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Äàòûң áîëñà, àéò!

Ақсу жолы

 Облыстық ақпараттық-насихат тобы

ЖОЛДАУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ ТҮСІНДІРІЛДІ 
Елбасы Жолдауын халыққа түсіндіру мақсатында өңірге облыстық  ақпараттық-насихат тобының 

мүшелері облыстық мәслихаттың хатшысы Владимир Берковский, облыстық мәслихат депутаты, 
«Павлодар алюминий зауыты"� акционерлiк қоғамының президенті Арман Есенжолов келді. Олар 
Ақсу қаласының активімен, Ақсу ферроқорытпа зауыты мен «Еуроазиаттық энергетикалық кор-
порациясы" АҚ жұмыскерлерімен, білім және денсаулық сақтау саласының өкілдерімен кездесті. 
Кездесуге Ақсу қаласының әкімі Қайрат Нүкенов төрағалық етті.

Құрметті жерлестер!
Қадірменді Ақсу қаласының қонақтары!

Тәуелсіздік туы, желбіре мәңгі!

Сіздерді ыстық ықыласпен, шын ниетіммен Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 24 жылдығымен құттықтаймын!
Елбасымыз «Бұл – тәуелсіздікті нығайту жолындағы өлшеусіз еңбегіміздің ширек ғасырлық белесін қорытындылайтын 

мерейлі сәт. Тәуелсіздікті баянды ету оған қол жеткізуден де қиын. Сондықтан біріміз – бәріміз үшін, бәріміз – 
біріміз үшін деген қағиданы ұстанып, еңбек етуге тиіспіз», - деп биылғы Жолдауында айтқандай мақсатымыз - алда 
кездесетін қиындықтарға мойымай, Президентіміздің үмітін ақтау. 
Бүгінде өз келешегіне бет алған, талай шыңдарды бағындырып, әлемдік дәрежедегі жетістіктерге жеткен тәуелсіз 

Қазақстан - бұл біздің  ортақ жетістігіміз, бұл біздің  ортақ мақтанышымыз.
Көк байрағы көкте еркін желбіреген, бүгінгідей абыройлы да айбынды, беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі 

жарасқан еліміздің ұлы тәуелсіздігі жасасын!
Әр жыл сайын Қазақстан Республикасы  Тәуелсіздігінің  торқалы  тойына зор табыспен, береке-бірлікпен, жарқын 

жүзбен, көтеріңкі көңілмен жете берейік! 

Қайрат НҮКЕНОВ, Ақсу қаласының әкімі.

Сөз алған облыстық 
мәслихаттың хатшысы Вла-
димир Берковский:

- Астана қаласындағы 
Тәуелсіздік сарайында 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы  Назарбаев 
Қазақстан халқына кезекті 
Жолдауын жария етті. 
Бүгінгі таңда Президенттің 
«Қазақстан жаңа жаһандық 
нақты ахуалда: өсу, рефор-

малар, даму» жаңа экономикалық саяса-
ты әлемдік дағдарыс жағдайында біздің 
елдің қолданатын іс-әрекетіне арналды. 
Жаһандық дағдарыс – ол тек қауіп қана 
емес, сонымен бірге жаңа мүмкіндіктер. 
Әлемдік ауқымдағы көптеген компани-
ялар дамудың дағдарыстық кезеңінде 
сәтті компанияларға айналды. Біз «Нұрлы 
жол» Мемлекеттік инфрақұрылымдық 
даму бағдарламасын қабылдадық. «5 
институттық реформаны жүзеге асыру 
бойынша 100 нақты қадам» Ұлт жоспа-
рын жүзеге асырудамыз. Шағын және 

орта кәсіпкерлік үшін  әкімшілік кедергілер 
жойылуда, мемлекеттік басқару, білім 
беру мен денсаулық сақтау жетілдірілуде. 
Осы шаралардың бәрі де мемлекетке, 
қоғамға біздің экономикамызға қосымша 
төзімділік береді, деп Елбасы  өз Жолда-
уында атап өтті. Павлодар өңірі бойынша 
шағын орта бизнес дамуда. «Нұрлы жол» 
бағдарламасы бойынша  жолдар асфаль-
тталды. Білім мен денсаулық саласына 
көптеген жақсы жағдайлар жасалуда, - дей 
келе, жеткен жетістіктерге тоқталып өтіп, 
Мемлекет басшысы жүктеген міндеттерді 

орындаудың нақты жолдарын 
айтты. 

Бұдан соң сөз алған облыстық 
мәслихат депутаты, "Павлодар 
алюминий зауыты" акционерлiк 
қоғамының президенті Арман 
Есенжолов: 

- Елбасы биылғы «Қазақстан 
жаңа жаһандық нақты ахуал-
да: өсу, реформалар, даму» 
жаңа Жолдауында: - «Мен жа-
старды жұмысшы мамандығын 
белсенді меңгеруге 
шақырамын. Жұмысшы 
мамандықтарын меңгеру ке-
рек. Кезінде мен де жұмысшы 
киімін киюден бастадым, домна 
пеші от-жалынның жанында 
тұрдым. Үлгі алыңдар! Жыл-
дар өтеді, бірақ осы өмірлік 
тәжірибелерің, сендер қандай 
өмір жолын таңдап алсаңдар 
да, міндетті түрде кәделеріңе 
жарайды, деп атап өтті.

 Кезінде айлап еңбек алмаған 
күндер болды. Бүгінде, ондай 
қиындықтар жоқ. Еңбекақы, 
зейнетақы, шәкіртақы өсуде. 
Бұл қиындықтан да өтетінімізге 
сенімдімін, - деді.

Кездесу барысында Ақсу 
ферроқорытпа зауытының ди-
ректоры  Сергей Прокопьев, 
еңбек ардагері Александр Кры-
лов  Елбасының Жолдауына 
орай өздерінің салиқалы да 
салмақты ойларын ортаға сал-
ды. 

Шамшат ЖҮНІСҚАЛИ. 

Ақсу қалалық газеті . 1992 жылдың 7-қаңтарынан бастап шығады
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Газет аптасына бір рет - жұма күні шығады. Редакция автордың 
көзқарасы үшін жауап бермейді. Хаттар, қолжазбалар, фотография-
лар мен суреттер рецензияланбайды және кайтарылмайды. Редакция 
оқырмандардан түскен барлық хаттарға тегіс жауап беруді міндетіне ал-
майды.  Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жа-
уап береді. “Ақсу жолынан” алынған материалдарға сілтеме жасалуға тиіс. 

Газет редакцияда теріліп, беттеліп, Павлодар облыстық “Баспа 
үйі” ЖШС баспаханасында басылады. Газеттің сапасына, уақытында 
шығуына баспахана, ал мезгілінде табыс етілуіне пошта бөлімшесі мен 
редакция жауап береді. Газет тапсырыс берушінің файлынан басылды.
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      “Ақсу қаласы  әкімдігінің 
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Ақсу жолыАқсу жолы

Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!

АРТРИТ ПЕН АРТРОЗ: 
БУЫНДАР ЖАҒДАЙЫН ҚАЛАЙ ЖАҚСАРТУҒА БОЛАДЫ? www.elamed.kz

Алмаг-01 – аурулармен күресудегі сенімді көмекші!

Қолдану көрсетілімдері:
артрит, артроз,
остеохондроз,варикоз, 
тромбоз, тромбофлебит, 
неврит, I-II сат. 
гипертония, 
жүректің ишемиялық 
аурулары,сынықтар, 
дәне жарақаттары, т.б.
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Назар аударыңыз!
Акция «Ең жақсы сыйлық - ДЕНСАУЛЫҚ!»

Өзіңізге және жақындарыңызға сыйлық алуға асығыңыздар!
«Еламед» сауда маркасының Алмаг және басқа да 

физиоаппараттарын тиімді бағаға сатып алыңыз

14-15 желтоқсан 
аралығында «Биосфера» дәріханасында мына 

мекен-жай бойынша 
Ақсу қаласы,  Астаны көшесі, 3 үй

Сонымен қатар, мына мекен-жай бойынша әрқашан сатылымда 
Әуезов көшесі, 77 үй

Көрме-сатылымдағы зауыт өкілінің телефоны: 8-701-773-66-48 
(тегін кеңес)

Назар аударыңыз! 
Енді физиоаппараттарды салынба 
төлем аркылы сатып алуға болады.

ТЕГІН ШҰҒЫЛ ЖЕЛІ телефонына қоңырау шалыңыз: 
8-8000-80-40-40 

- ҚР “Азаматтарға, оралмандарға 
және Қазақстан Республикасында 
тұруға ықтиярхаты бар адамдарға 
олардың мүлікті жария етуіне бай-
ланысты рақымшылық жасау ту-
ралы” Заңы қандай тұлғаларға 
қолданылады?

- ҚР 2014 жылғы 30 маусымдағы 
“Азаматтарға, оралмандарға және 
Қазақстан Республикасында тұруға 
ықтиярхаты бар адамдарға олардың 
мүлікті жария етуіне байланысты 
рақымшылық жасау туралы” № 213-V 
Заңының (бұдан әрі - Заң)          2-бабы 
1-тармағына сәйкес 2014 жылғы 1 
қыркүйекке дейiн өздеріне тиесілі 
болған және өздері алған мүлiктi жа-
рия ететiн және жария еткен жария ету 
субъектілеріне қолданылады.

- Кім жария ету субъектісі болып 
табылады? 

- Мүлікті жария ету субъектілері 
мүлкін осы Заңда белгіленген 
тәртіппен жария ететін Қазақстан 
Республикасының азаматтары, орал-
мандар және Қазақстан Республика-
сында тұруға ықтиярхаты бар адамдар 
болып табылады.

- Заңды тұлғалар жария ету 
субъектілері болып табыла ма?

 Тұрғындар назарына!

МҮЛІКТІ ЖАРИЯ ЕТУ: СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР
Мүлікті жария ету жөнінде өткізілетін акция барысында Ақсу қаласының тұрғындарында олардың мүлікті 

жария етуімен байланысты көптеген сұрақтар туындайды, оған  “Ақсу қаласы әкімінің аппараты” мемлекеттік 
мекемесі жан-жақты жауап береді.

- 2006 жылғы жария етумен 
салыстырғанда, заңды тұлғалар 2014 
жылғы мүлікті жария ету субъектілері 
болып табылмайтынын атап өту қажет.  

- Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес ресімделмеген, 
Қазақстан Республикасының 
аумағында тұрған жылжымайтын 
мүлікті қалай жария етуге болады? 

- ҚР рақымшылық жасау тура-
лы Заңының 11-бабына сәйкес 
құқықтары Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес ресiмделмеген, 
Қазақстан Республикасының аумағында 
тұрған жылжымайтын мүлiктi жария 
ететiн жария ету субъектілері комиссияға 
осы Заңның 7-бабының 1-тармағында 
айқындалған құжаттар тізбесіне 
қосымша мынадай құжаттарды:

1) ғимараттар мен құрылыстарды 
объектінің құрылыс нормала-
ры мен қағидаларына сәйкестігіне 
техникалық тексеруді жүзеге асы-
ратын аттестатталған сарапшының 
қорытындысын;

2) жылжымайтын мүлік объектісінің 
техникалық паспортын ұсынады.

- Қандай мүлік жария етуге жата-
ды?

- ҚР рақымшылық жасау тура-

лы Заңының 3-бабы 1-тармағына 
сәйкес егер осы баптың 2-тармағында 
өзгеше көзделмесе, ақша; бағалы 
қағаздар; заңды тұлғаның жарғылық 
капиталына қатысу үлесі (бұдан әрі 
– қатысу үлесі); оған құқық неме-
се ол бойынша мәмілелер Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес 
мемлекеттік тіркеуге жататын, басқа 
адамға ресімделген жылжымайтын 
мүлік (ғарыш объектілерінен және 
магистральдық құбырлардың желілік 
бөлігінен басқа); құрылыс нормалары 
мен қағидаларына, сондай-ақ өздері 
орналасқан, жария ету субъектісіне 
меншік құқығында тиесілі жер учаскесінің 
нысаналы мақсатына сәйкес келетін, 
Қазақстан Республикасының аумағында 
тұрған үйлер (құрылыстар, ғимараттар); 
Қазақстан Республикасы аумағының 
шегінен тыс жерлерде тұрған мүлік жа-
рия етуге жатады.

Барлық мәселелер жөнінде Ақсу 
қаласы, Пушкин көшесі, 42 үй, 15 каб.  
(2 қабат) мекенжайына, 67808 телефо-
ны бойынша “Ақсу қаласының қаржы 
бөлімі” мемлекеттік мекемесінің бас 
маманы А.С.Рустемхановқа жүгіне 
аласыздар. 

ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕУ ЖӨНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК 
ОРТАЛЫҚТЫҢ ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ

 «ЗТМО» РМҚК 2015 жылғы 1 тамыздан бастап, азаматтарға қызмет 
көрсету сапасын арттыру мақсатында ЗТМО-ға зейнетақы мен 
жәрдемақы тағайындау үшін құжаттар тапсырған азаматтардың мобильді 
телефондарына аталған төлемді тағайындау (тағайындаудан бас тарту) 
жөнінде sms-хабарламалар жіберу арқылы ақпараттандыру көзделгенін 
хабарлайды.
2015 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша зейнетақы мен жәрдемақы 

алу үшін 259,9 мың азамат өтініш білдірген. Оның ішінде 249,3 азамат 
зейнетақы мен жәрдемақының тағайындалғаны жөнінде хабар алды, 
сонымен қатар түрлі себептерге байланысты тағайындаудан бас тар-
ту жөнінде 2,4 мың азаматқа sms-хабарлама жіберілді. Осыған орай, 
зейнетақы мен жәрдемақы тағайындау үшін құжат тапсырған азаматтарға 
ЗТМО бөлімшелеріне қайта жүгіну қажеттілігі болмайды.
Жаңа ережелерге сәйкес, үш немесе одан да көп ай бойы банк шо-

тында шығыс операцияларын жүргізбеген зейнетақы және жәрдемақы 
алушылар үшін (яғни, азаматтар шотқа аударылған зейнетақы мен 
жәрдемақыны алмайды) төлем тоқтатылады. Бұл жағдайда ЗТМО-ның 
аталмыш клиенттері зейнетақы (жәрдемақы) алмау себептерін анықтау 
үшін ЗТМО бөлімшесіне келу керектігі туралы да sms-хабарлама алады. 

Хабарландыру
ҚР Экологиялық кодексінің 

57-бабына сәйкес  «Ақсу 
қаласының  құрылыс бөлімі» 
ММ-сі «Ақсу қаласының қалалық 
жылыту қазандығын құру» жұмыс 
жобасымен ҚОЫЖБ мемлекеттік 
экологиялық сараптаманы өткізу 
үшін тапсыру туралы хабарлай-
ды. Шара Астана көшесі 52 үй, 
102 кабинет мекенжайы бойын-
ша өтеді.

Құжаттармен мына мекенжай 
бойынша танысуға болады: Ақсу 
қаласы, Астана көшесі, 52 үй, 
102 кабинет. Анықтама теле-
фоны: 8 (71837) 50057, e-mail: 
ostr_aksu@mail.ru.

Асқар тау әкеміз 
Ғабдылғазиз Тұрсынбайұлы Сүлейменовті
2015 жылдың 10 желтоқсанында мерейлі 

55 жасқа толуымен құттықтаймыз!

Қыран құстай қырағы әкем,
Бәйтерек тектес шынарым, әкем!
55 жаста да еңселі кеуде,
Мақтаныш етер ұраным, әкем!
Тұлпардай болшы, қартайма, әке,
Сұңқардай болшы, шалқайма, әке.
Шаңырақ шаттық кереге болып,
Көңілің түсіп, ортайма, әке!

Жас қосылсын әкетай жасыңызға, 
Анамыз жүрсін әрқашан 
                      қасыңызда.
Денсаулығыңыз зор болып,
Бақ қонсын әрдайым басыңызға.

Тілек білдірушілер: анамыз - 
Қарлығаш, қыздарың - Мақпал, 
Армангүл, Айнаш, Аңсаған, күйеу 
балаларың – Айболат, Бауыржан, 
Жәнібек, жиендерің – Нұрбек, Бекжан, 
Бейбарыс, Әлихан, Жансезім. 

Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу 
агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті тұтынушылар 
мен барлық мүдделі тұлғаларды "Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы - Ақсу 
ферроқорытпа зауыты Ақсу қаласы үшін жылу энергиясын өндіру 
қызметтерін көрсету тарифын бекітуге арналған тапсырыстарды қарау 
жөнінде көпшілік алдында тыңдалым өткізетінін хабардар етеді. 
Тыңдалым 2015 жылдың 21 желтоқсаны күні (жергілікті уақыт бойын-

ша) сағат 15.00-де, Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Ақсу ферроқорытпа 
зауыты басқармасының мәжіліс залында (3 қабат) өтеді.

Түзету
2015 жылғы 4 желтоқсандағы "Ақсу жолы" газетінің № 47 санында 

жарияланған Ақсу қалалық мәслихатының № 392/51 шешімінде 
"Ақсу қаласы, гимназия, Әуезов көшесі, 58 үй,
№ 483 учаскелік сайлау комиссиясында
Комиссия мүшесі - Геращенко Елена Анатольевна - ҚБ "Жас ұрпақ" 

деген баған қосылсын.

12

12

қажет. Себебі артроз кезінде буын-
дарда орын алған өзгерістердің ал-
дын алуға болмайды, және, қолдан 
келер жалғыз шара – олардың бұзу 
үдерісін тежеу.

Ал артриттер соңғы кезде жас 
адамдарды «жаулап» жатыр. 
Ауру буындарда қайталанып 
зақымдалған кезде, шамадан тыс 
салмақ түскенде, салқын тиген кез-
де туындайды. Артриттердің қаупі 
бас кезінде бастың ауруы ретінде 
туындаған инфекция жақын ара-
да күрделі ауруларға: бауырдың, 
бүйректің, жүректің ауруларына әкеп 
соғуына негізделеді.

Магниттік терапия – аурумен 
күресудің маңызды шарты

Заманауи медицина адамдарға 
белсенді өмірге оралуға көмектесу 
арқылы артроздар мен артриттерді 
жеңуге үйренді. Қазіргі таңда 
буындардың ауруларын емдеу-
де магниттік терапияны міндетті 
пайдаланылатын шаралар кешені 
қолданылады. Магниттік терапия 
буынның айналасындағы қан ай-
налымын бірнеше рет күшейтуге 
мүмкіндік береді, бұл зат алмасу-
ын белсендіруге мүмкіндік береді. 
Зақымдалған буынға оттегі мен 
қоректендіргіш заттар жақсырақ 
келіп түсе бастайды және ауру 
мен қабынуды тудыратын және 
қолдайтын ыдырау өнімдері жойы-
луы ықтимал. 

АЛМАГ буындарды қалай қалпына 
келтіру керектігін біледі

Буындардың сауығуы үшін 
ЕЛАМЕД компаниясы АЛМАГ-01 
әмбебап аппаратын жасап 
шығарды. Аппараттың әрекеті 
жүгіртпе импульстік магниттік өрісті 
пайдалануға негізделді. АЛМАГ-01 
аппаратының емдік импульстері 
денеге 8 см-ге дейін сіңе алады! 
Бұл зақымдалған буынға тікелей 
әсер етуге мүмкіндік береді. АЛМАГ 
зақымдалған дене бөлігіндегі ауруды 
жылдам басу үшін, қабыну мен ісінуді 
кетіру үшін қажет.  Бастысы, АЛ-
МАГ буындардағы бұзу үдерістерін 
тоқтатуға және қозғалыс еркіндігін 
беруге мүмкіндік береді. 

