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АУДАНДЫЌ  ƏКІМДІКТЕАУДАНДЫЌ  ƏКІМДІКТЕ

Т ә у е л с і з  е л і м і з д і ң 
күнт і збе с і н  толықтырған 
Қа з а қ ста н  Р е с п у б л и к а сы 
Тұңғыш  Президентінің  күні-
қазақстандықтар үшін айрықша 
мер е к е  с ана лады .  Мерек е 
Қазақстан  халқының  өзінің 
Тұңғыш Президенті,  Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа  
деген құрмет,  сонымен қатар 
б ү к і л  қ а з а қ с т а н ды қ т а р 
М е м ле к е т  б а с ш ы с ы н ы ң 
тәуелсіздік жылдары, бүгіндері 
және  болашақта  ел ім і зд ің 
тұрақты дамуының іргетасына  
айналған идеясы  мен саясаты 
төңірегіне  топтастыратын  
айтулы күн. 

 Ел тәуелсіздігінің 24 жылы 
ішінде еліміз ауқымды саяси, 
экономикалық және әлеуметтік 
реформаларды табысты жүзеге 
асырған осы заманғы, тұрақты, 
мықты да көркейген  мемлекетке 
а й н а л ды .  Қ а з а қ с т а н н ы ң 
ұлтаралық бірлік пен келісім 
тәжірибесі  көптеген  елдер 
үшін үлгі болып отыр. Қазақ 
жерінде 130-дан астам ұлттар 
мен  ұлыстар  б ір  шаңырақ 
астында  тату -тәтті  өмір 
сүруде. Тәуелсіздіктің ерекше 

ТЎЅЄЫШ ПРЕЗИДЕНТ  
кїні тойландыкїні тойланды

АУДАН  ƏКІМІАУДАН  ƏКІМІ
 МЎРАТХАН  ЖЇНІСƏЛІЎЛЫ 
ШЇКЕЕВТІЅ  ПРОКУРАТУРА ШЇКЕЕВТІЅ  ПРОКУРАТУРА 

КЇНІ  МЕРЕКЕСІМЕН КЇНІ  МЕРЕКЕСІМЕН 
ЌЎТТЫЌТАУЫЌЎТТЫЌТАУЫ

Ќўрметті прокуратура органдарыныѕ  ардагерлері мен 
бїгінде прокуратура саласында елеулі еѕбек етіп жїрген 
ќызметкерлер! ќызметкерлер! 
Баршаѕызды Прокуратура кїні мерекесімен шын 
жїректен ќўттыќтаймын!жїректен ќўттыќтаймын!

1991 жылдыѕ 6 желтоќсанында Ќазаќ КСР Жоєарєы 
Кеѕесініѕ «Ќазаќ КСР прокуратурасы органдарыныѕ 
бірыѕєай жїйесін ќўру, оныѕ дербестігі мен тəуелсіздігін 
ќамтамасыз ету туралы» Ќаулысымен Ќазаќ КСР-ныѕ 
Бас прокурорына баєынатын бірыѕєай прокуратура 
органдарыныѕ жїйесі ќўрылєаны белгілі. Тəуелсіздік 
жылдары еліміздіѕ прокуратура органдары ќоєамныѕ 
басты ќўндылыєы – адам, оныѕ ґмірі, ќўќыќтары мен 
бостандыєы, мемлекет пен заѕды тўлєалардыѕ заѕмен 
бекітілген мїддесін ќорєайтын бірден-бір жоєарєы 
ќадаєалаушы органєа айналды. ќадаєалаушы органєа айналды. 
Прокуратура сонымен ќатар, заѕдылыќтыѕ саќталуын 
ќадаєалайтын еѕ басты орган. Ата Заѕымыздыѕ 83-бабында 
жəне “ЌР Прокуратура туралы” Заѕында прокуратура 
органдарыныѕ ќўзыреттілігі белгіленген. Яєни, ЌР 
Прокуратура органдары мемлекет атынан республика 
аумаєында заѕдардыѕ, Президент Жарлыќтарыныѕ жəне 
басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ дўрыс жəне 
толыќ жїргізілуіне, сондай-аќ, еліміздегі тўраќтылыќ пен 
азаматтардыѕ ќалыпты ґмір сїруіне баќылау жасайды, 
ќылмыстыќ жəне əкімшілік соттарда мемлекеттіѕ 
мїддесін ќолдайды жəне заѕда кґрсетілген тəртіпте 
ќылмыстыќ ќудалауды жїзеге асырады. Əділдігімен заѕ 
бўзушылыќтар мен ќылмыстыѕ тамырына балта шабатын, 
ел мїддесін ќорєау ґзініѕ басты міндеті санап, осы жолда 
аянбай ќызмет атќаратын, заѕ талаптарыныѕ дəл, əрі 
бірыѕєай орындалуына ќадаєалау жасап ќана ќоймай, 
іздестіру, аныќтау мен тергеу, ќылмыстыќ, əкімшілік, 
азаматтыќ жəне атќару істерін ќадаєалау, жїзеге асыру 
адам мен азаматтардыѕ ќўќыќтары мен заѕды мїдделерін, 
мемлекеттіѕ мїддесін ќорєау – прокуратураныѕ басты 
міндеті болып табылады.міндеті болып табылады.
Мерейлі мереке кїні баршаѕызєа абырой мен жеміс, 
халќымызєа баянды бейбітшілік пен ынтымаќтастыєы 
жарасќан татулыќ тілеймін.

р у х ы м ен ,  же ң і с т е р  м ен 
жаңа жетістіктер  рухымен 
Қазақстанды бұрынғыдан да 
нығайта түсті. 

 Өткен аптаның сенбісінде  
Байзақ  өңірінде  де  Тұңғыш 
Президент күні кеңінен аталып 
ө т і л д і .Ж а л п ы х а л ы қ т ы қ 
мерекеге  айналып  үлгерген 
атаулы  күні  орталық  алаң  
көркем безендіріліп, аудандық 
балалар  мен  жасөспірімдер 
орталығының    өнерпаздары 
п а т р и о т т ы қ  р у х т а ғ ы 
музыкалық  нөмірлер  арқылы  
әрбір  қазақстандық  қастер 
тұтатын құндылықтар-халық 
б ірл і г і ,  қоғамдық  кел і с ім ,  
татулық  пен  тұрақтылық  
“Мәңгілік Ел” ұлттық идеясы 
кеңінен көрініс тапты.
Тұңғыш  Президент  күніне 
а р н а л ғ а н    с п о р т т ы қ 
шар а л а р ,   «Е л б а сы  –  е л 
т і р е г і »  т а қ ы р ы б ы н д а 
кітап  көрмесі  жасақталып , 
оған  библиографиялық  шолу 
жасалды.
Жалпы  Тұңғыш   Президент 
күні барлық ауылдық округтерде 
аталып өтілді.          

                                      Өз тілшіміз. 

Жиында  алдымен   облыстық 
а қп а р а т тық  т оп тың  мүшес і , 
“Жаңару” қоғамдық бірлестігінің 
Жамбыл облыстық филиалының 
төрағасы   Қасымхан  Төлендиев    
е л  д амуын а  с е р п і н  б е р е т і н 
стратегиялық маңызы зор құжат 
жүктеген   міндеттер  бойынша 
баяндама жасады.   Баяндамашы 
дүниежүзінде қаржылық дағдарыс 
пен әлеуметтік жағдай шиеленісіп 
т ұр ғ ан  к е з еңд е   Елба сының  
Қазақстан халқына арнаған 20-шы  
дәстүрлі  Жолдауы- жылдың басты 

құжаты саналатындығын,   маңызды 
құжат т а  мемлек е т т і ң  ба ғыт -
бағдары айқындалып, алда тұрған  
дағдарысты   жеңудің  жолдары 
нақтыланғанын айтты. Мұнымен 
қатар  Қасымхан  Естемесұлы 
Жолдауда қозғалған мәселелер алыс 
болашағымызды болжау төңірегінде 
болғандықтан  қиындықтарды    
бірлігіміз бен ынтымағымыздың 
арқасында жеңетіндігімізді,  әлемдік 
дағдарысқа қарамастан әлеуметтік 
салаларға айрықша көңіл  бөлініп 
отырғандығын,  2 0 1 7  жылдан 
бастап тегін кәсіптік-техникалық 
білім беру жүйесі енгізілетіндігін, 
2 0 1 6  жылдың  1  қ аң т а рынан 
бастап денсаулық сақтау саласы 
қызметкерлерінің  еңбекақысы 

орташа алғанда-28 пайызға дейін, 
білім беру саласы қызметкерлерінікі-
29  пайызға  дей ін,  әлеуметт ік 
қорғаудағы қызметкерлердікі 40 
пайызға, 2016 жылы Қазақстанда 
«Б» корпусындағы  мемлекеттік 
қызме тш і ле рд і ң  еңб е к а қысы  
30  пайызға   арттырылатынын 
әңгімеледі. Сондай-ақ,  баяндамашы  
Жолдауда Қазақстан 2017 жылы 
қолд аныс т а ғы  қосымша  құн 
салығынан бас тартып, салықтың тек 
үш түрімен жұмыс жасалатындығын,    
дағдарысқа қарсы және құрылымдық 

жаңарулардың  бес  бағытына ,  
қаржы  секторын  тұрақтандыру ,  
бюджет саясатын оңтайландыру,  
жекешелендіру және экономикалық 
бәсекелестікті ынталандыру  секілді 
қадау-қадау  мәселелерге тоқталды. 
Тәуелс і зд і к т ің  тұғырын  би ік 
ұстаудың маңызын тілге тиек ете 
отырып, сөзінің соңын  Елбасымыз 
айтқандай “Біріміз-бәріміз үшін, 
бәріміз біріміз үшін” деген қағиданы 
ұстанып, еңбек етіп, елімізді одан 
ары көркейтуге  шақырды.
Бұдан соң сөз алған  аудан әкімі 

М. Шүкеев мемлекеттік құжатта 
Мемлекет  басшысы  дағдарысқа 
қ а р с ы  ж ә не  қ ұ р ы л ы м ды қ 
ө з г е р і с т е р д і ң  5  б а ғ ы т ы н 
ұсынғанын, ел алдына қойылған 

басты мақсат- әлемнің дамыған 30 
елінің қатарына кіру деп Елбасы  
көрсеткендігін  сөз  етті .  Аудан 
басшысы Елбасы Жолдауындағы  
басым  бағыттарға  тоқталды ,  
ауданымызда  атқарылып жатқан 
тірліктер:  білім беру, денсаулық 
сақтау ,  ауыл  шаруашылығын 
өркендету, “Құлан”, “Алтын асық”, 
“Сыбаға”, “Ырыс” мемлекеттік 
бағдарламаларының жемісі, шағын 
және орта бизнесті дамыту, отандық 

азық -түлік  өнімдерін 
молынан өндіре отырып, 
халықты сапалы өніммен 
қамту,  инновациялық- 
и н д у с т р и я л ы қ 
бағдарламаларды  іске 
а сыру ,  мемлеке т т і к -
жеке меншік әріптестік 
құрылымының  маңызы, 
ж ұ м ы с п ен  қ а м т у ,  
қаржыны үнемдеу жайын 
да баяндады. 

-Елбасының  «Қазақстан 
ж а ң а  ж а һ а н д ы қ 
нақты  ахуалда :  өсім , 
р е ф о рм а л а р ,  д а м у » 
атты Қазақстан халқына 
а р н а ғ а н  Ж о л д а у ы 
ел ім і зд ің  ертең і  мен  
жарқын  болашағының  
өміршең екенін дәлелдеп 
берді. 

Халқы тату-тәтті, саясаты сарабдал 
елдің  ғана  қазынасы  қыруар , 
болашағы баянды болады. Ырыс- 
ынтымаққа  жолығады ,  дәулет-
бірлікпен толығады» демекші, осы 
ретте, біздің бір ғана Отанымыз 
– тәуелсіз  Қазақстанның  әрбір 
жетістігі үшін барлығымыз біркісідей 
атсалысайық. Елбасы Жолдауының 
негізгі  шарттарын  сапалы  және 
тиімді орындау арқылы көзделген 
мақсаттарға  жетеміз ,-деп  сөзін  
түйіндеді Мұратхан Жүнісәліұлы. 
Аудандық   ардагерлер  кеңесі 

төрағасының  орынбасары  С . 
Ермеков  болса Жолдау жүктеген 
мақсат-міндетті  жүзеге асыруға 
ардагерлер қауымы да өз үлестерін  
қосатындығын мәлімдеді.
Ел алдында тұрған міндеттерді 

айқындаған Жолдауды еліміздің өзге 
өңірлері сияқты, байзақтықтар да 
бірауыздан қолдап, оны іске асыруға 
дайын екендерін жеткізді.
Жиыннан  соң  облыстық  және 

аудандық ақпараттық-насихаттық  
топ  мүшелері    Қызыл  жұлдыз ,  
Қостөбе, Көктал, Дихан,  Түймекент,  
Жалғызтөбе ,  Ынтымақ ,  Бурыл, 
Үлгілі, Мырзатай округтерде болып, 
Елбасының Жолдауының  басты 
міндеттерін  түсіндірді.

Өз тілшіміз.

Е Л Б А С Ы Н Ы Ң  Е Л Б А С Ы Н Ы Ң  
ЖОЛДАУЫНА АРНАЛДЫЖОЛДАУЫНА АРНАЛДЫ
Кеше,  əкімдіктіѕ мəжілістер  залында  аудан əкімі 
М. Шїкеевтіѕ тґраєалыєымен  аудан активініѕ 
жиыны ґтті. Онда ел Президенті Н. Ə. Назарбаевтыѕ 
2015 жылєы 30 ќарашадаєы “Ќазаќстан жаѕа  
жаћандыќ наќты ахуалда: ґсім, реформалар, даму” 
атты Ќазаќстан  халќына  арнаєан Жолдауыныѕ 
басым  баєыттарын  насихаттау ,  тїс індіру 
маќсатында ауданымызєа автокеруенмен келген 
облыстыќ аќпараттыќ-насихаттыќ топ мїшелері 
аудан  белсенділерімен кездесті.



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2 5  желтоқсан  2015 жыл

ДАЄДА РЫСТЫ  ЕЅСЕ РУ  ЖОЛЫНДАДАЄДА РЫСТЫ  ЕЅСЕ РУ  ЖОЛЫНДА

Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À  Ä Å É Ñ Ò Â È É
С.Абдреева, заведующая сектором 

Центра  занятости  Байзакского 
района.

Особо важным событием накануне 
всеобщего  праздника  страны  - 
дня Первого Президента, явилось 
обнародование Главой государства 
Послания народу Казахстана «Казахстан 
в новой глобальной реальности: рост, 
реформы, развитие».
С интересом слушали мы выступление 

Президента страны Н.Назарбаева. 
Как всегда новое Послание явилось 
ещё одним подтверждением того, 
что Президент Казахстана является 
мудрым  стратегом , выдающимся 
государственным деятелем, который  
смотрит далеко вперёд. Послание 
содержало  всесторонний  анализ 
стремительно  меняющихся глобальных 
вызовов современности. 
Новый программный документ стал 

ещё одним  знаковым событием. 
Президент  как  всегда  обозначил 

Д Ə Р І Г Е Р Л Е Р Д Ə Р І Г Е Р Л Е Р 
Д Ә Н  Р И З АД Ә Н  Р И З А

Є.Тілепалдиев,
Байзаќ аудандыќ  орталыќ ауруханасыныѕ  ота 

бґлімініѕ меѕгерушісі.

2015 жылдыѕ 30 ќарашасы кїні Елбасы Нўрсўлтан 
Əбішўлы Ќазаќстан халќына арнаєан кезекті Жолдауын 
жария етті. Мемлекет басшысы Жолдауда Ўлт мўраты, 
ќазаќ елініѕ ўлттыќ идеясы – «Мəѕгілік Ел» екендігін 
айтып, еліміздіѕ ќол жеткізген жетістіктерін саралай 
келе ,  алдаєы  уаќытта  ел  алдында  тўрєан  наќты 
мəселелерді айќындап берді.
Осы  жылдардыѕ  ішінде   мемлекетіміздіѕ  даѕќы 

асќаќтап, тəуелсіз ел ретінде əлемге танылдыќ. Тґрткїл 
дїние  ќазаќ  деген   халыќты  танып ,  жас  тəуелсіз 
мемлекетіміз ґркениет шоєырындаєы шоќтыєы биік 
елдердіѕ ќатарынан  лайыќты  орын алды. Мўныѕ 
бəрі еліміздіѕ тўѕєыш президенті, ўлт кґшбасшысы 
Нўрсўлтан Əбішўлы Назарбаевтыѕ сарабдал саясатыныѕ 
жемісі екені даусыз. Ендігі жерде ата-бабаларымыз 
єасырлар бойы аѕсаєан тəуелсіздікті тўєырлы ету, оны 
ўстап тўрудыѕ маѕызы зор деп білемін.

«Біз армандарды аќиќатќа айналдырдыќ. Мəѕгілік 
елдіѕ іргетасын ќаладыќ. Тəуелсіздікпен бірге халќымыз 
Мəѕгілік  Мўраттарына  ќол  жеткізді .  Ендігі  ўрпаќ 
-  Мəѕгілік Ќазаќтыѕ Перзенті. Ендеше, Ќазаќ елініѕ 
Ўлттыќ идеясы – Мəѕгілік Ел!, - деді Президент.
Н.Назарбаев маѕызды ќўжатта əсіресе денсаулыќ саќтау 

саласындаєы басты басымдыќтары - аурудыѕ алдын-
алу жəне заманауи техникаларды ќолданып халыќтыѕ 
денсаулыєын ныєайтуєа кґп кґѕіл бґлген. Осыєан дейін 
бір єана «100 мектеп, 100 аурухана» баєдарламасы 
талай шалєай жатќан елдімекендерде: аурухана, емхана, 
дəрігерлік амбулатория, медициналыќ тіректердіѕ бой 
кґтеруіне ыќпал етті. Осыныѕ салдарынан бўдан 10 
жыл бўрын ґмір сїру жасы 64 жастан 72 жасќа дейін 
кґтерілгенін атап ґтті Нўрсўлтан Əбішўлы.
Жолдауда  əдеттег ідей  дəр ігерлерд і  ќолдау  да 

байќалады. Айталыќ, «2016 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан 
бастап азаматтыќ ќызметкерлер еѕбекаќысын ґтеудіѕ 
жаѕа моделі пайда болады. Соныѕ арќасында денсаулыќ 
саќтау мамандарыныѕ жалаќысы 30 % ґседі» деген 
Елбасы сґзі дəрігерлердіѕ еѕбегін шынайы баєалау əрі 
дəрігерлерге деген сенімді одан ары кїшейте тїседі. 
Сондыќтан да біз, медицина ќызметкерлері Жолдаудыѕ 
басты баєыттарын басшылыќќа ала отырып, халыќќа 
сапалы ќызмет кґрсетуге бар білімімізді саламыз деп 
айта аламын.

Ж.Кушеков,
Байзаќ ауданы прокурорыныѕ 

орынбасары, аєа əділет кеѕесшісі.

Егер тарих таєылымына жїгінетін 
болсаќ ,  1922 жылєы  13 шілдеде 
Орынборда  Ќазаќ  автономиялыќ 
Республикасыныѕ Орталыќ атќару 
Комитеті  сессиясыныѕ  арнаулы 
ќаулысымен «Прокурорлыќ ќадаєалау 
Ережесі» бекітілгенін айтар едік. 
Сґйтіп, мемлекеттік заѕдылыќты 
ќадаєалау функциясы енгізілді, сол 
мерзімнен бастап, прокуратура ґзініѕ 
негізгі ќадаєалау міндетін атќара 
бастады.
Тəуелсіздікке дейінгі ќалыптасу 

кезеѕінде  айтарлыќтай  кїрделі 
жолдан ґткен прокуратура ќызметі 
еліміз егемендік алєан уаќытта  жаѕа 
мазмўнмен толыєып, оныѕ рґлі арта 
тїсті. Ґйткені, жаѕа мемлекеттік 
ќўрылыс процесініѕ жедел дамуы, 
халыќаралыќ ќўќыќтыќ баєыт осы 
жїйені, ќалыптастыруды жаѕаша 
ізденістерді  талап  ете  бастады . 
Осыєан орай, 1994 жылєы 12 аќпанда 
Ќазаќстан  Республикасындаєы 
ќўќыќтыќ реформаныѕ Мемлекеттік 
Баєдарламасы бекітіліп, прокуратура 
органдарыныѕ негізгі принциптері 
айќындала тїсті.
Мўндай ќадамдар 1995 жылдыѕ 

30 тамызындаєы  республикалыќ 
р ефер ендуммен  ќ а былд ан є ан 
Конституциямыздыѕ  83-бабында 
жəне ел Президентініѕ 1995 жылєы 
21  желтоќсандаєы  «Ќазаќстан 
Республикасыныѕ прокуратурасы 
туралы» Заѕ кїші бар Жарлыєында 
кґрініс тауып, бекітілді.
Прокуратура республикамыздыѕ 

м ем л е к е т т і к  б и л і к  б ґ л і н і с і 
институтында ара салмаќтыѕ ќалыпты 
болуына ґзіндік їлесін ќоса отырып, 
Ќазаќстан  Республикасындаєы 
б і рыѕ є а й  мемл е ке т т і к  би л і к 
бўтаќтарыныѕ  їйлесімді  жўмыс 
істеуіне ыќпал етеді. Президентке 
єана есеп беретін жəне республика 
аумаєында  заѕдардыѕ ,  ґзге  де 
нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ 
дəлме-дəл əрі біркелкі ќолданылуына 
жо є а ры  ќ а д а є а л ауды  жї з е г е 
асыратын прокуратура Конституция 
талаптарыныѕ, адам мен азаматтыѕ 
ќўќыќтары мен бостандыќтарыныѕ 
берік саќталуын жїзеге асырудаєы 
ќўќыќтыќ  тет ік  (ќўрал )  болып 
табылады.

