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Мәуліт - елімізде дәстүрлі ислам 
дінін ұстанушылар арасындағы 
ерекше қасиетті мерекенің бірі. 
Бір  айға  созылатын  Мәуліт 
мерекесі қаңтардың 2-нен 3-не 
қараған  түні  басталып ,  бар-
ша мұсылман қауым адамзат 
алдындағы қасиетті атқаруға 
жұмсаған пайғамбарымызға са-
лауаттар айтуда. Өйткені, ұлы 
пайғамбарымыздың салған ілімі 
сандаған ұрпаққа аманат боп 
жалғасып келеді.

Бүгінде екі дүниенің сәруәрі 
болған Алла тағаланың елшісі 
Мұхаммед с.ғ.с дүниеге келген 
күні – Мәуліт мерекесін әсіресе 
Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасына қарасты еліміздегі 
барлық мешіт жамағаттары да 
ауызбіршілікпен атап өтуде.
Адамзаттың асыл тәжі болған 

– Мұхаммед Пайғамбар (с.ғ.с) – 
адамзат тарихының дамуын күрт 
өзгеруіне адамдардың ой-санасын 
ақиқатқа жетелеп, жүректеріне 
мейірім мен рахым нұрын сый-
лады.  Пайғамбарымыз дүниеге 
келген сәтте тек Араб елі ғана емес 
күллі адамзат қиын кезеңді бастан 
кешуде еді. Күштілер әлсіздерге 
әлімжеттік  жасаған  қараңғы 
дәуірде Аллатағала сүйікті құлы-
Мұхаммедке (с.ғ.с) пайғамбарлық 
міндетін жүктеді. Адамгершілік 
пен парасаттылықты, ізгілік пен 
жақсылық, көркем мінез-құлықтың 
үлгісін паш етсін деп күллі әлемге 
оны Пайғамбар ретінде жібереді. 
Пайғамбарымыздың дүниеге 

келу күнін мереке ретінде атап 
өту – ең әуелі Алла тағалаға 
шүкір етудің көрінісі деуге бола-
ды. Мұсылмандардың осындай 
мақсатта бір жерге жиналуы – 
араларындағы бауырластықтың 
күшеюіне жол ашады дейді хади-
стерде. 
Бір ай бойына тойлайтын ерекше 

мереке - Мәуліт тойы қаңтардың 7-і 
күні Казанка ауылында аудандық 
Қайрош ата мешіті әкімшілігінің 
ұйымдастыруымен Мұхаммед (с.ғ.с.) 
пайғамбардың туылған күні – Мәуліт 
мерекесі болып өтті. 
Дүниедегі барлық адамдарға 

пайғамбар  ретінде  жіберілген, 
пайғамбарлардың ең соңғысы және 
ең үстемі Мұхаммед «алейһиссалам» 
571 жылы сәуірдің 20-на сай келген 
рабиуләууәл айының 12-сі дүйсенбі 
күні түнде таңға жақын Меккеде 
дүниеге келеді. Сол күннен бастап 
әр үммет үшін өз пайғамбарының 
туылған күні мереке болып есептеліп 
келеді. Бүгінде бұл мұсылмандардың 
мерекесі һәм қуаныш пен шаттықтың 
күні. Әлемдегі мұсылмандар тарапы-
нан жыл сайын бұл түн «Мәуліт түні» 
болып тойлап өтеді. 
Бұл түні Аллаһ ризалығы үшін 

мәуліт жиындары ұйымдастыру, 
мәул і т  о қ у ,  с ала уа т  ай т у , 
халыққа дәмді тағамдар ұсыну, 
жақсылықтар жасау мүстахаб амал 
болса,  пайғамбарымыз туылған 
кездегі байқалған құбылыстарды, 
мұғжизаларды айту, тыңдау, үйрену 

Иман таразы

Казанкадағы Мәуліт мерекесіКазанкадағы Мәуліт мерекесі
өте  сауапты іс  боп септеледі . 
Пайғамбарымызды мадақтайтын 
түрлі мәуліт қасидалары жоқ емес. 
«Мәуліт оқу» - пайғамбардың дүниеге 
келуін, миғражы мен өмірі туралы 
айту, оны еске түсіру, оны мадақтау 
дегенді білдіреді. Өйткені, Мәуліт 
қадір түнінен кейінгі ең қадірлі түн. Бұл 
түні пайғамбарымыздың туылғанына 
қуанғандар кешіріліп, бұл күні Құран 
кәрім, қаза намаздарды оқу, садақа 
беру, дұға жасау және Хақ тағаладан 
күнәларіміздің кешірілуін тілеу ке-

рек.
Мәуліт  мерекесін  аудандық 

Қайрош ата мешітінің бас имамы 
Сағынай қажы Рахымжан Құран 
оқумен бастады.
Мерекеге сондай-ақ аудан әкімінің 

орынбасары Аманбек Махметов 
қатысып, аудан басшысы аты-
нан жиылған жұртты айтулы ме-
рекемен құттықтады, бүкіл әлем 
мұсылмандары  тойлап  жатқан 
Мәуліттің маңызы жайында айта 
келе, қазіргі таңда еліміздегі діни 
ахуалдың тұрақтылығына тоқталды.   
Келесі кезекте сөз алған облыстық 

«Қызылжар» орталық мешітінің 
имамы Абылай қажы Құрмашұлы 
Құрсақов: «Баршамызға Мәуліт 
мерекесі Хақ Елшісіне деген ерек-
ше сүйіспеншіліктен туындағаны 
белгілі. Пайғамбарымыз с.ғ.с-ның 
дәуірінде бұл мереке күні дәстүрлі 
түрде тойланбағанымен, сахабалар 
екі дүниенің сәруары дүниеге кел-
ген күннің құрметіне ауыз бекітетін 
болған. Бұған Абдуллаһ ибн Абба-
стан жеткен «Пайғамбарымыз (с.а.у) 
Мәдинаға келгенiнде еврейлердiң 
ораза тұтқандарын көрiп, мұның 
мәнiсiн сұрағанда, олар: «Бұл күннiң 
маңызы зор. Алла бұл күнi Мұса 
(с.а.у)-ның қауымын құтқарды. Мұса 
(с.а.у) осы күнi шүкiршiлiк ретiнде 
ораза тұтты. Бiз де сол үшiн ораза 
тұтамыз» деп жауап бередi»,- де-
ген естеліктері дәлел бола алады. 
Пайғамбарымыз дүниеге келуімен 
адамзат баласының арайлы таңы 
атып ,  қараңғылықтың  пердесі 
серпіліп, надандықтың көбесі сөгілді. 
Ғалам тарихына көз салар болсақ, 

ислам тарихында ең алғаш рет Алла 
Елшісі (с.а.у)-ның дәуірінде көрініс 
тапқан бұл Мәуліт мерекесі күні аузы 
дуалы ақындар мен шешендер көркем 
сөзден өрнек өріп Алла Елшісі (с.а.у)-
ға арнап бәйіттер оқитын болған. 
Мұхаммед (с.а.у)-ның есімін естігенде 
жылаған жандар уанып, қам көңілдер 
қуанатын. Ол (с.а.у) бейне қанатымен 
су  сепкен  қарлығаштай  қалың 
бұқараның қамын жейтін. Хақ Елшісі 
(с.а.у)-ның өз ортасына игі ықпал 
еткені соншалықты, Пайғамбарымыз 
(с.а.у)-ға көрсетілген құрметтің 
басқа ешкімге көрсетілмегеніне көз 
жеткізесіз. Алла Елшісі Мұхаммед 
с.ғ.с менің дәуірімде өмір сүрген 
адамзат ең бақытты үммет деген ха-
дистер де кездеседі. Сондықтан қай 
заманда болмасын әр адамзат үммет 
ретінде пайғамбарымызға деген ма-
хаббатымыз кеудеден жойылмауы 
тиіс. Мәуліт мүбарак болсын!» - дей 
келе елімізге тыныштық, жұртымызға 
амандық, жастарға иман, ынсап тілеп, 
дұға қылды.
Мереке барысында Солтүстік 

Қазақстан облысы «Қызылжар» 
орталық мешітінің ұстазы Хам-
зат  Қажымұратұлы  Әділбеков 
жерлестерін Мәуліт мерекесімен 
құттықтап, Мұхаммед пайғамбарды 
танытудағы діни, қасиетті уағыздарды 
айтты. 
Айыртау аудандық Қайрош ата 

мешітінің бас имамы Сағынай қажы 
Рахымжан Мәуліт мерекесін өткізуге 

атсалысқан бір топ азаматтарға ар-
найы Алғыс хатын да табыстады.
Мерекелік шараның соңында 

жиналған  жамағат  арасында 
кір көтеруден және арқан тар-
тудан  спорттық  жарыстар  да 
ұйымдастырылып, жеңімпаздар ар-
найы аудандық мешіттің Алғыс хат-
тарымен марапатталды. 
Кір көтеруде аудандық Қойрош 

ата мешітінің наиб-имамы Сай-
лау Қазбеков, Казанка ауылының 
тұрғындары Саян Қожахметов, Ерлан 
Кабдуллин және Казанка ауылының 
молласы Қадыржан Кокановтар 
жеңімпаз атанса, арқан тартуда 
Казанка ауылының жастар коман-
дасы жүлделі І орынды иеленді, 
ал аудан моллаларының команда-
сы ІІ орын және жүлделі ІІІ орын-
ды «Достық Дән» ЖШС-нің ұжымы 
қанжығаларына байлады.
Адамзат тарихында бұрын-соңды 

өткен әлемдегі ең ұлы жүз өрен 
тұлғаны іріктегенде Мұхаммедтің аты 
бірінші аталуы әсте тегін емес. Оның 
баршаға ұлағат болар ұлы ойлары 
хадистері арқылы ұрпақтан ұрпаққа 
жалғаса бермек. 
Пайғамбарымызға  салауат 

айтуға келгендердің бәрі де Мәуліт 
дастарқанынан дәм татты. Дастарқан 
басында  дін  өк ілдері  Мәуліт 
мерекесіне  аранайы дұға тілектер 
тіледі. Келесі Мәуліт мерекесі Ан-
тоновка ауылында өтетін болып 
шешілді. 
Мәуліт мерекесі мүбарак болсын, 

ағайын! 
Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Суреттерді түсірген автор. 

7 қаңтар – барша хрис ти андардың Рождество ме рекесі. Мұсылмандар 
үшін  асыл пайғамбарымыз Мұ хам мед (с.ғ.с) туған күн –  Мәу лiт мерекесi 
қан шалықты ма ңызды болса, христиандар үшiн Рождество мерекесiнiң де  
ма ңызы соншалықты. Се бебi, Рождество – Иса пай ғам бардың туған күнi. 
Рождество мерекесiнiң мағынасы – сүй iс пеншiлiк, бейбiтшілiк, 

рақымшылық, бар  лығына кешірiммен қарап, әркiмге тек жақ  сылық тiлеу, 
жалпы, адамзат баласын сүю мен  келiсiмде өмiр сүру дегенге саяды. 
Бұл кү ні Рождество алдындағы Сочельник деп ата латын кештен бастап, 
шіркеулерде Құдайға та быну салтанаттары өтедi. Дәл осы түнi Рож дество 
алдындағы ауыз бекiту аяқталып, ме рекелiк дастархан жайылады.
Осыдан біраз жыл бұрын елімізде Құрбан айт пен Рождество мерекесi 
– мемлекеттiк ме реке болып жарияланды. 2005 жылы ел Пре зиденті 
Нұрсұлтан Назарбаев: «Бiздiң елi мiзде адамдарды мейiрiмдiлiкке шақырып, 
сүй iспеншiлiк пен рақымшылыққа баулитын бар лық дiндерге бiрдей 
құрметпен қарайды. Сон дықтан Рождество мен Құрбан айт ме ре ке сi бiзде 
демалыс күндерi болып табылады» де ген болатын. Содан берi елiмiздiң 
Еңбек ко дексiне сәйкес, бұл күндер демалыс болып жа рияланды.

Қаңтардың  7-і күні Саумалкөл селосының Введения Пресвятой Богоро-
дицы шіркеуінде аудан әкімінің орынбасары Мафруза Науанова жиналған 
жұртшылықты Рождество мерекесімен құттықтады. 

