
 Аудандық қоғамдық-саяси газет

¹47
(969)

Бейсенбі, 17 қараша 2016 жыл

Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Айыртау ауданы
2015 жыл.
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Биылғы жылы нан мен дәннің, жыр мен 
әннің мекені Солтүстік Қазақстан облысының 

құрылғанына 80 жыл толып отыр. 1936 жылы 
алғашқы іргетасы қаланған облыс орталығының 
бүгінгі таңда көрікті келбеті, айрықша айбары 
бар.
Осы орайда 11 қараша күні аудандық Мәдениет 

үйінде «Туған өлке – тұнған сыр» атты салтанат-
ты іс-шара болып өтті.

Шараның басты құндылығы – Солтүстік Қазақстан 
облысының Тәуелсіз Қазақстанның дамуына, өрлеуіне 
қосқан үлесінің молдығы мен елдің әлеуетін арттырудағы 
барлық бағдарламалар мен шараларға белсене араласуы 
болды.
Аудан халқы үшін, облыс халқы үшін ерекше, атаулы 

Солтүстік Қазақстан облысының құрылғанына – 80 жыл
Туєан ґѕір – тўнєан сырТуєан ґѕір – тўнєан сыр

бұл күні айыртаулықтарды құттықтаған аудан әкімі, «Нұр 
Отан» партиясы аудандық филиалының төрағасы Ағзам 
Тастеміров  көпжылғы адал еңбегі, облыстың әлеуметтік-
экономикалық және мәдени дамуына қосқан зор үлесі үшін 
және Солтүстік Қазақстан облысының құрылғанына 80 
жыл толуына орай облыс әкімінің Құрмет грамотасымен 
Бурабай Жапаровты, Алғыс хатымен Идея Смирнованы 
және «Златогорка» ЖШС механизаторы Юрий Зубковскийді 
марапаттады.

Сондай-ақ, облыстың әлеуметтік-
экономикалық дамуына жоғары үлес қосқаны, 
қоғамдық өмерге белсене араласқаны үшін 
және Солтүстік Қазақстан облысының 80 
жылдығы мерекесіне орай аудан әкімінің 
Құрмет грамотасы ауданның жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің үйге 
әлеуметтік көмек көрсету бөлімінің меңгерушісі 
Ақлима Ахметжановаға, еңбек ардагері Сапар 
Ешмұханбетовке, Айыртау орталық аудандық 
ауруханасының фтизиатр-дәрігері Бақытжан 
Жұмабаеваға, ауданның психологиялық-
педагогикалық өңдеу кабинетінің меңгерушісі 
Айгүл Қаппасоваға, Айыртау орта мектебінің 
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Александр 
Коровинге, аудандық ішкі істер бөлімінің 
жергілікті полиция қызметінің учаскелік инспек-
торлар тобының учаскелік полиция инспекторы 
Мұратбек Рамазановқа табыс етілді.
Ал аудан басшысының Алғыс хаты Ш. 

Уәлиханов атындағы Сырымбет тарихи-
этнографиялық мұражайының экскурсово-
ды Нұргүл Құлбаеваға, еңбек ардагерлері 
Сырымбет Мұстафинге, Ольга Рыжоваға, 
Виталий Шурупченкоға және жетім және 
ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға арналған Айыртау мектеп-интернатының 
тәрбиешісі Қайратбек Сүйіндіковке берілді.
Салтанатты шараны ауданның көркемөнерпаздар 

ұжымының мерекелік концерті жалғастырды.
Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,

Суретті түсірген автор.

2016 жылдың 9 қарашасында Айыртау 
аудандық Ақан сері атындағы Мәдениет үйінде 

«Елімнің бақытын тербеткен – Тәуелсіздік» 
атты аудан көркемөнерпаздарының облыстық 
байқауы болып өтті.
Байқау Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 

арналып, «Үздік селолық мәдениет мекемесі-2016» 
байқауының шеңберінде ұйымдастырылды.

Байқаудың жоғары дәрежеде өтетіндігін ондағы 
өнерпаздардың таланттылығына, сахнадағы сенімді 
қимылдарына қарап-ақ аңғаруға болады.
Атап айтар болсақ, Зәуреш Шаяхметқызы, Алтынкен 

Көшекбаев, Әйгерім Аманова, Владимир Животовский, 
Сағындық Жанысов, Еркін және Еркебұлан Нұрбахтиндер, 
Ақан Сәдуов, Елена Савельева сынды жеке орындау-
шылар, Дәуқара және Бірлестік ауылының бірлескен 
халық домбыра ансамбльдері, Нұрғиса Құрметбек сынды 
күйшілер, ардагерлердің хор ұжымы, «Шабыт» фольклорлық 
ансамблі, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға арналған Айыртау мектеп-интернатының 
ұжымы, «Колосок» балабақшысының ұжымы, ішкі істер 
бөлімінің хоры және де «Ажар» халық би ансамблі мен 
«Әйгерім» бишілер тобы да залдағы көрермендер мен 
қазылар алқасының мүшелеріне есте қаларлықтай әсерлі 
кеш сыйлады.

Облыстық байқау
Елімніѕ баќытын тербеткен – ТəуелсіздікЕлімніѕ баќытын тербеткен – Тəуелсіздік

Ауданымыздың көркемөнерпаздарының өнерлерін 
бағалап, нәтижесін шығарушы қазылардың құрамында 
қазылар алқасы төрағасының орынбасары Солтүстік 
Қазақстан облысы әкімдігінің мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттамалар басқармасы басшысының орынбасары 
Зәуре Талапкерқызы Нұрмұқанова, Солтүстік Қазақстан об-
лысы әкімдігінің мәдениет, мұрағаттар және құжаттамалар 
басқармасының шығармашылық мұраны дамыту бөлімінің 

басшысы Тұрсынай Махметқызы Молдахметова, Солтүстік 
Қазақстан облысы әкімдігінің мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттамалар басқармасының тарихи-мәдени мұраларды 
сақтау және заң жұмысы бөлімінің басшысы Людмила Ва-
сильевна Сорокотяга, Облыстық халық шығармашылығы 
және мәдени-демалыс орталығы директорының орынба-
сары Наталья Николаевна Загравская, Облыстыз халық 
шығармашылығы және мәдени-демалыс орталығының 
қазақ халқының шығармашылығын дамыту бөлімінің 
әдіскері Азина Жұмабайқызы Темешова болды.
Ұжымның концертін жоғары бағалаған қазылар алқасы 

айыртаулық таланттарға алғысын  жаудырды. Облыстық 
байқаудың қорытындысынан жерлестеріміздің жүлделі 
орынға ие болғанын асыға күтеміз.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суретті түсірген автор.

14 қараша күні аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров Құмтөккен ауылын-

да болып, тұрғындармен қоғамдық қабылдау өткізді.
Ауыл тұрғындарының басты бас ауыртар мәселелері ауылда белең 

алған жұмыссыздық, әлеуметтік қызметкердің көмегіне деген мұқтаждық, 
ауылдың шалғайлығына орай денсаулық сақтау мекемесіне уақытылы 
үлгере алмаушылық пен дәрігерлердің кезектен тыс қабылдамауы және 
жерге қатысты дау-дамайлар сынды мәселелер екен.
Сонымен қатар, аудан әкімі Ағзам Ахметжанұлы Құмтөккен ауылының 

тумасы, кезінде тракторшы, комбайншы, малшы болған азамат, зейнеткер, 
7 бала тәрбиелеп өсірген өнегелі шаңырақ иелері Өмірзақ және Сұлушаш 
Қалықовтарға арнайы азық-түлік себетін табыстады.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Реси хабар
Әлеуметтік мәселе әлеуетін күтедіӘлеуметтік мәселе әлеуетін күтеді

Тәуелсіздігімізге қол жетікізіп, азат ел атанғанымызға 
биыл 25 жыл толмақ. Тарих үшін қас қағымдай ғана аз уақыт 

болса да, халқымның аяулы азаматы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың атқарған істері Қазақстанның қай саласында 
болсын ауқымды жетістіктерге қол жеткізгеніне қуанамын, әрі 

мақтанышпен айта аламын.
Меніңше, Тәуелсіздік дегеніміз 

– килі  сөз .  Оның  мағынасы  да 
терең. Тәуелсіздік дегенде мен, ал-
дымен, Әлихан Бөкейханов, Ахмет 
Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, 
Мағжан Жұмабаев сынды алаштың 
арыстарын еске аламын. Ал бүгінде 
Елбасымыздың орасан зор ұлылығы 
мен тектілігінің арқасында Қазақстанды 
төрткүл әлем халқы танып жатыр. 
Еліміздің өркендеп өсуі, дамуы, жаңа 

тарихымыздың жасампаз шежіресі 
халқымыздың бағына біткен Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен бай-
ланысты болмақ. Тәуелсіздікке тек қана 
ынтымақтастығы жарасқан, тату-тәтті, 
ауызбірлігі мықты ел ғана қол жеткіз 
алады. Тәуелсіздіктен қасиетті ештеңе 

жоқ. Тәуелсіздік жолында халқымыз ғасырлар бойы елім деп еңіреген талай 
ерлерінің бастарын құрбандыққа шалып, қан-кешті күрестер жүргізді.
Жиырма бес жыл ішінде көз алдымызда өткен ұмытылмас сәттерді саралап 

қарасақ, еліміздің ертеңі, болашағы үшін істелген елеулі, маңызы зор талай 
оқиғалар тарих беттерінен орын алары сөзсіз.

Тұрлыбек ӘБІЛПЕЙІСОВ,
Социалистік Еңбек Ері.

Елімнің жетістіктеріне Елімнің жетістіктеріне 
қуанамынқуанамын

№12. 26.03.2015 ж . 
«Жаңа  орталықтың 
тұсауы кесілді». 20 наурыз 
күні аудан орталығында 
Солтүстік Қазақстан облы-

сы кәсіпкерлер палатасының Айыртау 
аудандық филиалының кәсіпкерлікті 
қолдау орталығы ашылды.
№12. 26.03.2015 ж. «Мерекелік ме-

дальдар тапсырылды». Наурыз 
мерекесінде «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалының мәжіліс залын-
да аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы Ай-
ыртау аудандық филиалының төрағасы 
Ағзам Тастеміров Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің Жарлығымен 
«1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңіске 70 жыл» 
мерекелік медальдарын ауданның 
бір топ соғыс ардагерлері мен тыл 
еңбеккерлеріне табыстады.
№12. 26.03.2015 ж. «Жаңа дәмхана 

ашылды». Ауылдың дәл ортасында 
жеке кәсіпкер М.А.Егоровтың «Оазис» 
дәмханасы салтанатты түрде ашыл-
ды.
№19. 14.05.2015 ж. «Мұражай ашыл-

ды». Шүкірлік негізгі мектебінде ауыл 
тарихына арналған мұражай ашылды. 
№23. 11.06.2015 ж. «Бердібек Сапар-

баев – Ботайда». Прьмьер-Министрдің 
орынбасары Бердібек Сапарбаев 
облысқа жұмыс сапарын Айыртау 
ауданындағы Ботай қонысынан ба-
стады.
№27. 9.07.2015 ж. «Жаңа нысандар 

ашылды». Астана күні қарсаңында 
«Солнечный  Вип» демалыс аумағында 
жаңа кешенді нысан пайдалануға 
берілді.
№29. 23.07.2015 ж. «Халық 

қалаулылары – халық арасында». 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутатта-
ры – Анатолий Маковский мен Роман 
Ким ауданымызда жұмыс сапарымен 
болды.
№33. 20.08.2015 ж. «Қазақстанға 

ыстық ықыласпен». Тамыздың 12-і 
күні «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
аудандық филиалының ғимаратында 

Солтүстік Қазақстан облыстық 
Қазақстан халқы Ассамблеясы мен 
Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің 
аппараты мемлекеттік мекемесі 
жанындағы «Қоғамдық келісім» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ұйымдастыруымен Ресейде тұрып 
жатқан Омбы, Түмен және Қорған 
облыстары қазақ ұлттық-мәдени ав-
тономияларымен «Қазақстанға ыстық 
ықыласпен» атты кездесу болып өтті.
№35. 3.09.2015 ж. «Азат елдің 

ар-намысы – Ата Заң». Абдуали 
Гурбановтың құрылыс материалдарын 
шығаруға арналған цех, «Балауса» 
атты шағын орталық ашылды.
№36. 10.09.2015 ж. «Айыртаудағы 

жаңа дүкен». Айыртау ауылында 
жаңадан бой көтерген «Адель» азық-
түлік дүкенінің салтанатты ашылу 
рәсімі.
№37. 17.09.2015 ж. «Шведтер бізде 

қонақта». «Нұр Отан» партиясы Айыр-
тау аудандық филиалы ғимаратында 
ауданның атқарушы органдарының 
Қазақстан Республикасындағы 
Швецияның төтенше өкілі Христи-
ан Камиллмен, Стокгольм қаласы 
мұражайының директоры Ева-Софи 
Эрнстельмен, Стокгольм қаласы 
мұражайының қызметкері Кри-
стина Генгермен және Қазақстан 
Республикасындағы Швецияның 
төтенше өкілінің сауда-саттық және 
инвестиция жөніндегі кеңесшісі Алексей 
Зерновтармен кездесуі болып өтті.
№48.  3 .12 .2015 ж .  «Жаңа 

кітапханалар ашылды». 27 қараша 
күні Қаратал және Елецкий ауылдарын-
да ауылдық кітапханалар ашылды.
№48. 3.12.2015 ж. «Кішкентай 

ауылдағы үлкен жаңалық». 28 
қараша күні Комаровка ауылында мек-
теп жанынан хоккей алаңы ашылды.
№48. 3.12.2015 ж. «Мереке 

қарсаңында жаңа нысандар ашыл-
ды». А. Дербеневтің ет және балық 
өнімдерін цехының және ауылдағы 
дәрігерлік амбулаторияның жөндеуден 
кейін іске қосылуы болып өтті.

б
бол
Наза
болс
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«Егемен елдің ұрпағы!»  облыстық байқауы (әрі қарай Байқау) Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Департаментімен 
(әрі қарай Департамент) Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы аясында өткізіліп отыр. 

 1. Байқау мақсаты 
1.1. Байқау мемлекеттік қызметті насихаттау, жастарды патриоттық сезімге 

тәрбилеу, мемлекеттік қызметтің оң бейнесін қалыптастыру, мемлекеттік 
қызметшілердің шығармашылық белсенділігін арттыру және ынталандыру 
мақсатында өткізіліп отыр.

2. Байқау қатысушыларын ұсыну тәртібі
2.1. Байқауға Солтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік органдарының 

мемлекеттік қызметкерлерден тұратын командалары қатыса алады. Команда 
құрамы 5 адамнан тұру қажет (аудан және Петропавл қ. әкімдіктері команда-
ны тиісті аудан/қала бюджетінен қаржыладыратын мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызметшілері санынан құрайды).

2.2.  Жас аралығы шектеусіз.
2.3. Байқауға қатысу үшін командаларды облыстың барлық мемлекеттік 

органдары ұсына алады. 

3. Байқау әділқазылары
3.1. Байқау әділқазысы төрағадан және әділқазылар мүшелерінен 

тұрады.
 3.2. Әділқазылар мүшелерінің саны тақ болуы қажет.

4. Байқауды өткізу тәртібі
4.1. Байқау екі кезеңнен тұрады: іріктеу және ақтық

1-ші кезең. Іріктеу кезеңі мемлекеттік органдар ұсынған командалары ара-
сында өткізіледі (әр мемлекеттік органнан 1 команда). Командалар байқауға 
қатысу өтінімдерін Департаментке 2016 жылдың 25 қарашасы 18 сағат 30 
минутқа дейін жолдау қажет. Көрсетілген мерзімнен кеш түскен өтінімдер 
қарастырылмайды. 

Байқауға қатысу үшін өтінім:
белгіленген нысан бойынша өтінімнен;
командалардың электронды тасымалдауыштағы «Деректеме 

карточкасының» бейнематериалы. Материалдың тақырыбқа сәйкес болуы 
қажет (видео ұзақтығы 5 минуттан аспауы тиіс). 

Әділқазылар ақтық кезеңге өтетін 4 команданы анықтайды, 1 команда 
Вконтакте әлеуметтік желісімен онлайн-дауыс беру арқылы анықталады 
(Департамент аккаунтында командалардың «Деректеме карточкасы» та-
нысып дауыс беру үшін орналастырылады.).

2-ші кезең (ақтық). С.Мұқанов атындағы қазақ сазды-драма театрында 
өткізіледі.

Ақтық кезеңді өткізу тәртібі:
Ақтық кезең 5 айналымнан тұрады:

1 айналым. «Деректеме карточкасы». Команда іріктеу кезеңіне ұсынылған 
видеоматериалын көрермен назарына ұсынады. Көрсету ұзақтығы 5 минут-
тан аспауы керек. 

2 айналым. Капитандар байқауы «Жетіспейтін буын». Экранда өзара 
байланысқан 3 бейне көрсетіледі (адамдар, сөздер, сандар). Команда ка-
питандары тізбекте жетіспейтін буынды атау қажет. 

3 айналым. «Үй тапсырмасы». Байқаудың бұл кезеңінде командалар 
шығармашылық шеберліктерін көрсету қажет (ән, скетч, өлең, музыкалық 
аспапта ойнау, би, т.б.). нөмірдің ұзақтығы 5 минут.

4 айналым. «Тәуелсіздік шежіресі». Команда мүшелеріне  тапсырмалар-
да көрсетілген дата мен оқиғаны сәйкестіру қажет (Тәуілсіздік кезеңдері, 
заңнамалық актілерді қабылдау даталары және т.б.). Тапсырманы орындау 
үшін 5 минут беріледі. 

5 айналым. Көрме «Ең қымбат сыйлық – Тәуелсіздік!». Байқаудың бұл 
кезеңінде командалар өз қолымен жасалған Қазақстан Республикасының                
25 жылдығына арналған сыйлығын ұсынады. Көрмеге ұсынылған материал 
әдемі және эстетикалық жағынан әсем безендіріліп, тақырыпқа сай болуы 
тиіс.  Аталмыш айналымға театр фойесінде көрмені орналастыру үшін орын 
анықталады. Байқау ұйымдастырушылары көрмеде ұсынылған матери-
алды фотоға түсіріп экраннан көрсетеді. Командалар көрмеде ұсынылған 
материалды таныстыру қажет. Әр команданың таныстыруы 5 минуттан 
аспауы керек. 

5. Байқауды бағалау тәртібі 
5.1. Қатысушыларды бағалау әділқазылардың бағалау парақтарын тол-

тыру арқылы жүзеге асырылады.
5.2. 1,3,5 айналымдарды бағалау 5 баллдық жүйемен, 2 және 4 айналымдар 

әрбір дұрыс жауапқа 1 балмен  бағаланады.  

Командаларды бағалау кезінде әділқазылар келесіні ескереді:
- заманауи техникалық құрылғыларды қолдану;
- командалардың зияткерлігі мен бірлігі;
 - өзгелерге ұқсамайтындығы;
- шығармашылығы;
- нөмірлерді орындау шеберлігі мен сахналық өнері;
-киім үлгісінің біріңғайлығы, команда эмблемасының (логотиптің) болуы;
- көрме материалы мен команда көрсетілімдерінің тақырыпқа сай болуы. 

6. Байқау қорытындысын өткізу тәртібі
6.1. Байқау қорытындысы бойынша жеңімпаз команда анықталып, кубок 

және естелік сыйлық, 2-ші және 3-ші орын алған командаларға дипломдар 
мен естелік сыйлықтар беріледі.  
Өтінімдерді беру мекенжайы: Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл 

қаласы, Қазақстан Конституциясы көшесі 38, 4 және 5 кабинет.  
Байланыс телефондары: 8 (7152) 46-58-08, 50-18-21. e-mail: opgs.sko@

mail.ru 

Ескерту. Байқау қатысушылардың тамақтануы мен тұруы өз есебінен. 

Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналған мемлекеттік қызметшілер 
командалары арасындағы

«Егемен елдің ұрпағы!» 
атты байқауының өткізілу

ЕРЕЖЕСІ

Байқау қорытындысы Халықаралық сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес Күні қарсаңында шығарылады. 
Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталады.
Болашақ - жалынды жастардың қолында! Жемқорлықсыз 

қоғамды бірге құрайық!
«Коғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет туралы 

ең үздік әлеуметтік жоба» конкурсы туралы ереже
1.Жалпы ережелер
1.1. Бұл Ереже «Коғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

әрекет туралы ең үздік әлеуметтік жоба» Солтүстік Қазақстан 
облысында конкурс тәртібін белгілейді. (әрі қарай – кон-
курс)

1.2. Конкурсты «СҚО жастар маслихаты» Жастар қоғамдық 
бірлестігі (әрі қарай «СКО жастар маслихаты» ЖҚБ) 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Департаментімен (әрі 
қарай – Департамент) бірлесе отырып ұйымдастырады.

1.3. Конкурсты өткізу үшін Департамент және «СҚО жастар 
маслихаты» ЖҚБ өкілдері  арасынан конкурстық комиссия 
құрылады. 