АЛМАГ–01 аппаратын әсіресе 
созылмалы аурулар кезінде, ұзақ 
мерзімді терапия қажет болған кез-
де, артрит, артроз, остеохондроз, 
гипертония кезінде пайдалануға 
кеңес беріледі. Сонымен қатар, 
АЛМАГ аппаратының дәрілердің 
әсерін күшейтіп, олардың мөлшерін 
азайтуға, ал кейде дәрілерді 
қабылдаудан бас тартуға мүмкіндік 
беретін қасиеті бар. 

Онымен емделу оңай әрі жайлы. 
Оны қолдану үшін арнайы білім қажет 
емес, аппаратты ауырған жерге ба-
сып, күнделікті жұмыстарыңызды 
істей берсеңіз болады, яғни сүйікті 
фильміңізді көруге немесе компью-
терде жұмыс істей беруге болады.

Тәжірибе көрсеткендей, егер АЛ-
МАГ-01 аппаратының көмегімен 
қолдау рәсімдерін жүйелі түрле 
орындаған кезде буындар мәңгілік 
мәселе болуын тоқтатады.

Қазіргі таңда артрит пен артроз 
буындардың ең көп таралған ауру-
лары. Және бұл ауруға қартайған 
шақта ғана емес, одан ертерек 
шалдығу әбден ықтимал.

Артроз, артрит – буын ауырады
Артроз жылдар бойы дамиды. 

Тізесінде немесе бармақтарының, 
жамбастың буындарында ауыруды, 
қозғалған кезде «қытырлағанды» 
сезінген кезде бірден дәрігерге 

қаралатындар жоқтың қасы. Ал 
бұлар осы аурудың алғашқы 
белгілері болып табылады, оларды 
байқаған кезде тез арада қимылдау 
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l Жолдау аясында

АҚПАРАТТЫҚ ТОП - ЕВГЕНЬЕВКАДА
Жуырда Ақсу қаласына қарасты Евгеньевка ауылына Елбасы
Н.Назарбаевтың Жолдауын түсіндіруді мақсат еткен аймақтық
ақпараттық топ мүшелері келді.

Тұрғындармен кездескен
мемлекеттік қызмет істері
бойынша  аймақтық
басқарманың жетекшісі
Ғабдұлғани Ибрагимов пен
денсаулық сақтау
министрлігі медициналық
қызметке  ақы  төлеу
комитетінің Павлодар
облысы  бойынша
д е п а р т а м е н т і н і ң
директоры Дүйсебек
Қазанғапов  таяуда
жарияланған "Қазақстан
жаңа  жаһандық нақты
ахуалда : өсім,
реформалар , даму"
Жолдауының қоғамдық
мән-маңызына  кеңірек
тоқталды.

- Дүниежүзілік банк
немесе  кез келген
экономикалық институт
ұсынған деректерге
сүйенсек, әлемде соңғы
уақытта дамудың орташа
көрсеткіші шамамен 3
пайызға төмендеген. Бұл -
қоғамның кез келген
саласындағы  өсу

ЖҰМЫЛА ЖҰМЫС АТҚАРСАҚ
Жаңылхан МҮБӘРАКОВА,
Жаяу Мұса атындағы  Ақсу

колледжінің оқытушысы:
- Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев

30 қарашада өз халқына кезекті
"Қазақстан жаңа жаһандық нақты
ахуалда: өсу, реформалар, даму"
атты Жолдауын арнады. Біз бұл
Жолдауды да асыға күттік. Себебі,
қазіргі әлемдегі түрлі оқиғалар
бәрімізді алаңдатуда. Біздің
елімізге тұрақтылық  және
болашаққа деген сенімділік қажет.
Елбасымыз өз Жолдауында бес

бағытты - қаржы секторын
тұрақтандыру, бюджет саясатын
оңтайландыру,  жекешелендіру
және экономикалық бәсекелестікті
ынталандыру, жаңа инвестициялық саясаттың негіздері, жаңа
әлеуметтік саясат арқылы  барша қоғам ел игілігі үшін аянбай
тер төгу қажеттігін атап өтті.
Мені техникалық  және кәсіби білім саласында еңбек

ететіндіктен техникалық кадрлар дайындау жүйесін барынша
дамыту жолында жаңа жоба - "Баршаға арналған тегін кәсіби-
техникалық білім" бағдарламасы толғандырды. Ия, қазіргі
индустриалдық жобаларды іске асыруда бізге білікті де  іскер
мамандар өте қажет. "Шеберліктің шыңына жете білсеңдер
мамандықтың бәрі жақсы .  Қазір техникалық
мамандықтардың, ғылым мен инновацияның күні туған заман.
Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай техника
меңгерген адам озады.  Тұрмысы жақсы, абыройы асқақ
болады", деді Президент.
Келесі толғандырған жағдай - ұлттық валюта. Ия, теңгенің

беделі  біздің қолда. Егер әр қазақстандық шын мәнінде сенім
артса, біздің ұлттық экономикамыз жоғары белестерге жетуі
әбден мүмкін деп ойлаймын. Елбасымыз "Біздің бәріміз де
ұлттық валютамыз - теңгеге сенуіміз қажет. Теңге салымдары
- бүгінде азаматтардың жиналымдарын сақтаудың ең үздік
құралы", деп өз Жолдауында халықтың сеніміне мұктаждығын
көрсетті.
Мен біз қазақстандықтар егер жұмылып бірге жұмыс

атқарсақ өз армандарымызға жететінімізге сенімдімін.

ЗОР МІНДЕТ АРТТЫ
Гүлнар КАБУЛОВА,
№ 7 орта мектептің қазақ тілі мұғалімі:

- Қазақстан  Республикасының
Президенті Нұрсұлтан  Назарбаев
Қазақстан халқына кезекті Жолдауын
жолдады .  Бұл  жолғы Жолдауында
Елбасымыз халқымыздың жағдайының
жақсаруына көз жүгіртті.  Осындай
дағдарыс заманында алдағы  бағыт-
бағдарымызды айқындай отыра, жүрер
жолымызды шолып өтті. Бүгінде Елбасы
халқымызға зор міндет артып отыр. Ең
бастысы, ерінбей білім алып, жұмыс
істеу, деді ол. Сонда ғана баршамыз
қысылтаяң уақыттан сүрінбей өтеміз.
Сондықтан, біз Президентіміз көрсеткен
жолмен жүріп, алға ұмтылып, қарыштап
дамып, өз биігімізден көрінуге міндеттіміз.

ТЫҢ СЕРПІН БЕРДІ
Мақпал АЛИНА,
№ 1 орта мектептің тарих пәні мұғалімі:
- Қазақстан - дамушы жас мемлекет. Мемлекет ілгері дамып,

ел экономикасы тұрақты болғанымен, сыртқы экономикалық
факторлар, әлемдік экономикалық дағдарыс айналып өтпейтіні
анық.  Бұл Елбасымыздың
биылғы  жылғы  "Қазақстан
жаңа жаһандық нақты ахуалда:
өсу, реформалар, даму" атты
кезекті Жолдауында анық
байқалады.
Президент биылғы

Жолдауында дағдарысқа
қарсы  тұрудың  нақты
бағыттарын жариялай отырып,
халықты сабырлыққа,
үнемшілдікке, еңбекқорлыққа,
бірлікке шақырды.  Әлемдік
дағдарысқа төтеп беру, басқа
ел жіберген  қателіктерді
жібермеу ,  түрлі
тұрақсыздықтарға дайын болу
біздің қолымызда деп атап өтті
ол.  Себебі, біз  сыртқы
тұрақсыздықтардан қорықпай,
тоқырауды ауыздықтап, ішкі қаржыны үнемдеп, еңбек пен
бірлік арқасында гүлденуіміз қажет.
Президент  экономикалық тұрақсыздық тұсында халықтың

тұрмыстық жағдайын жақсарту мен  әлеуметтік қорғалуын
басты орынға қойып отыр. Соңғы үш жылдағы әлеуметтік
саладағы мемлекет шығындарының өсуіне қарамастан, әр
уақытта қазақстандықтардың әл-қуаты артып  келеді.
Үстіміздегі жылдан бастап Елбасының денсаулық сақтау, білім
беру және әлеуметтік қорғау қызметкерлерінің жалақысын
ұлғайтуға үлкен мән бергені қуантады. Ендігі мақсат - елдігіміз
бен еркіндігімізді сезіне отырып, бірігіп іске көшу болмақ. Жаңа
Жолдау еліміздің жаңаша дамуына серпін беріп, еліміздің
саяси-әлеуметтік дамуында тың бастамалар болары анық.

тежеуілдегенін білдіреді.
Бүгінде еліміз аталмыш
өзгерістерді сезінуде .
Президент жолдауы
"Қазақстан қазіргі ахуалда
қандай  шараларды
атқаруы  тиіс?" деген
сұраққа жауап береді. Бұл
орайда  5 антикризистік
бағыт  мемлекет
экономикасының басты
ұстанымдарынан және
алдағы  уақытта  қаржы
дағдарысына  қарсы
бағытталар  негізг і
шаралардан хабардар
болуға мүмкіндік береді.
Жалпы  айтқанда  жаңа
жолдау  - дағдарысқа
қарсы саяси құжат", - деді
Ғабдулғани Ибрагимов. Ол
сондай-ақ жолдауда
бірқатар елдердің
қоғамдық қауіпсіздігіне
қауіп төндірген терроризм
мен экономикалық
тұрақтылыққа зардабын
тигізген санкциялар
жағдайында  мемлекет
ұстанатын басты бағыттар

көрініс тапқанын айтты.
Кездесу  барысында

ақпараттық топ мүшелері
тұрғындарға Дүниежүзілік
сауда ұйымына мүше болу
елімізге нендей өзгерістер
әкелетінін түсіндіріп,
қаржылық дағдарысты
жаңа мүмкіндіктерге қол
жеткізу  құралы ретінде
пайдалануға  болатынын
тілге  тиек етті.   Жаңа
Жолдаудың негізгі бағыт-
бағдарлары  жайлы
ақпаратқа қанық болған
ауылдықтар  құжатқа
байланысты  пікірлерін
ортаға салды. Айталық,
ардагерлер кеңесінің
төрағасы Ізбасар Үсенов,
шаруа  қожалығының
басшысы  Әлия
Ануарбекова  және
басқалар  кездесуден
алған әсерлерімен бөлісті.
Ш а р а н ы

қорытындылаған қала
әкімі Қайрат Нүкенов елді
мекен тұрғындары  және

жалпы қала жұртшылығы
Елбасының жаңа
Жолдауына  қолдау
білдіретінін айтып,
аймақтық ақпараттық топ
мүшелеріне  алғысын
білдірді.
Айта кетейік, біздің

қаламызда  да Елбасы
Жолдауын насихаттаумен
айналысатын ақпараттық
топтар құрылды. Олардың
құрамында қала әкімінің
орынбасарлары , "Нұр
Отан" партиясының
өкілдері, мемлекеттік
м е к е м е л е р д і ң
басшылары , мәслихат
депутаттары  мен
кәсіпкерлер бар. Бүгінде
олар  қала мен оған
қарасты елдімекендерде
тұрғындармен кездесулер
ұ й ы м д а с т ы р ы п ,
Жолдаудың қоғамдық
мән-маңызын түсіндіруде.

Әсемгүл ҚАБДУАХИТ.



11 желтоќсан 2015 жыл №48 (1343) 3Ақсу жолы

l Комиссия отырысы

ТЕКСЕРІС НӘТИЖЕСІ КӨҢІЛ КӨНШІТПЕДІ
Жуырда қалалық әкімдікте құқықбұзушылықтың алдын алу бойынша комиссияның отырысы өтті. Жиында
облыстық ревизиялық комиссияның  қаланың мемлекеттік органдарында өткізген тексеріс қорытындылары
талқыланды.

l Аппарат кеңесі

МАЛ ҰРЛЫҒЫ
ЖАЙЫ

Ақсу қаласы кәсіпкерлік
және туризм  бөлімінің
басшысы  мемлекеттік
әкімшілік лауазымына
Асхат Кенжебаев
тағайындалды. Бұл туралы
апта басында өткен
аппарат кеңесінде шаһар
басшысы Қайрат Нүкенов
мәлім етті. Жиында мал
ұрлығы мәселесі мен білім
беру ұйымдарындағы Жаңа
жыл шыршасын өткізуге
дайындық барысы
пысықталып,  оған  қала
әкімінің орынбасарлары,
аппарат басшысы ,
ауылдық округ әкімдері мен
мемлекеттік мекеме, ұйым
және дербес бөлім
басшылары қатысты.
Алғашқы мәселе бойынша қалалық

ішкі істер бөлімінің бастығы Талғат
Арынов баяндады.

- Жыл басынан бері өңірімізде 27
мал ұрлығы тіркелген. Өткен жылмен
салыстырғанда бұл төмен көрсеткіш.
Атап өтсек,  Алғабас  ауылдық
аймағында - 4, Қызылжарда - 1,
Достық ауылдық  аймағында -  4,
Қалқаманда - 1, М.Омаров атындағы
ауылдық аймақта - 5 және
Евгеньевкада - 7 жағдай орын алған.
Қала бойынша 5 мал ұрлығы
тіркелген. Қолды болған мал саны
112 басты құрайды, оның 12-сі ірі
қара,  88-і қой-ешкі болса, 12-сі
жылқы, - дей келе баяндамашы мал
ұрлығының  алдын алу  бойынша
атқарылған жұмыстарды жіпке тізді.
Осы орайда аталмыш жағдайлардың
орын алуына көбінде мал иелерінің
малдарын  қараусыз қалдыруы ,
жауапсыздығы себеп болатынын да
атап өтті.
Шаһар басшысы малды таңбалау,

чиптеу мәселесін сөз етіп, ауылдық
аймақтардағы "Сарбаз" полицияның
қоғамдық көмекшілерінің жұмысын,
тұрғындармен,  шаруа қожалық
иелерімен кездесулер
ұйымдастыруды  күшейтуді
тапсырды.
Келесі кезекте қалалық  білім

бөлімінің басшысы Қайрат Смағұлов
білім беру ұйымдарындағы Жаңа
жыл шыршасын өткізуге дайындық
барысы туралы мәліметін ұсынды.

- Бүгінде жаңажылдық шыршалар
өткізудің арнайы жоспары құрылып,
сол бойынша дайындық жұмыстары
балталды .  Алдымен Президент
шыршасы,  жетім , мүгедек,  аз
қамтамасыз  етілген балалар
шыршаларын өткізу қолға алынбақ,
-  дей келе баяндамашы
жиналғандарды  мерекелік іс -
шаралар жоспарымен таныстырды.
Кеңес  соңында  Қайрат

Теміршотұлы бірқатар басшыларға
нақты тапсырмалар жүктеп, кейбірін
жеке бақылауына алды.
Бұдан  соң , әкімдік қарауына

қалалық ішкі саясат бөлімі - бір, жер
қатынастары бөлімі - он жеті қаулы
жобасын ұсынды.  Барлығы
талқыланып, қабылданды.

Гүлбану ӨЗКЕЙ.

Ақсу қаласының  Құрметті азаматтарын
құттықтаймын!

Қадірменді
Анатолий Алексеевич Григорьев,
Сайрангүл Бейсембайқызы Құсайынова!

Сіздерді адам өміріндегі ең жарқын да  шаттық сыйлай-
тын мерекенің бірі - туған күндеріңізбен шын жүректен
құттықтаймын!

Ақсу өңіріне сіңірген сүбелі
еңбектеріңіз өз жерлестері-
ңізбен жоғары бағаланып,
Сіздерге "Ақсу қаласының
құрметті азаматы" атағы
берілді.
Сіздердің еңбек жолдары-

ңыз жастарға үлгі. Бұдан әрі
де өскелең ұрпақты береке-
бірлікке, тату-тәтті тірлікке
тәрбиелеу ісіне белсенді ат-
салысып, ортамызда жүре
беріңіздер.
Сіздерге әрдайым зор ден-

саулық, қажымас қайрат пен бақыт тілеймін!

Құрметпен, Ақсу қаласының әкімі
Қайрат НҮКЕНОВ.

Шын жүректен құттықтаймын!
Қадірлі мерейтой иелері! Сіздерді торқалы тойларыңызбен шын жүректен
құттықтап, мықты денсаулық пен бақыт тілеймін. Өмірлеріңіз жақсылықтарға
толы болсын!

85 жас
Жумагул Молдашович Айтимбетов -
                                                  Ақсу қаласы;
Жазира Есупова - Ақсу қаласы;
Михаил Карпович Крутько - Ақсу қаласы;
Валентина Ивановна Радченко -
                                                 Ақсу қаласы;
Каирпану Батталовна Егизбаева -
                                                 Ақсу қаласы.

80 жас
Николай Иванович Шведов -
                                        Қалқаман ауылы.

75 жас
Равиль Николаевич Булатов - Ақсу кенті;
Иван Данилович Филоненко - Ақсу қаласы;
Фаина Васильевна Вапилова - Ақсу қаласы;
Карлыгаин Жакиянова - Жолқұдық ауылы;

Мерейтойлар

Николай Павлович Исаев - Ақсу қаласы;
Надежда Петровна Коврова - Ақсу қаласы;
Вадим Тимофеевич Козловский -
                                                Ақсу қаласы;
Фаина Петровна Щубрет - Ақсу қаласы.

70 жас
Мария Прокопьевна Цитович - Ақсу қаласы;
Амангельды Шапиевич Жапаров -
                                                Ақсу қаласы;
Людмила Александровна Коростелева -
                                                Ақсу қаласы;
Валентина Андреевна Ермолаева -
                                        Қалқаман ауылы.

Қайрат НҮКЕНОВ,
Ақсу қаласының әкімі.

Х А Б А Р Л А М А
2015  жылғы 22 желтоқсанда сағат

11.00-де Ақсу қаласы әкімдігінің
мәжіліс -залында Ақсу қалалық
мәслихатының LІI сессиясы өтеді.

Күн тәртібінде:
1. 2016-2018 жылдарға арналған

Ақсу қаласының бюджеті туралы.
2. Ақсу қалалық мәслихат

хатшысының атқарған жұмысы туралы
есебі.

3. Ақсу қалалық мәслихатының
2014 жылғы 20 ақпандағы "Әлеуметтік
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін
белгілеудің және  Ақсу қаласының
мұқтаж  азаматтарының жекелеген
санаттарының тізбесін айқындаудың
қағидаларын  бекіту  туралы"
№ 196/28 шешіміне өзгерістер және
толықтырулар енгізу туралы.

4. Ақсу қалалық мәслихатының
2011 жылғы 8 ақпандағы "2011-2015
жылдарға арналған Ақсу қаласының
аумақтарын дамыту бағдарламасы
туралы" № 270/32 шешіміне
өзгерістер енгізу туралы.

5. 2016-2020 жылдарға арналған
Ақсу қаласының аумақтарын дамыту
бағдарламасы туралы.

6. Достық селолық округінің әкімі
Н.Ж. Байбәкіровтің есебі.

7. Қалалық мәслихаттың  2016
жылдың бірінші жарты жылдығына
арналған жұмыс жоспары туралы.

9. Басқа да мәселелер.

