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Арнайы басылым 

Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

2016 жылдың 20 наурызында Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 2016 жылдың 20 наурызында Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауы болып өттіжәне барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауы болып өтті

2016 жылғы  21  наурызда  Астана  қаласы 
Бейбітшілік және келісім сарайында Қазақстан халқы 
Ассамблеясының кезектен тыс ХХІІІ Сессиясының 
шеңберінде Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің 9 депутатын сайлау болды.

 «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 40-
бабына сәйкес сағ. 7:00-де Ассамблея Сессиясы өткізілген 
ғимаратта Астана қаласының қалалық сайлау комиссиясы 
дауыс беруге арналған пункт ашылды.

Дауыс беруге арналған пунктте халықаралық және қазақстандық байқаушылар, 
бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, сондай-ақ Ассамблея сайлайтын 
Мәжіліс депутаттығына кандидаттардың сенім білдірген адамдары қатысты.
Астана қаласының қалалық сайлау комиссиясының төрағасы дауыс беруді 

өткізу тәртібін түсіндіргеннен кейін Ассамблея мүшелерін дауыс беруге арналған 
пунктке шақырды.
Әрбір сайлаушы жеке өзі дауыс берді. Басқа адамдар үшін дауыс беру сияқты, 

дауыс құқығын басқа біреуге беруге жол берілген жоқ.
Дауыс беруге арналған бюллетень сайлаушыға сайлаушылар тізімінің негізінде 

оның жеке басын куәландыратын құжатты ұсынған жағдайда берілді.
Дауыс беруге 372 сайлаушы қатысты.
Дауыс беру және дауыстарды санау аяқталғаннан кейін қалалық сайлау ко-

миссиясы дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманы толтырып, қол қойды, оны 
Астана қаласы АСК-ның төрағасы И. Жалбиров жария етті.
Сайлаушылар дауысы төмендегідей бөлінді:
Сауытбек Абдрахманұлы Абдрахманов үшін  - 345
Владимир Карпович Божко үшін – 349
Наталья Васильевна Жұмаділдаева үшін – 343
Роман Укенович Ким үшін – 346
Наринэ Гамлетовна Микаелян үшін – 336
Ахмет Сейдарахманович Мурадов үшін – 339
Шаймардан Усаинович Нурумов үшін – 337
Юрий Евгениевич Тимощенко үшін - 341
Шакир Хусаинович Хахазов үшін – 342.
3 бюллетень жарамсыз деп танылды.
Қазақстан халқы Ассамблеясының кезектен тыс ХХІІІ Сессиясының дауыс беру 

нәтижелері туралы хаттама жария етілгеннен кейін өзінің жұмысын аяқтады.
Мәжіліс депутаттарын сайлау жалпы Республика қорытындыларын Ортсай-

лауком 27 наурыздан кешіктірмей белгілейді.
Сайлау қорытындылары хабар БАҚ-та 2016 жылғы 30 наурыздан кешіктірмей 

жарияланады.

21 наурызда Қазақстан халқы Ассамблеясы 
сайлайтын Қазақстан Республикасы Парламенті 

Мәжілісінің депутаттарын сайлау болды

Облыстық, Астана және Алматы қалаларының сайлау комиссиялары-
нан келіп түскен алдын ала деректерге сәйкес 2016 жылғы 20 наурызда 

болған партиялық тізімдер бойынша сайланатын Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депутаттарын сайлауда сайлаушылар дауысы 
төмендегідей бөлінді:
 «Нұр Отан» партиясына – 82,15 %
Қазақстан Коммунистік Халық партиясына – 7,14 %
Қазақстанның «АҚ ЖОЛ» Демократиялық партиясына – 7,18 %
«Бірлік» Саяси Партиясына – 0,29 %

 Жалпыұлттық социал-демократиялық партияға – 1,18 %
«Ауыл» Халықтық-демократиялық партиоттық партиясына – 2 %
«Осылайша, «Нұр Отан» партиясы алда. Одан кейін Қазақстанның «АҚ 

ЖОЛ» Демократиялық партиясы мен Қазақстан Коммунистік Халық партиясы. 
Бұл партиялар заңда белгіленген 7 % -дық кедергіден өтеді, бұл оларға Парла-
мент Мәжілісінде болуына мүмкіндік береді» - деді Ортсайлауком Басшысы Қ. 
Тұрғанқұлов болған брифинг барысында.
Партиялық тізімдер бойынша сайланатын Парламент Мәжілісінің депутаттарын 

сайлаудың соңғы қорытындыларын Орталық сайлау комиссиясы аумақтық 
сайлау комиссиялары хаттамаларының негізінде 2016 жылғы 26 наурыздан 
кешіктірмей белгілеуі тиіс. 

2016 жылғы 21 наурызда ОСК партиялық 
тізімдер бойынша сайланатын Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
депутаттарын сайлаудың алдын ала 

қорытындыларын жариялады

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттарын және 
мәслихаттарының депутаттарын сайлауда дауыс беру аяқталды.
ОСК шетелде Қазақстан өкілдіктерінің жанында құрылған 65 сайлау 

учаскесі бойынша деректерсіз сайлаушылардың келуі туралы жедел 
мәліметтерді ұсынды. Олардан мәліметтер кешірек түседі.
Облыстық, Астана және Алматы қалаларының сайлау комиссияларынан 

келіп түскен хабарлар бойынша тізімдерге енгізілген 9 млн. 810 мың 920 
сайлаушылардың 7 млн. 564 мың 281-і сайлау бюллетеньдерін алды.
Сайлаушылардың келуі жалпы республика бойынша 77,1 %-ды құрады.
Өңірлер бойынша көрініс келесідей:
Ақмола облысы бойынша - 79,68 %, Ақтөбе облысы бойынша - 80,26 %,
Алматы облысы бойынша - 94,06 %, Атырау облысы бойынша - 85,37 %,
Батыс Қазақстан облысы бойынша - 73,68 %, Жамбыл облысы бойынша - 82,66 

%, Қарағанды облысы бойынша - 78,83 %, Қостанай облысы бойынша - 84,85 
%, Қызылорда облысы бойынша - 81,75 %, Маңғыстау облысы бойынша - 75,91 
%, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша - 85,06 %, Павлодар облысы бойынша 
- 72,85 %, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша - 81,57 %, Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша - 82,44 %, Астана қаласы бойынша – 74,65 %, Алматы қаласы 
бойынша - 34,1 %.

«Бүгінгі дауыс беру барысында сайлаушылар белсенділігінің деңгейі өте жоғары 
болғанын атап көрсетеміз. Бұл Парламент Мәжілісінің депутаттарын сайлау 
жөніндегі соңғы сайлау науқандарының ішіндегі рекордтық көрсеткіш» - деп атап 
көрсетті Ортсайлауком Басшысы.
Қазіргі уақытта сайлау учаскелерінің барлығында сайлаушылардың дауыстарын 

санау жүргізілуде.
Сайлау заңнамасына сәйкес, сайлау учаскесінде дауыстарды санау уақыты 

санау басталған кезден бастап он екі сағаттан аспауы тиіс.

ОСК сайлауда сайлаушылардың келуінің 
алдын ала қорытындыларын жария етті

20 наурызда Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің және барлық деңгейдегі 

мәслихат депутаттарының сайлауына байланысты 
аудан орталығындағы №8 сайлау учаскесінде де 
ұйымшылдықпен басталды.  

Таңғы жетіде аталмыш сайлау учаскесіне дауыс беруге 
келген саумалкөлдіктер сайлау учаскесіне кіріп жайѓасќаннан 
кейін еліміздің Мемлекеттік Гимні шырќалғанда ж‰регіміге 
жылылыќ ±ялатып, Отанѓа, Елге, Елбасына деген ерен 
с‰йіспеншілігімізге ќозѓау салып, н±рлы сезімге бμледі. 
Сайлау учаскесініњ төрағасы Бекет Махметов сай-

лау науқанының басталғанын кіріспе сөзімен ашқаннан 
кейін, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы, Айыртау 
ауданының Құрметті азаматы Армия Әбілқайыров сай-
лаушылар алдында өзінің жүрекжарды лебізін білдіре келе, 
әрбір айыртаулық елінің болашағы үшін өз таңдауларын 
жасайтынына сенетінін жеткізе келе, алғашқылардың бірі 
болып өз таңдауын жасады. 
Дауыс беру бөлмесінен шыққаннан кейін Армия 

Әбілқайырұлымен тілдескенімізде:
- «Еліміздің жарқын болашағы үшін Елбасының бастама-

сымен атқарылып жатқан игі істерді қолдай келе, еліміздегі 
жетекші саяси партиялардың бірі «Нұр Отан» партиясына 
дауыс беріп, азаматтық парызымды адал өтедім деп 
түсінемін.

Айыртаулықтар өз таңдауын жасадыАйыртаулықтар өз таңдауын жасады
Елбасының ісі табысты болып, еліміз өркендеп дами берсін 

деймін» - деген жүрекжарды лебізін жеткізді. 
Осы сайлау учаскесінде аудан әкімі Ағзам Тастеміров те 

жұбайымен бірге алғашқылардың бірі болып өз таңдауларын 
жасады.
Сонадай-ақ, алғашқылардың бірі болып, 18 жасқа толған 

Саумалкөл ауылының тұрғыны, Көкшетау қаласындағы 
сервистік техникалық колледжінің 3 курс студенті Әсемгүл 
Кулова да (төменгі суретте) сайлауда алғаш рет дауыс беріп 
отыр. Ол өз сөзінде еліміздің болашағы жастарға деген жа-
салынып жатқан қамқорлықтарын айта келе, өз таңдауын 
жасағандығын жеткізді. 
Осы күні №8 сайлау учаскесіндегі 791 сайлаушылардың 58-і 

сайлау учаскесі ашылған сәтте дауыс беріп үлгерді.
Ал жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға арналған Айыртау мектеп-интернатының 
ғимаратында орналасқан №10 сайлау уческесінде де 
таңертеңнен ұйымшылдықпен де басталып кетті.  

Ал Саумалкөлдегі қазақ орта мектебінің ғимаратында 
орналасқан №11 сайлау учаскесінің төрайымы Жанар 
Баймұқанова да учаскенің ашылуында сайлаушылар ал-
дында сөз алып, барша сайлаушыларды айтулы оқиғамен 
құттықтаған соң, жиналған қауым өз таңдауларын жасады. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттерді түсірген автор.

21 наурызда  орталық алаңда «Нұр Отан» 
партиясының Парламент Мәжілісі сайлауындағы 

жеңісіне орай «Бірлік! Тұрақтылық! Жасампаздық!» 
ұранымен Жеңімпаздар форумы өтті. 

20 наурыздағы сайлауда айыртаулықтар өз таңдауларын 
жасады. Еліміздің жарқын болашағы, бейбітшілік пен 
тұрақтылық, жасампаздығы үшін Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
саратегиялық бағытын айқындайтын  «Нұр Отан» партия-
сына  қолдау білдірді. 
Партия белсенділері алдында сөз алған аудан әкімі, «Нұр 

Отан» партиясы Айыртау аудандық филиалының төрағасы 
Ағзам Тастеміров «Нұр Отан» партиясының сайлауда айқын 
жеңіскенімен құттықтады. 
Аудан басшысының құттықтауын қолдаған партия 

«НҰР ОТАН» ПАРТИЯСЫНЫҢ ЖЕҢІСІ – «НҰР ОТАН» ПАРТИЯСЫНЫҢ ЖЕҢІСІ – 
БАРША ХАЛЫҚТЫҢ ЖЕҢІСІБАРША ХАЛЫҚТЫҢ ЖЕҢІСІ

жақтаушылары: «Құрмет» орденінің иегері, еңбек ардагері 
Айтмағанбет  Дауылбаев, Айыртау ауданының Құрметті аза-
маты, еңбек ардагері Анатолий Мигаль, Солтүстік Қазақстан 
облыстық мәслихатының депутаты, «Бабық-Борлық» ЖШС-

нің директоры Сейілбек 
Махметов, аудандық 
мәслихаттың депутаты, 
Саумалкөл қазақ орта 
мектебінің директоры 
Меңдігүл Олжабаева, 
аудандық мәслихаттың 
депутаты, «Айыртау-
Информ» ЖШС-нің ди-
ректоры Ирина Бурков-
ская, «Жас Отан» жа-
стар қанатының мүшесі, 
ауданның жастар баста-
малары орталығының 
д и р е к т о р ы  А лм а с 
Қоспановтар еліміздегі 
жетекші  «Нұр  Отан» 
партиясының  айқын 
жеңіске жеткендігімен 
құттықтап, жүрекжарды 
лебіздерін жеткізді. 
Алаң ғ а  жинал ғ а н 

н ұ р о т а н д ы қ т а р 
партияның  жалауын 
желбіретіп,  «Бірлік! 

Тұрақтылық! Жасампаздық!», «Нұр Отан» - сенімді таңдау!», 
«Президент – сенімді Көшбасшы!», «Нұр Отанмен» бірге – 
жаңа жетістіктерге!» деген ұрандарын паш етті. 
Мерекелік шарада ауданның күміс көмей әншілері - Зәуреш 

Шаяхметқызының, Алтынкен Көшекбаевтың және Владимир 
Животовкийлердің патриоттық әндері нұротандықтарғы 
серпін берді.

Өз хабарымыз.
Суретті түсірген 

Наталия ЕРЕМЕНКО.   
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Ұлыстың Ұлы күні — Нау-
рыз мейрамы — көктемнің аса 
бір жарқын мерекесі. Ендеше, 
елімізде ерекше құрметпен, 
ұлттық нышанмен аталып өтетін 
мерекелердің бірі — Наурыз 
екендігін, ал жыл өткен сайын 
бұл мейрамның елімізді мекен-
деген бүкіл халықтың, ұлт пен 
ұлыстың сағына күтетін ортақ 

мерекесіне айналып, жарасымды сән-салтанатымен 
түрлене түскендігін неге мақтан етпеске.
Биылғы келген жыл басы – Наурыз мейрамының ел 

Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келуі 
қазақ жұртын мерейлі де мерекелі жыл болғанымен 
қуантты. 

Осындай қуанышты сәтті бастан өткерген Саумалкөл 
ауылының тұрғындары да, келген қонақтар да Ұлыстың Ұлы 
күнін ерекше көңіл күймен қарсы алды. Орталық стадионда 
ұлттық нақышта безендірілген 9 киіз үйлер тігілген. 
Жайдары көңіл-күймен қарсы алған салтанатты мереке 

барысында ауданның көркемөнерпаздар ұжымы, меке-
мелер мен ұйымдардың қызметкерлерімен Түркі дәуірінен 
бергі кезеңдегі тарихи оқиғалармен қатар адамзат иесінің 
табиғатпен байланысын ұштастырған көріністер қойылып, 
ауданымызда мекендейтін түрлі ұлт өкілдерінің бір шаңырақ 
астындағы тамаша билері айыртаулықтарды бір серпілтіп 
тастады.
Орталық алаңға жиналған көпшілікті айтулы мерекемен 

құттықтаған аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
аудандық филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров: «Наурыз 
– бір халықтың мерекесі ғана емес, бұл Қазақстанда тұратын 
барлық ұлттың мерекесі. Наурыз – қазақстандықтарды 
біріктіретін, тұрақтылық пен татулықты, бейбітшілік 
пен келісімді арттыратын мерекелердің бірі. Біздің ата-
бабаларымыздың салт-дәстүрлерін қайтадан жаңғыртып 
жатқан бұл мерекені қазіргі экономикалық тұрақтылық, 
халықтардың өзара түсіністігі мен бірлігі арқасында жарқын 
көңілмен, ықыласпен қарсы алуды дәстүрге айналдырдық. 
Біздің еліміз Наурыз мерекесіне үлкен мән беру арқылы 
береке-бірліктің, ынтымақ пен достықтың, тәртіп пен 
тазалықтың терең тамыр жаюына ықпал еткен. Адамдар 
Ұлыстың ұлы күніне аман-есен жеткеніне шүкіршілік етіп, 

Қош келдің, Әз Наурыз!
ҰЛЫЛЫҒЫМЫЗДЫ ҰЛЫҚТАҒАН ҰЛЫС КҮНІ

өкпе-реніштері болса ұмытып, алдағы уақыттың жақсылық 
әкелетініне үлкен сеніммен қараған. Жаңа күнді лайықты 
қарсы алу үшін айналасы мен үй ішін тазартып, бар ынтамен 
әзірлік жасаған. Бұл күн – көпшілік ортасында кешірім мен 
мейірім, ізгілік пен сыйластық кең орын алуымен ерекше. 
Мемлекетіміздің жарқын болашағын мақсат тұтқан Елбасы-
мыз Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан – 2050» Стратегиясы мен 
бірге «Мәңгілік Ел» идеясын ұсынып отыр. Наурыз тағылымы 
- «Мәңгілік Ел» мүддесімен өзектес екеніне айрықша мән 
беруіміз қажет. Ұлт бірлігі,    халықтар достығы орныққан 
Отанның ғана  келешегі кемел, ертеңі еселі болмақ, - деп 
атап өтті өз сөзінде аудан басшысы.
Биылғы жылғы Наурыз мерекесінде Қазақстан Тәуелсіздігінің 

25 жылдығына орай жұртшылыққа ауданның жастар баста-
малары орталығының ұйымдастыруымен бауырсақтың 25 
түрі ұсынылса, «Наз и Ко» жеке кәсіпкерімен дайындалған 

25 мертлік тәтті торт 
айыртаулықтарды 
таң  қалдырды . 
Б а у ы р с а қ т ы ң 
түр-түрі мен тәтті 
торттан ауыз ти-
г ен  жұршылық 
ризашылықтарын 
жеткізіп жатты. Соны-
мен қатар ауданның 
жұмыспен  қамту 
және  әлеуметтік 
ба ғдарламалар 
б ө л і м і м е н 
дайындалған ыстық 
ботқа мен ыстық 
шай да тұрғындарға 
тегін үлестірілді.
О р т а л ы қ 

алаңға тігілген киіз 
үйлерде де мерекелік 
дастархан жайылып, 
меймандарға ұлттық 
тағамдар және  7 
тағамнан әзірленген  
мәртебел і  ас  - 
наурызкөже  де 
ұсынылды. Сондай-
а қ ,  м е р е к е л і к 
сауда-саттық  та 
ұйымдастырылды. 
Ардагерлер  мен 
әлеуметтік жағдайы 

төмен отбасы мүшелеріне арнап мерекелік ас тарту етілді.
Сонымен қатар, осы күні Балалар мен жасөспірімдер 

спорт мектебінде жылдағы дәстүр бойынша қазақ күресінен 
«Айыртау барысы» жүлдесіне жарыс өткізілді. Қазақ күресі 
спорт түрінен өткен жарыста біршама балуандар белдесіп, 90 
келіден жоғары салмақта жауырыны жер иіскемеген Мереке 
Куат есімді балуан мықтылығын танытып, «Айыртау барысы» 
атанды. Осы салмақта дәуқаралық Жеңіс Мәжитов екінші 
орынға ие болса, аудандық ІІБ-нің қызметкері Шоқан Асқаров 
үшінші орынды қанжығасына байлады.
Бас жүлдені қанжығаға байлаған балуан мен жүлделі 

орындарға ие болған балуандар арнайы дипломдармен және 
бағалы сыйлықтармен марапатталды.  
Наурыз күні шаттанбайтын, қуанбайтын, мейірленбейтін 

адам кемде-кем, сірә. Бұл күні жақсы тілек тілеу, құттықтау, 
кешірім жасау, табысу сияқты адамгершілік қасиеттердің 
көрініс беруінің өзі содан туындап жатқаны және нанымды.
Ән қалықтап, күй тербетіп, биімен де бөлекше көрініс бе-

рер Ұлыстың ұлы күні қай қырынан алғанда да қасиетті-ақ. 
Ал сол қасиетті мейрамның, Әз Наурыздың тағылымдықтың 
да тұтқасы сынды көрініс беруі мерекелі сәтте берекелі 
тірлік жасай бергей деп тілер көңіл көрінісін қаз-қалпында 
хаттауға да себепші болған жайы бар. Ендеше, тағылымы 
мол тамаша мейрамымыз — Әз Наурызымыз құтты болғай, 
ағайын!

