                                                                                                                            

(п.11) 
2. Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына тиісті аумаќтыќ 

сайлау комиссиясыныѕ ќўрамын жариялау.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы.
Сайлау таєайындалєаннан кейін 10 кїннен 

кешіктірмей, 27 ќаѕтар 2016 жыл.
(пп.1),7)п.9)

3. Əкімдікке кандидаттарды балама негізде 
аумаќтыќ сайлау комиссиясына тиісті əкімніѕ 
ўсынымы мен кандидаттардыѕ тиісті əкімшілік-
аумаќтыќ  бірліктіѕ  аумаєында  əкімдікке 
кандидаттар ретінде дауысќа тїсуге келісетіні 
туралы ґтініштерді беруі арќылы ўсыну.

Аудан əкімі.
Сайлау кїнінен 30 кїн бўрын - 21 ќантар 2016 

жылы басталады  жəне сайлау кїніне 25 кїн 
ќалєанда - 26 ќаѕтар 2016 жылы аяќталады.

    ( п . п . 1 3 , 1 4 , 1 5 )                                                                                                                                    
              

4. Таѕдаушылардыѕ тізімдерін жасау жəне оларды 
дауыс беруге арналєан пункте ілу.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы тиісті мəслихат 

хатшысыныѕ ўсынуы бойынша.
Дауыс беру кїніне 7 кїн ќалєанда - 13 аќпан 

2015 жыл.
(п.п 1,7)п.п.9,48)

5. Əкімдікке кандидаттыѕ Ќазаќстан Республикасы 
Конституциясыныѕ 33-бабы 3-тармаєында жəне 
Ќазаќстан Республикасыныѕ аудандыќ маѕызы бар 
ќалалары, ауылдыќ округтері, ауылдыќ округтіѕ 
ќўрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары 
əкімдерініѕ сайлауын ґткізу ережесінде ќойылатын 
талаптарєа сəйкестігін аныќтау, тиісті хаттама 
жасау.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы.
Їш кїнніѕ ішінде.

(п.п.12,17,19)
6. Тўрєылыќты жері бойынша салыќ органдарына 

2016 жылєы 1 ќаѕтарєа табысы мен мїлкі туралы 
декларация тапсыру.
Кандидат жəне оныѕ зайыбы (жўбайы).
Кандидат тіркелгенге дейін. 
7.Кандидаттарды тіркеу жəне тиісті куəлік 

тапсыру.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы.
Барлыќ ќажетті ќўжаттар алынєаннан кейін 

басталады  жəне дауыс беретін кїнге 15 кїн 
ќалєанда - 5 аќпан 2016 жылы аяќталады.

(п.п.20,24) 
8. Жергілікті бўќаралыќ аќпарат ќўралдары 

арќылы немесе ґзге тəсілмен кандидаттардыѕ 
тіркелгені туралы хабарлау.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы.
Кандидаттар  тіркелгеннен кейін 7-ші кїннен 

кешіктірмей.
(п.п.1)п.22)

9.Кандидат пен оныѕ зайыбы (жўбайы) жариялаєан 
табысы  жəне  мїлкі  туралы  мəліметтердіѕ 
дўрыстыєын тексеру.
Салыќ ќызметі органдары.
Кандидат  пен  оныѕ  зайыбы  (жўбайы) 

декларацияны тапсырєан кїннен бастап 7 
кїнніѕ ішінде.

                                                                     (п.19)
10. Кандидаттардыѕ сенім білдірілген адамдарын 

тіркеу жəне оларєа тиісті куəліктер беру.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы.
Сенім білдірілген адамдардыѕ тізімдерін 

тіркеу їшін берген сəттен бастап.
(п.п.2)п.9,п,п,33,34)

11. Кандидаттарєа таѕдаушылар мен кездесулер 
їшін шарт негізінде їй-жайлар беру.

Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ 
2016 жылєы 18 ќаѕтардаєы№ 1 шешіміне ќосымша

Байзаќ ауданы Дихан ауылдыќ округі əкімініѕ 
кезектен тыс сайлауын əзірлеу мен ґткізу жґніндегі 

негізгі іс-шаралардыѕ Кїнтізбелік жоспары

Н.Тлепов,
« Н ў р  О т а н » 

п а р т и я с ы 
а у д а н д ы ќ 
ф и л и а л ы 
т ґ р а є а с ы н ы ѕ 
б і р і н ш і 
орынбасары.

Ќазаќ халќында: 
«Б і р л і г і  б е кем 
елдіѕ ертеѕі нўрлы, 
білікті  басшысы 
бар  мемлекеттіѕ 
болашаєы баянды» 
деген наќыл бар. 

Їстіміздегі жылдыѕ 6-шы ќаѕтарында жарыќ 
кґріп, ќалыѕ кґпшіліктіѕ ќолдауын тапќан 
Елбасыныѕ «Ўлт жоспары - ќазаќстандыќ 
арманєа  бастайтын  жол» атты  маќаласы 
сїйінші  хабар  іспетті .  «5 институттыќ 
реформаны  жїзеге  асыру  бойынша  100 
наќты ќадамды» кезеѕ-кезеѕімен жасап, Ўлт 
жоспарын орындайтын, сґзден іске кґшетін 
сəт келді деуге болады. 
Стратегиялыќ  ќўжаттаєы  баєыт-баєдар 

елдіѕ болашаєыныѕ нўрлы екенін кґрсетіп 
берді. Елбасы еѕбегінде 5 институционалдыќ 
реформаны  і ске  асыру  жолдары  тег іс 
ќамтылєан. Бастысы, мемлекеттік аппаратты 
ќайта жасаќтау, ел экономикасын ґсірудіѕ тыѕ 
тəсілдерін ќарастыру, ќаржылыќ даєдарысты 
еѕсерудегі тиімді жоспарлары жазылєан. 
Дамудыѕ  сара  жолындаєы  атќарылар 

жўмыстарды салмаќтап берген Мемлекет 
басшысы Тəуелсіздіктіѕ 25-ші жылдыєына жаѕа 
ќазаќстандыќ арманмен аяќ басќанымызды, 
оныѕ  басты  маќсаты  жїзеге  асырылып 
жатќан «2050» Стратегиясымен сəйкес екенін 
жеткізді.
Елбасы, «Нўр Отан» партиясыныѕ Тґраєасы 

Н.Назарбаев бес институционалдыќ реформа 
мен «100 наќты ќадам» Ўлт жоспары аясындаєы 
шараларды халыќќа тїсіндіруде «Нўр Отан» 
партиясына ауќымды міндеттер жїктеуде. 
Осы  орайда ,  «Нўр  Отан» партиясыныѕ 

аудандыќ филиалдары мен бастауыш партия 
ўйымдарына деген талаптыѕ кїшейе тїсетіндігі 
аныќ. Ауќымы кеѕ, маєынасы тереѕ маќалада 
да жемќорлыќпен кїрес мəселесі орынды 
ќозєалєан .  Мемлекеттік  ќызметшілер  де , 
бюджеттік сала мамандары да ўлт мїддесін 
арќалаєан азаматтар ретінде əуелі адалдыєымен, 
заѕєа беріктігімен баршаєа їлгі болуы тиіс. 
Ґркениетті елдіѕ азаматтары жемќорлыќтыѕ 
салдарымен  кїресуден  бўрын  кез  келген 
сыбайластыќ əрекеттердіѕ алдын алуєа барын 
салуєа борышты. Бўл ретте партияныѕ баќылау 
комиссиясы мемлекеттік баєдарламалардыѕ 
орындалуын ќадаєалап, ќазына ќаржысыныѕ 
ќажетімен жўмсалуын ќыраєы назарда ўстап 
келеді.