«…Бүгінде православ діндарлары қазақстандық қоғамның ажырамас 
бөлігін құрай отырып, әлеуметтік-экономикалық және рухани дамуына, елдегі 
конфессияаралық қатынастарды үйлестіруге салмақты үлес қосып келеді. Ал рож-
дество күндері мәңгі адамгершілік құндылықтарын сақтап, адамдардың жүрегіне 
махаббат пен шапағат, рухтанушылық пен ізгі ниет ұялатып, қазақстандықтарды 
жақсы істер жасауға және мінсіздікке ұмтылуға, өзара құрметтің жоғары 
қасиеттерін көрсетуге ықпал етеді. Елбасы өзінің Жолдауларында  қазақстандық 
отаншылдық, Қазақстан халқының әл-ауқаты мен өркендеуі, этносаралық және 
дінаралық келісім түбегейлі бағыттары болып табылатын зайырлы мемлекеттің 
ғасырымыздың ортасына дейінгі жүйелі стратегиялық  даму тұжырымдамасын 
ұсынды. Мемлекет басшысы еліміздің халқына арнаған Жолдауында айрықша 
атап көрсеткеніндей, еліміз өзге ұлттармен жарастықта ғана болашақта табыс 
пен ықпалға қол жеткізе алады», - дей келе,  отбасыларына молшылық, сенім мен 
келісім, зор денсаулық, мол табыс, бақыт, татулық пен сүйіспеншілік тіледі. 
Христиандарды айтулы Рождество мерекесімен құттықтаған Айыртау 

аудандық Қайрош ата мешітінің бас имамы Сағынай қажы Рахымжан да жиналған 
жұртшылыққа отбасылық бақыт, зор денсаулық, елімізге бейбітшілік пен келісім 
тіледі.
Өз кезегінде Саумалкөл селосының Введения Пресвятой Богородицы шіркеуінің 

шырақшысы иерей Евгений барша жұртшылықты жарқын мерекемен құттықтап, 
аудан басшысына діни мейрамға деген ілтипаты үшін алғысын жеткізді.
Осы күні орталық шіркеуде балаларға арналған рождестволық дастархан 

ұйымдастырылды. Мерекелік дастархан басында шіркеу шырақшысы иерей Евге-
ний балаларды Рождество мерекесімен құттықтап, оларға тәттіге толы сыйлықтар 
табыстады. Сонан соң иерей Евгений ауданның бес көпбалалы отбасыларының 
балаларына және он жеті мүгедек балаларға арнайы тәттіге толы сыйлықтарын 
таратып,  оларға қамқорлық аясында 20 жұп жылы шұлықтар сыйлады. Сондай-
ақ осы күні Имантау, Нижний Борлық және Арықбалық ауылдарында да Рожде-
ство мерекесіне орай қайырымдылық шаралары ұйымдастырылды. 

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.
Суретті түсірген Ирина БУРКОВСКАЯ. 

Мереке мезеті
РОЖДЕСТВО МЕРЕКЕСІМЕН ҚҰТТЫҚТАДЫРОЖДЕСТВО МЕРЕКЕСІМЕН ҚҰТТЫҚТАДЫ

Аудан әкімі аппаратының лауазымды 
тұлғаларының 2015 жылдың І тоқсанында 

азаматтарды қабылдау кестесі
Тастеміров Ағзам Ахметжанұлы - аудан әкімі, әр айдың екінші және соңғы 

бейсенбісі, сағат 10.00-ден - 13.00  -ге дейін. Мекен-жайы: Саумалкөл с., Ш. 
Уәлиханов көшесі, 44, телефон - 22-646, 22-648.
Махметов Аманбек Ғазизұлы - аудан әкімінің орынбасары,  әр дүйсенбі, 11.00 

сағ.- 13.00 сағ. Мекен-жайы: Саумалкөл с.,
Ш. Уәлиханов көшесі, 44, телефон - 20-136, 22-648.
Досымбеков Құрал Досымбайұлы - аудан әкімінің орынбасары, әр сәрсенбі, 

15.00 сағ.-17.00 сағ. Мекен-жайы: Саумалкөл с., Ш. Уәлиханов көшесі, 44, 
телефон - 22-479, 22-648.
Науанова Мафруза Тасболатқызы - аудан әкімінің орынбасары, әр сейсенбі, 

15.00 сағ.-17.00 сағ. Мекен-жайы: Саумалкөл с., Ш. Уәлиханов көшесі, 44, теле-
фон - 21-641, 22-648.
Қайнетов Құрманғазы Серікұлы - аудан әкімінің аппарат басшысы, әр 

жұма,15.00 сағ.-  17.00 сағ. Мекен-жайы: Саумалкөл с., Ш. Уәлиханов көшесі, 
44, телефон - 21-782, 22-648
Аудан әкімінің виртуалды қабылдауы airtau.sko.kz сайтында қызмет етеді.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қоғамның сенімін, азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау 

мақсатында, сонымен қатар аудан әкімі аппараты қызметкерлерінің лауазымдық 
және сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтарын және Ар-
намыс кодексінінің талаптарын сақтамау жағдайларын анықтау мақсатында, 
«Айыртау ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде  8(71533)22646 
сенім телефоны қызмет етеді.



Айыртау таѕы2 15 қаңтар 2015 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

«Халықты  жұмыспен  қамту  туралы» 
Қазақстан Республикасының  2001 жылғы 
23 қаңтардағы  Заңының  7-бабының  5) 
тармақшасына, 20-бабы-ның 5-тармағына, 
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан 
Респу-бликасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 
19 маусымдағы  № 836 қаулысына сәйкес, 
қоғамдық жұмыстарға жұмыссыз азаматтарды 
бөлуді тәртіпке келтіру мақсатында, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімдігі  
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. 2015 жылы Айыртау ауданында қоғамдық 
жұмыстар ұйымдастырылсын.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы  әкімдігінің 2014 жылғы 8 желтоқсандағы № 558 қаулысы

2015 жылы Айыртау ауданында қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру туралы
2. Қоса берілген 2015 жылға арналған 

Қаржыландыру  көздері  және  қоғамдық 
жұмыстардың көлемдерінің, түрлерінің, 
ұйымдарының тізбесі (әрі қарай мәтін бойын-
ша - Тізбе) бекітілсін.

3. Қоса  берілген  қоғамдық  жұмысқа 
тартылған  жұмыссыздардың  еңбекақы 
мөлшері және жұмыс тәртібі бекітілсін.

4. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
бекітілген Тізбеге сәйкес қоғамдық жұмыстарға 
жұмыссыз азаматтарды жіберуді жүзеге 
асырсын.   

5. Қоғамдық жұмыстарға сұраныс пен 

№
р/с

Мекеменің атауы Төленетін қоғамдық жұмыстардың түрлері Қоғамдық жұмыстардың 
көлемі

Қоғамдық 
жұмыс 
мерзімі 
(айлар)

Қоғамдық 
жұмыс-
шылар 
саны

Қаржыландыру
 көзі

1 Антоновка 
ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыруға және көгалдандыруға көмек көрсету. Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 3 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал- шілік-терді кесу, ағартуға көмек. 40 ағаш әктеу. 25 тал-шілікті кесу. 12 2 аудан бюджеті
 Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізуге көмек. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау - 8. 12 2 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, ауылдық 
округтің бюджеттік  мекемелеріне отын жеткізу-ге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю - 30 куб. метр. 12 2 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және әршаруашылық кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау-1000 ш.м 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, 
дәрі-дәрмек сатып әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу 
және жинау, арам шөптен тазарту)

6 жалғыз басты қарт азаматты күту. 12 1 аудан бюджеті

ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отба-сыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін 175 істі 
өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті

2 «Арықбалық ауылдық әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 10 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал – шіліктерді кесу, ағартуға көмек.  40 ағаш әктеу.  25 тал-шілікті кесу. 12 3 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізуге көмек. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау - 10. 12 3 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық 
округтің бюджеттік  мекемелеріне отын  жеткі-зуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю - 30 куб. метр. 12 3 аудан бюджеті

 Үй шаруашылығының санағына және шаруашылық кітаптарды жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 3 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 ш. м. 12 3 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, 
дәрі-дәрмек сатып әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу 
және жинау, арам шөптен тазарту).

6 жалғыз басты қарт азаматты күту. 12 2 аудан бюджеті

Әлеуметтік-мәдени мақсатындағы ғимаратта жылыту маусымы кезеңінде пеш жағушыға 
көмек.

Селолық мәдениет Үйі ғимаратының алаңы 500 ш. 
метр. 

12 3 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар   отбасы-ларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайын-дау үшін 301 істі 
өңдеуге көмек көрсету.

12 2 аудан бюджеті

3 «Володар ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 69 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағартуға көмек. 100 ағаш әктеу. 250 тал - шілікті кесу. 12 19 аудан бюджеті
 Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізуге көмек. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау - 30. 12 7 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, ауылдық округ 
бюджеттік  мекемелеріне отын  жеткі-зуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю - 100 куб. метр. 12 7 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және әршаруашылық кітаптарын жасауға көмек көрсету. 1500 үй аралау. 12 7 аудан бюджеті
Саябақтардың, скверлердің аумағын көркейту және күзетуге көмек. Саябақтарды, скверлерді күзетуде көмек көрсету. 12 12 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 ш.м. 12 9 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, 
дәрі-дәрмек сатып әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу 
және жинау, арам шөптен тазарту).

6 жалғыз басты қарт азаматты күту. 12 2 аудан бюджеті

ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайын-дау үшін 153 істі 
өңдеуге көмек көрсету.

12 2 аудан бюджеті

4 «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
 Солтүстік Қазақстан облысының әділет департаменті Айыртау 

ауданының әділет басқармасы» ММ

Жылжымайтын мүлікті тіркеу, азаматтық хал актілерін жазу мамандарына істерді құру 
және тігу бойынша көмек көрсету.

3000 істі құру және тігу бойынша көмек. 12 3 аудан бюджеті

5 «Қазақстан Республикасы Әділет министрілігі Солтүстік Қазақстан 
облысы Әділет департаментінің Айыртау аумақтық бөлімі» филиал

Сот актілерін орындаушы бөлімінің мамандарына істерді тігу және база мәліметтерін құру 
бойынша көмек көрсету.

2500 істі тігу және база мәліметтерін құру бойынша 
көмек.

12 3 аудан бюджеті

6 «Гусаковка ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақ-тарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 4 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту. 40 ағаш әктеу. 25 талшілікті кесу. 12 1 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау - 6. 12 2 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ 
бюджеттік  мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю - 30 куб. метр. 12 1 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және әршаруашылық кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 2 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000  ш.м. 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, 
дәрі-дәрмек сатып әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу 
және жинау, арам шөптен тазарту).

6 жалғыз басты қарт азаматты күту. 12 1 аудан бюджеті

Селолық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін 133 істі 
өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті

7 «Елецкий ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 1 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту. 40 ағаш әктеу. 25 тал-шілікті кесу. 12 1 аудан бюджеті
 Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-  6. 12 1 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ 
бюджеттік  мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю - 30 куб. метр. 12 1 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және әршаруашылық кітаптарды жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек.  Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 ш.м. 12 1 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, 
дәрі-дәрмек сатып әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу 
және жинау, арам шөптен тазарту).

6 жалғыз басты қарт азаматты күту. 12 1 аудан бюджеті

Селолық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін 31 істі 
өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті

8 Солтүстіқ Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
прокуратурасы

Почтаның құнды қағаздарын, бандероль жеткізу Почтаны жеткізу 3000 дана 12 2 аудан бюджеті
Аумақты көгалдандыру, абаттандыру, жинау  Аумақты күнделікті тазалау 0,35 га 12 1 аудан бюджеті

9 «Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 2 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу.  25 тал-шілікті кесу. 12 1 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау - 10. 12 2 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ 
бюджеттік  мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю - 30 куб. метр. 12 2 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және әршаруашылық кітаптарды жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 ш.м. 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, 
дәрі-дәрмек сатып әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу 
және жинау, арам шөптен тазарту).

6 жалғыз басты қарт азаматты күту. 12 1 аудан бюджеті

Селолық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін 236 істі 
өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 8 желтоқсандағы № 558 қаулысымен бекітілген
2015 жылға арналған қаржыландыру көздері және қоғамдық жұмыстардың көлемдерінің, түрлерінің, ұйымдарынның тізбесі

ұсыныс анықталсын:
жұмыс орын қажеттілігіне өтінім бергендер 

санында -330 адам;
жұмыс орын қажеттілігі бекітілгендер са-

нында -330 адам.    
6. Қоғамдық қызметкерлердің жалақысы 

«2014-2016 жылдарға арналған республикалық 
бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 
2014 жылғы  28 қарашадағы Заңына сәйкес, 
ең төменгі жалақы көлемінде орнатылсын. 
Қоғамдық жұмыстардың ұйымдастырылуын 
қаржыландыру жергілікті бюджет қаражатынан 
жүзеге асырылады.