 Соѕєы  жылдардаєы  еліміздіѕ 
ќўќыќ жїйесіндегі принциптер мен 
прокуратура органдарыныѕ алдында 
тўрєан міндеттерге сəйкес «Ќазаќстан 
Р е с п у б л и к а с ы  п р о к у р о р л ы ќ 

ќадаєалау  мəселелері  бойынша 
кейбір заѕ актілеріне ґзгерістер мен 
толыќтырулар енгізу туралы» 2002 
жылдыѕ 9  тамызындаєы ќабылданєан 
Заѕ  прокуратура  органдарыныѕ 
ќызметін одан əрі жетілдіре тїсу 
жолындаєы жəне бір кезекті ќадам 
болды. Ол прокурорларєа ќосымша 
ґкілеттіктер  беріп  ќана  ќоймай , 
жїктелген міндеттерді ўтымды тїрде 
атќару жауапкершілігін кїшейтті. 
Сондай-аќ нарыќтыќ ќатынастардыѕ 
заѕдылыќ негізінде ќалыптасуына, 
жекелеген азаматтар мен ґндірістік 
нысандардыѕ  араќатынасынан 
т у ы н д а п  т ў р а т ы н  ќ а й с ы б і р 
ќарама-ќайшылыќты əділ шешуге 
айтарлыќтай ыќпал етуде.
Ал  ќазіргі  таѕда  прокурорлыќ 

ќадаєалау одан əрі наќтылана тїсіп, 
оныѕ ќызметі ќўќыќ ќорєау жаєына 
ойысты. Əрбір прокурорлыќ тексеру 
азаматтардыѕ ќўќыќтарына ќауіп 
тґндірген заѕ бўзушылыќты аныќтау 
мен оны болдырмауєа баєытталуда.

1994 жылдыѕ  10 аќпанындаєы 
Пре з ид ен т ім і з б е н  бе к і т і л г е н 
Мемлеке т т і к  ќ ў ќыќ  р еформа 
б а є д а р л а м а с ы  п р о к у р а т у р а 
органдарын реформалаудыѕ жаѕа 
принциптерін белгіледі. 1995 жылдыѕ 
30  т амызында  ре спубликалыќ  
референдумда ќабылданєан, бїгінгі 
ќолданыстаєы Ата Заѕымыз жəне 
1995 жылдыѕ 21 желтоќсанындаєы 
«Прокуратура  туралы» Ќазаќстан 
Республикасы Президентініѕ Заѕ 
кїші бар Жарлыєы прокуратураныѕ 
мемлекеттік органдар жїйесіндегі 
тəуелсіздік кезеѕдегі мəртебесін, 
рґлін жəне орнын бекітіп берді.
Прокуратура органдарымен жыл 

сайын елімізде жоєары зандылыќты 
ќадаєалауда ,  заѕ  бўзушылыќты 
болдырмауда ауќымды жўмыстар 
атќарылуда. Прокурорлыќ тексерулер 
нəтижесімен  мыѕдаєан  заѕсыз 
актілердіѕ кїші жойылып, мыѕдаєан 
азаматтардыѕ  конституциялыќ 
ќўќыќтары ќорєалуда, ќалпына келуде 
Ел ќазынасына прокурорлыќ ќадаєалау 
шаралары арќылы миллиондаєан 
ќаржылар тїсуде, ґндірілуде. Осыныѕ 
бəрінде кїні-тїні тынымсыз еѕбек 
етіп,  заѕныѕ əрбір бабын, бґлігін, 
тармаєын, тармаќшасын талдап, білім-
білігін сарќа жўмсап істеп жатќан 
прокуратура ќызметкерлерініѕ маѕдай 
терлері бар. Сондыќтан да бїгінгі тґл 
мереке кїні əріптестерімді мерейлі 
мерекелері – Прокуратура кїнімен 
ќўттыќтаймын. Ќызметтеріне жеміс, 
отбасыларына амандыќ тілеймін. 
Елімізде заѕ їстемдігі орнай берсін 
дегім келеді.

6 желтоќсан – Прокуратура кїні6 желтоќсан – Прокуратура кїні
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А.Шотбасова,
“Ауыл жаңалығы”.

“ҚАЗАҚСТАН  ЖАҢА  ЖАҺАНДЫҚ 
НАҚТЫ АХУАЛДА: ӨСУ, РЕФОРМАЛАР, 
ДАМУ ” .  ЕЛБАСЫНЫҢ  БИЫЛҒЫ 
ЖОЛДАУЫ ОСЫНДАЙ ТАҚЫРЫППЕН 

ЖАРИЯ ЕТІЛДІ. ОНДА ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ 
Н.Ә.НАЗАРБАЕВ: “...БАРЛЫҒЫМЫЗДЫҢ 
МОЙНЫМЫЗДА ЕЛІМІЗДІҢ БОЛАШАҒЫ 
ҮШІН ОРАСАН ЗОР ЖАУАПКЕРШІЛІК 
ЖАТЫР .  АЛДЫМЫЗДА  ҚИЫН 
ЖҰМЫСТАР КҮТІП ТҰР. ҚАЗАҚСТАН 
ХАЛҚЫНА  ЖОЛДАУЫМДАҒЫ 
БАРЛЫҚ  МІНДЕТТЕРДІ  ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУДА  МЕН  “НҰР  ОТАН ” 
ПАРТИЯСЫНА  ЕРЕКШЕ  ОРЫН 
БЕРЕМІН. ЖОЛДАУ БАРЛЫҚ ПАРТИЯ 
МҮШЕСІ ҮШІН ІС-ҚИМЫЛ НЕГІЗІ 
ЖӘНЕ  ТАЯУДАҒЫ  ЖЫЛДАРҒА 
АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА БОЛУЫ 
ТИІС. КЕҢ КӨЛЕМДЕ ТҮСІНДІРУ 
ЖҰМЫС Т А РЫН  ЖҮ Р Г І З І П , 
АДАМДАРДЫ  ЖҰМЫЛДЫРУ , 
ҚОЙЫЛҒАН БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕРДІ 
ОРЫНДАУДА  БІРІКТІРУ  КЕРЕК . 
П А Р Т И Я Д А Н  С А Й Л А Н Ғ А Н 
ДЕПУТАТТАР ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ 
ЖӘНЕ  ҚҰРЫЛЫМДЫҚ  ҚАЙТА 

Жолдау жолдарын түсіндірді
ЖАҢҒЫРУЛАРДЫ  ЗАҢНАМАЛЫҚ 
ТҰРҒЫДАН  ҚАМТАМАСЫЗ  ЕТУЛЕРІ 
ТИІС” ДЕГЕН БОЛАТЫН.

Осыған байланысты сәрсенбіден бастап  “Нұр 
Отан” партиясы Байзақ аудандық филиалының 
бастауыш  партия  ұйымдарында  Жолдау 

жолдары  талқыланып , 
ондағы басым бағыттар 
үлкен-кішіге түсіндіріле 
бастады.
Қызылжұлдыз ауылдық 

округіне қарасты “Қызыл 
жұлдыз” бастауыш партия 
ұйымында 215 мүше бар. 
Міне, осы азаматтардың 
ба сын  қосқан  жиын 
Н . А қ ш а б а е в  о р т а 
мектебінде болып өтті. 
Жиында сөз сөйлеген 

аталмыш   бастауыш 
п а р т и я  ұ й ы м ы н ы ң 
төрайымы Г.Көпжасарова 
Елб а сының  биыл ғы 
Жолдауы қазақстандықтар 
тарапынан, оның ішінде 
қызылжұлдыздықтардың 

жан-жақты қолдауына ие болып отырғанын, 
құжатта  жаһандық  ахуал,  қиындықтарға 
мойымауда ұстанатын басты ұстанымдар, 
мұндайда бірлік пен татулықты сақтау жайында 
айтылғанын ауызға алып, Жолдауда әдеттегідей 
қарапайым халықтың хал-жағдайын жақсартуға 

ерекше көңіл бөлінгендігі көпшілікті 
қанаттандыра түскендігіне тоқталды.
Ал,  “Дариға апа” балабақшасының 

тәрбиешісі С.Ақбердиева Жолдаудағы  
“Дағдарысқа қарсы және құрылымдық 
жаңарулардың бес бағыты” атты төртінші 
басымдығын, ондағы басты мәселелерді 
тілге тиек етсе,  Н.Ақшабаев орта 
мектебінің география пәнінің мұғалімі 
М .Оразбаева  Нұрсұлтан  Әбішұлы 
Назарбаев білім саласына барынша көңіл 
бөлгендігін, жастарды еңбекқорлыққа, 
жұмысшы мамандыққа үндейтіндігі 
ерекше әсер қалдырғандығын айтты.
Мұнан  соң  ба с т ауыш  пар тия 

ұйымының  басқосуына  қатысып 
отырған “Нұр Отан” партиясы Байзақ 
аудандық  филиалы  төрағасының 
бірінші орынбасары Н.Тлепов Жолдау 
жүктеген міндеттер, әсіресе “Нұр Отан” 
партиясы, нұротандықтарға артылып 
отырған жауапкершілік турасында сөз 
етті. Баршаны жұмыла жұмыс істеуге 
шақырды.
Мұндай  жиындар  сонымен  қатар   

3 - 4  желтоқсан  күндер і  партия 
аудандық  филиалы  “Сарыкемер”, 
“Газ тарату”,  “Байланыс торабы”,  
“Базарбай”, “Жақаш”, “Дана”, “Қарасу”, 
“Көкөзек”, “Мерей”, “Қостөбе”, “Талас”, 
“Мырзатай”, “Дихан”, “Жарық тарату” 
бастауыш  ұйымдарында  да  болып 
өтті.

множество пунктов, которые должны 
вывести наше государство в число 30 
самых развитых государств мира.
Импонирует то, что Президент в 

Послании народу  всё снова разложил 
«по полочкам»: как и  что делать, 
куда  идти .  Он  привёл  главную 
антикризисную стратегию, которая 
тождественна  трём  простым ,  но 
важным понятиям: рост, реформы, 
развитие. Первое – это рост. Речь, 
прежде всего, идёт об экономическом 
росте. «Применительно к текущим 
задачам нам необходимо восстановить 
такие темпы роста экономики, которые 
обеспечат вхождение Казахстана в 
тридцатку наиболее развитых стран 
мира .  Мы  должны  найти  новые 
внутренние источники роста через 
раскрытие частной инициативы. Второе 
– это реформы. Они обеспечивают 
стабильность экономики, общества 
и государства. Сейчас мы реализуем 
«План Нации. Сто конкретных шагов». 
Третье  - это развитие. В ХХI веке 

главным фактором развития становится 
непрерывная  модернизация  всех 
сфер общества. Мы ведём работу по 
масштабному преобразованию всех 
государственных, общественных и 
частных институтов на принципах 
Общества Всеобщего Труда,  высокой 
социальной ответственности, адресной 
помощи наиболее уязвимым слоям 
населения».
Президент страны также сказал о 

том, что осуществить комплексные 
антикризисные  и  структурные 
преобразования  необходимо   по 
пяти направлениям: стабилизация 
финансового сектора, оптимизация 
бюджетной политики, приватизация 
и стимулирование экономической 
конкуренции, новая инвестиционная 
политика ,  новая   социальная 
политика.
И наша задача в том, чтобы сплотиться 

вокруг президентского курса и внести 
свою лепту в  достижение поставленной 
цели.

МЕМЛЕКЕТТІК  КІРІСТЕР 
КОМИТЕТ І  АЄЫМДАЄЫ 
Ж Ы Л Ы  Ќ А З А Ќ С Т А Н 
Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Ы Ѕ 
З А ЅНАМАСЫН  Б Ў З Є АН 
ЖОСЫЌСЫЗ  КƏСІПКЕРЛЕР 
ЖƏНЕ АЗАМАТТАР ТАРАПЫНАН 
ЌЫЗМЕТШІЛЕРГЕ  ПАРА 
БЕРУДІЅ АЛТЫ ОЌИЄАНЫЅ 
ЖОЛЫН КЕСТІ

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015-
2025 жылдарєа арналєан сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы стратегиясын 
жəне  ведомстволыќ  Сыбайлас 
жемќорлыќ деѕгейін тґмендетудіѕ 
2015-2017 жылдарєа  арналєан 
жоспарын іске асыру шеѕберінде 
Мемлекеттік  кірістер  комитеті 
(бўдан əрі-Комитет) ґз ќатарында 
сияќты, жосыќсыз салыќ тґлеушілер 
жəне  сыртќы  э кономика лыќ 
ќызметке ќатысушылар тарапынан 
да сыбайлас жемќорлыќ факторын 
тґмендету бойынша батыл шаралар 
ќабылдауда. 
Мін е з - ќ ў лыќ тыѕ  сыб айл а с 

жемќорлыќќа ќарсы моделін сіѕіру, 
ґз ќызметшілері мен барлыќ ќоєамды 
сыбайлас жемќорлыќтыѕ алдын 
алу  бойынша  і с -шараларына , 
оныѕ ішінде мемлекеттік кірістер 
о р г а н д а р ы н ы ѕ  л ау а з ы м д ы 
тўлєаларына  пара  бергені  їшін 
жазадан бўлттарпау ќаєидатын іске 
асыру бойынша тəсілдерді жетілдіру 
арќылы  кеѕінен тарту, аталєан 
жўмыстыѕ басымды баєыттарыныѕ 
бірі болып табылады, 

Осы  маќсаттар  їшін  Комитет 
пара  беру  əрекетін  аныќтауда 
ќызметшілердіѕ ќатысуын, оныѕ 
іш інде  сыбайлас  жемќорлыќ 
кґріністеріне ќарсы тўра білуінде 
саналылыќты білдіретін лауазымды 
тўлєаларєа материалдыќ кґтермелеу 
шараларын ќолданумен белсендіру 
бойынша іс-шараєа бастамашылыќ 
етті. 
Нəтижесінде мемлекеттік кірістер 

ор г анд а ры  ќы зме тш і л е р і н і ѕ 
кґмегімен жəне тікелей ќатысуымен 
2015 жылдыѕ  басынан  бастап 
олардыѕ лауазымдыќ ґкілеттіліктерін 
жїзеге асыру кезінде пара алуєа 
бейімделудіѕ 6 фактісініѕ жолы 
кесілді. 
Тек 2015 жылєы ќарашада Алматы 

ќаласында жəне Шыєыс Ќазаќстан 
облысында  ішк і  ќ ау і п с і зд і к 
бґлімшелері Сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы ќызметпен бірлесіп кəсіпкерлік 
субъектілерін тексеру барысында 
аныќталєан заѕ бўзушылыќтары 
їш і н  м ем л е к е т т і к  к і р і с т е р 
органдарыныѕ ќызметшілеріне пара 
беруге тырысќан мўндай 2 фактініѕ 
алдын алды. 
К ґ р с е т і л г е н  п а р а  б е р у 

фактілері  бойынша  Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  Ќылмыстыќ 
кодексініѕ 367-бабы бойынша сотќа 
дейінгі тергеу жїргізілуде.
Бўдан бўрын аныќталєан ўќсас 

факті бойынша Жамбыл облысы 
бойынша МКД ќызметшісін пара 
алуєа бейімдеуге ниет білдірген Г. 
азаматы сотталып, заѕсыз сыйаќы 

берудіѕ  20  е селенген  сомасы 
мґлшерінде айыппўл тґлеу їкіміне 
кесілді. 
Осыєан орай, Комитет, Ќазаќстан 

Республикасыныѕ  ќылмыстыќ 
кодексініѕ  367-бабына  сəйкес 
сыбайлас  жемќорлыќќа  ќарсы 
іс-ќимыл бойынша шаралардыѕ 
кїшейт і л г ен і  ту р а лы  с а лыќ 
тґлеушілермен СЭЌ ќатысушыларын 
е с ке р е  о тырып ,  л ау а зымды 
тўлєаларєа  пара  бергені  їшін  
ќатаѕ ќылмыстыќ жауапкершілік 
туралы еске салады. Атап айтќанда, 
пар аныѕ  жиырма  е с е л ен ген 
соммасы мґлшерінде айыппўл салу 
тїріндегі жазалаумен ќатар, мїлікті 
тəркілеумен їш жылдан бес жылєа 
дейінгі мерзімге бас бостандыєынан 
айыру шарасы да ќарастырылады. 
Сондай-аќ, Комитет, мемлекеттік 
кірістер органдарыныѕ лауазымды 
тўлєаларыныѕ тарапынан ќорќытып 
алу жəне ґзге де ќўќыќќа ќайшы 
ќызмет фактілері туралы сыбайлас 
жемќорлыќ  сипаттаєы  аќпарат 
болєан  кезде  Комитеттіѕ  Ішкі 
ќауіпсіздік басќармасына (7172) 70 
99 51, 70 99 77 телефондары, (7172) 
32 20 87 факс бойынша жїгіну ќажет 
екенін хабарлайды. 

Ќосымша  аќпарат  алу  їшін 
Ќазаќстан Республикасы Ќаржы 
мини с т рл і г і  Мемл е ке т т і к 
кірістер  комитетініѕ  баспасґз 
ќы зм е т і н е  p r e s s a @ m g d . k z 
электрондыќ поштасы бойынша 
хабарласыѕыздар. 

ЗАҢ БҰЗҒАНДАР ЖАУАПСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»3 5  желтоқсан   2015  жыл

Бесінші сайланєан Жамбыл облысы Байзаќ 
аудандыќ мəслихатыныѕ ШЕШІМІ

 (кезектен тыс ХХХХV – сессия)

Сарыкемер ауылы                          № 45 – 3                2015 жыл 25 ќараша

(Жамбыл облыстыќ əділет басќармасынан 2015 жылдыѕ 30 ќарашасы кїні 
№2834 нґмірімен мемлекеттік тіркеуден ґткен).

«2015 – 2017 жылдарєа арналєан аудандыќ 
бюджет туралы» Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 
2014 жылєы 24 желтоќсандаєы №36-3 шешіміне 

ґзгерістер енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2008 жылєы 4 желтоќсандаєы Бюджет 
кодексініѕ 109 бабына жəне «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті 
мемлекеттік  басќару  жəне  ґзін  – ґзі  басќару  туралы» Ќазаќстан 
Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 6 бабына сəйкес, 
аудандыќ мəслихат ШЕШІМ ЌАБЫЛДАДЫ:

1. «2015 – 2017 жылдарєа арналєан аудандыќ бюджет туралы» Байзаќ 
аудандыќ мəслихатыныѕ 2014 жылєы 24 желтоќсандаєы №36-3 шешіміне 
(Нормативтік ќўќыќтыќ актілерде мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2458 
болып тіркелген, 2015 жылєы 6 ќаѕтарында аудандыќ №3-4-5 «Ауыл 
жаѕалыєы»- «Сельская новь» газетінде жарияланєан) келесідей ґзгерістер 
енгізілсін: 

1 тармаќта:
1) тармаќшада:
 «8099554» сандары «8151937» сандарымен ауыстырылсын; 
 «6863196» сандары «6916873» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармаќшада:
 «8131180» сандары «8183563» сандарымен ауыстырылсын;  
Аталєан шешімніѕ 1 жəне 6 ќосымшалары осы шешімніѕ 1 жəне 2 

ќосымшаларына сəйкес жаѕа редакцияда мазмўндалсын.
2. Осы шешімніѕ орындалуын баќылау Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 

«Аумаќты экономикалыќ дамыту, ќаржы, бюджет, əкімшілік аумаќтыќ 
ќўрылым, адам ќўќыєын ќорєау мəселелері жəне жер учаскелерін сатып 
алу туралы шарттар жобаларын ќарау» жґніндегі тўраќты комиссиясына 
жїктелсін.

3. Осы шешім əділет органдарында мемлекеттік тіркеуден ґткен кїннен 
бастап кїшіне енеді жəне 2015 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан ќолданысќа 
енгізіледі.