«Мемлекеттік ќызметшіге еѕбекаќы тґлеудіѕ 
жаѕа жїйесі де бəсекелестіктіѕ артып, білікті 
мамандардыѕ кґбеюіне ыќпал етеді. Əсіресе, 
Президенттіѕ пəрменімен аєымдаєы жылєы 
1 ќаѕтардан «Б» корпусындаєы мемлекеттік 
ќызметшілердіѕ  еѕбекаќысы  30 пайызєа , 
медицина жəне білім саласы мамандарыныѕ 
жалаќылары, сəйкесінше, 28 бен 29 пайызєа, 
ал əлеуметтік ќорєаудаєы ќызметкерлердіѕ 
айлыєы 40 пайызєа дейін кґтерілгені кґпшілікті 
жігерлендіріп, жўмысќа жаѕаша кїшпен кірісуге 
ынталандыруда. Жаћандыќ наќты ахуалда 
туындаєан кедергілерге ќарамастан, мемлекеттік 
ќолдаудыѕ еселей тїсуі ќазаќстандыќ арманєа 
жетелейтін игі мўраттарды ґміршеѕ ете тїспек. 
Президент бізге жаќсы баєыт-баєдар беріп 
отыр. Осыны орындау əр ќазаќстандыќтыѕ 
міндеті болуы тиіс.

«Жўмыла кґтерген жїк жеѕіл» демекші, 
сонда єана еліміз одан əрі ќарыштап дамиды 
жəне осы орайда, барша нўротандыќтар мен 
аудан тўрєындарын туєан жеріміздіѕ гїлденіп-
дамуына, еліміздіѕ ќарыштап ќадам басуына 
аянбай еѕбек етуге шаќырамын . Сґзімді: 
«Мен  ќазаќстандыќтарды  ўлт  жоспарын 
жїзеге асыруєа жəне реформаларды жїргізуге 
барынша белсенді ќатысуєа, олар ашатын 
мїмкіндіктерді пайдалануєа шаќырамын!», - 
деп тїйіндеген Елбасыныѕ маѕызды ќўжаттаєы 
ќорытынды ойымен аяќтаєым келеді.

Кандидат т ардыѕ  бґл ін ген  їй -жайда 
таѕдаушылар  мен  кездесу  кестесін  жасау 
жəне оны бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында 
жариялау.
Жергілікті  атќарушы  органдар  жəне 

жергілікті ґзін-ґзі басќару органдары.
Тиісті аумаќтыќ сайлау комиссиялары.
Сайлау алдындаєы їгітті жїргізу кезеѕінде.

(п.п.1,7)п.9)
12. Сайлау алдындаєы їгітті жїргізу.
Əкімдікке кандидаттар, олардыѕ сенім 

білдірген адамдары.
Кандидаттарды  тіркеу аяќталєан  кїннен 

басталады жəне сайлау кїнініѕ алдындаєы кїні - 
19 аќпан 2016 жылы жергілікті уаќыт бойынша 
24 саєатта аяќталады.

13. Аумаќтыќ сайлау комиссияларында сайлау 
ќорларын тіркеу.
Əкімдікке кандидаттар, олардыѕ сенім 

білдірген адамдары.
Кандидаттыѕ  ти іст і  аумаќтыќ  сайлау 

комиссияларына ґтініш жасаєан сəтінен бастап 
бір кїнтізбелік кїнніѕ ішінде.

(п.п.1,7)п.9)
14. Сайлау ќорларыныѕ арнайы уаќытша 

шоттарын ашу.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы.
Кандидат тіркелгеннен кейін.
(п.п.1,7)п.9)
15.Дауыс беруге арналєан пунктті ашу, тиісті 

хаттама жасау.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы.
Сайлау  берудіѕ  басталуына  бір  саєат 

ќалєанда.
(п.52) 
16. Əкімніѕ сайлауын ґткізу. Əкімді сайлау 

жґніндегі дауыстарды санау жəне дауыс беру 
нəтижелерін жария ету, əкімді сайлау нəтижелері 
туралы хаттама жасау.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы.
Бір кїнніѕ ішінде -2016 жылы 20 аќпан.
(п.п .47-54)
17. Сайланєан əкімді тіркеу. Шешімді жоєары 

тўрєан əкімге жəне тиісті мəслихатќа ўсыну.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы.
Сайлау ґткізілген кїннен бастап бес кїндік 

мерзімде
-2016 жылєы 24 аќпаннан кешіктірмей.
(п.57)
18.Кандидаттыѕ  сайлау ќоры ќаражатын 

пайдаланєаны   туралы  аумаќтыќ  сайлау 
комиссиясына есеп беруі.
Əкімдікке кандидаттар.
Сайлау ќорытындылары аныќталєаннан кейін 5 

кїннен кешіктірмей -2016 жылєы 25 аќпаннан 
кешіктірмей.

(п.44)  
19.Жергілікті бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында 

сайлау ќорытындылары жəне сайланєан əкімді 
тіркеу туралы хабар жариялау.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы.
Сайлау ґткізілген кїннен бастап 7 кїннен 

кешіктірмей  -2016 жылєы  26 аќпаннан 
кешіктірмей.

(п.п.1,7)п,9,п.59)
Еске ртп е :  Кїн т і з б е л і к  жо с п а рдыѕ 

мəтін інде  Ќазаќстан  Республикасыныѕ 
«Ќазаќстан  Республикасындаєы  сайлау 
туралы» Конституциялыќ  заѕыныѕ  жəне 
Ќазаќстан  Республикасы  Президентініѕ 
2013 жылєы 24 сəуірдегі №555 Жарлыєымен 
Ќазаќстан  Ре спубликасыныѕ  аудандыќ 
маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері, 
ауылдыќ  округт іѕ  ќўрамына  к ірмейт ін 
кенттері мен ауылдары əкімдерін ќызметке 
сайлау, ґклеттігін тоќтату жəне ќызметтен 
босату ќаєидалары нормаларына сілтемелер 
жасалды. 

Н. Їкібаев,
аудандыќ  мəслихаттыѕ 

хатшысы.

Бїкіл  ќоєамєа  тербеліс 
т у є ы з є а н  М е м л е к е т 
басшысыныѕ «Ўлт жоспары 
–  ќазаќстандыќ  арманєа 
бастайтын жол» стратегиялыќ 
маќаласынан кейін Ќазаќстан 
Республикасы  Парламенті 
Мəжілісі  депутаттарыныѕ 
Парламент  Мəжілісі  мен 
барлыќ деѕгейдегі мəслихат 
депутаттарыныѕ мерзімінен 
бўрын сайлауын ґткізу туралы 
бастама  кґтерген  Їндеуі 
орынды бастама деп білемін. 
Їндеуде  Мəжілістіѕ  Ўлт 

жоспарыныѕ  заѕнамалыќ 
негізін ќалап, ґзініѕ тарихи 
миссиясын  орындаєаны , 
шаќырылым кезеѕінде 80 – 
ге жуыќ заѕ ќабылдаєаны, 
Президенттіѕ 5 институттыќ 
реформасыныѕ əрќайсысын 
жїзе ге  а сырудыѕ  «Жол 
к а р т а с ы »  ж а с а л є а н ы 
а й т ы л є а н .  Мўны ѕ  ґ з і 
Парламент  Мəжіл і с і н іѕ 
ќаншалыќты  ќайтарымды 
жўмыс  атќарєандыєыныѕ 
к ґ р с е т ед і .  Да є д а ры с ќ а 
ќарсы баєдарламаны енгізу 
їшін заѕ шыєарушы базаны 
ќалыптастыру  жəне ќоєам 
ґмірін ауќымды реформалауды 
жїргізу арќылы ґзініѕ басты 
міндет ін  орындады  деп 
санаймын.
Б е с і нш і  ша ќы ры л є а н 

Байзаќ аудандыќ мəслихаты 
да шаќырылым барысында 
айтарлыќтай жўмыс атќарды.