Аймақтық комиссия қаланы дамыту
бағдарламаларының орындалу
деңгейін  сараптап, бюджеттік
қаражаттардың жұмсалу барысын
тексерген болатын. Қалалық қаржы
бөлімінің басшысы Алтынай Бектасова
ұсынған деректерге сүйенсек, ревизия
барысында барлығы 17 нысанның
қызметі тексерілді. Жалпы сомасы 11
млрд. 354 миллион теңгеден астам
бюджеттік қаражаттың  жұмсалуы
назарға алынды . Нәтижесінде
бюджеттік қаржыны жұмсау кезіндегі
бұзушылықтардың жалпы сомасы 1
миллиард  теңгеден асты.  Мұнда
бюджеттік заңнаманы бұзу шамамен -
221, есеп-қисап жүргізудегі кемшіліктер
- 923, мемлекеттік сатып алулар
туралы  заңнаманы  бұзу  - 174
миллион теңгені құрайды. Сондай-ақ,

23 млн. 700 мың теңге - өтелуге, ал
500 млн. теңгенің орны толтырылуы
тиіс деп табылды. Тексеріс кезінде
аталған сомалардағы 353,9 млн. теңге
өтелген.
Алтынай Қабдөшқызының

айтуынша , тексеріс  нәтижесінде
анықталған кемшіліктерді сараптау жиі
қайталанатын бұзушылықтардың
үлесі  мемлекеттік  сатып алулар
кезіндегі шараларға, сот органдарына
арыздарды жолдауға, шығындарды
негізсіз  жоспарлауға , жанармай
лимиттерін  ескермеуге ,
қызметкерлерге сыйлықақыларды
негізсіз тағайындауға және есеп-
қисапты дұрыс жүргізбеуге тиесілі
екенін көрсетуде. Ол сонымен бірге
үлкен көлемдегі бұзушылықтар
С .Дөнентаев  атындағы  қалалық

мәдениет  сарайы,  тұрғындарды
жұмыспен қамту орталығы секілді
бағынышты  мекемелер  мен
мектептерде анықталғанын да тілге
тиек етті.
Баяндамашы  аталған  фактілер

мемлекеттік мекемелерде бюджеттік
заңнаманы толыққанды  білу ,
орындаушылық тәртіп пен есепшілер
білікт іл ігі  кемшін  қалғанын
аңғартатынын алға тартты . Бұл
орайда комиссия отырысына
төрағалық  еткен қала  басшысы
Қайрат Нүкенов анықталған
олқылықтардың  алдын  алуда
шаһардың барлық кіріс-шығысын
реттейтін мекеме - қаржы бөлімінің
жауапкершілігі зор екенін ескертіп,
жылдан-жылға  қайталанатын
бұзушылықтарды  болдырмау

мақсатында мемлекеттік  сатып
алуларды  жіт і  бақылауда ұстап,
қаржылық  есеп-қисапты  теріс
жүргізудің  алдын алу  үшін
қызметкерлердің біліктілігін арттыру
шараларына мықтап кірісу қажеттігін
айтты.
Комиссия отырысының соңында

бөлім басшылары мен ауыл әкімдеріне
қаржылық шараларды жіті бақылау,
бюджеттік қаржыны негізсіз жұмсаған
қызметкерлердің  ақшаны
қайтаруларын  қадағалау
тапсырылды.   "Бұзушылыққа жол
бергені анықталған алайда қаржыны
бюджетке  қайтарудан  жалтарып
жүргендерді  қылмыстық
жауапкершілікке тартуды ұсынамын,
деді комиссия отырысын
қорытындылаған қала әкімі.

Әсемгүл ҚАБДУАХИТ.

Алғашқы сөз  Ақсу қаласы
ардагерлер  кеңесін ің төрағасы
Залмұқан Арыновқа берілді.

- Он бірінші қалалық ардагерлер
кеңесінің есептік конференциясына
қатысушылар сіздерді ең алдымен көк
байрағы көкте еркін  желбіреген,
ынтымағы  мен бірліг і жарасқан
еліміздің ұлы мерекесі - Тәуелсіздік
күнімен құттықтаймын. Баршаңыз
жақсы  білесіздер,  жақында  ғана
Астана  қаласындағы  Тәуелсіздік
сарайында Қазақстан
Республикасының  Президенті
Нұрсұлтан  Әбішұлы Назарбаев
"Қазақстан жаңа жаһандық нақты
ахуалды: өсім, реформалар, даму"
атты Жолдауын бізге жария етті. Бүгінгі
таңда Президенттің жаңа
экономикалық  саясаты  әлемдік
дағдарыс жағдайында біздің елдің
қолданатын іс-әрекетіне арналады.
Қарттарға  қамқорлық  -  басты
назарда. "Қарты бар үйдің, қазынасы
бар" деген халық мақалы тектен тек
айтылмаса керек. Соған орай қарттар
мен зейнеткерлерге ерекше көңіл
бөлініп, қамқорлық көрсетіліп келеді, -
дей келе баяндамашы бір жыл ішінде
атқарылған игі істерді егжей-тегжейлі

l ХІ есептік-сайлау конференциясы

АРДАГЕРЛЕР КЕҢЕСІНІҢ ЕСЕБІ ТЫҢДАЛДЫ
Бейсенбі күні "Нұр Отан" партиясы қалалық филиалының конференц-залында Ақсу қалалық ардагерлер
кеңесінің ХІ есептік-сайлау конференциясы өтті. Оған облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Рымтай
Шөкеев, облыстық ардагерлер кеңесінің бірінші орынбасары Абылай Жантурин, Ақсу қаласы әкімінің
орынбасары Светлана Гладышева, қалалық мәслихат хатшысы Мәдениет Омарғалиев, "Нұр Отан" партиясы
Ақсу қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Айдос Оразалин, ауылдық округ әкімдері, мекеме-
ұйым басшылары, ардагерлер қатысты. Конференцияға Ақсу қаласының құрметті азаматы, еңбек ардагері
Александр Прохоров төрағалық етті.

айтып берді.
Бұдан соң сөз алған "Еуроазиаттық

энергетикалық  корпорациясы" АҚ
ардагерлер  кеңесі төрағасының
орынбасары Дельсине Шайдуллова,
Ақсу қаласы әкімінің орынбасары
Светлана  Гладышева ,  қалалық
мәслихат  хатшысы Мәдениет
Омарғалиев, қалалық ардагерлер
кеңесінің ревизиялық комиссия мүшесі
Макша  Кошенширекова ,  Ақсу
қаласының  құрметті  азаматы ,
Евгеньевка  ауылдық  ардагерлер
кеңесінің төрағасы Ізбасар Усинов,
Ақсу қалалық жастар бастамаларын
дамыту  орталығының жетекшісі
Күнтуған Еркебұлан Ақсу аймағы
бойынша  ардагерлер  мен
зейнеткерлерге көрсетіліп жатқан
жақсылықтарға тоқталып өтті.

 Еліміздің  қазірг і  таңда  үлкен
жетістіктерге жетіп, дүние жүзіне
танымал, стратегиялық  тұрғыдан
сенімді әріптес, байсалды да сергек
мемлекет  болуына ардагерлердің
сіңірген еңбегі зор. Қоғамның барлық
саласында еңбек еткен ардагерлер
өздерінің бай тәжірибесін, білімі мен
білігін тәуелсіз еліміздің аяғынан тік
тұрып кетуіне жұмсады.

Ақсу  қалалық ардагерлер кеңесінің
ХІ есептік-сайлау конференциясына
арнайы келген облыстық ардагерлер
кеңесінің төрағасы Рымтай Шөкеев
Ақсу қаласының  әкімі Қайрат
Нүкеновке , ардагерлер кеңесіне ,
барлық басшыларға ардагерлерге
жасап  жатқан жақсылықтары үшін
ризашылығын білдірді және де мені бір
қуантып отырғаны  бүгінг і
конференцияда жастардың
мемлекеттік тілде сөйлегені деп атап
өтті  ол.  Бұдан  соң,  облыстық
ардагерлер кеңесін ің Құрмет
грамотасын  Евгеньевка  ауылдық
ардагерлер  кеңесін ің төрағасы
Ізбасар Усинов  және  Қалқаман
ауылдық ардагерлер кеңесінің

төрағасы Арман Садвакасовқа табыс
етті. Бұдан соң Ақсу қаласы әкімінің
орынбасары Светлана Гладышева
шаһар басшысының  алғыс хатын Ақсу
қалалық ардагерлер кеңесінің
төрағасы  Залмұқан Арыновқа ,
қалалық  ардагерлер кеңесі
төрағасының  орынбасары  Фаина
Лазареваға,  қалалық ардагерлер
кеңесінің мүшесі  Вера Кошеваяға
табыстады.
Конференцияда бірауыздан Ақсу

қалалық ардагерлер кеңесінің
төрағасы болып Залмұқан Арынов
қайтадан тағайындалды. Сондай-ақ,
бұл күні облыстық конференцияға
делегаттар сайланды.

Шамшат ЖҮНІСҚАЛИ.
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ОҚИҒА НЕДЕН БАСТАЛДЫ, ҚАЛАЙ АЯҚТАЛДЫ?

l 16 желтоқсан - Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күні

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛІМ,

 1985 жылы республика бойынша
ауылдан келген студенттердің төрттен
үші ғана жатақханамен қамтамасыз
етілді. Әсіресе, Алматыдағы жағдай
мәз емес еді. Ондағы студенттердің
57,7 пайызы  ғана  жатақханаға
орналаса алды. Желтоқсан оқиғасы
қарсаңында "еңбектен тыс табыс"
дегенмен күрес пайда болып, соның
салдарынан тек қана Алматыдағы
пәтер жалдап оқып жүрген үш мыңдай
студент баспанасыз қалды.
Ең бастысы, бір ғана ұлттың басым

көпшілігінен тұратын одақтас елдердің
билік органдарымен салыстырғанда
біздің республика басшылығы көп
ұлттан тұрды.  1920-1986 жылдар
аралығында бірен -саран  қазақ
болмаса ел партия ұйымына орыс пен
еврей, поляк пен грузин және армян,
ұйғыр жетекшілік етті.

1985 жылдың дерегі бойынша Қазақ
КСР-ның Жоғарғы Кеңесінде қазақтар
үлесі - 36 пайыз, орыстар - 40,8 пайыз
болды. Кеңес өкіметі жылдарында
республиканың  бірде-бір өкілін
коммунистер мен халық сайлаған жоқ,
оларды  орталық тағайындап, іс-
қимылын өздері бақылап отырды.
Ақыры Қазақстанда шексіз билікке ие
болған  және  орталық  мүддесін
қорғайтын Г.Колбиннің кезегі келгенде
халықтың шыдамы түгесілгендей еді.
Наразылық  бұрқ  ете түсіп,  бітеу
жараның аузы ашылды  да кетті .
Қазақстанның жоғарғы органдарына
орталықтан басшы кадрлар жіберу
кеңінен орын алды. Оларды қызметке
жібергенде жергілікті жердің пікірі,
республиканың тарихи жағдайы, оның
салт-дәстүрі есепке  алынбады .
Мұндай  жағдай  1986 жылғы  16
желто қсан күні  Қазақстан
Компартиясы Орталық Комитетінің
бірінші хатшысы Д .А.Қонаевты
орнынан алған кезде айырықша көзге
түсті.  Пленум  мәжілісі небары 18

"Біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ, ешкімге соқтықпай жай жатқан
елміз, елімізден құт-береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын
деп, найзаға үкі таққан елміз, ешбір дұшпан басынбаған елміз, басымыздан
сөз асырмаған елміз," - дейді Қазыбек би. Бұл даналық нақылдардан "ешкімге
соқтықпай жай жатқан елдің" ежелден құт-береке тілеп, бейбітшілік аңсаған
ел екенін көреміз. Бірақ, "Тамырсыз ағаш, тарихсыз халық болмайды".
Жақсысын асырып, жаманын жасырып өктемдеу - тарихқа жасалған қиянат.
Сондықтан, біз оны бар қайғы-қуанышымен, жеңіс-жеңілісімен бірдей
қабылдауға тиіспіз.

Ќ±рметті жерлестер!
Сіздерді еліміздің ұлы мерекесі - Тәуелсіздік күнімен

құттықтаймыз!
Тәуелсіздік - әрбір халықтың санасындағы ең қастерлі ұғым, елдігіне

деген мақтанышы. Осы қысқа ғана уақыт ішінде еліміз сан-қилы
өзгерістер мен жаңаруларды бастан кешті, экономикалық, әлеуметтік
қуатты реформалар іске қосылды. Бүгінде Қазақстан  әлемдік
қауымдастықтың толық құқылы мүшесі. Ал ең басты жетістігіміз -
ұлттық жандануымыз бен рухани еркіндігіміз, мәдени өркендеуіміз бен
ел ішіндегі бейбітшілік деп санаймыз. Осының бәрі Тәуелсіздік әкелген
несібе, бостандық берген береке деп білеміз.
Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға береке-бірлік, істеріңізде

сәттілік тілейміз!
Қалалық мәслихат депутаттары.

минутқа созылды. Осы уақыт ішінде
Қазақстан Компартиясының бiрінші
хатшысы Д.А.Қонаев  қызметінен
алынып, оның орнына Мәскеу жіберген
Г.В.Колбин сайланды.

 Мұның өзі  қайта құру мен
демократиядан үлкен үміт күтіп отырған
республика халқының, соның ішінде
қазақ жастарының  наразылығын

туғызды. Пленум өткеннен кейін екінші
күні Орталық партия Комитеті үйі
алдындағы алаңға өздерінің Пленум
шешімімен келіспейтіндігін білдіру үшін
жұмысшы және  студент  жастар ,
оқушылар, т.б. жиналды. Олардың
қолдарында ұстаған ұрандарының
арасында "Әр халықтың өз ұлттық
көсемі болу керек" деген ұран да бар

еді. Мұндай көсемнің Қазақстанда
тұратын орыс халқы өкілдерінен де
мүмкін екендігі айтылды. Міне, осындай
күрделі жағдайда Г.В.Колбин партия
Орталық Комитетінің бюро мәжілісін
шақырды. Бірақ олар алаңға шыққан
жастардың  жүрегіне  жол  таба
алмады.
Көтерілістің мақсаты: Мәскеуден

саяси тәуелсіздікті талап ету.
Сипаты: Бұл - негізінен, бейбіт шеру

еді. Алаңға шыққан жастар "Ленин
идеясы жасасын!", тағы да басқа
үн қағаздармен  билікке
наразылықтарын білдірді .  Соңы
көтерілісшілер  мен құқық қорғау
органдарының   қызметкерлері ,
арнайы әскери  күштер  тобы
арасындағы қанды  қақтығысқа
ұласты.
Қозғалыстың тарихи маңызы:
Желтоқсан көтерілісіне КОКП ОК-

нің  қаулысымен "қазақ
ұлтшылдығының көрінісі" деген баға
беріліп,  көтеріліске қатысқан
азаматтар қуғын-сүргінге ұшырады.
Ал КСРО-ның тоталитарлық, отаршыл
саясатына қарсы қазақ жастарының
азаттық күресі қоғамның саяси өмірін
демократияландыруға серпін берді.
Көтеріліс хронологиясы:
17 желтоқсан күні таңғы сағат 8-де

қаладағы  Л .И .Брежнев атындағы
алаңға (қазіргі Республика алаңы)
саяси тәуелсіздікті  талап еткен
ұрандармен алғашында 300-дей адам
жиналып, кешкісін көтерілісшілер саны
20 мыңға  жеткен. Бірақ ,
көтерілісшілердің талап-тілектері аяқ-
асты етіліп, "бұзақыларды" күшпен
тарату мақсатында алаңға құқық
қорғау органдарының  қызметкерлері
мен  арнайы  әскери күштер  тобы
жеткіз ілді.  КСРО  ішкі  істер
министрлігінің  бұйрығы нег ізінде
дайындалған "Құйын - 86" операциясы
бойынша көтеріліс асқан қатыгездікпен
басып жаншылды.
Желтоқсанның 19-23 аралығында

халықтың наразылық шерулері  мен
митингілер Қазақстанның Жезқазған,
Талдықорған, Көкшетау, Қарағанды,
Арқалық, Павлодар, Жамбыл, Талғар,
Сарқан, т.б. қалалары мен Сарыөзек,
Шамалған, Шелек елдімекендерінде
жалғасты.

Алаңда өзге ұлт өкілдері де болды
Осы арада ерекше айта кететін бір жәйт,

алаңда қазақ жастары басым болғанымен,
олардың қатарында орыс, украин, ұйғыр
және басқа ұлттардың өкілдері де болған.
Оны сол кездегі ішкі істер органдары тіркеген
тізім де растайды.
Қазақ ССР  денсаулық сақтау

министрлігінің дерегі бойынша желтоқсан
оқиғасында жарақат алып ауруханаларға
түскендер саны - 83. Олардың 82-сі - қазақ,
біреуі - башқұрт азаматы . 286 адамды
ауруханаларға жатқызбай,  амбулаториялық
емдеу  жолымен медициналық жәрдем
көрсеткен. Олардың 281 - қазақ, 5 - басқа ұлт
өкілдері - әртүрлі жарақат алғандар.

 "Желтоқсан ызғары" кітабынан.

"Ќ±йын - 86"
"Құйын"  операциясы 1986 жылғы

желтоқсаннан бір жыл екі ай бұрын алдын
ала ойластырылған. Бірақ, жүзеге асырудың
сәті түспей келген. Ал  Алматыдағы
желтоқсан шеруі "іздегенге-сұраған" болды.
КСРО Қауіпсіздік Кеңесінің төрағасы
Чебриков  М.Горбачевке жолығып ,
"Құйынды" қолдануға ауызша рұқсат
алады. Бұдан кейін бейбіт жастардың шеруі
неге айналғаны баршаға белгілі. Дәл сол күні
Алматыға ұшып келген КСРО Қауіпсіздік
комитеті төрағасының бірінші орынбасары
Бобков пен КСРО ішкі істер министрінің
орынбасары  Елисов  "Құйын  - 86"
операциясын сынау үшін, Алматыда жаппай
күш көрсетуге көшеді.

Жастарға  жасалған қатыгездік
18 күні алаңға қайта жиналмақ  болған көтерілісшілерге қарсы әскери күш

қолданылды. Көтерілісшілердің қалған топтарын ығыстыру үшін жедел отряд, милиция
мен жасақшылардан арнайы топтар құрылып, қала көшелеріне аттандырылды. Осы
әскери күштер 19 желтоқсан күні қаланың әр тұсында қайтадан шеруге шықпақ болған
6 топты басып, таратты. Алаңдағы көтерілісшілер таратылған соң, ішкі істер бөлімдеріне
2 401 адам жеткізілген (Алматы түрмесіне сыймағандықтан, қала сыртына апарып
тасталғандарды қосып есептегенде 8,5 мың адам ұсталған.)
Олар №2, №4, №5 қалалық клиникалық, денсаулық сақтау министрлігінің 4-ші Бас

басқармасының Орталық жедел дәрігерлік жәрдем беру, орталық қалалық клиникалық,
Алматы облыстық ауруханаларына, хирургия институтына жатқызылды. Қақтығыс
кезінде 44 адам  бас  сүйегі мен миына жарақат  алған.  Әскерилер,  милиция
қызметкерлері, жасақшылар бар қаруын, негізінен, қорғансыз желтоқсаншылардың
бастарынан аяусыз ұрып, асқан қатыгездік көрсеткен. Ауруханаға түскендердің ішінде
миы қозғалғандары, омыртқасы омырылғандары, жақ сүйектері, қабырғалары, аяқ-
қолдары, бет-ауыздары жарақаттанғандары қаншама.
Сөйтіп, соққы жеген, изоляторларда отырған, сотталған, жұмыстан қуылған, оқудан

шығарылған, партиядан, комсомолдан қуылған жастардың қатары арта түсті.
Әділетсіздіктің ащы дәмін татқан олар әуелде еш жерден, ешкімнен қорған таба алмай,
"басқа түссе баспақшыл" күй кешті.