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

Әз Наурыз мерекесі қарсаңында және Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай саумалкөлдіктер мен 
лобандықтар тағы да бір жағымды жаңалықтардың куәсі 
болды. 
Наурыздың 21-і күні Саумалкөл ауылында «Гладкий» жеке 

кәсіпкерінің наубайханасы салтанатты түрде ашылды. 
Александр Гладкий кәсіпкерлікпен 2004 жылдан айналысып 

келеді. Қазіргі уақытта аудан орталығында «Орталық базар», 
«Алтын тау» сауда орындары жұмыс істейді. Өзінің бастаған ісін одан әрі кеңейтуге 
бел буған жеке кәсіпкер тағы да бір әлеуметтік нысанды ашуды ұйғарады. 

Салтанатты ашылу рәсімінде сөз сөйлеген аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров жиналған қауымды Наурыз 
мейрамымен құттықтай келіп, соңғы жылдары өңірімізде шағын және орта бизнестің 
қарқынды дамып келе жатқандығын, аудан кәсіпкерлерінің ел экономикасын 
өркендетуге қосып отырған үлесі зор екендігін, осындай қуанышты күні заманауи үлгідегі 
қондырғылармен жабдықталған наубайхананың ашылуы маңызды оқиғалардың бірі 
екендігін атап өтті. 
Салтанатты ашылу рәсімінен соң аудан басшысы наубайхана жұмысымен танысып, 

оған оң бағасын берді.
Осы күні Лобаново ауылында да жеке кәсіпкер Андрей Леонтьевтің 

«Лобановолық кондитер» атты жаңа наубайханасы мен кондитерлік цехының 
ашылу  салтанаты болды.
Мемлекеттік «Даму – Өндіріс» бағдарламасы бойынша мемлекеттен 8 миллион теңге 

жеңілдетілген несие алып, бұрынғы өзінің азық-түлік дүкенінің екінші бір бөлігіне  күрделі 
еурожөндеу жұмыстарын жүргізіп, заманауи үлгідегі қондырғылармен  жабдықтап, 
безендіреді. 
Салтанатты ашылу рәсімінде аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы: «Жаңа нысанның 

іске қосылуы Наурыз мейрамы қарсаңында болып жатқаны бәрімізге ерекше қуаныш. 
Ұлыстың ұлы күні халқымыз мол дастарханын жайып, ақ жарқын көңілмен жүздесіп, 
дәм татысып, адам баласына жақсылық, аманшылық тілеп, жастарға ақ батасын 
береді. Дәл Наурыз мейрамында Лобаново ауылы тұрғындарының дастарханыныда 
хош иісті жаңа пісірілген нан өнімдері болмақ.
Президентіміз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан жаңа 

жаһандық нақты ахуалды: өсім, реформалар, даму» атты Жолдауында шағын және 
орта бизнесті дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламалар жалғастырылатынын 
айқдап берді. Сонда бизнтің отандық өнімі сапалы, ыңғайлы және арзан болуы керек 
деп белгіледі. Біздің бүгінгі қуанышты іс-шарамыз осы сөздердің айғағы болмақ. Дәмдік 
сапасы жоғары жаңа нан өнімдері аудан тұрғындарының арасында кең сұранысқа 
ие болып, табыс әкелетіні сөзсіз» - дей келе, ауыл тұрғындарын Наурыз мерекесімен 
құттықтап, молшылық тіледі. 
Өз кезегінде сөз алған жаңадан ашылып отырған кондитерлік цехтың иесі Андрей 

Леонтьев мемлекет тарапынан кәсіпкерлікті дамытуға кең қолдау көрсетіліп жатқаны 
үшін ризашылығын білдіріп, алғысын жеткізді.
Салтанатты рәсімнен соң аудан әкімі Ағзам Ахметжанұлы мен жеке кәсіпкер Андрей 

Анатольевич жаңа нысанның лентасын қиып, жиналған көпшілік ішке беттеді. Конди-
тер цехы осы заманғы үлгіге сай жабдықталып, безендендірілген. Бес адамды жаңа 
жұмыс орнымен қамтып отырған цех ауыл тұрғындары мен көршілес елді-мекендерді 
нан өнімдерімен қамтамасыз етпек.  Жаңа әлеуметтік нысанды тамашалай келген 
тұрғындар осындай нан өнімдері мен тәтті тоқаштар шығаратын цехты тарту еткені 
үшін жеке кәсіпкерге ризашылықтарын білдіріп, жүрекжарды  ақ тілектерін жеткізді.

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.
Суретті түсірген автор.

Кәсіпкерлікке – кең өріс

Жаңа нысандар ашылды

Мәслихат 
атауы

(облыстық, 
аудандық, 
қалалық)

Сайлау  
округі 

бойынша 
сайлау-
шылар 
саны

Сайлау 
бюллетен-
дерін алғын
сайлау-

шылардың 
саны

Дауыс 
беруге 

қатысқан 
сайлау-

шылардың 
саны

мәслихат-
тың сайлау 
учаскесінің 
нөмірі

сайлау 
окрігі 

бойынша 
кандидат-
тар сан

Әр кандидаттың аты-жөні

«Иә» деп 
дауыс 

бергендер-
дің саны

%
Сайланған депутаттың аты-жөні

Кіммен        
 шығары-лды

Партияда 
болуы

Жарам-
сыз деп 
саналған 
бюл-
летень-
дердің 
саны

Солтүстік 
Қазақстан 
облысы

12237 11795 11795 1  3 Брюханов Олег Анатольевич 1325 11,50  Мантариди Василий Анатольевич, 
09.01.1963 ж. туған, Айыртау ауданы 
Константиновка орта мектебінің 
директоры,  Айыртау ауданының 
Константиновка а. тұрады;

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

273

Құрманов Абай Баубекұлы 1340 11,63
Мантариди Василий Анатольевич 8857 76,87

№ 2 
Солтүстік 
Қазақстан 
облысы

13211 12699 12699 2 3 Кенжибаев Мұрат Кайырбекұлы 1019 8,09 Махметов Сейілбек Газизұлы,  
09.12.1957 ж. туған, руководитель 
«Бабық-Борлық» ЖШС-нің директоры, 
Нижний Борлық а. тұрады; 

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

110
Мартынов Андрей Анатольевич 925 7,35
Махметов Сеилбек Газизович 10645 84,56

№ 1 
Айыртау 
аудандық

№ 2

1859 1796 1796 1 3 Водянова Раиса Васильевна 174 9,86 Есенғалиев Сырымбет Қайрөшұлы, 
15.07.1964 ж. туған, «Баянтай» ЖШС 
директоры,  Саумалкөл а. тұрады;

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

32
Есенғалиев Сырымбет Кайрөшұлы 1459 82,71
Мустафин Кайрат Болтайұлы 131 7,43

1873 1755 1755 2 3 Жақыпов Тимур Қайратұлы 154 10,4 Жанахметов Берік Темешұлы, 02.03.1964 
ж. туған, аудандық пошта байланыс 
торабы «Қазпочта» ААҚ директоры,  
Саумалкөл а. тұрады;

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

14
Жанахметов Берік Темешұлы 1373 78,86
Омаров Марат Қалымтайұлы 214 12,85

№ 1751 1669 1669 3 3 Аманжолов Асқар Сайысұлы 199 12 Олжабаева Меңдігүл Олжабайкызы, 
12.11.1977 ж. туған, Саумалкөл қазақ 
орта мектебінің директоры, Саумалкөл 
а. тұрады;

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

7

Баяхметова Меруерт Ілиясқызы 155 9,33
Олжабаева Меңдігүл Олжабайкызы 1303 78,7

№ 4 1643 1560 1560 4 3 Бәйтенов Айдарбек Ағзамұлы 1286 83,4 Бәйтенов Айдарбек Ағзамұлы, 18.08.1962 
ж. туған,  «Батыс АЭЖ Көкшетау Энерго»  
филиалының директоры, Саумалкөл а. 
тұрады;

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

18
Бекеев Азамат Қабдрашитұлы 110 7,13
Шахметов Орал Сансызбайұлы 146 9,47

№5 1775 1734 1734 5 3 Ақмолдин Еркін Қапезұлы 1342 81,19 Ақмолдин Еркін Қапезұлы, 12.09.1971 
ж. туған, «Ақмолдин» жеке кәсіпкер,  
Саумалкөл а. тұрады;

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

56
Гранкин Евгений Николаевич 178 10,77
Оспанов Нұрбай Придонұлы 133 8,05

№ 6 1759 1696 1696 6 3 Бекентаев Ержан Оразұлы 125 7,51 Пономарев Сергей Ефимович, 25.08.1968 
ж. туған, «Журавка» ЖШС директоры,  
Антоновка а. тұрады;

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

32
Пономарев Сергей Ефимович 1403 84,31
Рожков Андрей Викторович 136 8,17

№ 7 1648 1599 1599 7 3 Власкин Сергей Александрович 155 9,82 Құсайынов Бақыт Мәжитұлы, 12.03.1980 
ж. туған, «Прекрасное» ШҚ басшысы,  
Казанка а. тұрады;

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

21
Даугирдас  Анастасия Иоганнесовна 145 9,19
Құсайынов Бақыт Мәжитұлы 1278 80,99

№ 8 1859 1826 1826 8 3 Құлбаева Нұргүл Қабдрашитқызы 134 7,37 Тілеубаева Раушан Райымжанқызы, 
20.07.1959 ж. туған, Айыртау аудандық 
мәслихаттың хатшысы,  Саумалкөл а. 
тұрады;

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

9
Нұрманова Қарлығаш Қойбағарқызы 107 5,89
Тілеубаева Раушан Райымжанқызы 1576 86,74

№ 9 1718 1699 1699 9 3 Казаркин Владимир Яковлевич 1456 85,8 Казаркин Владимир Яковлевич, 
24.02.1957 ж. туған, «Кутузовское 
–Алиби» ЖШС директоры,  Каменный 
Брод а. тұрады;

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

2
Какен Алмас 98 5,77
Қоспанов Алмас Қанатұлы 143 8,43

№ 10 1655 1620 1620 10 3 Жандосова Ботакөз Төребекқызы 1318 81,76 Жандосова Ботакөз Төребекқызы, 
25.11.1964 ж. туған, жеке кәсіпкер,  
Саумалкөл а. тұрады;

Қазақстан 
Коммунистік

Халық 
Партиясы 

Қазақстан 
Коммунистік

Халық 
Партиясы

8
Қиноятова Бибінұр Тілемісқызы 196 12,16
Сейілханова Гүлмира Серікқызы 98 6,08

№ 11 1701 1671 1671 11 3 Круч Теодор Теодорович 161 9,7 Ларионов Леонид Юрьевич, 23.07.1985 ж. 
туған, «Көкшетау» МҰТП ММ Арықбалык 
филиалының директоры,   Нижний 
Борлық а. тұрады;

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

12
Ларионов Леонид Юрьевич 1296 78,12
Махметов Мұрат Әлімжанұлы 202 12,18

№ 12 1641 1587 1587 12 3 Довгань Евгения Викторовна 162 9,4 Сердалин Навои Мақатайұлы, 07.11.1958 
ж. туған, «Гусаковка» ЖШС директоры,   
Гусаковка а. тұрады;  

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

23
Кынжыбаев Қуанышбек Елеусізұлы 87 5,56
Сердалин Навои Махатайұлы 1315 84,08

№ 13 1607 1510 1510 13 3 Байғарин Алмас Манасұлы 1153 77,43 Байғарин Алмас Манасұлы, 13.06.1988 
ж. туған, «Даму» кәсіпкерлерді қолдау 
қорының кеңесшісі,  Саумалкөл а. 
тұрады;

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

21
Олещук Владимир Михайлович 151 10,14
Шамрай Дмитрий Александрович 185 12,42

№ 14 1639 1615 1615 14 3 Бурковская Ирина Юлиановна 1310 83,02 Бурковская Ирина Юлиановна, 30.01.1972 
ж. туған, «Айыртау Информ» ЖШС 
директоры, Саумалкөл а. тұрады;

 «Нұр Отан» 
Партиясы

 «Нұр Отан» 
Партиясы

37
Максимова Наталья Ивановна 129 8,17
Овчаренко  Александр Сергеевич 139 8,81

Е. Мерғасымов, аудандық сайлау комиссиясының төрағасы.

Айыртау аудандық сайлау комиссиясы 2016 жылғы 20 наурыздағы облыстық, аудандық 
мәслихаттар депутаттығына сайлау нәтижесі жөнінде хабарлайды

18 наурыз күні Саумалкөл 
ауылының орталық алаңында 

20 наурызда Қазақстан Респу-
бликасы Парламенті Мәжілісінің 
және барлық деңгейдегі мәслихат 
депутаттарының сайлауына орай 
«Нұр Отан» партиясы – бұл Бірлік! 
Тұрақтылық! Жасампаздық!» атты 
«Нұр Отан» партиясын қолдау фо-
румы болып өтті. 
Форумда Қазақстанның жарқын 

болашағы Елбасының және оны қолдап, 
қуаттайтын, ет-жүрегі елім деп соғатын 
патриот қазақстандықтардың қолында 
екендігін айшықтайтын ұрандар ай-
тылды.
Форумда сөз алған Айыртау аудандық 

«Нұр Отан» партиясы сайлауалды шта-
бы жетекшісінің орынбасары, жетім 
және ата-ана қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған Айыртау мектеп-
интернатының директоры Елемес 
Қалиев, «Айыртау таңы» газетінің 
редакторы, «Қазақ тілі» қоғамының 
төрағасы Бағлан Қожақов, аудандық 
«Нұр Отан» партиясы сайлауалды 
штабы қоғамдық қабылдауының 
меңгерушісі, №2 Саумалкөл мектеп-
гимназиясының директоры Ольга Ма-
тюшенко, Айыртау орталық аудандық 
ауруханасының  дәрігері Динара 
Әшкеева, «Нұр Отан» партиясы «Жас 
Отан» жастар қанатының мүшесі, Ай-
ыртау аудандық мемлекеттік кірістер 
басқармасының іс жүргізушісі Жаңыл 
Қабдығаппаровалар ел үшін игілікке 
толы шара – сайлауға жұмылған 
жұдырықтай ұйымшылдықпен қатысып, 
бір кісідей бір ауыздан «Нұр Отан» 
партиясын қолдап дауыс беруге 
шақырды.
Форумда аудандық Мәдениет үйінің 

қызметкерлері патриоттық тақырыптағы 
әндерін шырқады.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Форум
Бірлік! 

Тұрақтылық! 
Жасампаздық! 
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Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 
жылғы 15 тамыздағы  «Әкімдердің халыққа есеп 
беру кездесулерін өткізу туралы» №615 Жарлығына, 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31-
бабының 2-тармағына сәйкес, Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Айыртау ауданы әкімі аппаратының басшысы 
А.А.Ғаббасовтың  ақпараты мәліметке алынсын. 

2. Қоса берілген аудан әкімінің және селолық округ 
әкімдерінің 2015 жылдың қаңтар-ақпанында халықпен 
есептік кездесулерінде берілген ұсыныстары мен 
ескертпелерін орындау жөніндегі іс-шаралар Жоспар-
лары бекітілсін (одан әрі – іс-шаралар Жоспарлары).

3.Селолық округ әкімдері:
2015 жылдың қаңтар-ақпанында халық алдында есеп 

беру кездесулерінің барысында айтылған ұсыныстар 
мен ескертпелерді іске асыру жөніндегі іс-шараларды 
әзірлесін және бекітсін, олардың орындалу нәтижесін 
қамтамасыз етсін; 
іс-шаралардың орындалу барысы туралы халықты 

тоқсанына бір реттен кем емес тұрғындар жиылыста-
рында және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 
ақпараттандырып тұрсын.

ЖОБА
2016 жылдың қаңтар-ақпанында Аудан әкімінің және 
селолық округ әкімдерінің  халық алдында есеп беру 

кездесулерінің қорытындысы туралы.
Аудан әкімінің және селолық округ әкімдерінің 

2016 жылдың қаңтар-ақпанында халықпен есептік 
кездесулерінде берілген ұсыныстары мен ескертпелерін 

орындау жөніндегі іс-шаралар Жоспарларын бекіту туралы.
4.Айыртау ауданы әкімі аппаратының ұйымдастыру-

бақылау жұмысы бойынша құрылымдық бөлімшесі 
іс-шаралар Жоспарларын орындау жөнінде монито-
ринг жүргізіп, мониторинг барысын бұқаралық ақпарат 
құралдарында тоқсан сайын жариялап тұрсын.

5.Айыртау ауданы әкімінің аппараты, жергілікті бюд-
жеттен қаржы-ландырылатын атқарушы органдардың 
басшылары белгіленген мерзімдерге сәйкес іс-
шаралардың толық орындалуы бойынша нақты шаралар 
қабылдасын.