Тек  2015 жылдыѕ  ґзінде 
аудандыќ  мəслихаттыѕ  12 
сессиясы, оныѕ 8 – і кезектен 
тыс шаќырылып, 47 мəселе 
талќыланды. Олардыѕ ішінде: 
«Ауданда  агроґнеркəс іп 
кешенін дамыту жəне аудан 
тўрєындарыныѕ  тўрмыс 
деѕгейін кґтерудіѕ негізін 
ќалыптастыру маќсатында 
атќарылып жатќан жўмыстар 
т у р а л ы » ,  « А у д а н д а 
«Жўмыспен  ќамту  2020» 
мемлекеттік баєдарламасыныѕ 
орындалуы туралы», «Аудан 
əкімі  М .Шїкеевтіѕ  ґзініѕ 
функциялары мен міндеттерін 
орындауы  жґнінде  есебі 
туралы» ,  « 2 0 1 6  –  2 0 1 8 
жылдарєа арналєан аудандыќ 
бюджет туралы», «Ауданныѕ 
2 0 1 4  жы л є а  а р н а л є а н 
бюджет і н і ѕ  орында луы 
туралы» сондай – аќ аудандыќ 
м ə с л и х а т т ы ѕ  т ў р а ќ т ы 
комиссияларыныѕ есептері 
жəне  басќа  да  мəселелер 
талќыланып, тиісті шешімдер 
ќабылданды. Оныѕ ішінде 
ауданныѕ ґсіп ґркендеуіне 
ќомаќты  їлесін  ќосќан  5 
азаматќа, Социалистік Еѕбек 
Ері Ибрагимова Мəрзияєа, 
еѕбек ардагерлері Бїтінбаев 
Ґмірбекке ,  Ќўмєанбаев 
Жўманєалиєа, Ибрайханова 
Гїлнарєа, шаруа ќожалыєыныѕ 
жетекшісі Рəпілбеков Сəкенге 
«Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті 
азаматы» атаќтары берілді.
Сондай  –  аќ ,  аудандыќ 
мəслихаттыѕ сессияларында 
кезек кїттірмейтін мəселелер 
кезектен тыс ќаралып жатады, 
ат ап  ай т ќ анд а  «Бай з а ќ 
ауданыныѕ Аќтґбе, Базарбай, 
Ботамойнаќ , Жаѕатўрмыс , 
Жаѕасаз, Жібекжолы, Кеѕес, 
Ќосаќ, Мырзатай, Мəдімар, 
Сеѕкібай  жəне  Тегіст ік , 
Аймантґбе, Жеѕіс, Аќќия, 
Тґрткґл, Аќшолаќ, Ќайнар, 
Їшбўлаќ, Тегістік, Сарыбараќ, 
Шахан елді мекендерін дамыту 
жəне ќўрылыс салу схемаларын 
(оѕайлатылєан бас жоспарын) 
бекіту туралы, «Байзаќ ауданы 
бойынша  сауда  саттыќќа 
(конкурстарда, аукциондарда) 
сатуєа  ўсынылатын  жер 

учаскелерініѕ тізбесін белгілеу 
туралы», «Пайдаланылмайтын 
а у ы л  ш а р у а ш ы л ы є ы 
маќсатындаєы жерлерге жер 
салыєыныѕ мґлшерлемелерін 
ж ə н е  б і р ы ѕ є а й  ж е р 
салыєыныѕ мґлшерлемелерін 
жоєарылату туралы», «Байзаќ 
ауданын  дамытудыѕ  2016 
– 2020 жылдарєа арналєан 
ба єдарламасы  тура лы» , 
«С а р ы к е м е р  а у ы л д ы ќ 
округініѕ шекарасын ґзгерту 
туралы» мəселелер ќаралып, 
ґз шешімдерін тапты.
Халыќ  ќалаулылары  бўл 

шешімдерімен ґздерініѕ саяси 
сауаттылыєын, дəрежесініѕ 
би ікт і г ін  кґрс етт і .  Ўлт 
жоспарында  кґрсетілген 
н а ќ т ы  т а п с ы рм а л а р ды 
орындауєа тыѕ саяси кїш, 
жаѕа кґзќарастаєы адамдар 
ќажет  екенін  тїсінгендігі 
деп білеміз. Биылєы жылдыѕ 
алєашќы кїндерінен бастап 
біз азаматтыќ ќоєамды жəне 
экономиканы дамыту їшін 
їлкен  тыѕ   мїмкіндіктер 
ашатын  жаѕа  заѕдармен 
жўмыс істей бастадыќ. Соныѕ 
дəлелі кеше єана аудандыќ 
мəслихаттыѕ кезектен тыс 
с е ссиясында  жерг і л і кт і 
полиция ќызметі басшысыныѕ 
л ау а з ы мы н а  м ə с л и х а т 
депутаттарыныѕ келісімін беру 
туралы мəселе ќаралып, ґз 
шешімін тапты. Бўл лауазымєа 
бўєан дейін бўл салада жаќсы 
ќырынан танылєан аудандыќ 
ішкі істер бґлімі бастыєыныѕ 
о р ы н б а с а р ы ,  п о л и ц и я 
капитаны Арман Дидарбеков 
лайыќты деп танылды.
Əлемдік даєдарысќа ќарсы 

жаѕ а  б а є д а рл ама л а рды 
жїзеге асырєалы отырєанда 
мерзімінен  бўрын  сайлау 
ґткізу дўрыс жəне дер кезінде 
ќабылданєан  шешім  деп 
есептеймін.
Əр  жылдан  жаќсылыќ 

кїтетін халыќпыз. Сондыќтан 
жаѕа  парламетшілер іміз 
бен  жергіл ікт і  мəслихат 
депутаттары мемлекет пен 
елдіѕ мїдделерін кґздейтін 
азаматтардан сайланады деген 
сенімдеміз.

Сын д а р лы  с əтт е г і 
қ ұ н ды  шеш ім
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Уақытпен үндескен бастама
А. Жəмішжанов,
аудандыќ мəслихаттыѕ депутаты.

Ґткен жыл ел есінде мерейлі мерейтойлармен есте ќалєаны 
белгілі. Биылєы жыл да жаќсы бастамалармен басталуда. Еѕ 
алдымен Елбасы жыл басында «Ўлт жоспары – Ќазаќстандыќ 
арманєа бастайтын жол» атты маќаласын жарияласа,  Ќазаќстан 
Республикасы Парламенті Мəжілісін мерзімінен бўрын тарату жəне 
Парламент Мəжілісіне, жергілікті мəслихатта мерзімінен бўрын 
сайлау ґткізу туралы бастама дер уаќытында ќозєалєан мəселе деп білемін. Себебі, бўл 
шешім – уаќытпен їндескен шешім.
Жоєарыда атап ґткенімдей, їстіміздегі жылдыѕ 1 ќаѕтарынан «5 институттыќ 

реформаны жїзеге асыру бойынша «100 наќты ќадам» – Ўлт Жоспарын орындаудыѕ 
практикалыќ кезеѕі басталды. Мемлекетті, экономика мен ќоєамды дамыту їшін 
ќаєидатты жаѕа ќўќыќтыќ орта ќалыптастыратын 59 заѕ кїшіне енді. Осы орайда 
жаѕа Парламенттіѕ жасаќтануы еліміз їшін їлкен маѕызды саяси жəне тарихи оќиєа 
болмаќ. 
Сонымен ќатар, бїгінгі таѕда жаћандыќ даєдарыс ќиындай тїсуде. Ал, Елбасыныѕ 

жариялаєан Ўлт Жоспары осы ќиындыќтарєа жауап беретін баєдарлама деп білеміз. Оны 
сəтті іске асыру їшін биліктіѕ барлыќ тармаєыныѕ – атќарушылыќ, заѕнамалыќ, сот жəне 
жергілікті басќарушы органдардыѕ їйлесімді жўмысы ќажет. Сондыќтан депутаттар 
халыќтыѕ жаѕа сенім міндетін алуы жəне Ўлт Жоспарын жїзеге асыруы аса маѕызды.

Т. Кадимова,
а у д а н д ы ќ 

м ə с л и х а т т ы ѕ 
депутаты.

 Ж а ћ а н д ы ќ 
əлемде ќалыптасып 
отырєан ќўбылмалы 
жа є д а й  д а мы є а н 
мемлекеттердіѕ ґзін  
тыєырыќќа тіреуде. 
Кїн санап мўнайдыѕ 
баєасы ќўлдырауда. 
О сы н д а й  ќ и ы н  к е з е ѕ д е 
жўмыс  жасаєан  Ќазаќстан 
Парл ам е н т і  Мəж і л і с і н і ѕ 
бе с і нш і  шаќырылымда єы 
депутаттардыѕ  Парламент 
Мəжілісі мен барлыќ деѕгейдегі 
мəслихаттар депутаттарыныѕ 
кезектен тыс сайлауын ґткізу 
туралы бастамасы    орынды 
шешім.
Халыќ  ќалаулылары  Ўлт 

жо спарын  і с ке  а сырудыѕ 
заѕнамалыќ  негізін  ќалады , 
80-ге жуыќ заѕ ќабылданды. 
Сонымен ќатар Елбасыныѕ  5 
институциялыќ реформасына 
сəйкес салалыќ «Жол картасы» 
тиімділігін  кґрсетуде. Осыєан 
ќ а р а м а с т а н  П а р л а м е н т 
Мəжілісініѕ ґзін- ґзі тарату 
жґніндегі шешім ќабылдауы  
уаќыт талабынан туындаєан  
ўйєарым  деп білеміз.