1.4. Конкурстық комиссия (5 адамнан кем емес) конкурсқа  
қатысу үшін өтінімдерді қабылдайды, конкурс жеңімпазадрын 
тағайындайды  және конкурстың ережелерінің сақталуын 
қадағалайды.

1.5. Конкурстық комиссия құзыретіне мынандай сұрақтар 
жатады: қатысушылардың жұмыстарын оқу, конкурс 
нәтижесін қорытындылау.

2. Конкурс мақсаты мен міндеттері.
2.1. Конкурстың мақсаты:
-сыбайлас жемқорлықтың тәуекелін  облысымызда 

азайту
-азаматтық ұстанымы белсенді адамдарды анықтау және 

оларды қолдау
-жас солтүстікқазақстандықтарды қоғамның өміріне 

белсенді қатысуына дағды беру
-қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекетке на-

зарын аудару
2.2. Конкурс міндеттері
-Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттті, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру, азаматтар-
ды қоғамдық өмірге белсене қатыстыру

-сыбайлас жемқорлықтын алдын алуы туралы азаматтар-
ды тиімді ақпараттандыру

3. Конкурска қатысушылар
3.1. Конкурска қатыса алады:
-18 және 29 жас аралығындағы Солтүстік Қазақстан 

облысының тұрғындары
3.2. Конкурска қатысуға өтінім бере алады:
-коғамдық бірлестіктер
-оқу орындары(мектеп, колледж, ЖОО )
-әлеуметтік мекемелер
-өз бастамасымен
4.Конкурска қатысу үшін құжаттарды қабылдау 

тәртібі
4.1.Конкурска қатысуға ниетті азаматтар 1 қарашадан 

бастап 25 қарашаға дейін kairolla902@mail.ru электрондық 
адреске сканерленген мынандай құжаттар жіберу керек:

-өз қолымен толтырылған қатысу анкетасы( бұл ережеге 
қоса өтініш формасы қосылған)

-Жобаның жаңашылдығы, жобаны жүзеге асыру үшін 
қанша қаражат керек екенін, қандай бағытта жұмыс жүргізіп 
жастқаны туралы қысқаша мағлумат(А4 бетінен көп емес, 
Times New Roman шрифтімен жазылған)

-«Сыбайлас жемқорлықпен күреске қандай 
жаңашылдық енгізе аламын»  атты жазбаша жұмыс (А4 
бетінен көп емес, Times New Roman шрифтімен)

4.1.Кешігіп жіберілген немесе қате толтырылған құжаттар 
конкурстық комиссиямен қарастырылмайды

4.2.Конкурска жіберілген құжаттар қайтарылмайды
5.Конкурс өткізілу тәртібі
5.1.Өтініштерді қабылдау жабылған соң, 5 жұмыс күн 

ішінде конкурстык комиссия қатысушылар жұмыстарын 
қарастырады

5.2. Конкурстық комиссия жұмыстармен танысып болғасын 
СҚО әр ауданынан және облыс орталығынан бір жұмыстан 
іріктеп алады.

5.3. Іріктеніп алынған жобалар конкурстық комиссия ал-
дында қорғалынады

«СҚО жастар мәслихаты» жастар қоғамдық бірлестігі мен Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Солтүстік 

Қазақстан облысы бойынша департаменті бірлесіп, ағымдағы жылдың 1 және 25 
қарашасы аралығында «Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

жөніндегі үздік әлеуметтік жоба» байқауын жариялайды.
5.4. Жеңімпаздарды марапаттау конкурстық комиссияның 

отырысынан 20 күн өткенде өткізіледі. Жеңімпаздар диплом-
дармен  және бағалы сыйлықтармен марапатталады.

6.Конкурстық комиссияның жұмыс тәртібі
6.1.Конкурстық комиссия хатшысы конкурсқа келген 

құжаттарды қабылдау, тіркеу, тексеруді жүргізеді.
6.2.Конкурска жіберілген құжаттар алдына ала қаралып  

конкурстық комиссия алдына жіберіледі.
6.2.1.Комиссия мүшелері әрбір жұмысты Ереженің 7 

тармағында көрсетілген критерийлер бойынша 5 баллдық 
жүйемен бағаланады (әр пункт 5 баллмен бағаланады)

6.3.Ең жоғары балл жинаған қатысушы жеңімпаз болып 
танылады

6.4.Қатысушылардың баллдары бірдей болған 
жағдайда жеңімпазды конкурстық комиссияның Төрағасы 
тағайындайды

6.5. Конкурс нәтижесі бойынша комиссия хатшысы отырыс 
хаттамасын және жеңімпаздар тізімін жасайды

6.6.Комиссия отырысы комиссия мүшелерінің жартысы 
болса  білікті болып саналады

6.7.Конкурстық комиссияның жұмысының атқарылуын 
қадағалау «СҚО жастар маслихаты» ЖҚБ – не жүктеледі

7. Бағалау критерийлері
7.1.Қатысушылардың жұмыстары 5 баллдық жүйемен 

келесі критерийлер бойынша бағаланады:
-жобаның толық қамтылуы
-жобаның іске асырылуынан әлеуметтік нәтижесі
-жобаның іске асырылуынын қоғамдық маңызы
-тәжірибиемен бөлісу(басқа аймақтарда)
8.Нәтижиелерді қорытындылау және жеңімпаздарды 

марапаттау
8.1.Жеңімпаздар мен жүлдегенрлер дипломдармен және 

бағалы сыйлықтармен марапатталады
8.2.Жеңімпаздарды марапаттау Тапсырыс берушімен 

жүргізіледі
Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет туралы 

ең үздік әлеуметтік жоба» конкурсына қатысушының ан-
кетасы

1. Аты-жөні
_______________________________________________
2. Туған жылы
______________________________________________
 3. Мекен жайы
______________________________________________
4. e-mail ________________________ телефон 

нөмірі___________________
5. Оқу немесе жұмыс орны
_______________________________________________
6. Қай ұйым атынан жұмыс жүргізіліп жатыр (ұйым 

мүшелеріне) ______________________________________
7. Қызмет саласы
______________________________________________
8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекетті жақсарту тура-

лы ойға қалай келдіңіз
_______________________________________________
________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
____________________

9. Сіздің қабілетіңіз (Қандай нәрселерді Сіз басқаларға 
қарағанда жақсы орындайсыз): _____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________ 

10. Сіздің хоббиіңіз: ______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________

11.Бос уақытты қалай өткізгенді ұнатасыз: __________
__________________________________________________
_______________________________________________

14.Жобаны жүзеге асыру үшін өзіңіздін қанша бос 
уақытыңызды бөле аласыз: ______________________
____________________________________________

15.Сіздің өмірлік ұстанымыныз: ___________________
________________________________________

«Прокуратура туралы» Заңның 25-2 бабын басшылыққа 
алып, келесі үндеу жасаймын.
Әлемде 2 минут сайын 1 бала жыныстық зорлық-

зомбылық көреді. Әрбір үшінші қыз 18-ге толғанша осындай 
жыныстық тиісуге ұшырайды.
Бұл ғаламдық проблема. Онымен барлық мемлекеттер 

күресуде.
Қазақстанда биыл 183 бала қылмыскерлердің құрбаны 

болды. Өткен жылдан әлдеқайда аз болса да (37% - 292), 
оны, әрине, құрғақ санмен өлшеу орынсыз. Әрбір жағдай – 
қоғам үшін үлкен трагедия, отбасына түскен қайғы-қасірет, 
баланың жанына салынған жазылмас жара.  Биылғы жылы 
мұндай қылмысы үшін 111 адам сотталды.
Аузынан ана сүті кеппеген баланы зорлау – нағыз 

азғындық. Мұндай қылмыс жасағандарды мемлекет аяу-
сыз жазалайды - 20 жылға дейін немесе өмір бойына бас 
бостандығынан айыру. Олардың жазасы жеңілдетілмейді. 
Сотталғандар уақытынан бұрын босатылмайды, амнистияға 
жатпайды, олармен ешқандай процестік келісім жасалмай-
ды. Жаза мерзімін толық өтейді. 
Мұндай қылмыскерлер балалармен жұмыс жасау 

құқығынан өмір бойына айырылады.
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап химиялық кастрация 

қолданылмақ. Бұл дегеніміз қылмыскерлерді арнайы дәрі-
дәрмектерді қабылдауға мәжбүрлейді.
Құқықтық статистика комитетінің infopublic.pravstat.kz 

сайтында педофилдардың картасы іске қосылды. Онда 
олардың фотосуреті мен анкетасы бар. Бұл сервисті кез-
келген адам еркін пайдалана алады. 
Көп жағдайда қылмыскерлердің арам ниетін жүзеге 

Ќазаќстан Республикасыныѕ Бас Прокуроры Ж.Ќ. Асановтыѕ 
ҮНДЕУІ

асыруға негізгі себеп – ересектердің мұқиятсыздығы. 
Санасы толық бекімеген, әр нәрсеге сенгіш, көнгіш жас 

бала сырттан келер қауіпті қайдан білсін? Сондықтан 
қараусыз қалған бүлдіршін – қылмыскерге оңай олжа. 
Балаларымыздың дені сау, өмірі қауіпсіз болсын десек, 

біріншіден, әрбір ата-ана сақ болуы қажет. Үйде, аулада, 
мектепте, демалыс орындарында, жалпы қай жерде бол-
масын баланы үнемі бақылауда ұстаңыз. 
Екіншіден, жеткіншектер қорлықты көбінесе танысы, тіпті 

жақыны, әкесі, ағасы сияқты адамдардан көреді. Балаға 
тиісу, алдау, күштеу әрекетін көрсеңіз, дереу 102-ге хабар-
ласып, шара қолданыңыз. 
Үшіншіден, кейде болған істі айтпаймыз, жасырамыз, ұят 

болады дейміз. Бұл дұрыс емес.
Онымен қылмыстың жасырын, созылмалы түрге айна-

луына көмектесеміз. Сондықтан балаңыздың намысы аяққа 
тапталса, үнсіз қалмаңыз. Бірден құқық қорғау органына 
хабарлаңыз. 
Төртіншіден, баланың араласып жүрген ортасы қандай, 

қай жерлерге жиі барады, интернетте кіммен дос, қандай 
сайттарда отыратынын байқап жүріңіз. Баламен жиі, 
ашық әңгімелесу – оны азғындардан қорғаудың ең тиімді 
амалы.
Бесіншіден, қауіпті жағдайда не істеу керектігін балаға 

түсіндіріп үйреткен жөн. Ондай ақпаратты интернеттен және 
жақын арада іске қосылатын «Прокурордың 100 кеңесі» 
деген мобильдік қосымшадан алуға болады.
Мұндай қылмыстардың алдын алу үшін тек мемлекеттің 

шаралары жеткіліксіз. Оған әрқайсысымыз жеке және бүкіл 
қоғам болып қарсы тұрайық.
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зори» аудандық газеттерінде жарияланған) келесі 
өзгеріс енгізілсін:
берілген қаулының қосымшасы жаңа ре-

дакцияда осы қаулының қосымшасына сәйкес 
жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау СКО 
Айыртау ауданы әкімінің жетекшілік ететін орын-
басарына жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.
Аудан әкімі   А. Тастеміров.

№ Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымының әкімшілік-территориалдық орналасуы 

Республикалық бюджеттен 
аржыландырылатын, мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымы 

тәрбиеленушілерінің саны 
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Айыртау ауданы 167 225 322 50 0
1 «СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 

«Балапан» Ясли-бақшасы» МККК
22

2 «СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Балдырған» Ясли-бақшасы» МККК

18

3 «СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Колосок» Ясли-бақшасы» МККК

30

4 «СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Родничок» Ясли-бақшасы» МККК

45

5 «СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Қарлығаш» Ясли-бақшасы» МККК

32

6 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Рудный орта мектебі» КММ 34 15
7 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Кирилловка орта мектебі» КММ 41 5
8 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Каменноброд орта мектебі» КММ 25 5
9 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Имантау орта мектебі» КММ 50 35
10 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Арықбалық орта мектебі» КММ 50 38
11 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Антоновка орта мектебі» КММ 25 11
12 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Бірлестік орта мектебі» КММ 20
13 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Златогорская орта мектебі» КММ 26
14 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Заря орта мектебі» КММ 15
15 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Қаратал орта мектебі» КММ 12
16 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Лавровка орта мектебі» КММ 19
17 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Ақан Борлық орталау мектебі» КММ 10
18 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Верхний Борлық негізгі мектебі» КММ 7
19 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Воскресеновка орталау мектебі» КММ 10
20 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Егінді-Ағаш орталау мектебі» КММ 10
21 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Қарақамыс негізгі мектебі» КММ 12
22 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Наследниковка бастауыш 

мектебі» КММ
8

23 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Өскен негізгі мектебі» КММ 5
24 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Борлық негізгі мектебі» КММ 11
25 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Целинный бастауыш мектебі» КММ 11
26 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Сулыкөл бастауыш мектебі» КММ 11
27 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Матвеевка бастауыш мектебі» КММ 10
28 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Комаровка орталау мектебі» КММ 16
29 ЖК Ниятуллаев С.С.«Балауса» шағын орталығы 50

Мекеме атауы

Республикалық бюджет есебінен 
қаржыландырылатын, мектеп-
ке дейінгі мекемелердің жанға 

шаққандағы айына қаржыландыру 
өлшемі.
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«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Балапан» Ясли-бақшасы» МККК 17742
«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Балдырған» Ясли-бақшасы» МККК 17162
«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Колосок» Ясли-бақшасы» МККК 19146
«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Родничок» Ясли-бақшасы» МККК 12226
«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Қарлығаш» Ясли-бақшасы» МККК 29565
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Рудный орта мектебі» КММ 19506 17133
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Кирилловка орта мектебі» КММ 18723 17133
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Каменноброд орта мектебі» КММ 19264 17133
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Имантау орта мектебі» КММ 19049 10219
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Арықбалық орта мектебі» КММ 18652 9544
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Антоновка орта мектебі» КММ 18917 19667
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Бірлестік орта мектебі» КММ 14763
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Златогорская орта мектебі» КММ 10253
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Заря орта мектебі» КММ 10056
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Қаратал орта мектебі» КММ 12778
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Лавровка орта мектебі» КММ 10667
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Ақан Борлық орталау мектебі» КММ 15967
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Верхний Борлық негізгі мектебі» КММ 20429
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Воскресеновка орталау мектебі» КММ 16942
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Егінді-Ағаш орталау мектебі» КММ 14758
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Қарақамыс негізгі мектебі» КММ 14472
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Наследниковка бастауыш мектебі» КММ 17010
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Өскен негізгі мектебі» КММ 17117
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Борлық негізгі мектебі» КММ 11379
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Целинный бастауыш мектебі» КММ 12167
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Сулыкөл бастауыш мектебі» КММ 11492
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Матвеевка бастауыш мектебі» КММ 13650
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Комаровка орталау мектебі» КММ 14385
ЖК Ниятуллаев С.С. «Балауса» шағын орталығы 17938

Мекеме атауы

Республикалық бюджет есебінен қаржы-ландырылатын,  
мектепке дейінгі мекемелердің жанға шаққандағы айына 

төлейтін ата-аналардың төлемі 
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«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ау-
даны әкімдігінің «Балапан» Ясли-бақшасы» МККК

3-жасқа дейін   4200
3-жастан 4500

«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауда-
ны әкімдігінің «Балдырған» Ясли-бақшасы» МККК

3-жасқа дейін   4200
3-жастан 4500

ЖОБА

СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 26 
«2016 жылға  Солтүстік Қазақстан 

облысы Айыртау ауданында мектепке дейінгі тәрбие мен  оқытуға 
мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы 
қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту 

туралы»  қаулысына өзгеріс енгізу туралы
«Құқықтық актілер туралы» Казақстан   

Республикасының    2016 жылғы 6 сәуірдегі 
Заңының 26-бабына сәйкес СКО Айыртау 
ауданының әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 2016 жылғы 29 қаңтардағы СКО Айыртау ау-
даны әкімдігінің № 26 «2016 жылға СКО Айыртау 
ауданында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 
мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына 
шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың 
ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде 2016 жылдың 2 наурызында 
№ 3644 болып тіркелген, 2016 жылдың 17 
наурызындағы № 11 «Айыртау таңы» және 2016 
жылдың 17 наурызындағы № 11 «Айыртауские 

СКО Айыртау  ауданы әкімдігінің 
 2016 жылғы « 29 » қаңтардағы   № 26 қаулысына қосымша

СКО Айыртау  ауданы әкімдігінің 
 2016 жылғы « 06 » маусымдағы  № 210 қаулысына қосымша

СКО Айыртау  ауданы әкімдігінің   
2016 жылғы  «   »  №         қаулысына қосымша

2016 жылға СКО Айыртау ауданында мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан 

басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу 
мөлшері

«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ау-
даны әкімдігінің «Колосок» Ясли-бақшасы» МККК

3-жасқа дейін   7200
3-жастан 7500

«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауда-
ны әкімдігінің «Родничок» Ясли-бақшасы» МККК

3-жасқа дейін   7200
3-жастан 7500

«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауда-
ны әкімдігінің «Қарлығаш» Ясли-бақшасы» МККК

3-жасқа дейін   4200
3-жастан 4500

«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Рудный орта 
мектебі» КММ

7500

«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Новосветловка 
орта мектебі» КММ

6500

«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Кирилловка орта 
мектебі» КММ

6500

«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Каменноброд орта 
мектебі» КММ

6500

«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Имантау орта 
мектебі» КММ

6500

«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Арықбалық орта 
мектебі» КММ

6500

«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Антоновка орта 
мектебі» КММ

6500

ЖК Ниятуллаев С.С. «Балауса» шағын орталығы 7500

№ Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымының әкімшілік-территориалдық орналасуы 

Жергілікті бюджет есебінен 
қаржыландырылатын,

мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымы 

тәрбиеленушілерінің саны
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Айыртауский район 503 23 355
1 «СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 

«Балапан» Ясли-бақшасы» МККК
20

2 «СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Балдырған» Ясли-бақшасы» МККК

24

3 «СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Колосок» Ясли-бақшасы» МККК

200

4 «СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Родничок» Ясли-бақшасы» МККК

259

5 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Айыртау орта мектебі» КММ 31
6 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Әлжан орта мектебі» КММ 15
7 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Аксеновка орта мектебі» КММ 20
8 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Ақан Борлық орталау мектебі» КММ 18
9 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Береславка бастауыш мектебі» КММ 15
10 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Гусаковка орта мектебі» КММ 21
11 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Дауқара орта мектебі» КММ 30
12 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Елецкий орта мектебі» КММ 17
13 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Карасевка орта мектебі» КММ 15
14 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Қызыл-Әскер орта мектебі» КММ 16
15 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Казанка орта мектебі» КММ 21
16 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Кутузовка орталау мектебі» КММ 20
17 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Лобанов орта мектебі» КММ 42
18 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Мәдениет орта мектебі» КММ 10
19 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Новосветловка орта мектебі» КММ 23
20 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Сырымбет орта мектебі» КММ 20
21 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Целинный орта мектебі» КММ 15
22 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Шалқар орта мектебі» КММ 15
23 «СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Шүкірлік негізгі мектебі» КММ 14

Мекеме атауы

Жергілікті бюджет 
есебіненқаржыландырылатын, 

мектепке дейінгі мекемелердің жанға 
шаққандағы

 айына қаржыландыру өлшемі. 
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«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы 
әкімдігінің «Балапан» Ясли-бақшасы» МККК 58967
«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы 
әкімдігінің «Балдырған» Ясли-бақшасы» МККК 64076
«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы 
әкімдігінің «Колосок» Ясли-бақшасы» МККК 24133
«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы 
әкімдігінің «Родничок» Ясли-бақшасы» МККК 20203
«СКО  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, СКО Айыртау ауданы 
әкімдігінің «Қарлығаш» Ясли-бақшасы» МККК 2919
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Айыртау орта мектебі» 
КММ 6758
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Әлжан орта мектебі» КММ 11417
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Аксеновка орта мектебі» 
КММ 7575
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Ақан Борлық орталау 
мектебі» КММ 11625
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Береславка бастауыш 
мектебі» КММ 8744
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Гусаковка орта мектебі» КММ 8758
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Дауқара орта мектебі» КММ 6311
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Елецкий орта мектебі» КММ 7706
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Карасевка орта мектебі» КММ 10894
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Қызыл-Әскер орта мектебі» КММ 8870
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Казанка орта мектебі» КММ 9016
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Кутузовка орталау мектебі» 
КММ 9525
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Лобанов орта мектебі» КММ 5375
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Мәдениет орта мектебі» КММ 15033
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Новосветловка орта мектебі» КММ 17123
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Сырымбет орта мектебі» КММ 7533
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Целинный орта мектебі» КММ 9933
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Шалқар орта мектебі» КММ 10100
«СКО Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Шүкірлік негізгі мектебі» КММ 10381

СҚО ҚАЖД Айыртау ауданының пробация қызмет бөлімі қызметкерлері 
Ішкі істер бөлімінің қәмелетке толмаған істер жөніндегі тобының по-

лиция учаскілік инспекторы  қызметкерлерімен бірге кәмелетке толмаған 
сотталғандардың қылмыстар мен құқық бұзушылықтарын алдын алу 
жұмыстарын жүзеге асырады.
Олардың құқықтарын, заңды мүдделерін, заңға бағынушылық мінез – 

құлықтары бойынша жұмыс жүргізеді. ПҚБ есебіне қойылған кәмелетке толмаған 
сотталғандардың басым бөлігі заңды толық бәлмей қате пікірде болулары, заң 
бұзушылықтың арты не боларын ойламағандары. Кейбір жағдайда өте ауыр 
қылмыс істеген жағдайда 14 жастағы қылмыскер де жауапқа тартылады. 
ПҚБ есебіне қойылғаннан кейін кәмелетке толмаған сотталғанға алғашқы сұхбас жүргізу 

кезінде ата – аналары немесе олардың орнынан басатын тұлғалардың қатысуы қажет. Оларға 
жазаны өтеу шарттары және тәртіптері түсіндіріледі. Ата – аналары немесе олардың орнын баса-
тын тұлғалар өз талаптарынан жас өспірімдердің тәртібі мен мінез – қүлық бағынушылықтарын 
бақылайды. 
Ай сайын кәмелетке толмағанный мекен жайы, оку орны немесе жұмысы бойынша өзгерістерді 

ата аналары хабарлайды. Кәмелетке толмаған  сотталғандар айына  2 рет  ата – аналарымен 
немесе олардың орнын басатын тұлғалары шақыртылады. Сотталған қайтадан қылмыс жа-
сайтын болса оның өтнп жатқан жазасы ауыр тұріне ауыстырылады, яғни бас бостандығынан  
айрылады. Сондықтан кәмелетке толмаған қоғамнан оқшаулаусыз сотталғандар, сот еркін 
жүруіне мүмкіндік берген уақытта ойлануға тиіс.
Егер шартты түрде сотталушы сынақ мерзімі өткенге дейін өзінің түзелгенін дәлелдесе, 

ПҚБ ұсынысы бойынша сот шартты түрде сотталудың күшін жою және сотталған адамнан 
соттылықты алып тастау туралы қаулы етеді. 
Бұл орайда шартты түрде сотталудың белгіленгін сынақ  мерзімінен кем дегенде жартысы 

өткен соң күші жойылуы мүмкін. Барлық жас кезінде істелген қылмыстар өмірде үлкен із 
қалдырады, ал жастар мемлекеттің болашағы екенін үмытпаңыздар, заңшы әрекет жасаудан 
сақ болығыздар.  