Қазақстан Тәуелсіздігін алған соң, Желтоқсан көтерілісі туралы шындық ашылып, бұл жөнінде "Желтоқсан" 1986.
Алматы" (құрастырған Т.Өтегенов, Т.Зейнәбілов), "Желтоқсан құрбандарын жоқтау", "Ер намысы - ел намысы"
жинақтары, К.Тәбейдің "Мұзда жанған алау", Т.Бейісқұловтың "Желтоқсан ызғары" кітаптары мен "Желтоқсан"
(бас редакторы Х.Қ-А) газеті жарық көрді.

1989 жыл, 6 маусымда КСРО халық депутаттарының бірінші съезінде КСРО халық қалаулысы Мұхтар Шаханов
әлемге жария етті. Осы оқиғадан соң Қазақстанда шұғыл түрде Желтоқсан оқиғасының ақ-қарасын айыруға арналған
комиссия құрылды. Жалпы Қазақстан республикасында  Желтоқсан оқиғасын тексеру үшін кезегімен бес комиссия
жұмыс жасады. "Аллажар" және "Қызғыш құс" кинофильмдері түсірілді.

АЗАЛЫ АҚИҚАТ
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АЗАТ ЕЛІМ - АЙБЫНЫМ!

БӘРІ ХАЛЫҚ ИГІЛІГІ ҮШІН!
Гулиям ЕРЕЖЕПОВА,
Ақсу қаласы №1 мектебінің директоры:
- Желтоқсан оқиғасы дегенде, кімнің

болмасын, елең етері сөзсіз. Бұл - бірлі-
жарым адамдардың ғана емес, бүкіл
қазақ халқының қасіреті деуге болады.
Еліміздің азаттығы үшін құрбан болған
жастарымызды ешқашан ұмытпайды.
Бүгінде солардың арқасында қол
жеткізген Тәуелсіздіг імізді зор
мақтанышпен  дәріптеп , "көзіміздің
қарашығындай" сақтауға міндеттіміз.
Қазақстан - бейбітсүйгіштіг імен,
дархандығымен, біртуар білімділігімен
төрткүл әлемге танылды .
Мемлекетіміздің  алдағы  мақсат-
мүдделері,  арман-тілектері
Елбасымыздың әр Жолдауында айшықталып, айтылып
келеді. Стратегиялық маңызды талай ірі бағдарламалар
жүзеге асып , білім, кәсіпкерлік,  шаруашылық,  өндіріс
салаларында атқарылып жатқан қыруар істерде есеп жоқ.
Бұның бәрі - халқымыздың игілігі үшін жасалуда. Біз жарқын
болашаққа, жастарымызға, еліміздің бейбіт өміріне сенеміз.
Және жас  ұрпақтың өркендеп,  көркейіп келе жатқан
мемлекетімізді одан әрі дамыта түседі деген ниеттеміз.
Сондай-ақ, Тәуелсіздік күні құтты болсын дегім келеді.

АРМАНЫМ - ЕЛІМЕ АДАЛ ҚЫЗМЕТ ЕТУ
Мейірман ҚҰРМАНҒАЛИЕВ,
Жаяу Мұса атындағы Ақсу колледжінің студенті:
- Желтоқсан айының  16 мен 17-сін жыл сайын Қазақстан

тарихындағы ерекше күн ретінде атап өту
дәстүрге айналған. Өйткені, бұл күн - ұлт
намысын  қорғап ,  алаңға шыққан
жастарымыздың жазықсыз жапа шеккен
күні. Бұл күн - "қой аузынан шөп алмас",
илегенге көнбіс, момын халқымыздың
жүрегін батыр бабаларымыздың рухы
бастаған, біріге отырып,  көк темір
құрсанған қалың әскерлерге құр қолмен-
ақ  қарсы шығып,  өр намысын әлемге
танытқан  күн.  Желтоқсан  оқиғасы
халқымыз үшін қайғылы да қаралы күн
саналғанымен, Қазақ  тарихының
шежіресінде алтын  әріппен  жазылды.
Желтоқсан көтерілісі халқымызды жаңа

өмірге,  егемендікке жеткізді.  Біз  желтоқсаншы  аға-
апаларымыздың  ерлігін мақтан ете отырып , Тәуелсіз
елеміздің асыл құндылықтарын аялап, насихаттай түсеміз.
Мен - Жаяу Мұса атындағы Ақсу колледжінің мәдениет
бөлімінің студентімін.  Келешекте Қазақстан
Республикасының азаматы ретінде ата-анамның үмітін
ақтап, еліміздің жарқын болашағы үшін адал еңбек етуге
бар күш-жігерімді жұмсайтын боламын.

БОЛАШАҒЫМЫЗ ЖАРҚЫН
Гүлжан НҰРҒАЛИЕВА,
орталықтандырылған кітапхананың аға
кітапханашысы:
- Ғасырлар бойы отарлық езгі діңкелеткен

қазақ халқы Мәскеудің кезекті өктемдігіне
наразылық білдіріп, табанға тапталып бара
жатқан тілі мен ділінің, ұлттық болмысының
жүрек бұлқынысын сездірген 1986 жылғы
Желтоқсан оқиғасына биыл 29 жыл. Алаңға
шығып  өз  ойларын айтуға тырысқан
қазақтың өрімдей қарусыз жастарына
мұздай құрсанған солдаттар мен милиция
қызметкерлері қарсы қойылды .  Қыз-
жігіттерді аяусыз таяққа жықты, түрмеге
қамады, жаңа ғана бүршік атып келе жатқан
талшыбықтай жастарымыздың  өмірін
көктей үзді. Шеруді ұйымдастыруға
қатысы  бар деген  жалған  айыппен
қазақтың қаншама зиялы азаматтары жазаланды, жұмыстан
қуылды, бірақ ол үшін жауапқа тартылған ешкім болған жоқ.
Егемендік жолында құрбан болған ұл-қыздарымызды мәңгі
ұмытпай,  ерлігін есте сақтап құрметтеу-перзенттік
парызымыз. Біз қазір азат елдің азаматтарымыз. Қазақстан
әлемдегі 50 дамушы елдің қатарында, алдағы межеміз - 30
елдің бірі болу. Біз Жер бетіндегі бейбітшілік пен адамгершілік
қасиеттерді, ана мен бала бақытын ұлықтаған халықпыз.
Сондықтан, Қазақ елі Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың
басшылығымен биік армандарына жетеді деген үміттеміз!

l Желтоқсан жаңғырығы

"...Иә, мен сіздерден еш жасырмайм
ын, мен 18 желтоқсан 1986 жылы алаңға

бардым, көпшілікпен
 бірге. Барғанда да Қонаевтың күйін күйттеп барған жоқпын.

Тек қана, ол жерге барған себебім, бар мақсатым, біріншіден ол жерде не болып,

не істеп, не қойып жатқанын өз көзіммен
 көру болды

. Екіншіден, а
лаңда қазақтың

уыздай жас қыздарын ұрып-соғып, өлтіріп жатыр дегенді елд
ен естіген соң, өз

басым қолымды жайып, "күл болмасан, б
үл бол" деп отыруға еркектік ар-намысым

еш жетпеді. Ер
 қатарында ер қара боп, саны бар, сапасы жоқ боп, ербеңдеп

жүрген намыссыз 
еркек мен емеспін. Құ

дайға шүкіршілік,
 менің де көркейген

кеудемде нағыз ерге лайық намы
с баршылық

. Оның үстіне "қыздың жолы жіңішке"

деген. Менің
 түсінігімше, әйел адамға ер адамдар тұрмақ, аң екеш аңдардың,

хайуандард
ың еркегі де аналығына мүйіз, я болмаса тұяғын көтермейді.

  Ал біз

бәріміз де аң емес, адамзатты
ң ұлы - адамбыз. 

Сондықтан ер адам әйел

затына қол көтеріп, қол жұмсауға тиіс емес, әуелі еш правосы жоқ. Міне,

қысқаша айтқанда, осындай түсінікпен, ә
йел затына ер болып, өз қолұшы

мды

беріп, көмектесуг
е, оларды арашалап-қорғау үшін

 барғаным рас. Сол жерде

қолымнан келгенше бір көмегімді б
ергенім де рас. Ол үшін әлі күнге дейін еш өкінбеймін,

керісінше, үлкен мақтаныш тұтамын. Бір
ақ та, бір Құдай өзі куә, адам баласын еш өлтіргенім

жоқ. Мұнда
й айуандық ж

асаудың өзі, сормаң
дай менің қолымнан келмейді. Е

ш уақытта,

ешқашанда
. Ал әйел затына айуандықпе

н қол көтеріп, шашынан тартып, көкпарша

сүйрегені үш
ін бір милицияны

 ұрып-соққаным өте рас. Ол адам күні бүгінге дейін

аман-есен зыр жүгіріп жүр. Өз қолымн
ан жасаған бар теріс қылық

, бар қылмысым

осы ғана".

МЕНІ КҮШТЕП "ЕМДЕДІ"
"Алматыдағы оқиға туралы естіген соң, біз студенттер

бірінші хатшы Г.В.Колбиннің атына қарсылық хат жаздық.
Жоғары  оқу  орындарының студенттері қол жинауда
белсенділік танытты. Сол үшін бізді ұстап, соттады. Мені
бірден "есі" дұрыс емес деп тапты. Күштеп "емдей" бастады.
8 ай  бойы  олар  жүйкеге  әсер  ететін дәрілерді беріп,
осылайша менің "саяси көзқарасыммен" күресті.

...Кейіннен мен Жоғарғы  Соттың шешімі бойынша
ақталдым, өйткені менің іс-қимылымда еш қылмыс жоқ деп
тапты. Әйтсе де, бұл толық ақталу емес. Өйткені, дәрігерлер
анықтаған "дерт" әлі де алынған жоқ. Тоталитарлық жүйенің
жандайшаптары улаған менің денсаулығымды кім қалпына
келтіреді? Олар осы күнге дейін адам құқын таптағандарын,
сау адамды ауру қылғанын, мойынсұнбағандарды басып-
жаншығанын еске алғылары келмейді.
Қазір мен институтты тәмамдадым, отбасылы, бала-

шағалы болдым. Бірақ та сонау бір аязды күндері тапталған
ар-намысым кейде түн ұйқымды төрт бөледі. Біздің қазіргі
билік органдары сол кездегі оқиғаға саяси баға беруге
батылы бара ма екен?"

(Конституциялық сот және желтоқсан оқиғасы туралы іс,
10-том, 66-бет.).

Асқар САҒЫНАЕВ,
 Целиноград қаласы.

ОЛ АЛАҢҒА
ӨЛІМ ІЗДЕП БАРҒАН ЖОҚ ЕДІ

 "Сырт киімдері жыртылып, иықтарына төгілген шаштары
қобыраған қос бойжеткенді ығына алып, қорғаштай шегінген
Ербол бұларға құтырған итше ақырып жетіп келіп, оңды-
солды келтегін сермеген сауыттыны аяқтан шалып құлатты
да,  қасындағыларға "тез қоршаудан  шығалық" деп
қолдарынан жетелеп, қарсыдағы көпқабатты үйлердің
қалқасына қарай жүгірді. Көздеріне қан толған қарулы екеу
бас салып, Ерболмен айқаса кетті. Қолына, иығына тиген
күрек соққыларына қарамастан арпалысқан Ербол оларға
біразға дейін алдырмады. Ұзынтұрасын жамбасқа салып,
алып ұрды. Тұра бергені сол еді, басына сарт ете түскен
соққыдан әп-сәтте көзі қарауытып сала берді.
Алдында тұрған ақ халаттыларға жалыны сөніп бара

жатқан көздерін қадап жатып: "Қыздар құтылды ма екен?"
деп ойлады".

Шаяхмет ОРАЗЫМБЕКҰЛЫ.
("Заң" газеті, 14 желтоқсан, 1997 жыл).

ТАМҰҚТАН ӨТКЕН ТАҒДЫР
"17 желтоқсанда мені тұтқындады да 15 сөткеге жауып

тастады. Осы 15 күн ішінде тергеушілер небір сұрақтар
қойып, менің қайдағы бір қылмысқа қатыстылығымды
айтып, ұрып-соғумен болды. Шағын камераға 30-дан артық
адам әрең сиятын еді. Онда сыз тартып, суық болды. Ақыры
мен ауырып қалдым. 15 күннен соң жұмысқа оралдым.
Бірақ та 1987 жылдың қаңтарында мені қайта шақырып,
түрмеге жауып  тастады.  Тергеушілер Сафонов пен
Бейсалиев менің әскери курсанттарға қол жұмсағаным
жөнінде түсінік беруімді талап етті. Көнбеп едім, олар ұрып-
соғуға көшті.  Қорлыққа шыдай алмай,  өз  "кінәмді"
мойындадым, сөйтіп 5 жылға кесіліп, айдауға кеттім. Әкем
дүниеден ерте кетіп еді, үйде шешем үйелмелі-сүйелмелі
7 баламен қалды. Алатыны бар-жоғы 75 сомдық зейнетақы.
Айдауда жүргенде ең бір қиын учаскелерде болдым,

тайганың 50-60 градустық аязы табанымнан өтіп, арқамнан
шыққандай болды".

(Конституциялық сот және "Желтоқсан оқиғасы" туралы
іс, 10-том, 78-бет.).

Абайдулла РУЗИЕВ,
ұйғыр жігіті.

ЖЕЛТОҚСАН ЖЕЛІ

Сөзі: А.Асылбековтікі
Әні: Ә.Тінәлиевтікі

Желтоқсан бірде,
Ел тосқан түрде,
Келетін мүлде жайдарлы.
Сол жылы бірақ,
Әдеттен жырақ,
Көрінді шын-ақ айбарлы.
Қайырмасы:
Тондырды мені,
Тондырды сені
Желтоқсан желі ызғарлы
Солдырды гүлді,
Оңдырды нұрды
Көңілде мұңды із қалды.

Жоғалтып нуын,
Жоғалтып қуын.
Арал да суын тауысты.
Қаңырап мекен,
Аңырап бөкен,
Өріске бөтен ауысты.

Шайқалды күйім,
Шайқалды миым -
Бомбалар жиі жарылды.
Малым да кеміп,
Әлім де кеміп,
Қинады берік жанымды.

Бабалар өлер,
Балалар келер,
Аналар берер тіршілік.
Гүлденер дала,
Түрленер қала,
Бұтаққа жаңа бүр шығып.

ҰЗАҒЫНАН СҮЙІНДІРСІН!
Қырықбес АЛДАБЕРГЕНҰЛЫ,
Ақсу қаласының құрметті азаматы:

- Иә, сол жылдары Алматы қаласында
бұзақылардың көшеге шығып, дүкендерді
"ойрандағаны" туралы шалғайда жатқан
біздер де естіген едік. Бірақ, шын мәнінде
онда не болып, не қойғанын қайдан білейік.
Кейін ақ-қарасы ашылғанда, бәріміз де
ата-анамыз  ғой,  жүрегіміздің қан
жылағаны рас. Жалпы, қазақ халқы от
пен судан қанша өтсе де, болашағын
ойлап , ұрпағына ұлағат айтып,  сағы
сынбаған өр халық қой. Бұл жолы да
кеңдігі, ерлігі жеңіп шықты. Желтоқсан
оқиғасының  арқасында ата-
бабаларымыз аңсаған Тәуелсіздікке қол
жеткіздік. Бүгінде кемеңгер саясат иесі
Елбасымыздың  басшылығымен
халқымыз тату-тәтті ғұмыр кешіп жатыр.

Жастарымыз жетіліп, тіпті, сонау шет елдерден білімдерін
шыңдап, жаңашыл дәуірдің тізгінін ұстап отыр. Бәріне -
шүкіршілік! Желтоқсан боздақтары ешқашан ұмытылмайды.
Ал Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында барша отандастарыма
амандық, елімізге тыныштық тілеймін!

Т‡ЙІН

"Желтоқсан көтерілісі - ғасырлар бойы жиналған
ашу-ыза жарылысы. Яғни, біздің халқымыздың тіл
мүддесі, рух мүддесі - осының бәрінің қосындысы
ашу мен ыза  тудырғаны  шындық . Соның
қорытындылаушысы, егемендікке бастаған
көтеріліс - Желтоқсан көтерілісі".

Мұхтар ШАХАНОВ.

Айқарманы дайындаған: Айгүл МОЛДАШ.
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МАЙРАНЫҢ ӘН КЕШІ
Сәбит Дөнентаев атындағы
мәдениет сарайына халық көптеп
жиналды. Бұл күні Қазақстан
Республикасының еңбек сіңірген
әртісі, "Құрмет", "Парасат"
ордендерінің иесі Майра
Ілиясованың "Жан анам" атты ән
кеші өтті.

l Өнер

АҚСУЛЫҚТАР - ЖЕҢІМПАЗДАР ҚАТАРЫНДА!
Жуырда Павлодар қаласындағы Естай атындағы мәдениет сарайында "Би
Бала" республикалық хореографиялық байқауы өтті. Онда Астана, Павлодар
және Ақсудың 70-тен астам шығармашылық ұжым өзара бақ сынасды.

l Тәрбие

ЖОЛ Ж‡РУ ЕРЕЖЕСІН
САЌТАЙМЫЗ!

Жақында "Балдырған"
балабақшасында "Жол жүру
ережесін сақтаймыз!" атты шара
өтті. Оған ересек "б" тобының
тәрбиеленушілері қатысты.

Фестиваль педагог мамандардың озық тәжірибелерін тарату
және шығармашылық қабілеттерін дамытуды мақсат тұтты.
Байқауда әр облыстан келген  тәжірибелі  мұғалімдер белсенді

қатысып, "Педагог портфолиосы" және "Педагогикалық идеялар"
тақырыптары бойынша ғылыми мақалаларын қорғады .
Байқауға аймақ атынан қатысқан ақсулық ұстаздар облыс
намысын абыроймен қорғап шықты. Атап айтар болсақ, №4
орта мектептің ұстаздары - Жанна Әмірова - "Білім беру
үдерісін тиімді ұйымдастыру", Торғын Ахметбекова - "Ұлттық
құндылықтарды дәріптеуші", Тәттігүл Бекенова - "Шығармашыл
- педагог" , Кұралай Бисенбаева "Креативті педагог"
аталымдары бойынша жеңімпаз атанды.
Сайыс барысында қатысушылардың педагогикалық идеялар

жүйесіне, портфолио құрылымының ерекшелігіне баса назар
аударылды. Сондай-ақ, орфоэпиялық тұрғыдан таза сөйлеуі,
сахна мәдениеті секілді қырлары да ескерілді.
Фестивальдің қазылар алқасының төрайымы болған "Өрлеу"

ұлттық орталығы Педагогика және инклюзивті білім беру
кафедрасының  профессоры , педагогика ғылымдарының
докторы Күлпаш Сариева қатысушыларды құттықтап ,

Сахна төріне көтерілген
қазақтың жезтаңдай әншісі
Майра   Ілиясова  "Ана
туралы жыр" әнімен кештің
шымылдығын ашты.