“ Ї ш і н ш і д е н ,  б і з д і ѕ 
реформаларды жїзеге асыру 
жґніндегі іс-əрекеттерімізді 
барлыќ деѕгейде їйлестіру їшін 
Парламент сайлауын жергілікті 
мəслихаттар  сайлауларымен 
ќоса ґткізу ќажет. Бўл даєдарыс 
жаєдайында сайлау науќанын 
ўзаќ мерзімге созбауєа жəне 
с айлауалды  ўйымдастыру 
мен  ґтк і зуге  жўмсалатын 
бюджет шыєыстарын біршама 
ќысќартуєа мїмкіндік береді” 
делінген  їндеуде. Ќаржыны 
їнемдеп,  шыєынды азайтуды 
т а л а п   е т е т і н  у а ќ ы т т а 
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ОЅТАЙЛЫ  ЎСЫНЫС
 М.Маќўлбеков,
 соєыс жəне еѕбек  ардагері. Аќжар ауылы.

Ґмір, ќоєам дейтін ўлы майданда талай-талай оќиєаларды 
бастан ґткерген ўрпаќтыѕ ґкіліміз. Ґткен єасырдаєы саяси  
оќиєалар: ўжымдастыру,  аштыќ  нəубаты мен  саяси ќуєын-
сїргінді  бастан  ґткеріп ,  жігіт  болєан  шаєымызда   туєан 
Отанымызды жаудан ќорєау їшін, майданєа аттандыќ. Ќарша 
бораєан оќтыѕ астында, кескілескен ўрыстарда ерлік кґрсетіп, 
туєан жерімізге Жеѕіспен оралдыќ. Соєыстан кейінгі кїйреген 
экономиканы ќалпына келтіру жолында тер тґктік.

 1991 жылы еліміз тəуелсіздік алды. Елбасымыздыѕ  салиќалы 
саясатыныѕ арќасында  ќазаќ елі тґрткїл əлемге танылды. 
Ќазіргі  таѕда-дамудыѕ  сара  жолына  тїскен   мемлекетіміз 

алдында даєдарысты жеѕіп, ары ќарай даму міндеті тўр. Елбасымыздыѕ  Ќазаќстан 
халќына арнаєан Жолдауы мен “Ўлт жоспарындаєы” басым баєыттар еліміздіѕ  
даму   баєдарын  айќындап  берді .  Ќиын  кезеѕде  халыќ  ќалаулылары  бесінші 
сайланєан Парламент Мəжілісініѕ ќызметін тоќтатып, кезектен тыс сайлау ґткізу 
туралы  Їндеу  жариялауы   оѕтайлы   ўйєарым  болєандыќтан ,  бўл  бастаманы 
баршамыз ќолдаймыз. 
Ата жасынан асып, бабалыќ кезеѕге жеткен ќария ретінде айтарым елімізде 

мерзімінен бўрын сайлау ґткізу- біздіѕ ќоєамымызды топтастырып ќана ќоймай, 
экономикамыз жəне бїкіл еліміз їшін даєдарысќа ќарсы  шараларды іске асыруєа 
жаѕа ќарќынмен кірісуге мїмкіндік береді. 

(Соѕы. Басы 1-бетте).

Ат а лмыш  ауы л ды ќ  о к р у г т е 
«Жўмы с п е н  ќ а м т у - 2 0 2 0  жол 
картасы» баєдарламасыныѕ  2-ші 
«Жеке кəсіпкерлікі ќолдау» баєыты 
бойынша 4 адам сомасы 9,0 млн. 

теѕге кґлемінде шаєын несие алып, 
ґз кəсіптерін ашса,  жеке кəсіпкер 
М .Наурызбеков  4 ,7  млн .  теѕге 
кґлемінде несие алып, оєан 16 бас 
жылќы малын сатып алып, ќымыз 
ґнімін ґндірумен айналысуда. Ал, 
ауылдыќ округтегі «Нўржан» шаруа 
ќожалыєы 4,5 млн. теѕге несие алып, 
17 бас жылќы алєан. Елдімекенде 
« С ы б а є а »  б а є д а р л а м а с ы н а 
ќызыєушылыќ танытќан азаматтар 
б а ршы лы ќ .  С о ным е н  ќ а т а р , 
«Ґѕірлерді дамыту» баєдарламасы 
нег і з інде  б ірнеше  кґшелерд іѕ 
жолдары жґнделіп, жарыќтандыру 
жўмыстары жїргізілген.
Ауылдыќ  округ  əкімі  ілгеріде 

істелінген жўмыстармен ќатар, алда 
атќарылатын шаруаларды да атап 
ґтті .  А .Пушкин  орта  мектебініѕ 
айналасын аббаттандыру, мектепті 
табиєи газєа ќосу сынды шараларды 
жї з е г е  а сыру  а л д а єы  к ї нн і ѕ 
еншісінде тўр екен.
Əкім баяндамасынан соѕ, Базарбай 

ауылыныѕ тўрєындары кґкейлерінде 
жїрген бірнеше сауалдарын жолдады. 
Олар :  «Ауылєа  ауыз  су  ќашан 
келеді?»,  «Тїнгі  жарыќтандыру 
ґзге  кґшелерге   де  беріле  ме?», 
«Сарыкемерден  Базарбайєа  барар 
жолєа  кїрделі  жґндеу  жїргізіле 
ме?», «Ќаѕєыбас иттерді жою ќолєа 
алынса», «Ауылда балабаќша, мешіт 

їйлері  бой кґтерсе», «Кез-келген 
жерге  кїл-ќоќыс  тасталынбаса» 
деген сўраќтар мен ґтініш-тілектерге 
тиісінше жауаптар берілді. 
Əсіресе, ќазіргі таѕда ауылдаєы 

еѕ  їлкен  проблемалыќ  мəселе 
– мал  ўрлыєы  болып  отыр  екен . 

Ауылдыќтар бўл жаєдайды жасырып 
ќалмады. «Ќайтсек, мал ўрлыєына 
тосќауыл ќоямыз?» деген сўраќты 
жан-жаќты талќылап, ортаќ шешім 
ауылдаєы  учаскелік  полицеймен 
бірге ауыл тўрєындарыныѕ бірлесе 
жўмыс істегендері жґн шыєар деген 
ойєа  келд і .  Мўнымен  барлыєы 
келісіп жатты.
Ґз  келісімін  Бəйтерек  ауылдыќ 

округі бойынша учаскелік полиция 
инспекторы, полиция аєа лейтенанты 
Джаксыгулов  Руслан  да  берд і . 
Руслан  Нўрланўлы  мал  ўрлыєы 
к ґб і н е с е  жайсы з  ќ о р а л а рдыѕ 
ке с і р і н е н  орын  а л атындыєын 
тілге  тиек  етіп ,  тўрєындарды  еѕ 
алдымен  ќоражайларды  талапќа 
с ай  е т і п  тўр єызу є а  шаќырды . 
Ауылда  ќандайда  б і р  ґре скел 
заѕбўзушылыќ  байќалса ,  дереу 
ішкі істер органдарына хабарласу 
керектігін  тїсіндіріп ,  бірлесе  іс 
істеудіѕ тиімділігін сґз етті.
Жиында Бəйтерек ауылдыќ округі 

еѕбе к  а рд а ге рл ер і  ўйымыныѕ 
тґраєасы  С .Айтбаев ,   Базарбай 
ауы лы  а ќ с а ќ а л д а р  к е ѕ е с і н і ѕ 
тґраєасы  Ќ .Байтаќов ,  аталмыш 
кеѕестіѕ мїшесі Т.Сəрсенбаевтар 
жарыссґзге шыєып,  ґз ойларымен 
бґлісе келе, ауылдыќ округ əкімініѕ 
есебіне ќанаєаттанарлыќ деген баєа 
берді.

Время отчета
Р.Джакипбаева,
«Ауыл жаѕалыєы».