6.Айыртау ауданы әкімі аппаратының басшысы 2015 
жылдың қаңтар-ақпанында аудан әкімінің және селолық 
округ әкімдерінің халықпен есептік кездесулері барысын-
да түскен ұсыныстары мен ескертпелерінің орындалу 
барысы туралы селолық округтер әкімдерінің, ауданның 
атқарушы органдары басшыларының есептерін әрдайым 
тыңдауды қарастырсын.

7.Осы қаулының орындалуын бақылау Айыртау ау-
даны әкімінің орынбасарларына және Айыртау ауданы 
әкімінің аппарат басшысына жүктелсін.

8.Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
Айыртау ауданының әкімі.

2016 жылғы 2 тоқсан
№ 
р/с

Сұрақ авторының Т.А.Ә. 
сұрақпен ұсыныстың 

мазмұны
Орындау бойынша іс-

шаралар
Орындауға 
жауаптылар

Орындау 
мерзімі

Орындауды 
бақылау

Антоновска ауылдық округі
 Антоновка ауылы

1. Комаровка а. абаттандыру әрі 
қарай жалғастырылсын
Билялова Сәуле 
Тасмұханқызы, Комаровка НМ 
мұғалім

Сұрақ бақылауға алынды.
Комаровка а. абаттандыру 
ағымдағы жылдың маусымында 
жүргізіледі.

Қасенова С. Н.
Антоновка ауылдық округі әкімі 

м.а.
Азбергенов А.Т.

ауданың ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

маусым 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары 

Қамсақты ауылдық округі
Карасевка ауылы

2. А.ж. маусымында Бірлестік а. 
балалар алаңы орнатыла ма? 
Бралин  Жылқыбай, зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
Ағымдағы жылдың маусымында 
балалар алаңы орнатылады.

Беркімбай Ж.А.
Қамсақты ауылдық округі әкімі

Жақыпов С.К.
ауданың білім бөлімінің басшысы

маусым 
2016 ж.

Науанова М.Т.
аудан әкімінің 
орынбасары 

Украин ауылдық округі
Кирилловка ауылы

3. Кирилловка а. балалар алаңы 
орнатылсын.
Сұрақ жәшіктен.

Сұрақ бақылауға алынды.
Ағымдағы жылдың маусымында 
балалар алаңы орнатылады.

Мұқашев Ж.Б.
Украин ауылдық округі әкімі

Жақыпов С.К.
ауданың білім бөлімінің басшысы

маусым 
2016 ж.

Науанова М.Т.
аудан әкімінің 
орынбасары 

Кирилловка ауылы
4. Елді мекенді

абаттандыру әрі қарай 
жалғастырылсын.
Жапаров   Бурабай 
Құсайынұлы, зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
Абаттандыру ағымдағы жылдың 
маусымында жүргізіледі.

Мұқашев Ж.Б.
Украин ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 

басшысы

маусым 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Елецкий ауылдық округі
Елецкое ауылы

5. Айыртау а. балалар алаңы 
орнатылсын.
Сұрақ жәшіктен.

Сұрақ бақылауға алынды.
Ағымдағы жылдың маусымында 
балалар алаңы орнатылады.

Қасенов С.О.
Елецкий ауылдық округі әкімі

Жақыпов С.К.
ауданың білім бөлімінің басшысы

маусым 
2016 ж.

.

Науанова М.Т.
аудан әкімінің 
орынбасары

Сырымбет ауылдық округі
Сырымбет ауылы

6. Сырымбет
елді мекенін абаттандыру әрі 
қарай жалғастырылсын.
Бекешев Жұлдыз Есілбайұлы 
«Сырымбет-1» ЖШС 
бригадирі

Сұрақ бақылауға алынды.
Абаттандыру ағымдағы жылдың 
маусымында жүргізіледі.

Сүлейменов Д.Қ
Сырымбет ауылдық округі әкімі 

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 

басшысы

маусым 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Нижнеборлық ауылдық округі
Нижний-Борлық ауылы

7. Елді мекенді
абаттандыру әрі қарай 
жалғастырылсын.
Цветинцева Ирина Федоров-
на, зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
Абаттандыру ағымдағы жылдың 
маусымында жүргізіледі.

Жүсіпов М.А.
Нижнеборлық ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 

басшысы

маусым 
2016 ж.

Досымбеков К.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Барлығы: 0
Орындалды: 0

Жұмыста: 7 

2016 жылдың қаңтарында Айыртау ауданы әкіміне 
 тұрғындармен есептік кездесулерде түскен сұрақтар мен 

ұсыныстарды жүзеге асыру бойынша іс-шаралар Жоспары

2016 жылғы 3 тоқсан
№ 
р/с

Сұрақ авторының Т.А.Ә. 
сұрақпен ұсыныстың 

мазмұны
Орындау бойынша іс-шаралар Орындауға 

жауаптылар
Орындау 
мерзімі

Орындауды 
бақылау

Қаратал ауылдық округі
Қаратал ауылы

1. Ағымдағы жылы 
Саумалкөл-Қаратал 
жолының жөндеуі жүргізіле 
ме?
Әлібеков Еркін 
Қайырбекұлы, Қаратал а. 
тұрғыны

2015 жылы Саумалкөл а. Қаратал а. дейін 3 мың 
шаршы метр ауданның асфальтты-бетонды жабуы-
на шұңқырлық  жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі 
күнге автожолдың ағымдағы жөндеуі бойынша 34,8 
млн.теңге сомаға сметалық құжаттар әзірленді. Осы 
қаражатқа 9 мың шаршы метр ауданның асфальтты-
бетонды жабуына шұңқырлық  жөндеу жұмыстарын 
жүргізу жоспарлануда. Бюджетті нақтылау бойынша 
жөндеу 2016-2017 жылға жоспарланды.

Дауылбаев А. А.
Қаратал ауылдық 

округі әкімі
Азбергенов А.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

тамыз 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары 

Арықбалық ауылдық округі
Арықбалық ауылы

2. Арықбалық а. Озерная 
к-сі бойы жолын қиыршық 
таспен жабуды жүргізсін.
Ржачковская Людмила 
Анатольевна,  зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
Жолды жабу ағымдағы жылдың шілдесінде 
жүргізіледі.

Шарапов Қ.Қ.
Арықбалық 

ауылдық округі әкімі
Азбергенов А.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде
2016 ж.

.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Имантау ауылдық округі
Имантау ауылы

3. 2016 жылы Еленовка-
Чистополье жолына  
жөндеу жұмысы жоспар-
ланды ма?
Сұрақ жәшіктен.

Ағымдағы  жылы облыстық бюджеттен  осы жолдың 
жөндеуіне 311 млн. теңге бөлінді. Жөндеу салқын 
ресайкілендіру тәсілімен жүргізіледі, жөнделетін 
учаскенің созылымы 10 км. Одан басқа  автожолдар-
ды ұстау шеңберінде асфальты-бетонды жабуының 
шұңқырлық жөндеуі жасалады.

Сердюк Л.В. Иман-
тау ауылдық округі 

әкімі
Азбергенов А.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде  
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Володар ауылдық округі
Саумалкөл ауылы

4. Ішкі кент  жолдарын жабу   
және жөндеу жұмыстары 
жалғастырылсын. 
Қасым Аманбай, өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған

Сұрақ бақылауға алынды.
Жолдарды жабу ағымдағы жылдың шілдесінде 
жүргізіледі.

Сәдуақасов Е.С.
Володар ауылдық 

округі әкімі
Азбергенов А.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Константиновска ауылдық округі
Константиновка ауылы

5. Константиновка-Құспек-
Ақанбұрлық-Ақшоқы 
жолдарын жабу   және 
жөндеу жұмыстары 
жалғастырылсын. 
Султыгова Лейла Яхни-
евна, өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған

Сұрақ бақылауға алынды.
Жолдарды жабу ағымдағы жылдың шілдесінде 
жүргізіледі.

Оспанов С.Н.
 Констиновка 
ауылдық округі 

әкімі,
Азбергенов А.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Казанка ауылдық округі
Казанка ауылы

6. Балаларды Никольское 
ауылынан Аксеновка ОМ 
жеткізу үшін қосымша 
«УАЗ» автокөлігін сатып алу 
қажет. Толпыгин  Михаил 
Геннадьевич,зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
Ағымдағы жылы ауданның білім бөлімімен «УАЗ» 
автокөлігін сатып алынады.

Городецкий А.В.
Казанка ауылдық 

округі әкімі, 
Жақыпов С.К.
ауданың білім 

бөлімінің басшысы

тамыз 
2016 ж. 

Науанова М.Т.
аудан әкімінің 
орынбасары

Гусаковка ауылдық округі
Гусаковка ауылы

7. Гусаковка-Саумалкөл ішкі 
аудандық автобус маршру-
тын ұйымдастыру туралы.
Сұрақ жәшіктен.

Сұрақ бақылауға алынды.
2016 жылдың шілдесінде маршрут
ұйымдастырылады.

Таласов Е.И.
Гусаковка ауылдық 

округі әкімі,
Азбергенов А.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Антоновка ауылдық округі
Антоновка аулы

8. Антоновка-Уголки ст. 
жолын тегістеу. 
Қоқанова     Торғай 
Есләмбекқызы, өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған

Сұрақ бақылауға алынды.
Жолды жабу ағымдағы жылдың 
шілдесінде жүргізіледі. 

Қасенова С. Н.
Антоновка ауылдық округ әкімі м.а.,

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 

басшысы

шілде 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Сырымбет ауылдық округі
Сырымбет ауылы

9. Дауқара және Қарақамыс а. 
қосымша шамдар орнату.

Сұрақ бақылауға алынды.
Жарық беру шамдары ағымдағы 
жылдың шілдесінде орнатылады.

Сүлейменов Д.Қ
 Сырымбет ауылдық округ әкімі,

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 

басшысы

шілде 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Қамсақты ауылдық округі
Карасевка ауылы

10.Бірлестік а. және Үкілі Ыбы-
рай а. қосымша шамдар 
орнату.
Бралин  Жылқыбай, 
зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
Жарық беру шамдары ағымдағы 
жылдың шілдесінде орнатылады.

Беркімбай Ж.А.
Қамсақты ауылдық округ әкімі,

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 

басшысы

шілде 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Лобаново ауылдық округі
Лобаново ауылы

11.Лобаново-Әлжан жолының 
жөндеуі. Максимова Альби-
на Ивановна, 
зейнеткер

Лобаново-Әлжан жолының 
жөндеуіне ЖСҚ әзірлеуге тапсыр-
ма берілді.

Мартынова Н.М..
Лобаново ауылдық округі әкімі м.а.,

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 

басшысы

шілде 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Лобаново ауылы
12.Лобаново СДА үшін 

«Жедел жәрдем» автокөлігі 
бөлінсін. Максимова 
Альбина Ивановна, 
зейнеткер

«Жедел жәрдем» 2016 жылдың 
шілдесінде бөлінеді.

Мартынова Н.М..
Лобаново ауылдық округі әкімі м.а.,

Молдахметов С.Ғ.
Орталық аудандық аурухананың 

бас дәрігері

шілде 
2016 ж.

Науанова М.Т.
аудан әкімінің 
орынбасары

Барлығы: 0
Орындалды: 0
Жұмыста: 12

2016 жылғы 4 тоқсан                     
№ 
р/с

Сұрақ авторының 
Т.А.Ә. сұрақпен 

ұсыныстың мазмұны
Орындау бойынша іс-шаралар Орындауға 

жауаптылар
Орындау 
мерзімі

Орындауды 
бақылау

Имантау ауылдық округі
Имантау ауылы

1.  Имантау ауылында 
қоғамдық монша 
ашу бойынша қандай 
шаралар қабылдануда.
Сұрақ жәшіктен.

Ағымдағы жылы жеке кәсіпкер Р.И.Кузахметов 
Имантау ауылында қоғамдық монша салуды 
жоспарлады. Қазіргі уақытта құрылысқа жер беру 
мәселесі шешілуде.

Сердюк Л.В.
 Имантау ауылдық 

округі әкімі
Казжанов А.С.

Ауданның құрылыс 
бөлімінің басшысы

желтоқсан 
2016ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары 

Арықбалық ауылдық округі
Арықбалық ауылы

2. «Петропавл жолдары» 
ЖШС техникасын 
жаңарту мүмкін бе, 
себебі бар техника 
ескірген, автомобиль 
жолдарын толыққанды 
ұстау қамтамасыз 
етілмейді.
Назаров Сергей 
Федорович,
Арықбалық а/о 
маманы

Көтерілген мәселе тек қана Айыртау ауданында 
шоғырланған жол-құрылыс техникасы бойынша 
ғана емес, сондай-ақ облыс бойынша өзекті болып 
табылады.  Осыған ағымдағы жылдың қысы куә. 
Мердігерлік  ұйымдарға қаржылық мүмкіндігі 
бойынша ұдайы автожолдарды ұстау және жөндеуге 
қатысты техниканы жаңарту ұсынылады.
Арықбалық а. орналасқан жол-пайдалану пункті 
бойынша «Петропавл жолдары» ЖШС-нің 
мердігерлік ұйымына жуық арада жол техникасын 
жаңарту және күшейту бойынша ұсыныс беріледі.

Шарапов Қ.Қ.
Арықбалық ауылдық 

округі әкімі
Азбергенов А.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

желтоқсан 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары 

Барлығы: 0
Орындалды: 0

Жұмыста: 2

2016 жылғы 1 тоқсан                                           
№ 
р/с

Сұрақ авторының Т.А.Ә. 
сұрақпен ұсыныстың 

мазмұны
Орындау бойынша іс-шаралар Орындауға жауаптылар Орындау 

мерзімі
Орындауды 
бақылау

Лобаново ауылдық округі
Заря ауылы

1. Елді мекенде ұңғымаға 
жөндеу жүргізсін.
Төлепбергенова Галина 
Қасымбекқызы, өэін-өзі 
жұмыспен қамтыған

Сұрақ бақылауға алынды.
Ағымдағы жылдың наурызында 
ұңғыма жөнделеді. 

Мартынова Н. М.
Лобанов ауылдық  округі әкімі м.а.

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 

басшысы

наурыз 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Барлығы: 0
Орындалды: 0

Жұмыста: 1

2016 жылдың қаңтарында Айыртау ауданы ауылдық округ 
әкімдеріне тұрғындармен есептік кездесулерде түскен сұрақтар 
мен ұсыныстарды жүзеге асыру бойынша іс-шаралар Жоспары

      2016 жылғы 2 тоқсан                      
№ 
р/с

Сұрақ авторының Т.А.Ә. 
сұрақпен ұсыныстың 

мазмұны
Орындау бойынша іс-шаралар Орындауға жауаптылар Орындау 

мерзімі
Орындауды 
бақылау

Елецкий ауылдық округі
Айыртау ауылы

1. Ауылды әрі қарай 
абаттандыру.
Лашевич Ирина Витальевна, 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған 

Сұрақ бақылауға алынды. 
Абаттандыру жұмыстары көктемгі – 
жазғы мерзімде жүргізіледі. 

Қасенов С.О.
Елецкий ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 

басшысы

маусым 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Антоновка ауылдық округі
Лавровка ауылы

2. Ішкі кент жолдарын тегістеу 
жұмыстары әрі қарай 
жалғастырылсын.
Құсайнова Балагүл 
Шартанқызы,
Лавровка қабылдау 
бөлмесінің хатшысы 

Сұрақ бақылауға алынды.
Жолдарды тегістеу 
ауылшаруашылығы тауар 
өндірушілерінің күшімен ағымдағы 
жылдың маусымында жүргізіледі.

Қасенова С. Н.
Антоновка ауылдық округі 

әкімі м.а.
Азбергенов А.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 
басшысы

маусым 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Қаратал ауылдық округі
Высокое ауылы

3. Елді мекенде мал бағуды 
ұйымдастыру.
Комбеец Мария 
Лаврентьевна, 
өзі жұмыспен қамтыған

Сұрақ бақылауға алынды.
Мал бағу ағымдағы жылдың 
мамырында ұйымдастырылады. 

Дауылбаев А.А.
Қаратал ауылдық округі әкімі

Жанапин Е.Ж.
Ауыл шаруашылық бөлім 

басшысы

мамыр
2016 ж.

.

Махметов А.Ғ.
аудан әкімінің 
орынбасары

Казанка ауылдық округі
Аксеновка аулы

4. Көктемде жеке аулалардан 
қатты тұрмыс қалдықтарын 
шығаруды ұйымдастыру.
Зосько Александр 
Николаевич, Аксеновка ОМ 
дене шынықтыру мұғалімі

Сұрақ бақылауға алынды.
Ағымдағы жылдың мамырында 
«Достық Дән» ЖШС күшімен 
жеке аулалардан қатты 
тұрмыс қалдықтарын шығару 
ұйымдастырылады.

Городецкий А.В.
Казанка ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 

басшысы

мамыр
2016 ж.

.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Всеволодовка ауылы
5. Елді мекенді әрі 

қарай абаттандыру 
жалғастырылсын.
Репринцева Нина 
Васильевна, зейнеткер 

Сұрақ бақылауға алынды.
Абаттандыру жұмыстары көктемгі-
жазғы мерзімде жүргізіледі: 
шөптерді шабу, бағаналарды сылау, 
жолдарды тегістеу. 

Городецкий А.В.
Казанка ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 

басшысы

маусым 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Украин ауылдық округі
Кутузовка ауылы

6. Школьная к-сі бойында ағаш 
отырғызу жалғастырылсын.
Курило Виктор Викторович, 
«Кириловка-Айыртау» ЖШС 
жұмысшысы

Сұрақ бақылауға алынды.
Ағаш отырғызу ағымдағы жылдың 
мамырында жүргізіледі.

Мұқашев Ж.Б.
Украин ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 

басшысы

мамыр 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Бұрлық ауылы
7. Көктемде жеке аулалардан 

қи шығару жұмыстары 
ұйымдастырылсын.
Есенғұлова Торғын 
Шадатқызы, зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
А.ж. мамырында «Кириловка 
Айыртау» ЖШС күшімен 
жеке аулалардан қатты 
тұрмыс қалдықтарын шығару 
ұйымдастырылады.

Мұқашев Ж.Б.
 Украин ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 

басшысы

мамыр
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Володар ауылдық округі
Айыртау ауылы

8. Қатты тұрымыс қалдықтары 
орындарын үймелеу.
Наурызбаева Зинаида 
Назаровна, зейнеткер.