Аудандыќ мəслихат сессиясыныѕ тґраєасы  Н. Тлепов

Аудандыќ мəслихат хатшысы   Н. Їкібаев
Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 

2015 жылєы 25 ќарашадаєы  №45-3 шешіміне 1 ќосымша

Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2014 жылєы 
24 желтоќсандаєы №36-3 шешіміне 1 ќосымша

2015 ЖЫЛЄА АРНАЛЄАН АУДАНДЫЌ БЮДЖЕТ
Сана-
ты  Сыныбы   

 
 

сомасы, 
мыѕ 
теѕге

 

  
Iшкi 
сы-
ныбы

   Атауы
   1. КІРІСТЕР 8151937

1   Салыќтыќ тїсімдер 1206452
 01  Табыс салыєы 260436
  2 Жеке табыс салыєы 260436
 03  Əлеуметтiк салыќ 183437
  1 Əлеуметтік салыќ 183437
 04  Меншiкке салынатын салыќтар 717973
  1 Мїлiкке салынатын салыќтар 632888
  3 Жер салыєы 10280
  4 Кґлiк ќўралдарына салынатын салыќ 71405
  5 Бірыѕєай жер салыєы 3400

 05  Тауарларєа, жўмыстарєа жəне ќызметтерге 
салынатын iшкi салыќтар 30063

  2 Акциздер 14000

  3 Табиєи жəне басќа да ресурстарды 
пайдаланєаны їшiн тїсетiн тїсiмдер 1834

  4 Кəсiпкерлiк жəне кəсiби ќызметтi жїргiзгенi 
їшiн алынатын алымдар 14149

  5 Ойын бизнесіне салыќ 80
07 Басќа да салыќтар 825

1 Басќа да салыќтар 825

 08  
Заѕдыќ мəнді іс-əрекеттерді жасаєаны жəне 
(немесе) оєан уəкілеттігі бар мемлекеттік ор-
гандар немесе лауазымды адамдар ќўжаттар 
бергені їшін алынатын міндетті тґлемдер

13718

  1 Мемлекеттік баж 13718
2   Салыќтыќ емес тїсiмдер 2009

01 Мемлекеттік меншіктен тїсетін кірістер 462

1 Мемлекеттік кəсіпорындардыѕ таза кірісі 
бґлігініѕ тїсімдері 6

4 Мемлекет меншігіндегі, заѕды тўлєалардаєы 
ќатысу їлесіне кірістер 0

5 Мемлекет меншігіндегі мїлікті жалєа беру-
ден тїсетін кірістер 456

02
Мемлекеттік бюджеттен 
ќаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелердіѕ тауарларды (жўмыстарды, 
ќызметтерді) ґткізуінен тїсетін тїсімдер

0

1
Мемлекеттік бюджеттен ќаржыландырылатын 
мемлекеттік  мекемелердіѕ  тауарларды 
(жўмыстарды, ќызметтерді) ґткізуінен тїсетін 
тїсімдер

0

04

Мемлекеттік бюджеттен 
ќаржыландырылатын, сондай-аќ Ќазаќстан 
Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ бюджетінен 
(шыєыстар сметасынан) ўсталатын жəне 
ќаржыландырылатын мемлекеттік меке-
мелер салатын айыппўлдар, ґсімпўлдар, 
санкциялар, ґндіріп алулар 

            
948

1

Мўнай секторы ўйымдарынан тїсетін 
тїсімдерді ќоспаєанда, мемлекеттік бюд-
жеттен ќаржыландырылатын, сондай-аќ 
Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ 
бюджетінен (шыєыстар сметасынан) 
ўсталатын жəне ќаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппўлдар, 
ґсімпўлдар, санкциялар, ґндіріп алулар 

948

 06  Ґзге де салыќтыќ емес тїсiмдер 599
  1 Ґзге де салыќтыќ емес тїсiмдер 599

3   Негізгі капиталды сатудан тїсетін тїсімдер 26603

01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 
мемлекеттік мїлікті сату 460

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  
мемлекеттік мїлікті сату 460

 03  Жердi жəне материалдыќ емес активтердi сату 26143
  1 Жерді сату 25443
  2 Материалдыќ емес активтерді сату 700

4   Трансферттердіѕ тїсімдері 6916873

 02  Мемлекеттiк басќарудыѕ жоєары тўрєан 
органдарынан тїсетiн трансферттер 6916873

  2 Облыстыќ бюджеттен тїсетiн трансферттер 6916873

Функционалдыќ топ
сомасы,
мыѕ 
теѕге

Бюджеттік баєдарламалардыѕ əкімшісі
Баєдарлама

Атауы
2. Шыєындар 8183563

01 Жалпы сипаттаєы мемлекеттiк ќызметтер 461686
01 112 Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) мəслихатыныѕ аппараты 16746

01 112 001 Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) мəслихатыныѕ ќызметін 
ќамтамасыз ету жґніндегі ќызметтер 16446

01 112 003 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 300
01 122 Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) əкімініѕ аппараты 91450

01 122 001 Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) əкімініѕ ќызметін 
ќамтамасыз ету жґніндегі ќызметтер 88045

01 122 003 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 3405

01 123 Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, ауыл, 
ауылдыќ округ əкімініѕ аппараты 294636

01 123 001
Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, ауыл, 
ауылдыќ округ əкімініѕ ќызметін ќамтамасыз ету жґніндегі 
ќызметтер

285737

01 123 022 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 8899
01 452 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы бґлімі 21701

01 452 001
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) бюджетін орындау 
жəне ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) коммуналдыќ 
меншігін басќару саласындаєы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жґніндегі ќызметтер 

19420

01 452 003 Салыќ салу маќсатында мїлікті баєалауды жїргізу 1497

01 452 010
Жекешелендіру, коммуналдыќ меншікті басќару, 
жекешелендіруден кейінгі ќызмет жəне осыєан байланысты 
дауларды реттеу 

88

01 452 018 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 696

01 453 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) экономика жəне 
бюджеттік жоспарлау бґлімі 15621

01 453 001
Экономикалыќ саясатты, мемлекеттік жоспарлау жїйесін 
ќалыптастыру жəне дамыту жəне ауданды (облыстыќ маѕызы 
бар ќаланы) басќару саласындаєы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жґніндегі ќызметтер

15491

01 453 004 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 130

458
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) тўрєын їй-
коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар кґлігі жəне автомо-
биль жолдары бґлімі

11781

001
Жергілікті деѕгейде тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыєы, 
жолаушылар кґлігі жəне автомобиль жолдары саласындаєы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер

11476

013 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 305

494 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) кəсіпкерлік жəне 
ґнеркəсіп бґлімі 9751

001
Жергілікті деѕгейде кəсіпкерлікті жəне ґнеркəсіпті дамыту 
саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі 
ќызметтер

9351

003 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 400
02 Ќорєаныс 1682
02 122 Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) əкімініѕ аппараты 1682
02 122 005 Жалпыєа бірдей əскери міндетті атќару шеѕберіндегі іс-шаралар 1682

03 Ќоєамдыќ тəртіп, ќауіпсіздік, ќўќыќтыќ, сот, ќылмыстыќ-
атќару ќызметі 4000

03 458
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) тўрєын їй-
коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар кґлігі жəне автомо-
биль жолдары бґлімі

4000

03 458 021 Елдi мекендерде жол ќозєалысы ќауiпсiздiгін ќамтамасыз ету 4000
04 Бiлiм беру 5988597

464 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) білім бґлімі 900677

04 464 009 Мектепке дейінгі тəрбие мен оќыту ўйымдарыныѕ ќызметін 
ќамтамасыз ету 419458

04 464 040 Мектепке дейінгі білім беру ўйымдарында мемлекеттік білім 
беру тапсырысын іске асыруєа 481219

123 Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, ауыл, 
ауылдыќ округ əкімініѕ аппараты 7042

04 123 005 Ауылдыќ жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып 
баруды жəне кері алып келуді ўйымдастыру 7042

04 464 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) білім бґлімі 4094864

04 464 003 Жалпы білім беру 3935424
04 464 006 Балаларєа ќосымша білім беру 159440

465 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) дене шыныќтыру 
жəне спорт бґлімі 90411

017 Балалар мен жасґспірімдерге спорт бойынша ќосымша білім 
беру 90411

04 464 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) білім бґлімі 249585

04 464 001 Жергілікті деѕгейде білім беру саласындаєы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер 13429

04 464 005
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) мемлекеттік 
білім беру мекемелер їшін оќулыќтар мен оќу-əдiстемелiк 
кешендерді сатып алу жəне жеткізу

50208

04 464 007 Аудандыќ (ќалалыќ) ауќымдаєы мектеп олимпиадаларын жəне 
мектептен тыс іс-шараларды ґткiзу 532

04 464 012 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 198

04 464 015
Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-аналарыныѕ 
ќамќорынсыз ќалєан баланы (балаларды) кїтіп-ўстауєа 
ќамќоршыларєа (ќорєаншыларєа) ай сайынєы аќшалай ќаражат 
тґлемдері

20309

022
Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасыныѕ 
ќамќорлыєынсыз ќалєан баланы (балаларды) асырап алєаны 
їшін Ќазаќстан азаматтарына біржолєы аќша ќаражатын 
тґлеуге арналєан тґлемдер

1051

029
Балалар мен жасґспірімдердіѕ психикалыќ денсаулыєын 
зерттеу жəне халыќќа психологиялыќ-медициналыќ 
педагогикалыќ консультациялыќ кґмек кґрсету

17594

04 464 067 Ведомстволыќ баєыныстаєы мемлекеттік мекемелерініѕ жəне 
ўйымдарыныѕ кїрделі шыєыстары 146264

04 466 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) сəулет, ќала 
ќўрылысы жəне ќўрылыс бґлімі 646018

04 466 037 Білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау 646018
06 Əлеуметтiк кґмек жəне əлеуметтiк ќамсыздандыру 392008

451 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) жўмыспен ќамту 
жəне əлеуметтік баєдарламалар бґлімі 306017

06 451 002 Жўмыспен ќамту баєдарламасы 66411

06 451 004
Ауылдыќ жерлерде тўратын денсаулыќ саќтау, білім беру, 
əлеуметтік ќамтамасыз ету, мəдениет, спорт жəне ветеринар 
мамандарына отын сатып алуєа Ќазаќстан Республикасыныѕ 
заѕнамасына сəйкес əлеуметтік кґмек кґрсету

16150

06 451 005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік кґмек 12076
06 451 006 Тўрєын їйге кґмек кґрсету 1519

06 451 007 Жергілікті ґкілетті органдардыѕ шешімі бойынша мўќтаж 
азаматтардыѕ жекелеген топтарына əлеуметтік кґмек 13548

06 451 010 Їйден тəрбиеленіп оќытылатын мїгедек балаларды 
материалдыќ ќамтамасыз ету 7930

06 451 014 Мўќтаж азаматтарєа їйде əлеуметтiк кґмек кґрсету 21948
06 451 016 18 жасќа дейінгі балаларєа мемлекеттік жəрдемаќылар 121236

06 451 017
Мїгедектерді оѕалту жеке баєдарламасына сəйкес, мўќтаж 
мїгедектерді міндетті гигиеналыќ ќўралдармен жəне ымдау 
тілі мамандарыныѕ ќызмет кґрсетуін, жеке кґмекшілермен 
ќамтамасыз ету 

32801

023 Жўмыспен ќамту орталыќтарыныѕ ќызметін ќамтамасыз ету 1525

052 Ўлы Отан соєысындаєы Жеѕістіѕ жетпіс жылдыєына арналєан 
іс-шараларды ґткізу 10873

06 451 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) жўмыспен ќамту 
жəне əлеуметтік баєдарламалар бґлімі 84960

06 451 001
Жергілікті деѕгейде халыќ їшін əлеуметтік баєдарламаларды 
жўмыспен ќамтуды ќамтамасыз етуді іске асыру саласындаєы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер 

33794

06 451 011 Жəрдемаќыларды жəне басќа да əлеуметтік тґлемдерді есептеу, 
тґлеу мен жеткізу бойынша ќызметтерге аќы тґлеу 2000

06 451 021 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 900
025 Ґрлеу жобасы бойынша келісілген ќаржылай кґмекті енгізу 48266

458
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) тўрєын їй-
коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар кґлігі жəне автомо-
биль жолдары бґлімі

1031

050 Мїгедектердіѕ ќўќыќтарын ќамтамасыз ету жəне ґмір сїру 
сапасын жаќсарту жґніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру 1031

07 Тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ 466474

07 455 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бґлімі 400

07 455 024
Жўмыспен ќамту 2020 жол картасы бойынша ќалаларды жəне 
ауылдыќ елді мекендерді дамыту шеѕберінде объектілерді 
жґндеу

400

07 464 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) білім бґлімі 5121

07 464 026
Жўмыспен ќамту 2020 жол картасы бойынша ќалаларды жəне 
ауылдыќ елді мекендерді дамыту шеѕберінде объектілерді 
жґндеу

5121

07 466 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) сəулет, ќала 
ќўрылысы жəне ќўрылыс бґлімі 1261

07 466 074
Жўмыспен ќамту 2020 жол картасыныѕ екінші баєыты 
шеѕберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялыќ 
инфраќўрылымды дамыту жəне / немесе салу

1261

466 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) сəулет, ќала 
ќўрылысы жəне ќўрылыс бґлімі 418501

058 Елді мекендердегі сумен жабдыќтау жəне су бўру жїйелерін 
дамыту 418501

07 123 Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, ауыл, 
ауылдыќ округ əкімініѕ аппараты 40733

07 123 008 Елді мекендердегі кґшелерді жарыќтандыру 10761

07 123 009 Елді мекендердіѕ санитариясын ќамтамасыз ету 4578

07 123 010 Жерлеу орындарын ўстау жəне туыстары жоќ адамдарды жерлеу 0

07 123 011 Елді мекендерді абаттандыру мен кґгалдандыру 25394

458
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) тўрєын їй-
коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар кґлігі жəне автомо-
биль жолдары бґлімі

458

016 Елді мекендердіѕ санитариясын ќамтамасыз ету 458
08 Мəдениет, спорт, туризм жəне аќпараттыќ кеѕістiк 236978

08 455 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бґлімі 112041

08 455 003 Мəдени-демалыс жўмысын ќолдау 100491
08 455 005 Зоопарктер мен дендропарктердiѕ жўмыс iстеуiн ќамтамасыз ету 3695

08 455 009 Тарихи-мəдени мўра ескерткіштерін саќтауды жəне оларєа ќол 
жетімділікті ќамтамасыз ету 7855

123 Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, ауыл, 
ауылдыќ округ əкімініѕ аппараты 1998

028 Жергілікті деѕгейде дене шыныќтыру – сауыќтыру жəне 
спорттыќ іс-шараларды іске асыру 1998

08 465 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) дене шыныќтыру 
жəне спорт бґлімі 13199

08 465 001 Жергілікті деѕгейде дене шыныќтыру жəне спорт саласындаєы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер 6840

08 465 005 Ўлттыќ жəне бўќаралыќ спорт тїрлерін дамыту 1858

08 465 006 Аудандыќ (облыстыќ маѕызы бар ќалалыќ) деѕгейде спорттыќ 
жарыстар ґткiзу 1801

08 465 007
Əртїрлi спорт тїрлерi бойынша аудан (облыстыќ маѕызы бар 
ќала) ќўрама командаларыныѕ мїшелерiн дайындау жəне 
олардыѕ облыстыќ спорт жарыстарына ќатысуы

2700

08 455 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бґлімі 45160

08 455 006 Аудандыќ (ќалалыќ) кiтапханалардыѕ жўмыс iстеуi 43930

08 455 007 Мемлекеттік тілді жəне Ќазаќстан халќыныѕ басќа да тілдерін 
дамыту 1230

08 456 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ішкі саясат бґлімі 18350
08 456 002 Мемлекеттік аќпараттыќ саясат жїргізу жґніндегі ќызметтер 18350

08 456 005 Телерадио хабарларын тарату арќылы мемлекеттік аќпараттыќ 
саясатты жїргізу жґніндегі ќызметтер 0

08 455 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бґлімі 12450

08 455 001
Жергілікті деѕгейде тілдерді жəне мəдениетті дамыту 
саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі 
ќызметтер

7316

010 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 270

08 455 032 Ведомстволыќ баєыныстаєы мемлекеттік мекемелерініѕ жəне 
ўйымдарыныѕ кїрделі шыєыстары 4864

08 456 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ішкі саясат бґлімі 33780

08 456 001
Жергілікті деѕгейде аќпарат, мемлекеттілікті ныєайту жəне 
азаматтардыѕ əлеуметтік сенімділігін ќалыптастыру саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер

11066

08 456 003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 21873
08 456 006 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 198

032 Ведомстволыќ баєыныстаєы мемлекеттік мекемелерініѕ жəне 
ўйымдарыныѕ кїрделі шыєыстары 643

10
Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыєы, ерекше ќорєалатын 
табиєи аумаќтар, ќоршаєан ортаны жəне жануарлар дїниесін 
ќорєау, жер ќатынастары

140878

10 462 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ауыл 
шаруашылыєы бґлімі 21176

10 462 001 Жергілікті деѕгейде ауыл шаруашылыєы саласындаєы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер 16624

006 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 150

462 099 Мамандардыѕ əлеуметтік кґмек кґрсетуі жґніндегі шараларды 
іске асыру 4402

10 473 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ветеринария бґлімі 26891

10 473 001 Жергілікті деѕгейде ветеринария саласындаєы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер 13132

10 473 003 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 169

10 473 006 Ауру жануарларды санитарлыќ союды ўйымдастыру 5195

10 473 007 Ќаѕєыбас иттер мен мысыќтарды аулауды жəне жоюды 
ўйымдастыру 900

10 473 008
Алып ќойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардыѕ, 
жануарлардан алынатын ґнімдер мен шикізаттыѕ ќўнын 
иелеріне ґтеу

5695

10 473 009 Жануарлардыѕ энзоотиялыќ аурулары бойынша 
ветеринариялыќ іс-шараларды жїргізу 0

10 473 010 Ауыл шаруашылыєы жануарларын сəйкестендіру жґніндегі 
іс-шараларды ґткізу 1800

10 463 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) жер ќатынастары 
бґлімі 13656

10 463 001
Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) аумаєында жер 
ќатынастарын реттеу саласындаєы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жґніндегі ќызметтер

10636

006
Аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар, аудандыќ маѕызы бар 
ќалалардыѕ, кенттердiѕ, ауылдардыѕ, ауылдыќ округтердiѕ 
шекарасын белгiлеу кезiнде жїргiзiлетiн жерге орналастыру

2950

007 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 70
33 473 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ветеринария бґлімі 79155

011 Эпизоотияєа ќарсы іс-шаралар жїргізу 79155
11 Ґнеркəсіп, сəулет, ќала ќўрылысы жəне ќўрылыс ќызметі 71952

11 466 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) сəулет, ќала 
ќўрылысы жəне ќўрылыс бґлімі 71952

11 466 001

Ќўрылыс, облыс ќалаларыныѕ, аудандарыныѕ жəне елді 
мекендерініѕ сəулеттік бейнесін жаќсарту саласындаєы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жəне ауданныѕ (облыстыќ 
маѕызы бар ќаланыѕ) аумаєын оѕтайла жəне тиімді ќала 
ќўрылыстыќ игеруді ќамтамасыз ету жґніндегі ќызметтер 

18697

11 466 013
Аудан аумаєында ќала ќўрылысын дамытудыѕ кешенді 
схемаларын, аудандыќ (облыстыќ) маѕызы бар ќалалардыѕ, 
кенттердіѕ жəне ґзге де ауылдыќ елді мекендердіѕ бас жоспар-
ларын əзірлеу

53018

11 466 015 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 237
12 Кґлiк жəне коммуникация 258450

12 458
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) тўрєын їй-
коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар кґлігі жəне автомо-
биль жолдары бґлімі

258450

12 458 023 Автомобиль жолдарыныѕ жўмыс істеуін ќамтамасыз ету 258450
13 Басќалар 105641

13 123 Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, ауыл, 
ауылдыќ округ əкімініѕ аппараты 90168

13 123 040
«Ґѕірлерді дамыту» баєдарламасы шеѕберінде ґѕірлерді 
экономикалыќ дамытуєа жəрдемдесу бойынша шараларды 
іске асыру

90168

13 452 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы бґлімі 10312

13 452 012 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) жергілікті 
атќарушы органыныѕ резерві 10312

458
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) тўрєын їй-
коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар кґлігі жəне автомо-
биль жолдары бґлімі

5161

065 Заѕды тўлєалардыѕ жарєылыќ капиталын ќалыптастыру не-
месе ўлєайту 5161

14 Борышќа ќызмет кґрсету 7
14 452 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы бґлімі 7
14 452 005 Жергiлiктi атќарушы органдардыѕ борышына ќызмет кґрсету 0