А. БАТЫШЕВ,
Айыртау аудынының ПҚБ  бөлімшісінің

инспекторы, әділет аға лейтенанты.

Кәмелетке толмаған қоғамнан  
оқшаулаусыз сотталғандар 
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА Болашақ ұрпаққа әлемдік деңгейде білім беру мақсатында білім 
мазмұнына жаңаша қарау – басты міндеттердің бірі. Қазіргі кезде 

білім берудің жаңа жүйесінің жасалынуы, білім мазмұны мен әдіс-
тәсілдерінің жаңаруы бәсекелестікке қабілеті мол, шығармашылық 
бағытта еңбектенетін, ой қабілетімен ерекшеленетін азаматты 
тәрбиелеуді көздейді.
Осы орайда оқу мен оқытуда  жаңа технологияларды қолдану өте ұтымды. Ба-

ланы оқыта отырып, ой еркіндігін, белсенділігін, ізденімпаздығын қалыптастыру, 
өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру мақсатында  деңгейлі бағдарлама 
бойынша  курстан өткен менің әріптестерім: Баршын Жылқайдарқызы, Алмагүл 
Сұлтанқызы, Мұхтар Таласбекұлы, Бибіғайша Сағынбекқызы, Самал Қабашқызы, 
Марал Думанқызының топқа бөліп оқытқан оқушыларының талпынысының ар-
тып, әр оқушы өзін жеке керекті тұлға ретінде сезінгендігін және өз үлесін қосуға 
талаптанатындығын әр сабақтарынан байқаймын.
Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен көрсеткішке қол жеткізу жолында 

талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, 
басқа елге елімізді танытады. Елді өсіретін де, елді төмен түсіретін де – білім.Сондықтан 
қолда барды тиімді пайдана білу сіз бен біздің үлесімізде, құрметті әріптестер!
«Қазақстан-2050» стратегиясында қойылған мақсаттарға жету үшін бұл 
бағдарламалардың орны ерекше. Бағдарламаларды терең меңгерген әрбір ұстаз 
оқыту тиімділігін арттырып, олардың білімін тереңдете алары сөзсіз.

Сандуғаш НАУШИНА,
Бірлестік ОМ директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

Болашақ – өз қолымызда

Қазіргі таңда жан-жағыңа қарайласаң, аумағы кең, 
гүлденген Қазақстанды көресің. Намысы бар бабаларымыздың, 

Елбасымыздың ерен еңбегі, талмас қайраты, арманы, намысы, 
ұрпағының болашағын ойлау бірден бір себеп деп ойлаймын.
 Тілі мен ділін сақтаған, салтын ұмытпаған, иманын ұлықтаған қазақ 

елі бостандыққа қол жеткізді. 
Жылдар бойы зардап көріп, сергелдеңнен шыққан соң ес жию қиындағаны 

белгілі, не дегенмен қайсар бабам тапжылмай, қиындықты еңсере білді. 
Қайсарлық танытып, өрге өрлеуінің арқасында, осындай заманға жеттік. 
Ал енді сол бабаларымыздың қалдырған мирасын, аманатын қастер тұтып, 

келешек ұрпаққа сақтап қала аламыз ба деген сауал келеді. 
Сол аманат, сол қалдырған мирастың барлығы қазіргі жастардың, біздің 

қолымызда ғой.
Қазақтың еншіге бұйырған иманы,
Дәстүрмен тілін де, дінін де.
Бабамның қалдырған мирасын ұмыту,
Жастардың жалынды ділінде.
   Биікке шығарған аманат арқауы, 
   Жас ұрпақ болмас па еді, сірә да.
   Саф алтын, қазақтың мирасы,
   Ұмытылып,  биіктен құлама.
Қазақтың дәстүрін, тілін де, ділін де,
Сақтайтын дін ғана.
Сондықтан дініңе берік бол,
Ұрпаққа жол ашар сол ғана.
   Әйтпесе бұл тағдыр апарар,
   Оңға да солға да.
   Қолда бардың қадірі жоқ дейді қазақ,
   Сондықтан, барында бағала.
 Ұлтын сүйсе, жерін сүйсе аманатты шарықтатады, бар әлемге танытады. Ал 

қазіргі жастар өршіл, намысшыл, ұлтжанды деген ойдамын.
Кешегі бабаларымыздың, Тәуелсіз, азат елдің аманатын арқалар жастар 

көбейсін деп тіледік, дәстүрі мен салтын ұмытпас деп сендік, көк туымызды әлі 
де желбіретер деген үміттеміз. Қазақылығымыз, Қазақы тіліміз  жоғалмасын, 
ағайын!

Мұстафа КАЛЕЛХАНҰЛЫ,
Комаровка ОМ-нің қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Ұлт болашағы біздің қолымызда

Ауданның білім бөлімі қолайсыз ауа райының метожағдайларында білім беру 
мекемелерінде сабақ өткізілуі тоқтатылатыны жайлы ақпаратты ата-аналардың 
назарына ұсынады.
Осы Қағида қолайсыз ауа райының метожағдайларында сабақты тоқтату 

кезінде білім алушылардың өмірі мен денсаулығын қорғау, сондай-ақ білім беру 
мекемелерінің қызметін реттеуге бағытталғын.
Күзгі-қызқы кезеңде оқу сабақтары тоқтатылады:
1-4 сынып оқушыларына -25° температурасында.  Желдің жылдамдығын есепке 

ала отырып секундына  2 метр (ары қартай м/с) төмен жылдамдықпен және одан 
жоғары жел соққан кезде; 

1-9 сынып оқушыларына -27° температурасында. Желдің жылдамдығын есепке 
ала отырып секундына  2 метр (ары қартай м/с) төмен жылдамдықпен және одан 
жоғары жел соққан кезде; 

11-11 сынып оқушыларына -30° температурасында. Желдің жылдамдығын 
есепке ала отырып секундына  2 метр (ары қартай м/с) төмен жылдамдықпен 
және одан жоғары жел соққан кезде. 

Ата-аналардың назарына!

ДҮЙСЕНБІ, 21 ҚАРАША
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран  6:05 Концерт 7:00 
«ТАҢШОЛПАН» 10:00 «СИССИ» М\х 
10 :25  «РОБОТКӨЛІК  ПОЛИ»  М \х 
10:45 «Апта.kz» 11:50 «ДАУА» 12:25 
«…Үй болу қиын» Т\х 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т\х 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т\х 
17:30 KAZNEWS 17:55 Тәуелсіздікке 
25 жыл  «ТӘУЕЛСІЗДІК  -  ТІРЕГІМ» 
18:10 «Көңіл толқыны» 18:30 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ !» 19:05 «СУРАЙЯ» 
Т\х 20:00 KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:30 «АЙМАН&ШОЛПАН» 
Т\х 22:25 «КЕЛІН» Т\х 23:15 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:50 
KAZNEWS 0:35 «SPORT.KZ» 1:00 «.. Үй 
болу қиын» Т\х 1:35 Тәуелсіздікке 25 
жыл «Тәуелсіздік - тірегім» 1:50 «Дауа» 
2:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
2:55 «Менің Қазақстаным!» 3:30 «Көңіл 
толқыны»

ХАБАР
7:00 “Өмір сабақтары» Д\д 7:30 «Сотқа 

жеткізбей» Д\д 8:00 «Жаңа күн» 10:10 М\с 
«Щенячий патруль» 10:40 «Экспедиция 
25» 11:10 Т\х «Зәуре» 11:55 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
12:00 «Әр үйдің сыры басқа» Д\д 12:30 
«Магия кухни» 13:00 Д\д «Семейные 
мелодрамы» 14:00 Т\с «Центральная 
больница» 15:00 «Народный контроль» 
15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 «Қызық 
times» 16:40 «Тағдыр тартысы» Д\д 17:15 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 17:25 «Егіз жүрек» 18:00 
«Біздің назарда» 18:15 Т\х «Зәуре» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар Негізінде 
19:40 Т\х «Сапарластар хикаясы» 20:15 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 20:25 «Бетпе-бет» 21:00 
Итоги дня По сути 21:30 VII Съезд судей 
с участием Главы государства 22:30 
Т\с.»Осколки» 23:30 «Тағдыр тартысы» 
Д\д 0:00 Қорытынды жаңалықтар 0:40 
«Әр үйдің сыры басқа» Д\д 1:10 «Өмір 
сабақтары» Д\д 1:40 «Сотқа жеткізбей» 
Д\д 2:10 Қорытынды жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  «ЖИТ Ь  З ДО РО ВО »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:25 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» Т/Х 
13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ӘН 
ДАРИЯ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 
«ПРАВДА» 15:15 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
17:35 «РОДИНА» 18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ 
Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ» 20:55 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 Т/с «МАЖОР» 2:00 «П@УТINA» 
2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» 

СЕЙСЕНБІ, 22 ҚАРАША
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран  6:05 Концерт 7:00 
«ТАҢШОЛПАН» 10:00 «СИССИ» М\х 
14-бөлім 10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ» 
М\х 10:40 «Айман&Шолпан» Т\х 11:35 
«Айтуға оңай...» 12:25 «…Үй болу қиын» 
Т\х 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 
«Келін» Т\х 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40 «Сурайя» Т\х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«БЕЙНЕТ ТҮБІ - ЗЕЙНЕТ» 18:05 «ӨТКЕН 
МЕН ЖЕТКЕН» 18:25 «Көңіл толқыны» 
18:40 Тәуелсіздікке 25 жыл «ТАБЫС 
СЫРЫ» 19:05 «СУРАЙЯ» Т\х 20:00 
KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:30 
«АЙМАН&ШОЛПАН» Т\х 22:25 «КЕЛІН» 
Т\х 23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:50 KAZNEWS 0:35 «.. 
Үй болу қиын» Т\х 1:10 Тәуелсіздікке 
25 жыл «Табыс сыры» 1:30 «Қылмыс 
пен жаза» 1:50 «Өткен мен жеткен» 
2:10 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
2:40 Концерт

ХАБАР
7:00 «Өмір сабақтары» Д\д 7:30 

«Сотқа жеткізбей» Д\д 8:00 «Жаңа күн» 
10:10 Т\с.»Осколки» 11:00 Т\х «Зәуре» 
11:55 «Энергия будущего - EXPO - 
болашақ энергиясы» 12:00 «Әр үйдің 
сыры басқа» Д\д 12:30 «Магия кухни» 
13:00 Т\с «Унесенные рейсом» 13:30 
Д \д  «Женский  детектив» 14:00 Т \с 
«Центральная больница» 15:00 «Важно 
знать» 15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 
«Қызық times» 16:35 «Тағдыр тартысы» 
Д\д 17:10 «Энергия будущего - EXPO - 
болашақ энергиясы» 17:15 «Біздің үй» 
18:00 «Білу маңызды» 18:15 Т\х «Зәуре» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар Негізінде 
19:40 Т\х «Сапарластар хикаясы» 20:10 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 20:20 «Давайте говорить» 
21:00 Итоги дня По сути 21:40 Т\с «Та-
кая работа» 22:30 Т\с.»Осколки» 23:30 
«Тағдыр тартысы» Д\д 0:00 Қорытынды 
жаңалықтар 0:40 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д 1:10 «Өмір сабақтары» Д\д 1:40 
Қорытынды жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  «ЖИТ Ь  З ДО РО ВО »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» №12:25 
«ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» Т/Х 13:15 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:15 
Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 16:20 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я 
ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ» 20:55 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 Т/с «МАЖОР» 2:00 «П@УТINA» 
2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» 

СӘРСЕНБІ, 23 ҚАРАША

ҚАЗАҚСТАН
6:00 Әнұран  6:05 Концерт  7:00 

«ТАҢШОЛПАН» 10:00 «СИССИ» М\х 
10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ» М\х 10:40 
«Айман&Шолпан» Т\х 11:35 «Айтуға 
оңай...» 12:25 «…Үй болу қиын» Т\х 
13:00 «БІРГЕ  ТАҢДАЙМЫЗ !» 14:10 
«Келін» Т\х 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40 «Сурайя» Т\х 17:30 KAZNEWS 
17:55 «ТҮБІ БІР ТҮРКІЛЕР» 18:40 «АГРО-
БИЗНЕС» 19:05 «СУРАЙЯ» Т\х 20:00 
KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:30 
«АЙМАН&ШОЛПАН» Т\х 22:25 «КЕЛІН» 
Т\х 23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:50 KAZNEWS 0:35 «.. 
Үй болу қиын» Т\х 1:10 «Агробизнес» 
1:35 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
2:10 Концерт

ХАБАР
7:00 “Әсем әуен» 7:15 «Біздің үй» 8:00 

«Жаңа күн» 10:10 Т\с «Такая работа» 11:00 
Т\х «Зәуре» 11:50 «Энергия будущего - 
EXPO - болашақ энергиясы» 11:55 «Әр 
үйдің сыры басқа» Д\д 12:30 «Магия кух-
ни» 13:00 Т\с «Унесенные рейсом» 13:30 
Д\д «Женский детектив» 14:00 Т\с «Цен-
тральная больница» 15:00 «Народный 
контроль» 15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 
«Қызық times» 16:35 «Тағдыр тартысы» 
Д\д 17:10 «Энергия будущего - EXPO - 
болашақ энергиясы» 17:15 «Біздің үй» 
18:00 «Біздің назарда» 18:15 Т\х «Зәуре» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар Негізінде 
19:40 Т\х «Сапарластар хикаясы» 20:10 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 20:20 «Давайте говорить» 
21:00 Итоги дня По сути 21:40 Т\с «Та-
кая работа» 22:30 Т\с.»Осколки» 23:30 
«Тағдыр тартысы» Д\д 0:00 Қорытынды 
жаңалықтар 0:40 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д 1:10 «Өмір сабақтары» Д\д 1:40 
Қорытынды жаңалықтар 2:20 «Сотқа 
жеткізбей» Д\д 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  «ЖИТ Ь  З ДО РО ВО »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» №12:25 
«ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» Т/Х 13:15 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:15 
Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 16:20 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я 
ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ» 20:55 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 Т/с «МАЖОР» 2:00 «П@УТINA» 
2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» 

БЕЙСЕНБІ, 24 ҚАРАША
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран  6:05 Концерт  7:00 
«ТАҢШОЛПАН» 10:00 «СИССИ» М\х 
10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ» М\х 10:40 
«Айман&Шолпан» Т\х 11:35 «Айтуға 
оңай...» 12:25 «…Үй болу қиын» Т\х 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т\х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» 
Т\х 17:30 KAZNEWS 17:55 «Ұлттық шоу» 
18:40 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 19:05 «СУРАЙЯ» 
Т\х 20:00 KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:30 «АЙМАН&ШОЛПАН» 
Т\х 22:25 «КЕЛІН» Т\х 23:15 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:50 
«МУЗАРТ Live» 0:00 KAZNEWS 0:45 «.. 
Үй болу қиын» Т\х 1:20 «Жарқын бейне» 
1:50 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
2:20 Концерт

ХАБАР
7:00 “Әсем әуен» 7:15 «Біздің үй» 8:00 

«Жаңа күн» 10:10 Т\с «Такая работа» 
11:00 Т\х «Зәуре» 11:50 «Энергия буду-
щего - EXPO - болашақ энергиясы» 12:00 
«Әр үйдің сыры басқа» Д\д 12:30 «Магия 
кухни» 13:00 Т\с «Унесенные рейсом» 
13:30 Д\д «Женский детектив» 14:00 Т\с 
«Центральная больница» 15:00 «Важно 
знать» 15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 
«Қызық times» 16:35 «Тағдыр тартысы» 
Д\д 17:10 «Энергия будущего - EXPO - 
болашақ энергиясы» 17:15 «Біздің үй» 
18:00 «Білу маңызды» 18:15 Т\х «Зәуре» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар Негізінде 
19:40 Т\х «Сапарластар хикаясы» 20:10 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 20:20 «Давайте говорить» 
21:00 Итоги дня По сути 21:40 Т\с «Такая 
работа» 22:30 Т\с.»Осколки» 23:30 Футзал 
Кубок УЕФА Элитный раунд Кайрат – Реал 
Трансляция из Алматы 1:30 «Тағдыр тар-
тысы» Д\д 2:00 Қорытынды жаңалықтар 
2:40 «Әр үйдің сыры басқа» Д\д 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  «ЖИТ Ь  З ДО РО ВО »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
№12:25 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» Т/Х 
13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
15:15 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 16:20 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я 
ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ» 20:55 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 Т/с «МАЖОР» 2:00 «П@УТINA» 
2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» 

ЖҰМА, 25 ҚАРАША
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран  6:05 Концерт  7:00 
«ТАҢШОЛПАН» 10:00 «МузАРТ Live» 10:15 
«СИССИ» М\х 10:40 «Айман&Шолпан» Т\х 
11:35 «Айтуға оңай...» 12:25 «...Үй болу 
қиын» Т\х 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10 «Келін» Т\х 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40 «Сурайя» Т\х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Үздік әндер» 18:40 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
19:05 «СУРАЙЯ» Т\х 20:00 KAZNEWS 
20:30 ПАРЛАМЕНТ 20:45 «ҚОҒАМДЫҚ 

КЕҢЕС» 21:30 «СӘЛЕМ, ҚАЗАҚСТАН!» 
22:55 «КЕЛІН» Т\х 23:45 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА» 0:05 KAZNEWS 0:35 Парламент 
0:50 «...Үй болу қиын» Т\х 1:25 «Жан 
жылуы» 1:45 «Қоғамдық кеңес» 2:30 
Концерт

ХАБАР
7:00 “Әсем әуен» 7:10 «Біздің үй» 

8:00 «Жаңа күн» 10:10 Т\с «Такая ра-
бота» 11:00 Т\х «Зәуре» 11:45 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
11:55 «Әр үйдің сыры басқа» Д\д 12:30 
«Магия кухни» 13:00 Т\с «Унесенные 
рейсом» 13:30 Д\д «Женский детектив» 
14:00 Т\с «Центральная больница» 15:00 
«Важно знать» 15:15 «Көңіл толқыны» 
15:45 «Қызық times» 16:35 «Тағдыр 
тартысы» Д\д 17:10 «Энергия будуще-
го - EXPO - болашақ энергиясы» 17:20 
«Өмір жолы» 18:00 «Білу маңызды» 
18:15 !! «Компромат» 19:00 Қорытынды 
жаңалықтар Негізінде 19:40 Т\х «Са-
парластар хикаясы» 20:15 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
20:25 «Арнайы хабар» 21:00 Итоги дня По 
сути 21:40 «Бюро расследований» 22:10 
Футзал Кубок УЕФА Элитный раунд Кай-
рат – Феникс Трансляция из Алматы 0:10 
«Тағдыр тартысы» Д\д 0:40 Т\с «Дворец 
Абдин» 2:00 «Әр үйдің сыры басқа» Д\д 
2:30 «Сотқа жеткізбей» Д\д 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ӘЙЕЛ  СЫРЫ… »  6 : 4 5 

«ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  7 : 1 0  «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 7 :55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:25 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» Т/Х 13:15 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 
«ПРАВДА» 15:15 Кино «ОТ ПРАЗДНИКА 
К ПРАЗДНИКУ» 17:25 «ЖДИ МЕНЯ» 
КАЗАХСТАН 18:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ҚОС 
ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 Кино «ТРИ 
БАЛБЕСА» 2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 3:50 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 4:35 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

СЕНБІ, 26 ҚАРАША
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Концерт 8:15 «ДАРА 
МЕН ДОСТАРЫ» М\х 9:00 «СЕНБІЛІК 
ТАҢ» 10:10 «МузАРТ Live» 11:55 «АС 
БОЛСЫН!» 12:35 «БАЛАПАН ЖҰЛДЫЗ» 
13:40 «ОЙ-ТОЛҒАУ» 14:30 «ШАТТЫҚ 
ЕЛІ» Концерт 16:10 «ҮЗІЛМЕГЕН ҮМІТ» 
Т\х 18:45 «МузАРТ Live» 19:00 «ӨМІРДІҢ 
ӨЗІ НОВЕЛЛА» Т\х 20:00 KAZNEWS 20:35 
«КӨҢІЛАШАР» 22:10 «ҚҰС ЖОЛЫ» 0:40 
Ю Кино «Адал достық» 2:30 KAZNEWS 
3:05 «Өмірдің өзі новелла» Т\х.