В Костобинском сельском округе 
состоялась отчётная встреча акима 

о к р у г а  Т .Е с е н к ул о в а  с 
населением, которая прошла в 
средней школе имени Гоголя. 
Во  вступительной  части 

отчёта аким округа подчеркнул, 
что 2015 год был наполнен 
важными  политиче скими 
с о бы ти ями ,  и г р ающими 
огромную  роль  в  жизни 
казахстанцев. 

«При  подведении  итогов 
деятельности за минувший год 
и определении задач на будущее 
о р и е н т и р ом  п о с л ужи л о 
Послание Главы государства», 
-  сказал он.
На встрече шёл оживлённый 

разговор об итогах 
п р ошл о го  г од а , 
о б с у ж д а л и с ь 
конкретные  дела 
с  ко н к р е т н ы м и 
цифрами. 
Ко с т о б и н с к и й  

с е л ь с к и й  о к р у г 
н а с ч и т ы в а е т 
1258 дворов ,  где 
зарегистрировано 
6 6 3 0  ч е л о в е к . 
Общая  площад ь  
-4572  га ,  из  них 
поливных земель – 1837 га. Главная 
деятельность – сельское хозяйство. 
Здесь насчитывается 183 крестьянских 
хозяйств.
Окру г  у сп ешно  р а з ви ва е т с я 

и  р а с т ё т .  В  э т ом  год у  были 
открыты перерабатывающие  цеха 
(кондитерский  и колбасный), которые  
обеспечили  жителей сёл рабочими 
местами. Это дополнительно к  уже 
имеющимся цехам - по переработке 
молочной продукции, также  столовой, 
заправочным станциям, магазинам и  
парикмахерским. 
По словам акима, округ успешно 

р е а л и з у е т  г о с уд а р с т в е н н ы е 
программы. По реализации программы 
«Дорожная карта занятости-2020» 
были выделены кредиты трём жителям 
округа  -К.Аманжолову, Т.Бахтибаеву 
и М.Джоланышеву.
На  социальные  работы  были 

Ж.Ќожамќўлова,
Байзаќ  ауданыныѕ  Ќўрметті  

азаматы.

Ж а ћ а н д ы ќ 
д а є д а р ы с ќ а 
тґтеп  берудіѕ 
б і р д е н  б і р 
ж о л ы - б е с 
р е ф о р м а н ы 
жїзеге  асыру 
б а єы тынд а єы 
ќ а б ы л д а н є а н 
з а ѕ д а р д ы 
ќ о л д а н ы с ќ а 
енгізіп, оны орындау дейтін болсаќ, 
бўл ретте ел бірлігі мен ынтымаєын  
с аќт ай  отырып ,  орт аќ  маќс ат 
жолында  ќоєамды жўмылдырудыѕ 
маѕызы  зор .  Осындай  игі  істіѕ 
їлг і с і н  Мəжіл і с  депут ат т ары 
кґрсетті. Халыќ ќалаулыларыныѕ 
Ќазаќстан Республикасы Парламент 
Мəжілісі  мен барлыќ деѕгейдегі 
мəслихат т ар  депут ат т арыныѕ 
сайлауларын кезектен тыс  ґткізу 
туралы  Їндеуі  осыныѕ  жарќын 
кґрінісі болып табылады. Мəжілістіѕ 
бе с і нш і   шаќырылымында єы 
депутаттар  ґздеріне  жїктелген 
міндетті  абыройымен  орындап 
шыќты. Мемлекет басшысыныѕ бес 
институттыќ реформасы мен “Ўлт 
жоспары-ќазаќстандыќ  арманєа 
бастайтын  жол” атты   баєдарын 
талќылау, бекіту барысында тґменгі 
палата депутаттары  белсенділік 
танытып,  ќыруар тірліктер атќарды. 
Сол  себепті  Ўлт  жоспарындаєы  
басым баєыттарды  жїзеге асыратын, 
əрі  елімізді   тыєырыќтан  алып 
шыєатын  білімі  мен   біліктілігі 
жоє а ры ,  т е р еѕ  ойл ай тын ,  е л 
мїддес ін  бəрінен  биік  ќоятын 
мəжілісмендер керек деп ойламыз. 
Сондыќтан кезектен тыс Парламент 
сайлауыныѕ ґткізілуі ґте орынды да 
дўрыс ќадам деп санаймыз.

ТЕРЕЅ ОЙЛАСТЫРЫЛЄАН БАТЫЛ ЌАДАМ
Парламент Мəжілісі 
д е п у т а т т а р ы н ы ѕ  
о с ы л а йш а  ґ н е г е 
кґрсетуі ќўптарлыќ 
жайт. Сонымен ќатар 
Їндеуде “Тек бірлік 
пен  їйле с імд і  і с -
ќимыл  єана  біздіѕ 
жаѕа экономикалыќ 
с о ќ ќ ы л а р є а 
т ґ т е п  бе ру і м і з г е 
кґмекте с ед і ”  деп 
айтылєан.

Алда  болатын   əлемд ік 
даєдарыстыѕ   соќќыларына 
ґзара їндестікте, їйлесімді  
жўмыс  і с т еу   маѕы зды .  
Парламент  Мəжіл і с і  мен 
барлыќ деѕгейдегі мəслихаттар 
сайлауын  бірге  ґткізу  осы 
тўрєыдан алєанда ґте орынды 
екені  айдан аныќ.
Даєдарыс-ґтпелі десек те,  

еліміздіѕ ґсіп-ґркендеуі їшін 
б ірл ік ,  ќоєамдыќ  кел іс ім 
мен  татулыќ  ауадай  ќажет. 
Кґпўлтты  елімізде  130-дан 
аст ам  ўлт  ґк ілдер і  т ату -
тəтті єўмыр кешуде. Жалпы 
Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтыѕ 
бастамасымен Ўлы Дала елінде 
ґте ауќымды істер ќолєа алынып, 
осы баєыттаєы жўмыстардыѕ 
ел игілігіне айналуына басты 
тетікті айќындап берді.  Əлемдік 
даєдарыстыѕ кері əсері елге 
тигізетін  əсерлерініѕ алдын алу 
баєытында ќыруар  шаруалар 
атќарылуда .  Экономикалыќ 
дамудыѕ  жолдары   ќайта 
ќаралып, бюджеттік   əлеуетке 
ґзгер істер  енг і з ілуде .Ўлт 
жоспары мен 5 институттыќ 
реформаны  жїзеге  асыру 
бойынша  практикалыќ ќадамдар 
басталды .Осындай  кезеѕде 
ќазаќстандыќ  арманды  іске 
асыру жолында жаѕа ќўрамдаєы 
Мəжіліст іѕ  де ,  жергіл ікт і 
мəслихат депутаттарыныѕ да   
атќаратын  міндеттері ауќымды 
болатындыєы сґзсіз. 
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ЕЛ НАЗАРЫ - ауыл əкімдерініѕ  есебінде
привлечены  5  человек ,  ещё  12 
устроились на работу в колбасный 
цех  «Мамбетова  Раушан» .  По 
программе  «Развитие  регионов» 
было выделено 6287,0 тысяч тенге. 
На эти средства были  ликвидированы 
несанкционированные  свалки  по 
улице К.Мукан, проведено освещение 
улицы  имени  Туганбаева  в  селе 
Талас , благоустроена  территория 
средней школы Костобе, проведён 
текущий ремонт сельского клуба села 
Костобе. 
На средства из местного бюджета 

за отчётный период была проведена 
установка  бильбордов ,  очистка 
территории от стихийных свалок, 
установка пожарной  сигнализации 
в школах, освещение улиц в сёлах 
округа.
Говоря  о  планах  на  будущее ,  

докладчик отметил, что по программе 
«Развитие регионов» на ближайшее 
время запланировано гравирование 

улицы Школьная в селе Талас, массива 
«Бурыл» и улицы имени Атабекова 
в селе Костобе и текущий ремонт 
средней школы имени Гоголя.
Не обошёл стороной аким округа и 

проблемные вопросы. В числе которых, 
в первую очередь, - необходимость 
создания  сельскохозяйственных 
кооперативов, в связи  с выходом 
Закона «О кооперации», вступившим в 
силу с  нового года. Также проблемным 
является вопрос неиспользования  
земельных угодий, находящихся во 
владении жителей округа. По словам 
акима, на сегодняшний день большая 
часть земельных угодий не используется 
по назначению.
Отдельно  он   остановился  на 