- Анам Қазына бар-жоғы
37 жасында дүниеден ерте
озды . Ананың ыстық
алақанын аз көрген
жанмын. Бірақ, шүкір өзім
де  анамын, бүгінг і күні
әжемін. Алматыда  "Жан
анам" атты
қайырымдылық қоры бар.
Сол қор  арқылы  6
баланың анасы бүйрегі
семген апайымызға көмек
көрсетілді. 10 саусағы үсіп
қалған 20 жасар Қуандық
есімді азаматқа  көмек
берілді. Жыл  сайын 8
Наурызда аналарға арнап
"Жан анам" атты ән кешім
өтеді. Бүгінг і таңда   ақ
сақалды қариялар мен ақ
жаулықты аналарымызды

Іс-шара  барысында
балалардың жол  жүру
тәртібін сақтауына
қатысты көрініс қойылды.
Сондай-ақ, балғындар
тақпақтар, өлеңдер айтты.
Автоинспектордың келуі
олар  үшін тосынсый
болды. Қорытындысында

қарттар  үйіне тапсырып
жатқандар саны көбеюде.
Кішкентай  сәбилерін
тастап кетіп жатқан жас
аналар  қаншама .
Сондықтан, аналар ,
ұстаздар тәрбиелік мәні
зор кештер  өткізіп, осы
мәселелерді айтып отыру
керек. Мәселені көріп тұрып
айтпау маған күнә болар,
өйткені мен қажылыққа
барып келген анамын, -
деді ол.
Бұдан соң әнші Майра

"Бақыт құшағында",
"Майраның әні", "Арман-
ай", "Япыр-ай", "Қызыма",
"Жылқы  ішінде бір ала"
әндерін орындады .
Сондай-ақ, кеште құрбысы
әнші Амангүл
Орынбасарова  халық
әндері "Әгугай",
"Ақжайнақ" және
"Маралдымды" орындап,
к ө р е р м е н д е р д і ң
ықыласына бөленді.
Кеш соңында қос әншіге

қала әкімі атынан ықылас
гүлі тарту етілді. Ал, Майра
Ілиясова  болса , Ақсу
қаласының әкімі Қайрат
Нүкеновке , Ақсу
ферроқорытпа зауыты
мен "ЕЭК" басшылығына
және "Нұр Отан" партиясы
Ақсу қалалық филиалына
концерттің өтуіне қолұшын
бергендері үшін шынайы
алғысын білдірді.
Ән кеші "Айналдым елім"

әнімен аяқталды.

Шамшат ЖҮНІСҚАЛИ.

кішкентай  жаяу
жүргіншілер  жол  жүру
ережелерімен танысып,
оларды естен шығармауға,
үнемі абай болуға келісті.

Айжан
ЖЫЛҚАЙДАРОВА,

"Балдырған"
балабақшасының

тәрбиешісі.

l Байқау

¦СТАЗДАР Ж‡ЛДЕЛІ ОРАЛДЫ
 Жуырда Алматы қаласындағы республикалық
ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің
біліктілігін арттыру  институтында
"Педагогтардың біліктілігін арттыру және кәсіби
дамуы" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция өткен болатын. Аталмыш шара
аясында  "Педагогикалық идеялар"
республикалық фестивалі ұйымдастырылды.

l Ауылшаруашылық  жәрмеңкесі

ТӨМЕН БАҒАМЕН САТЫЛДЫ
Өткен сенбіде "Азамат" сауда үйінің алаңында
Қазақстан  Республикасының Тәуелсіздік
мерекесі қарсаңында ауылшаруашылық
жәрмеңкесі өтті. Оған Евгеньевка, Достық,
Қалқаман, Мәмәйіт Омаров атындағы, Алғабас,
Қызылжар ауылдық округтерінің шаруа
қожалықтары өз өнімдерін әкелді.

Жәрмеңке таңғы сағат 9.00-ден түскі 13.00-ге дейін жалғасты.
Жергілікті шаруа қожалықтарының өнімдері күнделікті нарықтық
бағадан едәуір төмен болды. Жәрмеңкеден жұртшылық азық-
түліктерді қолжетімді бағаға сатып алып жатты. Әсіресе, картоп,
пияз, қызылша, сәбіздің бір келісі 50 теңгеден, орамжапырақтың
бір келісі 60-70 теңгеден саудаланып, көпшілік көңілінен шықты.
Жұмыртқа, шұжық, сүт, сары май, ірімшік, т.б. тауар бағалары
да базар бағасынан әлдеқайда төмен сатылды. Бұл күні қара
мал, қой және шошқа етінің бір келісі 900 теңге болса, жылқы
етінің бір келісі 1000 теңге, қазы 1200 теңгеден саудаланды.
Май ауданының  кәсіпкерлері қымыз және қалбырда
бұқтырылған ет өнімдерін әкелді. Бұқтырылған қой етінің
қалбыры 350 теңге, жылқының бұқтырылған еті 400 теңге, қара
малдың бұқтырылған еті 380 теңге болды. Қанттың келісі 200,
күріштің келісі 180, алманың келісі 250, құрманың келісі 360
теңгеден босатылды. Қала тұрғындарын баға төмендігі ерекше
қуантты.
Бұл күні ауылшаруашылық жәрмеңкесінің ажарын Сәбит

Дөнентаев атындағы қалалық мәдениет сарайының және Ақсу
қаласы мәдени-сауық орталығының әншілері шырқаған әсем
әндер аша түсті.
Барлығы сатылымға 6 тонна картоп, 7 бас қара мал, 3 жылқы,

5 қой және 2 шошқаның еті шығарылып, 3,5 млн. теңгенің
ауылшаруашылық өнімдері сатылды.

Мереке  ҚАҢТАРБАЕВА,
жас ана, қала тұрғыны:
- Жәрмеңкедегі азық-түлік бағалары көңілімнен шықты. Бір-

екі қап картоп пен орамжапырақ сатып алдым. Мысалы, қара
мал етінің бір келісін 900 теңгеден алдым. Қант пен күріш те
дүкендерден әлдеқайда арзан екен. Осындай қымбатшылық
кезде жәрмеңкелер жиі өтіп тұрса, нұр үстіне нұр болар еді.

Шамшат ЖҮНІСҚАЛИ.

Ақсу шаһарының намысын
Сәбит Дөнентаев атындағы
қалалық мәдениет
сарайының,  Балалар
шығармашылығы үйі мен №
2 балабақшаның  би
ұжымдары  қорғады . Осы
орайда, Сәбит  Дөнентаев
атындағы қалалық мәдениет
сарайының барлық
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ
ұжымдарының әділқазылар
тарапынан жоғары бағаға ие
болғандығын атап өткен жөн.
Ақсулық бишілер "Әлем
халықтарының  биі"
аталымында үздіктер
қатарынан  көрініп , әртүрлі
жастар бойынша жеңімпаз
атанды . Сәбит  Дөнентаев
атындағы қалалық мәдениет
сарайының 6-дан 8-ге дейінгі
жас аралығында "Action baby"
ансамблі, жетекшісі - Дарья
Комарова, 9-дан 12-ге дейінгі
жаста "Фантазия" ансамблі,
жетекшісі - Елена Павлова, 13-
тен  16-ға дейінгі жас
аралығында "Айгөлек"
ансамблі, жетекшісі - Динара
Зембаева, сондай-ақ , осы
аталымда балалар
шығармашылығы  үйінің
"ТаЛер"  би ұжымы да,
жетекшілері -  Татьяна
Плотникова,  Валерия
Цицюрская жеңіс тұғырынан
көрінді.  Байқаудың  ең

кішкентай қатысушылары №2
б а л а б а қ ш а н ы ң
"Қарлығаштар"  би ұжымы ,
жетекшісі - Лариса Копылова
да бірінші орынды
бағындырды. Жүлделі екінші
орынды "Эстрадалық би"
аталымында 9-дан 12-ге
дейінгі жас аралығында

"Экшен-шоу" ансамблі жеңіп
алды.  "Action baby"
ансамблінің 3-тен  5 жасқа
дейінгі бишілері осы аталымда
үшінші орынға жайғасты .
Жетекшілері -  Дарья
Комарова.

"Айгөлек" ансамблінің
жетекшісі Динара Зембаева

"Жылдың үздік хореографы"
кубогымен марапатталды.
Ақсулық шығармашылық

ұжымдарды жүлделерімен
шын  жүректен  құттықтап ,
болашақта да айтулы
жеңістер тілейміз!

"Ақсу-ақпарат".

жұмыста сәттілік тіледі. Байқаудың қорытындысы бойынша үздік
жұмыстар "Әдіскер" республикалық ғылыми-педагогикалық
журналында жарияланады.

Тәттігүл БЕКЕНОВА,
қалалық  №4 орта мектеп мұғалімі.
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Бетті дайындаған:
Шамшат ЖҮНІСҚАЛИ.

Қазақ хандығына - 550 жыл!

Мақсаты - балаларды қазақ
хандығының құрылу
тарихымен таныстыру, оларға
қазақ жеріндегі жаулап
алушылық  соғыстар мен
тәуелсіздік асқан қиындықтар

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА
Парамоновка орта мектебінде Қазақ хандығының 550 жылдығы, Қазақстан халқы
Ассамблеясының 20 жылдығы және Айбынды Ата Заңымыздың 20 жылдығына арналған
қалалық семинар өтті.

нәтижесінде келгенін түсіндіру.
Сонымен қатар, тұңғыш қазақ
мемлекетінің негізін қалаған
қоғам қайраткерлерінің еңбегін
бағалай білуге тәрбиелеу, өз
елінің тарихына, адал

ұлдарына деген құрмет сезімін
ояту, қалыптастыру.
Шара бастауыш

сыныптардың "Бір шаңырақ
астында" атты ертеңгілігімен
басталды. Оқушылар қазақ,
ағылшын, кәріс, орыс, неміс

тілдерінде өздерін
таныстырып, ұлттық билерін
нақышына келтіре биледі.
Әсіресе , балалардың
тұсаукесер дәстүрін
сахналағандары ерекше

ықыласқа бөледі. Бұдан бөлек,
дәмі тіл үйірер түрлі ұлттық
тағамдар ұсынылды.
Екінші бөлімде көрермендер

Қазақ хандығының 550
жылдығына арналған көрініс
тамашалады. Сонау
хандықтан бастап тәуелсіздік
алғанға дейінгі кезеңдерді:
қазақ халқының Ресей
бодандығына кіруі , соғыс
жылдары , желтоқсан
көтерілісі, егемен Қазақстан
атануын  аз ғана уақытта
мағыналы , ұтымды
сахналады.
Сондай-ақ, 6-9 сынып

оқушылары арасында
ұйымдастырылған бокс турнирі
тартысты өтті. Жиналған қауым
назарына ұсынылған концертте
өнерлі оқушылар ән мен биден
шашу шашып, қонақтарға
көтеріңкі көңіл-күй сыйлады.
Барша қауымның жүрегіне

патриоттық сезім ұялатуды
мақсат еткен шара жалпы
мықты дайындық, зор еңбектің
арқасында қазақылықтың исі
аңқып өтті, дейді аталмыш
мектеп мұғалімі Нұрғайым
Саяхат.

Ата-бабамыз бізге бірліктің,
ынтымақтың, тұтастықтың ұлы
үлгісін көрсетіп кетті. Қазақстанның
арғы-бергі тарихының ең ғибратты
тағылымы, міне осында. Олай болса
бүгінгі қазақ хандығының 550 жылдық
мерейтойы Құркөл ауылындағы
Сәбит  Дөнентаев атындағы орта
мектепте де аталып өтті. Осы үлкен
мерейтойға арнап 27 қараша күні
қалалық  семинар өткізілді.
Сәбит Дөнентаев орта мектебінің

қазақ тілі және әдебиет пәнінің
мұғалімі Зейнеп Садвакасованың
ұйымдастыруымен "Тарих - ғасырлар
куәсі" атты танымдық викторина
сабағы өтті. Сабаққа Жамбыл орта
мектебінің мұғалімі Әскер Ұлжан,
Еңбек орта мектебінің мұғалімі
Тоқтамұрат Айгүл, Үштерек орта
мектебінің мұғалімдері Бақыт
Меңдігүл, Қайратхан Раушан
қатысты. Сайыс-сабақ  8-9 сынып
оқушылары арасында өтті. Сабақ  4
кезеңнен тұрды. І кезең - "Толған ел
тарихын таспен жазады, тозған ел
тарихын жаспен жазады". Бұл кезеңде

БІРІГУ ТАРИХЫ
"Қазақтың бүкіл тарихы - бірігу тарихы, тұтастану тарихы. Қазақ тек бірігу, бірлесу жолында келе жатқан

халық", - деп Президентіміз Н.Ә.Назарбаев айтып өткендей, бұл ғасырда өмір сүріп отырған барша ұрпақ
ғылым саласында өзіндік жол салар дара ұрпақ болуы тиіс. Олай болса, болашаққа нық қадам жасау бүгіннен
басталады. 2015 жылы Керей мен Жәнібек Шу мен Талас өзендерінің арасындағы аймаққа орналасып, қазақтың
туын көкке көтергеніне 550 жыл толып отыр.

оқушылар  қазақ хандығының
құрылуына байланысты
сұрақтарға жауап берді. ІІ кезең -
"Ұранды ердің - ұрпағы қайсар". Бұл
кезең ел билігінде болған хандар
туралы. Тарих пәні әдебиет пәнімен
байланысты болғандықтан, сұрақ
қазақ әдебиетінен болды. ІІІ кезең -
"Ерлікті таба білу, ерді тани білу"
кезеңі. Елді билеген хандар қай
ұрпақтан екенін табу. ІV кезең -
"Ерлік - ел есінде" кезеңі. Қазіргі
өмірде осы қайраткерлерге
орнатылған ескерткіштер туралы
бейне-сұрақтар. Сайыс-сабақ
болғандықтан қатысушыларды
әділқазылар алқасы бағалады.
Соңында жеңімпаз топ мақтау
қағаздарымен марапатталды.
Сабақта оқушылар интербелсенді
тақтаны  қолданып,  постер
бойынша  жұмыс жасады,  өз
ойларын ортаға салды.
Семинарға қатысқан мұғалімдер

сабақ соңында өздерінің тілектерін
білдірді.
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( Жалғасы 9-бетте)

Ескерту: Павлодар облысының Әділет департаментімен 2015 жылғы 4
желтоқсанда нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
№ 4826 болып тіркелген.

Ақсу қалалық мәслихатының
(V сайланған LI сессиясы)
№391 /51  Ш Е Ш І М І

Ақсу қаласы   2015  жылғы  19 қараша

Ақсу қалалық мәслихатының (V сайланған XXXXI сессиясы)
2014 жылғы 24 желтоқсандағы "2015-2017 жылдарға арналған
Ақсу қаласының бюджеті туралы" № 304/41 шешіміне өзгерістер

енгізу туралы

 Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 106-бабының 4-тарма-
ғына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-
тармағы 1) тармақшасына сәйкес  Ақсу қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТЕДІ:

 1. Ақсу қалалық мәслихатының (V сайланған  XXXXI сессиясы) 2014
жылғы 24 желтоқсандағы "2015-2017 жылдарға арналған Ақсу қаласының
бюджеті туралы" № 304/41 шешіміне (Нормативтік  құқықтық  актілерді
мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде № 4251 тіркелген, 2015 жылғы 9 қаңтарда
"Ақсу жолы",  "Новый путь" газеттерінің № 1 жарияланған) келесі өзгерістер
енгізілсін:

 1-тармақта:
 1) тармақшада:
 "8328369" деген сандар "8320870" деген сандармен ауыстырылсын;
 "114353" деген сандар "109153" деген сандармен ауыстырылсын;
 "24200" деген сандар "29400" деген сандармен ауыстырылсын;
 "2959185" деген сандар "2951686" деген сандармен ауыстырылсын;
 2) тармақшада "8359030" деген сандар "8351531" деген сандармен

ауыстырылсын;
 3) тармақшада:
 "2084816" деген сандар "2083705" деген сандармен ауыстырылсын;
 "2099230" деген сандар "2098096" деген сандармен ауыстырылсын;
 5) тармақшада "-2144957" деген сандар "-2143846" деген сандармен

ауыстырылсын;
 6) тармақшада "2144957" деген сандар "2143846" деген сандармен

ауыстырылсын;
 көрсетілген  шешімнің  1-қосымшасы осы шешімнің  қосымшасына

сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
 2. Осы   шешімнің   орындалуын   бақылау   қалалық   мәслихаттың

экономика  және   бюджет   мәселелері   жөніндегі  тұрақты  комиссиясына
жүктелсін.

 3. Осы шешім 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия                                            Қалалық мәслихат
төрағасы                                                                       хатшысы
Г. Рубцов                                                             М. Омарғалиев

  Ақсу қалалық мәслихатының
 (V сайланған LI кезектен тыс сессия)

 2015 жылғы 19 қарашадағы
 № 391/51 шешіміне

 қосымша

Ақсу қалалық мәслихатының
(V сайланған XXXXI сессия) 2014 жылғы

24 желтоқсандағы № 304/41 шешіміне
1- қосымша

2015 жылға арналған Ақсу қаласының бюджеті

Санаты Атауы Сомасы 
(мың
теңге)

Сыныбы
Ішкі 
сыны-
бы

Ерек
-
шелі
ктері

1 2 3 4 5 6
1. Кірістер 8320870

1 Салық түсімдері 5230631
01 Табыс салығы 2386661

2 Жеке табыс салығы 2386661
03 Әлеуметтік салық 1550375

1 Әлеуметтік салық 1550375
04 Меншікке салық 1104020

1 Мүлікке салық 716900
3 Жер  салығы 276960
4 Көлік құралдарына салық 107900
5 Бірыңғай жер  салығы 2260

05 Тауарларға, жұмыстар  мен 
қызмет көрсетулерге ішкі 
салықтар

168595

2 Акциздер 4920
3 Табиғи және басқа 

ресурстарды пайдаланғаны 
үшін түсімдер

116750

4 Кәсіпкерлік және кәсіби 
қызметті жүргізгені үшін 
алымдар

46925

08 Өкілеттілігі бар мемлекеттік 
органдар немесе лауазымды 
тұлғалардың құқықтық  
маңызы бар  әрекет жасау 
және (немесе) құжаттарды 
беру үшін алынатын міндетті 
төлемдер

20980

1 Мемлекеттік баж 20980
2 Салықтық  емес түсімдер 109153

01 Мемлекеттік меншіктен 
түсетін кірістер

7560

1 Мемлекеттік 
кәсіпорындардың таза кірісі 
бөлігінің түсімдері

20

5 Мемлекеттік меншіктегі 
мүлікті жалға беруден 
түсетін кірістер

7315

7 Мемлекеттік бюджеттен 
берілген несиелер бойынша 
сыйақылар

162

9 Мемлекеттік меншіктен 
түсетін басқа да кірістер

63

04 Мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын, 
сондай-ақ , Қазақстан 
Республикасының Ұлттық 
Банкі бюджетінен 
(шығындар сметасы) 
қаржыландырылатын және 
ұсталатын  мемлекеттік 
мекемелер салатын 
айыппұлдар, төлемақылар , 
тыйымдар , өндіріп алатын 
қаражаттар.