013
Жергілікті атќарушы органдардыѕ облыстыќ бюджеттен 
ќарыздар бойынша сыйаќылар мен ґзге де тґлемдерді тґлеу 
бойынша борышына ќызмет кґрсету

7

15 Трансферттер 55210
15 452 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы бґлімі 55210

15 452 006 Нысаналы пайдаланылмаєан (толыќ пайдаланылмаєан) 
трансферттерді ќайтару 108

15 452 007 Бюджеттік алып ќоюлар 4290

15 452 016 Нысаналы маќсатќа сай пайдаланылмаєан нысаналы 
трансферттерді ќайтару 0

049 Бюджет заѕнамасымен ќарастырылєан жаєдайларда жалпы 
сипаттаєы трансферттерды ќайтару 0

051 Жергілікті ґзін-ґзі басќару органдарына  берілетін 
трансферттер 50812

(Жалєасы 4-бетте)
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16 Ќарыздарды ґтеу 0
16 452 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы бґлімі 0

16 452 008 Жергілікті атќарушы органныѕ жоєары тўрєан бюджет 
алдындаєы борышын ґтеу 0

16 452 009 Жергiлiктi атќарушы органдардыѕ борышын ґтеу 0

3. Таза бюджеттік кредит беру 6803
Бюджеттік кредиттер 11892

10
Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыєы, ерекше ќорєалатын 
табиєи аумаќтар, ќоршаєан ортаны жəне жануарлар дїниесін 
ќорєау, жер ќатынастары

11892

462 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ауыл 
шаруашылыєы бґлімі 11892

008 Мамандарды əлеуметтік ќолдау шараларын іске асыруєа 
берілетін бюджеттік кредиттер 11892

Санаты
Сыныбы

ішкі сыныбы
Атауы

5 Бюджеттік кредиттерді ґтеу 5089
01 Бюджеттік кредиттерді ґтеу 5089

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді ґтеу 5089

Функционалдыќ топ
Бюджеттік баєдарламалардыѕ əкімшісі

Баєдарлама
Атауы

4. Ќаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша 
сальдо -3365

13 Басќалар 0
452 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы бґлімі 0

14 Заѕды тўлєалардыѕ жарєылыќ капиталын ќалыптастыру не-
месе ўлєайту 0

Санаты
Сыныбы

ішкі сыныбы
Атауы

6 Мемлекеттіѕ ќаржы активтерін сатудан тїсетін тїсімдер 3365
01 Мемлекеттіѕ ќаржы активтерін сатудан тїсетін тїсімдер 3365

1 Ќаржы активтерін ел ішінде сатудан тїсетін тїсімдер 3365
Функционалдыќ топ                         

Бюджеттік баєдарламалардыѕ əкімшісі
Баєдарлама

Атауы
5. Бюджет тапшылыєы (профициті)  -38429
6. Бюджет тапшылыєын ќаржыландыру (профицитін пайдалану) 38429

Санаты
Сыныбы

ішкі сыныбы
Атауы

7 Ќарыздар тїсімі 11892
01 Мемлекеттік ішкі ќарыздар 11892

2 Ќарыз алу келісім шарттары 11892
8 Бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтарыныѕ ќозєалысы 28261

1 Бюджет ќаражатыныѕ бос ќалдыќтары 28261

Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2015 жылєы 
25 ќарашадаєы №45-3 шешіміне 2 ќосымша

Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2014 жылєы 
24 желтоќсандаєы №36-2 шешіміне 6 ќосымша

2015 ЖЫЛЄА АРНАЛЄАН БАЙЗАЌ АУДАНЫНЫЅ АУЫЛДЫЌ ОКРУГТЕРІНІЅ БЮДЖЕТТІК БАЄДАРЛАМАЛАРЫНЫЅ ТІЗБЕСІ
мыѕ теѕге

№ 
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Баєдарлама атауы
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1 «Жалєызтґбе ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 15649 763 428 100 0 300 335 550 2725

2 «Дихан ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 13458 288 260 125 0 295 264 0 2796

3 «Сазтерек ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 12603 864 300 90 0 400 354 0 1624

4 «Мырзатай ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 12426 2345 328 96 0 350 265 0 3104

5 «Темірбек ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 11199 0 116 50 0 300 394 0 2052

6 «Тїймекент ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 16397 0 241 80 0 371 399 550 7127

7 «Жанатўрмыс ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 15456 484 140 70 0 370 372 348 3533

8 «Кґктал ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 13588 0 370 75 0 597 300 0 2496

9 «Ынтымаќ ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 13528 0 166 100 0 250 394 0 1959

10 «Суханбаев ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 13217 90 180 100 0 500 458 0 2255

11 «Ќостґбе ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 17808 734 241 125 0 280 479 0 6301

12 «Бурыл ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 24609 0 809 250 0 600 822 550 11304

13 «Кґптерек ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 14329 0 500 200 0 300 354 0 2247

14 «Їлгілі ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 17181 0 744 100 0 100 525 0 1751

15 «Сарыкемер ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 21745 0 3380 582 0 17713 802 0 14359

16 «Ќызылжўлдыз ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 16558 0 590 100 0 248 256 0 5249

17 «Ботамойнаќ ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 17651 994 266 150 0 460 470 0 5031

18 «Байтерек ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі 18335 480 1702 2185 0 1960 1656 0 14255

Барлыєы 285737 7042 10761 4578 0 25394 8899 1998 90168

01 Бюджет ќаражатыныѕ бос ќалдыќтары 28261
2 Есепті кезеѕ соѕындаєы бюджет ќаражатыныѕ ќалдыќтары 0

01 Есепті кезеѕніѕ соѕындаєы бюджет ќаражатыныѕ ќалдыќтары 0
Функционалдыќ топ                         

Бюджеттік баєдарламалардыѕ əкімшісі

Баєдарлама                     
Атауы

16 Ќарыздарды ґтеу 5089
452 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы бґлімі 5089

008 Жергілікті атќарушы органныѕ жоєары тўрєан бюджет 
алдындаєы борышын ґтеу 5089

РЕШЕНИЕ БАЙЗАКСКОГО РАЙОННОГО 
МАСЛИХАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА
(внеочередная ХХХХV сессия)

село Сарыкемер                         № 45 – 3                         25 ноября 2015 года

(Прошло государственную регистрацию в департаменте юстиции 
Жамбылской области  30 ноября 2015 года за №2834)

О внесении изменений в решение Байзакского 
районного маслихата от 24 декабря 2014 года № 36-3

 «О районном бюджете на 2015 – 2017 годы»
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 

4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан» районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Байзакского районного маслихата от 24 декабря 2014 
года №36-3 «О районном бюджете на 2015 – 2017 годы» (зарегистрировано в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2458, 
опубликовано в районной газете «Ауыл жаѕалыєы-Сельская новь» от 6 января 
2015 года №3-4-5) следующие изменения: 
в пункте 1: 
в подпункте 1):
цифры «8099554» заменить цифрами «8151937»; 
цифры «6863196» заменить цифрами «6916873»; 
в подпункте 2):
цифры «8131180» заменить цифрами «8183563».
Приложения 1 и 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Байзакского районного маслихата по вопросам территориального 
экономического развития, финансов, бюджета, административного 
территориальной структуре, защиты прав человека и рассмотрение проектов 
договоров закупов участков земли.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации 
в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2015 года.

Председатель сессии  районного маслихата              Н. Тлепов

Секретарь районного маслихата                                 Н. Укибаев

Приложение 1 к решению Байзакского районного 
маслихата от 25 ноября 2015 года №45-3

Приложение 1 к решению Байзакского районного 
маслихата от 24 декабря 2014 года №36-3

                                         
РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2015 ГОД

Категория
сумма, 
тысяч 
тенге

 Класс 
  Подкласс 
   Наименование
   1. ДОХОДЫ 8151937
1   Налоговые поступления 1206452
 01  Подоходный налог 260436
  2 Индивидуальный подоходный налог 260436
 03  Социальный налог 183437
  1 Социальный налог 183437
 04  Hалоги на собственность 717973
  1 Hалоги на имущество 632888
  3 Земельный налог 10280
  4 Hалог на транспортные средства 71405
  5 Единый земельный налог 3400
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 30063
  2 Акцизы 14000

  3 Поступления за использование природных и других 
ресурсов 1834

  4 Сборы за ведение предпринимательской и профессио-
нальной деятельности 14149

  5 Налог на игорный бизнес 80
07 Прочие налоги 825

1 Прочие налоги 825

 08  
Обязательные платежи, взимаемые за совершение 
юридически значимых действий и (или) выдачу до-
кументов уполномоченными на то государственными 
органами или должностными лицами

13718

  1 Государственная пошлина 13718
2   Неналоговые поступления 2009

01 Доходы от государственной собственности 462

1 Поступления части чистого дохода государственных 
предприятий 6

4 Доходы на доли участия в юридических лицах, на-
ходящиеся в государственной собственности 0

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности 456

02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) 
государственными учреждениями, финансируемыми 
из государственного бюджета

0

1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) 
государственными учреждениями, финансируемыми 
из государственного бюджета

0

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые 
государственными учреждениями, финансируемыми 
из государственного бюджета, а также содержащими-
ся и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) 
Национального Банка Республики Казахстан  

948

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые го-
сударственными учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета, а также содержащимися и 
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Нацио-
нального Банка Республики Казахстан, за исключением 
поступлений от организаций нефтяного сектора 

948

 06  Прочие неналоговые поступления 599
  1 Прочие неналоговые поступления 599
3   Поступления от продажи основного капитала 26603

01 Продажа государственного имущества, закрепленного 
за государственными учреждениями 460

1 Продажа государственного имущества, закрепленного 
за государственными учреждениями 460

 03  Продажа земли и нематериальных активов 26143
  1 Продажа земли 25443
  2 Продажа нематериальных активов 700
4   Поступления трансфертов 6916873

 02  Трансферты из вышестоящих органов государствен-
ного управления 6916873

  2 Трансферты из областного бюджета 6916873

Функциональная группа
сумма,
тысяч 
тенге

Администратор бюджетных программ

Программа
Наименование

2. Затраты 8183563
01 Государственные услуги общего характера 461686
01 112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 16746

01 112 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (горо-
да областного значения) 16446

01 112 003 Капитальные расходы государственного органа 300
01 122 Аппарат акима района (города областного значения) 91450

01 122 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города 
областного значения) 88045

01 122 003 Капитальные расходы государственного органа 3405

01 123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, 
поселка, села, сельского округа 294636

01 123 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, 
города районного значения, поселка, села, сельского округа 285737

01 123 022 Капитальные расходы государственного органа 8899

01 452 Отдел финансов района (города областного значения) 21701

01 452 001
Услуги по реализации государственной политики в области 
исполнения   бюджета района (города областного значения) 
и управления коммунальной собственностью района (города 
областного значения)

19420

01 452 003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 1497

01 452 010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, 
постприватизационная деятельность и регулирование споров, 
связанных с этим 

88

01 452 018 Капитальные расходы государственного органа 696

01 453 Отдел экономики и бюджетного планирования района (города 
областного значения) 15621

01 453 001
Услуги по реализации государственной политики в области 
формирования и развития экономической политики, системы 
государственного планирования и управления района (города 
областного значения)

15491

01 453 004 Капитальные расходы государственного органа 130

458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

11781

001
Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и автомобильных дорог 

11476

013 Капитальные расходы государственного органа 305

494 Отдел предпринимательства и промышленности района (горо-
да областного значения) 9751

001
Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области развития предпринимательства и промыш-
ленности

9351

003 Капитальные расходы государственного органа 400
02 Ќорєаныс 1682
02 122 Аппарат акима района (города областного значения) 1682

02 122 005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской 
обязанности 1682

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, 
уголовно-исполнительная деятельность 4000

03 458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

4000

03 458 021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных 
пунктах 4000

04 Образование 5988597
04 464 Отдел образования района (города областного значения) 900677

04 464 009 Обеспечение деятельности организаций дошкольного вос-
питания и обучения 419458

04 464 040 Реализация государственного образовательного заказа в до-
школьных организациях образования 481219

04 123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, 
поселка, села, сельского округа 7042

04 123 005 Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и об-
ратно в сельской местности 7042

04 464 Отдел образования района (города областного значения) 4094864
04 464 003 Общеобразовательное обучение 3935424
04 464 006 Дополнительное образование для детей 159440

465 Отдел физической культуры и спорта района (города област-
ного значения) 90411

017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 90411
04 464 Отдел образования района (города областного значения) 249585

04 464 001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области образования 13429

04 464 005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических 
комплексов для государственных учреждений образования 
района (города областного значения)

50208

04 464 007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и 
конкурсов районного (городского) масштаба 532

04 464 012 Капитальные расходы государственного органа 198

04 464 015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечите-
лям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка 
(детей), оставшегося без попечения родителей

20309

022
Выплата единовременных денежных средств казахстан-
ским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения 
родителей

1051

029
Обследование психического здоровья детей и подростков и 
оказание психолого-медико-педагогической консультативной 
помощи населению

17594

04 464 067 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций 146264

04 466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства 
района (города областного значения) 646018

04 466 037 Строительство и реконструкция объектов образования 646018
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 392008

06 451 Отдел занятости и социальных программ района (города об-
ластного значения) 306017

06 451 002 Программа занятости 66411

06 451 004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива спе-
циалистам здравоохранения, образования, социального обеспе-
чения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан

16150

06 451 005 Государственная адресная социальная помощь 12076
06 451 006 Оказание жилищной помощи 1519

06 451 007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся 
граждан по решениям местных представительных органов 13548

06 451 010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающих-
ся и обучающихся на дому 7930

06 451 014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 21948
06 451 016 Государственные пособия на детей до 18 лет 121236

06 451 017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигие-
ническими средствами и предоставление услуг специалистами 
жестового языка, индивидуальными помощниками в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

32801

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 1525
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
3.Чистое бюджетное кредитование 6803
Бюджетные кредиты 11892

10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, 
особо охраняемые природные территории, охрана 
окружающей среды и животного мира, земельные 
отношения

11892

454 Отдел сельского хозяйства района (города област-
ного значения) 11892

008
Бюджетные кредиты для реализации мер социаль-
ной поддержки специалистов социальной сферы 
сельских населенных пунктов

11892

Категория
Класс

Подкласс
Наименование

5 Погашение бюджетных кредитов 5089

01 Погашение бюджетных кредитов 5089

1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из 
государственного бюджета 5089

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа                      
Наименование
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами -3365

13 Прочие 0
452 Отдел финансов района (города областного значения) 0

14 Формирование или увеличение уставного капитала юриди-
ческих лиц 0

Категория
Класс
Подкласс

Наименование
6 Поступления от продажи финансовых активов государства 3365

01 Поступления от продажи финансовых активов государства 3365
1 Поступления от продажи финансовых активов внутри страны 3365

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа
Наименование

5.Дефицит бюджета (профицит) -38429

6. Финансирование дефицита бюджета (использование про-
фицита) 38429

Категория
Класс

Подкласс
Наименование

7 Поступления займов 11892

01 Внутренние государственные займы 11892

2 Договора по займам 11892

8 Используемые остатки бюджетных средств 28261

1 Остатки бюджетных средств 28261

01 Остатки бюджетных средств 28261

2 Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 0

01 Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 0

Категория
Класс
Подкласс

Наименование
16 Погашение займов 5089

452 Отдел финансов района (города областного значения) 5089

008 Погашение долга местного исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом 5089

052 Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию 
Победы в Великой Отечественной войне 10873

06 451 Отдел занятости и социальных программ района (города об-
ластного значения) 84960

06 451 001
Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области обеспечения занятости и реализации со-
циальных программ для населения

33794

06 451 011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и 
других социальных выплат 2000

06 451 021 Капитальные расходы государственного органа 900

025 Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Ґрлеу 48266

06 458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

1031

06 050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улуч-
шению качества жизни инвалидов 1031

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 466474

07 455 Отдел культуры и развития языков района (города областного 
значения) 400

07 455 024 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских на-
селенных пунктов по «Дорожной карте занятости 2020» 400

07 464 Отдел образования района (города областного значения) 5121

07 464 026 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских на-
селенных пунктов по «Дорожной карте занятости 2020» 5121

07 466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства 
района (города областного значения) 1261

07 466 074
Развитие и обустройство недостающей инженерно-
коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направ-
ления Дорожной карты занятости 2020

1261

07 466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства 
района (города областного значения) 418501

07 466 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских 
населенных пунктах 418501

07 123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, 
поселка, села, сельского округа 40733

07 123 008 Освещение улиц населенных пунктов 10761

07 123 009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 4578

07 123 010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 0

07 123 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 25394

458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

458

016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 458

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 236978

08 455 Отдел культуры и развития языков района (города областного 
значения) 112041

08 455 003 Поддержка культурно-досуговой работы 100491

08 455 005 Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков              
3695

08 455 009 Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и 
доступа к ним 7855

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, 
поселка, села, сельского округа 1998

028 Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на местном уровне 1998

08 465 Отдел физической культуры и спорта района (города об-
ластного значения) 13199

08 465 001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в сфере физической культуры и спорта 6840

08 465 005 Развитие массового спорта и национальных видов спорта 1858

08 465 006 Проведение спортивных соревнований на районном (города 
областного значения) уровне 1801

08 465 007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города 
областного значения) по различным видам спорта на област-
ных спортивных соревнованиях

2700

08 455 Отдел культуры и развития языков района (города областного 
значения) 45160

08 455 006 Функционирование районных (городских) библиотек 43930

08 455 007 Развитие государственного языка и других языков народа 
Казахстана 1230

08 456 Отдел внутренней политики района (города областного 
значения) 18350

08 456 002 Услуги по проведению государственной информационной 
политики через газеты и журналы 18350

08 456 005 Услуги по проведению государственной информационной 
политики через телерадиовещание 0

08 455 Отдел культуры и развития языков района (города областного 
значения) 12450

08 455 001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области развития языков и культуры 7316

010 Капитальные расходы государственного органа 270

08 455 032 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций 4864

08 456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 33780

08 456 001
Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области информации, укрепления государственности 
и формирования социального оптимизма граждан

11066

08 456 003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 21873

08 456 006 Капитальные расходы государственного органа 198

032 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций 643

10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняе-
мые природные территории, охрана окружающей среды и 
животного мира, земельные отношения

140878

10 462 Отдел сельского хозяйства района (города областного 
значения) 21176

10 462 001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в сфере сельского хозяйства 16624

006 Капитальные расходы государственного органа 150

10 462 099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки спе-
циалистов 4402

10 473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 26891

10 473 001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в сфере ветеринарии 13132

10 473 003 Капитальные расходы государственного органа 169

10 473 006 Организация санитарного убоя больных животных 5195

10 473 007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 900

10 473 008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уни-
чтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного 
происхождения

5695

10 473 009 Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим 
болезням животных 0

10 473 010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяй-
ственных животных 1800

10 463 Отдел земельных отношений района (города областного значения) 13656

10 463 001
Услуги по реализации государственной политики в области 
регулирования земельных отношений на территории района 
(города областного значения)

10636

006
Землеустройство, проводимое при установлении границ 
районов, городов областного значения, районного значения, 
сельских округов, поселков, сел

2950

007 Капитальные расходы государственного органа 70
10 473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 79155

011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 79155

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность 71952

11 466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства 
района (города областного значения) 71952

11 466 001

Услуги по реализации государственной политики в области 
строительства, улучшения архитектурного облика городов, 
районов и населенных пунктов области и обеспечению 
рационального и эффективного градостроительного освоения 
территории района (города областного значения)

18697

11 466 013
Разработка схем градостроительного развития территории 
района, генеральных планов городов районного (областного) 
значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

53018

11 466 015 Капитальные расходы государственного органа 237

12 Транспорт и коммуникации 258450

12 458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

258450

12 458 023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 258450

13 Прочие 105641

13 123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, 
поселка, села, сельского округа 90168

13 123 040 Реализация мер по содействию экономическому развитию 
регионов в рамках программы «Развитие регионов» 90168

13 452 Отдел финансов района (города областного значения) 10312

13 452 012 Резерв местного исполнительного органа района (города об-
ластного значения) 10312

458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

5161

065 Формирование или увеличение уставного капитала юридиче-
ских лиц 5161

14 Обслуживание долга 7

14 452 Отдел финансов района (города областного значения) 7

14 452 005 Обслуживание долга местных исполнительных органов 0

14 452 013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по 
выплате вознаграждений и иных платежей по займам из об-
ластного бюджета

7

15 Трансферты 55210

15 452 Отдел финансов района (города областного значения) 55210

15 452 006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых 
трансфертов 108

15 452 007 Бюджетные изъятия 4290

15 452 016 Возврат, использованных не по целевому назначению целевых 
трансфертов 0

049 Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмо-
тренных бюджетным законодательством  0

051 Трансферты органам местного самоуправления 50812

16 Погашение займов 0

16 452 Отдел финансов района (города областного значения) 0

16 452 008 Погашение долга местного исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом 0

16 452 009 Погашение долга местного исполнительного органа 0

Приложение 2 к решению Байзакского районного
 маслихата от 25 ноября 2015 года №45-3

Приложение 6 к решению Байзакского районного 
маслихата от 24 декабря 2014 года №36-2

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ НА 2015 ГОД ПО АУЛЬНЫМ ОКРУГАМ БАЙЗАКСКОГО РАЙОНА
тысяч тенге

Наименование программ

№ 
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1 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Жалгизтюбинско-
го сельского округа» 15649 763 428 100 0 300 335 550 2725

2 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Диханского 
сельского округа» 13458 288 260 125 0 295 264 0 2796

3 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Сазтерекского 
сельского округа» 12603 864 300 90 0 400 354 0 1624

4 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Мырзатайского 
сельского округа» 12426 2345 328 96 0 350 265 0 3104

5 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Темирбекского 
сельского округа» 11199 0 116 50 0 300 394 0 2052

6 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Туймекентского 
сельского округа» 16397 0 241 80 0 371 399 550 7127

7 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Жанатурмысского 
сельского округа» 15456 484 140 70 0 370 372 348 3533

8 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Кокталского 
сельского округа» 13588 0 370 75 0 597 300 0 2496

9 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ынтымакского 
сельского округа» 13528 0 166 100 0 250 394 0 1959

10 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Суханбаевского 
сельского округа» 13217 90 180 100 0 500 458 0 2255

11 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Костюбинского 
сельского округа» 17808 734 241 125 0 280 479 0 6301

12 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Бурылского 
сельского округа» 24609 0 809 250 0 600 822 550 11304

13 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Коптерекского 
сельского округа» 14329 0 500 200 0 300 354 0 2247

14 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Їлгулинского 
сельского округа» 17181 0 745 100 0 100 525 0 1751

15 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Сарыкемерского 
сельского округа» 21745 0 3380 582 0 17713 802 0 14359

16 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Кызылжулдызско-
го сельского округа» 16558 0 590 100 0 248 256 0 5249

17 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ботамойнакского 
сельского округа» 17651 994 266 150 0 460 470 0 5031

18 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Байтерекского 
сельского округа» 18335 480 1702 2185 0 1960 1656 0 14255

Итого 285737 7042 10761 4578 0 25394 8899 1998 90168
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Байзаќ ауданы əкімдігі білім бґлімініѕ 
„Айшуаќ“ балабаќшасыныѕ  меѕгерушісі 
лауа зымына  ( 1  б і рл і к )  конкурс 
жариялайды.
Сарыкемер ауылы, Д. Ќонаев кґшесі 

117 їй,  аныќтама їшін телефон: 
7-90-51,  факс:2-18-67.