антисанитарном состоянии сёл округа, 
сказав о том, что из местного бюджета 
ежегодно выделяются средства на 

устранение  стихийных  свалок  и 
чистоту сёл, но, тем не менее, жители 
округа вновь и вновь пренебрегают 
санитарными правилами и складируют 
мусор  куда  попало .  Резюмируя , 
докладчик сказал, что теперь власти 
будут  применять  к  нарушителям  
жёсткие меры –  штрафные санкции, 
вплоть до обращения в судебные 
инстанции. В этом он надеется на 
помощь местной полицейской службы, 
которая в эти дни создаётся в районе.
Выступавшие в прениях жители округа 

адресовали акиму ряд проблемных 
вопросов, которые из года в год не 
находят своего решения. 
В частности, председатель «Совета  

аксакалов» Костобинского сельского 
округа М.Сулейманов поднял вопрос  
об очищении  коллекторно-дренажной 
сети в селе Талас, протяжённостью 6 км. 
Житель села Талас Б.Бекиров, затронул 
вопрос выдачи земельных участков 

под строительство частных домов. 
На это аким округа ответил, что из-за 
отсутствия  инфраструктуры, выдача 
участков пока приостановлена.
Аким округа Т.Есенкулов пообещал, 

что все вопросы и предложения местных 
жителей будут взяты под контроль.
В заключение  жительница села Талас, 

председатель Ассоциации психиатров 
и медиаторов Г.Кошекбаева сказала, 
что все поднятые вопросы актуальны и  
постоянно поднимаются на собраниях 
и сходах жителей округа. «Настало, 
наконец-то, время переходить от слов 
к делу»,- констатировала она.
Встреча с населением была завершена 

призывом  приложить все усилия для 
реализации поставленных Главой 
государства  задач ,  озвученных  в 
Послании народу Казахстана и «Плане 
нации».
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Сенбі    23  қаңтар
ҚАЗАҚСТАН

      Жексенбі  24  қаңтар
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.30, 03.15 Т/х “Айналайын”. 09.00 “Аќсауыт”. 
09.30 “Бїгін жексенбі”. 11.05 М/ф “Саяхатшы Дара”. 12.35 
М/ф. 13.00, 02.25 Т/х “Ґмірдіѕ ґзі новелла”. 13.50 “Тїбі бір 
тїркілер”. 14.30  “Ґзіѕді аѕсап” Саят Медеуовтіѕ концерті. 
15.50 Т/х “Ќара шаѕыраќ”. 18.40, 21.00 “Əзіл əлемі”. 
20.00 “Апта.kz”. 21.50 Футбол. Аєылшын премьер-лигасы. 
“Арсенал”-”Челси”. 00.00 “Апта.кz”.  01.00 К/ф “Ќўлагер”.

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”.  08.00 Т/х “Айналайын”. 08.35 “Агробизнес”. 
09.00 “Сенбілік  таѕ”. 10.05 “Дауа”. 10.35 “Əзіл əлемі”. 12.35 
“Ас болсын!”. 13.20 “Ќазаќтыѕ ќара баласы”. “Серілер” 
тобыныѕ шыєармашылыќ кеші. 15.35 “Табыс сыры”. 
Арнайы жоба. 15.50 Т/х “Ќара шаѕыраќ”. Ќазаќстан”. 
18.40 Т/х “Ґмірдіѕ ґзі новелла”. 19.30, 00.15 “KA-
ZNEWS”. 20.05 “Їздік əндер”. 21.00 “Дара жол”. 22.35 
“Жайдарман”. Республикалыќ премьер-лига. 00.50 К/ф “Ќарлы 
аймаќтыѕ иттері”. 02.20 Ас болсын!”. 03.00 “KAZNEWS”. 

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Умник”. 08.00 “Таѕєы пошта”. 08.35 
“П@ytina” баєдарламасы. 09.00 Новости. 09.10 “Смак”. 09.45 
Х/ф “Чего хотят мужчины”. 11.40 “Фабрика грёз”. 12.00 “Əйел 
сыры...”. 12.55 “101 кеѕес”. 03.20  “П@ytina+” баєдарламасы. 
14.15 Х/ф “Спортлото-82”.  16.00 М/ф “Ледниковый период”. 
17.30 Х/ф “Теория невероятности”. 20.00 “Первая программа”. 
21.00 “Теория невероятности”. 22.00 “Кешкі кездесу”  23.10 
“Сенбілік жаѕалыќтар”. 23.50 Х/ф “Голубая лагуна”. 01.30 
“Умник”. 03.05 “Əйел сыры...”баєдарламасы. 03.50 “101 кеѕес”. 
04.10 “Таѕєы пошта” баєдарламасы.

09.00 Əнўран, аѕдатпа. 09.05 Жаѕалыќтар. 
09.25 Новости. 09.45 “Мўєалім 
мəртебесі”. 10.00 “Бірінші студия”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Ўлт 
саулыєы”. 11.05 “Уроки самопознания”. 
11.30 “Балаларєа базарлыќ”. 11.40 

“Телеблокнот”. 11.45 “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 
“Кїй кїмбірі”. 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 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 
23.30 Концерттік баєдарлама.

ҚАЗАҚСТАН-
ТАРАЗ

31 канал
06.00 “Əзіл студио”. 08.00 “Информбюро”. 09.00 Т/х “Сїйген 
сўлу”. 10.00 “Готовим с Адель”. 10.30 М/ф. 11.30 Х/ф “Семейка 
Адамс”. 13.30 Х/ф “Сїйем деші”. 15.30 “Фартовые деньги”. 16.00 
М/ф “Переполох в джунглях”. 18.00 Х/ф “Незваные гости”. 20.00 
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”.  22.00 Т/х “Сїйген 
сўлу”. 00.00 Х/ф “Война миров”.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Цветы зла”. 07.50 “Сенбілік 
жаѕалыќтар”. 08.25 “П@ytina”. 08.45 “Воскресные беседы”. 
09.00 Новости. 09.10 “Здоровье”.  10.10 “Казлото”. 10.50  
“Гости по воскресеньям”. 11.50 “Ералаш”. 12.00 “Əйел 
сыры...” баєдарламасы. 12.55 “101 кеѕес”. 13.20 “Кешкі 
кездесу”. 14.35  Премьера. “Концерт Елены Ваенги”. 
16.30 “Добрый вечер, Казахстан!”. 17.30 Х/ф “Шанс”. 
21.00 “Аналитика”. 22.00 “П@ytina”.  22.55  “Əн дария” 
баєдарламасы. 23.45  “Точь-в-точь”. Новогодний выпуск. 

09.00 Əнўран, андатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30  Деректі 
фильм. 09.55 “Балаќай”. 10.10 “Ел мерейі”. 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 
Деректі фильм. 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 Деректі фильм. 
18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Межпрограмка”. 
19.00 “Жаѕа айна”.  19.25 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 Фильм-сказка. “Вшестером целый свет обойдём”. 07.30 
М/ф. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”.  10.00 Х/ф “Сїйем деші”. 12.00 
М/ф. 13.00 “Ералаш”. 13.30 М/ф “Переполох в джунглях”. 
15.30 Х/ф “Незваные гости”. 17.30 Х/ф “Война миров”. 20.00 
Т/х “Сїйген сўлу”. 22.00 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 23.00 Х/ф “Работорговля”. 01.00 Х/ф “Новый 
свет”. 

07.05  М/ф. 07.30 М/с “Астробой”. 07.50 “КТК” ќоржынынан”. 
09.20  Х/ф “Служанка трёх господ”. 11.10 Х/ф “Избранница”. 
15.00 “Дорога домой”. 15.10 “КТК-да Ќабатов”. 16.30 Т/х 
“Баќытќа есік ашайыќ”.19.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 20.30 
“Эксперимент”. 21.00 “Портрет недели”. 22.10 Х/ф “Преступная 
страсть”. 23.50 “Я стесняюсь своего тела-2”. 01.45 “КТК” 
ќоржынынан”ойын-сауыќты баєдарлама.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

07.05 К/ф “Алёнка”. 08.30 “КТК” ќоржынынан”. 09.30 
“Жїрекжарды”.  10.10 “Смотреть всем!”. 11.10 “Звёздная жизнь”.  
12.00 Новости. 12.45 “Наша правда”. 13.30 Т/с “Тени исчезают  
в полдень”. 17.10 “Баќытќа есік ашайыќ”. 20.00 “Əйел ќырыќ 
шыраќты”. 21.00 “Сверхъестественные”. 22.00 “Другая правда”. 
23.05 “Я стесняюсь своего тела-2”. 00.50 “Дорогая, мы убиваем 
детей”. Реалити-шоу. 02.10 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты 
баєдарлама. 

