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1 .  А р ш а л ы  а у д а н д ы қ 
мәслихатының «2015-2017 
жылдарға арналған аудандық 
бюджет туралы» 2014 жылғы 
24 желтоқсандағы № 36/2 
( Н о р м ат и вт і к  қ ұ қ ы қ т ы қ 
актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 4561 тіркелген, 
2015 жылдың 19 қаңтарында 
аудандық «Аршалы айнасы» 
газетінде, 2015 жылдың 19 
қаңтарында аудандық «Впе-
рёд» газетінде жарияланған) 
шешіміне келесі өзгерістер 
енгізілсін:

 1 тармақ жаңа редакцияда 
баяндалсын:

«1.  2015-2017 жылдарға 
арна лған  аудандық  бюд-
жет тиісінше 1,  2 және 3 
қосымшаларға сәйкес, соның 
ішінде 2015 жылға келесі 
көлемде бекітілсін:

1) кірістер – 3 053 139,4 мың 
теңге, соның ішінде:

 с а л ы қ т ы қ  т ү с і м д е р  – 
689 187 мың теңге;

салықтық емес түсімдер – 
17 263 мың теңге;

негізгі капиталды сатудан 
түсетін түсімдер – 63 550 
мың теңге;

трансферттер түсімдері – 
2 283 139,4 мың теңге;

2) шығындар – 3 139 493 
мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу 
– 42 178 мың теңге, соның 
ішінде:

бюджеттік кредиттер – 53 

АқмолА оБлысы
АршАлы АудАндық 
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Аршалы кенті              № 43/3 2015 жыл             10 маусым
Аршалы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 

желтоқсандағы № 36/2 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық 
бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 
Бюджет кодексінің 106 бабының 4 тармағына, 111 бабының 
1 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына 
сәйкес, Аршалы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

514 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 

– 11 336 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жа-

салатын операциялар бой-
ынша сальдо – 11 822 мың 
теңге, соның ішінде:

қаржы активтерін сатып алу 
– 11 822 мың теңге;

м е м л е к е т т і к  қ а р ж ы 
активтерін сатудан түсетін 
түсімдер – 0 мың теңге;

б ю д ж е т  т а п ш ы л ы ғ ы 
(профициті) - -  140 353,6 
мың теңге;

6)  бюджет тапшылығын 
қаржыландыру (профицитті 
қолдану) – 140 353,6 мың 
теңге.»;

к ө р с е т і л г е н  ш е ш і м н і ң 
1 ,  4 ,  5 ,  7  қо сымша лары 
о сы шешімнің  1 ,  2 ,  3 ,  4 
қосымшаларына сәйкес жаңа 
редакцияда баяндалсын. 

2 .  О с ы  ш е ш і м  А қ м ол а 
о б л ы с ы н ы ң  Ә д і л е т 
департаментінде мемлекеттік 
тіркелген күнінен бастап 
күшіне  енед і  және  2015 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Аудандық мәслихат
сессиясының төрағасы 

К. ҮстенБеКов
 Аудандық 

мәслихатының
хатшысы Ю. сериКов 

Келісілді
Аршалы ауданының 

әкімі ж. нұрКенов
Ақмола облысы Әділет департаментінде 01.07.2015 жылы № 4847 тіркелген.

Аршалы ауданы үшін де қазіргі 
таңда ауызсу мәселесі мен 

қысқа дайындық барысы істің 
маңыздысы болып отыр. Ауданда 
өткізілген кезекті кеңеске аудан 
әкімі, аудан әкімінің орынбасар-
лары, әкім аппаратының басшысы, 
дербес бөлім басшылары, Аршалы 
кентінің әкімі және ауылдық, 
селолық округ әкімдері қатысты. 
«Нұр Отан» партиясының Арша-
лы ауданы бойынша төрағасының 
орынбасары, «Промышленник» 
КСК –ның төрағасы, БАҚ өкілдері 
шақырылды. Кеңесті аудан әкімі 
Ж.Ж.Нұркенов ашып, жүргізді. 
Басты мәселе ауызсу бойынша 
аудандағы көтеріліп отырған сау-
алдардан басталды. Неге су жоқ? 
Бұрындары су құбырлары ескі 
болды, енді жаңа су құбырлары 
салынған соң су мәселесі тіптен 
де ұшынып кеткені қалай? Осыған 
кент әкімі Қ. Шалов жауап беруге 
тырысты. Қазіргі таңда жеті сква-
жина жұмыс атқаруда, кентте су 
құбырларын жаңарту жұмыстары 
жалғасып жатыр, тұрғындық 
пунктерді қосу да жүргізіліп 
жатыр. 

Қазір 37 үйге су қосу мәселесі 
тұр. Ал негізінен су құбырларын 
жаңарту аяқталады, сол кезден 
бастап су берудегі келеңсіздік 
жойылады деп сендірді. Аудан 
әкімі тыңдап болған соң он күндік 
мерзім берді де, су мәселесі осы-
менен дұрыс шешімін тапсын 
деген тапсырмамен қорытты. 
Жомарт Жұмағалиұлы сонымен 
қатар кенттегі бақша суғаруға 
арналған жаздық суғарым бой-
ынша мәселенің де оң шешім 
табуын нықтады. Аршалылықтар 
суғару үшін ауызсуды пайдаланып 
отырғандықтары құпия емес. 
Биылғы жыл кейбір тұлғалардың 
жауапсыздығынан бақша суғару 
үшін су  тапшылығы әбден 

Аудан тынысы

Су, жылу – баСты мәСеле

Кеңес соңында Анар селолық 
округінен шыққан грек-рим 

күресінің шебері 56 кг салмаққа 
дейінгі қыздар арасындағы сайыста 
Азия чемпионатының 3-ші орын 
жүлдегері Айна Теміртасоваға 
аудан әкімі Алғыс хат пен ақшалай 
сый ұсынды. Жаттықтырушысы 
Л.П.Бухмиллер.

шаршатқаны рас. Жұмыс көп, тек 
қана нақты ұйымдастыру керек. 

Ал қыстық дайындық тура-
лы ТҮКШ бөлімінің басшы-
сы И.М.Ратушняк есеп берді. 
Ақмола облысы әкімінің тап-
сырмасы бойынша 2015 жылдың 
25 қыркүйегінде білім және 
денсаулық сақтау нысандарында, 
ал 2015 жылдың 1 қазанынан 
бастап басқа да жайларға жылу 
беру мерзімі басталады. Қазір 
кейбір жердің қазандықтары дай-
ындалуда: Аршалы-2 қайтадан 
жөнделуде, жаңа маркалы КСВР 
алынды – 0 ,600.  Қазандық 
орнының шатырына және ішіне 
жеке жөнделулер қажет. Облыстық 
бюджеттен 15 млн.теңге бөлінді. 
Басқа да жөндеуді қажет ететін 
қазандықтар бар, барлығына да 
жұмыс тәртібімен кезегі келеді. 
Қысқа дайындық жақсы жүргізіліп 
жатыр, толық тексеруден өткізіп 
алуға да мүмкіндігіміз бар деп 
қорытты сөзін Иван Михайлович. 
Кеңесте «Жұмыспен қамту – 
2020 Жол картасы» бағдарламасы 
жөнінде мәселе көтерілді. Ар-
шалы ауданының жұмыспен 
қамту Орталығының директоры 
Б.Сыздықова өз есебін берді. 