7. Қоғамдық жұмыстардың шарттары 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

еңбек заңнамасына сәйкес екі демалыс 
күнімен (сенбі, жексенбі), сегіз сағаттық жұмыс 
күні, түскі үзіліс 1 сағат, жұмыс  аптасының 
ұзақтығы 5  күнмен  анықталады,   жұмыс  
беруші  мен  қызметкер   арасында   

(ААӘ)    (ААӘБ)    (САОДААБ)     (ААП)                   
жасалатын    еңбек    шартымен   

қарастырылған,   жұмыс  уақытының   икемді 
ұйымдастырылған нысаны қолданылады. 
Жылдың суық мезгілінде ашық ауада не-
месе жабық жылытылмайтын бөлмелерде 
жұмыс істейтін, сонымен қатар тиеу-түсіру 
жұмыстарында жұмыс істейтін қызметкерлерге 
жұмыс уақытына кіретін, демалу және жылыну 
үшін арнайы үзіліс беріледі. Жұмыс беруші 

жұмысшылардың демалуы және жылынуы 
үшін бөлмені жабдықтауды қамтамасыз етуге 
міндетті. 

8. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауда-
ны әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына 
жүктелсін. 

9. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ, 
Айыртау ауданының әкімі.                                                                                                      

Нормативт i к  құқықтық  кес iмдерд і 
мемлекеттiк тiркеудің тiзiлiмiне 2014 жылғы 
30 желтоқсанда № 3036 тіркелген

Жалғасы 3-бетте.

10 «Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 3 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу. 25 тал-шілікті кесу. 12 2 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-10. 12 2 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ 
бюджеттік  мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю-30 куб. метр. 12 2 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және әршаруашылық кітаптарды жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 ш.м. 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, 
дәрі-дәрмек сатып әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу 
және жинау, арам шөптен тазарту).

6 жалғыз басты қарт азаматты күту. 12 1 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін 153 істі 
өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті

11 «Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 3 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу. 25 тал-шілікті кесу. 12 2 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-10. 12 2 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ 
бюджеттік  мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю-30 куб. метр. 12 2 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және әршаруашылық кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 ш.м. 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, 
дәрі-дәрмек сатып әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу 
және жинау, арам шөптен тазарту).

6 жалғыз басты қарт азаматты күту. 12 1 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін 395 істі 
өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті

12 «Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету. Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 3 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу.  25 тал-шілікті кесу. 12 2 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-8. 12 2 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, село-лық округ 
бюджеттік  мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю-30 куб. метр. 12 2 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және әршаруашылық кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. қоқыс жинайтын жер-лердің аумағын таза-лау1000 ш. м. 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, 
дәрі-дәрмек сатып әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу 
және жинау, арам шөптен тазарту).

6 жалғыз басты қарт азаматты күту. 12 1 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары  бар  отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін 152 істі 
өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті

13 «Константи-новка ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 3 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу.  25 тал-шілікті кесу. 12 2 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін таз-алау-7. 12 2 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ 
бюджеттік  мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю-30 куб. метр. 12 2 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және әршаруашылық кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау  -1000 ш.м. 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, 
дәрі-дәрмек сатып әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу 
және жинау, арам шөптен тазарту).

6 жалғыз басты қарт азаматты күту. 12 1 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін 92 істі 
өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті



Айыртау таѕы 315 қаңтар 2015 жыл

14 «Лобаново ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 3 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу.  25 тал-шілікті кесу. 12 2 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-10. 12 2 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілетін жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ 
бюджеттік  мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю-30 куб. метр. 12 2 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және әршаруашылық кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейту. Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 ш.м. 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, 
дәрі-дәрмек сатып әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу 
және жинау, арам шөптен тазарту).

6 жалғыз басты қарт азаматты күту. 12 1 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін 244 істі 
өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті

15 «Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 3 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу. 25 тал-шілікті кесу. 12 2 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-10. 12 2 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілетін жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ 
бюджеттік  мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю-30 куб. метр. 12 2 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және әршаруашылық кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек.  Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 ш.м. 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, 
дәрі-дәрмек сатып әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу 
және жинау, арам шөптен тазарту).

6 жалғыз басты қарт азаматты күту. 12 1 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін 295 істі 
өңдеуге көмек көрсету. 

12 1 аудан бюджеті

16 «Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 1 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу. 25 тал-шілікті кесу. 12 1 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты жұмыстарды жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-5. 12 1 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ 
бюджеттік  мекемелеріне отын  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю-30 куб. метр. 12 1 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және әршаруашылық кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейту. қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 ш. м. 12 1 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, 
дәрі-дәрмек сатып әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу 
және жинау, арам шөптен тазарту).

6 жалғыз басты қарт азаматты күту. 12 1 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін 29 істі 
өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті

17 «Украин ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

Елді мекендердің  аумақтарын абаттандыру және көгалдандыруда көмек көрсету Көлемі 4000 шаршы метр алаңды күнсайын тазалау. 12 5 аудан бюджеті
Ағаштарды және тал - шіліктерді кесу, ағарту.  40 ағаш әктеу. 25 тал-шілікті кесу. 12 1 аудан бюджеті
Көктемгі-күзгі су тасқынына байланысты  жұмыстарды  жүргізу. Су ағызу арықтары мен көпірлерін тазалау-7. 12 2 аудан бюджеті
Халықтың аз қамтамасыз етілген жіктеріне және жалғыз тұратын қарттарға, селолық округ 
бюджеттік  мекемелеріне,  жеткізуге және түсіруге көмек көрсету.

Отын дайындау, кесу, жару және үю-30 куб. метр. 12 2 аудан бюджеті

Үй шаруашылығының санағына және әршаруашылық кітаптарын жасауға көмек көрсету. 200 үй аралау. 12 1 аудан бюджеті
Қоқыс жинайтын жерлерді көркейтуге көмек.  Қоқыс жинайтын жерлердің аумағын тазалау 1000 ш.м. 12 2 аудан бюджеті
Әлеуметтік қызметкерге жалғыз басты,  ауыратын қарт азаматтарды күтуге көмек (тамақ, 
дәрі-дәрмек сатып әкелу,үй ішін жинау, ағарту, еден сырлау, кір жуу, көкөніс отырғызу 
және жинау, арам шөптен тазарту).

6 жалғыз басты қарт азаматты күту. 12 1 аудан бюджеті

Ауылдық округ әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкеріне 18 жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін құжаттарды өңдеуге көмек көрсету.

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау үшін 160 істі 
өңдеуге көмек көрсету.

12 1 аудан бюджеті

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 8 желтоқсандағы № 558 қаулысымен бекітілген
2015 жылға арналған қаржыландыру көздері және қоғамдық жұмыстардың көлемдерінің, түрлерінің, ұйымдарынның тізбесі

Жалғасы. Басы 2- бетте.

 Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 8 желтоқсандағы № 558 қаулысымен бекітілген
Қоғамдық жұмысқа тартылған жұмыссыздардың еңбекақы мөлшері және жұмыс тәртібі

№
р/с

Жұмыс түрлері Бір жұмыссызға еңбек ақытөлемінің мөлшері Жұмыс тәртібі
5 күнді жұмыс апта

1 Ашық ауада және қол күшінің салмағына байланысты жұмыстар  (абаттандыру,қаланы тазалау, құрылыс және жөндеу жұмыстары) 1 ең төменгі еңбекақы төлемі Жұмыс аптасы 40 сағат
Жұмыс  күні 8 сағат 

2 Дене күшінің салмағына байланысты  емес және ғимараттың ішінде орындалатын жұмыстар 1 ең төменгі еңбекақы төлемі Жұмыс аптасы 40 сағат
Жұмыс  күні 8 сағат 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 
желтоқсандағы Бюджет кодексінің 75-бабына, 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Заңының 6-бабы 1-тармақ 1) тармақшасына 
сәйкес, Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. 2015-2017жылдарға арналған Айыртау 
ауданының бюджеті тиісінше       1, 2, 3 қосымшаларға 
сәйкес, оның ішінде 2015 жылға мынадай көлемде 
бекітілсін: 

1) кірістер –   3 893 626,0 мың теңге, оның 
ішінде:

салықтық түсімдер бойынша – 550 000,0 мың 
теңге;

салықтық  емес түсімдер бойынша – 7 200,0 
мың теңге;

негізгі капиталды сатудан түсімдер – 8 337,0 
мың теңге;

трансферттер түсімдері бойынша – 3 328 089,0 
мың теңге;

2) шығындар – 3 888 226,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 59 314,0 мың 

теңге, оның ішінде: 
бюджеттік кредиттер – 77 298,0  мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 17 984,0 мың 

теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар 

бойынша сальдо – 5 400,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алуға – 5 400,0 мың 

теңге;
мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан 

түсімдер – 0 мың теңге:
5) бюджет тапшылығы (артықшылығы) –  - 

59 314,0  мың теңге;
6) бюджет  тапшылығын  қаржыландыру 

(артықшылығын пайдалану) –
59 314,0 мың теңге, оның ішінде:
қарыздардың түсуі – 77 298,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –17 984,0 мың теңге;
бюджет қаражатын пайдаланылатын қалдықтары 

– 0 мың теңге.

Айыртау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №5-34-1 шешімі
2015-2017 жылдарєа арналєан Айыртау ауданыныѕ бюджеті туралы

2. 2015 жылға арналған аудан бюджетінің 
кірістері Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 
4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне сәйкес келесі 
салықтық түсімдер есебінен қалыптастырылатыны 
белгіленсін:

облыстық мәслихат белгілеген кірістерді норма-
тивтер бойынша бөлу арқылы   әлеуметтік салық 100 
пайыз мөлшерінде;  

жеке тұлғалардың, жеке кәсіпкерлердің және 
заңды тұлғалардың мүлкіне салынатын салық;

жер салығы;
бірыңғай жер салығы;
көлiк құралдарына салынатын салық;
ойын бизнесіне салық; 
бензин және жағар май  (авиациялықтан басқа) 

акциздері;
жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемдер;
жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін 

алынатын алымдар;
қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы 

үшін лицензиялық алымдар;
заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және 

филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшін, 
сонымен қатар оларды қайта тіркеу үшін алынатын 
алымдар;

көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу, сонымен 
қатар қайта тіркеу үшін алынатын алымдар;

жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеуге 
құқығы мен онымен шарт жасау үшін алынатын 
алымдар;

жылжитын мүлік және кеме немесе салынып 
жатқан кеме ипотекасы кепілдігін мемлекеттік тіркеу 
үшін алынатын алымдар;

сыртқы (визуальді) жарнаманы аудандық 
маңыздағы жалпы пайдаланылатын автомобиль 
жолдарына және елді мекендерде орналастыру үшін 
алынатын төлемдер;

консульдық алымдардан мен республикалық 
бюджетке түсетін мемлекеттік баждан басқа 
мемлекеттік баж.

3. Аудан бюджетінің кірістері келесі салықтық 
емес түсімдер есебінен қалыптасуы белгіленсін:

ауданның коммуналдық меншігіндегі мүлікті жалға 
беруден түсетін кірістер; 

аудан бюджетіне түсетін басқа да салықтық 
емес түсімдер;

материалдық емес активтер және жерді сату.
4. Облыстық бюджеттен аудан бюджетіне  2015 

жылға берілетін бюджетік субвенциялар  2 443 880,0 
мың теңге сомасында көзделсін.

5. 2015 жылға арналған бюджетті орындау 
барысында секвестірлеуге жатпайтын аудандық 
бюджеттік бағдарламалар 4 қосымшаға сәйкес 
белгіленсін.

6. Аудан бюджетінде 5, 6, 7 қосымшаларға сәйкес  
2015, 2016, 2017 жылдарға селолық округтар бойын-
ша бюджеттік бағдарламалар көзделсін.

7. 2015 жылға арналған аудан бюджетінде 
республикалық бюджеттен мақсатты трансферттер 
келесі көлемде есепке алынсын:

   1) 559 335,0 мың теңге - мемлекеттік 
мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып 
табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті 
бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша 
еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін 
ай сайынғы үстемеақы төлеуге;

2) 16 642,0 мың теңге - мемлекеттік әкімшілік  
қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға;

3) 102 096,0 мың теңге - мектепке дейінгі білім 
беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсы-
рысын іске асыруға;

4) 96 063,0 мың теңге - үш деңгейлі жүйе бой-
ынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге 
еңбекақыны көтеруге;

5) 150,0 мың теңге- мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек төлеуге;

6) 641,0 мың теңге - 18 жасқа дейінгі балаларға 
мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге;

7) 12 929,0 мың теңге - халықты әлеуметтік 
қорғауға және оған көмек көрсетуге, соның ішінде:  
мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен 

қамтамасыз ету нормаларын көбейту;
8) 22 265,0 мың теңге - Ұлы Отан соғысындағы 

Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды 
өткізуге, соның ішінде:  бір жолғы материалдық көмек 
көрсету- 22 045,0 мың теңге,  материалдық көмекті 
төлегені үшін екінші деңгейлі банктерге комиссиялық 
сыйақы-220,0 мың теңге;

8. 2015 жылға арналған аудан бюджетінде 
республикалық бюджеттен берілетін бюджеттік 
кредиттер есепке алынсын:

        мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын 
іске асыруға  -  77298,0 мың теңге.