Мектепке дейінгі мекеменіѕ атауы: 
Байзаќ  ауданы  əкімдігініѕ  білім 
бґлімініѕ  „Айшуаќ“ балабаќшасы 
мемлекеттік коммуналдыќ ќазыналыќ 

кəсіпорыны
1.Орналасќан жері: 080113 Байзаќ 

ауданы,Кґкбастау ауылы, Курманбаев 
кґшесі №57 їй. 
Мекеме ќызметініѕ негізгі баєыты: 
Білім беру ќызметін жїргізу ќўќыєына 

берілетін лицензияєа, мектепке дейінгі 
оќыту мен тəрбиелеу жарєысына жəне 
басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерге 
сəйкес  мектепке  дейінгі  оќыту  мен 
тəрбиелеуді  ўйымдастыру  ќызметін 
басќарады. Педагогикалыќ кеѕеспен 
бірге белгіленген тəртіпте оќу жўмыс 
жоспарларын ,  негізгі  (вариативтік , 
авторлыќ), мектепке дейінгі білім беру 
баєдарламаларын, ішкі тəртіп ережелерін 
əзірлеуді жəне бекітуді ўйымдастырады. 
Мектепке дейінгі оќыту мен тəрбиелеудіѕ 
мемлекеттік жалпыєа міндетті стандартына 
сəйкес білім беру баєдарламаларын іске 
асыруды  ќамтамасыз  етеді; оќыту – 
тəрбиелеу процесінде тəрбиеленушілер 
мен ўйым ќызметкерлерініѕ ґмірініѕ 

ќауіпсіздігі мен денсаулыєын саќтауєа 
ќажетті жаєдайлар жасайды.
Ўйымды  б а с ќ а р у  ќ ў ры лымын 

аныќтайды, ќаржы, шаруашылыќ, єылыми, 
əдістемелік жəне басќа да мəселелерді 
шешеді. Тəрбиеленушілер контингентін 
ќалыптастырады, оларды əлеуметтік 
ќорєауды ќамтамасыз етеді. Педагогикалыќ 
ќоєамдыќ ўйымыныѕ жəне əдістемелік 
бірлестіктіѕ ќызметіне кґмек кґрсетеді. 
Тəрбиеленушілерді тамаќтандыруєа жəне 
оларєа медициналыќ ќызмет кґрсетуге, 
денсаулыєын саќтау мен ныєайтуєа ќажетті 
жаєдайларды ўйымдастырады. Мектепке 
дейінгі оќыту мен тəрбиелеу ўйымыныѕ 
мїліктері мен ќаражатына белгіленген 
заѕнамалыќ тəртіппен иелік етеді, жыл 
сайын ќўрылтайшылардан тїскен ќаржы 
мен оныѕ шыєысы туралы есеп береді.
Оќу – материалдыќ  базаны саќтау 

мен  ныєайтуды ,  е с еп  жїрг і зуд і , 
санитарлыќ – гигиеналыќ тəртіптіѕ, 
еѕбекті ќорєау жəне ќауіпсіздік техникасы 
ережелерініѕ саќталуын ќамтамасыз 
етеді. Жўртшылыќпен, ўйымдармен, ата – 
аналармен (оларды алмастырушылармен) 
ґзара байланысты жїзеге асырады. Педагог 
кадрларды жəне кґмекші ќызметшілерді 
іріктеу  мен  орналастыруды  жїзеге 
асырады, ќызметкерлердіѕ лауазымдыќ 
нўсќаулыќтарын əзірлейді. Кадрлардыѕ 
кəсіби шеберлігін арттыруєа жаєдай 
жасайды. Белгіленген тəртіп бойынша 
ќызметкерлерді аттестаттаудан ґткізеді.
Педагогикалыќ  кеѕестіѕ  жўмысын 

басќарады. Мемлекеттік, ќоєамдыќ жəне 
басќа да ўйымдарда мектепке дейінгі оќыту 
мен тəрбиелеу ўйымын танытады. 
Мектепке дейінгі оќыту мен тəрбиелеу 

ўйымыныѕ ќызметі туралы ќажетті есеп 
дайындауды жəне ўсынуды ќамтамасыз 
етеді.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын 

талаптар:
жоєары педагогикалыќ білім, жəне 

мектепке дейінгі оќыту мен тəрбиелеу 
ўйымдарындаєы педагогикалыќ жўмыс 
ґтілініѕ 3 жылдан кем болмауы тиіс.
Кəс і би  б іл ікт іл і г і :  Ќаз аќ с т ан 

Республикасыныѕ  Конституциясын , 
Ќазаќстан  Республикасыныѕ  „Білім 
туралы“,  „Тілдер туралы“, „Бала ќўќыќтары 
туралы“, „Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы 
кїрес  туралы“, „Неке  жəне  отбасы 
туралы“, „Кемтар балаларды əлеуметтік 
жəне медициналыќ – педагогикалыќ 
тїзеу арќылы ќолдау туралы“ Заѕдарын 
жəне басќа да білім беруді дамытудыѕ 
баєыттары мен келешегін айќындайтын 
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді; педагогика 
мен психология негіздерін; мемлекеттік 
жалпыєа міндетті білім беру стандарттарын; 
педагогиканы, педагогикалыќ психологияны, 
педагогикалыќ єылым мен практиканыѕ 
жетістіктерін; экономика негіздері, ќаржы – 
шаруашылыќ ќызмет туралы заѕнамаларды, 
еѕбек туралы, еѕбекті ќорєаудыѕ, техника 
ќауіпсіздігі жəне ґртке ќарсы ќорєанудыѕ 
ережелері мен нормаларын, санитарлыќ 
ережелер мен нормаларды, дəрігерге дейінгі 

медициналыќ кґмектіѕ негіздерін білуі 
тексеріледі. 
Конкурсќа  ќатысу  їшін  ќўжаттар 

осы хабарландыру бўќаралыќ аќпарат 
ќўралдарыныѕ ресми басылымына („Ауыл 
жаѕалыєы“-„Сельская новь“) жарияланєан 
соѕ 15 кїнтізбелік кїн ішінде Байзаќ ауданы 
əкімдігініѕ білім бґліміне ґткізіледі.  
Конкурсќа ќатысуєа ниет білдірген 

тўлєалар хабарландыруда кґрсетілген 
ќўжаттарды ќабылдайтын мерзімде ўйымєа 
ќолма-ќол немесе пошта арќылы мынадай 
ќўжаттарды ўсынады. 

1) конкурстыќ комиссия тґраєасы атына 
тўрєылыќты тіркеу орнын, наќты тўратын 
жерін, байланыс телефондарын кґрсетумен 
ќоса ґтініш;

2 )  нотариалды  куəландырылєан 
жеке тўлєаны куəландыратын ќўжат 
кґшірмесі;

3) нотариалды куəландырылєан білім 
туралы ќўжат кґшірмесі;

4) нотариалды куəландырылєан еѕбек 
кітапшасыныѕ кґшірмесі;

5) бўрынєы жўмыс орны кадр ќызметі 
куəландырєан фотомен кадрды есепке алу 
жґніндегі жеке параќ;

6) бар жазалар мен кґтермелеулерді 
кґрсете отырып бўрынєы жўмыс орнынан 
ґндірістік мінездеме;

7) нотариалды куəландырылєан бар 
біліктілік санат немесе єылыми  дəрежесі 
туралы ќўжат кґшірмесі;

8) медициналыќ куəландырудан ґтуі 
туралы ќўжат;

Байзаќ ауданы əкімдігі білім бґлімініѕ  „Айшуаќ“ балабаќшасы мемлекеттік коммуналдыќ ќазыналыќ 
кəсіпорыныныѕ бос тўрєан меѕгерушісі лауазымына конкурс жариялау туралы хабарландыру

9) сотты болмаєандыєы туралы аныќтама 
ўсынуы ќажет.
Аталєан ќўжаттардыѕ бірініѕ болмауы 

кандидатты Конкурсќа ќатыстырмауєа 
негіз болуы мїмкін.

Лауазымдыќ жалаќысы

Са-
на-
ты

Лауазымдыќ жалаќысы, ќызмет 
атќарєан жылдарына байланысты

теѕгеден теѕгеге дейін
G -7 61939 74160

Конкурсќа ќатысуєа кандидат комиссия 
ќарауына ґзініѕ кəсіби жетістіктері, 
біліктілігін арттыру, єылыми зерттеулер, 
ґзініѕ  педагогикалыќ  тəжірибесін 
ќорытындылау, наградалары  туралы 
ќандайда болмасын деректі расталєан 
аќпаратты ўсынуєа ќўќылы.
Конкурстыѕ ґтетін кїні: 2015 жылєы 

30 желтоќсан.
Конкурстыѕ ґтетін орыны: Байзаќ 

ауданы əкімдігініѕ білім бґлімі, Сарыкемер 
ауылы, Д. Ќонаев кґшесі №117 їй.
Электрондыќ пошта: baizak_raiono@

mail.ru
Конкурсќа  жіберілген  їміткерлер 

конкурстыќ  ереже  талаптарына  сай 
əѕгімелесуден ґтеді.
Осы бос лауазымєа орналасќан тўлєа 

їшін кґтерме шыєындар тґленбейді, 
тўрєын їй жəне ґзге де жеѕілдіктер 
берілмейді.

БЕСІНШІ САЙЛАНЄАН ЖАМБЫЛ 
ОБЛЫСЫ БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ 
МƏСЛИХАТЫНЫЅ ШЕШІМІ

(кезектен тыс ХХХХV – сессия)

Сарыкемер ауылы      № 45-2      2015 жылєы 25 ќараша

(Жамбыл облыстыќ əділет басќармасынан 2015 жылєы 
2 желтоќсанда №2841 нґмірімен мемлекеттік тіркеуден 

ґткен)
Пайдаланылмайтын ауыл 

шаруашылыєы маќсатындаєы жерлерге 
жер салыєыныѕ мґлшерлемелерін 
жəне бірыѕєай жер салыєыныѕ 

мґлшерлемелерін жоєарылату туралы
«Салыќ жəне бюджетке тґленетін басќа да міндетті 

тґлемдер  туралы  (Салыќ  кодексі )»  Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  2008 жылєы 10 желтоќсандаєы 
Кодексініѕ 387 бабыныѕ 1-1 тармаєына жəне 444 бабыныѕ 
1-тармаєына сəйкес, Байзаќ аудандыќ мəслихаты ШЕШІМ 
ЌАБЫЛДАДЫ:

1. Ќазаќстан Республикасыныѕ жер заѕнамасына сəйкес, 
пайдаланылмайтын ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы 
жерлерге жер салыєыныѕ мґлшерлемелері он есеге 
жоєарылатылсын.

2. Ќазаќстан Республикасыныѕ жер заѕнамасына сəйкес, 
пайдаланылмайтын ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы 
жерлерге бірыѕєай жер салыєыныѕ мґлшерлемелері он 
есеге жоєарылатылсын.

3.Осы шешімніѕ орындалуын баќылау аудандыќ 
мəслихаттыѕ аумаќты экономикалыќ дамыту, ќаржы, 
бюджет, əкімшілік аумаќтыќ ќўрылым, адам ќўќыєын 
ќорєау мəселелері жəне жер учаскелерін сатып алу туралы 
шарттар жобаларын ќарау жґніндегі тўраќты комиссиясына 
жїктелсін.

4. Осы шешім əділет органдарында мемлекеттік тіркелген 
кїннен бастап кїшіне енеді жəне оныѕ алєашќы ресми 
жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ 
ќолданысќа енгізіледі.

Аудандыќ мəслихат сессиясыныѕ
 тґраєасы                                        Н. Тлепов. 

   
Аудандыќ мəслихат хатшысы        Н. Їкібаев. 

РЕШЕНИЕ БАЙЗАКСКОГО 
РАЙОННОГО МАСЛИХАТА 
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА
(внеочередная ХХХХV сессия)

село Сарыкемер       № 45 – 2         25 ноября 2015 года

(Прошло государственную регистрацию в департаменте 
юстиции Жамбылской области  2 декабря 2015 года

 за №2841)
О повышении ставок земельного 

налога и ставок единого земельного 
налога на не используемые земли 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с пунктом 1-1 статьи 387 пунктом 1 
статьи 444 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 
2008 года «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс) Байзакский районный 
маслихат РЕШИЛ:

1.Повысить ставки земельного налога в десять раз 
на не используемые  в соответствии с земельным 
законодательством  Республики  Казахстан  земли 
сельскохозяйственного назначения.

2. Повысить ставки единого земельного налога в десять 
раз на не используемые в соответствии с земельным 
законодательством  Республики  Казахстан  земли 
сельскохозяйственного назначения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию районного маслихата 
по вопросам территориального экономического развития, 
финансов, бюджета, административного территориальной 
структуре, защиты прав человека и рассмотрение проектов 
договоров закупов участков земли.

4.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня 
государственной регистрации в органах юстиции и 
вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии районного маслихата                                                           
                                                   Н. Тлепов.   
 
Секретарь районного маслихата      Н.Укибаев.

Н.Асабаев, 
аудан прокуроры.

Ќазаќстан Республикасыныѕ «Жеке жəне 
заѕды тўлєаларыныѕ ґтініштерін ќарау тəртібі 
туралы» Заѕы (əрі ќарай Заѕ) жеке жəне заѕды 
тўлєалардыѕ ќўќыќтарын, бостандыќтары 
мен заѕды мїдделерін іске асыру жəне ќорєау 
маќсатында олардыѕ ґтініштерін беру мен 
ќарауєа байланысты ќоєамдыќ ќатынастарды 
реттейді.
Заѕныѕ 4 бабына сəйкес, жеке жəне заѕды 

тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарауєа байланысты 
ќўќыќтыќ ќатынастарды реттеудіѕ негізгі 
принциптері:

-заѕдылыќ;
-жеке жəне заѕды тўлєалар ќўќыќтарыныѕ, 

бостандыќтары  мен  заѕды  мїдделерініѕ 
саќталуыныѕ кепілдіктері;

-ґтініштерді  ќарау  кезінде  тґрешілік 
кґріністеріне жəне əуре-сарсаѕєа салуєа жол 
бермеу болып табылады.
Осы Заѕныѕ 7 бабыныѕ 1,2,3 тармаќтарына 

сəйкес , белгіленген  тəртіппен ґтініштер 
міндетті тїрде ќабылдануєа,тіркелуге, есепке 
алынуєа жəне ќаралуєа жатады. 
Сонымен ќатар, Заѕныѕ 8-бабына сəйкес 

ќарау їшін ґзге субъектілерден, лауазымды 
адамдардан аќпарат алу талап етілмейтін 
ґтініш субъектімен келіп тїскен кїннен бастап 
кїнтізбелік он бес кїн ішінде ќаралады, ал 
аќпарат алып,  тексеру талап етілетін ґтініш 
кїнтізбелік отыз кїн ішінде ќаралады жəне ол 
бойынша шешім ќабылданады.
Заѕныѕ  9 -бабымен  субъект iлер  мен 

лауазымды тўлєаларєа ґз ќўзыретi шегiнде 
жеке жəне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн 
объективтi, жан-жаќты əрi уаќтылы, ќажет 
болєан жаєдайда олардыѕ ќатысуымен ќарауды 
ќамтамасыз ету, жеке жəне заѕды тўлєалардыѕ 
бўзылєан ќўќыќтары мен бостандыќтарын 

СОТ ОРЫНДАУШЫСЫ ЖАЗАЛАНДЫ
ќалпына келтiруге баєытталєан шараларды 
ќабылдау,   арыз  беруш iлерд i  олардыѕ 
ґт iн iштер iн  ќарау  нəтижелер i  мен 
ќабылданєан шаралар туралы хабарлау 
талаптары жїктелген.
Заѕныѕ мўндай талаптарына ќарамастан,  

Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ сот актілерін 
орындау бґлімініѕ сот орындаушысы Ќ.Ќ.  
10 (он)  азаматтыѕ осы жылдыѕ наурыз-сəуір 
айларында тїскен ґтініштерін тіркемей, 
есепке алмай,  ќараусыз ќалдырып, арыз 
иелеріне сəйкесінше жауаптар бермеген.
Арыз иелерініѕ арыз-шаєымдар келтіруіне 

ґздерініѕ пайдасына сот шешімдерініѕ  
борышкерлер  тарапынан  орындалмауы 
негіз болєан. 
Осы арыздарєа байланысты зерделенген 

атќару ќўжаттары сот орындаушысыныѕ 
салєырттыєынан атќарушылыќ əрекеттерініѕ 
мїлдем орындалмаєаны немесе тиісінше 
орындалмаєаны аныќталды. Нəтижесінде 
талапкерлердіѕ ќўќыќтары ќорєалмаєан, 
ќ ў ќыќбў зушы  борышкерл е р  з а ѕ д а 
кґрсетілген жауапкершілікке тартылмаєан.
Кґ р с е т і л г е н  м ə н -жəй ,  я є н и  с о т 

орындаушысыныѕ əрекетсіздігі, арыз-шаєым 
иелерініѕ конституциялыќ ќўќыќтарыныѕ 
бўзылуына əкеп соќќан.
Сонымен , Байзаќ  аудандыќ  аумаќтыќ 

сот  актілерін  орындау  бґлімініѕ  сот 
орындаушысы  Ќ .Ќ .  жеке  жəне  заѕды 
тўлєалардыѕ арыз-ґтiнiштерiн ќараудыѕ 
жəне  ґз  ќўзырет iне  к iрет iн  ґзге  де 
мəселелердi шешудiѕ заѕда белгiленген 
тəртiбiн əлденеше рет бўзып, Ќазаќстан 
Республикасыныѕ «Сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы кїрес туралы» Заѕыныѕ 12 бабы 1 
бґлігініѕ 10 тармаќшасында кґрсетілген 
сыбайлас жемќорлыќќа жаєдай туєызатын 
ќўќыќбўзушылыќ жасаєан. 
Аныќталєан заѕ бўзушылыќ бойынша 

аудан прокуратурасыныѕ  сот орындаушысы 
Ќ.Ќ. Ќазаќстан Республикасыныѕ «Сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» Заѕына 
сəйкес , тəртіптік жауапкершілікке  тарту 
туралы ўсынысы Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Мемлекеттік ќызмет істері жəне сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініѕ 
Жамбыл облысындаєы Тəртіптік кеѕесінде 
ќаралып, Жамбыл облысы бойынша Əділет 
департаменті бастыєыныѕ  2015 жылєы 5 
ќарашадаєы  бўйрыєымен  Ќ .Ќ .  сыбайлас 
жемќорлыќ сипатындаєы ќўќыќ бўзушылыќќа 
жаєдай туєызып, ќўќыќ бўзушылыќ жасаєаны 
їшін тəртіптік жауапкершілікке тартылып, 
ќызметіне толыќ сəйкес еместігі жарияланды. 
Əділет департаменті бастыєыныѕ 2015 жылєы 
11 ќарашадаєы №323 бўйрыєымен жўмыстан 
босатылды. 
Аудан аумаєында ќызмет атќаратын барлыќ 

лауазымды  тўлєалар   жеке  жəне  заѕды 
тўлєалардыѕ  ґтініштерін  ќарау  тəртібін 
бўзу осындай жауапкершілікті тудыратынын 
ескерген жґн. 
Бір айта кетерлік жəйт, сот орындаушысы 

Ќ.Ќ. сыбайлас жемќорлыќќа жаєдай туєызатын 
ќўќыќбўзушылыќтан кейін, ґзіне ќатысты 
тəртіптік істіѕ ќаралуы барысында пара алу 
тїріндегі ќылмыстыќ ќўќыќбўзушылыќ жасап, 
нəтижесінде Тараз ќалалыќ №2 сотыныѕ 
26.10.2015 жылєы їкімімен сотталды.
Ќазаќстан Республикасыныѕ «Сыбайлас 

жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» Заѕыныѕ 
6 бабыныѕ талабына сай, барлыќ мемлекеттік 
органдар мен лауазымды адамдар ґз ќўзыреті 
шегінде сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес 
жїргізуге міндетті. 
Мемлекеттік  органдар  мен  лауазымды 

адамдарєа  ґздеріне деген халыќ сенімін 
кґтерудіѕ  бірден-бір кґрінісі Заѕ талабын  
бўлжытпай орындау екенін назарына алуы 
тиіс. 