ХАБАР
7 :00  “Қалжың  қоржыны»  7 :50 

«Өзін-өзі тану» 8:00 «Продвопрос» 8:20 
«Қызық times» 9:20 «Әңгіменің ашығы» 
10:00 Дневник «Биле, Қазақстан!» 10:15 
“Сиқырлы ас үй” 10:45 М\с “Щенячий 
патруль” 11:15 Кино “Школа Авалон” 
12:50 Т\х “Сүйген жарым” 14:30 “Биле, 
Қазақстан!” 16:30 “Экспедиция 25” 17:00 
Д\ф “Эпоха перемен” 17:30 “Cәт” тобының 
“Өмірге ғашықпын” атты концерті 18:30 
“Ду-думан” 19:45 “Бенефис-шоу” 21:00 “7 
күн” 22:00 Мегахит “Переправа-2” 0:10 
Битва Номадов-9 Трансляция из Южной 
Кореи /в записи/

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 7:50 
«ВЕРОНИКА МАРС» Т/Х 8:35 «П@УТINA» 
9:00 «СМАК» 9:40 Кино «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЕЗ» 11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «112 
НЕДЕЛЯ» 12:30 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/Х 
13:25 «ТОЙ БАЗАР» 14:25 «П@УТINA+» 
15:30 Т/с «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 20:00 
«ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 20:30 ПРЕМЬЕ-
РА СЕЗОНА «ГОЛОС КАЗАХСТАНА» 22:15 
«БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 22:45 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 0:00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД» 2:30 «112 НЕДЕЛЯ» 2:50 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 3:50 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
4:35 «П@УТINA» 

ЖЕКСЕНБІ, 27 ҚАРАША
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Концерт 7:40 «Әзіл 
әлемі» 9:05 «АҚСАУЫТ» 9:30 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ» 11:15 «ДАРА ЖОЛ» 12:50 
«Сәлем, Қазақстан!» 14:25 «Көңілашар» 
16:00 «ҮЗІЛМЕГЕН  ҮМІТ» Т \х17:50 
«УНИВЕРСИАДА ҚАРСАҢЫНДА-2017» 
18:00 «Жайдарман» 20:00 «АПТА.KZ» 
21:00 Үздік әндер 22:00 «МУЗАРТ Live» 
23:45 «Дара жол» 1:10 Кино «Долана» 
2:20 Үздік әндер

ХАБАР
7:00 “Қалжың қоржыны» 8:00 «Само-

познание» 8:10 «Ас арқау» 8:30 «Сиқырлы 
ас үй» 9:00 Бокс Василий Ломаченко – 
Николас Уолтерс 11:30 Дневник «Биле, 
Қазақстан!» 11:45 М\с “Щенячий патруль” 
12:15 Семейное кино “Золушка” 14:00 
Т\х “Сүйген жарым” 14:30 “Бенефис-шоу” 
15:45 “Ду-думан” 17:00 Д\ф “Эпоха пере-
мен” 17:30 !! “Компромат” 18:30 “Қызық 
times” 19:45 “Биле, Қазақстан!” 21:00 “7 
күн” 22:00 “Биле, Қазақстан!” ИТОГИ 
ГОЛОСОВАНИЯ 22:30 “Пай-пай, 25” 
23:30 Футзал Кубок УЕФА Элитный раунд 
Никарс – Кайрат Трансляция из Алматы 
2:00 Т\с “Дворец Абдин” 2:40 Т\х “Әселдің 
құрбы-құрдастары”

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
7:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 7:35 «ВЕРОНИКА 
МАРС» Т /Х  8:25 «П@УТ INA» 8:50 
«ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:05 «ЗДО-
РОВЬЕ» 10:15 «ГОЛОС КАЗАХСТАНА» 
12:00 «БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 12:35 
«ВЕРОНИКА МАРС» Т/Х 13:35 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 15:00 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ» 
15:45 Кино «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 20:00 
«АНАЛИТИКА» 21:00 «П@УТINA+» 22:00 
«ТОЙ БАЗАР» 23:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 0:00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» СУПЕРСЕЗОН 
2:45 «П@УТINA+» 3:30 «ТОЙ БАЗАР» 
4:15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Терроризм актісі қатерінің туындауы туралы халықты 
ақпараттандыру мақсатында, террористік қауіптіліктің 

бірқалыпты («сары»), жоғары («қызғылт») және шекті («қызыл») 
деңгейлері орнатылуы мүмкін.
Бірқалыпты деңгейде келесі іс-әрекеттер ұсынылады:
Қоғамдық орындарда болған кезде айналадағылардың әрекеттерінің 

оғаштығына және сыртқы түріне, иесіз күдікті заттар мен автокөліктерге назар 
аудару.
Барлық күдікті жағдайлар жөнінде құқық қорғау органдарына хабарлау.
Полиция тарапынан белсенді көңілге түсіністік білдіріп, оларға көмек көрсету.
Күдікті заттарды уақытша сақтау және тасымалдау үшін қабылдамау.
Күдікті заттарға жақындауға, қозғалтуға және ашуға тыйым салынады.
Жанұядағы кәрілер мен балаларға барлық табылған иесіз заттар олардың 

өміріне қауіп төндіретіндігін түсіндіру.
Облыс аймағында орын алған оқиғалар жөнінде хабардар болу.
Жоғары деңгейде ұсынылады:
Халық шоғырланатын орындарға баруды шектеу.
Полиция қызметкерлерінің талабы бойынша жеке куәлікті немесе басқа да 

құжаттарды ұсыну.
Қоғамдық ғимараттарда болғанда өрт кезінде қолданатын қосалқы шығу 

есіктерінің және көрсеткіштердің орналасуына көңіл аудару.
Тұрғын үйлердің маңындағы бейтаныс адамдар мен автокөліктерге көңіл 

аудару.
Аса пішінді заттарды өзімен бірге тасымалдаудан бас тарту.
Жанұя мүшелерімен төтенше жағдай туындағанда іс-әрекеттер жоспарын 

талқылау.
Шекті деңгейде бірқалыпты және жоғары деңгейлерде атқарылатын іс-

әрекеттерден басқа ұсыналады:
Тұрып жатқан үйдің тұрғындарының кезекшілігін ұйымдастыру, бөтен адамдар 

мен автокөліктердің пайда болуына көңіл бөлу.
Террористік қауіптіліктің деңгейі орнатылған аудандарға жол жүруді кейінге 

ауыстыру.
Эвакуацияға дайындалу.
Терроризм актісі жасалған орында дүрбелеңдікке берілмеу, қызығушылық 

танытпау, бейне және фото түсірілім жүргізбеу.
Теледидар немесе радиоқабылдағышты үнемі қосылған күйі ұстау.
Терроризм актісінің қауіпі жөнінде жалған ақпаратты таратпау.

*   *   *
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 273 бабымен терроризм актісі 
туралы көрнеу жалған хабарлау үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған, 
қылмыс жасаған тұлға алты жылға дейін бас бостандығынан айырылады.

Тұрғындарға жадынамаТұрғындарға жадынама
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- егер сізге терроризм актілерін дайындау, қаржыландыру және ұйымдастыру 
туралы;

-  радикалды көзқарастағы дәстүрлі емес діни ағымдарды жақтаушыларды 
жалдау, қаруландыру, оқыту фактілері туралы;

- терроризм және діни экстремизм идеологиясын насихаттау және тарату 
туралы мәлім болса

ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

Айыртау ауданы Шүкірлік ауылында 
туып-өскен,отау құрып өмір сүрген 
ақкөңіл,ақжарқын азамат Есентемір 
Абілқайырұлы Аманжоловтың 
қайтыс болғанына қазан айының 
30-да 10 жыл  болды.
Жұбайы Ботагоз,артында қалған ба-
лалары барлық жақын -туысқандарды 
шақырып дұға берді.
10 жыл өтсе де Есентемірдің жарқын 
бейнесі көзіміздің алдында. Осы аза-
матты білгендерді бізбен бірге еске 
алып, Марқұмның топырағы торқалы 
болсын,иман байлығын берсін деп 
тілеуді сұраймыз.
Астана  қаласының  тұрғыны 
Есентемірдің қайын бикесі Сұлушаш 
Шаймергенова күйеу баласына еске 
алу өлеңін арнады.
Әсем әйбәт даласы,
Қайың-терек ағашы.
Қиялы өскен белесте,
Жазық дала арасы.
Шүкүрлік деген ауылы-
Соқпайтын табиғи дауылы.
Шөбі шүйгін малға жай
Жидек-шие бауыры.
Жақсы -жайсаң адамы
Бақытқа өрлеген қадамы
Байлығы асқан әр үйдің
Жоқтайын ешбір наданы.
Аққұба жарқын баласын,
Дүниеге әкелді анасы.

Еске алу
Мінезі жайдары,жарқылдақ
Отбасының болды данасы.
Отау құрып үй болды,
Төрт қыз екі ұлды көрді
Шаңырағы шат-шадыман
Бақыт ырысқа толды...
Есентемір елу алтыға келгенде
Марқұм болды шерменде.
Ажалы қайың ағаштан,
Өң мен түстей көргенде.
Он жыл өтіп кетті ғой
Немерелер ер жетті ғой
Қызығың көрмей солардың
Уайымы жүректен өтті ғой.
Самат іздейді бажасын
Алып жұрттың мазасын
Әлі күнге сенбейді
Көріп білседе қазасын.
Тәңірге тәубә айтайық,
Жүрші бауырым шалқайып.
Орнында бәрі оңалар,
Аман жүрші марқайып.
Ас беріп, еске алғаны
Ақылды балалар болғаны
Риза етіп аруақты
Үлкендерден бата алғаны.
Тәңіріме разылық білдірген
Кеше ғана бір жүрген
Қайын бикесі Сұлушаш
Өз көңілін білдірген.
Еске алушылар: жұбайы Бота-
гоз, балалары, аға-інілері, келін-
жеңгелері, қарындасы.

Көкшетау техникалық институтына (одан 
әрі – КТИ), орта мектепте 11 сыныпты оқып 

бітірген немесе бұрын аяқтаған,оқуға қабылдау 
кезде (1 тамызда) 17 жасқа толған, бірақ 25 
жастан аспаған Қазақстан Республикасының 
азаматтарын қабылдайды. 
Ауқымды дәстүрі  мен тарихы бар КТИ кәсіпті 

білгір мамандар құрамынан тұрады, қазіргі заманғы 
материалдық-техникалық базамен қамтамасыз етілген. 
Маман талғап жүрген жастарға, өз өмірін өрт қызметімен 
жалғастырамын деген азаматтарға оқу шартымен та-
ныстырамыз.
КТИ-ға түскен курсанттар мемлекетпен толық 

қамтамасыз етіледі. Оқу кезінде жатахана, тамақтандару 
(күніне үш рет), өрт қызметіне арналған киімдер, 
оқуға қажетті оқулықтар тегін беріледі. Жыл сайын 
курсанттарға кезекті демалыс беріледі жазда ұзақтығы 
30 тәулік, қысқы уақытта каникулдық демалыс ұзақтығы 
14 тәулік.
Курсанттар бос уақытында көркемөнерпазға қатысуға, 

спортпен шұғылдануға болады.
КТИ тәмәмдаған түлектерге «Өрт қызметінің лейте-

нанты» деген әскери атақ және оқыған мамандығының 
саласы бойынша, арнайы жоғары білім туралы диплом 
беріледі. 

Талапкерге!
Кґкшетау техникалыќ институты

оќуєа шаќырады
КТИ түлектері міндетті түрде ҚР мемлекеттік өртке 

қарсы қызметіне жұмысқа орналастырылынады,  Әскери 
қызметкерлер мемлекет қаражатынан өрт  қызметіне 
арналған киімдермен тегін қамтамасыз етіледі  Жылына 
бір рет  еңбек демалысы беріледі  ұзақтығы 30-45 тәулік 
(еңбек сіңірген жылдарына байланысты). 45 жасқа 
толған офицерлер және ҚР мемлекеттік өртке қарсы 
қызметіне 25 жыл еңбек сіңіргендер (КТИ-да оқыған 
жылдары, қызмет мерзіміне кіреді), зейнетке шығуға 
құқығы бар.
Қабылдау  шарты :  институтқа  жасы  17-25 

аралығындағы Қазақстан Республикасының азамат-
тары қабылданылады, бойы 170 см төмен болмауы 
керек, орта және орташа мамандандырылған білімі бар, 
денсаулығы әскери қызметке жарайтын, математика, 
физика, Қазақстан тарихы, тілі(қазақша немесе орыс-
ша), пәндер бойынша түсу емтиханын (тестерді) жақсы 
тапсырған, жоғары оқу орынында оқу мерзімі- 4 жыл.
ҚР ТЖМ Павлодар облысы ТЖ департаментінің «Өрт 

сөндіру және апаттан құтқару жұмысының қызметі» 
ММ-сі Көкшетау техникалық институтына түсу үшін 
үміткерлерді жинау жұмысын жүргізуде.

Байланыс телефоны: 27-3-59
Петропавл қаласындағы кадрлар бөлімі: 87152 

52-26-36

Шоқан Уәлиханов атындағы Сырымбет 
тарихи-этнографиялық мұражайында жоғарғы 

сынып оқушылары, ауыл тұрғындары және ФАП 
қызметкерлерінің катысуымен Тәуелсіздіктің 25 
жылдығына орай «Тәуелсіздік – ел тілегі» атты 
дөңгелек  үстел өткізілді. 
Дөңгелек үстелге қатысып, халқымыздың Тәуелсіздікке 

қалай қол жеткізгенін жас ұрпаққа тәлімді тілмен 
түсіндіріп, мағыналы әңгімесімен және естеліктерімен 
бөліскен қонақтарымыз – ауылымыздың аяулы қарт 
ұстаздары болды. Кеш қонақтары оқушы балаларға 
еліміздің азаттыққа жету жолынан сыр шерте келе, Еге-
мен елдің аяққа нық тұруына ат салысқан өздеріндей 
ел азаматтары мен азаматшаларының Елбасы та-
рапынан қандай сый-құрметке ие болғандарын айта 
келе, мұндай игіліктердің барлығы да Тәуелсіздіктің 
арқасында келіп отырғанын тілге тиек етті. Ұрпақ 
тәрбиесіне өлшеусіз үлес қосып, адами қасиеттері мен 
білім көкжиегі кең шәкірт тәрбиелеудің майталман ма-
мандары, дара болмысты ұстаздарымыздың бірегейі 
– асқан білімдарлығымен, ерекше парасаттылығымен, 
биік адамгершілік қасиеттерімен көңіл төрінен орын алған 
ауылдастарымыз Манатова Сәбира Манатқызы 47 жыл-
дан астам жасөспірімді білім нәрімен сусындатқан еңбек 
және өмір жолы ерекше. Омырауындағы «Халықтар 

Қазақстан Тәуелсіздігіне – 25 жыл
Тəуелсіздік – ел тілегіТəуелсіздік – ел тілегі

достығының» ордені адал еңбегінің жемісі. 1978 жылы 
Бүкілодақтық үшінші мұғалімдер съезінің делегаты. 
Қазіргі кезде «Әжелер» ансамбілінің жетекшісі.
Бейсембаев Мереке Айтбайұлы Сырымбет селолық 

округінің «ардагерлер» қауымының төрағасы, 42 жыл білім 
ошағында ұстаздық қызметін атқарған, ауылымыздың 
құрметті азаматты, қамқоршысы. 2013 жылы «Қазақстан 
патриоты» төс белгісімен марапатталған.
Мұханбеталин Серік Нұрмұқанұлы  2012 жылы «Білім 

және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына сіңірген 
еңбегі үшін» төс белгісімен марапатталса, ал 2016 
жылы «Білім саласының үздігі» атты төс белгісімен 
марапатталды.
Сүлейменов Дулат Қабдрашитұлы Сырымбет селолық 

округінің әкімі, бірнеше жылдар бойы ауылымыздың 
өркендеуіне өлшеусіз үлес қосып келе жатқан «Қазақстан 
Конституциясы» күніне орай тағылған төс белгі.
Кеште Хатпа Бейсен өз жанұясымен Тәуелсіздігіміздің ақ 

таңы атқаннан кейін туған жеріне оралғанын қуанышпен 
еске түсірді. 
Кеш соңында мұражай басшысы қонақтарға музей 

атынан Тәуелсіз еліміздің ертеңгі ұрпағын тәрбиелеуге 
қосқан үлесі үшін алғыс жариялап, рахметін айтты.   

Нұргүл ҚҰЛБАЕВА,
Мұражай қызметкері.

Ұстаз  болу  – жүректің 
батырлығы, 
Ұста з  болу  –  се з імн і ң   

ақылдығы. 
Ұ с т а з  б о л у  –  м і не з д і ң     

күншуағы, 
Ұстаз болу – адамның асылдығы.
Ұстаз... Қандай қасиетті сөз! Әр 

адамның жүрегіне  ерекше жылулық 
нұрын себетін аяулы тұлға бейнесімен 
өзектес ұғым.Адам  баласының 
жүрегінде қадір тұтып , құрметтейтін 
екі  ұғым болса,соның бірі- Ұстаз. 
«Ұстаз»деген қазақ баласы үшін 
қашанда қасиетті,қадірлі болған. 
«Ұстаздан тәрбие алған» немесе 
«ұстаз алдын көрген» деген сөздер 
құлаққа  «ана тәрбиесін алған»деген 
сөздермен ұштасып жатады.
Дүниедегі мамандық атаулының 

төресі – ұстаздық. Әсілі, мұғалім  
барлық   мамандық    иес ін  
тәрбиелейтін,  оқытып  үйрететін  
мейірімді абзал  жандар.  «Мұғалім  
мамандығы – барлық  мамандықтың  
анасы»  демекші, ұстаз  алдынан  
тәрбие  алмайтын  жан  жоқ. Ұстаз  
берген  тәрбие  әрбір  жанның  өміріне  
жол  сілтер  шамшырақ  секілді. 

Әріптесімізді мақтан тұтамызӘріптесімізді мақтан тұтамыз
Ғылым  иесі  ғалым  да,  ел  қорғаған  
батыр  да, тілінен  бал  тамған ақын  
да,  тегеуріні   темір   балқытқан   
жұмысшы  да, егін  салған диқан да, 
мал  бағып   терін   төккен  шопан  да, 
көк  күмбезінен  әрі  өткен ғарышкер  де  
бәрі-бәрі  ұстаздан  білім,  тәлім  алған. 
Сондықтан ұлағатты  ұстаздарға  бүкіл  
адам баласы  құрметпен  бас  иеді.
Міне ,осындай  ұстардың бірі өзімнің 

әріптесім қазақ тілі мен әдебиеті  
пәнінің мұғалімі Мұқажанова Ақсұлу 
Болатқызы жайлы ой қозғағым келеді.
Мұқажанова Ақсұлу Болатқызы № 1 
Саумалкөл  орта мектебінде  тоғыз  
жылдан бері қызмет етіп келеді. 
Әріптестер  және  оқушылар  арасын-
да  беделді  де  сыйлы . Өзінің  түрлі  
ақпаратқа , құштарлығы , сезімділігі  
үнемі  өзін-өзі  жетілдіру  ынтасы  
қызығарлық . Қазақ тілі  сабақтарын 
оқушылар  асыға  күтеді ,өйткені  бұл 
мұғалім әр сабағына  дайындалып ,көп  
ізденеді .Сабақтары қызықты да тар-
тымды, көбіне халық педагогикасының 
элементтерін қолданғанды ұнатады . 
Ұстаз өз тәжірибесінде «Ұлағатты 
ұстаз» атты республикалық сайысына  
қатысып , екінші дәрежелі дипломға , 

облыстық «Жүзден жүйрік» сайысын-
да өз өнерін ,білімін  ортаға салып   
сертификатқа ие болды.. Оқушылары  
аудандық , облыстық  олимпиадаларға 
,сайыстарға  қатысып отырады.Ақсұлу 
Болатқызының  өмірлік  ұстанымы әр 
іске белсенділікпен қарап ,сол істі 
жауапкершілікпен ,жоғары деңгейде 
орындау . Ақсұлу Болатқызы  өз 
тәжірибесін түрлі басылымдар мен 
сайттарда жариялап тұрады.