Біз осындай жас спортшылары-
мызбен мақтануға тиіспіз. Дене 
шынықтыру – сауықтандыру 
кешенін салу өте қажет. Ар-
найы кешенде дайындық жасай-
тын болса Аршалы ауданынан 
мықты –мықты спортшылардың 
шығатыны анық деп сөзін аяқтады 
Жомарт Жұмағалиұлы.

П. Кецле. 
Аударған: м. АХметқызы. 

суретке түсірген: 
р. сАмКов.

Алматы қаласында Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 

ауылшаруашылық ғылымдарының 
Академиясында жиналыс өткізілді. 
Біздің жерлесіміз Социалистік 
Еңбек Ері, Ақмола облысы және 
Аршалы ауданының құрметті аза-
маты, «Ижев» ӨК Бас директоры 
Жанғоразов Ибрагим Дауытұлына 
Қазақстан Республикасының 
ауылшаруашылық ғылымдарының 
А ка д е м и я с ы н ы ң  қ ұ рм е т т і 
академигі атағы берілді. Шешім 
бір ауыздан қабылданған. Ибрагим 
Дауытұлы ұжымын қырық жыл-
дан астам уақыт бойы басқарып 
келеді .  Құс  шаруашылығы 
жағынан республикамыздың 
мықты саласын қамтып отыр. 
Сонымен қатар «Ижев» ӨК 
астық бойынша да алдыңғы 
қатарда, мал шаруашылығының 
да мықты дамып отырған орны. 
Ибрагим Дауытұлы өз ін ің 
ө м і рл і к  е ң бе к  жол ы н д а ғ ы 
тәжірибелерін жарыққа шығып 
жатқан кітаптарында жазып, 
қажет етушілерге кеңес беріп 

Құрметті атаҚ берілді

отырған жомарт жан. Кітаптағы 
қолжазбалардың құндылығы ака-
демик атағына тура жол болып 
қаланды.

Жерлесімізді еңбектегі үлкен 
ж е ң і с і м е н  ш ы н  ж ү р е к т е н 
құттықтаймыз. Ауылшаруашылық 
саласында талап етілетін қажырлы 
еңбегінде мықты денсаулық, тау-
сылмас қайрат тілейміз.

Сенің азаматың, Қазақстан!

2015 жылдың екінші 
жартыжылдығына 

жазылу науқаны 
жалғасуда. Төл 

газетіңізге жазылу-
ды ұмытпаңыз. 

құрметті 
оқырман!

Билікпен кездесу

Облыс әкімінің жұмыс сапары

Облыс әкімі С.В.Кулагиннің 
біздің аудандағы жұмыс 

сапары бірден астық егілген 
жерлерді аралап, жаздың 
жұмыстарының барысын 
қадағалаумен бас-талды. Ең ба-
стысы егістік алқаптардың аху-
алына назар аударды. “Ижев” 
ӨК егін алқабында Бас ди-
ректоры И.Д.Жанғоразовпен 
кездесіп, облыс басшысы риза 
болды. Егіндікке егілген жұмыс 
жағдайына қанағаттанып, аудан 
басшысына осы қарқынмен жи-
нау науқанын да жақсы жүзеге 
асыруын нықтады. 

Аудан орталығында барша-
мызды қуантып, кент аралық 
жолдардың жөндеуден өтіп 
жатқанының куәсі болып 
жүргеніміз белгілі. Облыс әкімі 

С. Кулагин осы орайды  
кенттің ішіндегі жолдардың 
жөндеу жұмыстарын бағдарлап, 
Астана, Тналин, М. Мәметова 
көшелерінің жағдайын қарап 
өтті. Сонымен қатар С. Кулагин 
өзекті мәселе қысқы дайындық 

туралы толғандырған жайт-
тарды қадағалады. “Аршалы 
- Су” ШЖҚ МКК жүктелген 
Орталық қазандықты барып 
көрген ол бірқатар тапсырма-
ларды берді. Аршалы кентінде 
салынып жатқан 16 пәтерлі 
үйдің құрылысын да назардан 
тыс қалдырмады. Қостомар 
ауылындағы 120 орындық мек-

теп пен ФАП-тың ахуалын 
барып көріп қайтты. Облыс 
басшысының бұл сапарында 
қасында аудан әкімі Жомарт 
Жұмағалиұлы Нұркенов  бол-
ды. 

суретте: орталық 
қазандықтың басында

суретке түсірген: 
р.  сАмКов.



17 шілде  2015 жыл 2 бет Аршалы айнасы

Аршалы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 36/2 шешіміне1 
қосымша

Аршалы аудандық мәслихатының 2015 жылғы 10 маусымдағы 
№ 43/3 шешіміне 1 қосымша 

2015 жылғА АрнАлғАн АудАндық БЮджет
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Атауы Сома

1 2 3 4 5
   I. Кiрiстер 3053139,4
1   Салықтық түсімдер 689187
 1  Табыс салығы 34000
  2 Жеке табыс салығы 34000
 3  Әлеуметтік салық 235000
  1 Әлеуметтік салық 235000
 4  Меншiкке салынатын салықтар 382348,8
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 314622,8
  3 Жер салығы 17643
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 47300
  5 Бірыңғай жер салығы 2783
 5  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 32992,2
  2 Акциздер 6500
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 7050
  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 19407,2
  5 Ойын бизнесіне салық 35
 8  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды 

адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 4846
  1 Мемлекеттік баж 4846
2   Салықтық емес түсімдер 17263
 1  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1020
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1020
  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 16

 4
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50

 1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50

 6  Басқа да салықтық емес түсiмдер 16177
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 16177
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 63550
 3  Жердi және материалдық емес активтердi сату 63550
  1 Жерді сату 62000
  2 Материалдық емес активтерді сату 1550
4   Трансферттердің түсімдері        

2283139,4
 2  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер        

2283139,4
  2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер     2283139,4
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Атауы Сома  

   II. Шығындар 3139493
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 235562,4
 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 16187
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 16027
  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 160
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 62645
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 62645
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 122601,4
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер 122601,4
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 

және автомобиль жолдары бөлімі 5849
  001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 5849
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 22445

  001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік 
жоспарлау,  бюджеттік атқару және коммуналдық меншгін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

16740

  003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 625
  010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты 

дауларды реттеу 625
  028 Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу 4455
 494  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі 5835
  001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті дамыту саласындағы, мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер 5835
02   Қорғаныс 3525,4
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 3525,4
  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 2527
  006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 998,4
03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 738
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 

және автомобиль жолдары бөлімі 738
  021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 738
04   Бiлiм беру 1808326,4
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 1554958,4
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11722,6
  003 Жалпы білім беру 1164876,4
  004 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін 