9. 2015 жылға арналған аудан бюджетінде 
облыстық бюджеттен мақсатты трансферттер 
есепке алынсын, соның ішінде :

1) 3485,0 мың теңге - Айыртау ауданының 
Айыртау ауылына Көкшетау топты су құбырынан 
бұрғышты салу және жоба-сметалық құжаттамалар 
әзірлеуге;

2) 3985,0 мың теңге - Айыртау ауданының Егінді 
ағаш ауылына сумен жабдықтаудың жергілікті көзін 
салу және жоба-сметалық құжаттамалар әзірлеуге;

3) 1985,0 мың теңге - Айыртау ауданының 
Қаратал ауылына Көкшетау топты су құбырынан 
бұрғышты салу және жоба-сметалық құжаттамалар 
әзірлеуге;

4) 2014 жылға арналған аудан бюджетінде 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 
19 маусымдағы  №636 қаулысымен бекітілген 
«Жұмыспен қамту 2020 жол картасын бекіту тура-
лы» (бұдан әрі Жұмыспен қамту 2020 жол карта-
сы) Жұмыспен қамту 2020 жол картасы аясында 
әлеуметтік-мәдени объектісін және инженерлік-көлік 
инфрақұрылымы және елді мекендерді абаттандыруға  
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жөндеуге 
қоса қаржыландыруға, соның ішінде:

1174,0 мың теңге - Жұмыспен қамту 2020 жол 
картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді 
мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді 
жөндеуге;

7990,0 мың теңге –Жұмыспен қамту 2020 жол 
картасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту 

шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттан-
дыру.

10.  2015 жылға аудандық жергілікті атқарушы 
органның резерві 7000 мың теңге сомасында 
бекітілсін.

11.  Бюджеттік сала жұмысшыларына төлемақыны 
толық мөлшерде төлеу қамтамасыз етілсін.

12. Ауылдық  елді мекендерде  жұмыс істейтін 
денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, 
білім беру, мәдениет,  спорт  және ветеринария 
мамандарына қызметтің осы түрлерімен қалалық 
жағдайда айналысатын мамандардың ставкалары-
мен салыстырғанда жиырма бес проценті жоғары 
айлықақы мен тарифтік ставкалар  белгіленсін.

13. Аудан бюджетінің шығындарында ауылдық 
елді мекендерде  тұратын және жұмыс істейтін 
мемлекеттік  денсаулық сақтау, әлеуметтік 
қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және 
ветеринария ұйымдарының мамандарына отын са-
тып алу үшін бюджет қаражаты есебінен әлеуметтік 
көмек қөзделсін.

 14. Осы шешімінің 12 және 13 баптары  ве-
теринария саласында қызмет ететін ветерина-
рия пунктарының ветеринария мамандарына 
қолданылады.

15. Осы шешім 2015 жылдың 1 қаңтарынан 
қолданысқа енеді.

Н. ЕРЕМЕНКО,
Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау аудандық мәслихатының        
       ХХХIV кезекті сессиясының                                  

           төрайымы       
Р.ТЛЕУБАЕВА,

Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау аудандық мәслихатының        

хатшысы                                                    
                                                                                                                                                    
Солтүстік Қазақстан облысының Әділет 

департаментінде 2015 жылдың 09 қаңтарында 
№ 3051 тіркелген, Айыртау ауданының мәслихат 
аппаратының maslihat-airtau.sko.kz. сайтында 
жарияланған.  

Санаты Атауы Сома,                                
мың  теңге

 

Сыныбы

 Ішкі сыныбы
   1) Кірістер 3 893 626,0
1   Салықтық түсімдер 550 000,0
 03  Әлеуметтiк салық 327 526,0
  1 Әлеуметтік салық 327 526,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 180 090,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 107 540,0
  3 Жер салығы 7 650,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 58 400,0
  5 Бірыңғай жер салығы 6 500,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 

салынатын iшкi салықтар
35 131,0

  2 Акциздер 4 600,0
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны 

үшiн түсетiн түсiмдер
20 300,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi 
үшiн алынатын алымдар 10 150,0

  5 Ойын бизнесіне салық 81,0
 08  Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және 

(немесе)  оған уәкілеттігі бар мемлекеттік 
органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар 
бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 7 253,0

  1 Мемлекеттік баж 7 253,0
2   Салықтық емес түсiмдер 7 200,0
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 5 700,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден 

түсетін кірістер
3 200,0

  9 Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 2 500,0
 06  Өзге де салықтық емес түсiмдер 1 500,0
  1 Өзге де салықтық емес түсiмдер 1 500,0
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 8 337,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 

мүлікті сату
1 200,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік 
мүлікті сату

1 200,0

 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 7 137,0
  1 Жерді сату 7 137,0
4   Трансферттердің түсімдері 3 328 089,0
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған 

органдарынан түсетiн трансферттер
3 328 
089,0

Айыртау  аудандық  мəслихатының  2014 жылғы  24 желтоқсандағы № 5-34-1 шешіміне 1 қосымша 
 2015 жылға арналған Айыртау ауданының бюджеті

Функционалдық топ

Атауы Сома,                                
мың  теңге

 Әкiмшi

  

Бағ-
дар-
лама

   2) Шығындар 3 888 226,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 302 638,0
 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

аппараты 13 895,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 13 895,0
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 

аппараты 74 720,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 

қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 74 720,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 175 449,0
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер 175 449,0

 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 9 590,0

  001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомо-
биль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер 9 590,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-

мика және қаржы бөлімі 28 984,0
  001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

экономикалық саясаттың қалыптастыру мен 
дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару 
және коммуналдық меншігін басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 26 086,0

  003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 1 958,0
  010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған 
байланысты дауларды реттеу 940,0

02   Қорғаныс 7 489,0
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 

аппараты 7 489,0
  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 

шеңберіндегі іс-шаралар 7 087,0
  006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы 

төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 
жою 300,0

  007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, 
сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет орган-
дары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің ал-
дын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар 102,0

04   Бiлiм беру 2 978 087,0
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 

бөлімі 2 945 716,0
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 9 652,0 Жалғасы 4-бетте.

  003 Жалпы білім беру 2 609 101,0
  005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар 
мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және 
жеткізу 20 065,0

  006 Балаларға қосымша білім беру 22 463,0
  009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының 

қызметін қамтамасыз ету 145 360,0
  015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-

аналарының қамқорынсыз қалған баланы (бала-
ларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы 
ақшалай қаражат төлемдері 20 277,0

  022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған баланы 
(балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан 
азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге 
арналған төлемдер 746,0

  029 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық 
денсаулығын зерттеу және халыққа 
психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультациялық көмек көрсету 9 996,0

  040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 102 096,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары 5 960,0

 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 
шынықтыру және спорт бөлімі 32 371,0

  017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша 
қосымша білім беру 32 371,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 176 071,0
 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі 170 058,0

  001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік 
бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясат-
ты іске асыру жөніндегі қызметтер 26 585,0

  002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 24 514,0
  004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, 

білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, 
спорт және ветеринар мамандарына отын сатып 
алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес әлеуметтік көмек көрсету 878,0

  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 4 214,0
  006 Тұрғын үйге көмек көрсету 874,0
  007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша 

мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына 
әлеуметтік көмек 15 147,0
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Жалғасы. Басы 3-бетте.

  030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (бала-
ларды) асырап бағу 6 013,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 87 474,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 32 810,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 14 385,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 000,0
  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ 

адамдарды жерлеу 182,0
  011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 16 243,0
  014 Елді-мекендерді сумен қамтамасыз етуді ұйымдастыру  
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі 53 490,0

  012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 36 000,0
  041 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 

қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру 7 990,0

  058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру 
жүйелерін дамыту 9 500,0

 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 
бөлімі 1 174,0

  026 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 
қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді жөндеу 1 174,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 116 797,0
 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 84 984,0
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамы-

ту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 8 498,0

  003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 36 211,0
  006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 36 277,0
  007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының 

басқа да тілдерін дамыту 498,0
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 

мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 3 500,0
 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 

саясат бөлімі 17 256,0
  001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті 

нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін 
қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 9 165,0

  002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер 4 580,0

  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 3 511,0
 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 

шынықтыру және спорт бөлімі 14 557,0
  001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 7 335,0

Санаты Атауы Сома,                                
мың  теңге Сыныбы  

  Ішкі сыныбы

Санаты Атауы Сома,                                
мың  теңге Сыныбы

 Ішкі сыныбы
   1) Кірістер 3 110 246,0
1   Салықтық түсімдер 588 501,0
 03  Әлеуметтiк салық 350 452,0
  1 Әлеуметтік салық 350 452,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 192 697,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 115 068,0
  3 Жер салығы 8 186,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 62 488,0
  5 Бірыңғай жер салығы 6 955,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салы-

натын iшкi салықтар
37 591,0

  2 Акциздер 4 922,0
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны 

үшiн түсетiн түсiмдер
21 721,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн 
алынатын алымдар 10 861,0

  5 Ойын бизнесіне салық 87,0
 08  Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (не-

месе)  оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар 
немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені 
үшін алынатын міндетті төлемдер 7 761,0

  1 Мемлекеттік баж 7 761,0
2   Салықтық емес түсiмдер 5 529,0
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 3 924,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден 

түсетін кірістер
3 424,0

  9 Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 500,0
 06  Өзге де салықтық емес түсiмдер 1 605,0
  1 Өзге де салықтық емес түсiмдер 1 605,0
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 104 887,0
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 104 887,0
  1 Жерді сату 104 887,0
4   Трансферттердің түсімдері 2 411 329,0
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органда-

рынан түсетiн трансферттер
2 411 329,0

 Айыртау  аудандық  мәслихатының 2014 жылғы  24 желтоқсандағы № 5-34-1 шешіміне 2 қосымша 
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Функционалдық топ

Атауы Сома,                                
мың  теңге Әкiмшi

  
Бағдар-
лама

   2) Шығындар 3 104 846,0
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 288 018,0
 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 

мәслихатының аппараты 13 252,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 

мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер 13 252,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 
аппараты 73 005,0

  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 73 005,0

 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 
кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 164 200,0

  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 
кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 164 200,0

 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолау-
шылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 9 136,0

  001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9 136,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономика және қаржы бөлімі 28 425,0

  001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономикалық саясаттың қалыптастыру мен 
дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік 
атқару және коммуналдық меншігін басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 25 325,0

  003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды 
жүргізу 2 095,0

  010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 
жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған 
байланысты дауларды реттеу 1 005,0

02   Қорғаныс 7 747,0
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 

аппараты 7 747,0
  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 

шеңберіндегі іс-шаралар 7 317,0
  006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 

ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу 
және оларды жою 321,0

  007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, 
сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет ор-
гандары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің 
алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі 
іс-шаралар 109,0

04   Бiлiм беру 2 301 791,0
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

білім бөлімі 2 301 791,0 Жалғасы 5 - бетте.