ҐЗЕКТІ МƏСЕЛЕ

Ќ.Бошай,
Байзаќ ауданы ќорєаныс істері жґніндегі 

бґлім бастыєы.

Бала кезінен болашаќта кім болам деген 
ой əркімді мазалары аныќ. Бїгінде ќазіргі 
республикамыздыѕ  əскери жоєары оќу 
орындарында сан тїрлі мамандыќ бойынша 
оќытады .  Оныѕ  ќай  саласын  таѕдау 
талапкерлердіѕ ґз еншісінде. 
Болашаќ  маман-ґркендеп  ґсіп  келе 

жатќан Ќазаќстанєа ґз їлесін ќосады. 
Арманыѕныѕ орындалєаны жаќсы маман 
болєаныѕ. Солардыѕ бірі елі їшін, жері  
їшін ќызмет ететін əскери мамандыќты 
дайындайтын жоєары оќу орындары біздіѕ 
елімізде жетерлік. Ќазаќстан Республикасы 
Ќорєаныс министрлігі бойынша əскери оќу 
орындар жəне кґрші Ресей Федерациясыныѕ 
Ќорєаныс министрлігі 16-21 жас аралыєында 
Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарын 
ќабылдайды. Əскерге шаќырылуєа жасы 
жеткен жəне жоєары əскери оќу орнына 
тїсуге талабы бар азаматтыќ жастарды 
ќорєаныс істері жґніндегі бґлім бастыєы 
ЖƏОО талапкер ретінде зерделейді. Жоєары 
əскери оќу орындарыныѕ басты тапсырмасы 
ўйымдастырылушылыќ ќабілетін меѕгерген, 
жігерлі, батыл, тік мінезді жəне тапќыр, кеѕ 
инициативті жəне ґз бетінше əрекет ететін, 
ґте жаќсы дене шыныќтыру дайындыєы 
бар,  ќол астындаєыларды тəрбиелеуге жəне 
оќытуєа ќабілетті, жоєары білікті офицер 
дайындау.
Б і т і руш ілер  а л є ан  б і л імдер імен 

əскерлерде ґздерініѕ міндеттерін табысты 
атќаруєа мїмкіндік алады. Олардыѕ еѕ 
кїшті ќасиеттері жоєары теоретикалыќ 
жайындаєы, ќаруды жəне жауынгерлік 

ÌÀÌÀÍÄÛҒÛҢ -ÌÀҚÒÀÍÛØÛҢ
техникаларды  мыќты  білуі ,  жауынгерлік 
дайындыќты ўйымдастыруда берік даєдыланєан, 
адамдармен жўмыс істей білуі, əскери борышын 
тереѕ тїсінуі жəне оны соѕына дейін орындауєа 
дайындыєы болып табылады. 
Əскери институттардыѕ оќу-материалдыќ 

базасы кешенді материалдыќ жəне техникалыќ 
ќўралдармен ќамтамасыз етілген. Техникалардыѕ 
жəне єылымдардыѕ дамуыныѕ ќазіргі заманєы 
деѕгейінде əскери мамандардыѕ дайындыєы 
їшін лекциялыќ аудиториялар, оќу зертханалары, 
кабинеттер жəне сыныптар барлыќ ќажетті 
ќўралдармен жабдыќталєан. Оќу їдерісінде 
интерактивтік жəне мультимедиялыќ жабдыќтар, 
есептеу жəне компьютерлік аппаратуралар, ќазіргі 
заманєы техникалыќ оќу ќўралдары кеѕінен 
пайдаланылады. Институттардыѕ оќу орталыєында 
курсанттар кез келген ауа-райы жаєдайында, кїндізгі 
жəне тїнгі уаќытта жауынгерлік машиналарды 
жїргізу бойынша ґздерініѕ шеберлігін жоєарылата 
алады. Кїндіз-тїні тактикалыќ далаларда оќу 
сабаќтары жїргізіледі.
Əскери оќу орындарына талапкерлерді кəсіптік 

іріктеу жоєары орындарын сапалы толыќтыру 
маќсатында əрбір кандидатты тґмендегі бґлімдер 
бойынша жанжаќты тўлєалыќ баєалау жолымен 
жїргізіледі:

1) адамгершілік  деѕгейі  жəне  ќоєамдыќ 
белсенділігі;

2) əскери-кəсіптік баєдарлылыєы жəне ќоєамдыќ 
белсенділігі;

3) денсаулыќ жаєдайы;
4) дене даярлыєы;
5) əскери-кəсіптік баєдарлылыєы.
Кешенді сынаќтау технологиясыныѕ негізінде 

білім жəне єылым Министрлігі 2004 жылдан 
бастап мектеп бітіру емтиханын жəне оќуєа тїсу 
емтиханын ќамтитын Ўлттыќ біріѕєай тестілеу 
енгізді (бўдан əрі ЎБТ).

ЎБТ тґрт пəн бойынша жїргізіледі: 3 пəн 
міндетті – ќазаќ немесе орыс тілі (оќыєан тілі), 
математика, Ќазаќстан тарихы жəне таѕдаєан 
мамандыєына байланысты оќытылатын пəнді 
еркін таѕдау.
Ќаз аќ с т ан  Ре спублика сы  Ќорє аныс 

Министрлігініѕ əскери оќу орындарына оќуєа 
тїсу їшін негізгі пəн физика болып табылады.
Жоєары əскери оќу орындары жоєары білімді 

офицерлерді дайындайды. Жоєары əскери оќу 
орнын тəмəмдаєан жастар лейтенант атаєын 
иемденеді. Мына тґмендегі əскери оќу орындары 
бойынша талапкерлерді оќуєа шаќырамыз.
Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќорєаныс 

минис т рл і г і  бойынша  ə с кери  оќу 
орындары:

1. Ќўрлыќ əскерлерініѕ Əскери институты. 
Алматы ќаласы.

2 .Кеѕес  Одаєыныѕ  екі  рет  батыры 
Т.Я.Бегельдинов атында Əуе ќорєаныс 
кїштерініѕ  əскери  институты .  Аќтґбе 
ќаласы.

3.Ќазаќстан  Республикасы  Ќорєаныс 
министрлігініѕ радио-электронды жəне 
байланыс əскери-инженерлік институты. 
Алматы ќаласы.

4. ЌР Ќорєаныс министрлігініѕ Ш.Уалиханов 
атындаєы Кадет корпусы. Щучинск ќаласы.
Ер азаматтар əскери оќу орнына тїсу їшін 

ґз ќалауымен аудандыќ Ќорєаныс істері 
жґніндегі бґліміне 15-ші сəуірге дейін ґз 
ґтініштерін білдіруге болады.
Ґтініште талапкердіѕ аты-жґні, туылєан 

жылы, тўрєылыќты жері, оќуєа тапсыруєа 
талап білдірген əскери оќу орныныѕ атауы 
жəне келесі ќўжаттарды ўсынуы керек. Олар: 
жеке куəлігі, əскери билет немесе тіркеу 
куəлігі, орта мектеп бітіргені туралы ќўжат 
жəне мемлекеттік сертификат.
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«ЖҮРЕККЕ ЖЕТКЕН ЖЫРЛАР» 
ЖАРЫҚҚА ШЫҚТЫ

«Ґлеѕге əркімніѕ де бар таласы» деп ўлы 
аќын Абай Ќўнанбайўлы айтќандай, осынау 
ґнерге жастайынан əуес болєан жандардыѕ 
бірі Тїймекент ауылында тўратын Кїнтуєан 
Аќназаров. Отырєан ортасында жырларын 
тґгілте оќып жїретін азамат оќырман ќауымєа 
газетіміздіѕ штаттан тыс тілшісі ретінде де 
таныс. Ардагер ўстаздыѕ  ґлеѕдері жергілікті 
басылымнан бґлек, республикалыќ газет-
журналдарда да жарияланып келеді. 
К.Аќназаров Ќазаќстан Республикасы Білім 

жəне єылым кəсіподаєы ўйымдастырєан 
«Ўс т а з д а р  т у р а лы  е ѕ  ї з д і к  ґ л е ѕ 
шыєарма» республикалыќ  байќауында 
їздіктердіѕ ќатарынан кґрініп, Дипломмен 
марапатталєан. 
Маєыналы жырларымен маѕындаєыларын 

ќуантып жїретін осынау талант иесі жаќында 
жəне бір жаєымды жаѕалыќпен ќуантты. 
Сїйінші аєайын, аќынныѕ алєашќы жыр жинаєы 
жарыќ кґрді.  «Жїрекке жеткен жырлар» атты 
ґлеѕдер жинаєына  филология єылымдарыныѕ кандидаты, профессор, Ќазаќстан 
Журналистер одаєыныѕ мїшесі Меѕдібай Əбілўлы алєысґз арнап, аќынныѕ 
поэзиялыќ туындыларына баєа беріпті.
Аќынныѕ аќындарєа, аєайын мен достарына арнап жазєан жырлары енгізілген 

кітапта жетпіс жылдан аса тарихы бар аудандыќ «Ауыл жаѕалыєы» газетіне, 
ондаєы тілшілерге шыєарылєан ґлеѕдер басылып, жазылыпты. Бўл біз їшін де 
їлкен мəртебе.
Ендеше ґлеѕді ґгейсімей, жанына жаќын тартќан аќынды алєашќы жыр 

жинаєыныѕ жарыќ кґруімен ќўттыќтап, ґнеріѕіз ґрге ґрлей берсін демекпіз.

Байзаќ аудандыќ «Ауыл жаѕалыєы»-«Сельская новь» 
газетініѕ шыєармашылыќ ўжымы.

СЇЙІНШІ, АЄАЙЫН!СЇЙІНШІ, АЄАЙЫН!

М.Манекеев,
«Ауыл жаңалығы».

Брэйн-ринг (ағылш. brain - ми) - телевизиялық зияткерлік ойын деген ұғымды 
білдіреді. Бірінші рет эфирге 1990 жылы 18 мамырда шыққан, екі топ арасындағы 
жарысқа негізделген ойын бүгінде кең көлемде қолданысқа ие болып отыр. 
Жақында «Кеңес» орта мектебінде биология пәнінің мұғалімі Арай 

Сеймаханованың ұйытқы болуымен 8,9-сынып оқушылары арасында аймақтық 
брейн-ринг өткізілді. 

Оқушылардың жаратылыстану пәндері биология және химияға деген 
қызығушылығы мен білім дағдыларын қалыптастыру мақсатында өткізілген 
ойынға аймақтағы Ш.Уәлиханов, Мырзатай, Абай, Жамбыл, М.Әуезов, Кеңес 
орта мектептері мен Сарыбарақ негізгі мектебінің интеллектуалды ойыншылары 
қатысып, бес бөлім бойынша өз білімдерін ортаға салды. 
Ойын қатысушылары алдымен “Зерде” бөлімінде биология мен химия пәндерінен 

берілген тест сұрақтарына жауап берсе, екінші “Ойлан, тап” бөлімінде оқушыларға  
20,30,40  ұпайлық  биология және химия пәндерінен сұрақтар  ұсынылды. 
Ал, “Білгірлер сайысы” ойынында тәжірибелік есептер шығарып, “Ұлы тұлғалар 

өмірінен” бөлімінде жаратылыстану пәндерінен танымал ғалымдарға қатысты 
сауалдарға нақты жауаптар берілді. Байқаудың соңғы «Жорға» бөлімінде екі топқа 
бөлінген оқушылар білімі қайта сарапқа салынды. 
Кеңес орта мектебінің директоры Ғ.Ақбердиев, Абай орта мектебі директорының 

әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары А.Талдаева, Жамбыл орта мектебінің 
педагог-ұйымдастырушысы М.Қошқарбаев, Ш.Уәлиханов орта мектебінің 
биология пәнінің мұғалімі Т.Данаевалар төрелік еткен сайыстың соңғы нәтижесінде  
сарапшылардың қорытындысымен «Ш.Уәлиханов орта мектебі» командасы жоғары 
білімділік, жылдамдық, тапқырлық танытып, бірінші орын иегері атанса, Кеңес 
орта мектебінің оқушылары екінші, М.Әуезов орта мектебінің оқушылары жүлделі 
үшінші орынды иеленді.

БРЭЙН -РИНГ

БІЛІМДІЛЕР ТОП ЖАРДЫ

Б.Жаќсымбетов,
«Ауыл жаѕалыєы».

«Аќжар» ауылдыќ  клубыныѕ 
м е ѕ г е р у ш і с і  Е р к е б а й 
Ќасќарауовтыѕ ўйымдастыруымен 
мемлекеттік  тілдіѕ  мəртебесін 
кґтеру, əжелер арќылы келешек 
ўрпаќќа ўлттыќ ќўндылыќтар мен 
туєан тілдіѕ ќўдіретін ўєындыру, 
тіл мəдениеті мен отбасындаєы 
мемлекетт ік  т ілд іѕ  маѕызын 
кеѕінен  насихаттауды  кґздеген  
«Асыл  əже -аќ  əже» аймаќтыќ 
байќауы ґткізілді.
Аќ  бо с а є аныѕ  алтын  д іѕ ге г і 

əжелерімізд і  тек  отбасы ,  ошаќ 
ќасында  єана  кґрмей ,  олардыѕ 
ґм і рд е н  к ґ р г е н ,  т ї й г е н д е р і н 
ґскелеѕ ўрпаќќа їлгі ету, насихаттау  
маќсатында  ґткізілген аймаќтыќ 
байќауєа аймантґбелік Сейдалиева 
Кїлəш ,  аќжарлыќ  Тўлымшаќова 
Баќыткїл, суханбайлыќ Чарєынова 
Айнаш ,  байзаќтыќ  Ахметќўлова 
Оразкїл, тїймекенттік Тґлегенова 
Баќтыгїл əжелер ќатысып, бес тїрлі 

«АСЫЛ ӘЖЕ-АҚ ӘЖЕ» БАЙҚАУЫ
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АЄА ЎРПАЌ ЕРЛІГІ-ЎРПАЌЌА ҐНЕГЕ
Р.Ясарова,
Ж а м б ы л  о б л ы с ы н ы ѕ 

мамандандырылєан ауданаралыќ 
экономикалыќ сотыныѕ судьясы.

Ў л ы  О т а н  с о є ы с ы н д а 
ќ а з а ќ с т а н ды ќ т а р ды ѕ  м а й д а н 
даласындаєы ерліктері мен тылдаєы 
т а б андылыќт ары  ешќашан  д а 
ўмытылмайды!
Соєысты  бірінші  болып  ќарсы 

алєандардыѕ  ќат арында  Кеѕе с 
Одаєыныѕ батыс шебін кїзеткен ондаєан 
мыѕ  ќазаќстандыќ  шекарашылар 
болды. Атаќты Брест гарнизоныныѕ 
ґзінде 1941 жылдыѕ кґктемінде біздіѕ 
3 мыѕдай жерлесіміз ќызмет еткен, 
шілде  айында  олардыѕ  кґпшілігі 
əскерден елге ќайтулары керек болєан. 
Біраќ  жаудыѕ  шабуылы  олардыѕ 
бўл жоспарларын кїл-талќан етті. 
Соєыс ґрті ішке ќарай тез еніп, Брест 
ќамалыныѕ тірі ќалєан ќорєаушылары 
партизандар ќозєалысына ќосылды. 
Олардыѕ ќатарында 190 ќазаќстандыќ 
болєан жəне олардыѕ кґбісініѕ сїйегі 
Беларусь жерінде ќалєан. 
Соєыс кенеттен басталєанымен , 

Ќазаќстан, бїкіл кеѕес Одаєы сияќты, 
алєашќы кїннен бастап жўдырыќтай 
жўмылды. Республиканыѕ тїкпір-
тїкпірінде əскери комиссариаттарєа 
еріктілер аєылды. Кеше єана мектеп 
партасында отырєан бозбалалар мен 
бойжеткендер  де ,  ќала  мен  ауыл 
тўрєындары да соєысќа сўранды.
Бі зд іѕ  жерле стер ім і з  майдан 

даласында  ерлікпен  шайќасќан . 
Жауынгерлік ерліктері їшін жїздеген 

мыѕ ќазаќстандыќ медаль-ордендермен 
марапатталса, 500-дей адам Кеѕес 
Одаєыныѕ Батыры, 100-ден астам 
адам - “Даѕќ” орденініѕ толыќ иегері 
атанєан. Тґрт ќазаќстандыќ екі мəрте 
Кеѕес Одаєыныѕ Батыры атанды, олар-
Талєат Бигелдинов, Сергей Луганский, 
Иван Павлов жəне Леонид Беда.
Кеѕе с  Одаєы  Батырларыныѕ 

ќатарында  ќазаќтыѕ  екі  ќызы  - 
мерген Ə.Молдаєўлова мен пулеметші 
М.Мəметова бар. Рейстагќа Жеѕіс 
туын тіккендердіѕ бірі - ќазаќ жігіті 
Рахымжан  Ќошќарбаев .  Жаудыѕ 
тылында партизандардыѕ ќатарында 
да  ќазаќстандыќтар  шайќасќан . 
Солардыѕ бірі - Ќасым Ќайсенов.
Соєыстыѕ тек майдан даласында 

є ан а  еме с ,  тылда  да  жїрген і 
мəлім .  Гитлерліктер  КСРО -ныѕ 
батыс аудандарын басып алєаннан 
кейін, Сібір мен Ќазаќстанныѕ ел 
экономикасындаєы  маѕызы  кїрт 
артќан .  Жаудыѕ  ќолына  бермеу 
їшін соєыстыѕ алєашќы айларында 
ґнеркəс іпт ік  кəс іпорындардыѕ 
барлыєы тылєа кґшіріле бастады.
Ќ ы с ќ а  м е р з і м н і ѕ  і ш і н д е 

Ќазаќстанныѕ аумаєына 142 кəсіпорын 
жайєастырылды ,  532  506  адам 
кґшірілді. Оєан ќоса, жаѕа ґнеркəсіптік 
н ы с а н д а р д ы ѕ  ќ ў р ы л ы с т а р ы 
жеделдетілді. Бїгінгі ўрпаќ тəуелсіз 
елде, бейбіт аспан астында ґмір сїріп 
жатыр. Осы кїндерді сыйлаєан ел 
ертеѕі їшін кеудесін от пен оќќа тосып, 
зўлмат соєыста ќаза тапќан батыр 
жауынгерлер ешќашан ўмытылмаќ 
емес.