ақпараттандыру 3262
  005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-

әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 18240,4
  006 Балаларға  қосымша білім беру  45533
  007 Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу 122
  009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 150729
  015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-

ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 12964
  022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап 

алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер 149
  040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 147137
  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 223
 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 19889
  017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 19889
 467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 233479
  037 Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 233479
06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 102800,1
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 15580
  003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 15580
 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 84797
  001 Жергілікті деңгейде  халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске 

асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 17916
  002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 12204
  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 683
  006 Тұрғын үйге көмек көрсету 336
  007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік 

көмек 11524
  010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 306
  011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы 

төлеу 218

  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 849
  016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 3037
  017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен 

және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету 4994
  023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 990
  025 Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу 13473
  050 Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын 

іске асыру 1640
  052 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу 16627
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 

және автомобиль жолдары бөлімі 115
  050 Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар 

жоспарын іске асыру 115
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 2308,1
  030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 2308,1
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 564538,4
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 13530,7
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 5493,7
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2514
  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 389
  011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3160
  014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1974
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі 18237
  015 Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру 1737
  016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 1500
  026 Ауданның облыстық маңызы бар қаланың коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін колдануды 

ұйымдастыру 15000
 467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 532770,7
  004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру 1098,7
  006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту 209947
  007 Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту 70
  058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 321655
08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 150961,8
 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 116288,8
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер 7126
  003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 73681
  006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 29672
  007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 5076
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 733,8
 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 26501
  001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін 

қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8938
  002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 12636
  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 4927
 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 8172
  001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер 2684
  006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 662
  007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн 

дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 4826
10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 

жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 78031,8
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 10275
  099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру 10275
 462  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 12486
  001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 10636
  006 Мемлекеттіқ органның күрделі шығыстары 1850
 463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 13186,8
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер 8419
  004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 600
  006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық 

округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру 2000
  007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1727,8
  039 Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар 

немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарды өтеуге 440
 473  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 42084
  001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 10142
  005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету 57
  007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 500
  008 Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың 

құнын иелеріне өтеу 1384
  011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 30001
11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 13613,9
 467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 6937,5
  001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6937,5
 468  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі 6676,4
  001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер 6676,4
12   Көлiк және коммуникация 72610,9
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 

және автомобиль жолдары бөлімі 72610,9
  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 62553
13   Басқалар 25030
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 11345
  040 «2020 жылға өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу 

бойынша шараларды іске асыру 11345
 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 2787
  040 «2020 жылға өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу 

бойынша шараларды іске асыру 2787
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 92
  012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 92
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 10806
  041 «2020 жылға өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу 

бойынша шараларды іске асыру 10806
14   Борышқа  қызмет көрсету 16
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 16
  021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де 

төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 16
15   Трансферттер 83737,9
   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 83737,9
   Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 83737,9
   IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу 42178
   Бюджеттiк кредиттер 53514
10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 

жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 53514
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 53514
  018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер 53514
   Бюджеттік кредиттерді өтеу 11336
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 11336
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 11336
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 11336
   IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо 11822
   Қаржы активтерін сатып алу 11822
13   Басқалар 11822
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі 11822
  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 11822
   V. Бюджет тапшылығы (профициті) -140353,6
   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) 140353,6
   Қарыздардың түсiмi 53514
7   Қарыздардың түсiмi 53514
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 53514
  2 Қарыз алу келiсiм шарттары 53514
   Қарыздарды өтеу 11336
16   Қарыздарды өтеу 11336
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 11336
  005 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 11336
   Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 98175,6

Аршалы аудандық мәслихатының 2015 жылғы 10 маусымдағы   43/3 шешіміне 4 қосымша
 Аршалы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 36/2 шешіміне 7 қосымша

2015 жылғА АрнАлғАн АудАндық мАңызы БАр қАлА, Кент, Ауыл, Ауылдық оКругінің  БЮджеттіК БАғдАрлАмАлАр тізБесі

Атауы Сома            
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 122601,4 15405,0 8503,0 7026,0 7495,0 7872,0 10018,0 12990,6 8267,0 10761,0 10034,8 8142,0 7466,0 8621,0

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің аппараты 122601,4 15405,0 8503,0 7026,0 7495,0 7872,0 10018,0 12990,6 8267,0 10761,0 10034,8 8142,0 7466,0 8621,0

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер
122601,4 15405,0 8503,0 7026,0 7495,0 7872,0 10018,0 12990,6 8267,0 10761,0 10034,8 8142,0 7466,0 8621,0

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 15580,0 4256,0 2869,0 230,0 1146,0 169,0 700,0 2222,0 0,0 557,0 277,0 507,0 287,0 2360,0
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 15580,0 4256,0 2869,0 230,0 1146,0 169,0 700,0 2222,0 0,0 557,0 277,0 507,0 287,0 2360,0
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 15580,0 4256,0 2869,0 230,0 1146,0 169,0 700,0 2222,0 0,0 557,0 277,0 507,0 287,0 2360,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 13530,7 4277,0 1075,0 366,0 337,0 565,0 846,0 490,0 605,0 1432,0 1256,0 450,0 822,7 1009,0
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 13530,7 4277,0 1075,0 366,0 337,0 565,0 846,0 490,0 605,0 1432,0 1256,0 450,0 822,7 1009,0
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 5493,7 1030,0 759,0 0,0 0,0 235,0 429,0 0,0 342,0 877,0 984,0 0,0 343,7 494,0

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2514,0 514,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 350,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды 

жерлеу 389,0 84,0 24,0 21,0 26,0 26,0 28,0 26,0 26,0 26,0 26,0 24,0 26,0 26,0
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3160,0 2500,0 0,0 0,0 50,0 0,0 70,0 70,0 40,0 100,0 50,0 80,0 100,0 100,0

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1974,0 149,0 142,0 195,0 111,0 154,0 169,0 244,0 47,0 79,0 46,0 196,0 203,0 239,0
Басқалар 11345,0 5912,0 0,0 0,0 988,0 0,0 0,0 13,0 0,0 4432,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің аппараты 11345,0 5912,0 0,0 0,0 988,0 0,0 0,0 13,0 0,0 4432,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«2020 жылға өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша 

шараларды іске асыру
11345,0 5912,0 0,0 0,0 988,0 0,0 0,0 13,0 0,0 4432,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Жиынтығы 163057,1 29850,0 12447,0 7622,0 9966,0 8606,0 11564,0 15715,6 8872,0 17182,0 11567,8 9099,0 8575,7 11990,0



17 шілде 2015 жыл  3 бетАршалы айнасы
Аршалы аудандық мәслихатының  2015 жылғы 10 

маусымдағы № 43/3 шешіміне 2 қосымша
Аршалы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 

желтоқсандағы № 36/2 шешіміне 4 қосымша
2015 жылғА АрнАлғАн ресПуБлиКАлық БЮджеттен 