  010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балалар-
ды материалдық қамтамасыз ету 1 185,0

  011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік 
төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша 
қызметтерге ақы төлеу 1 835,0

  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 40 336,0
  016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік 

жәрдемақылар 12 266,0
  017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына 

сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық 
құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет 
көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету 16 312,0

  052 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс 
жылдығына арналған іс-шараларды өткізу 25 912,0

 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
білім бөлімі 6 013,0

  006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) 
деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 1 095,0

  007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық 
маңызы бар қала) құрама командаларының 
мүшелерiн дайындау және олардың облыстық 
спорт жарыстарына қатысуы 6 127,0

10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны 
және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 125 543,0

 463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 
қатынастары бөлімі 11 483,0

  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер 
қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 946,0

  004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды 
ұйымдастыру 2 537,0

 474  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы және ветеринария бөлімі 114 060,0

  001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және 
ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 20 973,0

  006 Ауру жануарларды санитарлық союды 
ұйымдастыру 390,0

  008 Алып қойылатын және жойылатын ауру 
жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер 
мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу 3 040,0

  011 Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша 
ветеринариялық іс-шараларды жүргізу 8 331,0

  012 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу 3 300,0

  013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 63 984,0
  099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі 

шараларды іске асыру 14 042,0
11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

қызметі 12 527,0
 472  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі 12 527,0
  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала 

құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 9 130,0

  013 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың 
кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы 
бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық 
елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 3 397,0

12   Көлiк және коммуникация 28 181,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі 28 181,0

  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету 26 681,0

  037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала 
маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша 
жолаушылар тасымалдарын субсидиялау 1 500,0

13   Басқалар 53 419,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 37 791,0
  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру 37 791,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-
мика және қаржы бөлімі 7 000,0

  012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
жергілікті атқарушы органының резерві 7 000,0

 
469  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

кәсіпкерлік бөлімі 8 628,0

  001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 8 628,0

14   Борышқа қызмет көрсету 0,0

 459  
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-
мика және қаржы бөлімі 0,0

  021

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

15   Трансферттер 0,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-

мика және қаржы бөлімі 0,0
  006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық 

пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару  
   3) Таза бюджеттік кредиттеу 59 314,0
   Бюджеттік кредиттер 77 298,0

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

77 298,0

 474  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы және ветеринария бөлімі

77 298,0

  009 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 
асыруға берілетін бюджеттік кредиттер 77 298,0

Санаты Атауы
Сома,                                

мың  теңге Сыныбы  
  Ішкі сыныбы
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 17 984,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 17 984,0
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 

кредиттерді өтеу
17 984,0

   4) Қаржылық активтермен операциялар бойынша 
сальдо

5 400,0

Функционалдық топ Атауы Сома,                                
мың  теңге Әкімші   

  Бағдарлама 
   Қаржалық активтерді сатып алу 5 400,0

13   Басқалар 5 400,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

5 400,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 5 400,0

Санаты Атауы
Сома,                                

мың  теңге Сыныбы  
 Ішкі сыныбы
6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 

түсімдер
0,0

 01  Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер

0,0

  1 Қаржы активтерін ел  ішінде  сатудан түсетін 
түсімдер

0,0

   5) Бюджеттің тапшылығы (профициті) -59 314,0
   6) Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру 

(профициті пайдалану)
59 314,0

7   Қарыздар түсімі 77 298,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 77 298,0
  2 Қарыз алу келісім-шарттары 77 298,0

Функционалдық топ Атауы Сома,                                
мың  теңге Әкімші  

  Бағдарлама
16   Қарыздарды өтеу 17 984,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-

мика және қаржы бөлімі
17 984,0

  005 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған 
бюджет алдындағы борышын өтеу

17 984,0

Санаты Атауы Сома,                                
мың  теңге Сыныбы  

  Ішкі сыныбы
8

  
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын 
қалдықтары

0,0

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 0,0
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары  

  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 9 137,0

  003 Жалпы білім беру 2 115 746,0
  005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мемлекеттік білім беру мекемелер үшін 
оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді 
сатып алу және жеткізу 18 259,0

  006 Балаларға қосымша білім беру 17 826,0
  009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 117 691,0
  015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-

аналарының қамқорынсыз қалған баланы 
(балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай 
сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 21 696,0

  022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған баланы 
(балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан аза-
маттарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге 
арналған төлемдер 1 436,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру 124 501,0

 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі 124 501,0

  001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік 
бағдарламаларды жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 24 563,0

  002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 26 229,0
  004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық 

сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, 
мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына 
отын сатып алуға Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету 939,0

  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 4 348,0
  006 Тұрғын үйге көмек көрсету 935,0
  007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша 

мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына 
әлеуметтік көмек 16 207,0

  010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек бала-
ларды материалдық қамтамасыз ету 1 268,0

  011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік 
төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша 
қызметтерге ақы төлеу 1 963,0

  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек 
көрсету 31 991,0

  016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік 
жәрдемақылар 12 438,0

  017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына 
сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық 
құралдармен және ымдау тілі мамандарының 
қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен 
қамтамасыз ету 3 620,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 73 630,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 

кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 35 110,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 15 394,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 140,0
  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ 

адамдарды жерлеу 195,0
  011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 17 381,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолау-
шылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 38 520,0

  012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс 
істеуі 38 520,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық 
кеңістiк 96 294,0

 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 66 623,0

  001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті 
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 8 177,0

  003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 29 631,0
  006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс 

iстеуi 28 333,0
  007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының 

басқа да тілдерін дамыту 482,0
 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 

саясат бөлімі 18 317,0
  001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті 

нығайту және азаматтардың әлеуметтік 
сенімділігін қалыптастыру саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 8 928,0

  002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер 4 900,0

  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске 
асыру 4 489,0

 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 
шынықтыру және спорт бөлімі 11 354,0

  001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 6 972,0

  006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) 
деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 1 172,0

  007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық 
маңызы бар қала) құрама командаларының 
мүшелерiн дайындау және олардың облыстық 
спорт жарыстарына қатысуы 3 210,0

10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер 
қатынастары 118 753,0

 463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 
қатынастары бөлімі 8 470,0

  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер 
қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 470,0

 474  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі 110 283,0

  001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және 
ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 19 808,0

  002 Ақпараттық жүйелер құру 0,0
  006 Ауру жануарларды санитарлық союды 

ұйымдастыру 417,0
  008 Алып қойылатын және жойылатын ауру 

жануарлардың, жануарлардан алынатын 
өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу 3 040,0

  012 Ауыл шаруашылығы жануарларын 
сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу 3 531,0

  013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 68 462,0
  099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі 

жөніндегі шараларды іске асыру 15 025,0
11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және 

құрылыс қызметі 12 344,0
 472  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі 12 344,0
  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала 

құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 8 709,0

  013 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың 
кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) 
маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге 
де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын 
әзірлеу 3 635,0

12   Көлiк және коммуникация 28 286,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолау-
шылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 28 286,0

  013 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың 
кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) 
маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге 
де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын 
әзірлеу 3 635,0

12   Көлiк және коммуникация 28 286,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы-
лар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 28 286,0

  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету 26 681,0

  037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), 
қала маңындағы және ауданішілік қатынастар 
бойынша жолаушылар тасымалдарын субси-
диялау 1 605,0

13   Басқалар 53 482,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 

кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 37 791,0
  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру 37 791,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономика және қаржы бөлімі 7 500,0

  012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
жергілікті атқарушы органының резерві 7 500,0

 
469  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

кәсіпкерлік бөлімі 8 191,0

  001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 8 191,0

14   Борышқа қызмет көрсету 0,0

 459  
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономика және қаржы бөлімі 0,0

  021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық 
бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен 
өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына 
қызмет көрсету 0,0

   3) Таза бюджеттік кредиттеу -17 984,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0

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

0,0

 474  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы және ветеринария бөлімі

0,0

  009 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 
асыруға берілетін бюджеттік кредиттер  



Айыртау таѕы 515 қаңтар 2015 жыл

 Айыртау  аудандық  мәслихатының 2014 жылғы  24 желтоқсандағы № 5-34-1 шешіміне 2 қосымша 

2016 жылға арналған Айыртау ауданының бюджеті
Жалғасы. Басы 3, 4-беттерде.

Санаты Атауы Сома,                                
мың  теңгеСыныбы

Ішкі сыныбы
1) Кірістер 3 152 978,0

1 Салықтық түсімдер 629 697,0
03 Әлеуметтiк салық 374 986,0

1 Әлеуметтік салық 374 986,0
04 Меншiкке салынатын салықтар 206 185,0

1 Мүлiкке салынатын салықтар 123 123,0
3 Жер салығы 8 758,0
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 66 862,0
5 Бірыңғай жер салығы 7 442,0

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 
салынатын iшкi салықтар

40 222,0

2 Акциздер 5 267,0
3 Табиғи және басқа да ресурстарды 

пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
23 241,0

4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi 
үшiн алынатын алымдар

11 621,0

5 Ойын бизнесіне салық 93,0
08 Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және 

(немесе)  оған уәкілеттігі бар мемлекеттік ор-
гандар немесе лауазымды адамдар құжаттар 
бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

8 304,0

1 Мемлекеттік баж 8 304,0
2 Салықтық емес түсiмдер 5 881,0

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 4 164,0
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден 

түсетін кірістер
3 664,0

9 Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 500,0
06 Өзге де салықтық емес түсiмдер 1 717,0

1 Өзге де салықтық емес түсiмдер 1 717,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 112 263,0

03 Жердi және материалдық емес активтердi 
сату

112 263,0

1 Жерді сату 112 263,0
4 Трансферттердің түсімдері 2 405 137,0

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған 
органдарынан түсетiн трансферттер

2 405 137,0

Айыртау  аудандық  мәслихатының 2014 жылғы  24 желтоқсандағы № 5-34-1 шешіміне 3 қосымша 
2017 жылға арналған Айыртау ауданының бюджеті

Функционалдық топ

Атауы Сома,                                
мың  теңге

 Әкiмшi

  
Бағдар-
лама

   2) Шығындар 3 147 578,0
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 293 530,0
 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 

мәслихатының аппараты 13 501,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 

мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер 13 501,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 
аппараты 75 056,0

  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 75 056,0

 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 
кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 166 348,0

  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 
кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 166 348,0

 

458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімі 9 288,0

  001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 9 288,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономика және қаржы бөлімі 29 337,0

  001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономикалық саясаттың қалыптастыру мен 
дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік 
атқару және коммуналдық меншігін басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 26 019,0

  003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды 
жүргізу 2 242,0

  010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті 
басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет 
және осыған байланысты дауларды реттеу 1 076,0

02   Қорғаныс 8 232,0
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 

аппараты 8 232,0
  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 

шеңберіндегі іс-шаралар 7 772,0
  006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 

ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын 
алу және оларды жою 343,0

  007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала 
өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке 
қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi 
мекендерде өрттердің алдын алу және оларды 
сөндіру жөніндегі іс-шаралар 117,0

04   Бiлiм беру 2 316518,0
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

білім бөлімі 2 316518,0
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 9 259,0

  003 Жалпы білім беру 2 128989,0
  005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мемлекеттік білім беру мекемелер үшін 
оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді 
сатып алу және жеткізу 19 538,0

  006 Балаларға қосымша білім беру 17 826,0
  009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 117 691,0
  015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-

аналарының қамқорынсыз қалған баланы 
(балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына 
ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 23 215,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру 131 911,0

 451  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі 131 911,0 Жалғасы 6-бетте.

  001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік 
бағдарламаларды жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 24 975,0

  002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 28 066,0
  004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық 

сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз 
ету, мәдениет, спорт және ветеринар 
мамандарына отын сатып алуға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес 
әлеуметтік көмек көрсету 1 005,0

  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 4 653,0
  006 Тұрғын үйге көмек көрсету 1 000,0
  007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі 

бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген 
топтарына әлеуметтік көмек 17 342,0

  010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек 
балаларды материалдық қамтамасыз ету 1 357,0

  011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік 
төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу 
бойынша қызметтерге ақы төлеу 2 101,0

  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек 
көрсету 34 230,0

  016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік 
жәрдемақылар 13 309,0

  017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына 
сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті 
гигиеналық құралдармен және ымдау тілі 
мамандарының қызмет көрсетуін, жеке 
көмекшілермен қамтамасыз ету 3 873,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 78 782,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 

кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 37 566,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 16 472,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз 

ету 2 290,0
  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ 

адамдарды жерлеу 209,0
  011 Елді мекендерді абаттандыру мен 

көгалдандыру 18 595,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімі 41 216,0

  012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің 
жұмыс істеуі 41 216,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық 
кеңістiк 98 545,0

 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 67 743,0

  001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті 
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 8 365,0

  003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 30 242,0
  006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс 

iстеуi 28 621,0
  007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан 

халықтарының басқа да тілдерін дамыту 515,0
 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

ішкі саясат бөлімі 19 011,0
  001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті 

нығайту және азаматтардың әлеуметтік 
сенімділігін қалыптастыру саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 9 206,0

  002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу 
жөніндегі қызметтер 5 244,0

  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды 
іске асыру 4 561,0

 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
дене шынықтыру және спорт бөлімі 11 791,0

  001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және 
спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 7 102,0

  006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) 
деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 1 254,0

  007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан 
(облыстық маңызы бар қала) құрама 
командаларының мүшелерiн дайындау және 
олардың облыстық спорт жарыстарына 
қатысуы 3 435,0

10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер 
қатынастары 125 255,0

 463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
жер қатынастары бөлімі 8 611,0

  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
аумағында жер қатынастарын реттеу 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 8 611,0

 474  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі 116 644,0

  001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы 
және ветеринария саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 20 048,0