147

1 Мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын, 
сондай-ақ, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық  
Банкі бюджетінен 
(шығындар  сметасы) 
қаржыландырылатын және 
ұсталатын  мемлекеттік 
мекемелер  салатын 
айыппұлдар, төлемақылар , 
тыйымдар , өндіріп алатын 
қаражаттар , мұнай секторы 
ұйымдарының түсімдерін 
алмағанда

147

06 Басқа да салықтық емес
түсiмдер

101446

1 Басқа да салықтық емес
түсiмдер

101446

3 Негізгі капиталды сатқаннан
түсетін түсімдер

29400

01 Мемлекеттік мекемелерге
бекітілген мемлекеттік
мүлікті сату

20000

1 Мемлекеттік мекемелерге
бекітілген мемлекеттік
мүлікті сату

20000

03 Жерді және материалдық
емес активтерді сату

9400

1 Жерді сату 7000
2 Материалдық емес

активтерді сату
2400

4 Трансферттердің түсімдері 2951686
02 Мемлекеттiк басқарудың

жоғары тұрған
органдарынан түсетiн
трансферттер

2951686

Функционалдық топ                                                                                                            Сомасы 
(мың 
теңге)

Кіші функция         
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Бағдарлама
Кіші бағдарлама

II. Шығындар 8351531
01 Жалпы сипаттағы 

мемлекеттік қызметтер
335450

1 Мемлекеттік басқарудың 
жалпы функцияларын 
орындайтын өкілетті, 
атқарушы және басқа да 
органдар

232687

112 Аудан (облыстық  маңызы 
бар қаланың) мәслихатының 
аппараты

13335

001 Аудан (облыстық  маңызы 
бар қала) мәслихатының 
қызметін қамтамасыз ету 
бойынша қызметтер

13335

003 Мемлекеттік органның 
күрделі шығыстары

0

122 Аудан (облыстық  маңызы 
бар қала) әкімінің аппараты

113403

001 Аудан (облыстық  маңызы 
бар қаланың) әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету

110521

003 Мемлекеттік органның 
күрделі шығыстары

2882

123 Қаладағы аудан, аудандық 
маңыздағы қала, кент, ауыл, 
ауылдық  округ әкімінің 
аппараты

105949

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

103749

022 Мемлекеттік органның 
күрделі шығыстары

2200

2 Қаржылық қызмет 37810
452 Ауданның (облыстық  

маңызы бар  қаланың) қаржы 
бөлімі

37810

482 Ауданның (облыстық
маңызы бар қаланың) 
кәсіпкерлік және туризм 
бөлімі

11560

001 Жергілікті деңгейде 
кәсіпкерлік және туризм 
саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

11060

003 Мемлекеттік органның 
күрделі шығыстары

500

02 Қорғаныс 36326
1 Әскери қажеттіліктер 20508

122 Аудан (облыстық маңызы 
бар  қала) әкімінің аппараты

20508

005 Жалпыға бірдей әскери
міндетті атқару шеңберіндегі
іс-шаралар

20508

2 Төтенше жағдайлар
бойынша жұмыстар
ұйымдастыру

15818

122 Аудан (облыстық маңызы 
бар  қала) әкімінің аппараты

15818

006 Аудан (облыстық маңызы 
бар  қала) ауқымындағы 
төтенше жағдайлардың 
алдын алу және жою

4500

007 Аудандық (қалалық) 
ауқымдағы дала өрттерінің, 
сондай - ақ  мемлекеттік 
өртке қарсы қызмет 
органдары құрылмаған елді 
мекендерде өрттердің алдын 
алу  және оларды сөндіру  
жөніндегі іс - шаралар

11318

03 Қоғамдық тәртіп және
қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық атқару қызметі

26537

9 Қоғамдық тәртіп және 
қауіпсіздік саласындағы өзге 
де қызметтер

26537

458 Ауданның (облыстық
маңызы бар  қаланың) тұрғын
үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар
көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімі

23426

021 Елді мекендерде жол қозғалысы 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету

23426

499 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) азаматтық хал актілерін 
тіркеу бөлімі

3111

001 Жергілікті деңгейде азаматтық 
хал актілерін тіркеу саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

3111

04 Білім беру 3970961
1 Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту
761920

123 Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің аппараты

45842

004 Мектепке дейінгі тәрбие және 
оқыту ұйымдарының қызметін 
қамтамасыз ету

45842

464 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі

716078

009 Мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқыту ұйымдарының қызметін 
қамтамасыз ету

303673

040 Мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарында мемлекеттік 
білімдік тапсырыстарды іске 
асыру

412405

2 Бастауыш, негізгі орта және 
жалпы орта білім беру

2403006

123 Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің аппараты

13108

005 Ауылдық жерлерде оқушыларды 
мектепке дейін және кері тегін 
тасуды ұйымдастыру

13108

464 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі

2258868

003 Жалпы білім беруге оқыту 2159921
006 Балалар үшін қосымша білім беру 98947

465 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) дене шынықтыру және 
спорт бөлімі 

131030

017 Балалар мен жеткіншектерге 
спорт жөнінде қосымша білім 
беру

131030

9 Білім беру саласындағы басқа да 
қызмет көрсетулер

806035

464 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі

202379

001 Білім беру саласында мемлекеттік 
саясатты жергілікті деңгейде іске 
асыру жөніндегі қызметтер

21704

005 Ауданның (облыстык маңызы бар 
қаланың) мемлекеттік білім беру 
мекемелер үшін оқулықтар мен 
оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып 
алу және жеткізу

60000



11 желтоќсан 2015 жыл №48 (1343) 9Ақсу жолы

007 Аудандық (қалалық) көлемде 
мектеп олимпиадаларын және 
мектептен тыс іс-шараларды 
өткізу

4958

015 Қорғаншыларға (қамқоршыларға) 
жетім баланы (жетім балаларды) 
және ата - анасының қамқор-
лығынсыз қалған баланы
(балаларды) қамтама-сыз етуге ай 
сайын ақшалай қаражат төлеу

31292

022 Жетім баланы (жетім балаларды) 
және ата-аналарының
қамқорынсыз қалған баланы
(балаларды) асырап алған
Қазақстан азамат-тарына
біржолғы ақшалай қаражат
төлемдері

2087

029 Балалар мен жеткіншектердің
психикалық денсаулығын зерттеу
және халыққа психологиялық –
медициналық - педагогикалық
консультациялық көмек көрсету

15304

067 Ведомствоға қарасты мемлекеттік 
мекемелердің және ұйымдардың 
күрделі шығыстары

67034

467 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрылыс бөлімі

603656

037 Білім объектілерінің құрылысы 
және оларды қайта жаңғырту

603656

06 Әлеуметтік көмек және 
әлеуметтік қамтамасыз ету

379472

1 Әлеуметтiк қамтамасыз ету 7883
464 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) білім бөлімі
7883

030 Қамқоршытәрбиесіне берілген 
баланы (балаларды) ұстау

7883

2 Әлеуметтік көмек 317489
123 Қаладағы аудан, аудандық 

маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің аппараты

17030

003 Мұқтаж азаматтарға үйге барып 
әлеуметтік көмек көрсету

17030

451 Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

300209

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 59609
004 Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес ауылдық 
жердегі денсаулық сақтау, білім 
беру, әлеуметтік қамсыздандыру, 
мәдениет, спорт және 
ветеринария мамандарына отын 
сатып алуға  әлеуметтік көмек 
көрсету

7928

005 Атаулы мемлекеттік әлеуметтік 
көмек

99

006 Тұрғын үй көмегі 21428
007 Жергілікті өкілетті органдардың 

шешімі бойынша мұқтаж 
азаматтардың жекелеген 
санаттарына әлеуметтік көмек

87603

010 Үйден оқитын және 
тәрбиеленетін мүгедек 
балаларды материалдық  
қамтамасыз ету

1940

013 Анықталған тұрғылықты 
жері жоқ тұлғаларды
әлеуметтік бейімдеу

14021

014 Мұқтаж азаматтарға үйге 
барып әлеуметтік көмек 
көрсету

25329

016 18 жасқа дейінгі балаларға
мемлекеттік жәрдемақылар

750

017 Мүгедектерді оңалтудың
жеке бағдарламасына сәйкес
мұқтаж мүгедектерді
міндетті гигиеналық
құралдармен қамтамасыз ету
және ымдау тілі
мамандарының, жеке
көмекшілердің қызмет
көрсетуі

56655

052 Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 
жетпіс жылдығына арналған 
іс-шараларды өткізу

24847

464 Ауданның (облыстық  
маңызы бар  қаланың) білім 
бөлімі

250

008 Жергілікті  өкілетті 
органдардың шешімі 
бойынша білім беру  
ұйымдарының күндізгі оқу  
нысанында оқушылар  мен 
тәрбиеленушілерін
қоғамдық көлікте (таксиден 
басқа) жеңілдікпен жол  жүру  
түрінде әлеуметтік қолдау

250

9 Әлеуметтiк көмек және 
әлеуметтiк қамтамасыз ету 
салаларындағы өзге де 
қызметтер

54100

451 Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) 
жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі

38773

001 Тұрғындар үшін әлеуметтік
бағдарламаларды,жұмыспен
қамтуды қамтамасыз ету
саласында мемлекеттік
саясатты жергілікті деңгейде
іске асыру жөніндегі
қызметтер

37340

011 Жәрдемақыларды және
басқа да әлеуметтік
төлемдерді есептеу, төлеу
мен жеткізу бойынша
қызметтерге ақы төлеу

880

021 Мемлекеттік органның
күрделі шығыстары

553

067 Ведомствоға қарасты
мемлекеттік мекемелердің
және ұйымдардың күрделі
шығыстары

0

458 Ауданның (облыстық
маңызы бар қаланың) тұрғын
үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар
көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімі

15327

050 Мүгедектердің құқықтарын
қамтамасыз ету және өмір
сапасын жақсарту бойынша
іс-шаралар жоспарын іске
асыру

15327

07 Тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы

786569

1 Тұрғын үй шаруашылығы 51569
123 Қаладағы аудан, аудандық

маңызы бар  қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің
аппараты

1100

007 Аудандық маңызы бар 
қаланың, кенттің, ауылдың
(селоның), ауылдық
(селолық) округтің
мемлекеттік тұрғын үй
қорының сақталуын
ұйымдастыру

1100

458 Ауданның (облыстық
маңызы бар қаланың) тұрғын
үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар
көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімі

29071

003 Мемлекеттік тұрғын үй 
қорының сақталуын 
ұйымдастыру

3981

004 Азаматтардың жекелеген 
санаттарын тұрғын үймен 
қамтамасыз ету

22465

049 Көп пәтерлі тұрғын үйлерге 
энергетикалық        аудит 
жүргізу

2625

464 Ауданның (облыстық  
маңызы бар қаланың) білім 
бөлімі

1899

026 “Жұмыспен қамту-
бағдарламасы бойынша 
ауылдық  елді мекендерді 
дамыту шеңберінде 
объектілерді жөндеу  

1899

467 Ауданның (облыстық  
маңызы бар қаланың) 
құрылыс бөлімі

19499

003 Мемлекеттік коммуналдық 
тұрғын үй қорының тұрғын 
үйін жобалау , салу және 
(немесе) сатып алу

17414

004 Инженерлік
коммуникациялық
инфрақұры-лымды жобалау , 
дамыту , жайластыру және
(немесе) сатып алу

1435

074 “Жұмыспен қамту жол
картасының екінші бағыты
шеңберінде жетіспейтін
инженерлiк-
коммуникациялық
инфрақұрылым объектілерін
дамыту және/немесе салу

650

2 Коммуналдық шаруашылық 319848
123 Қаладағы аудан, аудандық 

маңызы бар  қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің 
аппараты

11502

014 Елді мекендерді сумен 
жабдықтауды ұйымдастыру

11502

458 Ауданның (облыстық  маңыз
бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімі

32727

012 Сумен жабдықтау  және суды 
әкету жүйелерінің жұмыс 
істеуі

19593

026 Ауданның (облыстық 
маңызы бар  қаланың) 
коммуналдық меншігіндегі 
жылу  жүйелерін қолдануды 
ұйымдастыру

10200

028 Коммуналдық 
шаруашылықты дамыту

2934

467 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрылыс бөлімі

275619

006 Сумен жабдықтау және су әкету 
жүйелерін дамыту

5220

058 Ауылдық елді мекендерде сумен 
жабдықтау және су бөлу  
жүйелерін дамыту

270399

3 Елді мекендерді абаттандыру 415152
123 Қаладағы аудан, аудандық 

маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің аппараты

24928

008 Елді мекендердің көшелерін 
жарықтандыру

21765

009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету

1388

011 Елді мекендерді абаттандыру мен 
көгалдандыру

1775

458 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі

390224

015 Елдi мекендердің көшелерін 
жарықтандыру

76278

016 Елдi мекендердiң санитариясын 
қамтамасыз ету

75503

017 Жерлеу орындарын ұстау және 
туыссыздарды жерлеу

1779

018 Елдi мекендердi абаттандыру 
және көгалдандыру

236664

08 Мәдениет, спорт, туризм және 
ақпараттық кеңістiк

398060

1 Мәдениет саласындағы қызмет 211774
123 Қаладағы аудан, аудандық 

маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің аппараты

22220

006 Жергілікті деңгейде мәдени-
демалыс жұмыстарын қолдау

22220

455 Мәдениет, спорт, туризм және 
ақпараттық кеңістiк

189554

003 Мәдениет саласындағы қызмет 189554
2 Спорт 65531

465 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) дене шынықтыру және 
спорт бөлімі

65531

001 Дене шынықтыру және спорт 
саласында мемлекеттік саясатты 
жергілікті деңгейде іске асыру 
жөніндегі қызмет көрсетулер

8991

005 Ұлттық және бұқаралық спорт 
түрлерін дамыту

6509

006 Аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалық) деңгейде спорттық 
жарыстар өткiзу

42706

007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша 
ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрама 
командаларының мүшелерiн 
дайындау және олардың 
облыстық спорт жарыстарына 
қатысуы

5725

032 Ведомствоға қарасты мемлекеттік 
мекемелердің және ұйымдардың 
күрделі шығыстары

1600

3 Ақпараттық кеңiстiк 65395
455 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі

41196

006 Аудандық (қалалық) 
кiтапханалардың жұмыс iстеуi

38846

007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан 
халқының басқа да тілдерін 
дамыту

2350

456 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат бөлімі

24199

002 Мемлекеттік ақпараттық саясаты 
жүргізу бойынша қызметтер 
көрсетулер

24199

9 Мәдениет, спорт, туризм және 
ақпараттық кеңiстiктi 
ұйымдастыру жөнiндегi өзге де 
қызметтер

55360

455 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі

35365

001 Тілдерді және мәдениетті дамыту 
саласында мемлекеттік саясатты 
жергілікті деңгейде іске асыру 
жөніндегі қызметтер

8883

032 Ведомствоға қарасты мемлекеттік 
мекемелердің және ұйымдардың 
күрделі шығыстары

26482

456 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат бөлімі

19995

001 Жергілікті деңгейде ақпарат, 
мемлекеттілікті нығайту және 
азаматтардың әлеуметтік 
сенімділігін қалыптастыруда 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

12174

003 Жастар практикасы саласындағы 
өңірлік бағдарламаларды iске 
асыру

7543

006 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

278

9 Отын энергетикалық кешенді 
және кайнауларды пайдалану

156778

9 Отын энергетикалық кешенді 
және кайнауларды пайдалану 
саласында басқа да қызмет 
көрсетулер

156778

458 Ауданның (облыстық маңыздағы 
қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі

32035

019 Жылу энергетикалық жүйені 
дамыту

32035

467 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрылыс бөлімі

124743

009 Жылу энергетика жүйесін дамыту 124743

(Жалғасы 10-бетте)

(Басы 8-бетте)
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10 Ауыл, су, орман, балық 
шаруашылығы, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны және жануарлар 
дүниесін қорғау, жер қатынастары

142763

1 Ауыл шаруашылығы 79935
453 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) экономика және 
бюджеттік жоспарлау бөлімі

16894

099Мамандарға әлеуметтік қолдау 
шараларын көрсетуді іске асыру

16894

462 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ауыл шаруашылығы 
бөлімі

17218

001Ауыл шаруашылығы саласында 
мемлекеттік саясатты жергілікті 
деңгейде іске асыру жөніндегі 
қызметтер  

17218

006Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

0

467 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрылыс бөлімі

14436

010Ауыл шаруашылығы объектілерін 
дамыту

14436

473 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ветеринария бөлімі

31387

001Ветеринария саласында 
мемлекеттік саясатты жергілікті 
деңгейде іске асыру жөніндегі 
қызметтер

16907

003Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

95

005Мал көмінділерінің жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету (биотермиялық 
шұңқырлар)

764

007Қаңғыбас иттерді және 
мысықтарды аулау және жоюды 
ұйымдастыру

5500

047Жануарлардың саулығы мен 
адамның денсаулығына қауіп 
төндіретін, алып қоймай 
залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және 
қайта өңделген жануарлардың, 
жануарлардан алынатын өнімдер 
мен шикізаттың құнын өтеу

8121

6 Жер қатынастары 24827
463 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) жер қатынастары бөлімі
24827

001Аудан (областық манызы бар 
қаланың) аумағында жер 
қатынастарын реттеу саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

14786

006Аудандық маңызы бар 
қалалардың, кенттердiң, 
ауылдардың, ауылдық округтердiң 
шекарасын белгiлеу кезiнде 
жүргiзiлетiн жерге орналастыру

10041

9 Ауыл, су, орман, балық 
шаруашылығы және қоршаған 
ортаны қорғау мен жер 
қатынастары саласындағы өзге де 
қызметтер

38001

473 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ветеринария бөлімі

38001

011Жануар індетіне қарсы іс-шаралар 
өткізу

38001

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы 
және құрылыс қызметі

26462

2 Сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі

26462

467 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрылыс бөлімі

7946

001Құрылыс саласында мемлекеттік 
саясатты жергілікті деңгейде іске 
асыру жөніндегі қызмет 
көрсетулер

16926

017Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

20

468 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) сәулет және қала салу 
бөлімі

18516

001Сәулет және қала құрылысы 
саласында мемлекеттік саясатты 
жергілікті деңгейде іске асыру 
жөніндегі қызмет көрсетулер

11516

003Ауданың қала құрлысы 
кәсіпорнының даму аумағын және 
елді мекендердің бас жоспарлары 
сызбаларын әзірлеу

7000

12 Көлiк және коммуникация 160812
1 Автомобиль көлiгi 117263

123 Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің аппараты

21876

013Аудандық маңызы бар қалаларда, 
кенттерде, ауылдарда, ауылдық 
округтерде автомобиль 
жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету

21876

458 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімі

95387

023Автомобиль жолдарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету

95387

9 Көлiк және коммуникациялар 
саласындағы өзге де қызметтер

43549

458 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімі

43549

024Кентiшiлiк (қалаiшiлiк) және 
ауданiшiлiк қоғамдық 
жолаушылар тасымалдарын 
ұйымдастыру

43549

13 Басқалар 1042938
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және 

бәсекелестікті қорғау
2500

482 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік және туризм
бөлімі

2500

006Кәсіпкерлік қызметін қолдау 2500

9 Басқалар 1040438
123 Қаладағы аудан, аудандық 

маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің аппараты

21550

040 “Өңірлерді дамыту” 
бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға 
жәрдем көрсету бойынша 
шараларды іске асыру