КТК

08.00 Новости “20:30”. 08.30 Жаѕалыќтар. 09.00 “Суперпапа”. 
09.40 М/ф “Крокодил Гена”. 10.00 М/ф “В стране невыученных”. 
10.20 Т/с “Украденная жизнь”. 11.30, 18.00 Т/х “Мадхубала”.  
12.30, 19.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.30 Х/ф “Нежданная свекровь”. 
15.35 “Сырты бїтін...” деректі драма. 16.05 “Əн мен əзіл” 
концерттік. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00 “Біздіѕ 
уаќыт”. 20.50 Арнайы жоба. “Ґзекті”. 22.00 “Ел аузында”. 23.00 
Х/ф “Месье папа”. 00.50 Т/х “Əмірші əйел”.

АСТАНА

08.00 “Мияныѕ ертегі əлемі” М/ф. 09.40 “Суперпапа”. 10.20 
Т/с “Украденная жизнь”. 11.30, 18.00 Т/х “Мадхубала”. 12.30, 
19.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.30 Арнайы жоба “Ана”. 13.55 
“Ел аузында”. 14.50 Концерт “Красная Звезда. 20 лучших 
песен 2012 года”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00 
“Избранное за неделю”. 20.40 “Репортёр представляет”. 22.00  
Арнайы жоба. “Той жыры”. 22.25 “Отбасы” əзіл-сыќаќ. 22.50  
“Сырласу”. Ток-шоуы. 23.30 Т/х “Əмірші əйел”.

07.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Тамаша”. 08.30 “Айбын”. 09.00 
Аќпарат арнасы “Жеті кїн” сараптамалыќ. 10.00  “Ас арќау”. 
10.25 “Я-чемпион”. 11.25  Мультфильмдер: “Аќсаќ ќўлан”, 
“Айка”, “Тазша бала”. 12.35 Сказка “Маленькая девочка со 
спичками”. 13.45 “Бенефис-шоу”. 14.55 Х/ф “Лотерея”. 16.35 
Т/х “Ґмірдастан. Аќылдыѕ кілті”. 18.25 “Ґмір сабаќтары”. 
19.00 “Ќызыќ times”. 20.10 “Елорданыѕ Астанаєа кґшірілуініѕ 
18 жылдыєына арналєан мерекелік концерт”. 21.00  “Жеті 
кїн”. 22.00 Х/ф “Близнецы драконы”. 23.45 Т/с “Перекрёсток в 
Астане”. 01.35 “Атау Кере” спектаклі. 03.00 ЌР əнўраны. 

ХАБАР

КТК

          Жұма   22  қаңтар
ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Информбюро”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 08.00 Т/х “Киелі 
неке”. 09.00  Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 10.00 Т/х “Базарбаевтар”. 11.00 
Т/с “Спасти босса”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/х “Кїйеу 
бала”. 15.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 16.00 Т/с “Папины дочки”. 
18.00 Т/с “Спасти босса”. 19.00 Т/с “Всё могут короли”. 20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/х  “Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Киелі неке”. 
23.00 Т/с “Кїйеу бала”. 00.00 Х/ф “Славные парни”. 02.00 Х/ф 
“Фехтовальщик: Безумная мотыга”. 

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 мерейі”. 
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 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”. 07.00 Жаѕалыќтар. 
07.15 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 
11.00 Т/с “Одинокий волк”. 12.00 “Басты патруль” баєдарламасы. 
12.10 Т/х “Сїйген жар”. 13.05 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 
14.00 “Жўма уаєызы”. 14.15 “П@ytina”. 14.35 “Первая помощь”. 
15.15 “Первые новости”. 15.40 Х/ф “Десять зим”. 17.40 “Жди 
меня”. Казахстан. 18.40 Лотерея “Автокуш”. 18.50 “Поле чудес”. 
20.00 “Главные новости”. 20.45 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.25 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.15 “П@ytina”. 
23.40 “Клуб весёлых и находчивых”. 02.10 “П@ytina”. 02.55 
“Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 03.40 “Умник”.  

06.05 М/ф. 06.30 Д/с “Вау”. 07.30 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.10 
Т/с “Шеф-2”.  12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 13.35 Т/с 
“До смерти красива”. 15.25 “Барышня-крестьянка”. 16.25 Т/х 
“Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 “Əйел 
ќырыќ шыраќты”. 20.30 Жаѕалыќтар.  21.00  Вечерние новости. 
21.40 “Наша правда”. 22.40 Х/ф “Погружение”. 01.50 Жаѕалыќтар. 
02.15 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”.  10.00 Т/х 
“Шырєалаѕ”. 10.50, 00.45 Т/х “Сўѕќар”. 11.45 “Айтуєа 
оѕай...”. 12.30 “Кґѕілашар” əзіл-сыќаќ баєдарламасы. 
13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.10 Т/х “Келін”. 15.00 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.05, 18.35 Т/х “Жїрегім 
сізге аманат”. 17.05 “Жан жылуы”. 17.30,19.30, 00.00, 
03.00 “KAZNEWS”.  17.50, 03.45 “Иман айнасы”. 18.15 
“Баламен бетпе-бет”. 20.05 “Парламент”. 20.15 “Айтуєа 
оѕай...”. 21.00 “Ўлттыќ шоу: Роза шаќырады”. 23.05 
“Жайдарман” їздік əзілдер. 23.30 “Сіз не дейсіз?”. 00.35, 
03.35 “Парламент”. 01.25 “Əйел баќыты” ток-шоуы. 02.15 
“Серпіліс”. 

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00, 14.40 “KAZNET”. 08.00, 20.30, 00.00 Новости “20:30”. 
08.30, 20.00, 00.30 Жаѕалыќтар. 09.00, 15.40 Т/х “Ханшайым”. 
10.20 Т/с “Украденная жизнь”. 11.30, 18.00 Т/х “Мадхубала”. 
12.30, 19.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.30, 22.00 Т/х “Əлия”. 15.10 
“Такси”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 23.00 Т/с “Меч-2”. 
01.00 Т/х “Əмірші əйел”.

АСТАНА

 07.02 “Бўйымтай”. 08.00 “Жаѕа кїн”.  10.00  Жаѕалыќтар. 10.10 
Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.50 “Магия кухни”.  12.25 Т/х 
“Бəсеке”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Верь мне”. 14.05 “Подари 
детям жизнь”. 14.10 Т/с “Гречанка”. 15.00 Новости. 15.10 Т/х 
“Сїйген жарым”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Ґмір сабаќтары” 
деректі драмасы. 16.50 “Экономкласс”. 17.00 Новости. 17.15 
Т/с “След”. 17.55 “Арман ќанатында”. 18.20 Т/х “Ґмірдастан. 
Аќылдыѕ кілті”. 19.15 Т/х “Тракторшыныѕ махаббаты”. 20.00 
Жаѕалыќтар. 20.30 “STARTUP BOLASHAK”. 21.00 “Итоги дня”. 
21.30 Х/ф “Холодная гора”. 00.05 Т/с “Перекрёсток в Астане”. 
01.35 “Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 02.05 Жаѕалыќтар. 
03.00 ЌР əнўраны.

ХАБАР
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08.15 “Тамаша” əзіл-сыќаќ театры. 08.45 “Бармысыѕ, бауырым?”. 
09.30 “Продвопрос”. 09.55 “Тур де Хабар”. 10.25 “Мен -чемпион!”. 
10.55 М/ф “Джейк и пираты Нетландии”. 12.25 Сказки братьев 
Гримм. “Распрекраса”. 13.35 “Орталыќ хабар”. 14.45 “Жеті əн”. 
16.00 Т/х “Ґмірдастан. Аќылдыѕ кілті”. 17.55 “Астана Арланс 
-Баку Файрс”. 20.30 “Бенефис-шоу”. 21.00  Аќпарат арнасы - 
“Жеті кїн” сараптамалыќ. 22.00 “Бенефис-шоу” (жалєасы). 22.40 
Х/ф “Побег из Шоушенка”. 01.10 Т/с “Перекрёсток в Астане”. 

ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

Т-18-01-9. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Аймантөбе ауылы,   Алашбаев көшесі №13 үйдің 
тұрғыны болған Мынжасарова Алтынбубидің 
2015  жылдың 18 шілдесі күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы хабарландыру жария-

ланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі  
№33 ”а” үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері З.Назарбековаға  жолығулары 
керек.

*                  *                   *
Т -19-01-9.  Жамбыл  облысы ,  Байзақ 

ауданы, Бурыл ауылы, Белқожа көшесі, 
№104 үйдің тұрғыны болған Алиев Вахид 
Гадживердиевичтің   2015  жылдың 15 
желтоқсаны күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру 

жарияланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  
Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов 
көшесі    орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері  С.Коскееваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-20-01-9. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Құмжота ауылы, Жамбыл көшесі, №12 үйдің 
тұрғыны болған Абсатарова Бибукульдің 
2013  жылдың 27 сәуірі күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жариялан 

ғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі  
№33 ”а” үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері  З.Назарбековаға  жолығулары 
керек.

Вниманию жителей района!
Байзакская  районная  территориальная  инспекция  Комитета  госинспекции  в 

Агропромышленном  комплексе  Министерства  сельского  хозяйства  информирует 
следующее:
Согласно статьи 13 Закона Республики Казахстан «О карантине растений», вывоз подкарантинной 

продукции  разрешается при наличии фитосанитарных или карантинных сертификатов, выдаваемых 
территориальными подразделениями уполномоченного органа:

1) за пределы Республики Казахстан - при наличии фитосанитарных сертификатов;
2) внутри Республики Казахстан -  при наличии карантинных сертификатов.
В данное время оказание государственных услуг по выдаче карантинных и фитосанитарных 

сертификатов осуществляется областными и районными территориальными инспекциями.
С 15 октября 2015 года вышеназванные виды госуслуг  переданы в Центры обслуживания населения 

(ЦОН). До конца 2015 года все эти виды госуслуг осуществлялись в пилотном режиме с ЦОНа по 
г. Тараз,  с 2016 года будут работать в полную силу со всех ЦОНов районов области.
С января месяца 2016 года вышеназванные виды государственных  услуг, выдача фитосанитарных 

и карантинных сертификатов будет обслуживаться в Центре обслуживания населения по адресу: 
с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 33.
Физические и юридические лица при получении сертификатов должны обращаться  к инспектору 

по карантину растений Байзакской районной территориальной инспекции по тел.: 8 (726 37) 2-19-
31, 8 777 930 00 85, находящегося по адресу: с. Сарыкемер, ул. К. Орынкулова, 89.
После карантинного досмотра инспектором по карантину растений подкарантинной продукции, 

услугополучателям  в ЦОНе выдают в бумажном виде фитосанитарные или карантинные 
сертификаты.

Байзакская районная территориальная инспекция.

ТАҒЫЛЫМЫ  МОЛ  БАЙҚАУ

Аудан  т ўр єындарыныѕ 
на з арына !

Ќ а з а ќ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ 
Ауы лш а р у ашылы єы  м и н и с т р л і г і 
Агроґнеркəсіптік кешендегі мемлекеттік 
инспекция комитетініѕ Байзаќ аудандыќ 
аумаќтыќ инспекциясы хабарлайды:
Ќазаќстан Республикасы «Ґсімдіктер карантині 

туралы» Заѕыныѕ 13-бабына сəйкес, карантинге 
жатќызылєан ґнімді əкетуге уəкілетті органныѕ 
аумаќтыќ бґлімшелері тґмендегі жаєдайєа рўќсат 
береді:

1)Ќазаќстан Республикасынан тыс жерлерге-
фитосанитариялыќ  сертификаттар  болєан 
жаєдайда;

2)Ќазаќстан  Республикасыныѕ  ішінде-
карантиндік сертификаттар болєан жаєдайда.
Ќазіргі кезге дейін фитосанитариялыќ жəне 

карантиндік сертификаттарды беру Сарыкемер 
ауылы, К.Орынќўлов кґшесі №89 мекен-жайда 
орналасќан ЌР АШМ АҐК МИК Байзаќ аудандыќ 
аумаќтыќ инспекциясы тарапынан жїргізіліп 
келді.

2015 жылдыѕ ќазан айыныѕ 15-інен бастап 
жоєарыда аталєан мемлекеттік ќызмет тїрлері 
Халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарынан 
берілетін болып шешілгендіктен, 2015 жылдыѕ 

аяєына дейін пилоттыќ жобада іске асырылып, 
Тараз ќаласындаєы ХЌКО-да берілді, ал 2016 
жылдан бастап толыќ кїшіне енген соѕ, облыс 
аумаєындаєы барлыќ аудандардыѕ ХЌКО-нан 
берілетін болады.

2016  жылдыѕ  ќаѕтар  айынан  бастап 
фито с анит ариялыќ  жəне  карантинд і к 
сертификаттарды алу Сарыкемер ауылы, Медеулов 
кґшесі №33 мекен-жайда орналасќан халыќќа 
ќызмет кґрсету орталыєынан берілетін болады. 
Байзаќ  ауданы  аумаєында  ґндірілетін , 

аудан аумаєынан сырт жаќќа əкетілетін ауыл 
шаруашылыєы ґнімдеріне берілетін карантинді 
сертификаттарды  алуєа келген жеке жəне 
заѕды тўлєалар инспекция мамандарына мына 
телефондар: 8 (726 37) 2-19-31, 8 777 930 00 
85 арќылы хабарласып, ґнімге карантиндік 
тексеру жїргізілген соѕ, ХЌКО-єа барып, 
фитосанитариялыќ  немесе  карантиндік 
сертификатты ќаєаз жїзінде алуларына болады.
Əрбір  карантинді  ґнімдерге  берілетін 

фитосанитариялыќ жəне карантинді сертификат 
ќўжаты болуын естен шыєармаѕыз. 

ЌР АШМ АҐК МИК 
Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ инспекциясы.

А.Ерєалиева,
“Ауыл жаѕалыєы”.

Жуырда   ауд андыќ 
б і л і м  б ґ л і м і  м е н 
а уд а н д ы ќ  т ґ т е н ш е 
жаєдайлар  бґл ім ін іѕ 
ў й ы м д а с т ы р у ы м е н 
№ 2  б а л а л а р  м е н 
жасґсп ір імдер  спорт 
мектебініѕ  базасында 
« Жа с  ќ ў т ќ а р у ш ы » 
топтарыныѕ практикалыќ 
байќауы ґтті. Байќаудыѕ 
басты маќсаты- мектеп 
оќушыларыныѕ тґтенше 
жаєдайларєа  дайындыєын 
аныќтау, оќушыларды патриоттыќ тəрбиеге 
баулу,  мектеп  біт ірушілерін  Кґкшетау 
ќаласында  орналасќан  КТИ -на  тїсуге 
насихаттауды кґздеді. 
Аталмыш байќауєа Пушкин атындаєы орта 

мектебініѕ «Лашын» командасы, Є.Мўратбаев 
мектеп-гимназиясыныѕ «Арыстан» командасы, 
Сарыкемер  орта  мектебініѕ  «Жас  ўлан» 
командалары ќатысып ґзара сайысќа тїсті. 
Ќатысушылар  «Топтардыѕ  ўрандарын 
таныстыру», «Жауынгерлік киімді кию», «Ґрт 

сґндіргіш автоцистерна 2,5-40 машинасынан 
ќанат жаю», «Ќўтќарушы арќанды байлау» 
секілді кезеѕдерде кїш сынасты. 
Сайыс нəтижесінде бірінші орынды Пушкин 

атындаєы орта мектебініѕ «Лашын» командасы 
жеѕіп алды. Екінші орынды Є.Мўратбаев 
мектеп-гимназиясыныѕ «Арыстан» командасы 
иеленсе, ал їшінші орынды Сарыкемер орта 
мектебініѕ «Жас Ўлан» командасына иеленді. 
Жиын соѕында «Жас ќўтќарушы» байќауына 
ќатысќан барлыќ ќатысушыларєа аудан əкімдігі 
білім бґлімініѕ алєыс хаттары табыс етілді. 