нысАнАлы трАнсферттер мен БЮджеттіК Кредиттер

Атауы        
Сома

1 2
Барлығы 826628,0
Дамыту нысаналы трансферттер 481592,0
cоның iшiнде:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 481592,0
Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы а. сумен жабдықтау желілерің қайта құру. Батыс 
бөліміне таратушы су құбыры желілерін салу (бірінші алап) және шығыс бөліміне (екінші алап) 271645,0
Аршалы ауданының Аршалы кентінде канализация жүйесін қайта құру 209947,0
Ағымдағы нысаналы трансферттер 291522,0
cоның iшiнде:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 115,0
Мүгедектерге қызмет көрсетуге бағытталған ұйымдардар орналасқан жерлерде жол белгілері мен 
көрсеткіштерін орнатуға республикалық  бюджеттен бөлінген  ағымдағы нысаналы трансферттердің 
сомаларын бөлу

115,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 176865,0
Республикалық бюджеттен  мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу 146377,0
Республикалық бюджеттен үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге 
еңбекақыны көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасын бөлу 30488,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 23241,0
Бөлінетін республикалық бюджеттік бағдарламалар шеңберінде бөлінген Өрлеу жобасы бойынша 
келісілген қаржылай көмекті енгізуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу 11736,0
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын көбейтуге 
республикалық бюджеттің ағымдағы нысаналы трансферттерің  сомаларын бөлу 1640,0
Республикалық бюджеттен азаматтық хал актілерін тіркеуді бойынша жергілікті атқарушы 
органдардың штаттық санын көбейтуге ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу 1038,0
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге республикалық 
бюджеттің ағымдағы нысаналы трансферттердің  сомаларын бөлу 8827,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 3267,0
Республикалық бюджеттен агроөнеркәсіп кешенінің жергілікті атқарушы органдардың штаттық 
саның көбейтуге ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу 3267,0
Республикалық бюджеттен мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын 
жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы 
төлеуге  және олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы 
үстемеақы төлеуге  берілетін  ағымдағы нысаналы трансферттердің сомаларын  бөлу

88034,0

Бюджеттік кредиттер 53514,0
cоның iшiнде:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 53514,0
Республикалық бюджеттен мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін 
бюджеттік кредиттердің сомаларын бөлу 53514,0

Аршалы аудандық мәслихатының 2015 жылғы 10 маусымдағы № 
43/3 шешіміне 3 қосымша

Аршалы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 
36/2  шешіміне 5 қосымша 

2015 жылға арналған облыстық бюджеттен 
нысаналы трансферттер 

Атауы                              
Сома

1 2
Барлығы 435543,4
Ағымдағы нысаналы трансферттер 140232,4
cоның iшiнде:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 7800,0
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге облыстық 
бюджеттің ағымдағы нысаналы трансферттердің  сомаларын бөлу 7800,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі 7566,5
Облыстық бюджеттен жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк 
қамсыздандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасын бөлу 2308,1
Облыстық бюджеттен негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі 
электрондық оқулықпен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің сомаларын 
бөлу

1125,0
Облыстық бюджеттен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне аудандық мемлекеттік 
білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 3373,4
Облыстық бюджеттен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне мектепке дейінгі білім 
беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттердің сомасын бөлу

760,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 18423,0
Балалар мен  жасөспірімдердің спорттық мектептер шығындарының  облыстық  бюджеттен аудандық 
(қалалық) бюджетке ауыстырылуына байланысты трансферттердің сомаларын бөлу 18423,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 75057,9
Облыстық бюджеттен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне автомобиль жолдарын 
жөндеуге ағымдағы нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу 60057,9
Жылумен жабдықтайтын кәсіпорындардың жылу беру мезгіліне дайындалу үшін 15000,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 31385,0
Облыстық бюджеттен эпизиоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілген ағымдағы нысаналы 
трансферттердің сомаларын бөлу 30001,0
Облыстық бюджеттен бруцелезбен ауыратын санитариялық союға жіберілетін ауыл шаруашылығы 
малдарының (ірі қара және ұсақ малдың) кұнын (50 -ға дейін )өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттердің сомаларын болу

1384,0

Дамыту нысаналы трансферттер 295311,0
cоның iшiнде:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 283489,0
Аршалы ауданындағы Қостомар ауылында 120 орынға арналған орта мектептің құрылысы 233479,0
Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы ауылды сумен жабдықтау желілерің қайта құру. Батыс 
бөліміне таратушы су құбыры желілерін салу (бірінші алап) және шығыс бөліміне (екінші алап) 44010,0
Разъезд 42 сумен жабдықтаудың таратушы желілерін қайта жабдықтауға ЖСҚ әзірлеу         

6000,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 11822,0
Аршалы ауданының «Аршалы Су 2030» ШЖҚ МКК жарғылық капиталын үлкейту 11822,0

жұмекең
Халықтың халықтығын таныту,
Тек бірегей тұлғалардың еншісі.
 Таза ұлттың қасиетін хақ тұту,
Жұмекеңе дара біткен бетті ісі.
Мінезі тік, сөзі өткір, ойы озық,
Ұлттың ғана уайымына көз салған.
Тынбай еңбектенуінің жолында,
Қазақтың салт-дәстүрінен нәр алған.
Жұмекеңнің өздік сардар бітімді,
Мінезі бар өріс алған шындықтан.
Айқайы жоқ сүйем деген ұлтымды,
Бір-ақ ұлттың құдайындай пір тұтқан.
Отқа күйем, суға батам демеген,
Қазақ атты ұлты үшін бас иіп.
Жұмекеңдей азаматым көреген,
Ісіменен жүрді ұлтын рас сүйіп.
Ел алдында азамат деп танылған,
Перзенттік парызына адал жан.
Қарсы тұрды Хрущевке қағынған,
Ұлтарақтай жер бермеуге қадалған.
Сонау кеңестік темір құрсаудың,
Аждахадай ашқан залым аранын.
Қорқытып азалы іске жұмсаудың,
Болған еді көз бояр әккі тарланы.
Қазағым деп ана тілін сындырған,
Қазағым деп өтіп кеткен өмірден.
Қас Жұмекең мың рет өліп, 

мың тұрған,
Мәңгі өлмейді мәңгілікті ісімен.

тағы да ана тілі
Маржан тіл гүлдің 

шашқан жұпарындай,
Әр сөзі қандырады құмарыңды-ай.
Шындықтың шымылдығын

 аша білген,

Мойныңнан түсірмейтін тұмарыңдай.
Қадірі ақындықтың жан сезімі,
Құрыштың асылындай сал төзімі.
Жақұт сөзді қазбалап табамын деп,
Ұйқы мен күлкіден де бар безуі.
Атан түйе тарта алмас сөздің жүгін,
Ақтарылған жүректен сезім гүлін.
Шығар күндей шындықтың құдіретін,
Айтар ақын қолданып ана тілін.
Жүрекжарды сөздерді айта білген,
Тас емшекті жібіткен жайма тілмен.
Қазағымның мәңгі өлмес ана тілі,
Қос егіздей қауысқан аймен, күнмен.