 Ұзын сөздің қысқасы мұғалім - 
барлық адам баласының үйретушісі.  
Болашақты жақсылық атаулының 
барлығы білім арқылы келер бол-
са, онда білім үйретуші - ұстаз. 
Оның еңбегін ұмыту мүмкін емес. 
Себебі адамға білім деген қасиетті 
нәрсені ұқтырушы, білдіруші - ұстаз. 
Сондықтан ұстазды ұмытпау һәм 
ұлықтау біздің қасиетті парызымыз 
деп білемін.

 Ұстазымызға тек шығармашылық 
табыс  тілеп,болашақта  жұмысыңыз  
жемісті болсын дегіміз келеді.

  Тұрымтай ГАБДУЛЛИНА,
№1 Саумалкөл ОМ-нің қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің ӘБ 

жетекшісі.

Өз ісін терең меңгеріп, шәкірттерінің табысымен көпшілікті 
қуантып жүрген ұстаздардың бірі – Антоновка орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қоянбаева Орынбасар 
Есенғалиқызы жайлы кешегі шәкірті ретінде айтқым келеді. Оның 
сабағына қуана барып, белсенді қатысатынмын. Өйткені, пәнге деген 
қызығушылығымды арттырып, ойлау қабілеттерімнің өсуіне жол ашып беріп, 
бойыма сіңіртті. Қайрат-жігері, күш-қуаты, адамгершілігі мол ұстазымды мақтан 
етемін.
Бүгінгі әріптес ретінде айтарым ұстазды ұмытпау һәм ұлықтау біздің қасиетті 

парызымыз деп білемін.
Әсел МЕРХАЙДАРОВА,

Воскресеновка ОМ-нің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

ҰСТАЗЫМДЫ МАҚТАН ТҰТАМЫНҰСТАЗЫМДЫ МАҚТАН ТҰТАМЫН

«Айыртау психоневрологиялық интернаты» КММ атауы  СҚО əкімдігінің 
27.09.2016 ж. №363 Қаулысы негізінде Солтүстік Қазақстан облысы əкімдігінің 
Солтүстік Қазақстан облысы əкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне 
əлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Айыртау əлеуметтік қызмет 
көрсету орталығы» КММ болып ауыстырылды.

Аудан тұрғындарының назарына!



«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сəуірдегі Заңының 
26-бабына сəйкес, Айыртау аудандық мəслихаты ШЕШТІ:

1. «Айыртау ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне 
мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидалары туралы» 
Айыртау аудандық мəслихатының 2014 жылғы 29 қаңтардағы № 5-22-1 шешіміне (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2570 тіркелген, 2014 жылғы 6 наурыздағы 
«Айыртау таңы», 2014 жылғы 6 наурыздағы «Айыртауские зори» газеттерінде жарияланған) 
келесі өзгеріс енгізілсін:

осы шешімнің қосымшасына сəйкес көрсетілген шешімнің Айыртау ауданы бойынша 
əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидалары жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткеннен 
кейін қолданысқа енгізіледі.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық маслихатының 
V сессиясының төрағасы А. Байғарин.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық маслихаты хатшысының 
міңдетін атқарушы Р. Тілеубаева.

КЕЛІСІЛДІ
Солтүстік Қазақстан облысының əкімі
_______________________Е.Сұлтанов
2016 жылғы  10 қазан 
Солтүстік Қазақстан облысының Əділет департаментінде 2016 жылдың 3 қарашасында 

№ 3913 тіркелген,  Айыртау ауданының  мəслихат аппаратының maslihat-airtau.sko.кz сай-
тында жарияланған.

Айыртау аудандық мəслихаты
(VI шақырылымының V кезекті сессиясы)

Саумалкол  с. № 6-5-2 2016 жыл 10 қазан 

ШЕШІМ
 «Айыртау ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, оның 
мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтардың же-
келеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидалары 
туралы» Айыртау аудандық мəслихатының 2014 жылғы 
29 қаңтардағы № 5-22-1 шешіміне өзгеріс енгізу туралы

(отбасылардың) материалдық жағдайына 
тексеру жүргізу жəне қорытындылар дайын-
дау үшін ауылдық округ əкімінің шешімімен 
құрылатын комиссия;

15) шартты ақшалай көмек (бұдан əрі – 
ШАҚ) – отбасының белсенділігін арттырудың 
əлеуметтік келісімшартының талаптары бой-
ынша жан басына шаққандағы орташа айлық 
табысы ең төмен күнкөріс деңгейінің         60 
пайызынын төмен жеке тұлғаларға немесе 
отбасыларға мемлекет беретін ақшалай 
нысындағы төлем;

16)   шекті шама – əлеуметтік көмектің 
бекітілген ең жоғары мөлшері.

3. Осы Қағидалар Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының аумағында тұратын 
тұлғаларға таратылады.

4. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін 
əлеуметтік көмек ретінде, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі арқылы Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
əкімдігімен берілетін, мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарына (бұдан əрі – алу-
шылар) өмірлік қиын жағдай туындаған кез-
де, сондай-ақ атаулы күндер мен мереке 
күндеріне ақшалай нысанда көрсететін көмек 
түсініледі.

5. «Ұлы Отан соғысының қатысушылары 
мен мүгедектеріне жəне соларға теңестірілген 
адамдарға берілетін жеңілдіктер мен олар-
ды əлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан 
Республикасының 1995 жылғы 28 сəуірдегі        
Заңының 20-бабында жəне «Қазақстан Респу-
бликасында мүгедектерді əлеуметтік қорғау 
туралы»   Қазақстан   Республикасының   
2005   жылғы         13 сəуірдегі Заңының 16-
бабында көрсетілген адамдарға əлеуметтік 
көмек осы Қағидаларда көзделген тəртіппен 
көрсетіледі. 

6. Атаулы күндермен, мереке күндерінің, 
алушылар санаттарының тізбесі, сондай-ақ 
əлеуметтік көмек көрсетудің еселігі жəне 
осы Қағидалардың  1-қосымшасына сəйкес 
белгіленеді.

Атаулы күндер мен мереке күндерге 
əлеуметтік көмек мөлшері Солтүстік Қазақстан 
облысы əкімдігінің келісуі бойынша бір жолғы 
мөлшерде белгіленеді.

Атаулы  күндер мен мереке күндерге 
əлеуметтік  көмек  осы  Қағидалардың 
1-қосымшасында көрсетілген санаттарының 
біреуі бойынша жылына бір рет көрсетіледі.

7. Учаскелік комиссиялар өз қызметтерін 
Солтүстік Қазақстан облысы əкімдігімен 
бекітілетін ережелердің негізінде жүзеге 
асырады. 

2. Əлеуметтік көмек алушылар санатының 
тізбесін айқындау 

жəне əлеуметтік көмек мөлшерлерін 
белгілеу тəртібі

8. Табиғи зілзаланың немесе өрттің 
салдарынан өмірлік қиын жағдай туындаған 
кезде əлеуметтік көмек алушылар санатының 
тізбесі, əлеуметтік көмектің шекті мөлшерлері, 
əлеуметтік көмекке өтініш білдіру мерзімдері 
жергілікті атқарушы орган белгілейді жəне 
осы Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес 
бекітіледі.

9. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде 
азаматтарды мұқтаждар санатына жатқызу 
жəне адамның (отбасының) материалдық-
тұрмыстық жағдайына тексеру жүргізу 
үшін негіздемелердің түпкілікті тізбесі осы 
Қағидалардың 3-қосымшасына сəйкес 
бекітіледі.

Арнайы комиссия əлеуметтік көмек көрсету 
қажеттілігі туралы қорытынды шығарған кезде 
азаматтарды мұқтаждар санатына жатқызу 
үшін негіздемелер тізбесін басшылыққа ала-
ды.

10. Əрбір жекелеген жағдайда көрсетілетін 
əлеуметтік көмек мөлшерін, отбасының 
белсенділігін  арттырудың  əлеуметтік 
келісімшарты негізіндегі шартты ақшалай 
көмекті қосапағанда, арнайы комиссия 
айқындайды жəне оны əлеуметтік көмек 
көрсету қажеттілігі туралы қорытындыда 
көрсетеді.

11. Əлеуметтік көмек азаматтарға осы 
Қағидаларға 3-қосымшаның               1)–16)-
тармақшаларында, 2), 9), 15)-тармақшаларын 
қоспағанда, көрсетілген негіздемелер бойын-
ша адамның (отбасының) ең төменгі күнкөріс 
деңгейі мөлшерінің 1,5 шегінен аспайтын 
жан басына шаққандағы орташа табысын 
ескере отыра, 10 (он) айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде бір мезгілде көрсетіледі.

12. Əлеуметтік көмек осы Қағидаларға 3-қос
ымшаның                                  2)-тармақшасында 
көрсетілген негіздеме бойынша кірістер 
есебінсіз,                     20 (жиырма) айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде бір мезгілде 
көрсетіледі.

13. Шартты ақшалай көмек осы Қағидаларға 
3-қосымшаның                       9)-тармақшасында 

Айыртау аудандық мəслихатының 2014 жылғы 29 қаңтардағы
  № 5-22-1 шешімімен бекітілген

Айыртау ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, оның 
мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтардың 

жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың 
қағидалары

1. Осы əлеуметтік көмек көрсетудің, 
оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж 
азаматтардың жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың қағидалары (бұдан əрі 
– Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, «Құқықтық 
актілер туралы» Қазақстан Республикасының 
2016 жылғы 6 сəуірдегі Заңына, «Халықты 
жұмыспен  қамту  туралы» Қазақстан 
Республикасының 2016 жылғы 6 сəуірдегі 
Заңына, «Əлеуметтік көмек көрсетудің, 
оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж 
азаматтардың жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 
қаулысына сəйкес əзірленді жəне өмірлік 
қиын жағдай туындаған кезде Айыртау 
ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, 
оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж 
азаматтарының жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындау тəртібін айқындайды.

1.Жалпы ережелер
2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын 

негізгі терминдер мен ұғымдар:
1) «Азаматтарға  арналған  үкімет» 

мемлекеттік корпорациясы» комерциалық 
емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – 
уəкілетті ұйым) – Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес мемлекеттік қызметтер 
көрсету, «бір терезе» қағидаты бойынша 
мемлекеттік қызметтер көрсетуге өтініштер 
қабылдау жəне көрсетілетін қызметті алушыға 
олардың нəтижелерін беру жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысанда 
мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз 
ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
шешімі бойынша құрылған заңды тұлға; 

2) арнайы комиссия – өмірлік қиын 
жағдайдың  туындауына  байланысты 
əлеуметтік көмек көрсетуге үміткер адамның 
(отбасының) өтінішін қарастыру бойынша ау-
дан əкімінің шешімімен құрылатын комиссия;

3) атаулы күндер – жалпы халықтық тарихи, 
рухани, мəдени маңызы бар жəне Қазақстан 
Республикасы тарихының барысына ықпал 
еткен оқиғалар;

4) əлеуметтік бейімдеу жөніндегі шаралар 
– «Мүгедектерді əлеуметтік қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 
сəірдегі Заңының 21-бабында айқындалған 
мүгедектерді əлеуметтік оңалту шарала-
ры, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген тəртіппен көрсетілетін 
өзге де мемлекеттік қолдау шаралары түрінде 
əлеуметтік орта жағдайларына бейімделуі 
мақсатында ұсынылатын шаралар;

5) əлеуметтік келісімшарт – бір жағынан, 
жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің мемлекеттік 
шараларына  қатысатын  Қазақстан 
Республикасының жұмыссыз, өз бетінше 
жұмыспен қамтылған жəне табысы аз азамат-
тары мен оралмандар қатарындағы жеке тұлға 
жəне екінші жағынан,  халықты жұмыспен 
қамту орталығы арасындағы тараптардың 
құқықтары мен міндеттерін айқындайтын 
келісім;

6) ең төмен күнкөріс деңгейі – облыстағы 
статистикалық органдары есептейтін мөлшері 
бойынша ең төмен тұтыну себетінің құнына тең, 
бір адамға қажетті ең төмен ақшалай кіріс;

7) жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің 
белсенді шаралары – өз бетінше жұмыспен 
айналысушылар, жұмыссыздар жəне та-
бысы аз адамдар қатарындағы Қазақстан 
Республикасының азаматтарын жəне орал-
мандарды мемлекеттік қолдау шаралары;

8 )  мереке  күндер і  –  Қазақстан 
Республикасының ұлттық жəне мемлекеттік 
мереке күндері;

9) отбасына көмектің жеке жоспары 
(бұдан əрі – жеке жоспар) – уəкілетті орган 
үміткермен бірлесіп əзірленген жұмыспен 
қамтуға жəрдемдесу жəне (немесе) əлеуметтік 
бейімдеу жөніндегі іс-шаралар кешені;  

10) отбасының (азаматтың) жан басына 
шаққандағы орташа табысы – отбасының 
жиынтық табысының айына отбасының əрбір 
мүшесіне келетін үлесі; 

11) отбасының белсенділігін арттырудың 
əлеуметтік келісімшарты – отбасы атынан 
əрекет ететін еңбекке қабілетті жеке тұлға 
мен уəкілетті орган арасындағы тараптардың 
құқықтары мен міндеттерін айқындайтын 
келісім;

12) өмірлік қиын жағдай – азаматтың тыныс-
тіршілігін объективті түрде бұзатын, ол оны өз 
бетінше еңсере алмайтын ахуал;

13) уəкілетті орган – «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі;

14) учаскелік комиссия – əлеуметтік 
көмек алуға өтініш білдірген адамдардың 

көрсетілген негіздеме бойынша адамның 
(отбасының) жан басына шаққандағы орташа 
табысы мен Солтүстік Қазақстан облысында 
белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
60 пайызы арасындағы айырма ретінде 
отбасының əрбір мүшесіне үміткердің өтініші 
бойынша үш айға бір мезгілде көрсетіледі 
жəне отбасының (адамның) белсенділігін 
арттырудың əлеуметтік келісімшартының 
қолданылу мерзіміне тағайындалады.

14. Əлеуметтік көмек азаматтарға (отбасы-
на) осы Қағидаларға                         3-қосымшаның 
15)-тармақшасында көрсетілген негіздеме 
бойынша азаматқа (отбасына) адамның 
(отбасының) кірістер есебінсіз, 50 (елу) айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде артық емес бір 
мезгілде көрсетіледі.

15. Əлеуметтік көмек осы Қағидаларға 
3-қосымшаның                                  17)-
тармақшасында көрсетілген негіздеме бой-
ынша кірістер есебінсіз,                     жол жүру 
бағасы мөлшерінде бір мезгілде көрсетіледі.

16. Əлеуметтік көмек осы Қағидаларға 
3-қосымшаның                                  18)-
тармақшасында  көрсетілген    негіздеме    
бойынша    кірістер    есебінсіз, 24 (жиырма 
төрт) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір 
мезгілде көрсетіледі. 

17. Əлеуметтік көмек осы Қағидаларға 
3-қосымшаның                                   19)-
тармақшасында көрсетілген негіздеме бой-
ынша кірістер есебінсіз, ұсынылған шот-
фактураға сəйкес құн мөлшерінде (бағалы 
металдар мен металл керамикадан, металл 
акрилден жасалған протездерден басқа) 2 
жылда бір рет көрсетіледі.

18. Əлеуметтік көмек осы Қағидаларға 3-қос
ымшаның                                  20)-тармақшасында 
көрсетілген негіздеме бойынша кірістер 
есебінсіз, санаторлық-курорттық емделу құны 
мөлшерінде, жылына бір рет көрсетіледі.

19. Əлеуметтік көмек көрсетуге адамның 
(отбасының) жан басына шаққандағы орташа 
табысы əлеуметтік көмек тағайындауға өтініш 
жасаған айдың алдындағы үш айға алынған 
жиынтық табысты отбасы мүшелерінің са-
нына бөлу арқылы жəне үш айға есептеп 
шығарылады.

Отбасының белсенділігін арттырудың 
əлеуметтік келісімшарты негізіндегі шартты 
ақшалай көмек көрсетуге үміткер адамның 
(отбасының) жан басына шаққандағы орташа 
табысы отбасының белсенділігін арттырудың 
əлеуметтік келісімшартының қолданылу 
мерзімі ішінде қайта қаралмайды.     

Сонымен  б і р ге  жиынтық  табыс 
«Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алуға 
үміткер адамның (отбасының) жиынтық та-
бысын есептеудің ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрінің 2009 жылғы 28 
шілдедегі № 237-б бұйрығымен (Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде 2009 
жылғы 28 тамызда № 5757 болып тіркелген), 
бекітілген мемлекеттік атаулы əлеуметтік 
көмек алуға үміткер адамның (отбасының) 
жиынтық табысын есептеудің ережесіне 
сəйкес есептеледі.

3. Əлеуметтік көмек көрсету тəртібі
20. Атаулы күндер мен мереке күндеріне 

əлеуметтік көмек алушылардан өтініштері 
талап етілмей, уəкілетті ұйымның не өзге де 
ұйымдардың ұсынымы бойынша Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
əкімдігімен бекітілетін тізім бойынша 
көрсетіледі.

21. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде 
əлеуметтік көмек алу үшін өтініш беруші өзінің 
немесе отбасының атынан уəкілетті органға 
немесе кент, ауыл, ауылдық округтің əкіміне 
өтінішке қоса мынадай құжаттарды: 

1) жеке басын куəландыратын құжатты;
2) тұрақты тұрғылықты жері бойынша 

тіркелгенін растайтын құжатты;
3) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес 

адамның (отбасының) құрамы туралы 
мəліметтерді;

4) адамның (отбасы мүшелерінің) табыста-
ры туралы мəліметтерді;

5) өмірлік қиын жағдайдың туындағанын 
растайтын актіні жəне/немесе құжатты 
ұсынады.

22. Құжаттар салыстырып тексеру үшін 
түпнұсқаларда жəне көшірмелерде ұсынылады, 
содан кейін құжаттардың түпнұсқалары өтініш 
берушіге қайтарылады.

23. Өмірлік қиын жағдай туындаған кез-
де көрсетілетін əлеуметтік көмекке өтініш 
түскен кезде уəкілетті орган немесе ауылдық 
округтің əкімі бір жұмыс күннің ішінде өтініш 
берушінің құжаттарын адамның (отбасының) 
материалдық жағдайын тексеру үшін учаскелік 
комиссияға жібереді.

24. Учаскелік комиссия екі жұмыс күннің 
ішінде құжаттарды алған күнінен бастап 
өтініш беруші жөнінде тексеру жүргізеді, 
оның нəтижесінде адамның (отбасының) 
материалдық жағдайы туралы акт жасайды, 
осы Қағидалардың 5, 6-қосымшаларына сəйкес 
нысандар бойынша адамның (отбасының) 
əлеуметтік көмекке мұқтаж екені туралы 
қорытынды əзірлейді жəне оларды ауылдық 
округтің əкіміне жібереді. 

Ауылдық  округт ің  əк імі  учаскелік 
комиссияның актісі мен қорытындысын алған 
күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оларды 
қоса берілген құжаттармен уəкілетті органға 
жібереді. 

25. Əлеуметтік көмек көрсету үшін құжаттар 
жетіспеген жағдайда уəкілетті орган əлеуметтік 
көмек көрсетуге ұсынылған құжаттарды 
қарауға қажетті мəліметтерді тиісті органдар-
дан сұратады. 

26. Өтініш берушінің қажетті құжаттарды 
олардың бүлінуіне, жоғалуына байланысты 
ұсынуға мүмкіндігі болмаған жағдайда уəкілетті 
орган тиісті мəліметтерді қамтитын өзге 
уəкілетті органдар мен ұйымдардың деректері 
негізінде əлеуметтік көмек тағайындау туралы 
шешім қабылдайды.

27. Уəкілетті орган учаскелік комиссиядан 
немесе ауылдық округ əкімінен құжаттар келіп 
түскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес адамның (отбасының) жан басы-
на шаққандағы орташа табысын есептеуді 
жүргізеді жəне құжаттардың толық пакетін ар-
найы комиссияның қарастыруына ұсынады.

28. Арнайы комиссия құжаттар келіп түскен 
күннен бастап екі жұмыс күні ішінде əлеуметтік 
көмек көрсету қажеттілігі туралы қорытынды 
шығарады, оң қорытынды болған кезде 
əлеуметтік көмектің мөлшерін көрсетеді.