21550

452 Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) қаржы бөлімі

0

012Ауданның облыстық маңыздағы 
қаланың) жергілікті атқарушы 
органның резерві

0

453 Ауданның (облыстық маңыздағы 
қаланың) экономика және 
бюджеттік жоспарлау бөлімі

9000

003Жергілікті бюджеттік 
инвестициялық жобалардың және 
концессиялық жобалардың 
техникалық-экономикалық 
негіздемелерін әзірлеу және оған 
сараптама жүргізу

9000

458 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімі

265191

044Моноқалаларды ағымдағы 
абаттандыру 

165191

085Моноқалалардағы бюджеттік 
инвестициялық жобаларды іске 
асыру

100000

467 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрылыс бөлімі

708060

085Моноқалалардағы бюджеттік 
инвестициялық жобаларды іске 
асыру

708060

482 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік және туризм
бөлімі

36637

033Моноқалаларда жобаларды іске 
асыру үшін кредиттер бойынша 
пайыздық мөлшерді 
қаражаттандыру

36637

14 Борышқа қызмет көрсету 162
1 Борышқа қызмет көрсету 162

452 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) қаржы бөлімі

162

013Жергілікті атқарушы органдардың 
облыстық бюджеттен қарыздары
бойынша сыйақылар мен өзге де 
төлемдерді төлеу бойынша 
борышына қызмет көрсету

162

15 Трансферттер 888241
1 Трансферттер 888241

452 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) қаржы бөлімі

888241

006Пайдаланылмаған (толық 
пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттерді қайтару

1919

007Бюджеттік алулар 863562
016Мақсатына сай пайдаланылмаған 

нысаналы трансферттерді қайтару
9260

051Жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарына трансферттер

13500

III. Таза бюджеттік несиелендіру: 2083705
Бюджеттік несиелер 2098096

7 Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы

2039770

1 Тұрғын үй шаруашылығы 2039770
458 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімі

2039770

053Жылумен, сумен жабдықтау және 
суды бұрып әкету жүйелерін 
қайта жаңғыртуға және салуға 
несие беру

2039770

10 Ауыл, су, орман, балық 
шаруашылығы, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны және жануарлар 
дүниесін қорғау, жер қатынастары

58326

1 Ауыл шаруашылығы 58326
453 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) экономика және 
бюджеттік жоспарлау бөлімі

58326

006Мамандарды әлеуметтік қолдау 
шараларын іске асыру үшін 
бюджеттік кредиттер

58326

5 Бюджеттік несиелерді өтеу 14391
01 Бюджеттік несиелерді өтеу 14391

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген 
бюджеттік несиелерді өтеу

14391

13Жеке тұлғаларға жергілікті 
бюджеттен берілетін бюджеттік 
кредиттерді өтеу

14391

IV. Қаржы активтерімен 
операциялар бойынша сальдо

29480

Қаржы активтерін сатып алу 29480
13 Басқалар 29480

9 Басқалар 29480
458 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімі

29480

065Заңды тұлғалардың жарғы 
капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

29480

V. Бюджет тапшылығы -2143846
VI. Бюджет тапшылығын 
қаржыландыру

2143846

Ақсу қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 26 қазандағы № 865/10 қаулысы, Нормативтік
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015  жылғы 25 қарашада № 4808
болып тіркелген.

Ақсу қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 12 мамырдағы
"Ақсу қаласының шалғайдағы елді мекендерінде тұратын балалардыжалпы

білім беру мектептеріне
тасымалдау схемалары мен тәртібінбекіту туралы" № 361/5

қаулысынаөзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы                                        "Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы"
Заңының 31-бабына, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы    4 шілдедегі
"Автомобиль көлігі туралы" Заңының 14-бабы 3-тармағының 3-1) тармақшасына сәйкес
Ақсу қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ақсу қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 12 мамырдағы "Ақсу қаласының шалғайдағы
елді мекендерінде тұратын балаларды жалпы білім беру мектептеріне тасымалдау
схемалары мен тәртібін бекіту туралы" № 361/5 қаулысына (Нормативтік құқықтық
актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде  № 4529 болып тіркелген, 2015 жылғы 26
маусымдағы № 24 "Ақсу жолы" және № 24 "Новый путь" газеттерінде жарияланған)
келесі өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулының 10-қосымшасы осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа
редакцияда жазылсын.

2..Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу қаласы әкімінің қадағалайтын
орынбасарына жүктелсін.

3. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қала әкімі  Қ. Нүкенов

Ақсу қаласы әкімдігінің
2015 жылғы 26 қазандағы

№ 865/10 қаулысына
қосымша

Ақсу қаласының шалғайдағы елді мекендерінде тұратын балаларды жалпы
білім беру мектептеріне тасымалдау тәртібі

1. Жалпы ережелер
1. Ақсу қаласының шалғайдағы елді мекендерінде тұратын балаларды жалпы білім

беру мектептеріне тасымалдаудың осы тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2014 жылғы 13 қарашадағы "Жол жүрісі қағидаларын, Көлік құралдарын пайдалануға
рұқсат беру жөніндегі негізгі ережелерді, көлігі арнайы жарық және дыбыс сигналдарымен
жабдықталуға және арнайы түсті-графикалық схемалар бойынша боялуға тиіс жедел
және арнайы қызметтер тізбесін бекіту туралы" № 1196 қаулысына (бұдан әрі - Жол
қозғалысы ережесі), Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің
міндетін атқарушысының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 349 бұйрығына сәйкес әзірленген
және Ақсу қаласының шалғайдағы елді мекендерінде тұратын балаларды жалпы білім
беру мектептеріне тасымалдау тәртібін айқындайды.

2. Автокөлік құралдарына қойылатын талаптар
2. Балаларды тасымалдау үшiн бөлiнген автобустардың техникалық жай-күйi,

техникалық қызмет көрсету өткiзудiң көлемдерi мен мерзiмдерi, жабдықтары
автомобиль көлігі саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органмен
бекітілетін Автокөлік құралдарын техникалық пайдалану ережесімен белгiленген
талаптарға жауап беруi тиiс.

3. Балаларды тасымалдауға арналған автобустардың кемiнде екi есiктерiнiң және
мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау объектілерінің халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық
актілерге, гигиеналық нормативтерге және (немесе) техникалық регламенттерге
сәйкестігін (сәйкес еместігін) куәландыратын құжатының болуы, сондай-ақ
мыналармен:

1) автобустың алдында және артында орнатылуы тиiс "Балаларды тасымалдау"
деген төрт бұрыш айыратын белгiмен;

2) сары түстi жылтыр шағын маягымен;
3) әрқайсысының сыйымдылығы кемiнде екi литр болатын оңай алынатын өрт

сөндiргiштермен (бiреуi - жүргiзушiнiң кабинасында, басқасы - автобустың жолаушылар
салонында);

4) екi алғашқы көмек дәрi қобдишаларымен (автомобильдi);
5) екi жылжуға қарсы тiректермен;
6) авариялық тоқтау белгiсiмен;
7) колоннада жол жүргенде - автобустың алдыңғы терезесiнде қозғалыс бағытымен

оң жағында орнатылатын, автобустың колоннадағы орны көрсетiлген ақпараттық
кестемен.

4. Автобуспен тасымалданатын балалар мен ересектердiң жалпы саны осы көлiк
құралы үшiн белгiленген және отыру үшiн жабдықталған орындардың санынан аспайды.

Балаларды тасымалдауды бастамастан бұрын осы талаптарға сәйкес болуын
тасымалдаушы пайдаланатын көлiк құралдарының техникалық жай-күйi үшiн
жауапкершiлiк жүктелген лауазымды адам тексеруi тиiс.

Соның iшiнде, автобустан авариялық шығулардың және оларды қимылға келтiретiн
құрылғылардың, есiктердi басқару сымдарының, төбедегi желдетпе люктердiң
қақпақтарын ашу тетiктерiнiң, салонды желдету және жылыту жүйелерiнiң, есiктер
жұмысының сигнал берулерi мен аялдаманы талап ету сигналының, дыбыс сигналының
дұрыстығы; орындықтардың, тұтқалардың, iлме басқыштардың, желдеткiштердiң
жай-күй мен бекiтiлуi, өрт сөндiргiштердiң бар болуы және бекiтiлуi, дәрiгерлiк дәрi
қобдишасының жабдықталуы тексерiлуi тиiс.

Террорлық актiлердiң алдын алу мақсатында бөтен заттардың бар болуына
автобустарды мұқият тексеру жүргiзiледi.

Тексерудi жүзеге асыратын лауазымды адам автобустың техникалық жарамдылығы
және балаларды тасымалдауға дайындығы жөнiнде жолпарақта немесе өзге ресми
құжатта белгi қояды.

Тiкелей рейс алдында автобустардың техникалық жай-күйiн бақылау және оның
нәтижелерiн тiркеу белгiленген тәртiппен қатаң сәйкестiкте жүзеге асырылады.

5. Балаларды тасымалдауға бөлiнген автобустарда орындықтардың орналасуы жол
жүрген кезде оларды алып жүретiн ересектерге өздерiнiң орындарынан балалардың
мiнез-құлқын бақылауға мүмкiндiк беруi тиiс.

3. Балаларды тасымалдау тәртібі
6. Балалардың топтарын көрiнiм жеткiлiксiз жағдайда (тұман, қар жауған, жаңбыр

және басқалар), сондай-ақ 22.00-ден бастап 06.00 сағатқа дейiн автобустармен
тасымалдауға жол берілмейді.

Тасымалдау қауiпсiздiгiне қатер төндiретiн жол және метеорологиялық жағдайлардың
қолайсыз өзгеруi кезiнде, автобустардың қозғалысын уақытша тоқтату туралы
қолданыстағы нормативтiк құжаттарда көзделген жағдайда тасымалдаушы рейстi алып
тастауға және бұл туралы білім мекемелеріне дереу хабарлауға тиiс.

7. Тәулiктiң жарық мезгiлiнде балаларды автобуспен тасымалдау фаралардың
жақын қосылған жарығымен жүзеге асырылады.

8. Оқу орындарына тасымалдауды ұйымдастыру кезiнде тасымалдаушы білім
мекемелерімен бiрлесiп маршруттарды және балаларды отырғызудың және түсiрудiң
ұтымды орындарын белгiлейдi.

9. Автобусты күтiп тұрған балаларға арналған алаңшалар, олардың жүрiс бөлiгiне
шығуын болдырмайтындай жеткiлiктi үлкен болуы тиiс.

Алаңдарда жайластырылған өту жолдары болуы және жолаушыларды және багажды
автомобильмен тұрақты тасымалдау маршруттарының аялдама пункттерiнен бөлек
орналасуы тиiс.

 Егер балаларды тасымалдау тәулiктiң қараңғы мезгiлiнде жүзеге асырылса, онда
алаңшалардың жасанды жарығы болуы тиiс.

Күзгi-қысқы кезеңде алаңдар қардан, мұздан, кiрден тазартылуы тиiс.
10. Білім мекемелері балаларды отырғызу және түсiру орындарының жай-күйiн

тұрақты түрде (айына кемiнде бiр рет) тексередi.
11. Автобустардың қозғалыс кестесiн тасымалдаушы мен білім мекемелерімен

келiседi.
Жол жағдайларының қолайсыз өзгеруi кезiнде, басқа жағдайлар кезiнде (қозғалысқа

шек қою, уақытша кедергiлердiң көрiнуi, бұл жағдайда жүргiзушi кестеге сәйкес
жылдамдықты жоғарылатпай жүре алмайды), кесте жылдамдықты төмендету жағына
(қозғалыс уақыттарының артуына) түзетiлген болуы тиiс. Кестенiң өзгеруi туралы
тасымалдаушы білім мекемелеріне  хабарлауы тиiс, ол балаларды дер кезiнде
хабарландыру бойынша шаралар қабылдайды.

12. Балалардың ұйымдастырылған топтарын тасымалдауларына жетi жастан кiшi
балаларға рұқсат етiледi.

Жетi жасқа толмаған балалар бiлiм беру мекемесi қызметкерлерімен, сондай-ақ
ата-анасымен және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды
алмастыратын тұлғалармен жеке алып жүруi кезiнде ғана жол жүруге рұқсат етiлуi
мүмкiн.

13. Балаларды тасымалдау үшiн мынадай жүргiзушiлерге рұқсат етiледi:
1) жасы жиырма бес жастан кем емес, тиiстi санаттағы жүргiзушi куәлiгi және

жүргiзушiнiң бес жылдан кем емес жұмыс өтiлi бар;
2) автобустың жүргiзушiсi ретiндегi кемiнде соңғы үш жыл үздiксiз жұмыс өтiлi бар;
3) соңғы жылдары еңбек тәртiбiн және Жол қозғалысы ережесiн өрескел

бұзушылықтардың болмауы.
14. Тасымалдаушы рейс алдындағы медициналық куәландырудан өтпеген

жүргiзушiні жол жүруге жібермейді.
Балаларды кез келген тасымалдаумен айналысатын жүргiзушiлердiң жұмыс

ауысымының ұзақтығы 12 сағаттан аспауы тиiс.
15. Балаларды тасымалдау кезiнде автобустың жүргiзушiсiне рұқсат етілмейді:
1) сағатына 60 км артық жылдамдықпен жүруге;
2) жүру маршрутын өзгертуге;
3) балалар бар автобус салонында қол жүгi мен балалардың жеке заттарынан басқа

кез келген жүктi, багажды немесе мүкәммалды тасымалдауға;
4) автобуста балалар болған кезiнде, соның iшiнде балаларды отырғызу және түсiру

кезiнде автобус салонынан шығуға;
5) автомобиль легiнде жүру кезiнде алда жүрген автобусты басып озуға;
6) автобуспен артқа қарай қозғалысты жүзеге асыруға;
7) егер ол көлiк құралының өздiгiнен қозғалуын немесе оны жүргiзушi жоқ болғанда

пайдалануын болдырмау шараларын қолданбаса, өз орнын тастап кетуге немесе көлiк
құралын қалдыруға.

16. Ерiп жүрушiлер автобусқа отырғызу және одан түсiру, автобус қозғалысы кезiнде,
аялдау уақытында балалар арасында тиiстi тәртiптi қамтамасыз етеді.

17. Балаларды автобусқа отырғызу ерiп жүрушiнiң басшылығымен және жүргiзушiнiң
бақылауымен (жаппай тасымалдаған кезде одан басқа тасымалдауды ұйымдастыруға
жауаптының байқауымен) автобус толық тоқтағаннан кейiн отырғызу алаңында
жүргiзiледi.

18. Ерiп жүрушi отырғызу (түсiру) аяқталғаны туралы хабар бергеннен және автобус
есiктерi толық жабылғаннан кейiн жүргiзушiге отырғызу (түсiру) орнынан автобус
қозғалысын бастауға рұқсат етiледi.

(Басы 8-9 - беттерде)
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14.12.2015 ж. - 20.12.2015 ж.
СЕЙСЕНБІ - 15

ҚАЗАҚСТАН
07.00 "Таңшолпан"

10.00, 21.05 Т/х "Таң-
дау" 10.50 Т/х "Сырғ-
алым" 11.45, 20.20
"Айтуға оңай. . ."
12.30, 23.30 Әзіл-
сықақ "Көңілашар"

13.00 "Бірге таңдаймыз!" 14.10,
22.00 Т/х "Келін" 15.00, 00.55
"Әйел бақыты" 16.05, 18.35 Т/х
"Жүрегім сізге аманат" 17.05
"Sport.kz" 17.30, 19.30, 00.05,
03.00 Жаңалықтар. 17.55 "Қыл-
мыс  пен жаза" 18.15 М/х
"Аюлар" 22.55, 02.25 "Түнгі сту-
дияда Нұрлан Қоянбаев" 23.30
Әзіл-сықақ "Көңілашар" 00.55
Ток-шоу "Әйел бақыты" 01.50
"Дауа" 03.45 "Әнұран".

+31 канал
06.00 "Ризамын"

07.00 "Информбюро"
08.00, 21.00 Сериал
"Сүйген сұлу" 09.00,
15.00 Сериал
"Бәйбіше - тоқал"
10.00 Сериал "Чело-

век-приманка" 11.00 "Ералаш"
13.00 Мультфильмы.  14.00,
23.00 Сериал "Адасқандар"
16.00 Сериал "Папины дочки"
18.00, 18.30 Сериал "Как я стал
русским" 19.00 "Дом-весы 2"
20.00 "Информбюро" 22.00 Се-
риал "Сен келерсің" 00.00 "Дом-
весы 2" (повтор) 01.00 Кино
"Как влюбиться" 03.00 Кино
"Спиди-гонщик" 05.00 Қазақша
концерт.

СӘРСЕНБІ - 16

ҚАЗАҚСТАН
07.00 "Таңшолпан"

10.00, 11.40, 12.20,
14.25, 14.50, 17.25,
19.25, 02.55 "Тәу-
елсіздік күнімен!"
10.05 Мультфильм .

10.40 Концерт "Айгөлек" 11.45
Арнайы жоба "Қарапайым
қаһарман" 12.25 "Құс қанат
ғұмыр" М. Бесбаевтың кон-
церті.  14.30 Арнайы жоба
"Қазақстан және біріккен ұлттар
ұйымы" 14.55, 00.00 Күнделік
"KN. Мен ғашықпын" 15.00 "Әзіл
әлемі" 17.00 "Жарқын бейне"
17.30 Концерт "Әндер мен жыл-
дар" 19.30, 00.05, 03.05 Жаңа-
лықтар. 20.20 "Айтуға оңай..."
21.00 Т /х  "Арнайы өкілдер"
00.55 Драма "Көшпенділер"
03.45 "Әнұран".

+31 канал
06.00 "Ризамын"

07.00 "Информбюро"
08.00, 21.00 Сериал
"Сүйген сұлу" 09.00
Сериал "Бәйбіше - то-
қал" 10.00 "Ералаш"
11.00 Фэнтези "Спай-
дервик:  хроники"

13.00 Мультфильмы.  14.00,
23.00 Сериал "Адасқандар"
15.00 Драма "Шынайы махаб-
бат" 18.00 Сериал "Как я стал
русским" 19.00 "Дом-весы 2"
20.00 "Информбюро" 22.00 Се-
риал "Сен келерсің" 00.00 "Дом-
весы 2" (повтор) 01.00 Кино
"Кошмар на улице вязов" 03.00
Кино "Крик совы" 05.00 Қазақ-
ша концерт.

БЕЙСЕНБІ - 17

ҚАЗАҚСТАН
07.00 "Таңшолпан"

09.55 "Қазақстанда жаса-
лған" 10.00, 21.00 Т/х "Ар-
найы өкілдер" 12.55,
14.50, 17.00, 17.25, 17.55
"Тәуелсіздік күнімен!"

13.00, 01.35 "Сағындырған әндер-
ай!" 14.15 Арнайы жоба "Сом
білекті, үлкен жүректі ислам Балу-
ан" 14.55, 00.00 Күнделік "KN. Мен
ғашықпын" 15.00 "Әзіл әлемі" 17.05
Арнайы жоба "АСТАНА - қаржы
орталығы" 17.30, 19.30, 00.05, 03.00
Жаңалықтар. 18.00, 20.20 "Ұлы
дала баласы" Төреғали Төрәлінің
шығармашылық кеші. 00.55 "Ай-
туға оңай".