жігіт сыры
Жанарыңда нұрлы таңның сәулесі,
Көлде жүзген махаббаттың кемесі.
Жүрегімнің лүпілінде сезілер,
Ұстатпаған арманымның елесі.
Жанарыңмен сырласқандай боламын,
Жебегендей риза болып толамын.
Жанды ауыртқан жарама дес бермей,

Болар деймін сәтті хабар қонағым.
Қалай сенен айырылып қаламын,
Бір өзіңсің бәйшешегі даламның.
Жанарыңның қайнарына сүңгіген,
Менмін сәулем, жанарыңда қаламын.
Жүрегімнің бақшасында гүлденген,
Тамырымның сөлі едің мүлдем сен,.
Төгіліп тұр сұлулықтың сәулесі,
Көп ішінен таңдап алған жүлдемең.
Тербетуде сағыныштың самалы,
Қалғандаймын тас қоршауда қамалып.
Өмір жылжып өтіп жатыр көрінбей,
Тәңірімдей жанды беріп,

 жанды алып!
Бәрі өзіңсің тіршіліктің айдыны,
Жұлдызымдай қылмыңдаған ай түні.
Қан ойнаған қара торы жүзіңде,
Күлімдейді махаббаттың айбыны.

Өмір-кӨктем
Пендемін қара жерді басып жүрген!
Құшағын құсты өмірдің 

ашып кірген.
Мен өзім айыптымын жүргеніме,
Арманның жұлдыздарын 

шашып мүлдем.
Сезімі жоқ тағдырмен тайталасу,
Өлімнің құшағымен аймаласу.
Дос бола алмайды екен расында да,
Бірге өскен кедейменен бай баласы.
Мен неге өміріме өкпелеймін,
Болса да жалған арман өктем деймін.
Көңілдің ішсем дағы суын, уын,
Сексендегі өмірім көктем деймін.

Қыл қалам
т. жиренБАев.

 жалтыркөл ауылы

Ораза ұстаған жандар да, ауы-
зашар берген жамағат та риза 
көңілмен, әр күннен жақсылық 
күтетіні белгілі. Қазіргі таңда 
жаһандану үрдісі жан-жақтан 
шабуылдауда екендігін білеміз. 
Экономика, мәдениет, тіл, дін 
мәселесінде де оның әсері бар. 
Теледидардан, ғаламтордан беріліп 
жатқан атыс-шабыс, кісі өлтіру 
мен азғындық, басқа да адам жаны 
төзбес сұмдық оқиғаларға жол 
беріліп жатқандығын жою керек. 

Ораза – ҚОғамдағы береке
 мен бірліктің ұйытҚысы

Рамазан айында ораза ұстау арқылы адамдардың бір-бірімен аралас- құраластығы арта 
түседі. Барша мұсылмандардың бір уақытта ауыз бекітіп, ауыз ашар уақытын бірге күтулері, 
сәресіне тұрып, тарауих намазын жамағатпен оқуы, Қадір түнін қарсы алып, Айт мерекесін 
бірге атап өтуі бауырластықты нығайтып, мұсылмандарды өзара шынайы сүйіспеншілікке 
бастайтыны анық. Міне, барша мұсылман қауым үшін қасиетті Рамазан айының 29 ораза 
күні де аяқталды. Айт намазы оқылатын, айт мерекесі басталып, жамағаттың бір-бірімен 
құшақ жайып амандасып, береке – бірлік, бейбітшілік пен ынтымақ, амандық тілеп, жақсы 
ниетпен үй-үйді аралайтын нағыз мерекелі күндері басталды.

Ондай кері әсерге жұрт алданып, 
жастар қызығып, бүліктерге арала-
сып жүрмесін. Осы тұрғыда алдын 
алу шараларының бірден бірі ораза 
айындағы адамның өзі саналы 
түрде іштей тазаланып, дұрыс, 
адал, адамгершілік жолына бағыт 
түзеуі. Биылғы ораза айының 
да қоғамда кері әрекеттерге жол 
берілмеуі бағытында көптеген 
ықпал еткеніне сенімдімін. Себебі 
Рамазан – нұр шашқан ай деп бекер 
айтылмаған. Бұл айда жүректеріне 

имандылық орнаған сан мыңдаған 
жанның ақ тілегі қабыл болатыны 
анық. Ал әрқайсысының да тілегі 
төрткүл дүниеде бейбітшілік орна-
уы, мемлекетіміздің гүлденіп, да-
муы, шаңырағымыздың шаттығы, 
әр азаматтың бақытты болуы 
екендігі шүбәсіз. Ендеше, жамағат, 
ораза қабыл болып, айт мерекесі 
құтты болсын! Жыл айналып келер 
қасиетті Рамазан айына аман-есен 
жетейік. 

м. АХметқызы.

Бұл Қарағанды облысының 
Нұра ауданында 1935 жылы 

Жұмабек Ахметұлы Тәшенев 

ТҰЛҒА РУХЫНА ТАҒЗЫМ

20 жаста аудандық референт 
(хатшы) қызметін атқаруымен 
еңбек жолын бастаған жер еді. 
Сондықтан, осы қазақтың бір 
тамаша арқа төсіндегі өлкесінде 
мәдени шара өткізіліп ас берілуі 
өте орынды.

Мәдени шара 2015 жылдың 11 

Дін. қоғам.

 Ж.А. Тәшеневтің 100 жылдығы
2015 жылдың 11 маусым күні Қарағанды облысы, Нұра ауданы, 

Изенді ауылында Мемлекет және қоғам қайраткері Жұмабек 
Ахметұлы Тәшеневтің 100 жылдық мерейтойына байланы-
сты 5 ауылдың жастарының арасында футболдан турнир 
өткізіліп, қайраткер тұлғаның рухына құран бағышталып, 
ас берілді. Бұл мәдени шараның ұйымдастырушысы және 
қаржылай демушісі Ж.А. Тәшеневке арнап шығарылған «Дәуір 
дарабозы» өлеңінің авторы, «Отқанжар» ЖШС директоры 
Қанат Жариясұлы Отарбаев азаматтық танытты.

маусым күні Изенді ауылының 
«Мәдениет үйінде» бастал-
ды. Оған Халықаралық «Алаш 

Базарбайұлы Шаһарбаевтікі) 
орындалды.  Осы маршты 
Амангелді Базарбаевтың өзі 
орындады. Барлығын халық 
ыстық ықыласымен қабылдап, 
ел жастары жігерлене түсті.

Түстен кейін 5 ауылдың 
жастарының ортасында футбол-
дан жарыс ұйымдастырылып, 
кешке дейінгі аралықта жалғасты. 
Түсте Изенді ауылындағы «Ақ 
босаға» асханасында Жұмабек 
Ахметұлына арнап арнайы 
ауылдық имамның қатысуымен 
құран бағышталып, ас берілді. 
Бұл өте сауапты іс деп айтуға бо-
лады. Себебі, тұлғаның халқына 
қалтықсыз қызмет етіп, көзі 
тірісінде аты аңызға айналғаны, 
еліне сіңірген еңбегі ерен еді.