29. Уəкілетті орган өтініш берушінің 
əлеуметтік көмек алуға қажетті құжаттарын 
тіркеген күннен бастап сегіз жұмыс күні 
ішінде қабылданған құжаттар мен арнайы 
комиссияның əлеуметтік көмек көрсету 
қажеттілігі туралы қорытындысының негізінде 
əлеуметтік көмек көрсету не көрсетуден бас 
тарту туралы шешім қабылдайды.

Осы  Қағидалардың  24  жəне  25-
тармақтарында көрсетілген жағдайларда 
уəкілетті орган өтініш берушіден немесе 
ауылдық округтің əкімінен құжаттарды 
қабылдаған күннен бастап жиырма жұмыс күні 

ішінде əлеуметтік көмек көрсету не көрсетуден 
бас тарту туралы шешім қабылдайды.

30. Уəкілетті орган шешім қабылдаған 
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде 
қабылданған шешім туралы (бас тартқан 
жағдайда – негіздемесін көрсете отырып) 
өтініш берушіні жазбаша хабардар етеді.

31. Əлеуметтік көмек көрсетуден бас тарту:
1) өтініш беруші ұсынған мəліметтердің 

дəйексіздігі анықталған;
2)  өтініш беруші адамның (отбасының) 

материалдық жағдайына тексеру жүргізуден 
бас тартқан, жалтарған;

3)  адамның (отбасының) жан басына 
шаққандағы орташа табысы əлеуметтік 
көмек көрсету үшін жергілікті өкілді органдар 
белгілеген шектен артқан;

4)  3-қосымшаның 9)-тармақшасында 
көрсетілген негіздеме бойынша азаматтардың 
отбасының  белсенділігін  арттырудың 
əлеуметтік келісімшартын жасаудан бас 
тартқан жағдайларда жүзеге асырылады.

32. Əлеуметтік көмек көрсетуге шығыстарды 
қаржыландыру  ауданның  бюджетінде 
көзделген ағымдағы қаржы жылына арналған 
қаражат шегінде жүзеге асырылады.

Əлеуметтік көмек төлемі екінші деңгейдегі 
банктер арқылы өтініш берушілердің дербес 
шоттарына сомаларды уəкілетті органдардың 
аударуы жолымен жүзеге асырылады.

4. Отбасының белсенділігін арттырудың 
əлеуметтік келісімшарты

негізінде шартты ақшалай көмек көрсету 
тəртібі

33. Адам (отбасы) отбасының белсенділігін 
арттырудың əлеуметтік келісімшарты негізінде 
шартты ақшалай көмек алуға жүгінген кезде 
жұмыспен қамту жөніндегі уəкілетті органның 
маманы немесе, ауылдық округ əкімі консуль-
тация өткізу деңгейіндегі оны көрсету шартын 
түсіндіреді жəне отбасының белсенділігін 
арттырудың əлеуметтік келісімшартын жасауға 
келісім берген жағдайда азаматпен əңгімелесу 
жүргізеді, оның барысында отбасының 
(азаматтың) проблемалары туралы, оның 
өмірлік қиын жағдайдан шығу мүмкіндігі тура-
лы ақпаратты нақтылайды. 

Əңгімелесу нəтижелері бойынша осы 
Қағидалардың  7, 8-қосымшаларына сəйкес 
əңгімелесу парағы ресімделеді жəне өтініш 
берушінің отбасылық жəне материалдық 
жағдайы туралы сауалнама толтырылады. 

34. Осы Қағидалардың 9, 10-қосымшаларына 
сəйкес əлеуметтік келісімшарт негізіндегі шарт-
ты ақшалай көмекке құқық айқындалғаннан 
кейін уəкілетті орган өтініш берушіні жəне 
(немесе) оның отбасы мүшелерін отбасыға 
көмектің жеке жоспарын (бұдан əрі – жеке 
жоспар) əзірлеу жəне отбасының белсенділігін 
арттырудың əлеуметтік келісімшартын жасау 
үшін шақырады.

Бұл ретте, бір жұмыс күні ішінде осы 
Қағидалардың 36-тармағында көзделген 
жағдайларды жəне 1, 2-топ мүгедектерін, 
оқушыларды, студенттерді, тыңдаушыларды, 
курсанттарды жəне күндізгі оқу нысанындағы 
магистранттарды      қоспағанда,    өз     бетінше     
жұмыспен    айналысушылар, 

жұмыссыздар санатына жатқызылған өтініш 
берушілер «Халықты жұмыспен қамту туралы» 
Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 
сəуірдегі   Заңына сəйкес жұмыспен қамтуға 
жəрдемдесудің мемлекеттік шараларына 
қатысуға жұмыспен қамту орталығына жіберіледі 
не жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске 
асырылатын жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің 
өзге де шараларына жолдама беріледі.

35. Жеке жоспар өтініш берушімен жəне 
(немесе) оның отбасы мүшелерімен бірлесіп 
жасалады жəне аз қамсыздандырылған 
азаматтардың тыныс-тіршілік деңгейін 
арттыру үшін отбасын (азаматты) кəсіптік 
жəне əлеуметтік бейімдеудің көзделген іс-
шараларынан тұрады, атап айтқанда:

1) уəкілетті орган жəне (немесе) Жұмыспен 
қамту орталығының жəрдемдесуімен жұмысты 
белсенді түрде іздеу жəне олар ұсынған жұмыс 
орындарына жұмысқа орналасу;

2)  кəсіптік даярлаудан, қайта даярлаудан, 
біліктілікті арттырудан өту;

3) жеке кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру, 
жеке қосалқы шаруашылық жүргізу;

4) халықтың нысаналы топтарының 
мерзімдік скринингтік тексеруден өтуі;

5) отбасының құрамында жүктіліктің 12 
аптасына дейін əйелдер болған жағдайда, 
акушерлік-гинекологиялық көмек көрсететін 
денсаулық сақтау ұйымына медициналық 
есепке тұру жəне жүктіліктің барлық кезеңінде 
бақылауда болу;

6)  əлеуметтік  мəні  бар  аурулары 
(маскүнемдік, нашақорлық, туберкулез) болған 
жағдайда өз еркімен емделу;

7) арнаулы əлеуметтік қызметтерді жəне 
(немесе) мүгедектерді оңалту шараларын 
уақытылы алу;

8) аз қамсыздандырылған отбасының 
(азаматтың) жеке қажеттілігіне байланы-
сты уəкілітті органның қалауы бойынша 
айқындалған кəсіптік жəне əлеуметтік бейімдеу 
жөніндегі басқа да іс-шаралар. 

36. Жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің 
мемлекеттік шараларына қатысу:

стационарлық, амбулаторлық (санаторлық) 
емделу (тиісті медициналық ұйымдардан рас-
тайтын құжаттар ұсынған кезде) кезеңінде;

жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің мемлекеттік 
шараларына қатысатын негізгі үміткерден 
(үміткерлерден) басқа, адамдардың үш жасқа 
дейінгі балаға, он сегіз жасқа толмаған мүгедек 
балаға, бөгде адамның күтімі мен көмегіне 
мұқтаж бірінші жəне екінші топтағы мүгедектерге, 
сексен жастан асқан қарттарға күтім жасау-
ды жүзеге асыру жағдайларын қоспағанда, 
отбасының еңбекке қабілетті мүшелері үшін 
міндетті шарт болып табылады. 

37. Отбасының белсенділігін арттырудың 
əлеуметтік келісімшарты алты айға, бірақ 
отбасы мүшелерінің əлеуметтік бейімделуін 
ұзарту қажет болған жəне (немесе) отбасының 
еңбекке қабілетті мүшелері кəсіптік оқуын 
аяқтамаған жəне (немесе) жастар практи-
касынан өткен жəне (немесе) əлеуметтік 
жұмыс орындарында жұмыспен қамтылған 
жағдайда бір жылдан асырмай алты айға 
ұзарту мүмкіндігімен жасалады. 

Отбасының белсенділігін арттырудың 
əлеуметтік  келісімшарты  ұзартылған 
жағдайда, шартты ақшалай көмек мөлшері 
қайта қаралмайды. 

38. Отбасының белсенділігін арттырудың 
əлеуметтік келісімшарты екі данада жасалады, 
оның біреуі өтініш берушіге осы тіркеу журна-
лына қол қойғызып беріледі, екіншісі – уəкілетті 
органда сақталады.

39. Уəкілетті орган барлық кезеңде 
отбасының  белсенділігін  арттырудың 
əлеуметтік келісімшартын сүйемелдеуді жəне 
жеке жоспардың орындалуын бақылауды 
жүзеге асырады, сондай-ақ оның тиімділігіне 
бағалау жүргізеді.   

5. Көрсетілетін əлеуметтік көмектің 
тоқтатылуы 

жəне қайтарылуы үшін негіздемелер
40. Əлеуметтік көмек: 
алушы қайтыс болған;
алушы Айыртау ауданының шегінен тыс 

жерлерге тұрақты тұруға кеткен;
алушыны мемлекеттік медициналық-

əлеуметтік мекемелерге тұруға жіберген;
4) өтініш беруші ұсынған мəліметтердің 

дəйексіздігі анықталған; 
5) отбасының белсенділігін арттырудың 

əлеуметтік келісімшарты жəне əлеуметтік 
келісімшарт бойынша міндеттемелерді бұзған 
жəне (немесе) орындамаған жағдайларда 
тоқтатылады.

Əлеуметтік көмекті төлеу көрсетілген 
жағдаяттар  туындаған  айдан  бастап 
тоқтатылады.

41. Артық төленген сомалар ерікті не-
месе  Қазақстан  Республикасының 
заңнамасында  белг іленген  өзгеше 
тəртіппен қайтаруға жатады. 
6. Қорытынды ереже

42. Отбасының белсенділігін арттырудың 
əлеуметтік келісімшарты негізіндегі шартты 
ақшалай көмекті қоспағанда, əлеуметтік 
көмек көрсету мониторингі мен есепке алуды 
уəкілетті орган «Е-собес» автоматтандырылған 
ақпараттық жүйесінің дерекқорын пайдалана 
отырып жүргізеді.

43. Отбасының белсенділігін арттырудың 
əлеуметтік келісімшарты негізіндегі шартты 
ақшалай көмек көрсету мониторингі мен есеп-
ке алуды уəкілетті орган «Əлеуметтік көмек» 
автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің 
дерекқорын пайдалана отырып жүргізеді.

Айыртау ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне 
мұқтаж азаматтарының жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларына 

1-қосымша
Атаулы күндермен, мереке күндерінің, алушылар 
санаттарының тізбесі, сондай-ақ əлеуметтік көмек 

көрсетудің еселігі жəне мөлшері
р/б
№

Атаулы күндердің, мереке күндерінің жəне əлеуметтік көмек алу-
шылар санаттарының атауы

Əлеуметтік көмек 
көрсетудің еселігі 
жəне мөлшері

15 ақпан – «Ауғанстан аумағынан əскерді шығару күні»
1 Ауғанстан аумағында уақытша болған жəне совет əскерлерінің шек-

телген контингенті құрамына енбеген, бұрынғы Кеңестік Социалистік 
Республикалар Одағының мемлекеттік қауіпсіздік Комитетінің 
жұмысшылары мен қызметшілері.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш
2 Ауғанстандағы жауынгерлік əрекеттер кезінде немесе жауынгерлік 

əрекеттер орын алған өзге мемлекеттерде жарақат алу, жарымжандық, 
зақым, ауру нəтижесінде қаза тапқан (із-түзсіз жоғалған) немесе 
қайтыс болған əскери қызметшілердің отбасылары.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш
3
 

Бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағын қорғау кезінде, басқа 
уақыттардағы өзге де əскери міндеттерін атқару барысында немесе май-
данда болуына байланысты ауыруы нəтижесінде, сондай-ақ жауынгерлік 
əрекеттер жүргізілген Ауғанстан немесе басқа да мемлекеттердегі əскери 
қызметін өтеу кезінде алынған жарақат, жарымжандық, зақым нəтижесінде 
мүгедектікке душар болған əскери қызметшілер.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш

4 Кеңестік Армияның, Əскери-Теңіз флотының, Мемлекеттік қауіпсіздік 
комитетінің əскери қызметкерлері, бұрынғы Кеңестік Социалистік Ре-
спубликалар Одағы үкімет органдарының шешімдеріне сəйкес басқа 
мемлекеттер аумағында жауынгерлік əрекеттерге қатысқан бұрынғы 
Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы Ішкі істер министрлігінің 
қатардағы жəне басшы құрамдарына кірген тұлғалар (əскери мамандар 
мен кеңесшілерді қоса айтқанда); жауынгерлік əрекеттер жүргізілген тұста 
оқу жиындарына шақырылып, Ауғанстанға жіберілген əскери міндетті 
тұлғалар; жауынгерлік əрекеттер жүргізілген тұста Ауғанстанға жүк 
жеткізу үшін сол елге жіберілген автомобиль батальондарының əскери 
қызметкерлері; бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының 
аумағынан əскери тапсырмалармен Ауғанстанға ұшқан ұшқыштар 
құрамының əскери қызметкерлері; Ауғанстандағы кеңестік жауынгерлер 
құрамына қызмет көрсеткен, жарақат, жарымжандық, зақым алған немесе 
жауынгерлік əрекеттерді қамтамасыз етуге ат салысқаны үшін бұрынғы 
Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы ордендерімен жəне медаль-
дарымен марапатталған жұмысшылар мен қызметшілер.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш

5 Өзге елдерде əрекеттегі армияның жауынгерлер құрамына қызмет 
еткен жəне жауынгерлік əрекеттер кезеңінде жарақат, жарымжандық, 
зақым немесе ауру нəтижесінде мүгедектікке душар болған тиісті 
санаттың жұмысшылары мен қызметшілері.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш
6 1979 жылдың 1 желтоқсаны мен 1989 жылдың желтоқсаны 

аралығында Ауғанстанға жəне жауынгерлік əрекеттер жүргізілген 
басқа да елдерге жұмыс істеу үшін барған жұмысшылар мен 
қызметшілер.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш
8 наурыз – «Халықаралық əйелдер күні»

1 «Алтын алқамен», «Күміс алқамен», I, II дəрежелі «Ана Даңқы» 
ордендерімен марапатталған немесе бұрын «Ардақты ана» атағын 
алған көп балалы аналар.

Жылына 1 рет – 5 
айлық есептік 
көрсеткіш

26 сəуір – «Чернобыль атом электр станциясындағы апатты еске алу күні»

1

Сəуле ауруы салдарынан қайтыс болған тұлғалардың немесе 
қайтыс болған мүгедектердің, сондай-ақ қазасы белгіленген тəртіпте 
Чернобыль атом электр станциясы немесе азаматтық немесе əскери 
мақсаттағы нысандардағы басқа да радиациялық апаттар мен қатерлі 
жағдайлардың, ядролық қаруды сынақтан өткізудің əсерімен байла-
нысты азаматтардың отбасылары. 

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш
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2

Чернобыль атом электр станциясы апаты жəне азаматтық немесе əскери мақсаттағы 
нысандардағы басқа да радиациялық апаттар мен қатерлі жағдайлардың, ядролық қаруды 
сынақтан өткізу салдарынан мүгедек болған тұлғалар, жəне ата-анасының біреуінің 
радиациялық сəуле алуына байланысты мүгедектігі генетикалық тұрғыда болған олардың 
балалары.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш

3
Чернобыль атом электр станциясы жəне азаматтық немесе əскери мақсаттағы нысандардағы 
басқа да радиациялық апаттар мен қатерлі жағдайлар салдарын жою кезінде қазаға ұшыраған 
тұлғалардың отбасылары.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш
4 1986-1987 жылдары Чернобыль атом электр станциясы жəне басқа да азаматтық немесе 

əскери мақсаттағы нысандардағы радиациялық апаттар мен қатерлі жағдайлар салда-
рын жоюға, сондай-ақ ядролық қаруды сынақтан өткізу мен оқуларға тікелей қатысқан 
тұлғалар.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш

5
1988-1989 жылдары Чернобыль атом электр станциясы апаты салдарын жоюға 
қатысушылар қатарындағы оқшаулау жəне көшіру аймақтарынан Қазақстан Республика-
сына эвакуацияланған (өздігінен кеткен) тұлғалар, эвакуацияланған күні құрсақта жатқан 
балаларын қоса айтқанда.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш
7 мамыр – «Отан қорғаушылар күні»

1 Бейбіт уақытта əскери қызметін өтеу кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) əскери 
қызметкерлердің отбасылары. 

Жылына 1 рет – 5 
айлық есептік 
көрсеткіш 

2

Бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының Қорғаныс министрлiгiне, iшкi iстер 
жəне мемлекеттiк қауiпсiздiк органдарына əскери мiндетiн өтеу жиындарына шақырылған, 
қоғамға жат көрiнiстерге байланысты төтенше жағдайлар кезiнде қоғамдық тəртiптi сақтау 
жөнiндегi тапсырмаларды орындау барысында қаза тапқан (қайтыс болған) əскери 
қызметшiлердiң, басшы жəне қатардағы құрам адамдарының отбасылары. 

Жылына 1 рет – 5 
айлық есептік 
көрсеткіш

9 мамыр – «Жеңіс күні»

1

Əскери қызметкерлер, сондай-ақ бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының 
ішкі істер жəне мемлекеттік қауіпсіздік органдарының басшы жəне қатардағы құрамында 
болған, Ұлы Отан соғысы кезінде қалаларда қызмет етіп, оларды қорғауға қатысқаны 
1998 жылғы 1 қаңтарға дейін əрекеттегі армия бөлімшелерінің əскери қызметкерлері үшін 
белгіленген жеңілдетілген жағдайларда зейнетақы тағайындау үшін еңбек сіңірген жылдарға 
есептелген тұлғалар.

Жылына 1 рет – 5 
айлық есептік 
көрсеткіш

2
Блокада кезінде Ленинград қаласындағы кəсіпорындарда, қала мекемелері мен ұйымдарында 
жұмыс істеген жəне «Ленинградты қорғағаны үшін» медалімен жəне «Қоршаудағы Ленинград 
тұрғыны» белгісімен марапатталған азаматтар. 

Жылына 1 рет – 5 
айлық есептік 
көрсеткіш

3
Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында шетелдер аумақтарында партизан отрядтары, астыр-
тын топтар жəне өзге де фашизмге қарсы құрамалар құрамында фашистік Германияға жəне 
оның одақтастарына қарсы жауынгерлік əрекеттерге қатысқан тұлғалар.

Жылына 1 рет – 5 
айлық есептік 
көрсеткіш

4
Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде фашистер жəне олардың одақтастары құрған концла-
герьлер, гетто жəне басқа да ықтиярсыз ұстау орындарының бұрынғы кəмелетке толмаған 
тұтқындары.

Жылына 1 рет – 5 
айлық есептік 
көрсеткіш

5

Қайтыс болған соғыс мүгедектерінің жəне соларға теңестірілген мүгедектердің зайыпта-
ры (жұбайлары), сонымен қатар жалпы ауруы, еңбек жарақаты жəне басқа да себептер 
нəтижесінде (құқыққа қайшы себептерді қоспағанда) мүгедек деп танылған қайтыс болған 
соғысқа қатысушылардың, партизандардың, астыртын жұмыс істеушілердің, «Ленин-
градты қорғағаны үшін» медалімен немесе «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгісімен 
марапатталған азаматтардың екінші қайтара некеге тұрмаған зайыптары (жұбайлары).

Жылына 1 рет – 5 
айлық есептік 
көрсеткіш

6

Қатынас жолдары халық комиссариаты, Байланыс халық комиссариаты арнайы 
құрамаларының, кəсiпшiлiк жəне көлiк кемелерiнiң жүзу құрамы мен авиацияның ұшу-көтеру 
құрамының, бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы Балық өнеркəсiбi халық 
комиссариатының, Теңiз жəне өзен флотының, Солтүстiк теңiз жолы Бас басқармасының 
ұшу-көтеру құрамының Ұлы Отан соғысы кезiнде əскери қызметшiлер жағдайына көшiрiлген 
жəне ұрыс майдандарының тылдағы шептерi, флоттардың жедел іс-қимыл жасау аймақтары 
шегiнде майдандағы армия мен флот мүдделерiне орай мiндеттер атқарған қызметкерлерi, 
сондай-ақ Ұлы Отан соғысының бастапқы кезiнде басқа мемлекеттердiң порттарында 
тұтқындалған көлiк флоты кемелерi экипаждарының мүшелері.

Жылына 1 рет – 5 
айлық есептік 
көрсеткіш

7

Кеңестік Армия, Əскери-Теңіз флоты, жасақтар жəне Кеңестік Социалистік Республика-
лар Одағының ішкі істер жəне мемлекеттік қауіпсіздік органдарының ерікті жалдамалы 
құрамдарына кірген, Ұлы Отан соғысы кезінде əрекеттегі армияның құрамындағы əскери 
бөлімшелерде, штабтарда, мекемелерде штаттық лауазымы болған тұлғалар, немесе осы 
кезеңде қалаларда қызмет етіп, оларды қорғауға қатысқаны 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін 
əрекеттегі армия бөлімшелерінің əскери қызметкерлері үшін белгіленген жеңілдетілген 
жағдайларда зейнетақы тағайындау үшін еңбек сіңірген жылдарға есептелген тұлғалар.