Сұрақ бақылауға алынды.
«Айыртау Алиби» ЖШС күшімен 
қатты тұрмыс қалдықтары 
орындарына үймелеу жүргізіледі.

Сәдуақасов Е.С.
Володар ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 

басшысы

мамыр 
2016 ж.

Досимбеков К.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Қамсақты ауылдық округі
Бірлектік  ауылы

9. Елді мекенде электр 
тасымалдау желісіне алдын 
ала жөндеу жұмыстары 
жүргізілсін. Баирлин Ермек 
Құрманқұлұлы, өзі жұмыспен 
қамтыған 

Сұрақ бақылауға алынды.
Жазғы маусымда электр 
тасымалдау желісіне алдын ала 
жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 

Беркімбай Ж. А.
Қамсақты ауылдық округі 

әкімі
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 
басшысы Иванченко И.Г.

инженер АЭЖ

маусым 
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Гусаковка ауылдық округі
Новосветловка ауылы

10.Елді мекенді әрі 
қарай абаттандыру 
жалғастырылсын
Лаптева Людмила 
Николаевна,
Новосветловска ОМ мұғалімі 

Сұрақ бақылауға алынды.
Абаттандыру жұмыстары көктемгі-
жазғы мерзімде жүргізіледі: 
шөптерді шабу, бағаналарды сылау, 
жолдарды тегістеу.

Таласов Е.И.
Гусаковка ауылдық округі 

әкімі
Азбергенов А.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің 
басшысы

маусым 
2015 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Барлығы: 0
Орындалды: 0
Жұмыста: 10
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Сұрақ авторының Т.А.Ә. сұрақпен 
ұсыныстың мазмұны Орындау бойынша іс-шаралар Орындауға жауаптылар Орындау 

мерзімі
Орындауды 
бақылау

Қамсақты ауылдық округі
Бірлестік ауылы

1. Елді мекенге жақын егістік 
алаңдарында  егін ору шөмелегішпен 
жабдықталған комбайндармен 
жүргізілсін.
Қызбикенов Серікбай, зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
Егін ору науқаны кезінде елді мекенге 
жақын егістік алаңдарында   егін 
ору шөмелегішпен жабдықталған 
комбайндармен жүргізіледі.
«Жарқын – СК» ЖШС техникасы бекітілді.

Беркімбай Ж. А.
Қамсақты ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

қыркүйек 
2016 ж.

Махметов А.Ғ.
аудан әкімінің 
орынбасары 

Үкілі Ыбрай ауылы
2. Мектепке жақын аумақта 

қосымша жарық беру шамдары 
орналастырылсын.
Шаймұқанов Қалқаман Жақсылықұлы, 
өзін-өзі жұмыспен қамтушы

Сұрақ бақылауға алынды.
Жарық беру шамдары а.ж. шілдесінде 
орнатылады. 

Беркімбай Ж. А.
 Қамсақты ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары 

Украин ауылдық округі
Сарысай ауылы

3. Медициналық пункт ғимараты 
жанындағы жарық беру шамы 
орналастырылсын.
Мағзұмов Қуат Ерденұлы, 
«Кутузовка – Алиби» ЖШС мех-ры.

Сұрақ бақылауға алынды.
Жарық беру шамы а.ж. шілдесінде 
орнатылады.

Мұқашев Ж. Б.
Украин ауылдық округ әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Петропавловка ауылы
4. Автобус аялдамасының шатырына 

ағымдағы жөндеу жұмысы жүргізілсін.
Грасько Светлана Александровна, 
мед.қызметкер 

Сұрақ бақылауға алынды.
Ағымдағы жөндеу жұмыстары 2016 
жылдың шілдесінде жүргізіледі. 

Мұқашев Ж.Б.
 Украин ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Константиновка ауылдық округі
Құспек ауылы

5. Советская көшесіне жарық беру 
шамдары орналастырылсын.
Кригер Андрей Сергеевич, «Исағали» 
ЖШС жұмысшысы

Сұрақ бақылауға алынды.
Жарық беру шамдары а.ж. шілдесінде 
орнатылады.

Оспанов С.Н.
 Константиновка ауылдық округі әкімі 

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

шілде  
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары 

Матвеевка ауылы
6. Ішкі кент жолдарын қиыршық таспен 

жабу жұмыстары жалғастырылсын.
Максимов Виктор Сергеевич, 
«Алға-Агро» ЖШС жұмыскері

Сұрақ бақылауға алынды.
Жолдарды қиыршық таспен жабу 
жұмыстары «Алға – Агро» ЖШС күшімен 
а.ж. шілдесінде жүргізіледі. 

Оспанов С.Н.
 Константиновка ауылдық округі әкімі
Азбергенов А.Т. ТҮКШ, ЖК және АЖ 

бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Ақанбұрлык ауылы
7. Ішкі кент жолдарын қиыршық таспен 

жабу жұмыстары жүргізілсін.
Казанцева Людмила Анатольевна, 
ФАП меңгерушісі

Сұрақ бақылауға алынды.
Жолдарды қиыршық таспен жабу 
жұмыстары «Исағали» ЖШС күшімен а.ж. 
шілдесінде жүргізіледі.

Оспанов С.Н.
Константиновка ауылдық округі әкімі
Азбергенов А.Т. ТҮКШ, ЖК және АЖ 

бөлімінің басшысы

шілде  
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Лобаново ауылдық округі
Шалқар ауылы

8. Шалқар а. МКР к-не 2 қосымша жарық 
беру шамы орнатылсын.
Мәкенова Сәуле Дулатқызы,ауылдық 
кітапхананың кітапханашысы 

Сұрақ бақылауға алынды.
Жарық беру шамы а.ж. шілдесінде 
орнатылады.

Мартынова Н. М.
Лобаново ауылдық округі әкімі м.а.
Азбергенов А.Т. ТҮКШ, ЖК және АЖ 

бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Гусаковка ауылдық округі
Береславка аулы

9. Елді мекенді әрі қарай жарықтандыру  
жұмыстары жалғастырылсын.
Ляшевич Валентина Ивановна,
клуб меңгерушісі

Сұрақ бақылауға алынды.
Жарық беру шамдарын орнату 
жұмыстары а.ж. шілдесінде жүргізіледі. 

Таласов Е. И.
Гусаковка ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т. ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Антоновка ауылдық округі
Уголки ст.

10. Антоновка – Уголки ст. жолдары 
учаскелерін грейдерлеу жұмыстары 
жүргізілсін. Штенберг Татьяна 
Александровна, бастық 

Сұрақ бақылауға алынды.
«Журавка» ЖШС, «Ратмир» ЖШС 
ауылшаруашылығы тауар өндірушілері 
күшімен жүргізіледі.

Қасенова С. Н.
Антоновка ауылдық округ әкімі м.а.
Азбергенов А.Т. ТҮКШ, ЖК және АЖ 

бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Казанка ауылдық округі
Никольское ауылы

11. Никольское а. Заречная  к-сі бойында 
жарық беру шамдары орнатылсын. 
Можаев Әзербай Жетыспайұлы, 
«Жетістік» ШҚ басшысы

Сұрақ бақылауға алынды.
Жарық беру шамдарын орнату жұмыстары 
а.ж. шілдесінде жүргізіледі. 

Городецкий А.В.
Казанка ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т. ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Аксеновка ауылы
12. Аксеновка а. Олимпийская к-сі 

бойында жарық беру шамдары 
орнатылсын. Мелешенко Василий 
Николаевич, «Максим» ШҚ басшысы

Сұрақ бақылауға алынды.
Жарық беру шамдарын орнату 
жұмыстары а.ж. шілдесінде жүргізіледі.

Городецкий А.В.
Казанка ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т. ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Володар ауылдық округі
Новоукраинка ауылы

13. Елді мекенді әрі қарай жарықтандыру  
жұмыстары жалғастырылсын. 
Сұрақ жәшіктен.

Сұрақ бақылауға алынды.
Жарық беру шамдарын орнату 
жұмыстары а.ж. шілдесінде жүргізіледі.

Сәдуақасов Е. С.
 Володар ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т. ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Досимбеков К.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Саумалкөл ауылы
14. Саумалкөл а.  ЖДС к-сі бойындағы 

жаяу жүргіншілер жолдары жазда 
қиыршық тастармен жабылсын
Иноземцева Людмила Петровна, 
зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
Қиыршық тастармен жабу жұмыстары а.ж. 
жазында жүргізіледі.

Сәдуақасов Е. С.
 Володар ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Досимбеков К.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары 

Барлығы: 0
Орындалды: 0
Жұмыста: 14
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 тұрғындармен есептік кездесулерде түскен сұрақтар мен ұсыныстарды

 жүзеге асыру бойынша іс-шаралар Жоспары

2016 жылғы 4 тоқсан                     
№ 
р/с

Сұрақ авторының Т.А.Ә. сұрақпен 
ұсыныстың мазмұны Орындау бойынша іс-шаралар Орындауға жауаптылар Орындау 

мерзімі
Орындауды 
бақылау

Антоновка ауылдық округі
Комаровка ауылы

1. Ішкі кент жолдарын қысқы ұстауы. 
Тұрұқұлова Айжан Абайқызы, өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған

Сұрақ бақылауға алынды.
«Көмек» ЖШС техникасы жолдарды 
қысқы ұстауға бекітілді.

Қасенова С. Н.
Антоновка ауылдық округі әкімі м.а.

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

желтоқсан
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары 

Заря ауылы
2. Ішкі кент жолдарының қысқы 

ұстау сапасы жақсартылсын.                                                                                                                                    
Мұқажанов Тастан Ідірісұлы, 
зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
«Журавка» ЖШС техникасы жолдарды 
қысқы ұстауға бекітілді.

Қасенова С. Н.
Антоновка ауылдық округі әкімі м.а.

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары 

Арықбалық ауылдық округі
Ағынтай батыр ауылы

3. Қыс мерзімінде ауыл іші жолдарын 
тазарту. 
Кельш Нина Александровна, 
зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
«Златогорка» ЖШС техникасы жолдарды 
қысқы ұстауға бекітілді.

Шарапов Қ.Қ.
Арықбалық ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Нижнеборлық ауылдық округі
Алтын Бұлақ ауылы

4. Ішкі кент жолдарының қысқы ұстауы 
туралы.  Епифанцева Валентина
Валерьяновна, 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған

Сұрақ бақылауға алынды.
«Бабық Бұрлық» ЖШС техникасы 
жолдарды қысқы ұстауға бекітілді.
Жолдарды тазалау уақтылы жүргізіледі.

Жүсіпов М. А.
Нижнебурлук ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Жаксы Жалғыстау ауылы
5. Ішкі кент жолдарының қысқы ұстауы 

туралы. 
Иванова Надежда Анатольевна, өзін-
өзі жұмыспен қамтыған

Сұрақ бақылауға алынды.
«Бабық Бұрлық» ЖШС техникасы 
жолдарды қысқы ұстауға бекітілді.
Жолдарды тазалау уақтылы жүргізіледі.

Жүсіпов М.А.
 Нижнебурлук ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Володар ауылдық округі
Красногорка ауылы

6. Ішкі кент жолдарының қысқы ұстау 
сапасы жақсартылсын.                                                                                    
Матвеева Светлана Петровна, 
зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
«Баянтай» ЖШС техникасы жолдарды 
қысқы ұстауға бекітілді.
Жолдарды тазалау уақтылы жүргізіледі.

Садуоқасов Е. С.
 Володар ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Саумалкөл ауылы
7. Скнарев көшесін тазалаған кезде 

жүру бөлігін кеңейту қарастырылсын.
Старкин        Федор Николаевич, 
зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
«Айыртау-СУ» ШЖҚ МКК техникасы 
жолдарды қысқы ұстауға бекітілді.
Тазалаған кезде жүру бөлігін кеңейту 
қарастырылады.

Садуқасов Е.С.
Володар ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Лобаново ауылдық округі
Заря ауылы

8. Лобаново – Заря жолының қысқы 
ұстауы туралы. 
Төлепбергенова Галина 
Қасымбекқызы, өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған 

Сұрақ бақылауға алынды.
«Лобаново» ЖШС, «Айыртау-СУ» ШЖҚ 
МКК техникасы жолдарды қысқы ұстауға 
бекітілді. Осы жол учаскесінде жол 
тазарту бақылауға алынады.

Мартынова Н. М.
Лобанов ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Әлжан ауылы
19. Ішкі кент жолдарының қысқы ұстауы 

туралы. 
Ысқақов Сансызбай Нүркейұлы, 
«Салмар – Агро» ЖШС, механизатор

Сұрақ бақылауға алынды.
«Салмар Агро» ШЖҚ МКК техникасы 
жолдарды қысқы ұстауға бекітілді.
Жолдарды тазалау уақтылы жүргізіледі.

Мартынова Н. М.
Лобанов ауылдық округі әкім м.а.

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Қамсақты ауылдық округі
Кұмтөккен ауылы

10. Ішкі кент көшелерін тазалаған 
кезде  қысқа көшелерді тазалау 
қарастырылсын. 
Жәкиенов Жұмағали Қайыржанұлы, 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған 

Сұрақ бақылауға алынды.
«Ратмир» ЖШС техникасы жолдарды 
қысқы ұстауға бекітілді.
Қысқа көшелер уақтылы тазартылады.

Беркімбай Ж.А.
 Қамсақты ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Орлиногорское ауылы
11. Ауылдан негізгі трассаға дейінгі 

жолды сапалы тазалау жүргізілсін.
Лысаков Виктор Владимирович,
Орлиногорск МОБ, аңшы 

Сұрақ бақылауға алынды.
«Орлиногорск» МОБ техникасы 
жолдарды қысқы ұстауға бекітілді.
Жолдар уақтылы тазартылады.

Беркімбай Ж.А.
 Қамсақты ауылдық округі әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

желтоқсан
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Светлое ауылы
12. Қыс мерзімінде ішкі кент жолдарын 

сапалы тазалау.
Вайцеховский Владислав Иосифович, 
зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
«Жарқын СК» ЖШС техникасы жолдарды 
қысқы ұстауға бекітілді.
Жолдар уақтылы тазартылады.

Беркімбай Ж.А.
 Қамсақты ауылдық округі      әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Казанка ауылдық округі
Никольское-Бурлукское ауылы

13. Ауылға техникалық судың уақтылы 
жеткізілуін ұйымдастыру.
Михалев Александр Петрович, 
зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
Су «Достыкский элеватор» ЖШС-мен 
апта сайын жеткізіледі.

Городецкий А.В.
Казанка ауылдық окруіг әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Гусаковка ауылдық округі
Корсаковка ауылы

14. Ішкі кент жолдарын 
сапалы тазалау.
Качественное 
проведение очистки 
дорог внутри села.
Иванов Федор 
Иванович, зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
«Гусаковка» ЖШС 
техникасы жолдарды 
қысқы ұстауға бекітілді.

Таласов Е.И.
Гусаковка 

ауылдық округі 
әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және 
АЖ бөлімінің 
басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Константиновка ауылдық округі
Ақшоқ ауылы

15.Ағымдағы жылы Құспек 
және Константиновка 
ауылдарында 10 
тұрғын үй құрылысы 
жоспарланды ма?
Қайыркелді 
Есенболатұлы, 
«Исағали» ЖШС, 
жұмысшы

Сұрақ бақылауға алынды.
Жұмыспен қамту жол 
картасы бағдарламасы 
бойынша ағымдағы 
жылы Құспек а. 5 және 
Константиновка а. 5 
тұрғын үй құрылысы 
жоспарланды.
ЖСҚ мен сараптама 
бар. Қаржыландырылған 
жағдайда үйлердің 
құрылысы басталады.

Оспанов С.Н.
 Константиновка 
ауылдық округі 

әкімі
Казжанов А.С. 
ауданның

Құрылыс бөлімінің 
басшысы

желтоқсан
  2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Сырымбет ауылдық округі
Шоққарағай ауылы

16. Ішкі кент жолдарының 
қысқы ұстауы туралы.
Кошелев Иван 
Федорович, зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
«АиК Агро» ЖШС 
техникасы жолдарды 
қысқы ұстауға бекітілді.
Жолдар уақтылы 
тазартылады.

Сүлейменов Д.Қ.
Сырымбет 

ауылдық округі 
әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және 
АЖ бөлімінің 
басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Шолақөзек ауылы
17. Ішкі кент жолдарын 

қардан тазарту.
Қожахметов     Баяхмет, 
зейнеткер      

Сұрақ бақылауға алынды.
«Сырымбет-1» ЖШС 
техникасы жолдарды 
қысқы ұстауға бекітілді.
Жолдар уақтылы 
тазартылады.

Сүлейменов Д.Қ.
 Сырымбет 

ауылдық округі 
әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және 
АЖ бөлімінің 
басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Дәуқара ауылы
18. Ішкі кент жолдарын 

сапалы тазалау.
Мәжікеев      Сәбит    
Едігеұлы, Дауқара ОМ, 
жұмысшы

Сұрақ бақылауға алынды.
«Жарқын СК» ЖШС 
техникасы жолдарды 
қысқы ұстауға бекітілді.
Жолдар уақтылы 
тазартылады.

Сұлейменов Д.Қ.
Сырымбет 

ауылдық округі 
әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және 
АЖ бөлімінің 
басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Егіндіағаш ауылы
19. Ішкі кент жолдарын 

қардан сапалы тазалау.
Махметова Бахыт 
Қасенқызы,
зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
«АиК Агро» ЖШС 
техникасы жолдарды 
қысқы ұстауға бекітілді.
Жолдар уақтылы 
тазартылады.

Сүлейменов Д.Қ.
 Сырымбет 

ауылдық округ 
әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және 
АЖ бөлімінің 
басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Сулыкөл ауылы
20. Ішкі кент жолдарын 

қардан сапалы тазалау.
Наймантаев Серік 
Алпысбайұлы, 
зейнеткер

Сұрақ бақылауға алынды.
«АиК Агро» ЖШС 
техникасы жолдарды 
қысқы ұстауға бекітілді.
Жолдар уақтылы 
тазартылады.

Сулейменов Д.К.
 Сырымбет 

ауылдық округ 
әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және 
АЖ бөлімінің 
басшысы

желтоқсан
2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Карақамыс ауылы
21. Ішкі кент жолдарын 

қысқы ұстау туралы.
Жахин
Қапен Қадырұлы, 
«Жахин К.К»ЖК 
басшысы

Сұрақ бақылауға алынды.
«Жахин К.К.» ЖШС 
техникасы жолдарды 
қысқы ұстауға бекітілді.
Жолдар уақтылы 
тазартылады.