Жалпы, қазақ халқы осы бір ай-
тулы тұлғаға арнап қандай мәдени 
шара өткізіп, ұйымдастырса да 
еш артықтығы жоқ. Өйткені, 

71 жылдық ғұмырында алаш 
арыстарының жалғасындай 
болған азамат халқының мұң-
мұқтажын шын түсініп, қолынан 
келген көмегінің бәрін жасады. 
Ең үлкен ерлігі: Тың өлкесіндегі 
5 облысты 1960 жылы Ресейге 
қосқызбай елі мен жерін аман 
алып қалды.

Қорытындылай келгенде, 
«Қазақстан – 2050» Страте-
гиясында көрсетілген «Жаңа 
Қазақстандық патриотизмді 
қалыптастыру» үшін, елдің 
рухын көтеріп, тарихи санасын 
нығайту үшін, осындай игі ша-
ралар өткізіліп, тарихи тұлғалар 
рухына тағзым етілуі қажет.

қ. еңсенов,
қр Бғм ғК мемлекет 

тарихы институтының 
аға ғылыми қызметкері,

тарих ғылымдарының 
кандидаты.

с ы й л ы ғ ы н ы ң »  л ау р е ат ы , 
ақын Серік Тұрғымбекұлы, 
Жазушы,  тәшеневт анушы 
Мейрам Байғазин, Мемле-
кет тарихы институтының 
аға ғылыми қызметкері, та-
рих ғылымдарының кандидаты 
Қанат Еңсенов, ҚР Ұлттық 

мұражайының «Қазақстан та-
рихы» бөлімінің бастығы Жа-
нар Бейсова және Жұмабек 
Ахметұлының келіні Фати-
ма Сыдыққызы қатысып сөз 
сөйледі. Сондай-ақ, мәдени 
шараға арнайы ауданнан келіп 
қатысқан «Нұра» газетінің 
тілшісі Тазагүл ханым болды.

Мәдени шарада баяндама 
жасағандардан кейін, Қарағанды 
облысынан келген  Дидар 
Қамиев бастаған жас айтыс-
кер ақындар арнаулар айтып, 

термелер орындады. Жастар 
патриоттық рухтағы өлеңдер 
оқыды. Соңында Жұмабек 
Ахметұлының 100 жылдық ме-
рейтойына арнап шығарылған 
«Дәуір дарабозы» өлең мар-
шы (сөзі: Қанат Жариясұлы 
Отарбавтікі, әні: Амангелді 
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Ақмола облыстық «қазақстан» ртрК» Ақ 
филиалының 2015 ж. 20 – 26 шілдеге 

дейінгі бағдарламасы
«қазақстан-Көкшетау»

сАлық төлеушілер нАзАрынА!
Аршалы ауданы бойынша Салық басқармасында қызмет этикасын сақтау 

және жемқорлықпен күрес сұрағы бойынша комиссия жұмыс істейді. 
Салық органының мемлекеттік қызметшілері қызмет этикасын және /не-
месе/ заңнаманы бұзушылық деректерін хабарлау үшін, Сіз осы «сенім 
телефонына» хабарласа аласыз: 8(71644)2-20-32, 8(71644)2-12-87.

Қазақ халқы бесікті ежел-
ден қастерлеген. Бала тәрбиесі 
бесіктен деп бекер айтылмаса 
керек. Жаңа туған баланы бесікке 
салу да халқымыз үшін елеулі 
дәстүрдің бірі. 

Кезіңде сүйікті анамыз Аман-
тай Баймұқамбетқызы менің 
ағаларымды:Бейбіт, Бегендік, 
қарындасым Бибигүлді және 
мені сонау алпысыншы жылдары 
бесікке жатқызған. Содан сон 
дәстүрді жалғастырып,90-шы 
жылдары менің  жұбайым Ақлима– 
е к і  қ ы з ы м д ы : Жа ң а г ү л м е н 
Мәдинаны бесіктен өткізді және 
2004 жылы кіші ұлым – Бауыр-
жан дабұл дәстүрден тыс қалған 
жоқ. Мінекей, Алланың сыйы 
ретінде біздін немереміз Әлинұр 
жылқы жылының сәуір айында 
дүниеге келді. Енді «Ел іші – ал-
тын бесік» деген мақалды еске 
алып, Абылаймен Мәдина жас 
отбасы болып біздің немеремізді 
– өздерінің тұңғышынӘлинұрды 
уақытында бесікке жатқызды. 

Расында, қазақ бесігі сонау 
көшпелі кезінен ертеде тараған. 
Ата-бабалардың сәбиге арнайы 
жасаған киелі ағаш төсегі. Оны 
қарағай, қайыңнан, көбіне талдан 
иіп жасайды. Мұндай бесік жеңіл, 
ықшам әрі берік, көшіп-қонуға 
ыңғайлы болады. Жеңілдігі жас 
келіншекке көтеруге не тербетуге 
қиын болмайды. Бесік баланың 

ҚазаҚ бесігі – сәби 
әлемінің ұясы

   Ата - ана бұрышы

тазалығына өте қолайлы, өйткені 
арнайы орналатын түбек пен 
шүмек бала дәретін жайылдыр-
майды. Түбектің түбіне бұрынғы 
уақытта күл салып жүрсе, қазіргі 
таңда жиі-жиі ауыстырып отыра-
ды. Шүмекті шеберлер қойдың 
асықжілігінен /қазір – ағаштан, 
арнайлы пластмасстан/ жасайды. 
Бесіктегі баланың аяғы, кеудесі 
қатты байланатындықтан, оның 
қан айналу жүйесіне керісінше 
әсер етпеу үшін баланы бесіктен 
жиі босатады. Босатқан сайын 
баланың қол-аяғын қозғап, ар-
найлы жаттығулар жасайды. 

Бе с ікке  қо с а  әжелер  жас 
отбасыға арнайы құс төсек, 
жастық, жөргек, қолбау, тізебау, 
тізе жастық, бесік көрпе даяр-
лайды. Бұрынғы уақытта киіз 
үйлерде аспалы бесік /әлпеншек/ 
болса, қазіргі кезде тек қана 
жерге қоятын бесіктер пайда-
ланады.

Бесікте жатқан баланы «Әлди-
әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат 
бөпем...» деп анасы бесік жыры-
мен ұйықтатады.

С о н д ы қ т а н ,  е л і м ,  же р і м , 
халқым деген ұрпақ тәрбиелеуді 
мұрат тұтсақ, ұлттық дәстүрлерді 
сақтап қалайық десек, ең әуелі 
бесіктің мол пайдасы мен қадірін 
түсінген абзал болады.

ерекболат қабылда, 
Береке ауылының тумасы.