Жылына 1 рет – 5 
айлық есептік 
көрсеткіш

8

Қызмет бабындағы міндеттерін өтеу барысында жарақат, жарымжандық, зақым алу не-
месе майданда болуына немесе жауынгерлік əрекеттер жүргізілген мемлекеттерде қызмет 
бабындағы міндеттерін атқаруына байланысты ауыруы нəтижесінде мүгедектікке душар 
болған бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының мемлекеттік қауіпсіздік 
органдары мен ішкі істер органдарының басшы жəне қатардағы құрамдары құрамындағы 
тұлғалар.

Жылына 1 рет – 5 
айлық есептік 
көрсеткіш

9
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы ерен еңбегі мен мүлтіксіз əскери қызметі үшін 
бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы ордендерімен жəне медальдарымен 
марапатталған тұлғалар.

Жылына 1 рет – 
5 айлық есептік 

көрсеткіш

10
Ұлы Отан соғысында қаза тапқан, жергiлiктi əуе қорғанысының объектiлердi өзiн-өзi қорғау 
топтары мен авариялық командаларының жеке құрамы қатарындағы адамдардың отбасы, 
Ленинград қаласының госпитальдерi мен ауруханаларында қаза тапқан қызметкерлердiң 
отбасы.

Жылына 1 рет – 5 
айлық есептік 
көрсеткіш

11 Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері.
 

Жылына 1 рет – 
50 айлық есептік 

көрсеткіш 

12
Ұлы Отан соғысы кезінде полк баласы (тəрбиеленушісі) жəне юнгалар ретінде əрекеттегі 
армия мен флот құрамындағы бөлімдердің, штабтар мен мекемелердің құрамында болған 
тұлғалар.

Жылына 1 рет – 5 
айлық есептік 
көрсеткіш

13

1944 жылғы 1 қаңтардан 1951 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде Украина Кеңестік 
Социалистік Республикасы, Белорус Кеңестік Социалистік Республикасы, Литва Кеңестік 
Социалистік Республикасы, Латвия Кеңестік Социалистік Республикасы, Эстония Кеңестік 
Социалистік Республикасы аумақтарында əрекет еткен жойғыш батальондар, взводтар 
мен халықты қорғау отрядтарының жауынгерлері мен командалық құрамдарында болған 
жəне осы батальондарда, взводтар мен отрядтарда қызмет бабындағы міндеттерін өтеу 
кезінде жарақат, жарымжандық немесе зақым алу салдарынан мүгедектікке душар болған 
тұлғалар.

Жылына 1 рет – 5 
айлық есептік 
көрсеткіш

31 мамыр – «Саяси қуғын-сүргін жəне ашаршылық құрбандарын еске алу күні»

1

Ата-аналармен немесе олардың орнындағы адамдармен бiрге бас бостандығынан айыру 
орындарында, айдауда, жер аударуда немесе арнайы ңоныс аударуда болған саяси қуғын-
сүргiндер құрбандарының балалары, сондай-ақ қуғын-сүргiн кезiнде он сегiз жасқа толмаған 
жəне оның қолданылуы нəтижесiнде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған саяси қуғын-
сүргiндер құрбандарының балалары.

Жылына 1 рет – 
3 айлық есептік 

көрсеткіш

2
Бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының аумағында саяси қуғын-сүргінге 
тікелей ұшыраған жəне қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының азаматтары болып 
табылатын тұлғалар.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш

3

Қазақстан Республикасының қазiргi аумағында өздерiне қуғын-сүргiндер қолданылғанға дейiн 
тұрақты өмiр сүрген адамдар мына төмендегi:
а) бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағынан тысқары жерлерде қуғын-
сүргiндердi кеңес соттары мен басқа да органдардың қолдануы;
б) екiншi дүниежүзiлiк соғыс кезiнде (жай адамдар мен əскери қызметшiлердi) тұрақты армия 
əскери трибуналдарының айыптауы;
в) Қазақстаннан тысқары жерлерде əскери қызмет атқару үшiн шақырылғаннан кейiн қуғын-
сүргiндердiң қолдануы;
г) қуғын-сүргiндердi орталық одақтық органдар: Кеңестік Социалистік Республикалар 
Одағының Жоғарғы Соты мен оның сот алқаларының, Кеңестік Социалистік Республикалар 
Одағының Айрықша бас саяси Басқарма алқасының, Кеңестік Социалистік Республикалар 
Одағының Iшкi iстер халық комиссариаты - Мемлекет Қауiпсiздiгi министрлiгi - Iшкi iстер 
министрлiгi жанындағы айрықша кеңестiң, Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының 
Прокуратурасы мен Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының iшкi iстер халық 
комиссариатының Тергеу Iстерi жөнiндегi комиссиясының жəне басқа органдар шешiмдерi 
бойынша қолдануы;
д) Қазақстандағы 1986 жылғы 17-18 желтоқсан оқиғаларына қатысқаны үшін, осы оқиғаларда 
қасақана кісі өлтіргені жəне милиция қызметкерінің, халық жасақшысының өміріне қастандық 
жасағаны үшін сотталған, өздеріне қатысты қылмыстық істерді қайта қараудың қолданылып 
жүрген тəртібі сақталатын адамдарды қоспағанда, қуғын-сүргіндердің қолданылуы 
жағдайларында танылады.

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш

4
Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы мемлекеттiк өкiметтiң жоғары органдарының 
құжаттары негiзiнде Қазақстанға жəне Қазақстаннан күштеу арқылы құқыққа қарсы қоныс 
аударуға ұшыраған адамдар. 

Жылына 1 рет – 
15 айлық есептік 

көрсеткіш
30 тамыз – «Қазақстан Республикасының Конституциясы күні»

1
Қазақстан Республикасына ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған тұлғалар, облыстық 
маңызы бар дербес зейнеткер мəртебесіне ие зейнеткерлер, облыстың, қаланың (ауданның) 
«Құрметті азаматтары». 

Жылына 1 рет – 
10 айлық есептік 

көрсеткіш

Айыртау ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтарының 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларына 4-қосымша

Отбасының тіркеу нөмірі ____
Өтініш берушінің отбасы құрамы туралы мəліметтер
___________________________________         ____________________________
(Өтініш берушінің тегі, аты, əкесінің аты)                     (үйінің мекенжайы, тел.)

р/б № Отбасы мүшелерінің Т.А.Ə. Өтініш берушіге туыстық қатынасы Туған жылы

      Өтініш берушінің қолы __________________ Күні ______________
    Отбасының құрамы туралы мəліметтерді куəландыруға  уəкілетті органның лауазымды адамының тегі, аты, 
əкесінің аты              _____________________

                                   (қолы)
Айыртау ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтарының 

жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларына 5-қосымша

Өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты адамның
(отбасының) мұқтаждығын айқындауға арналған тексеру

АКТІСІ
20__ж. «___» _______             ________________________________________
                                                                       (елді мекен) 
1. Өтініш берушінің тегі, аты, əкесінің аты ____________________________
2. Тұратын мекенжайы _________________________________________
 Өмірдегі қиын жағдайлардың болуына байланысты өтініш беруші əлеуметтік көмекке жүгінді _____________
4. Отбасы құрамы (отбасында нақты тұратындар есептеледі) _______   адам, оның ішінде:    

р/б
№

тегі, аты, 
əкесінің 
аты   

Туған 
күні

Өтініш берушіге 
туыстық 
қатынасы

Жұмыспен 
қамтылуы 

(жұмыс, оқу 
орны)

Жұмыспен 
қамтылмау 
себебі

Қоғамдық жұмыстарға қатысуы, 
кəсіби даярлығы (қайта даяр-
лау, біліктілігін арттыру) немесе 

жұмыспен қамтудың белсенді шара-
ларына қатысуы туралы мəліметтер

Өмірлік 
қиын 

жағдайы

Еңбекке жарамды барлығы _________ адам.
Жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркелгендері ____ адам.
Балалардың саны: _______жоғары жəне орта оқу орындарында ақылы негізде оқитындар ______ адам, оқу құны 

жылына _______________ теңге.
Отбасында Ұлы Отан соғысына қатысушылардың, Ұлы Отан соғысы мүгедектерінің, Ұлы Отан соғысына 

қатысушыларына жəне Ұлы Отан соғысы мүгедектеріне теңестірілгендердің, зейнеткерлердің, 80 жа-
стан асқан қарт адамдардың, əлеуметтік маңызы бар аурулары (қатерлі ісіктер, туберкулез, адамның 
иммунитет тапшылығы вирусы) бар адамдардың, мүгедектердің, мүгедек балалардың болуы (көрсету 
немесе өзге санатты қосу керек)  ________________________________________________________
       5. Өмір сүру жағдайы (жатақхана, жалға алынған, жекешелендірілген тұрғын үй, қызметтік тұрғын үй, тұрғын үй 
кооперативі, жеке тұрғын үй немесе өзгеше - көрсету керек):    __________________________

Тұрғын үйді ұстауға арналған шығыстар:______________________________________________
Отбасының табысы:     

р/б 
№

Табысы бар отбасы 
мүшелерінің (оның ішінде 
өтініш берушінің) тегі, аты, 

əкесінің аты              

Табыс 
түрі

Өткен тоқсандағы табыс сомасы 
(теңге)

Жеке қосалқы шаруашылық 
(ауладағы учаске, малы жəне 

құсы), саяжай жəне жер учаскесі 
(жер үлесі) туралы мəліметтертоқсанға орта есеппен 

айына

6. Мыналардың: автокөлігінің болуы (маркасы, шығарылған жылы, құқық беретін құжат, оны пайдаланғаннан 
түскен мəлімделген табыс) _________________ қазіргі уақытта өздері тұрып жатқаннан бөлек өзге де тұрғын үйдің 
болуы (оны пайдаланғаннан түскен мəлімделген табыс)

7. Бұрын алған көмегі туралы мəліметтер (нысаны, сомасы, көзі):_______________________________
8. Отбасының өзге де табыстары (нысаны, сомасы, көзі):  ___________________________________
9. Балалардың оқу құралдарымен, киіммен, аяқ киіммен қамтамасыз етілуі _______________________
10. Тұратын жерінің санитарлық-эпидемиологиялық жағдай_________________________________________
   Комиссия төрағасы: ________________________        ________________________
 Комиссия мүшелері:_______________________          ________________________
    (қолдары)                                         (тегі, аты, əкесінің аты)  
Жасалған актімен таныстым: __________________________________________
                                                 Өтініш берушінің тегі, аты, əкесінің аты жəне қолы
      Тексеру жүргізілуден бас тартамын ______________________ өтініш берушінің (немесе отбасы мүшелерінің 

бірінің) тегі, аты, əкесінің аты жəне қолы, күні  _________________________________________________________
                                                                     (өтініш беруші тексеру жүргізуден бас тартқан жағдайда толтырылады)

Айыртау ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтарының 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларына 6-қосымша

Учаскелік комиссияның № ______ қорытындысы
20__ ж. ___ ______

Учаскелік комиссия Əлеуметтік көмек көрсету, оның мөлшерлерін белгілеу жəне мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тізбесін айқындау қағидаларына сəйкес өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты əлеуметтік 
көмек алуға өтініш берген адамның (отбасының) _____________________________________________________

                                          (өтініш берушінің тегі, аты, əкесінің аты)
өтінішін жəне оған қоса берілген құжаттарды қарап, ұсынылған құжаттар жəне өтініш берушінің (отбасының) 

материалдық жағдайын тексеру нəтижелерінің негізінде _____________________________________________
                                                (қажеттілігі, қажеттіліктің жоқтығы)

адамға (отбасына) өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты əлеуметтік көмек ұсыну туралы қорытынды 
шығарады

Комиссия төрағасы: __________________    _______________________
 Комиссия мүшелері: __________________    _______________________
       __________________     _______________________
                 (қолдары)                      (тегі, аты, əкесінің аты)
Қорытынды қоса берілген құжаттармен ___ данада  20__ ж. «___» _______ қабылданды ___________________
________________________________________________________________________________________
Құжаттарды қабылдаған ауылдық округ əкімінің немесе уəкілетті орган қызметкерінің тегі, аты, əкесінің аты, 

лауазымы, қолы 
Айыртау ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтарының 

жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларына 7-қосымша
Əлеуметтік келісімшарт негізіндегі шартты ақшалай көмек көрсету 

үшін əңгімелесу парағы
 Өтініш берушінің Т.А.Ə. __________________________________________
Жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі маманының тегі, аты, əкесінің аты_________________
О т б а с ы н ы ң  б е л с е н д і л і г і н  а р т т ы р у д ы ң  ə л е у м е т т і к  к е л і с і м ш а р т ы  н е г і з і н д е

шартты ақшалай көмек алуға өтініш берген күн _______________________
Отбасының (жалғыз тұратын азаматтың) сипаттамасы: ___________________________________
Отбасының жұмыс істемейтін ересек мүшелерінің еңбек қызметі (жұмыс орны, лауазымы, жұмыстан шығу себептері):

Отбасы мүшелері Кəсібі Соңғы жұмыс орны, 
жұмыстан шығу 

себептері

Жалпы 
жұмыс өтілі

Соңғы жұмыс 
орнындағы жұмыс 

өтілі

Еңбек 
дағдылары мен 

шеберлігі

Жұмыссыздық 
кезеңінің 
ұзақтығы

Өтініш беруші       
Зайыбы (жұбайы)       
Басқа ересектер             
Еңбек қызметінің мүмкіндіктері (пікір):
Өтініш беруші: _____________________________________
Зайыбы (жұбайы): _____________________________________________
Отбасының басқа да ересек мүшелері: __________________________________
Отбасы мүшелері арасындағы қарым-қатынас ________________________________________
Отбасындағы қиындықтар _______________________________________________________________________
Отбасының мүмкіндіктері (əлеуеті) – жұмыспен қамту жəне əлеуметтік  бағдарламалар бөлімі маманының бағасы 

__________________________________________________________________________________________

Айыртау ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтарының 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларына 2-қосымша

Табиғи зілзаланың немесе өрттің салдарынан өмірлік қиын жағдай 
туындаған кезде əлеуметтік көмек алушылар санатының тізбесі, 
əлеуметтік көмектің шекті мөлшерлері, əлеуметтік көмекке өтініш 

білдіру мерзімдері
р/б 
№

Табиғи зілзаланың немесе өрттің салдары-
нан өмірлік қиын жағдай туындаған кезде 

əлеуметтік көмек алушылар санаты
Əлеуметтік көмектің шекті 

мөлшерлері 

Табиғи зілзаланың немесе өрттің 
салдарынан өмірлік қиын жағдай 

туындаған кезде əлеуметтік көмекке 
өтініш білдіру мерзімдері

1 Табиғи зілзаланың немесе өрттің салдары-
нан жапа шеккен азаматтар (отбасылары).

50 (елу) айлық есептік 
көрсеткіш, бір жолғы

Өмірлік қиын жағдай туындаған күннен 
6 айдан кешіктірмей

Айыртау ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтарының 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларына 3-қосымша

Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде азаматтарды мұқтаждар 
санатына жатқызу жəне адамның (отбасының) материалдық-тұрмыстық 

жағдайына тексеру жүргізу үшін негіздемелердің түпкілікті тізбесі
1) адамның (отбасының) ең төмен күнкөріс деңгейі 

мөлшерінің бір еселік шегінен аспайтын жан басына 
шаққандағы орташа табысының болуы;

2) амбулаторлық емделуде жатқан азаматтарда 
туберкулездің белсенді түрінің болуы;

3) ата-ана қамқорлығының болмауы;

4) əлеуметт iк бей iмс iзд iкке жəне əлеуметт iк 
депривацияға əкеп соқтырған қатыгез қарым-қатынас;

5) əлеуметтік маңызы бар аурулардың жəне 
айналасындағыларға қауiп төндiретiн аурулардың сал-
дарынан тыныс-тіршілігінiң шектелуi;

6) бас бостандығынан айыру орындарынан босау;

7)      баспанасыздық (белгiлi бiр тұрғылықты жерi 
жоқ адамдар);

8) дене жəне (немесе) ақыл-ес мүмкiндiктерiне байла-
нысты ағза функцияларының тұрақты бұзылуы;

9) еңбекке қабілетті отбасы мүшелерінің (адамның) 
отбасының белсенділігін арттырудың əлеуметтік 
келісімшартын жасаған кезінде жұмыспен қамтуға 
жəрдемдесудің белсенді шараларына қатысқан 
жағдайда, 60 пайыз ең төменгі күнкөріс деңгейінен аспай-
тын жан басына шаққандағы орташа табыстың болуы;

10) жасының егде тартуына байланысты, ауруы жəне 
(немесе) мүгедектiгi салдарынан өзiне-өзi күтiм жасай 
алмауы;

11) жетiмдiк;
12) кəмелетке толмағандардың ерекше тəртіпте 

ұстайтын білім беру ұйымдарында болуы;
13) кəмелетке толмағандардың қадағалаусыз қалуы, 

оның iшiнде девианттық мiнез-құлық;
14) қылмыстық-атқару инспекциясының пробация 

қызметінде есепте тұруы; 
15) табиғи зілзала немесе өрт салдарынан азаматқа 

(отбасына) не оның мүлкіне залал келтіру;
16) туғанынан үш жасқа дейiнгi балалардың ерте 

психофизикалық дамуы мүмкiндiктерiнiң шектелуi;
17) Ұлы  Отан  соғысына қатысушылар  мен 

мүгедектердің жəне жеңілдіктер мен кепілдіктер бойын-
ша Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен мүгедектерге 
теңестірілгендердің, 1, 2, 3-ші топтағы мүгедектердің, 
мүгедек балалардың, сондай-ақ жол жүруі кезінде 
олармен еріп баратын азаматтардың Қазақстан 
Республикасының аумағы бойынша жөнелту стан-
циясынан госпитализация орнына дейін жəне кері қарай 
теміржол (плацкарт вагон), автомобиль жолаушылар 
көлігімен (таксиден басқа) жол жүруге мұқтаждығы;

18) Ұлы  Отан  соғысына қатысушылар  мен 
мүгедектерінің коммуналдық қызметтерді төлеу жəне 
отын сатып алу үшін шығынның орнын толтыруға 
мұқтаждығы;

19) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен 
мүгедектерінің бағалы металдар мен металл керамика-
дан, металл акрилден жасалған протездерден басқа тіс 
протездеуге мұқтаждығы;      

20) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен 
мүгедектерін ің  Қазақстан  Республикасының 
санаторийлерінде жəне профилакторийлерінде 
санаторлық-курорттық емделуге мұқтаждығы.

(Окончание на стр.).

(Окончание на стр.).
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Проблемалар, мазасыздық (бүгінгі күннің қиындықтары), не кедергі келтіреді ____________________________
Отбасының (жалғыз тұратын азаматтың) қалауы __________________________________________________
Басқа _____________________________________________________________________________________
Тараптардың қолы
Жұмыспен қамту жəне əлеуметтік                          

Қатысушы(лар)
      бағдарламалар бөлімі     

       _______________________                                   _________________
                     (қолы)                                                                                (қолы)
      _______________________                                        _________________ 
                     (күні)                                                                                  (күні) 
       

Айыртау ауданының əлеуметтік көмеккөрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтарының 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларына 8-қосымша

Өтініш берушінің отбасы жəне материалдық жағдайы туралы сауалнама
Бір мекенжай бойынша тіркелген отініш беруші жəне отбасы мүшелері туралы мəліметтер:

тегі, аты, 
əкесінің 
аты 

Туған 
күні

Туыстық 
қатынастары

Негізгі жұмыс (жұмыс істейтін, жұмыс 
істейтін зейнеткер, жас бойынша зей-
неткер, мүгедек, жұмыссыз, бала күту 
бойынша демалыста, үй шаруасындағы 
əйел, студент, оқушы, мектеп жасына 

дейіңгі бала)

Жұмыс істейтіндер 
үшін жұмыс орны жəне 

лауазымы, кəзіргі 
уақытта оқушылардың 

оқитын орны

15 жастан асқан 
тұлғалар үшін 
білім (білімді 
растайтын 
құжат)

  Ө т і н і ш 
беруші    

Басқа мекенжай бойынша тіркелген, отбасы мүшелері туралы мəліметтер (жұбайы, кəмелетке толмаған 
балалар):

      
      Мектепке дейіңгі балалар мектепке дейіңгі ұйымға барып тұрады ма: ______________________________

Отбасының белсенділігін арттырудың əлеуметтік келісімшарты негізінде шартты ақшалай көмекке жүгінудің өткен 
айына, 12 айдағы өтініш беруші мен отбасы мүшелерінің табыстары туралы мəліметтер (табыстардың нақты 
санының жоғары шегін қойыңыздар). Отбасының белсенділігін арттырудың əлеуметтік келісімшарты негізінде 
шартты ақшалай көмекті сомасын есептеу үшін негізі ақпараттық жүйелердегі деректер болып табылады.