+31 канал
06.00 "Әзіл студио"

07.00 "Ризамын" 08.00,
21.00 Сериал "Сүйген
сұлу" 09.00 Драма "Шы-
найы махаббат" 12.00
"Алдараспан, Шаншар,
Нысана күнделігі" 14.00,

23.00 Сериал "Адасқандар" 15.00
Фильм "Ең үздік әндер" 16.00
Фильм "Уоллес и Громит: про-
клятие кролика-оборотня" 18.00
Сериал "Как я стал русским" 19.00
"Дом-весы 2" 20.00 "Информбю-
ро" 22.00 Сериал "Сен келерсің"
00.00 "Дом-весы 2" (повтор) 01.00
Кино "Кровавая работа" 03.00
Кино "Летнее шоу" 05.00 Қазақша
концерт.

ДҮЙСЕНБІ - 14

ҚАЗАҚСТАН
07.00 "Таңшолпан"

10.00 "Апта.kz" 11.05
"Дара жол" 12.30
"Ақсауыт" 13.00
"Бірге таңдаймыз!"

14.10, 22.00 Т/х "Келін" 15.00,
00.50 "Әйел  бақыты" 16.05,
18.35 Т/х "Жүрегім сізге ама-
нат" 17.00 "Менің Қазақстаным!"
17.30, 19.30, 00.05, 03.05 Жа-
ңалықтар. 17.55 М/х "Әуежай"
18.10 М/х  "Аюлар" 20.20
"Серпіліс" 21.05 Т/х "Таңдау"
22.55, 02.35 "Түнгі студияда
Нұрлан Қоянбаев" 23.30 Әзіл-
сықақ "Көңілашар" 01.45
"Sport.kz" 02.05 "Ақсауыт".

+31 канал
06.00 "Ризамын"

07.00, 21.00 Сериал
"Сүйген сұлу" 09.00,
15.00 Сериал
"Бәйбіше - тоқал"
10.00 Кулинарная
программа "Готовим

с Адель" 10.30 Сериал "Чело-
век-приманка" 11.30 "Ералаш"
13.00 Мультфильмы.  14.00,
23.00 Сериал "Адасқандар"
16.00 Сериал "Папины дочки"
18.00 Сериал "Как я стал рус-
ским" 19.00 "Дом-весы 2" 20.00
"Информбюро" 22.00 Сериал
"Сен келерсің" 00.00 "Дом-весы
2" (повтор) 01.00 Кино "Кош-
мар на улице Вязов 5: Дитя
сна" 03.00 Кино "Кости" 05.00
Қазақша концерт.

ЖҰМА - 18 СЕНБІ - 19

ҚАЗАҚСТАН
07.00 "Айналайын"

08.00 "Көңілашар"
әзіл-сықақ бағдарла-
масы. 08.35 "Агробиз-
нес" 09.00 "Сенбілік

таң" 10.05 "Дауа" 10.35 "Қазақ-
стан дауысы" 12.35 "Ас бол-
сын!" 13.20 "Әзіл әлемі" 15.15
"Айналайын, атамекен - ақме-
кен!" Г. Оразымбетованың шы-
ғармашылық концерті. 17.05 Т/
х "Қара шаңырақ" 18.45 "Үздік
әндер" 19.30, 00.40, 03.00 Жа-
ңалықтар. 20.05 "Көңілашар"
әзіл-сықақ бағдарламасы. 21.00
"Дара жол" 22.35 "Жайдарман.
Республикалық жоғары лига.
Финал" 01.15 Драма "Әке ма-
хаббаты".

+31 канал
06.00 "Әзіл студио"

07.00 "Информбюро"
08.00, 22.00 Сериал
"Сүйген сұлу" 09.00
Кино "Малыш ДОДО"
11.00 Программа "Го-

товим с Адель" 11.30 Ералаш.
12.30 Мелодрама "ДО+ФА"
15.00 "Фартовые деньги" 15.30
Фильм "Монстры на острове
3D" 17.30 Боевик "Трансфор-
меры: эпоха истребления" 21.30
"Алдараспан, Шаншар, Ныса-
на күнделігі" 00.00 Триллер
"Старикам тут не место".

ҚАЗАҚСТАН
07.00 "Таңшолпан"

10.00 Т /х  "Арнайы
өкілдер" 13.00 "Бірге
таңдайыз!"  14.10,
22.15 Т /х  "Келін"
15.00, 00.55 "Әйел

бақыты"  16.05, 18.35 Т /х
"Жүрегім сізге аманат" 17.05
"Жан жылуы" 17.30, 19.30,
00.05, 03.00 Жаңалықтар.
17.50, 01.50 "Иман айнасы"
18.15 "Баламен бетпе-бет"
20.05, 00.40, 03.35
"Парламент" 20.20 "Айтуға
оңай.. ." 21.05 "Намыс  дода"
23.05 "Көңілашар" әзіл-сықақ
бағдарламасы. 23.35 "Сіз не
дейсіз?" 02.15 "Серпіліс".

+31 канал
06.00 "Әзіл

студио" 08.00, 21.00
Сериал "Сүйген сұлу"
09.00 "Ризамын"
10.00 Сериал
"Человек-приманка"
11.00 Фильм "Уоллес
и Громит: проклятие

Кролика -оборотня " 13.00
Мультфильмы. 14.00, 23.00
Сериал "Адасқандар" 15.00
Сериал "Бәйбіше-тоқал" 15.00
Сериал "Папины дочки" 18.00
Сериал "Как я стал русским"
19.00 "Дом-весы  2" 20.00
"Информбюро" 22.00 Сериал
"Сен келерсің" 00.00 "Дом-весы
2" (повтор) 01.00 Кино "Летние
игры" 03.00 Кино "Лотерейный
билет" 05.00 Қазақша концерт.

ЖЕКСЕНБІ - 20

ҚАЗАҚСТАН
07.00 "Айна-

лайын"  07.30
Концерт . 09.00
"Ақсауыт" 09.30
"Бүгін жексенбі"
11.05 М/ф "Сая-

хатшы дара"  12.35 М /ф
"Әли мен Айя" 12.50, 02.00
Т/х  "Жаңа қоңыс " 14.00
Халықаралық сайыс "На-
мыс дода" 15.05 "Мен
қазақпын" Табылды Досы-
мовты еске алу кеші. 17.05
Т/х "Қара шаңырақ" 18.40
"Әзіл әлемі" 20.00, 01.00
"АПТА. КZ" 21.00 "Қазақ-
стан дауысы" 23.15 Драма
"Бас жүлде".

К+31 канал
06.00 "Әзіл студио"

07.00 Мультфильмы.
08.00, 20.00 Сериал
"Сүйген сұлу" 10.00
Мелодрама  "ДО+-

ФА " 12.30 Программа
"Жұлдызды шаңырақ"
13.00 Фильм "Монстры на
острове 3D" 15.00 Боевик
"Трансформеры: эпоха ис-
требления" 19.00 "Алда-
распан, Шаншар, Нысана
күнделігі" 22.00 Фильм "Та-
маша" 00.00 Триллер "С
широко закрытыми глаза-
ми" 03.00 Кино "Майкл".

ҒОМАР ӘБДІҚАЛЫҚОВТЫ
САҒЫНА-САҒЫНА ЕСКЕ АЛАМЫЗ

АБАКИРОВ БАЛАҒАС ҚАЙЫРКЕНҰЛЫН
ЕСКЕ АЛАМЫЗ

ҚҰСАЙЫНОВА ҚЫМБАТ ШАРБАНҒАЛИҚЫЗЫН
ЕСКЕ АЛАМЫЗ

Құсайынова Қымбат Шарбанғалиқызының
жылына арналып 2015 жылдың15-ші желтоқсанында сағат 12.00-де Ақсу

қаласы мешітінің асханасында дұға оқылып, ас беріледі.
Бір жыл өтті арамыздан кеткелі,
Толғаныстан сағыныш жас кеппеді.
Тірегі боп отырушы ең әулеттің,
Сені аңсаусыз күндеріміз өтпеді.

Ұмытылмай, жадымызда қаласың,
Әр уақытта біздер үшін данасың.
Үмітіңді ұрпақтарың ақтайды,
Біз арнадық ізгі ниет бас асыл!

Еске алушылар: Данияр - Анар, Әділбек, немерелері, қайын жұрты, туыстары.

Ақсу қаласы, М.Омаров ауылының тұрғыны, ардақты әкеміз,
шаңырағымыздың тірегі, анамыздың жан серігі

 Балағас Қайыркенұлының өмірден озғанына 40 күн толады.
Біз - артында қалған ұрпақтары әкеміздің жатқан жері жарық, топырағы торқа,

жаны жәннатта болсын деп тілейміз.

Әке, жаным, асқар таудай тірегім,
Ортамызда күлімсіреп жүр едің.
Нұрын төксін жаратушы өзіңе,
Жарық болсын жатқан жерің - мекенің.

Ақ жүректі жан әке, ерте кеттің, ертерек,
Арсыз ажал алып кетті жетелеп.
Есейсек те, еркелікпен мойнына,
Асылар ек, әттең, жоқсың не керек?

Жан әкешім борышымыз мойында,
Сіздің әрбір айтқан сөзің ойымда.
Асыл әкем сенің ыстық құшағың,
Мәңгілікке сақталады бойымда.
Өзіңді сағынышпен еске алушылар: әке-шешесі, інілері,

қарындастары, жұбайы - Бақытбала, балалары - Әйгерім,
Мұхит.

*   *   *
Балағас Қайыркенұлының 40 күніне арналған ас Ақсу қаласы, "Қазақстан"

кафесінде 12-ші желтоқсан күні, сағат 12.00-де беріледі.

 Отбасымыздың отағасы, асқар тау әкеміз, сүйікті атамыз, ақылшы
ағамыз, қымбатты нағашымыз, құрметті жездеміз Ақтоғай ауданы Естай
ауылының тумасы Ғомар Әбдіқалықовтың дүниеден өткеніне

қырық күн толады.
Жан әке, еске аламыз, сағынамыз,
Ортамыздан кетіп қалдың, жабығамыз.
Алладан хабар келген соң,
Тағдырға болмады еш шара.
 Сағынамыз еркелеткен кездерді,
 Жалған дүние неге жылдам өзгерді?
 Рухыңызға дұға-тілек арнаймыз,
 Артық амал қолдан келмес өзге енді.
Жан әке, алыстадың арамыздан,
Біз қалдық айырылып панамыздан,
Сіз жоқ деуге жүрегіміз сене алмай,
Қалай сізді өшіреміз санамыздан?..
Жәннаттың - жарығын,
Иманның байлығын берсін.
Оқыған дұғалар қабыл болсын,
Қалдырған ұрпағың аман болсын.
Әкеміздің жатқан жері жайлы, топырағы торқа, иманы

жолдас болсын деп дұға бағыштаймыз.
Еске алушылар: жұбайы - Төлеухан, ұлы мен келіні, немерелері, күйеу балалары

мен қыздары, жиендері, інілері мен келіндері, балдыздары, туған-туыстары.
***

Марқұмның қырқына арналған құдайы ас 2015 жылдың 18-ші желтоқсанында
сағат 15.00-де Ақсу қаласы мешітінің асханасында беріледі.

ЖОБАСЫ

Ақсу қаласында
 2016 жылы қалалық

қоғамдық
көлікте (таксиден басқа)
жеңілдікпен жүру
құқығын беру туралы

Қазақстан Республикасының
2007 жылғы  27 шілдедегі "Білім
туралы"  Заңының  6-бабы  1-
тармағының 2) тармақшасына, 8-
бабы 4-тармағына,  47-бабы  4-
тармағының  1) тармақшасына
сәйкес ,  Ақсу  қаласының
мәслихаты ШЕШІМ ЕТЕДІ:

1. Ақсу қаласының күндізгі түрде
оқытатын білім беру ұйымдарының
оқушылары мен
тәрбиеленушілерінің  мынадай
санаттарына:

1) жетім балалар, ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларға;
2) даму мүмкіндіктері шектеулі
балалар,  мүгедектер және бала
кезінен мүгедектер,  мүгедек
балаларға;

3) көп балалы отбасылардан
шыққан балаларға;

4) кәмелетке толмағандарды
уақытша оқшаулау, бейімдеу және
оңалту  орталықтарындағы
балаларға;

5) жалпы және санаторийлік
үлгідегі мектеп-интернаттарында,
мектеп жанындағы интернаттарда
тұратын балаларға;

6) дарынды балаларға арналған
мамандандырылған интернаттық
білім  беру  ұйымдарында
тәрбиеленетін және білім алатын
балаларға;

7) интернаттық ұйымдардың
тәрбиеленушілеріне;

8) мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмек алуға құқығы бар
отбасылардан,  сондай-ақ
мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмек алмайтын, жан  басына
шаққандағы орташа табысы  ең
төменгі күнкөріс  деңгейінің
шамасынан төмен отбасылардан
шыққан балаларға;

9) денсаулық  жағдайына
байланысты бастауыш, негізгі орта,
жалпы  орта білім  беру
бағдарламалары  бойынша ұзақ
уақыт  бойы  үйде немесе
стационарлық  көмек,  сондай-ақ
қалпына келтіру  емін  және
медициналық  оңалту  көрсететін
ұйымдарда оқитын  балаларға
қалалық қоғамдық көлікте (таксиден
басқа) жеңілдікпен жол жүру құқығы
берілсін.

2. Осы шешімнің орындалуын
бақылау қалалық мәслихаттың
экономика және бюджет мәселелері
жөніндегі тұрақты комиссиясына
жүктелсін.

3. Осы шешім  оның  алғашқы
ресми жарияланған күнінен бастап
он күнтізбелік күн өткеннен кейін
қолданысқа енеді.

Қалалық мәслихаттың
хатшысы М. Омарғалиев

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
"Ақсу қаласының жер қатынастары бөлімі" мемлекеттік мекемесі 2015

жылдың 28 желтоқсанында сағат 16.00-де мемлекет меншігінде тұрған
жер пайдалануға берілмеген жер телімдерінің жалгерлік құқығын сату
ағылшын әдісі бойынша аукцион өткізеді. Сауда-саттық Ақсу қаласы,
Астана көшесі, 52 үй, мәжіліс залында өтеді.

Сауда-саттықта сату үшін ұсынылған жер телімдерінің және
олардың құқығының тізімі

№ 
п/п

Жер 
телімінің 
орналасқан 
жері

Жер 
телімінің 
нысаналы 
мақсаты

Жер 
телімінің 
алаңы, га

Құқықты
ң түрі

Жалгер-
лікақы
сомасы

Сауда-саттық 
жүргізу тәсілі 
және әдісі

Бастапқы 
баға  

(теңге)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ақсу 

қаласы, 
Астана 
көшесі

Әкімшілік 
кеңсе 

ғимараттар
ын және 
кәсіпорын 
объектісін 

салу

0,25 3 жылға 
уақытша 
жер 

пайдалану

34 440 Ағылшын 
аукционы

213 750

2 Ақсу 
қаласы, 
Ленин 
көшесі

Кеңсе үй-
жайды салу

0,6395 3 жылға 
уақытша 
жер 

пайдалану

94 390 Ағылшын 
аукционы

575 550

3 Ақсу 
қаласы 
Қамзин 
көшесі, № 
26 тұрғын 
үйдің 

ауданында

Дүкен салу 0,04 3 жылға 
уақытша 
жер 

пайдалану

4 330 Ағылшын 
аукционы

25 200

4 Ақсу 
қаласы 
Қамзин-
Астана 

көшелерінің 
бұрышы

Сауда-
сауық 

орталығын 
салу

0,1110 3 жылға 
уақытша 
жер 

пайдалану

14 199 Ағылшын 
аукционы

89 910

5 Ақсу 
қаласы, 
Дөнентаев 
көшесі

Сауда үйін 
салу

0,2019 3 жылға 
уақытша 
жер 

пайдалану

25 827 Ағылшын 
аукционы

163 539

Аукционға қатысушыларды тіркеу, қабылдау: Аукционға қатысушылар
өтінімін тіркеу, басылымды жариялау күнінен аукционның басталуына 24 сағат
қалғанға дейін жүзеге асырылады. Аукционға қатысушы ретінде тіркеу үшін, келесі
құжаттарды беру қажет: 1) жер телімінің жалгерлік құқығын сату аукционына қатысу
өтінімі; 2) салым кепілін куәландыратын төлем құжаты; 3) өкілдің куәландыратын
құжаты. Көшірмені анықтап растап салыстыру үшін тұпнұсқа қоса беріледі.
Кепілдік салым әр сауда-саттық объектері бойынша жеке 21 000 теңге көлемде

кез келген банк арқылы "Ақсу қаласының жер қатынастары бөлімі" ММ-нің
депозиттелген шотына енгізіледі: ИИКKZ650705034633012001, Қазақстан
Республикасының қаржы Министрлігі Астана қаласы, БҚК KKMFKZ2A Павлодар
облысы бойынша қазынашылық Депортаментінің коды 4633012.
Сауда-саттыққа қатысуға өтінім Ақсу қаласы, Астана көшесі, 21 А үй, 3 кабинетте

қабылданады, телефон 8(71837) 50125, 62246. Әжібаева Сабина Нұртасқызы.
Аукцион өткізу шарты: Аукционшы үдеріс саудасында аукцион адымы өзгергенін

жариялайды. Сонымен бірге аукцион адымы объектінің ағымдағы бағасынан бестен
он пайызға дейін өзгереді
Аукционшы объектінің бастапқы бағасын және аукцион адымының өсу бағасын

жариялайды. Саудаға қатысушы аукцион нөмірін көтеріп бастапқы бағаны көтереді,
жарияланған аукцион адымынан кем емес.
Сауданы ұйымдастырушы сауданы бастамай тұрып саудаға қатысушылар санын

белгілейді. Саудаға қатысушылар саны көрсетілген жер теліміне екі адамнан аз
болса, онда сауда өткізілмеді деп жарияланады. Объекті бірінші аукционда
сатылмаса, онда ол келесі аукциондарға қойылады.
Жер телімдерінің жалгерлік құқығын сату шарты: Нысаналы мақсатқа сәйкес

пайдалану, сатып алу-сату жалгерлік құқық шартын жасау, жер телімінің
шекараларын орнату, жер теліміне жалгерлік шартын жасау, объектіні жобалау
үшін архитектуралық-жоспарлық тапсырма алу, инжинерлік коммуникация (бар
болған жағдайда) орындарынан ауыстыру және келісуді қамтамассыз ету.
Төлемнің түрі және шарты: Сатып алу-сату шартының есебі сатушы және сатып

алушы арасында өтеді, сонымен бірге сатып алушы төменде көрсетілген ретте
есебін жасайды:
Аванстік төлемақыға сатып алу-сату шартына қол қойған күннен бастап банктің 5

күннен кеш емес уақытта, аукционда бекітілген бағаның елу пайызы толықтырылады.
Қалған сома сатып алу-сату шартына қол қойған күннен бастап күнтүзбенің отыз

күнінен кеш емес толықтырылады.
Аукцион аяқталғаннан кейін жергілікті атқарушы органның шешімі жер теліміне

жалгерлік құқығын және жер телімін беру туралы, екі жұмыс күнінен кеш емес
уақытта қабылданады.
Жергілікті атқарушы органның шешімі қабылданған күннен бастап бір жұмыс күн

ішінде сауда объектілерінің сатып алу-сату шарты жасалады.

Ақсу қаласының әкімі және
қалалық мәслихат хатшысы Ақсу
қаласы  әділет  басқармасының
басшысы Сәкен  Олжабайұлы
Ыдырысқа

анасының
қайтыс болуына байланысты

орны толмас  қайғысына
ортақтасып, көңіл айтады.