  006 Ауру жануарларды санитарлық союды 
ұйымдастыру 446,0

  008 Алып қойылатын және жойылатын ауру 
жануарлардың, жануарлардан алынатын 
өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу 3 040,0

  012 Ауыл шаруашылығы жануарларын 
сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу 3 778,0

  013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 73 255,0
  099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі 

жөніндегі шараларды іске асыру 16 077,0
11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және 

құрылыс қызметі 12 772,0
 472  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі 12 772,0
  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және 

қала құрылысы саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 883,0

  013 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың 
кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) 
маңызы бар қалалардың, кенттердің және 
өзге де ауылдық елді мекендердің бас 
жоспарларын әзірлеу 3 889,0

12   Көлiк және коммуникация 28 398,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолау-
шылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 28 398,0

  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету 26 681,0

  037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), 
қала маңындағы және ауданішілік қатынастар 
бойынша жолаушылар тасымалдарын 
субсидиялау 1 717,0

13   Басқалар 53 635,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 

кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 37 791,0
  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 
жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру 37 791,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономика және қаржы бөлімі 7 500,0

  012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
жергілікті атқарушы органының резерві 7 500,0

 
469  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

кәсіпкерлік бөлімі 8 344,0

  001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 8 344,0

14   Борышқа қызмет көрсету 0,0

 459  
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономика және қаржы бөлімі 0,0

  021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық 
бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен 
өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына 
қызмет көрсету 0,0

   3) Таза бюджеттік кредиттеу -17 984,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0

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

0,0

 474  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

0,0

  009 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын 
іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер  

Санаты Атауы
Сома,                                

мың  теңге Сыныбы  
  Ішкі сыныбы
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 17 984,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 17 984,0
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 

кредиттерді өтеу
17 984,0

   4) Қаржылық активтермен операциялар 
бойынша сальдо

5 400,0

Функционалдық топ                                         Атауы
Сома,                                

мың  теңге
 Әкімші  
  Бағдарлама
   Қаржалық активтерді сатып алу 5 400,0

13   Басқалар 5 400,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

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

5 400,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 5 400,0

Санаты Атауы
Сома,                                

мың  теңге Сыныбы  
  Ішкі сыныбы
6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 

түсетін түсімдер
0,0

 01  Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 
түсетін түсімдер

0,0

  1 Қаржы активтерін ел  ішінде  сатудан түсетін 
түсімдер

0,0

   5) Бюджеттің тапшылығы (профициті) 17 984,0
   6) Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру 

(профициті пайдалану)
-17 984,0

7   Қарыздар түсімі 0,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 0,0
  2 Қарыз алу келісім-шарттары  

Функционалдық 
топ                                                             Атауы Сома,                                

мың  теңге Әкімші  
  Бағдарлама

16   Қарыздарды өтеу 17 984,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

экономика және қаржы бөлімі
17 984,0

  005 Жергілікті атқарушы органның  жоғары 
тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

17 984,0

Санаты Атауы
Сома,                                

мың  теңге Сыныбы  

  Ішкі сыныбы 
8

  
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын 
қалдықтары

0,0

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 0,0
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары  

Функционалдық топ Әкiмшi Бағдарлама Атауы

04 464 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі

003 Жалпы білім беру

Айыртау ауданлық мәслихатының 2014 жылғы
 24 желтоқсандағы № 5-34-1 шешіміне 4 қосымша

2015 жылға арналған аудандық бюджеттің 
атқарылу үрдісінде секвестрлеуге жатпайтын 
аудандық бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Санаты Атауы Сома,                                
мың  теңге Сыныбы  

  Ішкі сыныбы
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 17 984,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 17 984,0
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 

кредиттерді өтеу
17 984,0

   4) Қаржылық активтермен операциялар бойынша 
сальдо

5 400,0

Функционалдық топ Атауы Сома,                                
мың  теңге Әкімші

  Бағдарлама
   Қаржалық активтерді сатып алу 5 400,0

13   Басқалар 5 400,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 400,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 5 400,0

Санаты Атауы Сома,                                
мың  теңге Сыныбы  

  Ішкі сыныбы
6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 

түсімдер
0,0

 01  Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер

0,0

  1 Қаржы активтерін ел  ішінде  сатудан түсетін 
түсімдер

0,0

   5) Бюджеттің тапшылығы (профициті) 17 984,0
   6) Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру 

(профициті пайдалану)
-17 984,0

7   Қарыздар түсімі 0,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 0,0
  2 Қарыз алу келісім-шарттары  

Функционалдық 
топ Атауы Сома,                                

мың  теңге Әкімші  
  Бағдарлама

16   Қарыздарды өтеу 17 984,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-

мика және қаржы бөлімі
17 984,0

  005 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған 
бюджет алдындағы борышын өтеу

17 984,0

Санаты Атауы
Сома,                                

мың  теңге Сыныбы  
  Ішкі сыныбы
8

  
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын 
қалдықтары

0,0

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 0,0
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары  

Жүсіпов Жақсылық Мейірханұлы – «СҚО Айыртау ауданының 
ішкі саясат бөлімі» ММ басшысы –  әр жұма сайын сағат 15.00 - ден 
17.00-ге  дейін. Мекен жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі,42 
Тел.21-9-21.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Аудан тұрғындары ауданның мемлекеттік қызметкерлерімен қылмыс 

жасау фактілерін, құқық бұзушылықтарын және Ар–намыс кодексінің 
талаптарын сақтамаулары туралы қоңырау шалып хабарлай алады,  
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының ішкі саясат бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінде 21-9-21 сенім телефоны қызмет етеді.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ішкі саясат бөлімі» ММ 

азаматтардың жеке сұрақтары бойынша 
2015 жылдың  1 тоқсанына арналған 

қабылдау кестесі

«Нижнеборлық селолық округі әкімінің 
аппараты» ММ-і азаматтардың жеке 

сұрақтары бойынша қабылдау
 кестесі 

«Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің әкімі Жүсіпов Мұратбек Ақжігітұлы әр аптаның 
жұма күндері сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке 
мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Селолық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық 
бұзушылықтарды, Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнамаларды бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде 8 (71533) 48-444 сенім телефоны қызмет етеді.

«Қаратал селолық округі әкімінің аппараты» 
ММ-і азаматтардың жеке сұрақтары 

бойынша қабылдау кестесі 
«Қаратал селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 

мекемесінің әкімі Дауылбаев Ардақ Айтмағанбетұлы әр аптаның 
сәрсенбі және бейсенбі күндері сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін аза-
маттарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Селолық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық 
бұзушылықтарды, Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнамаларды бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Қаратал селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде 8 (71533) 29-323 сенім телефоны қызмет етеді.
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  Шығындар

241705,0 22835,0 16438,0 59679,0 13842,0 9565,0 16242,0 12110,0 10824,0 13820,0 11943,0 13223,0 10996,0 14378,0 15810,0
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 166348,0 15091,0 12615,0 17772,0 11886,0 8222,0 12827,0 10652,0 9481,0 11747,0 10215,0 11781,0 9808,0 11586,0 12665,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл , 

ауылдық округ әкімінің аппараты 166348,0 15091,0 12615,0 17772,0 11886,0 8222,0 12827,0 10652,0 9481,0 11747,0 10215,0 11781,0 9808,0 11586,0 12665,0
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл , 

ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер

166348,0 15091,0 12615,0 17772,0 11886,0 8222,0 12827,0 10652,0 9481,0 11747,0 10215,0 11781,0 9808,0 11586,0 12665,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 37566,0 1744,0 2823,0 24616,0 956,0 343,0 1415,0 458,0 343,0 1073,0 728,0 442,0 688,0 792,0 1145,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл 

, ауылдық округ әкімінің аппараты 37566,0 1744,0 2823,0 24616,0 956,0 343,0 1415,0 458,0 343,0 1073,0 728,0 442,0 688,0 792,0 1145,0
  008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 16472,0 485,0 1220,0 11959,0 613,0 0,0 1072,0 0,0 0,0 345,0 0,0 328,0 345,0 105,0 0,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2290,0 0,0 0,0 2290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  010 Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды 

жерлеу 209,0 0,0 0,0 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 18595,0 1259,0 1603,0 10158,0 343,0 343,0 343,0 458,0 343,0 728,0 728,0 114,0 343,0 687,0 1145,0

13   Басқалар 37791,0 6000,0 1000,0 17291,0 1000,0 1000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 500,0 2000,0 2000,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 37791,0 6000,0 1000,0 17291,0 1000,0 1000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 500,0 2000,0 2000,0
  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді 

экономикалық  дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралады 
іске іске асыру

37791,0 6000,0 1000,0 17291,0 1000,0 1000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 500,0 2000,0 2000,0

Айыртау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 жетлоқсандағы № 5-34-1 шешіміне 7 қосымша 
2015 жылға арналған селолық округтар бойынша бюджеттік бағдарламалар

Жалғасы. Басы 3,4,5 -беттерде.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   

  Шығындар
237101,0 23017,0 17113,0 55567,0 13625,0 8917,0 15979,0 11986,0 11183,0 14605,0 11732,0 13557,0 10800,0 13466,0 15554,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 164200,0 14887,0 12475,0 17561,0 11731,0 8096,0 12656,0 10558,0 9362,0 11603,0 10052,0 11643,0 9657,0 11435,0 12484,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл , 

ауылдық округ әкімінің аппараты 164200,0 14887,0 12475,0 17561,0 11731,0 8096,0 12656,0 10558,0 9362,0 11603,0 10052,0 11643,0 9657,0 11435,0 12484,0
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл , 

ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер

164200,0 14887,0 12475,0 17561,0 11731,0 8096,0 12656,0 10558,0 9362,0 11603,0 10052,0 11643,0 9657,0 11435,0 12484,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 35110,0 1630,0 2638,0 23006,0 894,0 321,0 1323,0 428,0 321,0 1002,0 680,0 414,0 643,0 740,0 1070,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл , 

ауылдық округ әкімінің аппараты 35110,0 1630,0 2638,0 23006,0 894,0 321,0 1323,0 428,0 321,0 1002,0 680,0 414,0 643,0 740,0 1070,0
  008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 15394,0 453,0 1140,0 11177,0 573,0 0,0 1002,0 0,0 0,0 322,0 0,0 307,0 322,0 98,0 0,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2140,0 0,0  2140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  010 Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды 

жерлеу 195,0 0,0 0,0 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 17381,0 1177,0 1498,0 9494,0 321,0 321,0 321,0 428,0 321,0 680,0 680,0 107,0 321,0 642,0 1070,0

13   Басқалар 37791,0 6500,0 2000,0 15000,0 1000,0 500,0 2000,0 1000,0 1500,0 2000,0 1000,0 1500,0 500,0 1291,0 2000,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл , 

ауылдық округ әкімінің аппараты 37791,0 6500,0 2000,0 15000,0 1000,0 500,0 2000,0 1000,0 1500,0 2000,0 1000,0 1500,0 500,0 1291,0 2000,0
  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді 

экономикалық  дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралады іске 
іске асыру

37791,0 6500,0 2000,0 15000,0 1000,0 500,0 2000,0 1000,0 1500,0 2000,0 1000,0 1500,0 500,0 1291,0 2000,0

Айыртау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 жетлоқсандағы № 5-34-1 шешіміне 6 қосымша 
2016 жылға арналған селолық округтар бойынша бюджеттік бағдарламалар
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
     Шығындар 241705,0 22835,0 16438,0 59679,0 13842,0 9565,0 16242,0 12110,0 10824,0 13820,0 11943,0 13223,0 10996,0 14378,0 15810,0
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 166348,0 15091,0 12615,0 17772,0 11886,0 8222,0 12827,0 10652,0 9481,0 11747,0 10215,0 11781,0 9808,0 11586,0 12665,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл , 

ауылдық округ әкімінің аппараты
166348,0 15091,0 12615,0 17772,0 11886,0 8222,0 12827,0 10652,0 9481,0 11747,0 10215,0 11781,0 9808,0 11586,0 12665,0

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

166348,0 15091,0 12615,0 17772,0 11886,0 8222,0 12827,0 10652,0 9481,0 11747,0 10215,0 11781,0 9808,0 11586,0 12665,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 37566,0 1744,0 2823,0 24616,0 956,0 343,0 1415,0 458,0 343,0 1073,0 728,0 442,0 688,0 792,0 1145,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл , 

ауылдық округ әкімінің аппараты
37566,0 1744,0 2823,0 24616,0 956,0 343,0 1415,0 458,0 343,0 1073,0 728,0 442,0 688,0 792,0 1145,0

  008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 16472,0 485,0 1220,0 11959,0 613,0 0,0 1072,0 0,0 0,0 345,0 0,0 328,0 345,0 105,0 0,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2290,0 0,0 0,0 2290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  010 Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды 