Сұлейменов Д.Қ.
Сырымбет 

ауылдық округі 
әкімі

Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және 
АЖ бөлімінің 
басшысы

желтоқсан
 2016 ж.

Досымбеков Қ.Д.
аудан әкімінің 
орынбасары

Барлығы: 0
Орындалды: 0
Жұмыста: 21

Қазақстан Республикасының азаматтарына, 
оралмандарға және  Қазақстан Республикасында 

тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария 
етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы Қазақстан 
Республикасының жаңа Заңында  «арнайы декларация» 
мағынасы пайда болды. 
Яғни, Заңның  1 бабы, 6) тармақшасына сәйкес мүлікті жа-

рия ету туралы декларация (бұдан әрі – арнайы декларация) 
– жария ету субъектілерінің осы Заңда белгіленген жағдайларда 
мемлекеттік кіріс органдарына қағаз жеткізгіште тапсыратын де-
кларациясы.
Жария ету субъектілері арнайы де-

кларацияны мемлекеттік кіріс органына:
   1) келу тәртібімен; 

2) хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы ұсынуға;   
Арнайы декларацияны тапсыру тәсіліне қарай:
1) келу тәртібімен – мемлекеттік кіріс органы арнайы декларацияны 

алған күн;
2) пошта арқылы – мемлекеттік кіріс органының пошталық хат-

хабарды қабылдағаны туралы белгі қойылған күн мемлекеттік кіріс 
органына ұсынған күн болып табылады.
Бұл ретте жария ету субъектісі осы Заңда белгіленген арнайы де-

кларацияны тапсыру тәртібін, шарттарын және мерзімдерін, сондай-
ақ жария етілетін мүлікке қойылатын талаптарды сақтамаған 
жағдайда мемлекеттік кіріс органы себебін көрсете отырып, арнайы 
декларацияны қабылдаудан жазбаша бас тартуды арнайы декла-
рацияны тапсырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде береді.
   Мемлекеттік кіріс органы жария ету субъектісіне жазбаша бас тартуды 
жібермеген жағдайда арнайы декларация қабылданған деп есептеледі.
Осы декларацияны жария ететін тұлғалар тапсырады:
Қазақстан Республикасы аумағынан  тысқары, сонымен қатар басқа 

тұлғаға ресімделген  ақшалар, мүлік (ақшадан басқа);
Қазақстан Республикасы аумағындағы, сонымен қатар басқа тұлғаға 

немесе  жария ету субъектісіне   ресімделген  ақшалар, мүлік (ақшадан 
басқа);
Сонымен қатар, шекарадан ары орналасқан, мүлікті жария ету, 

сондай-ақ почтаның Ұлттық операторында екінші дейңгейлік  банкта 
ағымдағы шотқа оны қоспастан ақшаны жария еткенде (аудару), де-
кларацияны тапсырғанға дейін заңдастырылатын мүлік құнынан 10 % 
мөлшерінде, алым төлеу қажет.   
Арнайы декларация жаряи етілетін субъектінің  тұрғылықты жері бой-

ынша мемлекеттік кірістер  органына тапсырылады.   
Арнайы декларацияға ақпаратты растайтын, құжаттар және (немесе) 

мәліметтер қоса ұысынлады.    
Тапсырылатын  арнайы декларациялар саны шектелмеген: әр 

объектіге декларацияны  тапсыру мүмкіндігін атап өткім келеді.    
Жария етілетін, мүлікке байланысты, қажетті  құжаттар тізімі ту-

ралы ақпаратты СҚО бойынша МКД http://sko.kgd.gov.kz интернет-
ресурсында (Жеке тұлғаларға- жария ету айдары) табуға болады 
немесе 8(7152) 36-31-91  телефоны бойынша қоңырау шалу қажет. 
Сондай-ақ СҚО бойынша МКД сайтында арнайы декларация және оны 
толтыру ережесі орналастырылған.   
Мүлікті жария етуге асығыңыздар! Мүлікті заңдастыратын, 

тұлғалар үшін барлық кепілдіктер заңнамамен көзделген!
Ж.ҚАБДӨШЕВА,

СҚО бойынша МКД  ТЖБ бас маманы.   

Жария ету
«АРНАЙЫ ДЕКЛАРАЦИЯ» НЕ 

ЖӘНЕ ОНЫ КІМ  ТАПСЫРАДЫ? 



Айыртау таѕы 522 наурыз 2016 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Жалғасы 6-бетте.

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасының   2015   жылғы  23   қарашадағы  Заңының  33-бабының 
5-тармағына сәйкес Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТI:

1. Қоса беріліп отырған «Айыртау ауданы мәслихатының аппа-
раты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік  
қызметшілер ін ің  қызмет ін  бағалаудың  әд істемес і  бек іт ілс ін.
    2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

С.ПОНОМАРЕВ,
Солтүстік Қазақстан облысы                     

Айыртау аудандық мәслихатының
ХХХXVII кезектен тыс  сессиясының төрағасы.              

Р.ТІЛЕУБАЕВА,
Солтүстік Қазақстан облысы

Айыртау аудандық
мәслихатының   хатшысы

Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылдың 14 
наурызында № 3653 тіркелген,  Айыртау ауданының  мәслихат аппаратының 
maslihat-airtau.sko.кz сайтында жарияланған.

Айыртау аудандық мәслихатының (XХXХVІІ кезектен тыс 
сессия) 2016 жылғы 25 ақпандағы №5-47-2 шешімі

«Айыртау ауданы мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 
қызметін бағалаудың әдістемесін бекіту 

туралы

1. Жалпы ережелер.
1. Осы «Айыртау ауданы мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесі 
(бұдан әрі – Әдістеме) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 
туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Заңының 33-
бабының 5-тармағына, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы «Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің 
қызметін бағалаудың кейбір мәселелері туралы» № 13 бұйрығына (Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 31 желтоқсанда № 
12705 болып тіркелді) сәйкес әзірленді және «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің (бұдан әрі – «Б» корпусының қызметшілері) қызметін бағалау 
алгоритмін айқындайды.

2. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан әрі – бағалау) олардың 
жұмыс тиімділігі мен сапасын анықтау үшін жүргізіледі.

3. Бағалау «Б» корпусы қызметшісінің атқаратын лауазымындағы қызметінің 
нәтижелері бойынша:

1) тоқсан қорытындысы бойынша (тоқсандық бағалау) – бағаланып жатқан 
жылдағы есептік тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей (бағалануы оныншы 
желтоқсаннан кеш емес өткізілетін төртінші тоқсанды қоспағанда);

2) жыл қорытындысы бойынша (жылдық бағалау) – бағаланып жатқан жылдың 
жиырма бесінші желтоқсанынан кешіктірмей жүргізіледі.

 «Б» корпусының қызметшісін бағалау оның нақты лауазымда орналасу мерзімі 
үш айдан кем болған жағдайда өткізілмейді.

 Әлеуметтік демалыстағы «Б» корпусының қызметшілері бағалауды жұмысқа 
шыққаннан кейін осы Әдістеменің осы тармағында көрсетілген мерзімде өтеді.

 4. Тоқсандық бағалауды тікелей басшы жүргізеді және «Б» корпусы қызметшісінің 
лауазымдық міндеттерді орындауын бағалауға негізделеді.

«Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы өзінің лауазымдық нұсқаулығына 
сәйкес бағынатын тұлға болып табылады.

5. Жылдық бағалау:
1) «Б» корпусы қызметшісінің есептік тоқсандардағы орта бағасынан;
2) «Б» корпусы қызметшісінің жеке жұмыс жоспарын орындау бағасынан;
3) айналмалы бағалаудан құралады.
6. «Б» корпусы қызметшісінің қызметін бағалауды Айыртау аудандық 

мәслихатының хатшысы құрған Бағалау жөніндегі комиссиямен (бұдан әрі – Ко-
миссия) өткізіледі.   

7. Бағалау жөніндегі комиссияның мәжілісі оның құрамының үштен екісінен 
астамы қатысқан жағдайда өкілетті болып есептеледі.
Бағалау жөніндегі комиссияның төрағасы не мүшесі болмаған жағдайда, оларды 

алмастыру бағалау жөніндегі комиссияны құру туралы өкімге өзгертулер енгізу 
арқылы уәкілетті тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асырылады

8. Бағалау жөніндегі комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы 
қабылданады.

9. Дауыс беру қорытындысы Бағалау жөніндегі комиссия мүшелерінің 
көпшілік дауысымен айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, комиссия 
төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
Аудандық мәслихаттың хатшысы комиссия төрағасы  болып табылады.
Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы болып персоналды басқару бойынша 

бас маман болып табылады. Комиссия хатшысы дауыс беруге қатыспайды.
2. Жұмыстың жеке жоспарын құрастыру
10. «Б» корпусы қызметшісі жұмысының жеке жоспары «Б» корпусы 

қызметшісімен және оның тікелей басшысымен бірлесіп келесі жылдың бірінші 
қаңтарынан кешіктірмей осы Әдістемеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
құрастырылады.

11. «Б» корпусының қызметшісін лауазымға осы Әдістеменің 10-тармағында 
көрсетілген мерзім өткеннен кейін тағайындалған жағдайда, атқаратын 
лауазымдағы «Б» корпусы қызметшісі жұмысының жеке жоспары оны лауазымға 
тағайындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде құрастырылады.

12. «Б» корпусның қызметшісі жұмысының жеке жоспарына:
1) «Б» корпусының қызметшісі туралы дербес деректерді (Т.А.Ә. (болған 

жағдайда), атқаратын лауазымы, «Б» корпусы қызметшісінің мемлекеттік 
органының атауы);

2) мемлекеттік органның стратегиялық мақсатына (мақсаттарына), ол, олар 
болмаған жағдайда оның функционалдық міндеттеріне сәйкес «Б» корпусы 
қызметшісінің жұмыс іс-шараларының атауы кіреді.
Іс-шаралар қолжетімді, іске асатын, «Б» корпусы қызметшісі жұмысының функ-

ционалды бағытымен байланысады, нақты аяқтау нысанына ие болады.
Іс-шаралардың саны мен күрделілігі мемлекеттік органның салыстыруында 

анықталады.
3) «Б» корпусы қызметшісінің және оның тікелей басшысының қолдары, жеке 

жоспарға қол қою күнін қамтиды.
13. Жеке жоспар екі данада құрастырылады. Бір дана персоналды басқару 

бойынша бас маманға беріледі. Екінші дана мәслихат аппараты басшысында 
болады.

3. Бағалауды жүргізуге дайындық
14. Персоналды басқару бойынша бас маман Комиссия төрағасының келісімі 

бойынша бағалауды өткізу кестесін қалыптастырды.
Персоналды басқару бойынша бас маман бағалауға жататын «Б» корпусы 

қызметшісін және бағалауды іске асыратын тұлғаларды бағалу туралы уақытылы 
хабардар етуді қамтамасыз етеді және оларға бағалау парақтарын толтыру үшін 
жібереді.

4. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау
15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізгі, көтермелеу және 

айыппұл баллдарынан құралады.
16. Негізгі баллдар 100 балл деңгейінде белгіленеді.
17. Көтермелеу баллдары ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет 

көрсеткіштері, сондай-ақ мазмұндық және/немесе ұйымдастырушылық жағынан 
күрделі болып табылатын қызмет түрлері үшін қойылады.

18. Көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрлері мемлекеттік органдармен 
өз ерекшеліктеріне сүйеніп белгіленеді және атқарылған жұмыстын көлемі мен 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының
2016 жылғы ақпандағы № 5-47-2 шешімімен бекітілген

«Айыртау ауданы мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 

қызметін бағалау әдістемесі

күрделігінің қосу тәртібімен бес деңгейлік шкала бойынша 
орналасады. Бұл ретте көтермеленетін қызмет көрсеткіштері 
мен түрлеріне Электронды құжат алмасудың бірыңғай 
жүйесінде және мемлекеттік органның Интернет-порталында 
белгіленетін де, белгіленбейтін де құжаттар мен іс-шаралар 
кіре алады.
Әр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен түрі үшін «Б» 

корпусының қызметшісі тікелей басшыдан бекітілген шкалаға 
сәйкес «+1»-ден «+5» баллға дейін иеленеді.

19. Айыппұл баллдары орындау және еңбек тәртібін 
бұзғаны үшін қойылады.

20. Орындау тәртібін бұзуға:
1) жоғары тұрған органдардың, мемлекеттік орган 

басшылығының, тікелей басшының тапсырмаларын және 
бақылаудағы құжаттар мен жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін орындау мерзімдерін бұзу;

2) тапсырмаларды және бақылаудағы құжаттарды, жеке 
және заңды тұлғалардың өтініштерін сапасыз орындау 
жатады.

21. Еңбек тәртібін бұзуға:
1) дәлелді себепсіз жұмыста болмауы;
2) дәлелді себепсіз жұмысқа кешігу;
3) қызметшілердін қызметтік әдепті бұзуы жатады.
Еңбек тәртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың қайнары 

ретінде персоналды басқару бойынша маманның, «Б» корпу-
сы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен дәлелденген 
мәліметі болады.

22. Әр орындау және еңбек тәртібін бұзғаны үшін «Б» 
корпусының қызметшісіне әр бұзу фактісі үшін «-2» 
мөлшерінде айыппұл баллдары қойылады.

23. Лауазымдық міндеттердің орындалуын бағалауды 
жүргізу үшін, «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыға 
осы Әдістемеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
толтырылған бағалау парағын келісу үшін жібереді.

24. Тікелей басшы «Б» корпусы қызметшісінің еңбек тәртібін 
бұзғаны туралы персоналды басқару бойынша маманның 
берген мәліметтерін есепке ала отырып, бағалау парағында 
берілген деректердің растығын қарастырып, оған өзгертулер 
(болған жағдайда) енгізеді және онымен келіседі.

25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, бағалау парағы «Б» 
корпусы қызметшісімен расталады.

«Б» корпусы қызметшісінің бас тартуы құжаттарды Бағалау 
жөніндегі комиссияның отырысына жіберу үшін кедергі бола 
алмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару бойынша бас 
маман персоналды басқару қызметінің жұмыскері және 
«Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы еркін нысанда 
танысудан бас тарту туралы акт құрастырады.

5. Жеке жұмыс жоспарын орындауды бағалау
26. Жылдық бағалауды өткізу үшін «Б» корпусының 

қызметшісі тікелей басшыға келісу үшін осы Әдістемеге 
3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған бағалау 
парағын жолдайды.

27. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген 
мәліметтердің анықтылығы тұрғысынан қарастырып, түзету 
еңгізеді (болған жағдайда) және оған келісім береді.

28. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау парағын 
«Б» корпусының қызметшісі растайды.

«Б» корпусы қызметшісінің бас тартуы құжаттарды Бағалау 
жөніндегі комиссияның отырысына жіберуге кедергі бола 
алмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару бойынша бас 
маманы және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы 
танысудан бас тарту туралы еркін нысанда акт жасайды.

6. Айналмалы бағалау
29. Айналмалы бағалау
1) тікелей басшыны;
2) «Б» корпусы қызметшісіне бағыныштыларды;
3) тікелей бағыныштылар болмаған жағдайда – «Б» 

корпусының қызметшісі жұмыс істейтін мәслихат аппара-
тында лауазымдарды атқаратын тұлғаларды (олар болған 
жағдайда) бағалау болып табылады.

30. Осы Әдістеменің 29-тармағының 2), 3) тармақшаларында 
көрсетілген адамдардың тізімін (үштен аспайтын) «Б» кор-
пусы қызметшісінің лауазымдық міндеттері және қызметтік 
өзара әрекеттестігіне қарай персоналды  басқару бойынша 
бас маман бағалау жүргізілгенге бір айдан кешіктірмей 
анықтайды.

31. Осы Әдістеменің 29-тармағында көрсетілген тұлғалар 
осы Әдістеменің 4-қосымшасына сәйкес нысанда айналма-
лы бағалау парағын толтырады.

32. Толтырылған бағалау парақтары оларды алған күннен 
екі жұмыс күні ішінде персоналды басқару бойынша бас 
маманға жіберіледі.

33. Персоналды басқару бойынша бас маман  айналмалы 
бағалаудың орта бағасын есептейді.

34. Айналмалы бағалау жасырын түрде жүргізіледі.
7. Қорытынды баға
35. Қызметшінің тікелей басшысы «Б» корпусы қызметшісінің 

тоқсандық қорытынды бағасын мынадай формула бойынша 
есептейді:
Σ.m= 100+а-в,
Σ.m – тоқсандық баға;
a – көтермелеу баллдары;
в – айыппұл баллдары.
36. Тоқсандық қорытынды баға мынадай шәкіл бойынша 

қойылады: 
80 баллдан төмен - «қанағаттанарлықсыз»
80-нен 105 баллға дейін – «қанағаттанарлық»
106-дан 130 баллға дейін (қоса алғанда) – «тиімді»
130 баллдан астам – «өте жақсы»
37. Персоналды басқару бойынша бас маман «Б» корпусы 

қызметшісінің жылдық қорытынды бағасын мына формула 
бойынша Бағалау жөніндегі комиссия отырысына дейін бес 
жұмыс күнінен кешіктірмей есептейді:

Σ.жыл = 0,3* Σ.m + 0,6* Σ. ИП + 0,1* Σ.к,
Σ.жыл– жылдық баға;
Σ.m – есептік тоқсандардың орта бағасы (орта 

арифметикалық мән).
Бұл ретте тоқсандық бағалардың алынған орта 

арифметикалық мәні осы Әдістеменің 37 тармағында 
көрсетілген шәкілді есепке ала отырып, бес баллдық бағалар 
жүйесіне келтіріледі, атап айтқанда:

«қанағаттанарлықсыз» мәнге (80 баллдан төмен) – 2 
балл,

«қанағаттанарлық» мәнге (80-нен 105 баллға дейін) – 3 
балл,

«тиімді» мәнге (106-дан 130 баллға (қоса алғанда) дейін) 
– 4 балл,

«өте жақсы» мәнге (130 баллдан астам) – 5 балл;
Σ.ИП – жеке жұмыс жоспарын орындау бағасы (орта 

арифметикалық мән);
Σ.к – айналмалы бағалау (орта арифметикалық мән).
38. Жылдың қорытынды бағасы мынадай шәкіл бойынша 

қойылады:
3 баллдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»;
3 баллдан бастап 4 баллға дейін – «қанағаттанарлық;
4 баллдан бастап 5 балға дейін – «тиімді»;
5 балл – «өте жақсы».
8. Комиссияның бағалау нәтижелерін қарауы
39. Персоналды басқару бойынша бас маман Комиссия 

төрағасымен келісілген кестеге сәйкес бағалау нәтижелерін 
қарау бойынша Комиссияның отырысын өткізуді қамтамасыз 
етеді.
Персоналды басқару бойынша бас маман Комиссияның 

отырысына мынадай құжаттарды:
1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) толтырылған айналмалы бағалау парағын (жылдық 

бағалау үшін);
3) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық нұсқаулығын;
4) осы Әдістемеге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

Комиссия отырысы хаттамасының жобасын тапсырады.
40. Комиссия бағалау нәтижелерін қарастырады және 

мына шешімдердің бірін шығарады:
1) бағалау нәтижелерін бекітеді;
2) бағалау нәтижелерін қайта қарайды.
Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған 

жағдайда Комиссия хаттамада тиісті түсіндірмемен келесі 
жағдайларда бағаны түзетеді:

1) егер «Б» корпусы қызметшісінің қызмет тиімділігі бағалау 
нәтижесінен көп болса. Бұл ретте «Б» корпусы қызметшісінің 
қызмет нәтижесіне құжаттамалық растау беріледі;

2) «Б» корпусы қызметшісін бағалау нәтижесін санауда пер-
соналды басқару бойынша бас маман менмқате жіберілсе

41. Персоналды басқару бойынша бас маманы бағалау 
нәтижелерімен ол аяқталған соң екі жұмыс күні ішінде «Б» 
корпусының қызметшісін таныстырады.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау нәтижелерімен таны-
стыру жазбаша немесе электронды нысанда жүргізіледі.

«Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау 
нәтижелерін оның қызметтік тізіміне енгізуге кедергі бола 
алмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару бойынша 
бас маман танысудан бас тарту туралы еркін нұсқада акт 
жасайды.

42. Осы Әдістеменің 39-тармағында көрсетілген құжаттар, 
сондай-ақ комиссия отырысының қол қойылған хаттамасы 
мәслихат аппаратында.

9. Бағалау нәтижелеріне шағымдану
43. Комиссия шешіміне «Б» корпусы қызметшісінің 

мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға немесе 
оның аумақтық департаментіне шағымдануы шешім шыққан 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

44. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті ор-
ган немесе оның аумақтық департаменті «Б» корпусы 
қызметшісінен шағым түскен күнінен бастап он жұмыс күні 
ішінде шағымды қарайды және бұзушылықтар анықталған 
жағдайда, «Айыртау ауданы мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесіне Комиссия шешімінің күшін жою 
туралы ұсыныс жасайды.

45. Қабылданған шешім туралы ақпаратты «Айыртау ауда-
ны мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі екі апта 
ішінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға 
немесе оның аумақтық департаментіне береді.

46. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижелеріне сотта 
шағымдануға құқығы бар

10. Бағалау нәтижелері бойынша шешім қабылдау
47. Бағалау нәтижелері бонус төлеу және оқыту бойынша 

шешім қабылдауға негіз болып табылады.
48. Бонустар «өте жақсы» және «тиімді» бағалау нәтижелері 

бар «Б» корпусы қызметшілеріне төленеді.
49. «Б» корпусының қызметшісін оқыту (біліктілігін арттыру) 

жылдық бағалаудың қорытындылары бойынша «Б» корпусы 
қызметшісінің қанағаттанарлықсыз болып танылған қызмет 
бағыты бойынша жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісі Комиссия оның қызметін 
жылдық бағалаудың нәтижелерін бекіткеннен кейін үш ай 
ішінде біліктілікті жоғарылату курстарына жіберіледі.

50. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған «Б» корпусының 
қызметшісі мемлекеттік әкімшілік лауазымға алғаш рет 
қабылданған тұлғаларға тәлемгер ретінде бекітілмейді.

51. «Б» корпусы қызметшісінің қатарынан екі жыл 
қорытындысы бойынша «қанағаттанарлықсыз» мәндегі 
бағалау нәтижесі оны лауазымында төмендетуге негіз 
болып табылады. Кез-келген төмен тұрған бос лауазым 
болмаған жағдайда, «Б» корпусының қызметшісі заңнамамен 
белгіленген тәртіпте жұмыстан шығарылады.

52. «Б» корпусының қызметшілерін бағалаудың нәтижелері 
олардың қызметтік тізімдеріне енгізіледі.

«Айыртау ауданы мәслихатының аппараты»
 мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 

                                                                 қызметін бағалау әдістемесіне 1-қосымша          
 Нысан

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс
жоспары  жыл (жеке жоспар құрастырылатын кезең)
Қызметшінің Т.А.Ә. (болған жағдайда):______________________
Қызметшінің лауазымы: _____________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
 ___________________________________________________________

№ р/с Шаралардың аталуы* Іс-шараның нәтижесі

1
2
3
4
5
Ескертпе:
 - шаралар мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттарына (мақсаттарына), олар болмаған жағдайда қызметшінің 
функционалдық міндеттеріне сәйкестігін есепке ала отыра анықталады.
 Іс-шаралардың саны мен күрделілігі мемлекеттік органға сәйкес келуі тиіс

Қызметші                                                                          Тікелей басшы
Т.А.Ә. (болған жағдайда)_______                                   Т.А.Ә. (болған жағдайда)______________
күні _______________________                                     күні ____________________________
қолы ____________________                         қолы ________________________



Айыртау таѕы6 22 наурыз 2016 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

«Айыртау ауданы мәслихатының аппараты»
                                                 мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы 

                                                    мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалау әдістемесіне  2-қосымша          

 
Нысан

Бағалау парағы
_____________________тоқсан_____жыл
                      (бағаланатын кезең)

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә. (болған жағдайда): ___________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
 ________________________________________________________________

Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы:
№ 
р/с

Қызметшінің өзін-өзі бағалауы Тікелей басшының бағалауы Ескерту 

Көтермеленетін 
көрсеткіштер мен 
қызмет түрлері туралы 
мәліметтер 

Орындау тәртібін 
бұзу туралы 
мәліметтер 

Еңбек тәртібін 
бұзу туралы 
мәліметтер 

Көтермелен-етін 
көрсеткіштер мен 
қызмет түрлері 
туралы 
мәліметтер 

Орындау 
тәртібін 
бұзу туралы 
мәліметтер

Еңбек тәртібін 
бұзу туралы 
мәліметтер 

1.
2.
3.
4.
5.
Өзін-өзі бағалау нәтижесі:                      Бағалау нәтижесі: 
Қызметші                                                      Тікелей басшы
Т.А.Ә. (болған жағдайда)_______              Т.А.Ә. (болған жағдайда)________
 күні __________________________          күні _________________________
 қолы __________________________        қолы ________________________

Жалғасы. Басы 5-бетте.

«Айыртау ауданы мәслихатының аппараты»
                                                 мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы 

                                                    мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 
қызметін бағалау әдістемесіне  3-қосымша          

 
Нысан

Бағалау парағы
____________________ жыл
(бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә. (болған жағдайда): ___________________
 Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ___________________________________
 Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
 ____________________________________________________________________
Жеке жоспарды орындау бағасы:
№ р/с Аталуы Маңызы Қызметшінің өзін-өзі 

бағалау нәтижелері
Басшының бағалау 

нәтижелері
Ескерту

1. Іс-шара 2-ден 5 ке дейін 
2. Іс-шара 2-ден 5 ке дейін 
3. Іс-шара 2-ден 5 ке дейін 
4. Іс-шара 2-ден 5 ке дейін 
5. Іс-шара 2-ден 5 ке дейін 
Қызметші                                                                             Тікелей басшы
Т.А.Ә. (болған жағдай  ___________                                Т.А.Ә. (болған жағдайда)  _____________

күні _______________________                                        күні ____________________________

қолы ________________________                                   қолы _______________________ 

«Айыртау ауданы мәслихатының аппараты»
                                                 мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы 

                                                    мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 
қызметін бағалау әдістемесіне  4-қосымша          

 
Нысан

Айналмалы бағалау нәтижелері
_______________________жыл
(бағаланатын жыл)

 Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә. (болған жағдайда): ___________________
 Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ________________________________
 Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
 ________________________________________________________________
№ р/с  

Құзіреттін аталуы
Маңызы

Баға (балл)

Тікелей басшы
1. Бастамашылығы 2-ден 5 ке дейін
2. Әрекеттестікке икемділігі 2-ден 5 ке дейін
3. Қызметтік этиканы сақтау 2-ден 5 ке дейін

БАРЛЫҒЫ:
Бағынышты адам

1. Жұмысты жоспарлай білу 2-ден 5 ке дейін
2. Жұмысқа негіздей білу  2-ден 5 ке дейін
3. Қызметтік этиканы сақтау 2-ден 5 ке дейін

БАРЛЫҒЫ:
Әріптесі

1. Топта жұмыс істей білу 2-ден 5 ке дейін
2. Қызметтік этиканы сақтау 2-ден 5 ке дейін

БАРЛЫҒЫ:

«Айыртау ауданы мәслихатының аппараты»
                                                 мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы 

                                                    мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалау әдістемесіне  5-қосымша          

 Нысан

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
 ______________________________________________________
                       (мемлекеттік органның атауы)
 ______________________________________________________
(бағалау түрі: тоқсандық /жылдық және бағаланатын кезең (тоқсан және (немесе) жыл)

Бағалау нәтижелері
№

 р/с
Қызметшілердің Т.А.Ә. (болған 

жағдайда)
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет Комиссияның ұсыныстары

1.
2.
3.
4.
5.

Комиссия қорытындысы:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
    
  Тексерген:
  Комиссия хатшысы: _______________________ Күні: _____________
                         (Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы)
  Комиссия төрағасы: _____________________     Күні: ____________
                         (Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы)
  Комиссия мүшесі: _________________________ Күні: _____________
                        (Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы)

Туляремия — бұл қызба құбылысын сипат-
тайтын табиғи-ошақтағы қауіпті инфекциялық 
ауру, лимфатүйін және басқа органдардың 
зақымдануы инфекцияны зарарлануына байла-
нысты, (көз, өкпе, тері, асқазан-ішек трактысы 
және басқалары).
Қазақстанда алғашқы туляремия қоздырғышы 

ауру адамдардан 1970 жылы Үш-Төбеде от 
алу уақытында бөлінген болатын. Қазақстан 
аумағында әртүрлі генездегі бірнеше ірі от алуы 
тіркелді: ластанған суды пайдалану кезінде 
Талдықорған облысының Гвардейский ауданын-
да және Павлодар облысында,  трансмиссивті 

от алу Қарағанды, Солтүстік Қазақстан облыстарында. Туляремия Алматы 
облысының барлық аумақтарында кездеседі. 
Соңғы жылдары сырқаттың кездейсоқ сипаттары байқалады. 1991 және 

2011 жылдар кезеңінде адамдар арасында туляремия ауруының 90 жағдайы 
тіркелді. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 2006 жылы туляремияның 2 
жағдайы тіркелді. Айыртау ауданының аумағы туляремия бойынша табиғи 
ошақты аймаққа жатады. 5 селолық округтан 10 елді мекен орналасқан. 
Туляремия бактериямен шақырылады, қоршаған ортада ұзақ уақыт өмір 

сүруі мүмкін: суда +13, +15° бойынша 3 айға дейін сақталады; астықта, са-
банда 0° температурадан төмен, 6 айдан кем емес, су егеуқұйрықтарының 
терісінде бір айға дейін  +20-25 ° бойынша.
Инфекция көздері: су егеуқұйрығы, ондатра, қояндар, дала тышқандарының 

барлық түрлері және тышқандар.        
Туляремия инфекциясын тарататын және сақтайтын кенелер үлкен роль 

атқарады. Кеміргіштер нәжіспен қоздырғышты бөледі және ашық су айдыны 
және құдықтар, тағам өнімі, астық, шөп, сабан, жемді ластайды.
Адам организміне туляремия қоздырғышы бұзылған тері және сілемейлі 

көздің қабықшасы, ас қорыту және демалу трактысы арқылы кіреді.
Адамдардың жұқтыру жолдары:
 шөп, сабан, жем, көкөніс, үй-жайды жинау жұмысы бойынша зарарланған 

шаңды жұту бойынша, туляремиямен ауырған кеміргіштер және т.б.  
 сулы - кездейсоқ су айдынынан суды ішу үшін пайдалану бойынша; 

залалданған су айдынында шомылу және одан жуунудан.  
 контактылы — тері және сілемейлі қабықшалар арқылы, ауру кеміргіштерді 

аулау бойынша, олардан терілерін алу, ауру қояндардың денесін бөлу, көздің 
сілемейлісіне кір қолдармен инфекцияны кіргізу, зарарланған сабан кіргенде 
және т.б.
тағамдық — зарарланған тағам өнімін пайдалану бойынша, тексерілмеген 

қоян еті және т.б. 
 трансмиссивті— аңшылық уақытында,  су айдынының жанындағы 

зарарланған кене, шыбын шағу арқылы және басқалары.  
Аурудың негізгі белгілері:
Жұқтырған кезден бірінші белгілері пайда болғанға дейін  3 - 7 күн өтеді не-

месе 2 - 3 аптаға дейін. Ауру температураның 38 - 40° дейін жоғарылауымен 
қауіпті басталады, қалшылдау, қатты бас ауруы, әлсіздік, бұлшық еттің 
ауырсынуы.(әсіресе бел және икроножды бұлшық ет). 2-3 күні организмге 
микроб кірген жердің маңайында лимфатүйін көбейеді (мойын, құлақ, қолтық 
ойығы, шапта немесе басқа жерлерде). Ангина, көз ауруы байқалады, қысқы 
кезеңде ұзаққа созылған пневмония.
Ауру 2 - 3 аптаға дейін созылады (кейде көбірек), сирек жағдайда 

қайталанады.    
Туляремиямен ауырған осы ауруға бүкіл өмірінде қабылдамаушылықты 

сақтайды. Профилактика: ең тиімді шара – бұл туляремияға қарсы алдын 
алу екпелерін жүргізу.  
Ауырсынбайтын екпе, денсаулық мекемесінде иық облысында сызат 

әдісімен жүргізеді, аурудан 5 жылға дейін қорғайды. 
Туляремияға қарсы екпе тұрғындарға жүргізіледі, табиғи ошақ аймақтарында 

тұратын немесе тәуекел топ тұлғаларына, кәсіби тәуекел жұқтыруға байла-
нысты (аңшылар, балықшылар, бақташылар, егіншілер, астық және көкөніс 
сақтау жұмысшылары, элеваторлар, еткомбинаттары, ауылшаруашылық 
өнімін және малшаруашылығы шикізатын өңдеу бойынша кәсіпорын және 
құс шаруашылығының фермасы, жеммен, астықпен және басқаларымен 
жұмыс істейтіндер).  
Екпеден басқа келесі іс-шаралар жүргізілуі тиіс: 
құдықтарды, бұлақтарды, тағам өнімдерін кеміргіштерден қорғау; 
кездейсоқ су көздерінен шикі суды ішу үшін пайдалануды жою; 
кеміргіштермен күрес кәсіпорындарда, тұрғын үй-жайларда және 

шаруашылық құрылымдарда, бау-бақша учаскелерінде (қақпандарды пай-
далану, кеміргіштер үшін қол жетпейтін тұрғын, қойма, өндірістік үй-жайлар, 
гараждар және басқа құрылымдар); 
елді мекендерде және ғимараттардың маңындағы басқан арам шөптерді 

жою; 
дербес үйінділерді жою  
реппеленттерді пайдалану (шыбын, сона, кенелердің шққанынан қорғау 

құралдары) балықты аулаған уақытта, табиғатта демалғанда, әсіресе 
өзендердің жайылма алқаптарында. 
Орманға барған кезде, жидек, саңырауқұлақ жинағанда жабысқан кене-

лерден өзін өзі және өзара тексеруді жүргізу қажет (тек баспау қажет). Ауру 
белгілері пайда болған жағдайда дәрігерге хабарлау қажет. Өздеріңді және 
өздеріңнің жақындарыңды сақтаңдар!  

Ұ.ҚОЖАТАЕВА,
Айыртау ауданының 

ТҚҚБ жетекші маманы.

Маман кеңесі
Туляремия

Жыл сайын Республикада орташа есеппен 
500-ден аса өрт жағдайы балалардың отпен 
ойнауы себебінен туындайды!
Айыртау ауданының ТЖ бөлімі 

ақпараттандырады:
Балалардың отпен ойнау себебінен туындай-

тын өртті болдырмау үшін не істеу керек:
- балаларға өрт қауіпсіздігі жөнінде әңгімелеп 

беріңіз;
- өрт қауіпсіздігі қағидаларын қадағалауға 

қатысты барлық жағдайларда үлгі тұтар 
болыңыз;

- балалардың қолы жететін жерлерде сіріңкелер мен оттықтарды 
қалдырмаңыз;

- пешті, газ плитасын жағуды, тұрмыстық электр қондырғыларын, өз 
бетінше қосуды балаларға тапсырмаңыз;

- балалардың алау жақпауын қадағалаңыз;
- балаларды үлкендердің қарауынсыз қалдырмаңыз;
- балалардың бос уақытын қызықты өткізуін ұйымдастырыңыз.
Өрт болған жағдайда балаларды дұрыс әрекет етуге баулыңыз:
- өрттің шығуын немесе жану белгілерін байқаған кезде жас бала дереу 

ересектерге немесе «101»; «112» телефон нөмірлері арқылы өртке қарсы 
қызметке хабарлауы және бөлмеден шығып кетуі керек.  

Айыртау ауданының ТЖ бөлімі.