кезеѕ  бойынша  тапсырмаларды 
орындады.
Байќау  ауд андыќ  ə л -Фараби 

атындаєы мəдениет їйініѕ əдістемелік 
бґлім меѕгерушісі М.Кґбеева мен 
С.Сейфуллин атындаєы орта  мектебі 
директорыныѕ  оќу  ісі  жґніндегі 
орынбасары  Л.Тлеубергенованыѕ 
ќўттыќтау сґзімен ашылды.Байќау 
ережесі  бойынша бірінші «Ґнер, 
баќыт,  аќыл ,  абырой» кезеѕінде 
əжелеріміз  ќара ґлеѕмен ґздерін 
таныстырса, екінші «Ґмірде кеѕ бол, 
ґнерде ґр бол» кезеѕінде ќоржыннан 
алынєан  əн ,  бесік  жырын  айту, 
ќарасґз оќу сынды кез келген тосын 
тапсырманы орындады. Байќаудыѕ  
їшінші  ке зеѕ інде  əд ілќазылар 
тарапынан дайындалєан таќырыпќа 
сəйкес, маќал-мəтелдер ќўрап, салт-
дəстїрлерге байланысты сўраќтарєа 
жауап берді. Тґртінші кезеѕде əжелер 
тїрлі-тїсті жылтыр ќаєазєа ою ойып, 
жылдамдыќ  пен  шеберліктер ін 
байќатса, соѕєы кезеѕде ўлтымыздыѕ 
«Бесік жырын» наќышына келтіре 
орындады. 

Соєы
алєан
Одаєын
мыѕ  ќ
болдыЖ.Ќойкенова,

Б а й з а ќ  а у д а н д ы ќ 
прокуратурасыныѕ  прокуроры, 
1-ші сыныпты заѕгер.

  
Тəуелсіздік – таудай талаптыѕ, ерен 

еѕбектіѕ , кґзсіз ерліктіѕ , саналы 
шешімніѕ  жемісі .  Тəуелсіздік  – 
арманы асќаќтыѕ, маќсаты мəндініѕ, 
ўраны азаттыѕ кґксегені. Тəуелсіздік 
– парасатты пайымныѕ, ўлаєатты 
ўстанымныѕ, сергек ойдыѕ нəтижесі. 
Ґткені тартысты болєанымен, келері 
баєалай білгенге баќ болєан, ќуана 
білгенге ќўт болєан їлкен ќуаныш, 
їлкен жауапкершілік бўл. Тəуелсіздік 
ўзаќ уаќыт кїреспен келетін ўлы жеѕіс 
деп есептесек, сол ўлы жеѕісімізді 
саќтап тўру мəѕгілік кїрес. Ол кїрес 
ешќашан тоќтаєан емес, тоќтамайды 
да. 
Тəуелсіздіктіѕ алєашќы таѕдары 

атќанда еліміздіѕ  экономикасы ерініп, 
саясаты сарылып, əлеуметіміз əлсіреген 
шаќта асаєанныѕ асында, ќармаєанныѕ 
ќолында кетуіміз єажап емес еді. 
Дегенмен біз Елбасыныѕ салиќалы 
саясатыныѕ, парасатты пайымыныѕ 
арќасында бўєауды бўзып, ќўрсауды 
жарып бїгінгі кїнге жеттік.
Дегенмен біз Елбасыныѕ салиќалы 

саясатыныѕ, парасатты пайымыныѕ 
арќасында бўєауды бўзып, ќўрсауды 
жарып  бїгінгі  кїнге  жеттік .  Ел 
егемендігімен  оныѕ тəуелсіздігін 
əлем  елдерімен  дипломатиялыќ 
ќатынас арќылы халыќаралыќ ќўќыќ 

деѕгейінде, 1993 жылы Ќазаќстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ  а л є а ш ќ ы 
Конституциясын ќабылдай отырып, 
ішкі деѕгейде ќўќыќтыќ ќамтамасыз 
ете тїстік.

“Кґш жїре тїзеледі” демекші, ыдырау 
мен ќўлдыраудан басталєан тəуелсіздік 
кїндері, жаѕару мен жаѕєырудан 
жалєасын тапты. Уаќыт ґзгерді, онымен 
бірге талап ґзгерді, талапќа сай ќоєам 
ґзгерді. Ал, бўл ґзгерістердіѕ барлыєы 

тəуелсіздікті  ныєайту  їшін  жаѕа 
ќўќыќтыќ тетіктердіѕ ќажеттілігін 
тудырды.
Бїгінде еліміз азаматтардыѕ сґз 

бостандыєымен  саяси  ќўќыќтыќ 
бостандыєын  бекіткен ,  мемлекет 
ґмiрiнiѕ аса маѕызды мəселелерiн 
демократиялыќ  əдiстермен , оныѕ 
iшiнде республикалыќ референдумда 
немесе Парламентте дауыс беру арќылы 
шешуді кґздейтін демократиялы, дін 
ісіне араласпаса да əлемніѕ дəстїрлі 
діндерін бір дастарќан басына жинаєан 
зайырлы, заѕ їстемдігін жоєары ќойєан 
ќўќыќтыќ  жəне  бїк iл  халыќтыѕ 
игiлiгiн  кґздейтiн  экономикалыќ 
даму ќаєидасын ўстанатын əлеуметтiк 
мемлекет.
Иə, бїгінде Ќазаќстан əлем таныєан, 

əлеуеті дамыєан, халыќаралыќ аренада 
ґз орны бар, айтар сґзі бар, ќарќынды 
дамып  келе  жатќан  экономикасы 
зор мемлекет. Аѕсаєанныѕ арманы 
орындалєан, тілеушініѕ тілегі ќабыл 
болєан киелі кеѕ байтаќ жер. Бастапќы 
сґзде  айтќандай  ўлы  жеѕісімізді 
яєни, Тəуелсіздігімізді саќтап тўру 
жолындаєы мəѕгілік кїреске  еліміздіѕ 
барлыќ азаматтарыныѕ бірлесіп, бір 
жеѕнен ќол, бір жаєадан бас шыєарып 
ќатысуєа тоќтатпауєа шаќырамын. 
Ўлттыќ  ќасиетіміз  бен  ўлттыќ 

ќўндылыќтарымызды ўлыќтап, ўлттыќ 
намысымызды оятќан, əлемге ќазаќты 
азаттыќ сїйгіш, рухы биік, намысы 
берік ,  халыќ  ретінде  жариялаєан 
Тəуелсіздік мəѕгілік болєай!

ЕЛІМІЗДІЅ ЕРКІНДІГІ -ТƏУЕЛСІЗДІК

«АСЫЛ ӘЖЕ-АҚ ӘЖЕ» БАЙҚАУЫ«АСЫЛ ӘЖЕ-АҚ ӘЖЕ» БАЙҚАУЫ

ҰËÛËÛҚÒÛ ҰËÛҚÒÀҒÀÍ ØÀÐÀ

Байзакский филиал партии «Нўр 
Отан»  считает  одной  из  своих 
основных  задач  на  сегодняшний 
день решение насущных проблем 
граждан. Одним из реальных рычагов 
оказания помощи гражданам является 
Общественная приёмная.
О б щ е с т в е н н а я  п р и ё м н а я 

внимательно рассматривает каждое 
обращение жителей и по возможности 
оказывает содействие в решении  
проблем.
С  нача ла  т е кущего  год а 

в  Общественную  приёмную 
Байзакского  филиала  партии  
по ступило  369  обращений 
граждан,  из которых решено 
положительно 107,  остальные 
з а я в л е н и я  н а  с т а д и и 
рассмотрения. Кроме реальной 
помощи  гражданам  в  ходе 
приёма оказываются правовая  
и юридическая консультации.
На  днях  прошло  ещё  одно 

з а с е д а н и е  Обще с т в е н н ой 
п р и ё м н о й ,  в  к о т о р о м 
приняла участие заведующая 
Обще с т в е н н о й  п р и ёмн о й 
Жамбыл с ко го  о бл а с т н о го 
фили а л а  п а рт ии  «Нўр  От ан » 
Б.Тулемисова . Также  приём  вели 
первый  заместитель  Байзакского 
филиала партии «Нўр Отан» Н.Тлепов, 
заведующая  сектором  районного 
Центра  занято сти  С .Абдреева , 
начальник  отдела  ветеринарии 
акимата района К.Оралов, заместитель 
начальника  отдела  занятости  и 
социальных программ акимата района 
Ж.Айткулов.
Пр и ё м  п р о ход и л  в  р а м к а х 

республиканской акции «Единый день 
приёма» по реализации госпрограммы 
«Дорожная карта занятости-2020».
В  частности ,  в  Общественную 

приёмную обратился житель села 
Кенес А.Абдрахманулы. Он недавно 
окончил  веттехникум  и  вернулся 
в родное село, но пока не может 

В  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  П Р И Ё М Н О Й

утроиться  на  работу.  Сегодня 
молодым специалистам без стажа 
работы сложно трудоустроиться. А 
ведь для каждого из них очень важно 
найти  работу  по  специальности , 
чтобы  стать  профессионалом  в 
своём  деле .  С  этим  же  вопросом 
обратился и  житель села Мадимар 
С .Колабаев ,  по  специально сти 
веттехник. Их проблема была решена 

во время приёма. Начальник отдела 
ветеринарии К.Оралов сказал, что 
как  раз  в  их  сёлах  необходимы 
ветработники, и с января будущего 
года они могут устроиться на работу 
на договорной основе.
Обращались  в  Общественную 

приёмную не только по вопросам 
т р уд оу с т р о й с т в а .  З н а я ,  ч т о 
ну р от а н о в цы  мо г у т   о ка з ат ь 
конкретную  помощь ,  шли  сюда 
и  с  вопро с ами  кредитования . 
Ж.Мырзалиева из села Сарыкемер и 
С.Надирбаев из села Кумжота и матери-
одиночки, у которых больные дети,  
просили помочь в получении квоты 
на лечение, также с оформлением 
прописки. Было немало людей, кто 
обращался с жалобой на тяжёлое 
материальное положение в семье. 

«НЎР  ОТАН» П ОМО Г А Е Т  С  Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В ОМ
Всем, кто пришёл в этот день, были 
даны юридические консультации, куда 
и в какие государственные органы 
обращаться. Те, кому не была  оказана 
помощь ,  были  взяты  на  заметку, 
чтобы в дальнейшем совместно с 
уполномоченными государственными 
органами  помочь   в  решении  их 
вопросов.
В заключение первый заместитель 

Б а й з а кс ко го  фили а л а  п а р т и и 
«Нўр Отан» Н.Тлепов  сказал: «К 
нам, в Общественную приёмную, 
ежедн е в н о  по с ту п а е т  н ема л о 
п и с ь м е н н ы х  о б р а щ е н и й  и 
заявлений  от  граждан ,  устных 
жалоб. В большинстве случаев люди 
приходят  к  нам  за  разрешением 
коммунально-жилищных вопросов, 
выплате  пенсий ,  иногда   просят 
помощи в оформлении документов, 
получении свидетельств о рождении, 
оказать  содействие  в  решении 
разных  спорных  вопросов .  Мы , 
как  по следняя  надежда  наших 
граждан, принимаем меры по всем 
обращениям. И как результат - у нас 
сегодня высокий уровень доверия со 
стороны населения».          

 Наш корр.

Байќау  ќорытындысы  бойынша 
бірінші  орынды  їздік  ґнерімен 
кґпшіл ікт і  тəнт і  еткен  Кїлəш 
Сейдалиева, екінші орынды “Їлгілі 
əже” атанєан Баќыт Тўлымшаќова, 
жїлделі  їшінші  орынды  Айнаш 
Чарєынова əжелер иеленді. Əр кезеѕ 
бойынша  ерекше  ґнер  кґрсеткен 
əжелер  Оразкїл  Ахметќўлова , 
Баќтыгїл Тґлентеноваларєа арнайы 
номинация таєайындалды. Барлыќ 
ќатысушылар ўйымдастырушылар 
тарапынан марапатталып, сыйлыќтар 
табыс етілді.
Ўлт болып ўйысуда, жўрт болып 

жўмылуда ,  халыќ  болып  ќайрат 
танытуда ќазаќ əйелдерініѕ атќарар 
рґл і ,  а лар  орны  тым  ерекше . 
Ґйткен і  т ал -бе с ікт і  тербеткен 
аналар ўлттыѕ ўлын тəрбиелейді. 
Міне, сондыќтан да, мəѕгілік елдіѕ 
мəѕгілік тілініѕ тўєырлы, ґміршеѕ 
болуы осы аналарымыздыѕ ќолында, 
əжелеріміздіѕ  тəрбиесінде  деген 
маќсатта ўйымдастырылєан байќауда 
əжелер  белсенділіг і  кґпке  їлгі 
болды.

«Аќжар» ауылдыќ  кл
і і Е

-ринг (ағылш. brain 
ді Бірінші рет эфирг
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 ҚАЗАҚСТАН
       Сейсенбі   8  желтоқсан

    Сәрсенбі  9  желтоқсан

      Бейсенбі  10  желтоқсан

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН

06.05 М/ф. 06.20 Д/с “Вау”. 07.20 Т/х “Ќарадайы”. 08.30 
Жаѕалыќтар. 09.00 “КТК” ќоржынынан”. 09.20 “Жїрекжарды”. 
10.00 Т/с “Практика”. 12.00 Новости. 12.35 “Диагноз”. 13.15 Т/с 
“Шеф”. 15.20 Х/ф “Дорогая, мы убиваем наших детей”.  16.30 
Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”.  19.00 Т/х 
“Махаббатта шек бар ма?”. 20.00 “Кесір”.  20.30 Жаѕалыќтар. 
21.00 Вечерние новости. 21.40 “Чёрный квадрат”. 22.15 Х/ф 
“Любовь-не картошка”. 00.00 Т/с “Шеф”. 01.40 “Орталыќ 
редакция”. 02.05 Жаѕалыќтар. 

06.00 “Жить здорово”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”.  
11.00 Т/с “Легавый”. 12.00 “X factor” кїнделік.  12.10  Т/х “Сїйген 
жар”. 13.10 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 14.10 Т/х “Сваты-5”.  
15.20 “Первые новости”.  15.30 “Судебные истории”. 16.30 “Давай 
поженимся!”. 17.40 “Пусть говорят”. 18.50 Т/с “Влюблённые 
женщины”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х  “Сїйген жар”. 
21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха  жəне Акбар”. 
23.25 “П@ytina” баєдарламасы. 23.50 “X factor” дневник. 00.00 
“Время”. 00.40 Т/с “Обмани, если любишь”. 02.00 “П@ytina”. 
02.25 Т/с “Логово змея”. 03.10 “Модный приговор”.

ЕВРАЗИЯ

07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.10, 21.30 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10, 01.25  “Сотќа 
жеткізбей” деректі драмасы.  11.45 “Магия кухни”. 12.20 
“Подари детям жизнь”. 12.25, 19.20 Т/х “Кґршілер”.  13.00 
Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.05 Т/с 
“Улыбка пересмешника”.  15.00 Новости. 15.10 “Ойжїйрік”. 
16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 Новости. 17.15, 
22.30 Т/с “След”. 18.00 “Тур де хабар”. 18.30 Т/х  “Болашаєым 
ґз ќолымда”. 19.55, 23.15 “Негізінде”. 20.00, 23.55 Жаѕалыќтар. 
20.30 Документальный фильм. 20.55, 23.50 “По сути”. 21.00, 
00.25, 00.55 “Итоги дня”. 23.20 “Кґзќарас”. 01.25 “Сотќа 
жеткізбей” Деректі драмасы. 01.55 Жаѕалыќтар.

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
09.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 10.00 Т/с “Человек-приманка”. 11.00 
Т/с “Городские легенды”.  12.00 “Ералаш”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/х 
“Адасќандар”. 15.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 16.00 Т/с “Папины 
дочки”. 18.00 Т/с “Как я стал русским”. 19.00 “Дом-весы-2”. 20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/с “Сїйген сўлу”. 22.00 “Сен келерсіѕ”. 
23.00 Т/х “Адасќандар”.  00.00 “Дом-весы-2”. 01.00 Х/ф “История 
Золушки-3”. 03.00 Х/ф “Излечить гориллу”. 05.00 “Ќазаќша 
концерт”.

06.00 “Жить здорово”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”. 
11.00 Т/с “Легавый”. 12.00 “X factor” кїнделік. 12.10 Т/х “Сїйген 
жар”. 13.10 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 14.10 Т/х “Сваты-5”. 
15.20 “Первые новости”.  15.30 “Судебные истории”. 16.30 “Давай  
поженимся!”. 17.40 “Пусть говорят”. 18.50 Т/с “Влюблённые 
женщины”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х  “Сїйген жар”. 
21.40 “Басты жаѕалыќтар”.  22.20 Т/х “Джодха  жəне Акбар”. 
23.25, 02.00 “П@ytina”.  23.50 “X factor” дневник.  00.00 “Время”. 
00.40 Т/с “Обмани, если любишь”. 02.25 Т/с “Логово змея”. 

06.05 М/ф. 06.20 Д/с “Вау”. 07.20  Т/х  “Ќарадайы”. 08.30 
Жаѕалыќтар. 09.00 “КТК ќоржынынан”. 10.00 Т/с “Практика”. 
12.00 Новости. 12.40 “Чёрный квадрат”. 13.20 Т/с “Шеф”. 15.20 
“Не ври мне”. 16.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.30 Т/х “Əйел 
ќырыќ шыраќты”.  20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 
21.40 “Наша правда”.  22.40 Х/ф “Любовь-не картошка “(закл. 
сер.). 00.35 Т/с “Шеф”. 02.15 “Кесір”. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 Т/х 
“Таѕдау”. 10.50 Т/х “Сырєалым”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 12.30 
“Кґѕілашар”.  13.00 “Бірге таѕдаймыз”. 14.10 Т/х “Келін”. 15.00 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы.  16.05 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 
17.00 “Ґзгерген ґѕір”. 17.30, 19.30, 00.05 “KAZNEWS”. 17.55 
М/ф”Аќылды Зази”. 18.15  М/с “Аюлар”.  18.35 Т/х “Жїрегім 
сізге аманат”. 20.20 “Айтуєа оѕай”.  21.05 Т/х “Таѕдау”. 22.00 
Т/х “Келін”.  22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 
“Кґѕілашар”. 00.55 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 01.50 “Ґзгерген 
ґѕір”.02.25 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”.

07.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Бўйымтай”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 
Жаѕалыќтар. 10.10, 21.30 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10, 
01.25  “Сотќа жеткізбей”. Деректі драмасы.  11.45 “Магия кухни”. 
12.15 “Подари детям жизнь”. 12.20, 19.20 Т/х “Кґршілер”. 13.00  
Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.05 Т/с “Второе 
дыхание”. 15.00 Новости. 15.10 “Аймаќтар аламаны”. 16.00 
Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 Новости. 17.15, 22.30 Т/с 
“След”. 18.00 “Тур де хабар”. 18.30 Т/х “Болашаєым ґз ќолымда”. 
19.55, 23.15 “Негізінде...”. 20.00, 23.55  Жаѕалыќтар.  20.30 
“Сильные духом”. 20.55, 23.50 “По сути”. 21.00, 00.55 “Итоги дня”.  
23.20 “Кґзќарас”. 00.25 “100 бизнес-тарихы”. 01.55  Жаѕалыќтар. 

ХАБАР

КТК

КТК

31 канал

06.00 “Жить здорово”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”.  
11.00 Т/с “Легавый”. 12.00 “X factor”. Кїнделік. 12.10 Т/х “Сїйген 
жар”. 13.10 “Ашыєын айтќанда”.  Ток-шоуы. 14.10 Т/с “Сваты-5”. 
15.20 “Первые новости”. 15.30  “Судебные истории”. 16.30 “Давай 
поженимся!”. 17.40 “Пусть говорят”. 18.50 Т/с “Влюблённые 
женщины”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 
21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 
23.25 “П@ytina” баєдарламасы. 23.50 Т/с “X factor”. Дневник. 
00.00 Т/с “Время”. 00.40 Т/с “Обмани, если любишь”. 02.00 “П@
ytina” баєдарламасы. 02.25 Т/с “Логово змея”. 03.10 “Модный 
приговор”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
09.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 10.00 Т/с “Человек-приманка”. 11.00 
Т/с “Городские легенды”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/х 
“Адасќандар”. 15.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 16.00 Т/с “Папины 
дочки”. 18.00 Т/с “Как я стал русским”. 19.00 “Дом-весы-2”.  
20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Сен 
келерсіѕ”. 23.00 Т/х “Адасќандар”.  00.00 “Дом-весы-2”. 01.00 
Х/ф “Игра Рипли”. 03.00 Х/ф “И родилась звезда?”. 05.00 
“Ќазаќша концерт”.