Сәбиттің жігіт кезі еді. Бірде ол 
арықта ағып келе жатқан қып-
қызыл алмын көреді. Іле қолына 
алып қызықтап тұрып, шыдамай 
бір тістейді. Артынша: «Бұл ісім 
дұрыс болды ма өзі? Мүмкін 
бұл алманың иесі бар шығар? 
Байқамай біреудің ақысын жеп 
қоймадым ба? – деп күдіктеніп, 
өзен бойымен жоғары қарай өрлеп, 
алманың иесін іздеуге шығады. 

Әлден уақытта алдынан бір бау 
кезігеді. «Жеген алмам осы баудан 
шығар» деп ойлаған Сәбит баудың 
иесіне барып жолығып, мүмкін 
болса, кешіруін өтінеді. Бағбан 
үш жыл өзіне қызмет етсе ғана 
кешіретіндігін айтады. Амал жоқ 
келіседі.

Жігіт үш жыл өткен соң кетуге 
рұқсат сұрайды. Бағбан оған: 
«Тағы бір шартымды орын-
да, менің бір қызым бар. Көзі 
көрмейді, құлағы естімейді, 
қол-аяғы сал, өзі мылқау. Соған 
үйленесің». – дейді. Жігіт тағы да 
келісімін береді.

Ғибратты әңгіме
Туған елге деген құрметті, патриоттық рухты өз ата-анасынан 

көре алмаған бала болашақта өзіне бала кезден таныс емес 
сезімді жатсынады. Бұл тұрғыдан алғанда ғалым имам ағзам Әбу 
Ханифаның әкесі Сәбит жөніндегі әңгімені ұсынып отырмыз:

Бірақ жігіт қызды көргенде 
таң қалады. Өйткені, қыздың еш 
кемістігі жоқ сап-сау әрі сұлу 
екен. Бағбаннан мұның мәнісін 
сұрайды. Сонда бағбан: «Қызым 
ұят нәрселерге қарамайтын, сол 
үшін оны «соқыр» дедім, ал 
«керең» дегенімнің мәні – қызым 
балағат сөздерді естіген емес. 
Харам нәрсеге қол созған емес, 
сол себепті оның «қол – аяғы 
сал» дедім. Аузыңнан ғайбат сөз 
шықпағандықтан оны «мылқау» 
дедім. Қызымды сен сияқты кісі 
ақысын жемейтін, тақуа, иман 
жүзді жігітке берсем деген ар-
маным бар еді. Бір көргенде –ақ 
сенің адал екенңіді байқадым. 
Сонда да сынап көргім келді. 
Бұдан былай ерлі – зайыпты бо-
лып, бірге тату-тәтті өмір сүріп, 
бақытты болыңдар!» - деп ақ 
батасын береді.

Міне, осындай пәк, тақуа, текті 
отбасында әлемге әйгілі ғалым 
имам ағзам Әбу Ханифа дүниеге 
келген. 

Ойлан

«Аршалы ауданының дене 
шынықтыру және спорт бөлімі» 
ММ Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрінің 
2015 жылғы «17» сәуірдегі № 139 
бұйрығына сәйкес «2-разрядты 
спортшы, 3-разрядты спортшы, 
1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 
2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 
3-жасөспірімдік-разрядты спортшы 
спорттық разрядтар және біліктiлiгi 
жоғары деңгейдегi екiншi санатты 
жаттықтырушы,  б іл ікт iл iг i 
орта деңгейдегi екiншi санатты 
жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары 
деңгейдегi екiншi санатты әдiскер, 
біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi 
санатты әдiскер, біліктiлiгi жоғары 
деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-

аршалы ауданының дене 
шыныҚтыру және спОрт 

бӨлімі» мм мемлекетік Қызмет 
кӨрсету жӨніндегі аҚпараты

спортшы, спорт төрешiсi біліктілік 
санаттарын беру» мемлекеттік 
қызмет көрсетеді. Бұл қызметтер 
ХҚО арқылы көрсетіледі. 
2015 жылдың басынан бері бір 
қызмет көрсетілді – қазақ күресі 
спортшысына 1- жасөспірімдік 
разряд берілді. 
Мемлекеттік қызмет туралы толық 
ақпаратты Аршалы ауданының 
х а л ы қ қ а  қ ы з м е т  к ө р с е т у 
орталығында және «Аршалы 
ауданының дене шынықтыру және 
спорт бөлімі» ММ ала аласыздар.

К. Князов, 
«Аршалы ауданының 

дене шынықтыру
және спорт бөлімі» мм

басшысының м.а. 

Шаң – тозаң көзі әртүрлі бо-
лады. Жерді жыртқанда, вулкан 
атқылағанда, автокөліктердің от алу-
ынан, жел көтерілгенде, тізе берсек 
шығу көзі көп. Ал үй ішіндегі шаң 
терезе, есік арқылы сыртқы ортаның 
әсерінен жиналады. Органикалық 
шаңға гүл тозаңын, жануарлар жүні, 
адамның шашы сияқтылар жатады. 
Өндірістік шаң газ, мұнай, көмір, 
ағаш өртегендегі күл, түтін ретінде 
белгілі. Әрқайсысының өзіндік 
атауы бар. Мысалы: металдық, 
ағаштық т.с.с. 

Тұрмыстық жағдайда өте көп 
кездесетін шаңның құрамында 150 
кененің түрі бар екен. Оны үш топқа 
бөледі:бірінші топқа үй ішіндегі 

Денсаулық
адам организміне шаң-тозаңның ықпалы 

шаңда пайда болып, көбейетін түрі. 
Азық-түліктің қалдықтары қалып, 
көгерген орындарында жиналады. 
Екінші түрі ол бірінші түрінде пайда 
болған кенелермен қоректенетін 
кенелер. Ал үшінші түрі қандай 
да бір жағдайлармен үйде пайда 
болғандары, олар көбеймейді. Ал-
лергия да туғызбайды. Үйдегі ауа 
ылғалды болса олардың көбеюіне 
жақсы, ал егер де жарық, таза, 
ылғалсыз болса онда бұл кене 
түрлерінің аз болары да анық. 

Үйдің ішінде көбінде желдеткіш 
жасалынып тұрса шаң тозаң бол-
майды. Адамға қажетті «Өмір 
элексирін» ешкім де ойлап таппа-
ды. Медиктердің кеңесіне сүйенсек 

қоршаған ортаның тазалығына 
аса үлкен мән берген жөн. Адам 
тәулігіне 3 кг тамақ ішетін болса, 
20 кг-дан астам ауамен тыныс 
алады екен. Таңғы уақытта не-
месе орманнын ішінде жүргенде 
ауаның ерекшелігін сезінеміз ғой. 
Енді ойлана беріңіз біздің үйіміздің 
ішіндегі ауа 4-6 есеге лас екен. Тіпті 
сырттағы ауамен салыстырғанда 
үйдің ішіндегі ауаның адам ағзасына 
ықпал етер уы да мол болып шықты. 
Сондықтан да терезе, есіктерді 
ашып, мейлінше ауа толқынын жа-
сап, желдетіп тұру пайдалы.