р/б
№

Өтініш берушінің 
жəне отбасы 

мүшелерінің тегі, 
аты, əкесінің аты              

Жұмыс, оқу орны 
(жұмыссыздар жұмыспен 

қамту мəселелері 
жөніндегі уəкілетті 
органның фактілерін 

анықтамамен растайды

Құжатты түрде растай-
тын табыстар сомасы Басқа мəлімделген табыстар

еңбек 
қызметінен 

зейнетақы, 
жəрдемақы

Кəсіпкерлік 
қызметтен

стипен-
диялар

али-
менттер

Басқа 
табы-
стары 

         
         

*Отбасының тұрмыстық шарттары: тұрғын көлемі: __________ ш. м; меншіктік түрі: ______________________;  
ас үй, қойма жəне сенексіз бөлмелердің саны _____;
Тұрғын үй сапасы (дұрыс қалыпты, ескі, апаттық, жөнделмеген) қажеттісін сызу қаңқа-қамыс, балшық, іргетассыз 

балшық, қол асты материалдардан, үй материалы (кірпіш, ағаш, ууақытша баспана, киіз үй) қажеттісін сызу
тұрғын үйдің жабдықталуы (су құбыры, дəретхана, канализация, жылу, газ, ванна, лифт, телефон жəне т.б.____

___________________________________ қажеттісін сыз
Меншік жер учаскесіне, шаруа қонысы, жеке қосалқы шарушылыққа ие болу құқығында менің отбасымның 

мүшелеріне тиісті жылжымайтын мүлік туралы мəліметтер: 
Мүліктің түрі Мүліктің сипаттамасы (саны, мөлшері, маркасы жəне т.б.) Тиесілігі

   
Отбасы мүшелерінің денсаулық жағдайы, мүгедектің, аурулардың болуы (тексерістенқашан жəне қайта 

өтті, қандай ем қабылдайды, диспансерлік есепте тұрады а), соңғы жылдары алған ота жəне жарақаттар: 
___________________

өтініш беруші____________________________________________________
жұбайы________________________________________________________
балалары_________________________________________________________
басқа туыстары____________________________________________________________
16 жасқа дейіңгі мүгедек-баланың (16 жасқа дейңгі мүгедек-балалардың) арнаулы əлеуметтік қызметтерді алуы:

_________________________________________________________________________________
Отбасының материалдық жағдайы туралы Сіздің бағаңыз:
тіпті тамақтануға да жетпейді
тамақтануға ғана жетеді
тамақтануға жəне ең қажетті заттарға ғана жетеді
балаларды киіммен, аяқ киіммен жəне оқу құралдарымен қамтамасыз етуге мүмкіндік жоқ
Өмірлік қиын жағдайлардан шығу бойынша болжамды əрекеттің бағыттары (өтініш берушінің пікірі)___________

____________________________________________________________________________________________
Жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің қандай шараларына Сіз қатыса аласыз: 
бар бос орындарға жұмысқа орналасу;
іске асырылып жатқан инфрақұрылым жобаларының шеңберінде жұмыс орындарына жұмысқа орналасу;
кішігірім кредиттеу;
кəсіптік оқыту (дайындау, қайта даярлау, біліктілікті арттыру);
əлеуметтік жұмыс орнына жұмысқа орналасу;
«Жастар саясатына» қатысу;
Əлеуметтік экономикалық дамудың əлеуетті төмен елді мекендерден əлеуметтік экономикалық дамудың əлеуетті 

жоғары елді мекендеріне жəне экономикалық даму орталықтарына көшуде қатысу.
қоғамдық жұмыстар.       _______________________________________________________________________
_______________  ____________________________________    ______________
 (күні)                                   (тегі, аты, əкесінің аты)                            (қолы)

Айыртау ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтарының 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларына 9-қосымша

Отбасыға көмектiң ЖЕКЕ ЖОСПАРЫ
Уəкiлеттi орган ________________________________________________
Көмектi алушы: ________________________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде), тұратын мекенжайы)
Келiсiмшарттың қолданылуы басталған күн: ____________________________
Келiсiмшарттың қолданылуы тоқтатылған күн: ____________________
Қажеттi iс-əрекеттер:________________________________________________ __
 1. Отбасын өмiрлiк қиын жағдайдан шығаруға арналған көмектiң
20 __ жыл_________(айын көрсету) iс-шаралар жоспары жəне сол бойынша        20 __ жыл ____________

(айын 
көрсету) есептiлiктi ұсыну.

№ Т.А.Ə. (болған 
кезде)

Iс-
шаралар

Орындалу 
мерзiмi

Жауапты 
маман

Көмектi, қызметтi 
ұсынатын орган (мекеме)

Күнiн көрсете отырып, 
орындалуы туралы белгi

Нəтижесi 
(бағалау)

1        
2        
3  
Жүргiзiлген iс-шаралар бойынша келiсiмшартты сүйемелдеудi жүзеге асыратын өкілетті орган маманының түпкiлiктi 

қорытындысы: ______________________________________________________________
Қажеттi өзара iс-əрекеттер:
- жұмыспен қамту органымен _______________________________________
- денсаулық сақтау органымен _______________________________________
- басқа да байланыстар ________________________________________
 Өкілетті орган маманының қолы:___________________ Күнi: _____________
 (Кезеңдер саны отбасындағы нақты жағдайлар мен бейiмдеу бағдарламасына байланысты)
 Берiлетiн көмектiң түрлерi:
Ай сайынғы 
жəрдемақы Бiржолғы төлем Жергiлiктi бюджеттiң есебiнен iске асырылатын өзге де көмек түрлерi

   
   

Бiржолғы төлем кезінде:
Шығын сметасы:
Сатып алынған техниканың, жабдықтардың жəне басқа да атаулары Сомасы, мың теңге

  
  
Барлығы:  

      Отбасының (адамның) жан басына шаққандағы табысы, теңгемен:
Келiсiмшарт жасалғанға дейiн Келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiнiң аяқталуы бойынша

ШАК мөлшерiн ШАК мөлшерiн есептемегенде
   

             Жүргiзiлген iс-шаралардың тиiмдiлiгi туралы қорытынды

______________________________________________________________________________________
Жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi:_____________________________________________
Уəкiлеттi өкiлдiң (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған кезде)
__________________________________________________________________
 (қолы)         20 __жылғы «________» _______________

Айыртау ауданының əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж 
азаматтарының жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларына 10-қосымша

Отбасының белсендiлiгiн арттырудың əлеуметтiк келiсiмшарты
__________________ № _______ 20__ жылғы «_______» ___________
     (жасалған орны) 

       Бұдан əрi «жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi» деп аталатын ______________
_____________________________________ атынан                                          (уəкiлеттi органның атауы) 
      ________________________________________________________________

 (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған кезде), уəкiлеттi өкiлдiң атқаратын лауазымы)
 ____________________________________________________________________________________________,
(тегi, аты, əкесiнiң аты (болған кезде), жеке басын куəландыратын құжаттың атауы, жеке сəйкестендiру нөмiрi, 

құжаттың сериясы, нөмiрi, кiм жəне қашан бердi)
отбасының белсенділігін арттырудың əлеуметтік келісімшарты негізінде əлеуметтік көмек алуға өтініш беруші - 

отбасы атынан сөйлеуші жəне ____________________________________________ мекенжай бойынша тұратын 
əрі қарай «өтініш беруші» деп аталатын, екінші тараптан, төмендегі туралы əлеуметтік көмек алуға осы отбасының 
белсенділігін арттырудың əлеуметтік келісімшартын (бұдан əрі - келісімшарт) жасасты:

 1. Келiсiмшарт мəнi
Келiсiмшарт мəнi жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi мен отбасы (адам) жүзеге асыратын 

отбасын (адамды) өмiрлiк қиын жағдайдан шығаруға бағытталған iс-шаралар кешенi болып табылады.
Келiсiмшарт тараптарының мiндеттерi
2. Жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi:
1) қатысушыға жəне (немесе) оның отбасы мүшелерiне, отбасының еңбекке қабiлеттi мүшелерi жұмыспен қамтуға 

жəрдемдесудiң белсендi шараларына қатысқан жағдайда отбасының ___________ мүшесiне: 
_______________________________________________________________________________________________

 (отбасы мүшелерiнiң тегi, аты, əкесiнiң аты (болған кезде) 
      __________  _________ бастап _____ дейiнгi кезеңге ай  сайын __________ (________________) теңге 
мөлшерiнде жəне (немесе) бiр       (сомасы жазбаша)   

      жолғы___________________(______________________________________) теңге мөлшерiнде                           
   (сомасы жазбаша) 
      _________________________________________________________________ (жеке қосалқы шаруашылықты 
дамыту (үй малын, құсын сатып алу жəне т.б.), жеке кəсiпкерлiк қызметтi ұйымдастыру) шартты ақшалай көмектi 
төлейдi;  

2) келiсiмшарттың ажырамас бөлiгi болып табылатын Отбасыға көмектiң жеке жоспарына (бұдан əрi - Жеке 
жоспар) сəйкес жұмыспен қамтуға жəрдемдесу жəне (немесе) əлеуметтiк бейiмдеу (қажет болған жағдайда) 
бойынша iс-шаралар ұсынуды ұйымдастырады;

3) отбасының (адамның) өзiн-өзi қамтамасыз етуге өтуiне ықпал жəне келiсiмшартты iске асыру мерзiмi iшiнде 
сүйемелдеудi қамтамасыз етедi;

4) Жеке жоспарда көзделген iс-шараларды iске асыруға жұмылдырылған басқа да ұйымдармен өзара iс-
əрекеттi жүзеге асырады;

5) қатысушының жəне (немесе) оның отбасы мүшелерiнiң Жеке жоспарды орындау бойынша келiсiмшарттың 
мiндеттемелерiн орындауына тоқсан сайын мониторинг жүргiзедi.

3. Қатысушы жəне (немесе) оның отбасы мүшелерi:
1) келiсiмшарт талаптарын жəне Жеке жоспар бойынша iс-шараларды толық көлемде орындайды жəне өмiрлiк 

қиын жағдайдан шығу жөнiнде белсендi iс-əрекеттер қабылдайды;
2) жұмыспен қамту орталығымен жасалған əлеуметтiк келiсiмшарт (келiсiмшарттар) талаптарын орындайды;
3) жұмыспен қамтуға жəрдемдесудiң мемлекеттiк шараларына қатысу нəтижесiнде жұмыспен қамту орталығы жəне 

(немесе) жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi ұсынған жұмыс орнына жұмысқа орналасады;
4) скринингтiк тексеруден өтуi, əлеуметтiк мəнi бар аурулары (маскүнемдiк, нашақорлық, туберкулез) болған 

жағдайда емделуi тиiс, сондай-ақ жүктiлiгi кезiнде уақытында жүктiлiктiң 12 аптасына дейiн əйелдер консультация-
сында тiркеуге тұрып жəне жүктiлiктiң бүкiл кезеңi iшiнде бақылауда болады;

5) жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмiне шартты ақшалай көмек тағайындауға жəне оның 
мөлшерiне əсер ететiн жағдайлар туындауы туралы ақпаратты көрсетiлген жағдайлар туындаған күнiнен бастап 
15 (он бес) жұмыс күнi iшiнде ұсынады;

 6) банк шотының нөмiрi, тұрғылықты жерi өзгерген жағдайда жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар 
бөлiмiне тиiстi өзгерiстердi растайтын құжаттармен осы өзгерiстер туралы өтiнiш беру жолымен хабарлайды;

7) ШАК-ты заңсыз тағайындауға əкеп соқтырған жалған мəлiметтер ұсынғаны анықталған жағдайда заңсыз 
алынған ақшалай қаражатты ерiктi түрде қайтарады;

8) келiсiмшартты сүйемелдеудi жүзеге асыратын жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмiмен, 
кенттiң əкiмiмен (жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмiмен, кент əкiмiмен келiсiм бойынша 
келiсiмшарттың орындалу барысы туралы барлық мəлiметтердi ұдайы ұсынады.

Тараптардың құқықтары
4. Жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi: 
1) отбасының (адамның) жəне оның отбасы мүшелерiнiң мұқтаждығын тексеру жəне айқындау үшiн үшiншi 

адамдардан (кəсiпорындардан, салық органдарынан жəне басқа да ұйымдардан) олардың табыстары мен мүлкi 
туралы қосымша мəлiметтер сұратады;

2) отбасының (адамның) материалдық жағдайын тексередi;
3) алынған ақпаратты шартты ақшалай көмек тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы мəселенi шешу 

кезiнде пайдаланады;
 4) егер отбасы (адам) жұмыспен қамту орталығымен жасалған келiсiмшарттың жəне əлеуметтiк келiсiмшарттың 

мiндеттемелерiн орындамаса, шартты ақшалай көмек төлеудi тоқтатады;
5) келiсiмшарттың уақтылы жəне тиiсiнше орындалуын талап етедi;
6) келiсiмшарт шеңберiнде өзге де мəселелердi шешедi.
5. Қатысушы:
1) келiсiмшартта жəне Жеке жоспарда көзделген əлеуметтiк қолдау шараларын алады;
2) келiсiмшарттың уақтылы жəне тиiсiнше орындалуын талап етедi;
3) отбасы құрамының өзгеруiне байланысты шартты ақшалай көмектi қайта есептеудi талап етедi;
 4) Жеке жоспар iс-шараларының орындалуымен байланысты консультация мен ақпарат алады.
Келiсiмшарттың талаптарын орындамағаны үшiн тараптардың жауапкершiлiгi
6. Қатысушы жəне (немесе) оның отбасы мүшелерi шартты ақшалай көмек тағайындауға берiлген өтiнiште жалған 

немесе толық емес мəлiметтер көрсеткенi үшiн қолданыстағы заңнамаға сəйкес жауапты болады.
7. Жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi мен жұмыспен қамту орталығы отбасына (адамға) 

келiсiмшартта жəне əлеуметтiк келiсiмшартта, сондай-ақ Жеке жоспарда көзделген көлемде əлеуметтiк қолдау 
көрсетуге жауапты болады.

8. Осы келiсiмшартты жəне əлеуметтiк келiсiмшартты сүйемелдеудi жəне оның мониторингiн жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi мен жұмыспен қамту орталығы жүргiзедi.

9. Келiсiмшарт талаптарын орындамағаны жəне (немесе) тиiсiнше орындамағаны үшiн тараптар Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес жауапты болады.

Күтпеген жағдайлар
10. Тараптар азаматтық заңнамада көзделген күтпеген жағдайлар туындаған кезде мiндеттерiн толық немесе 

iшiнара орындамағаны үшiн жауапкершiлiктен босатылады.
11. Күтпеген жағдайлар туындаған кезде осы келiсiмшартқа сəйкес қандай да болсын мiндеттемелердiң орындалуы 

осындай жағдайлардың туындауына байланысты мүмкiн болмаған тарап күтпеген жағдайлар басталған немесе 
аяқталған сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күнi iшiнде хабардар етуге мiндеттi.

12. Осы келiсiмшарт бойынша мiндеттемелердi орындау мерзiмi күтпеген жағдайлар орын алған, сондай-ақ осы 
жағдайлардан туындаған салдардың əрекетi барысына шамалас уақытқа кейiнге шегерiледi.

13. Егер күтпеген жағдайлардың туындауына байланысты тараптардың осы келiсiмшарт бойынша мiндеттемелердi 
толық немесе iшiнара орындай алмауы (кезеңдi көрсету) асатын болса, тараптар осы келiсiмшартты бұзуға құқылы.

Өзге де талаптар
14. Келiсiмшартқа тараптардың келiсiмi бойынша қосымша келiсiмге қол қою арқылы өзгерiстер жəне (немесе) 

толықтырулар енгiзiледi.
15. Келiсiмшарт қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi жəне 20____ жыл қоса қолданылады.
16. Келiсiмшартты жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi отбасы (адам) осы келiсiмшарттың жəне 

жұмыспен қамту орталығы мен отбасының еңбекке қабiлеттi мүшелерi арасында жасалған əлеуметтiк келiсiмшарттың 
талаптарын орындамаған кезде бiр жақты тəртiппен бұзылады.

17. Осы келiсiмшарт бiрдей заңды күшi бар екi данада жасалған.
7. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелерi

 Жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi
__________________________
Уəкiлеттi органның толық атауы

____________________________
(мекенжайы)

____________________________
(телефон, факс)

 ____________________________
(уəкiлеттi өкiлдiң тегi, аты, əкесiнiң аты

(болған кезде)
____________________________

(қолы)
Мөрдiң орны

Қатысушы 
________________________________
 (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған кезде)
________________________________
 (мекенжайы)
____________________________

 (телефон, факс)
________________________________
 (қолы)
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Жұмыспен қамтудың жоғарғы деңгейіне жету мемлекеттің 
макроэкономикалық саясатының негізгі мақсаттарының 
бірі. Қосымша жұмыс орындарын құратын экономикалық 
жүйе қоғамдық өнімнің санын көбейту мәселесімен бірге, 
тұрғындардың материалдық қажеттіліктерін жақсарту 
маңызды іс деп біледі. Соңғы жылдары елдегі өндірістердің 
көптеп  ашылуы  жұмыс орындарына деген сұранысты 
қанағаттандырып келеді. Алайда, кейбір жағдайда мамандар  
мен жұмысшылардың тапшылығы кездесіп жатады. Бұл 
жағдайға Елбасымыз  Нұрсұлтан  Назарбаевтың  «Егер біздің 
қабілетті ұлт болғымыз келетіндігі рас болса, бұл психоло-
гиядан арылу қажет! Жаңа біліктілікті меңгеру және зауытқа, 
өндіріске бару қажет. Жас та, ересек те қазақстандық бос 
отырып, бәрін де сынай бермей жұмыс бар жерге қарай 
ұмтылуы тиіс!» дегеніне бәріміз де қосыламыз.
Білуіңізше, Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстанның 

әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына 
қарай 20 қадам» тұжырымдамасын жария етті. Тұжырымдама 

Еңбек жəне жұмыспен қамтудың жаңа саясаты
халықтың әлеуметтік – тұрмыстық жағдайын жақсарту, әл – 
ауқатын арттыруға ерекше назар аударылып, Үкімет алдына 
таяу мерзімде жүзеге асыру үшін 20 тапсырма жүктеді.Мем-
лекет басшысы бүкіл Қазақстан халқына әлемнің әміршісі 
еңбек екенін, тек еңбекпен ғана жарқын болашақ болатынын, 
тек еңбек қана дағдарысты жеңетінің ерекше атап өтті. Еңбек 
болғанда да ебедейсіз, босқа тер төгетін нәтижесіз еңбек 
емес, ол ебін тауып өнімділікті еселей түсетін, ел экономи-
касын нығайтып, оның халықаралық нарықтығы бәсекеге 
қабілеттілігін арттыра түсетін, табысы мен тұрмысына қуанып, 
еңбекке деген құштарлығын, сүйспеншілігін арттыра түсетін 
тиімді, жан-жақты жетілген өнімді еңбек. Еліміздің табысты, 
әрқашан ел арасында алда болуын армандайтын әр-бір 
азамат Елбасының еңбек жолы, сол арманға апаратының 
білгені абзал. 

Ж.ӨТЕГЕНОВ,
Айыртау ауданы Әділет басқармасының жетекші 

маманы                                                                    

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі Объектілерді қорғау қызметі 
«Айбын» Президенттік полкі» 0112 әскери бөлімінің басшылығы жерлестеріміз Ники-
та Сергеевич Мендель біздің бөлімге келгеннен-ақ өзінің Отан алдындағы қасиетті 
борышын абыроймен атқарып келе жатыр.  Никита Отанға деген жоғары патриоттық 
сезімімен қарулас достарына үлгі-өнеге бола білді. Өзіне жүктелген міндеттілерді атқару 
кезінде өзін, тек жақсы жағынан ғана көрсетеді. Қызмет атқарып жатқан бөлімшесінің 
қоғамдық өміріне де бесенді қатысып, әскери бөлім командирі атынан бірнеше ма-
рапаттары бар. Жауынгерлік және мемлекеттік –құқықтық дайындық сабақтарына 
командирлері оқытып үйреткен білімдерін жетік меңгеріп, қызметте алған білімін 
дұрыс қолдана біледі. Атыс жаттығуларында, атыс қаруынан және БТР көлігінен атуда 
әрдайым қырағылық танытып, қойылған тапсырмаларды бұлжытпай орындайды. 
Командирлері тарапынан күнделікті атқарған істері үшін жақсы пікірлер айтылады.  
Никитаның осындай жетістіктерге қол жеткізуінің себебі ең алдымен отбасындағы 
алған өнегелі тәрбиесі, мектеп ұжымының және білім алған оқу ордасының берген 
сапалы тәлім –тәрбиесінің нәтижесі, сондай-ақ жергілікті Қорғаныс істері жөніндегі 
департамент қызметкерлерінің іріктеу жұмысын ыждаһаттылықпен өткізуінде.  Біздің 
Сіздерге осындай сарбазды өсіріп, тәрбиелеп Отан қорғаушылардың қатарына 
жібергендеріңізге алғысымыз шексіз.

Меруерт МАҚАШЕВА,
Қорғаныс істері жөніндегі департаменті баспасөз қызметінің бастығы,капитан.
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