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости.   
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 “Таѕдау”. 
10.50 “Сырєалым”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 12.30 “Кґѕілашар” 
əзіл-сыќаќ баєдарламасы. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10 Т/х 
“Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.05 Т/х “Жїрегім 
сізге аманат”. 17.05 “Sport.kz”. 17.30, 19.30, 00.05, 03.00 “KA-
ZNEWS”.  17.55 “Ќылмыс пен жаза”. 18.15 М/с “Аюлар”. 
18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 20.20 “Айтуєа оѕай”. 21.05 
Т/х “Таѕдау”. 22.00 Т/х “Келін”. 22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 23.30 “Кґѕілашар”. 00.55 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 
01.50 “Дауа”. 02.25  “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 

06.05 М/ф. 06.20 Д/с “Вау”. 07.20 “Ќарадайы”. 08.30 Жаѕалыќтар. 
09.00 “КТК” ќоржынынан”. 09.20 “Жїрекжарды”. 10.00 Т/с 
“Практика”. 12.00 Новости. 12.35 “Главная редакция”. 13.20 Т/с 
“Шеф”. 15.20 Х/ф “Дорогая, мы убиваем наших детей”. 16.30 
Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00  Т/х 
“Махаббатта шек бар ма?”. 20.00 “Орталыќ редакция”. 20.30 
Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 “Диагноз”. 22.15 Т/с 
“Любовь - не картошка”. 00.00 Т/с “Шеф”. 01.40 “Айтылмаєан 
аќиќат”. 02.05 Жаѕалыќтар. 02.30 “КТК” ќоржынынан”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 Т/х 
“Таѕдау”. 10.50 Т/х “Сырєалым”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”.  12.30 
“Кґѕілашар”.  13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10 Т/х “Келін”. 15.00 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.05 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 
17.00 “Келбет”. 17.30 “KAZNEWS”.  17.55 “Елбасы Жолдауы: 
Елдіѕ əлеуметтік-экономикалыќ даму келешегі” Арнайы жоба. 
18.15 М/с “Аюлар”. 18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 19.30 
“KAZNEWS”. 20.20 “Айтуєа оѕай”. 21.05 Т/х “Таѕдау”. 22.00 
Т/х “Келін”. 22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 
“Кґнілашар” əзіл-сыќаќ баєдарламасы.00.05 “KAZNEWS”.00.55 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 01.50 “Келбет”. 02.15 “Елбасы 
Жолдауы: Елдіѕ əлеуметтік-экономикалыќ даму келешегі” 
Арнайы жоба. 02.35 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”.  

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ХАБАР
07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.10, 21.30 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10, 01.25 “Сотќа 
жеткізбей”. Деректі драмасы. 11.45 “Магия кухни”. 12.20  
“Подари детям жизнь”. 12.25, 19.20 Т/х “Кґршілер”. 13.00 
Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.05 Т/с 
“Улыбка пересмешника”. 15.00 Новости. 15.10 “Жігіт сўлтаны”. 
16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 Новости.  17.15, 
22.30 Т/с “След”. 18.00 “Таєдыр жолы”. 18.30 Т/х “Болашаєым 
ґз ќолымда”. 19.55, 23.15 “Негізінде”. 20.00, 00.25 Жаѕалыќтар. 
20.30 “Бюро расследований”. 20.55, 23.50 “По сути”. 21.00, 00.55 
“Итоги дня”.  23.20 “Кґзќарас”. 23.55 “Арнайы хабар”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата”. 
09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Сазды əуен”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.  10.35 “Алтын бесік”. 10.50  
“Грани”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30  
“Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х. 12.35 Деректі фильм.  
13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 
13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”.  14.05-17.50- техникалыќ їзіліс.  17.55 “Ґзін-ґзі тану”.  
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 
“Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”.  19.15 Т/х.  20.00 Жаѕалыќтар. 
20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 
“Первая студия”. 21.20 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 
“Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм.  
23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 
00.45 “Сазды əуен”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Сїйген 
сўлу”. 09.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 10.00 Т/с “Человек-приманка”.  
11.00 Т/с “Городские легенды”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 М/ф. 
14.00 Т/х “Адасќандар”. 15.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 16.00 Т/с 
“Папины дочки”. 18.00 Т/с “Кухня-5”. 19.00 Т/с “Дом-весы-2”. 
20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/с “Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Сен 
келерсіѕ”. 23.00 Т/х “Адасќандар”. 00.00 “Дом-весы-2”. 01.00 Х/ф 
“Как громом поражённый”.

31 канал

ЕВРАЗИЯ

07.00, 13.35 “KAZNET”. 07.30 “Сырты бїтін...”. 08.00, 20.30, 
00.45 Новости “20:30”. 08.30, 20.00, 00.15 Жаѕалыќтар. 09.00, 
14.30 Т/х “Єажайып отбасы”. 10.20 Т/с “Украденная жизнь”. 
11.30, 18.00 Т/х “Мадхубала”. 12.30, 19.00 Т/х “Əулет”. 14.00 
“Такси”. 15.50, 23.15 Т/х “Əлия”. 17.00, 22.10 “Ўрланєан таєдыр”. 
21.00 Т/с “Нюхач-2”. 01.15 Əн шашу. 

АСТАНА

07.00, 13.35 “KAZNET”. 07.30 “Сырты бїтін...”. Деректі 
драма.  08.00, 20.30, 00.45 Новости “20:30”. 08.30, 20.00, 00.15 
Жаѕалыќтар.  09.00, 14.30 Т/х “Єажайып отбасы”. 10.20 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.30, 18.00 Т/х “Мадхубала”. 12.30, 19.00 
Т/х “Əулет”. 14.00 “Такси”. 15.50, 23.15 Т/х “Əлия”. 17.00, 22.10 
Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 21.00 Т/с “Нюхач-2”. 01.15   Əн шашу. 

АСТАНА

07.00, 13.35 “KAZNET”. 07.30 “Сырты бїтін...”. Деректі 
драма.   08.00, 20.30, 00.45  Новости “20:30”. 08.30, 20.00, 00.15 
Жаѕалыќтар.  09.00, 14.30 Т/х “Єажайып отбасы”. 10.20 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.30, 18.00 Т/х “Мадхубала”. 12.30, 19.00 
Т/х “Əулет”. 14.00  “Такси”. 15.50, 23.15 Т/х “Əлия”.17.00, 22.10 
Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 21.00 Т/с “Великая”.01.15 Əн шашу.

АСТАНА

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата”. 
09.30  Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Сазды əуен”. 10.25 

31 канал

ХАБАР

КТК

       Дүйсенбі  7  желтоқсан   
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 
“Апта. кz”. 11.05 “Дара жол”. 12.30 “Аќсауыт”. 13.00 “Бірге 
таѕдаймыз”. 14.10 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. 
Ток-шоуы. 16.05 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.00 
“Меніѕ Ќазаќстаным!”.  17.30 “KAZNEWS”. 17.55 М/с 
“Əуежай”. 18.10  М/с “Аюлар”. 18.35 Т/х “Жїрегім сізге 
аманат”. 19.30 “KAZNEWS”. 20.20 “Серпіліс”. 21.05 Т/х 
“Таѕдау”. 22.00 Т/х “Келін”. 22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 23.30 “Кґѕілашар”. 00.05 “KAZNEWS”. 00.50 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 01.45 “SPORT.kz”. 02.05 
“Аќсауыт”. 02.35 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 
03.05 “KAZNEWS”. 03.50 Əнўран.

06.00 “Жить здорово”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”.  
11.00 Т/с “Легавый”. 12.00 “X factor”. Кїнделік. 12.10 Т/х “Сїйген 
жар”. 13.05 “Əйел сыры...”. 14.10 Т/с “Сваты-5”. 15.20 “Первые 
новости”. 15.30  “Судебные истории”. 16.30 “Давай поженимся!”. 
17.40 “Пусть говорят”. 18.50 Т/с “Влюблённые женщины”. 
20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.25 “П@ytina” 
баєдарламасы. 23.50 Т/с “X factor”. Дневник. 00.00 Т/с “Время”. 
00.40 Т/с “Обмани, если любишь”. 02.00 “П@ytina” баєдарламасы. 
02.25 Т/с “Логово змея”. 

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/х “Бəйбіше-
тоќал”. 10.00 “Готовим с Адель”. 10.30 Т/с “Человек-приманка”. 
11.30 Т/с “Городские легенды”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 М/ф 
“Джимми Нейтрон-мальчик гений”. 15.00  Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 
16.00 Т/с “Папины дочки”. 18.00 Т/с “Кухня-5”. 18.30 Т/с “Как 
я стал русским”. 19.00 “Дом-весы-2”.  20.00 “Информбюро”.  
21.00  Т/х “Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Сен келерсіѕ”. 23.00 Т/х 
“Адасќандар”. 00.00 “Дом-весы-2”. 01.00 Х/ф “Заряженное 
оружие-1”. 03.00 Х/ф “Зубастики-2: Основное блюдо”. 05.00 
“Ќазаќша концерт”.

06.05 М/ф. 06.20 К/ф “Счастливая, Женька!”. 08.00 “КТК” 
ќоржынынан”. 09.00 “Кґѕілді отбасы”. 10.00 “Дорога домой”. 
10.10 “Слуги народа”. 11.00 “Портрет недели”. 12.10 Х/ф 
“Я-счастливая”. 14.10 “Другая правда”. 15.10 “Эксперимент”.  
15.40 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 16.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 
18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00  Т/х “Махаббатта шек бар 
ма?”. 20.00 “Айтылмаєан аќиќат”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 
Вечерние новости. 21.40 “Главная редакция”. 22.15 Т/с “Любовь 
- не картошка”. 00.00 Т/с “Шеф”. 01.40 “Біздіѕ концерт”. 02.40 
Жаѕалыќтар. 

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

07.00 “Суперпапа”. 07.45 “Ел аузында”. 08.10 “20:30. Біздіѕ 
уаќыт”. 09.00,14.30 Т/х “Єажайып отбасы”. 10.20 Т/с “Украденная 
жизнь”. 11.30, 18.00 Т/х “Мадхубала”. 12.30, 19.00 Т/х “Əулет”. 
13.35 “20:30”. 15.50, 23.15 Т/х “Əлия”. 17.00, 22.10  Т/х “Ўрланєан 
таєдыр”.  20.00, 00.15 Жаѕалыќтар. 20.30, 00.45 Новости”20:30”. 
21.00 Т/с “Нюхач-2”.  01.15 Əн шашу. 

АСТАНА

07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Аналитическая 
программа “Жеті кїн”. 11.00 “Экономкласс”. 11.10, 00.55 “Сотќа 
жеткізбей”. Деректі драмасы. 11.45 “Магия кухни”. 12.20  
“Подари детям жизнь”. 12.25 М/с  “Жюль Вернніѕ саяхаттары”.  
12.50 М/ф “Гирлянда из малышей”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 
Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.05 Т/с “Улыбка пересмешника”. 
15.00 Новости. 15.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 16.00 Жаѕалыќтар. 
16.15 “Ґмір сабаќтары”. 17.00 Новости.  17.10 Т/с “След”. 17.50 
“Орталыќ хабар”. 19.00 “ТВ БИНГО”. 19.55, 23.15 “Негізінде...”. 
20.00, 23.55  Жаѕалыќтар. 20.30 “Арнайы хабар”. 20.55, 23.50 
“По сути”. 21.00, 00.25 “Итоги дня”.  21.30 Т/с “Осколки”. 22.30 
“Жекпе-жек”. 23.20 “Кґзќарас”. 01.25 Жаѕалыќтар.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.   09.30 “Апта жаѕалыќтары”.  
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
“Обменный фонд”. 11.10 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз 
маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х.  12.35 
Деректі фильм.  13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Жаѕа 
айна”.  13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”. 17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Бірінші студия”.  
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 
“Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”.  19.15 Т/х. 20.00  Жаѕалыќтар. 
20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 
Деректі фильм. 21.10 “Ќоєам жəне заѕ”. 21.25 “Сґз маржан”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 
21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00  Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  
00.40 “Телеблокнот”.  00.45 “Сазды əуен”.

МҰРАГЕРЛІК  ІС  ЖАРИЯЛАНАДЫМҰРАГЕРЛІК  ІС  ЖАРИЯЛАНАДЫ
Т-460-12-117,118. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Сарыкемер ауылы, Халиев көшесі, 9 
пәтер, 1 үйдің тұрғыны болған Исмаилова  
Канчагуль Исмаиловнаның 2015  жылдың 
21 шілдесі күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы хабарландыру жарияланған-

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

*                  *                   *
Т-461-12-117,118. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Бурыл ауылы, Мира көшесі №27 
үйдің тұрғыны болған Шамшадов Латифша 
Бахриевичтің 2015 жылдың 22 шілдесі күні 
қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.

“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.  10.35 “Первая студия”. 11.00 
“Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30  “Телеблокнот”. 
11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х. 12.35 Деректі фильм. 13.00 
Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45 
“Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 
14.05-17.50- техникалыќ їзіліс.  17.55 “Жаса, меніѕ елім”.  
18.10 “Иман нўры”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 

“Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 
Т/х. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 20.45 
“Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сіз не дейсіз?”. 21.30 “Телемаркет”.  21.45 
“Əулиеата əуендері”. 21.55 К/ф. 23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 
00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45  “Сазды əуен”. 

(Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы мүмкін).  

“Бірінші студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз 
маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х.  
12.35 Деректі фильм.  13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 
“Балаларєа базарлыќ”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 
13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 
17.55 “Алтын бесік”. 18.10 “Грани”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 
Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды 
əуен”.  19.15 Т/х. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 

“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сыр-перне”. 21.25 “Сґз 
маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата 
əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00  Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости.  00.40 “Телеблокнот”.  00.45 “Сазды əуен”.

АУДАН  ТЎРЄЫНДАРЫ  НАЗАРЫНА  !!!АУДАН  ТЎРЄЫНДАРЫ  НАЗАРЫНА  !!!
2015 ЖЫЛДЫЅ 8 ЖЕЛТОЌСАНЫ КЇНІ «НЎР ОТАН» ПАРТИЯСЫНЫЅ АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТТАЄЫ 2015 ЖЫЛДЫЅ 8 ЖЕЛТОЌСАНЫ КЇНІ «НЎР ОТАН» ПАРТИЯСЫНЫЅ АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТТАЄЫ 

ДЕПУТАТТЫЌ ФРАКЦИЯ МЇШЕСІ, ПАРТИЯЛЫЌ БАЌЫЛАУ КОМИССИЯСЫНЫЅ ТҐРАЄАСЫ, АУДАНДЫЌ ДЕПУТАТТЫЌ ФРАКЦИЯ МЇШЕСІ, ПАРТИЯЛЫЌ БАЌЫЛАУ КОМИССИЯСЫНЫЅ ТҐРАЄАСЫ, АУДАНДЫЌ 
ОРТАЛЫЌ АУРУХАНАНЫЅ БАС ДƏРІГЕРІ САПАРБЕКОВ РЫСКЕЛДІ МОЛДЕБЕКЎЛЫ ДЕНСАУЛЫЌ САЌТАУ ОРТАЛЫЌ АУРУХАНАНЫЅ БАС ДƏРІГЕРІ САПАРБЕКОВ РЫСКЕЛДІ МОЛДЕБЕКЎЛЫ ДЕНСАУЛЫЌ САЌТАУ 
САЛАСЫ БОЙЫНША АЗАМАТТАРМЕН АУДАНДЫЌ ОРТАЛЫЌ АУРУХАНАНЫЅ ЌАБЫЛДАУ БҐЛІМІНДЕ САЛАСЫ БОЙЫНША АЗАМАТТАРМЕН АУДАНДЫЌ ОРТАЛЫЌ АУРУХАНАНЫЅ ЌАБЫЛДАУ БҐЛІМІНДЕ 

САЄАТ 9.00-ДЕ ЖƏНЕ 11.00-ДЕ  ЌАБЫЛДАУ КЇНІН  ҐТКІЗЕДІ. САЄАТ 9.00-ДЕ ЖƏНЕ 11.00-ДЕ  ЌАБЫЛДАУ КЇНІН  ҐТКІЗЕДІ. 

С.Қалиев,
ҚР  АШМ  АӨК  МИК  «Р е с п у б лик алық 

фитосанитарлық диагностика және болжамдар 
әдістемелік орталығы» ММ Байзақ аудандық 
филиалының энтомолог маманы.

Үрейлі шегірткелердің ұзынша денесі, секіруге 
қолайлы  артқы  аяқтары ,  кеміргіш  ауыздары , 
қатты дамыған алдыңғы кеудесі, жіңішке үстіңгі 
қанаттары, жалпақ желдеткішке ұқсас жиналатын 
қанаттары болады. Жылына бір ұрпақ береді. Аналық 
шегірткелердің арнаулы бөліп шығаратын сұйық 
затымен қатайған, топырақтан жасалған күбіршектерде 
тың, жайылымдықтарда, құмдардың шетінде және т.б. 
жерлерде жұмыртқа күйінде қыстайды. Шегірткелер 
жұмыртқалардан әр мезгілде шығады.  Дернәсілдер 
ересек шегірткеге ұқсас болып туылады. Дернәсілдер 
30-45 күн дамиды. Даму кезеңінде дернәсілдер 4-5 
рет түлеп, 4-5 жастан өтеді. Міне осы дернәсілдік 
жастан ересек шегірткеге дейін үйірлі шегірткелер 
зияндылығы өте қатты байқалады. Себебі, туылғаннан 
кейін дернәсілдер топтасу қасиетімен ерекшеленеді. 
Топтасқан шегірткелер белгілі бір бағытта қозғалып, 
алдында кездескен бүкіл өсімдіктерді зақымдайды. 
Дернәсілдер  мен  ересек  шегірткелер  әр  түрлі 

өсімдіктерді  зақымдайды :  дәнді  және  майлы 
дақылдарды, көкөністерді, жайылымдықтар мен 
шабындықтарды .  Олар  құрғақшылық ,  табиғи 
өсімдіктер күйіп кеткен кезде  өте қауіпті. Тым 
көбейген жағдайда егістіктер мен жайылымдылықтарға 
қатты зиян келтіреді. Олар жер бетіндегі биомасса 
бөліктерін құртып жібереді. Шегірткелердің көп 
жылдық динамикасында циклдік байқалады-қатты 
көбеюлері мен депрессиялық жағдайлар кездесіп 
отырады. 
Күресу шаралары. Күресу шаралары  ретінде 

ауданымызда өсімдік қорғау мекесі жұмыс атқарады. 
Толық атауы - ҚР АШМ АӨК МИК «Республикалық 
фитосанитарлық  диогностика  және  болжамдар 
әдістемелік орталығы» ММ Байзақ аудандық филиалы. 
Бұл мекеме Сарыкемер ауылы, Байзақ батыр көшесі, 
№100 мекен-жайында орналасқан. 
Негізг і  тексеру  және  бақылау  жүргіз ілетін 

зиянкестердің ішіне осы үйірлі шегірткелер де кіреді. 
Маусымдық жұмыстар кезінде (көктемнің ортасы 

мен  жазға  дейін) егістіктер ,  жайылымдар  және 
шабындықтар топтасқан шегірткелер шоғырларын 
байқасаңыздар, жоғарыдағы мекен-жайға немесе 
8(726 37) 2-18-49 телефонына хабарласуларыңызды 
сұраймыз.  

ШЕГ І Р ТКЕЛЕРМЕН  КҮРЕС -ШЕГ І Р ТКЕЛЕРМЕН  КҮРЕС -
МАҢЫЗДЫ  І СМАҢЫЗДЫ  І С

ÈÇÌÅÍÈËÑß ÑÐÎÊ ÓÏËÀÒÛ 
ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÎÃÎ ÑÁÎÐÀ

Р.Абдуалиев,
руководитель  отдела «Центр регистрации, приёма и обработки информации».

Плательщики, получившие лицензию на осуществление видов деятельности по хранению и оптовой 
реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации 
алкогольной продукции на территории её производства, по хранению и розничной реализации 
алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации 
алкогольной продукции на территории её производства, уплачивают сумму сбора ежегодно до 20 июля 
текущего года, за исключением первого года осуществления деятельности в соответствующей сфере.
Таким образом, лицензиары по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции, по хранению и 

розничной реализации алкогольной продукции, за исключением на территории производства, уплачивают 
сумму сбора ежегодно до 20 июля текущего года, за исключением первого года осуществления 
деятельности в соответствующей сфере. Если ранее эта категория лицензиаров должны были уплачивать 
лицензионный сбор ежегодно до 20 января текущего года, то с 01.01.2016 года уплата ежегодного 
лицензионного сбора - до 20 июля текущего года, за исключением первого года осуществления 
деятельности в соответствующей сфере. Для лицензиаров в сфере игорного бизнеса срок уплаты также 
остался прежним - ежегодно до 20 января текущего года.
Изменения в Налоговый кодекс связаны с принятием нового Предпринимательского кодекса РК и 

отменой законов о частном предпринимательстве, о государственном контроле и надзоре. Данные 
изменения в большей части носят редакционный характер.

Талапкерлер  осы   хабарландыру жария-
ланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесінде 
орналасқан  нотариалдық кеңсе қызметкері  
С.Коскееваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-462-12-117,118. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Сарыкемер ауылы, Гаджиев көшесі,1   
пәтер, 12 үйдің  тұрғыны болған Ботанбаев 
Жолшибек Нуркадыровичтің 2009  жылдың 
17 қыркүйегі күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы хабарландыру жарияланған-

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