г. осПАновА, 
 «ОСЭЭ» РМККАҚ санитарлық-

гигиеналық лаборанты

20 шілде, дүйсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны
09.05 «өңір өрнегі-Картина недели»
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Актуальная тема». Передача 
10.35 «Елі бірдің – тілі бір».Хабар 
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «өңір өрнегі-Картина недели»
11.55 «Елі бірдің – тілі бір».Хабар
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Актуальная тема». Передача 
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Елі бірдің – тілі бір».Хабар
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Пәрменді пікір»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 Т/с «Учитель». 7 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 профилактикалық жұмыс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Өзекті әңгіме». Тікелей эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Салауат». Хабар
19.30 «Өзекті әңгіме». Хабар 
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Салауат». Хабар 
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40  «Телемаркет»
21.45 «Өзекті әңгіме». Хабар
22.15 «Телемаркет»
22.20 Т/с «Учитель». 8 серия
23.05 «Ел межесі». Хабар
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы»  46 серия 
23.35 «Телемаркет»
23.40 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Дело гастранома №1». 1 серия
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны

21 шілде, сейсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Өзекті әңгіме». Хабар  
10.35 «Салауат». Хабар
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Салауат». Хабар
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Өзекті әңгіме». Хабар  
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Салауат». Хабар
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспер тное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00 Т/с «Учитель». 8 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Актуальная тема». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Қызмет жолында». Хабар       
19.30 «Актуальная тема». Передача  
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Қызмет жолында». Хабар       
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Актуальная тема». Передача 
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Учитель». 9 серия
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 47 серия
23.35 «Телемаркет»
23.40 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Дело гастранома №1» 2 серия
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны

22 шілде, сәрсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Актуальная тема». Передача 
10.35 «Қызмет жолында». Хабар       
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»

11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Қызмет жолында». Хабар       
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Актуальная тема». Передача 
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Қызмет жолында». Хабар       
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00 Т/с «Учитель». 9 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Точка зрения». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Бизнес идея». Передача  
19.30 «Имею право». Передача  
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Бизнес идея».Передача 
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Имею право». Передача 
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Учитель». 10 серия
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 48 серия
23.45 «Телемаркет»
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Дело гастранома №1» 3 серия
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны

23 шілде, Бейсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Имею право». Передача 
10.35 «Бизнес идея».Передача 
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Бизнес идея».Передача 
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Имею право». Передача
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Бизнес идея».Передача 
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00 Т/с «Учитель». 10 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Өзекті әңгіме». Тікелей эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Ақмола КЗ». Хабар  
19.30 «Өзекті әңгіме». Хабар 
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Ақмола КЗ». Хабар    
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Өзекті әңгіме». Хабар 
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Учитель». 11 серия
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 49 серия
23.45 «Телемаркет»
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Дело гастранома №1» 4 серия
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны

24 шілде, жұма 
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Өзекті әңгіме». Хабар
10.35 «Ақмола КЗ». Хабар  
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Ақмола КЗ». Хабар  
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Өзекті әңгіме». Хабар
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Ақмола КЗ». Хабар 

13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00 Т/с «Учитель». 11 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Актуальная тема». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Елі бірдің – тілі бір». Хабар   
19.30 «Актуальная тема». Передача
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Елі бірдің – тілі бір». Хабар   
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Актуальная тема ». Передача 
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Учитель». 12 серия
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 50 серия
23.45 «Телемаркет»
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Дело гастранома №1» 5 серия
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны

25 шілде, сенбі
09.00  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Спорт лайф». Хабар 
09.55 «Салауат». Хабар 
10.05 «Телемаркет»
10.10 «Танымал». Передача
10.30 «Пәрменді пікір».
10.35 «Телемаркет»
10.40 «Спорт лайф». Хабар 
10.50 «Дневник КАРАОКЕ» 
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45  «Телемаркет»
11.50  «Личные встречи». Передача
12.20 «Спорт лайф». Хабар 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
12.40 «Дневник КАРАОКЕ» 
12.50 «Телемаркет»
12.55 «Пәрменді пікір».
13.00 «Аймақ ақпарат»
13.40 «Спорт лайф». Хабар 
13.50 «Салауат». Хабар  
14.00 М/ф «Кэмми».  21,22 бөлім
14.30 М/ф «Алпамыс батыр. Тұзақ»
14.40 «Әдемі-ай». 15 бөлім.  Хабар. 
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 «Телемаркет»
17.10 «Танымал». Передача 
17.35 «Дневник КАРАОКЕ» 
17.45 «Сөзге шешен». Хабар 
18.05 «Телемаркет»
18.10 «Спорт лайф». Хабар 
18. 20 Салауат». Хабар  
18.30  «Личные встречи». Передача
18.55 «Телемаркет» 
19.00 «Сөзге шешен». Хабар
19.20 «Qalamtor». Хабар
19.30 «Спорт лайф». Хабар 
19.40 «Танымал». Передача 
20.00 «өңір өрнегі» - «Картина недели»
21.00 «Телемаркет»
21.05 «Дневник КАРАОКЕ» 
21.15 «Qalamtor». Хабар 
21.25 «Сөзге шешен». Хабар
21.45 «Телемаркет»
21.50 «Танымал». Передача 
22.10 «Телемаркет»
22.15 Д/ф «Пустыни мира». 10 серия
22.45 Х/ф «Камикадзе, за тех, кого любим»
01.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны

26 шілде, жексенбі
09.00  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны
9.05 «өңір өрнегі» - «Картина недели»
10.05 «Телемаркет»
10.10 «Сөзге шешен». Хабар
10.30 «Дневник КАРАОКЕ» 
10.40 «Телемаркет»
10.45 «Qalamtor». Хабар
10.55 «Ақмола КЗ». Передача  
11.05 «Личные встречи». Передача
11.35 «Дневник КАРАОКЕ» 
11.45 «Qalamtor». Хабар
11.55 «Телемаркет»
12.00 «Сөзге шешен». Хабар
12.20 «Қызмет жолында». Хабар       
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
12.40 «Qalamtor». Хабар
12.50 «Телемаркет»
12.55 «Дневник КАРАОКЕ» 
13.00 «өңір өрнегі» - «Картина недели»
14.00 М/ф «Кэмми».  23, 24 бөлім
14.30 М/ф «Алпамыс батыр. Зиярат»
14.40 «Әдемі-ай». 16 бөлім.  Хабар. 
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 «музыкальный проект КАрАоКе»
18.05 «Телемаркет»
18.10 «Қызмет жолында». Хабар       
18.15 «Телемаркет»
18.20 «музыкальный проект КАрАоКе»
19.20 «Телемаркет»
19.30 «Сөзге шешен». Хабар 
19.50 «Елі бірдің-тілі бір». Хабар
20.00 «өңір өрнегі» - «Картина недели»
21.00 «Телемаркет»
21.05 «музыкальный проект КАрАоКе» 
22.05 «Телемаркет» 
22.10 «Елі бірдің-тілі бір». Хабар
22.20 «музыкальный проект КАрАоКе»
23.20  «Телемаркет»
23.25  Х/ф «Шатле Леаль»
01.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны

Мәлімет