ТЖ бөлімі ескертеді:
БАЛАЛАРДЫҢ ОТПЕН ОЙНАУЫ



Айыртау таѕы 722 наурыз 2016 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Сыбайлас жемқорлықпен күрес - бүгінгі күнгі әлемдік деңгейдегі күрделі 

мәселенің бірі.Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын аталған мәселе 
саяси даму тұрғысынан бір – біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің 
қай – қайсысын да қатты алаңдататыны анық. Осы орайда көптеген мемле-
кет сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, онымен күрес жолдарын барынша 
күшейтіп, заңдарын күшейтуде. Осы қатарда Қазақстан да аз жұмыс атқарып 
жатқан жоқ. Мәселен, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 
29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының  2015 жылғы 18 қарашадағы № 
410-V Заңы қабылданды. Бұл заңнамалық актілердің мақсаты – азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен 
туындайтын қауіп – қатерден Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың 
алдын алу, олардың зардаптарын жою және кінәлілерді жауапқа тарту арқылы 
мемлекеттік органдардың, мемлекеттік міндеттерді атқаратын лауазымды 
және басқа да адамдардың, сондай – ақ оларға теңестірілген адамдардың 
тиімді қызметін қамтамасыз етуге бағытталған және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрестің негізгі принциптерін айқындап, сыбайлас жемқорлыққа байла-
нысты құқық бұзушылықтың түрлерін, сондай ақ жауаптылықтың пайда болу 
жағдайларын белгілеу, мемлекеттік қызметшілердің моральдық-адамгершілік 
бейнесіне және іскерлік сапаларына қойылатын талаптарды арттыру. Жоғарыда 
аталған заңдарды сақтау мақсатында Айыртау аудандық сотында қаңтар ай-
ында судьялар мен сот қызметкерлердің қатысуымен  семинар өткізілді.  

Самал АЛДАҢҒАРОВА,
Айыртау аудандық сотының 

бас маманы.      

Жамқорлыққа жол жоқ!
Сыбайлас жемқорлыпен 

күрес толастамайды

Отан қорғаушы деп мақтанышпен, лайықты, патриоттық 
сезіммен айтуға болады. Отанды қорғау үшін бәріге дайын тұру 

қажет. Бәріне дайын тұру үшін – өз еліңді шынайы жақсы көру 
керек.
Отаның кішкентай ма, үлкен бе, ол әрқашанда сенің Отаның болып 

қалады. Ана сүтімен біз оның тынысын – туып-өскен өз жеріміздің тынысын 
сіңдіреміз.
Соғыстың не екенін ешқашанда білмей өтеміз деген сенімдемін. Біз От-

анды бейбіт уақытта қорғайық. Өз Отанымызға өз үйімізге қараған сияқты 
қарайық. Өзінің салт-дәстүрін, тарихын сыйлаған ел ғана мықты болады. 
Елімізде саналы адамдар көп болса, соғұрлым болашақ буын, оның ішінде 
сен де бақытты боласын.
Жақында республиканың облыстық орталықтарында, сондай-ақ Астана 

мен Алматы қалаларында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет 
қызметінің өкілдері жұмысты бастайды. Олар мерзімді әскери қызметке 
әскерге шақырылатындарды іріктейтін болады.
Мемлекеттік күзет қызметінің әскери бөлімшелеріне іріктеу басымды, мұқият 

және қатаң болып табылады. Үміткерлермен Қорғаныс істер жөнніндегі депар-
таменттерге  баратын офицерлер әңгімелеседі. Олардың барлық деректері: 
оқу және жұмыс орнынан мінездемесі, әскерге шақырылатынның қарым-
қатынаста болған ортасы, қызығушылығы мен бейімділігі, бойы 180 см кем 
болмауы тиіс, медициналық деректері айқындалады.
Кімде Отанға деген адалдық және шынайы берілгендік, батылдық, экс-

тремальды жағдайда өз бетімен шешім қабылдай алатындарға, тәртіптілік 
пен қырағылық айқын байқалатындарға басымдылық беріледі. Бұл жерде 
моральдық жағынан орнықты, шыдамды, әскери қызметке психологиялық 
жағынан дайындалған бозбалалар әскери қызмет атқарады.
Әскерге шақыру комиссиясына маңызды тапсырманы орындау жүктелген.   

Болашақ жауынгер Қазақстан азаматы болуы, республиканың аумағында 
тұрып жатқанына 5 жылдан кем болмауы тиіс.
Әскери қызмет үшін іріктелген әскерге шақырылатындар жеке арнаулы тек-

серуден өтеді. Үміткердің моральдық-іскерлік қасиеттеріне, әскерге шақыруға 
дейінгі оның өмірінің әлеуметтік-тұрмыстық факторларына ерекше назар 
аударылады.
Осындай қатаң талаптар ҚР Мемлекеттік күзет қызметі әскери қызметшілерінің 

атқаратын міндеттерінің маңыздылығына байланысты.
«Айбын» мен «Батыр» Президенттік полктерінің әскери қызметшілерін 

протоколдық іс-шаралар, мәртебелі қонақтарды күтіп алу салтанатты  
рәсімдерін өткізу және олардың жеке басының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
кезінде көрсететін жоғары кәсіпқойлық, шеберлік ерекшелендіреді.
Олардың мінсіз қызметіне біздің елімізге келген уақытта шетел мемлекеттерінің 

басшылары мен басқа да мәртебелі адамдар жоғары баға береді.
Жылына екі рет Мемлекеттік күзет қызметі өзінің қатарын Қазақстан 

Республикасының бозбалаларымен толықтырады.
Әскерге шақырылған сарбаздар жас жауынгер курсынан өтеді. Оқыту 

бағдарламасына әскери дайындықтың негізгі пәндері кіреді және әскери 
қызметшіні жан-жақты дайындауға бағытталған. Әскери ант қбылдағаннан 
кейін мерзімді қызметтің әскери қызметшілері әскери бөлімдер бойынша 
бөлінеді.
Әскери қызмет өткеру кезеңінде әскери қызметшілер төзімділікке тексе-

руден өтеді, өйткені күзетілетін адамдар қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен 
біздің мемлекетіміздің стратегиялық объектілерін күзету жөніндегі атқаратын 
міндеттер ерекше жауапкершілікті талап етеді.
Мерзімді қызмет өткергеннен кейін запасқа босатылатын әскери 

қызметшілердің көпшілігі келісімшарт бойынша әскери қызмет атқаруға ниет 
білдіретіні қуантады.
Келісімшарт бойынша әскери қызметке қалатын әскери қызметшілерге 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметінде қызмет бабында 
өсу мүмкіндігі, сондай-ақ толық әлеуметтік пакет: тұрғын үй, тегін медициналық 
қызметтер, жоғары оқу орындарында оқуға 50% жеңілдік және т.б. беріледі.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі қызметтік-жауынгерлік 

іс-әрекеттің тиімділігін одан әрі арттыруды, жоғары білікті кәсіпқойлармен 
жасақтауды және кадр саясатының ашықтылық принципін жетілдіруді өзінің 
мақсаты етіп қояды. Осы мемлекеттік органға Қазақстан Республикасының 
Президенті ерекше міндеттерді орындауды тапсырды.
Іріктеп алынған жастар Алматы қаласында іріктеудің тағы да бір кезеңінен 

өтеді. Оларды алдарында жас жауынгер курсы, кейін Әскери ант қабылдау 
дәстүрі күтіп тұрады, ол жастардың өміріндегі жаңа кезеңнің басталуы болып 
табылады.
Бұл жерде оларға кәсіби спортпен айналысуға, өздерінің білімі мен 

қабілеттіліктерін дамытуға мүмкіндік беріледі.
Бөлімдерде спорт пен өнер саласының әртүрінен секциялар мен үйірмелер 

жұмыс істейді. Жауынгерлер театрлар мен мұражайларға барады, әдебиет-
музыкалық кештерге және басқа да мәдени іс-шараларға қатысады.
Мемлекеттік күзет қызметінің бөлімдеріндегі әскери қызметтің бір жылы 

жастардың өміріндегі маңызды кезең, осы уақытта олар білімдерін, 
тәжірибелері мен батылдықтарын дамытады, ең бастысы Отан алдындағы 
конституциялық борышын элиталық бөлімшенің қатарында атқарады.
Сіздердің әрқайсыларыңызға, құрметті әскерге шақырылатындар,  Отанды 

қорғауға мүмкіндік болып тұр.  1971  жылы  түсірілген «Офицерлер» деген кино-
фильмде айтылатын «Отан қорғаушы деген мамандық бар» деген қанатты сөз 
қандай да болмасын мемлекеттің – Отан өмірі мен тағдырына алаңдаушылық 
білдіретін әскери қызметшінің өмірін сипаттайды.

ҚР МКҚ ОҚҚ Жедел басқармасы.

Қазақстан Республикасына қызмет етемін!
Отан қорғаушы деген 

мамандық бар

ДҮЙСЕНБІ, 28 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.kz» 
11:05 «Дара жол» 12:30 «Ақсауыт» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«БҮГІНГІ КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ» 18:05 
«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 
«СЕРПІЛІС» 21:05 «АЛТЫН ҰЯ» Т/х 22:00 
«КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «...Үй болу қиын» 0:00 
KAZNEWS 0:45 «SPORT.KZ» 1:05 «Серпіліс» 
1:50 «Менің Қазақстаным!» 2:20 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 07:55 «Горо-

скоп» 08:00 «Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 
09:00 «Жаңа күн» 10:00 «Жеті күн» 11:00 
«Экономкласс» 11:10 «Магия кухни» 11:45 
М/с «Фархат» 12:30 «Әр үйдің сыры басқа» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные 
мелодрамы» 14:05 «Подари детям жизнь» 
14:10 Т/с «Катина любовь» 15:00 Новости 
15:15 «Бармысың, бауырым?» 16:00 Кешкі 
жаңалықтар 16:15 «Өмір сабақтары» 17:00 
Новости 17:15 Т/с «След» 17:55 «Орталық 
Хабар» 19:00 «ТВ Бинго» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Ар-
найы хабар» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги 
дня 21:30 Т/с «Осколки» 22:30 Т/с «След» 
23:15 «Бетпе-бет» 23:45 «Негізінде...» 23:50 
Қорытынды жаңалықтар 00:20 «Гороскоп» 
00:25 «Сотқа жеткізбей» 00:55 «Гороскоп» 
01:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЖДИ МЕНЯ» 11:55 
«П@УТINA» 12:15 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:05 
«ӘН ДАРИЯ» 14:05 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 14:15 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 15:15 «ПРАВДА» 
15:20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА 2» 16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-
БАР» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 
0:30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.50, 17.30, 19.35 
Вести-Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
15.10 Вести. Дежурная часть 15.25 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 18.15 «Прямой 
эфир» 21.00 Т/с «Ленинград 46» 23.00 
«Честный детектив» 00.00 Х/ф «Weekend 
Уик-энд» 02.05 Т/с «Срочно в номер!-2» 03.05 
«Извините, мы не знали, что он невидимый» 
04.05 «Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 29 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Алтын 
ұя» Т/х 10:50 «Қазына» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «...Үй болу қиын» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім сізге аманат» 
Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА» 18:15 «Табыс сыры» Арнайы жоба 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 
«АЛТЫН ҰЯ» Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «...Үй болу қиын» 0:00 KAZNEWS 
0:50 «Қазына» Т/х 1:35 «Қылмыс пен жаза» 
1:55 «Ақсауыт» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 07:50 «Гороскоп» 

08:00 «Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 09:00 
«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т/с «Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Магия 
кухни» 11:45 М/ф «Белка и Стрелка: озорная 
семейка» 11:55 «Әр үйдің сыры басқа» 12:25 
Т/х «Махаббатым жүрегімде» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные мелодра-
мы» 14:05 «Подари детям жизнь» 14:10 Т/с 
«Катина любовь» 15:00 Новости 15:10 Т/х 
«Ғашық жүрек» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т/с «След» 
18:00 «Линия судьбы» 18:30 Т/х «Алдар көсе» 
19:05 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бюро расследований» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 
22:30 Т/с «След» 23:15 «Бетпе-бет» 23:45 
«Арнайы хабар» 00:15 «Гороскоп» 00:20 
«Негізінде...» 00:25 Қорытынды жаңалықтар 
00:55 «Гороскоп» 01:00 «Сотқа жеткізбей» 
01:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» Т/с 11:55 «П@УТINA» 12:15 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:05 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 14:05 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 14:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
15:15 «ПРАВДА» 15:20 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 
«П@УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:30 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.50, 17.30, 19.35 
Вести-Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
15.10 Вести. Дежурная часть 15.25 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 18.15 «Прямой 
эфир» 21.00 Т/с «Ленинград 46» 22.55 Ве-
сти.doc. «Миропорядок» 00.45 «Бабий бунт. 
Да здравствует феминизм!». «Приключения 
тела. Испытание болью» 02.20 Т/с «Срочно 
в номер!-2» 03.15 «Барнео. Курорт для на-
стоящих мужчин» 04.15 «Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 30 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Алтын 
ұя» Т/х 10:50 «Қазына» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «...Үй болу қиын» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім сізге аманат» 
Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 «Бүгінгі күннің 
батырлары» Арнайы жоба 18:05 «Келбет» 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 

«АЛТЫН ҰЯ» Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «...Үй болу қиын» 0:00 KAZNEWS 0:50 
«Қазына» Т/х 1:35 «Келбет» 2:05 «Табыс 
сыры» Арнайы жоба 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 07:50 «Гороскоп» 

08:00 «Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 09:00 
«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т/с «Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Магия 
кухни» 11:45 «Әр үйдің сыры басқа» 12:15 
Т/х «Махаббатым жүрегімде» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные мелодрамы» 
14:05 «Подари детям жизнь» 14:10 Т/с «Катина 
любовь» 15:00 Новости 15:10 Т/х «Ғашық 
жүрек» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің 
үй» 17:00 Новости 17:15 Т/с «След» 18:00 
«Сильные духом» 18:30 Т/х «Алдар көсе» 
19:05 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бетпе-бет» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги 
дня 21:30 Т/с «Осколки» 22:30 Т/с «След» 
23:30 «Гороскоп» 23:35 «Негізінде...» 23:40 
Қорытынды жаңалықтар 00:10 «Гороскоп» 
00:15 «Арман қанатында» 00:45 «Сотқа 
жеткізбей» 01:15 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» Т/с 11:55 «П@УТINA» 12:15 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:05 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 14:05 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 14:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
15:15 «ПРАВДА» 15:20 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 
«П@УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:30 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.50, 17.30, 19.35 
Вести-Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
15.10, 04.45 Вести. Дежурная часть 15.25 
Т/с «Место встречи изменить нельзя» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Т/с «Ленинград 46» 
22.55 «Специальный корреспондент» 00.40 
«Арифметика террора». «Как оно есть. Са-
хар» 02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 03.50 
«Комната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 31 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН  

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Алтын 
ұя» Т/х 10:50 «Қазына» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «...Үй болу қиын» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім сізге аманат» 
Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 18:15 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 
«АЯУЛЫ АРМАН» Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «...Үй болу қиын» 0:00 KAZNEWS 0:50 
«Қазына» Т/х 1:35 «Журналистік зерттеу» 1:55 
«Бүгінгі күннің батырлары» 2:05 «Жан жылуы» 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 07:55 «Гороскоп» 08:00 

«Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 09:00 «Жаңа күн» 
10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 11:45 «Әр 
үйдің сыры басқа» 12:15 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Т/с «Семейные мелодрамы» 14:05 «Подари 
детям жизнь» 14:10 Т/с «Катина любовь» 15:00 
Новости 15:10 Т/х «Ғашық жүрек» 16:00 Кешкі 
жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 
17:15 Т/с «След» 18:05 «Тағдыр жолы» 18:30 
«Сильные духом» 18:40 Т/х «Алдар көсе» 
19:10 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бетпе-бет» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги 
дня 21:30 Т/с «Осколки» 22:30 Т/с «След» 
23:20 «Гороскоп» 23:25 «Негізінде...» 23:30 
Қорытынды жаңалықтар 00:00 «Гороскоп» 
00:05 «100 бизнес-тарихы» 00:35 «Сотқа 
жеткізбей» 01:05 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» Т/с 11:55 «П@УТINA» 12:15 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:05 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 14:05 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 14:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
15:15 «ПРАВДА» 15:20 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 
«П@УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:30 «ПРАВДА» 
0:35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 2:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:10 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
2:50 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:35 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.40, 17.30, 19.35 
Вести-Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
15.00 Вести. Дежурная часть 15.15 Т/с 
«Место встречи изменить нельзя» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Т/с «Ленинград 46» 
22.55 «Поединок» 00.40 «Маршал Жуков» 
02.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 03.35 «Кор-
ней Чуковский. Запрещённые сказки» 04.35 
«Комната смеха» 

ЖҰМА, 1 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН  

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Аяулы ар-
ман» Т/х 10:50 «Қазына» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «...Үй болу қиын» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім сізге аманат» Т/х 
17:30 KAZNEWS 17:55 «ИМАН АЙНАСЫ» 
18:15 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «СӘЛЕМ, ҚАЗАҚСТАН» 22:30 
«КЕЛІН» Т/х 23:25 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 
KAZNEWS 0:45 «Қазына» Т/х 1:30 «Иман 
айнасы» 1:50 «Бүгінгі күннің батырлары» 2:00 
«Ғасырлар үні» Д/ф 2:30 «Сіз не дейсіз?» 
3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 07:55 «Гороскоп» 08:00 

«Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 09:00 «Жаңа күн» 
10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Осколки» 

11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 11:45 «Әр 
үйдің сыры басқа» 12:15 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Т/с «Семейные мелодрамы» 14:05 «Подари 
детям жизнь» 14:10 Т/с «Катина любовь» 
15:00 Новости 15:10 Т/х «Ғашық жүрек» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Өмір сабақтары» 
16:50 «Экономкласс» 17:00 Новости 17:15 Т/с 
«След» 18:05 «Тур де Хабар» 18:35 «Сильные 
духом» 18:45 Т/х «Алдар көсе» 19:15 Т/х 
«Махаббатым жүрегімде» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бетпе-бет» 21:00 Итоги дня 
21:30 Кино «Сапожник» 23:20 Т/с «Гречанка» 
01:10 Қорытынды жаңалықтар 01:40 «Сотқа 
жеткізбей» 02:10 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» Т/с 11:55 «П@УТINA» 12:15 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:05 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 14:10 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
14:20 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 14:35 «ПЕРВАЯ 
ПОМОЩЬ» 15:15 «ПРАВДА» 15:20 Кино 
«ДЕВЧАТА» 17:35 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХ-
СТАН 18:40 Лотерея «АВТОКУШ» 18:50 
«ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ» ВЫСШАЯ ЛИГА 2:00 
«П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
4:45 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50, 04.00 Вести. Дежурная часть 15.05 
Т/с «Место встречи изменить нельзя» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 «Юморина. Спецвыпуск» 
23.00 Х/ф «Тёмные воды» 03.00 «Золото» 
04.15 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