жерлеу
209,0 0,0 0,0 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 18595,0 1259,0 1603,0 10158,0 343,0 343,0 343,0 458,0 343,0 728,0 728,0 114,0 343,0 687,0 1145,0

13   Басқалар 37791,0 6000,0 1000,0 17291,0 1000,0 1000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 500,0 2000,0 2000,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл , ауылдық 

округ әкімінің аппараты
37791,0 6000,0 1000,0 17291,0 1000,0 1000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 500,0 2000,0 2000,0

  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді 
экономикалық  дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралады іске 
іске асыру

37791,0 6000,0 1000,0 17291,0 1000,0 1000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 500,0 2000,0 2000,0

Айыртау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 жетлоқсандағы № 5-34-1 шешіміне 7 қосымша 
2017 жылға арналған селолық округтар бойынша бюджеттік бағдарламалар

Жоғарғы Сотта облыстық, аудандық 
және оған теңестірілген соттың жұмысын 
үздік ұйымдастыру бойынша 2014 
жылға арналған республикалық байқау-
конкурстың жеңімпаздарын марапаттау 
рәсімі болып өтті.
Конкурс  қорытындысы  бойын-

ша облыстық және оған теңестірілген 
соттардың арасында бірінші орынды 
Солтүстік Қазақстан облыстық соты 
иеленді.
Солтүстік Қазақстан облыстық соты  

алғаш рет республикада бірінші орынға 
ие болды. 
Бұл біз үшін үлкен абырой, жауапкершілік, 

- деді облыстық соттың төрағасы Мұратғали 
Әкетай. Сот төрелігін сапалы іске асыру 
үшін Елбасы тарапынан да, Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Соты төрағасының 
тарапынан да  барлық жағдай жасалған.
Елбасы сот жүйесіне ерекше назар 

Қоғам және заң
ОБЛЫСТЫҚ СОТ – РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУДЫҢ ЖЕҢІМПАЗЫ

аударады, судьялардың сапалы 
жұмыс жасауы үшін барлық жағдай 
жасаған. Қазақстан Республикасының 
Президенті егемен Қазақстанның сот 
жүйесінің қалыптасуына үлкен үлес 
қосқан. Н.Назарбаевтың салиқалы сая-
саты арқасында елімізде халықаралық 
станедарттарға сай сот жүйесі 
қалыптасқан.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының Төрағасы арқасында 
тез әрі сапалы сот төрелігін іске асы-
руды қамтамасыз ететін Қазақстан 
Республикасының сот жүйесі бар. Сотқа 
жүгінетін адамдар саны көбейгені сот 
жүйесіне деген сенім артқанының дәлелі, 
- деді Солтүстік Қазақстан облыстық 
сотының төрағасы.
Жоғарғы Соттың Төрағасы Қ.Мәми 

іс-шараны аша отырып, республика 
соттары жыл бойы өз жұмыстарын 

ұйымдастыруды жақсарту бойынша 
белсенді шаралар қабылдағанын атап 
өтті. Бұған Жоғарғы Сотқа өңірлерден 
келіп түскен алғыс хаттар мен жылы 
лебіздер дәлел бола алады. Әсіресе, 
соттардың жаңа электрондық сервистері 
халықтың зор қолдауына ие болғанын 
атап өткен жөн. 
Сот кабинеті белсенді қолданылуда, 

сот актілерімен танысу рәсімдері 
мен мемлекеттік баж салығын төлеу 
айтарлықтай жеңілдеді. 
СМС-хабарлама мен гибридтік пошта 

жүйесі енгізілді. Бұл сот шығындарын 
едәуір қысқарта отырып, процеске 
қатысушыларды хабарландыруды же-
делдетуге мүмкіндік берді.
Соттарда электронды цифрлы 

қолтаңбаны қолдану іс жүргізу заңына 
өзгерістер енгізуге және қағаз түріндегі 
құжат айналымын қысқартуға ықпал 

етті.
Осы аталған барлық шаралар 

қолжетімділікті арттыру және соттың істі 
қарау мерзімін қысқарту мақсатында 
қолға алынып, азаматтардың мүддесін 
ескере отырып, іске асырылуда.
Қ.Мәми конкурс қорытындысы бойын-

ша жүлдегер атанған сот ұжымдарына 
алғысын білдіре келе, бұл марапат оларға 
жоғары жауапкершілік жүктейтіндігін атап 
өтті.
Бірінші орын судьялар  жұмысын 

анағұрлым сапалы ұйымдастыруға ын-
таландырады, олардың жауапкершілігін, 
халық сенімін арттырады.
Сот жұмысын үздік ұйымдастыру 

жөніндегі  республикалық  кон-
курсты Жоғарғы Сот Қазақстан 
Республикасының Судьялар Одағымен 
бірлесіп, 2014 жылдың қаңтарында 
жариялаған болатын.

Соттар қызметін ұйымдастырудың 
деңгейі мен сот төрелігін жүзеге асы-
ру сапасын арттыру, электрондық сот 
іс жүргізуді енгізу, төрешілдікті жою, 
жұртшылықпен байланысты нығайту, 
республика соттарының оң тәжірибесін 
анықтау және оны тарату конкурстың ба-
сты мақсат-міндеті болып табылады.
Соттардың қызметі келесі кри-

терийлер бойынша бағаланды: сот 
ғимаратының жағдайы және безендірілуі, 
талдамалық жұмысты жоспарлау және 
жүргізу, істерді уақытылы және сапалы 
қарауды қамтамасыз ету, сот процестерін 
ұйымдастыру, сот ісін жүргізуде заманауи 
технологияларды қолдану, сот ақпаратына 
қолжетімділік.
Байқауда жеңімпаз атанған сот 

ұжымдары дипломдармен және бағалы 
сыйлықтармен марапатталды. 

№2 Айыртау аудандық соты.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

САТЫП АЛАМЫН
Семіртілген тайдың бір сирағын сатып аламын.
Тел. 87472270497.

(2-2)

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі... Ұлтын сүйетін ұлға бұдан 
мәртебелі қандай қызмет болуы мүмкін? 
Елдігіміздің айғағы іспетті Ана тіліміз бен ұлттың рухын қалыптастыратын 

төл Әдебиетіміздің құдіреті мен қасиеттерін бойына жинай білген ұрпақ 
елдің болашағын сеніп тапсыруға болатын, қиын-қыстау заманда арқа 
сүйер азамат атанатын, ұлт мүддесі жолында қара басының қамын 
ұмыта білетін тұлғаға айналатыны сөзсіз деп ойлаймын. Кеше ғана дүние 
есігін ашқан, өзінің ата-анасынан асқан қымбат ешкім жоқ деп білетін 
қарадомалақтарды айналасы алты-жеті жылдың ішінде ана тілінің 
уызына тойдырып, төл әдебиетіміздің мәйегіне жарыта отырып, ұрпақ 
санасына ата-анадан да қымбат Отан деген ұғымның барын, парасатты 
азаматтардың жан-дүниесінде өз елінің тарихы мен болашағы деген 
терең түсініктер жататынын және ұлтымыздың біртуар асылдары деп 
бағаланатын, өмірлері өнегеге, өнерлері қасиетке айналып кеткен ұлы 
тұлғаларымыздың болғанын ұқтыратын бірден-бір пән – қазақ тілі мен 
әдебиеті деп білемін. Осындай күрделі жауапкершілікті мойынға ала 
отырып, тіршіліктің қым-қуыт күресімен арпалыса жүріп, өзіне жүктелген 
абыройлы міндетін аяғына дейін атқара білу – мұғалімнен үлкен еңбек 
пен үздіксіз ізденісті талап ететінін айқын түсінемін.
Мені үш-төрт жылдан бері толғандырып жүрген бірнеше мәселе бар. 

Сабақ берудің әдістемелік жағы заман озып, уақыт ілгерілеген сайын алға 
жылжи бермек. Сондықтан оқушыға қалай үйретуден бұрын, нені үйрету 
керектігін ажыратып алу – мәселенің үлкені деп санаймын. Бұл жерде 
қазақ тілі пәніне қатысты мәселе жоқ, әңгіме қазақ әдебиеті төңірегінде 
болмақ. 
Біріншіден, әдебиет саясаттың жетегінде кетпеу керек. Саясаттың 

сойылын соққан әдебиет бізге не бергенін Кеңес заманынан білеміз: 
қазақтың ұлтын сүйген нағыз асылдары әдебиетке саясаттың ара-
ласуынан, яғни әдебиет кедейдікі болуы керек деген топас түсініктің 
салдарынан жазықсыз жапа шегіп, азаппен мерт болды. Әдебиетке 
саясаттың нұсқаушы болуы және ол саясатты қазаққа қаны қас жүйенің 
жүргізуі Советтік тоталитарлық заманда қазақ ұлтына өлшеусіз қасірет 
әкелді. Саясаттың қыспағынан қаншама Ұлы жазушыларымыз өздерінің 
ұлы шығармаларын жаза алмай, өкініште кетті?! Сол себептен зұлмат 
заманның зұлымдығы жазылған шығармалар жалпы білім беретін мек-
теп бағдарламасы аясында 5-11-сынып аралағында тереңнен әрі толық 
түрде таныстырылуы қажет. Болған зұлматты тарихтан білу бір басқа 
да, әдебиет арқылы көру – бір басқа. Себебі тарих ғылымы оқиғалар 
мен мезгілді көрсетеді, бірақ қасірет салмағын жүрекке жеткізе алмай-
ды, жалаң сандар мен жылусыз ақпарат қана береді, ал әдебиет адам 
жанына қозғау салады. Жан дүниесі қопарыла қозғалмаған пенде ұлты 
үшін қам жеп, басын қатырмайды деп ойлаймын. Сондықтан әдебиет 
пәнінің бағдарламасына алдағы уақытта Советтік заманның өзінде-ақ 
ұлт мүддесін қорғаған, сол үшін қуғын көрген немесе қудалауға түскен, 
шығармашылығына, жеке басына қысым жасалған ақын-жазушылардың 
туындыларын молынан енгізу керек деймін. Бұл тәуелсіз еліміздің ертеңі 
үшін аса қажет шаруалардың бірі деп ойлаймын.
Екіншіден, қазақтың данасы, ақын Абай Құнанбайұлының ислам дініне 

қатысты жазған өлеңдері мен қара сөздерін мектеп қабырғасында оқытып, 
талдатып, арнайы тақырып ретінде қарастыру. Реті келген жерде, тәрбие 
сағаттарында өз білімім жеткенше сөз етіп жүрген едім, сонымен бірге ар-
найы сағаттар бөліп оқытса ғой деп ойлап жүретінмін. Осы ойымды, орайы 
келіп, білім беру қызметкерлерінің 2013 жылғы облыстық тамыз кеңесінің 
секция отырысында «Абай шығармаларын оқытудағы діл мәселесі» 
және «Абай – данышпан!» деген екі баяндамамда кеңінен сөз еткен едім. 
Мені ойландырып жүрген бұл мәселе 2013-2014 оқу жылында бірінші рет 
енгізіліп отырған «Абайтану» курсында арнайы қарастырылатыны қатты 
қуантты. Әдебиеттің негізгі міндеті рухани тәрбие беру десек, рухани 
тәрбие деген ұғымның өзін екі қырынан қарауымыз қажет деп санаймын. 
Совет заманында рухани деген сөз бір-ақ қырынан – адам бойындағы 
өнерге деген сүйіспеншілік тұрғысынан ғана қаралды. Рух деген сөздің 
өзі діни ұғым болғандықтан, рухани тәрбие дегенді діни тәрбие деп те 
қарастырған жөн. Осы орайда ойшыл Абайдың дін мәселесін сөз еткен 
өлеңдері мен қара сөздері терең талданып, ұрпақ бойына адамшылықтың 
негізі болатын имандылық сабағы ретінде сіңірілуі керек.
Үшіншіден, қазақ елінің ұлт болып ұйысып, мемлекет болып 