СЕНБІ, 2 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН  

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:35 «АГРОБИЗНЕС» 9:00 
«СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:05 «Дауа» 10:40 «Әзіл 
әлемі» 12:30 «Ас болсын!» 13:15 «ТАБЫС 
СЫРЫ 13:35 «Cағындырған әндер-ай!» 14:10 
«Олимп шыңы» Т/х 18:40 «Өмірдің өзі новел-
ла» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:05 МӘНЕРЛЕП 
СЫРҒАНАУ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 21:00 
«ДАРА ЖОЛ» 22:35 «ЖАЙДАРМАН» 0:05 
KAZNEWS 0:40 Кино «Әлеуметтік желі» 2:35 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:10 «Бармысың, бауы-

рым?» 08:55 «Продвопрос» 09:15 «Сиқырлы 
ас үй» 09:45 М/с «Динофроз» 10:35 М/ф «Как 
обезьянки обедали» 10:45 Кино «Мистическая 
пятерка» 12:20 Сказка «Ловкий вор» 13:25 
«Орталық Хабар» 14:40 «Жұлдызды дода» 
16:10 Т/х «Достық жәрмеңкесі или Базар на 
улице Мира» 17:00 Всемирная серия бокса 
Астана Арланс - Узбекские тигры 19:45 
«Бенефис-шоу» 21:00 «Жеті күн» 22:00 Кино 
«Заложница»-2 23:45 Т/с «Гречанка» 01:35 
Опера «Отелло» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» 8:00 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 8:35 «П@УТINA» 9:00 «СМАК» 9:40 
Кино «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 11:35 «ФАБРИ-
КА ГРЕЗ» 12:00 «ҮЛКЕН ПАТРУЛЬ» 12:25 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:20 «П@УТINA+» 14:20 
«ОТКРЫТИЕ КИТАЯ» 14:55 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ» ВЫСШАЯ ЛИГА 17:10 Т/с 
«ЗАТМЕНИЕ» 20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 
21:00 «ЗАТМЕНИЕ» 22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:10 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:50 
«ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» ЮМОРИСТИ-
ЧЕСКОЕ ШОУ 0:50 Т/с «САРАНЧА» 2:40 
«ҮЛКЕН ПАТРУЛЬ» 3:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
3:45 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» 

РОССИЯ 1 
06.15 «Сельское утро» 06.45 «Диалоги о 

животных» 07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 08.10 РОССИЯ. 
Местное время 09.15 «Правила движения» 
10.10 «Личное. Валентина Талызина» 11.20 
Х/ф «Я счастливая» 13.05, 14.30 Х/ф «Когда 
его совсем не ждёшь» 17.00 «Один в один. 
Битва сезонов» 20.00 Вести в субботу 21.00 
Х/ф «Украденное счастье» 01.05 Х/ф «По-
дари мне немного тепла» 03.05 Т/с «Марш 
Турецкого» 

ЖЕКСЕНБІ, 3 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН  

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:30 «Ғасырлар үні» Д/ф 
9:00 «АҚСАУЫТ» 9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:15 Кино «Затура» 12:45 «Өмірдің өзі 
новелла» Т/х 13:35 «Сәлем, Қазақстан!» 
15:05 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 15:35 «Олимп 
шыңы» Т/х 20:00 «АПТА.КZ» 21:00 «Мен 
ғашықпын...» 23:20 МӘНЕРЛЕП СЫРҒАНАУ 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 0:10 Кино «Біржан 
сал» 2:20 «Апта.Кz» 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:15 «Әсем әуен» 09:00 

«Жеті күн» 10:00 «Ас арқау» 10:25 «Тур де 
Хабар» 10:55 Кино «Капитан Крюк» 13:30 
М/с «Динофроз» 14:00 «Бенефис-шоу» 15:15 
«Жұлдыздар айтысады» 16:50 «Ғашық жүрек 
Коктейль для звезды» 18:30 «Қызық times» 
19:45 «Ду-думан» 21:00 «Жеті күн» 22:00 
Кино «Киллеры» 23:50 Кино «Просто друзья» 
01:40 «Гороскоп» 01:50 «Айман-Шолпан» 
музыкалық комедиясы 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» 7:50 
«СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:25 «П@УТINA» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРО-
ВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО» 10:50 Лотерея «СВОЙ 
ДОМ» ПРЯМОЙ ЭФИР 11:20 «ТАБЛЕТКА» 
12:00 «ҮЛКЕН ПАТРУЛЬ» 12:25 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 13:20 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 14:35 
Кино «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
16:05 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 17:10 
Кино «БУДУ ЖИТЬ» 21:00 «АНАЛИТИКА» 
22:00 «П@УТINA+» 23:00 «ӘН ДАРИЯ» 23:50 
«БЕЗ СТРАХОВКИ» 2:50 «П@УТINA+» 3:35 
«БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» 

РОССИЯ 1 
05.05 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

07.00 МУЛЬТ утро 07.30 «Сам себе режис-
сёр» 08.20, 03.55 «Смехопанорама» 08.50 
«Утренняя почта» 09.30 «Сто к одному» 10.20 
Вести-Москва 11.00, 14.00 Вести 11.10, 14.20 
Х/ф «Салями» 15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
17.30 «Танцы со Звёздами». Сезон - 2016 г. 
20.00 Вести недели 22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 00.00 «Дежурный 
по стране». Михаил Жванецкий 01.00 Т/с «По 
горячим следам» 03.00 «Сталин. Последнее 
дело» 04.30 «Комната смеха» 
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Жауын - шашын (тєулік ішінде)  
Атмосфералыќ ќысым мм сын. баѓ.
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
* Семіртулі тұрған төрт жастағы жылқы сатамын.
Қаратал ауылы. тел: 52-509.                                                                    (3-2).

*   *   *
* ШҰҒЫЛ!  2 бөлмелі пәтер сатамын. 
Мекенжайы: ЖДС көшесі, №1 үй,  №3 пәтер. Тел: 87710915329.

(3-1).

Тал бесіктен берілген тәрбиенің бала бойына сіңірілуі 
балабақшадан басталатыны анық. Бала – болашақ иесі. Сол 

себепті келер ұрпақ алдындағы жауапкершілік әрдайым қатал 
сын саналған. Баланы өсіру, оны азамат етіп тәрбиелеу – елдік 
мәселе.
Біз Кирилловка орта мектебіндегі «Балдырған» шағын орталығының 

тәрбиешісі Маржан Мағзұм туралы айтып өткіміз келеді.
Тәрбиеші балалардың жақын досы болуы керек. Мағзұм Маржан сондай 

адам деп санаймыз. Өз тобындағы әрбір баланың қызығушылығы мен 
қажеттілігіне ұқыптылықпен, қамқорлықпен қарайды. Баланы жан-жақты 
тәрбиелеу мен білім беруде ол шағын орталықта ұйымдастырылған оқу 
іс-әрекеттерін және көптеген тәрбие іс-шараларын өткізеді. Баалар да өз 
тәрбиешісін өте жақсы көреді.

«Балдырған» шағын орталығының ата-аналар комитеті Мағзұм 
Маржанға деген ерекше алғысымызды білдіреміз. Деніне саулық, отба-
сына амандық, еңбегіне табыс тілейміз.

Ата-аналар комитеті.

Мектеп өмірінен
Тәрбиешіге алғысТәрбиешіге алғыс

Аяулы жар, ардақты анамыз Оспанова Шолпан Бекбергенқызын 
наурыз айының отызыншы жұлдызында зейнет жасына шығуымен шын 
жүректен құттықтаймыз! 
Өмірімізде өрт шыққанда, су болатын – Ана, басымыздан күн өткенде, 

көлеңке болатын – Ана, қараңғы түнде жарық беріп, ай болатын – Ана, 
ашу атты асау тайға мінгенде, сабыр болатын – Ана, біздегі бар байлық, 
өміріміздің мəні де, сəні де сізсіз, Аяулы Анашым! Ғұмыр жасыңыз ұзақ 
болсын!
Игі тілекпен: жұбайы Сабыр, қыздары-күйеу балалары: Арайлым-

Асхат, Балғын-Нұрсұлтан,  Гүлдария, жиендері: Мəди, Айару, 
Айкөркем.

10 наурыз күні аудандық кітапхана қызметкерлері 
«Честная масленица – широкая баярыня» атты хабар-
лау сағатын өткізіп, оған біз, жетім және ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған Ай-
ыртау мектеп-интернатының тәрбиеленушілері мен 

Мереке мезеті
МАСЛЕНИЦА – ҚҰЙМАҚ МЕРЕКЕСІМАСЛЕНИЦА – ҚҰЙМАҚ МЕРЕКЕСІ

тәрбиешілері қатыстық. 
Хабарлау сағатын оқырмандарға 

қызмет  көрсету  бөлімін ің 
меңгерушісі Гүлнәр Ерғазиева мен 
кітапханашы Галина Каплиналар 
өткізді.
Масленица жүргізуілері балалар-

ды қарсы алып, қысты шығарып 
салғандарына алғыстарын білдірді. 
Дәстүр бойынша қыстың соңында 
және көктем басында күнге ұқсас 
құймақтар – барлық елдер білетін 
орыс блиндері пісіріліп, бір апта 
бойы осы мереке өткізілетіні туралы 
балаларға мәлімет берілді. Іс-шара 
барысында балалар масленица тура-
лы өлеңдер оқып, жұмбақтар шешті. 
Орыс халқының ұлттық мәдениетін, 
дәстүрлерін өркендету, сақтау және да-
мыту мәдени шараның негізгі мақсаты 
болды. Кітапхана қызметкерлері 
балаларға мерекелік көңіл күй сый-
лап, тәтті тағамдар мен құймақтан 
дәм татырды.
Кітапхана қызметкерлеріне осы 

мәдени іс-шараға шақырғандары үшін алғыс білдіреміз.
Анар ІЛИЯСОВА,

Ольга КАЛАГИНА,
Айыртау мектеп-интернатының 
«Нұр» отбасының тәрбиешілері.

Үйімізге ауылдан туысқандарымыз келе 
қалса май, қаймағын және пеште пісірген на-

нын ала келеді. Үстел басына шәй ішуге отырған 
кезде дүкеннің тоқашына емес, ауылдың нанын 
таласып жейміз. 
Ауылдың наны! Оны жей отырып ауылыма деген 

сағынышымды бір басқандай боламын. Шіркін, бір сәтке 
болсын туған ауылым Құмтөккенге оралып, жаңа піскен 
бауырсақ пен ыстық таба нанды қаймаққа батырып 
жеген кезіме қайта оралсам ғой деп ойлаймын. Уақыт 
шіркін, адамның дегеніне көнер ме?! Жазғы каникул ба-
сталысымен таңның атысы, күннің батысы далада өтетін 
қайран қамсыз бала кез. Жаз басталса, шөп шабу, отын 
дайындау, жидек теру деген науқан бірге келер шақта 
ауыл тіршілігене етене араласып кететін едік. Көшенің 
балалары жиналып алып, Ұзынқұзылдан асып, Ақ үй 
жақты аралап, Аққуатқан жақтан жидек теріп келетін едік. 
Сонда қалтамызға таба нанды бір үзіп, айраннан шалап 
істеп ала шығушы едік. Неткен тәтті кез десеңші!
Қарап отырсам қазіргі балалар таба нанның не екенін 

беледі ме екен?! Бұрынғы біз секілді ойнамайды, ал олар-
ды тамақтандыру мүлде бөлек әңгіме. Өзімнің екі жасар 
ұлым аузына нан алғысы да келмейді. Қалайтыны тек 
дүкеннің тәттісі, әке-көкелеп жүріп, ұялы телефондағы 
мультфильмді қосып арнайы бәңкелердегі шырын, езбе, 

Ауылым – алтын бесігім
ТАБА НАНТАБА НАН

кәмбиттерді бересің. 
Ал ауылда қалай еді. Аналарымыз таңертең малды 

шығарып, үлкен шараға нан илейді. Ол көтерілген кез-
де, түс ауа даладағы пешке от жағып, таба-таба нан 
пісіреді. Жып – жылы нанды бәріміз үзіп, жұлмалап 
үйге кіріп шығып жүріп жейтінбіз. Ешкім бізді күштеп 
тамақтандырмайды. Қарынымыз ашса, асап-асап 
тамақты өзіміз ішетінбіз. Сары май, айран, сүт, ірімшік, 
қоспа жеп жаз бойы қара табан болып малдың соңында 
жүрген балалар қыста тымау дегенді білмейтін. Ал қазіргі 
аналар балаларына не әпереміз деп әлек. Осының бәрі 
адамдардың ауылдан алыстап бара жатқандағсының 
белгісі. Қалада тұрып, табиғи таза тағамның қандай 
болатынын ұмыттық. 
Ал бүгінде дамыған техниканың заманында таба нан-

ды электр пешінде де пісіруге болады. Бірақ ол ауылда 
пеште піскен нанға ешқашан жетпесі анық.
Айтпақшы, ауылдан келген таба нанды менің бала-

ларым да сүйсіне жеді. Мәселе, қазіргі балалардың 
өзгешелігінде емес, өз аналарымыз секілді біздің өз 
балаларымызға бар мейірімімізді төгіп, өз қолымызбен 
ас әзірлеп, нан пісірмеуімізде!

Динара ЖӘМШИТОВА, 
журналист.

Құмтөккен ауылы.

Қауіпті ішек инфекциясы – бұл инфекциялық аурудың үлкен 
тобы.  Организмге аурудың қоздырғышы ластанған тағам, су, 

кір қолдар, ойыншықтар және басқа заттар арқылы түседі. 
Балаларда негізінде диарея ауруы – сұйық нәжіспен білінеді. Диа-

реядан организмнің сусыздануы мүмкін. Сусыздану – организмнен су 
және минералдардың көп мөлшеде кетуі. Бұл өте қауіпті, себебі, жас 
балалар өлімінің болуы мүмкін. 
Қауіпті ішек инфекциясының алдын алу үшін қиын емес ережені сақтау 

керек:
Көкөніс және жемісті сатуға рұқсат етілмеген жерлерден және қолдан 

сатып алмаңыздар;
Қолдарыңызды мұқият жуыңыздар. Дәретханаға барғаннан кейін, 

тамақты даярлау алдында, тамақты қабылдау алдында қолды сабынмен 
мұқият жуу керек;
Егер үйдің түскі және кешкі ас мәзіріне көкөністен салатты қосса, оны 

астың соңында дайындау қажет, салаттың қалдығын қалдырмау керек, 
тоңазытқышта сақтасаңыздар да. Жұмысқа тамақты алатындарға 
көкөністі табиғи түрінде алуды ұсынамыз, ал тамақтың алдында оны 
мұқият жуу керек, егер де ол жуылса да. Көкөніс және жемісті ағынды 
сумен 5 минут ішінде мұқият жуу керек. 
Алғашқы дімкәстік (температура, нәжістің өзгеруі, жүрегі айну, құсу, 

әлсіздік, тершеңдік) белгілері кезінде шұғыл түрде дәрігерге хабарласу 
қажет.  Егер балада диарея пайда болса, шұғыл дәрігердің кеңесіне жүгіну 
керек! Медициналық қызметкер келгенге дейін күндіз және түнде көп 
сұйықты беру керек. Дәрігердің кеңесінсіз дәріні, әсіресе антибиотиктерді 
қабылдамаңыз. Сау болыңыздар! Және естеріңізде сақтаңыздар - Сіздің 
денсаулығыңыз -  өзіңіздің қолыңызда! 

Ю.ДЕМИДЕНКО,
Айыртау ауданының 

ТҚҚБ жетекші маманы.                                             

Маман кеңесі
Қауіпті ішек инфекциясын Қауіпті ішек инфекциясын 

алдын алуалдын алу

2016 жылы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрлігі «2016 жылы Қазақстанда іске асырылатын үздік 

әлеуметтік жобалар» тақырыбындағы өңірлік Конкурсын (бұдан әрі - Көрме) 
өткізуді жоспарлап отыр, көрме мүмкіндіктері шектеулі адамдарға, қоғамдық 
бірлестіктерге қолдау көрсету және халықтың әлеуметтік осал топтарының өмір 
сүру сапасын жақсарту мақсатында әзірленді:
-  жетім балалар;
-  мүгедектер;

-  аз қамтамасыз етілген және көп балалы отбасылар;
-  жұмыссыз және жалғыз тұратын азаматтар;
- егде жастағы адамдар, ардагерлер және басқа санаттар. 
Көрме 2 турда өткізілетін болады:
1 тур (іріктемелік) - облыстық, 2016 жылғы сәуір және 15 тамыз айлары 

аралығында өткізілетін болады;
2 тур (ақтық) - республикалық, оған 2016 жылдың қазан айында 1 турдың 1 

жеңімпазы қатысады.
Бұл іс-шараға халықты әлеуметтік қорғау жүйесі аясында қаржыландыру көзіне 

қарамастан қызметін жүзеге асыратын қоғамдық бірлестіктер, мүгедектердің 
ұйымдары, басқа мекемелер мен ведомстволар, жеке тұлғалар және басқа 
үкіметтік емес ұйымдар қатыса алады.
Барлық мәселелер бойынша Солүстік Қазақстан облысының жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына 8 (715) 2 46-29-01 
телефоны бойынша, аудандар мен Петропавл қаласының жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімдеріне жүгіну қажет. 

Байқау 
2016 жылы «Қазақстанда іске 2016 жылы «Қазақстанда іске 

асырылатын үздік әлеуметтік жобалар» асырылатын үздік әлеуметтік жобалар» 
өңірлік конкурсын өткізу туралыөңірлік конкурсын өткізу туралы Сіздерге Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік қызмет істері министрлігі 
Солтүстік Қазақстан облысы бойын-
ша департаментінің ресми интернет-
ресурсы http://sko.kyzmet.gov.kz/ ме-
кенжайы бойынша іске қосылғандығын 
хабарлаймыз.
Аталған интернет-ресурс арқылы 

Сіздер мемлекеттік қызмет, мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасын қамтамасыз 
ету және сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу саласындағы атқарылып 
жатқан жұмыстар туралы соңғы 
жаңалықтардан хабардар болумен 
қатар, Департаменттің жоғарыда 
аталған бағыттарына қатысты 
нормативтік және анықтамалық 
ақпаратын пайдалану мүмкіндігіне ие 
боласыздар.
Интернет-ресурста аймақтық 

деңгейдегі бос лауазымдар тура-
лы мәліметтер, басшылықтың аза-
маттарды қабылдау кестесі және 
ведомствоның сенім телефоны, сондай-
ақ бізбен кері байланыс орнатудың 
жүйесі орналастырылған.

Құрметті Солтүстік Құрметті Солтүстік 
Қазақстан облысының Қазақстан облысының 

тұрғындары!тұрғындары!