қалыптасуына тарихи негіз салып берген ұлы тұлғаларды отаршыл 
елдің жымысқы саясатынан аршып алып, өз еліміздің тарихы ретінде 
әділ бағасын беріп, жас ұрпақтың санасына елдік рухты, ұлттық рухты 
берік орнықтыру керек. Бұл жерде бірінші кезекте тұрған мәселе – 
дүниеге бір кезде «қанішер» деген атпен танылған, ХХ ғасырда «екінші 
мыңжылдықтың басты тұлғасы» деп бағаланған даңқты Шыңғысхан 
туралы шындық. Атақты жазушы М.Мағауиннің «Шыңғысхан» атты 
туындысын иісі қазақ баласына, соның ішінде қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімдеріне оқып шығуды кеңес етер едім. Бір кездері жазушы 
М.Мағауин мен ақын М.Шаханов ағаларымыз Шыңғысхан төңірегінде 
тартысқа барып қалғаны белгілі. Менің ойымша, шындық М.Мағауин 
ағамыздың жағында сияқты көрінеді. Себебі ол кісінің жазғаны мені 
сендіре алды. М.Мағауиннің жазғандары қоғамдық қозғау салған болар, 
М.Шахановтың 5-сынып бағдарламасы бойынша қанша жылдан бері 
оқытылып келе жатқан «Отырар» деген шығармасы 2013-2014 оқу жы-
лында оқу бағдарламасынан алынып, орнына «Нарынқұм зауалы» деген 
жыры енгізіліпті. «Отырар» шығармасын кезінде сүйіп оқыттық, шығарма 
бойынша оқушылармен көрініс те қоятынбыз. 
Былтырғы оқу жылында 5-сыныпқа сабақ бердім. Сонда «Отырарды» 

оқытқан кезде стандартқа сәйкес берілуге тиіс білім мен тәрбиеге қоса, 
М.Мағауиннің жазған «Шыңғысханынан» мәліметтер келтіріп, оқушы 
түсінігіне лайықтап, қысқаша мағлұмат беріп кеткен едім. «Отырарда» 
ақындық қуатпен керемет жырланған тарихи оқиға сыртқы жағдайымен 
(Шыңғысханның Отырар қаласын шабуы) шындық болғанымен, ішкі мән-
мағынасымен (не үшін шапқаны) тарихи шындыққа мүлде қарама-қайшы 
келетіндіктен және ол шындық басқа тарапта ашылып, жазылып, оны 
оқыған көзі ашық зиялы қауым ақиқатты мойындағаннан кейін, «Отырар» 
оқу бағдарламасынан алынған болар деп ойлаймын.  
Қорыта келгенде, қазақ тілі пәнінде ғылыми теорияға басымдық 

берілсе, әдебиет пәнінде рухани тәрбие мен тарих тағлымдарына 
басымдық берілуі керек деп санаймын. Ата-бабамыздан қалған: сөз 
қадіріне жету; ел қадірін ұғыну; жер қадірін бағалау; тілді құрметтеу; 
дінді қастерлеу; ұлыларымызды ұлықтау сияқты теңдессіз қасиеттер 
ұрпақ бойында сандаған ғасырлардан кейін де жойылмайтындай болуға 
тиіс. Осы жолда қажымай-қайтпай, ерінбей-жалықпай, бес күндік жалған 
өмірдің қызығына алданбай, сананы тұрмысқа билетпей, оқу мен іздену 
арқылы оқушы бойына жоғарыда аталған қасиеттерді сіңіру үшін, өзіміз де 
сондай қасиеттерге ие болу жолында күнделікті тірлігіміз бен қызметімізді 
биік мақсатқа құруымыз керек деп санаймын. 

Нұрлан ЕСЕЙҰЛЫ,
Қаратал ОМ-нің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Ойтүрткі

Көкейде жүрген кейбір ой...
ДҮЙСЕНБІ, 19 ҚАҢТАР 

ҚАЗАҚСТАН
17.00 дейін  техникалық  үзіліс 

17:00 «Менің Қазақстаным» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Шын жүректен!» 18:55 «ЗАҢ ЖӘНЕ 
БІЗ» 19:35 «Еңбек түбі - береке» 19:40 
«ТАҒДЫР» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 
«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 «Өзекжарды» 0:55 «Еңбек түбі - 
береке» 1:00 «Көкпар» 1:45 ФУТБОЛ 
АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ «ЭВЕР-
ТОН» - «ВЕСТ БРОМВИЧ АЛЬБИОН» 
3:45 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
Технический перерыв с 03:00 до 

17:00 (профилактические работы) 17:00 
Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «Ду-думан» 18:00 Новости 18:15 
«Ду-думан» 19:00 «ТВ Бинго» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Арнайы 
хабар» 21:00 Новости 21:30 «Бажалар» 
Т/х 22:00 Т/с «Воля небес» 23:00 «Жекпе-
жек» 23:45 Т/с «След» 00:30 Қорытынды 
жаңалықтар 01:00 Новости 01:30 «Әр 
үйдің сыры басқа» 

ЕВРАЗИЯ 
Перерыв в эфире до 17:00 в связи с 

профилактическими работами 17:00 Но-
вости 17:10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 18:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18:45 «Сүйген жар» ҮНДІ 
Т/Х 19:35 «Джодха және Акбар» ҮНДІ 
Т/Х 20:35 «П@УТINA» 21:00 «НОВОСТИ 
В 21:00» 21:40 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
23:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 1:05 
«П@УТINA» 1:25 Т/с «ИГРЫ РАЗУМА» 
3:35 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

СЕЙСЕНБІ, 20 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Тағдыр» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «SPORT.KZ» 13:10 «Алаң» 14.00-
16.00 техникалық үзіліс 16:00 «Еңбек 
түбі - береке» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 
«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Саяхат» 
18:30 «Ас болсын!» 19:15 «Қылмыс пен 
жаза» 19:35 «Еңбек түбі - береке» 19:40 
«ТАҒДЫР» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 
23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 
«Өзекжарды» 0:50 «Сыр-сұхбат» 1:25 
«Шарайна» 1:55 «Жарқын бейне» 2:25 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с 
«След» 11:00 Новости 11:15 Д/с «Моя 
планета Максимальное приближение» 
11:45 «Бажалар» Т/х 12:10 «Сәтті сауда» 
12:40 «Спорт без границ» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Семейные мелодра-
мы» 14:00 Т/с «Женский доктор – 2» 15:00 
Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:45 «Сәтті сауда» 16:15 М/с «Роботым 
екеуіміз» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Экономкласс» 18:00 
Новости 18:15 «Пәленшеевтер» Т/х 19:00 
«Нүкте» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бюро расследований» 21:00 Ново-
сти 21:30 «Бажалар» Т/х 22:00 Т/с «Воля 
небес» 23:00 «Арнайы хабар» 23:30 Т/с 
«След» 00:30 Қорытынды жаңалықтар 
01:00 Новости 01:30 «Әр үйдің сыры 
басқа» 02:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ҚҰРБЫЛАР»  Т /х  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
12:45 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 13:30 
«Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х Пере-
рыв в эфире до 14:00 до 16:00 в связи 
с профилактическими работами 16:00 
Новости 16:10 «ДОСКА ПОЧЕТНЫХ» 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18:45 «Сүйген жар» ҮНДІ 
Т/Х 19:35 «Джодха және Акбар» ҮНДІ 
Т/Х 20:35 «П@УТINA» 21:00 «НОВОСТИ 
В 21:00» 21:40 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
23:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 1:05 
«П@УТINA» 1:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
2:05 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 2:55 Т/с «ИГРЫ 
РАЗУМА» 3:35 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

СӘРСЕНБІ, 21 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Тағдыр» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Поэзия әлемі» 13:10 «Заң және 
біз» 13:55 «Шарайна» 14:25 «Қазақ халық 
ертегілері» М/ф («Сыпайы қасқыр», «Қу 
серке», «Қу қой») 14:50 «БІЛГІШТЕР» М/х 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» 
Т/х 17:00 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:00 «Қылмыс пен жаза» 18:20 «Сая-
хат» 18:40 «Мың түрлі мамандық» 
19:10 «ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 19:35 
«Еңбек түбі - береке» 19:40 «ТАҒДЫР» 
Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ» 
Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА  НҰРЛАН  ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 «Өзекжарды» 
0:50 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 1:20 «Ас 
болсын!» 2:05 «Поэзия әлемі» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 
11:00 Новости 11:15 Д/с «Моя планета 
Максимальное приближение» 11:45 «Ба-

жалар» Т/х 12:10 «Сәтті сауда» 12:40 
«Спорт әлемі» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с 
«Женский доктор – 2» 15:00 Новости 
15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 15:45 «Сәтті 
сауда» 16:15 М/с «Роботым екеуіміз» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 
«Пәленшеевтер» Т/х 19:00 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 Д/с 
«Табиғат тартуы» 21:00 Новости 21:30 
«Бажалар» Т/х 22:00 Т/с «Воля небес» 
23:00 «Нүкте» 23:50 Т/с «След» 00:30 
Қорытынды жаңалықтар 01:00 Новости 
01:30 «Әр үйдің сыры басқа» 02:00 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ҚҰРБЫЛАР»  Т /х  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
12:45 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 13:35 
«Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 14:45 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 8» Т/с 15:30 
«112» 15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18:45 «Сүйген жар» ҮНДІ 
Т/Х 19:35 «Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 
20:35 «П@УТINA» 21:00 «НОВОСТИ В 
21:00» 21:40 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН ВТО-
РОЙ» 22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 23:30 Т/с 
«ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 1:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 1:45 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 2:35 
Т/с «ИГРЫ РАЗУМА» 

БЕЙСЕНБІ, 22 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Тағдыр» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Агробизнес» 13:05 «Сіз не дейсіз?» 
13:35 «Жан жылуы» 14:00 «Журналистік 
зерттеу» 14:25 «Қазақ халық ертегілері» 
М/ф («Аю мен маса», «Жомарт пен 
сараң») 14:50 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 
17:00 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
18:40 «Поэзия әлемі» 19:10 «ИНДУСТРИЯ 
ЖЕМІСІ» 19:35 «Еңбек түбі - береке» 
19:40 «ТАҒДЫР» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 
0:55 «Қылмыс пен жаза» 1:20 «Еңбек 
түбі - береке» 1:25 «Ұлт мақтанышы» 
Д/ф 1:55 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
2:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с 
«След» 11:00 Новости 11:15 Д/с «Моя 
планета Максимальное приближение» 
11:45 «Бажалар» Т/х 12:15 «Сәтті сау-
да» 12:45 «Экономкласс» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Семейные мелодра-
мы» 14:00 Т/с «Женский доктор – 2» 15:00 
Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:50 «Сәтті сауда» 16:20 М/с «Робо-
тым екеуіміз» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Көзқарас» 17:45 «Бизнес сыры» 
18:00 Новости 18:15 «Кеңесшілер» Т/х 
19:00 «Жекпе-жек» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Энергия будущего» 
21:00 Новости 21:30 «Бажалар» Т/х 
22:00 Т/с «Воля небес» 23:00 «Біздің 
үй» 23:50 Т/с «След» 0:40 Қорытынды 
жаңалықтар 1:10 Новости 1:40 «Әр үйдің 
сыры басқа» 2:10 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ҚҰРБЫЛАР»  Т /х  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
12:45 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 13:35 
«Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 14:20 
«П@УТINA» 14:45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 8» Т/с 15:30 «112» 15:45 «СУ-
ДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
18:45 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 19:35 
«Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 20:35 
«П@УТINA» 21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:40 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН ВТОРОЙ» 
22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 23:30 «ОТ-
ЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 1:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 1:45 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 
2:35 Т/с «ИГРЫ РАЗУМА» 

ЖҰМА, 23 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Тағдыр» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Келбет» 13:15 «Көкпар» 14:00 
«Индустрия  жемісі» 14:25 «Қазақ 
халық  ертегілері» М /ф  («Төлеген 
мен қасқыр-1», «Батырдың жаны») 
1 4 : 5 0  «Б ІЛГ ІШТЕР»  М / х  1 5 : 0 5 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 
17:00 «Жан жылуы» 17:25 «Еңбек 
түбі - береке» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ» 18:40 «Ғасырлар үні» 
19:15 «Иман айнасы» 19:35 «Еңбек 
түбі - береке» 19:40 «ТАҒДЫР» Т/х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!» 
22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУ-
ДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 0:55 
Кино «Долана» 2:00 «Келбет» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с 
«След» 11:00 Новости 11:15 Д/с «Моя 
планета Максимальное приближение» 
11:45 «Бажалар» Т/х 12:15 «Сәтті сау-
да» 12:45 «Энергия будущего» 13:10 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Семейные 

мелодрамы» 14:00 Т/с «Женский доктор 
– 2» 15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің 
сыры басқа» 15:45 «Сәтті сауда» 16:15 
«Ұлт саулығы» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Бармысың, бауырым?» 18:00 
Новости 18:15 «Кеңесшілер» Т/х 19:00 
«Орталық Хабар» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Одна судьба» 
21:00 Новости 21:30 Кино «Ромео + 
Джульетта» 23:20 Кино «Бұлттағы 
серуен» 00:50 Қорытынды жаңалықтар 
01:20 Новости 01:50 «Әр үйдің сыры 
басқа» 02:20 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ҚҰРБЫЛАР»  Т /х  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МОД-
НЫЙ ПРИГОВОР» 12:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 12:45 «Сүйген жар» ҮНДІ 
Т/Х 13:35 «Джодха және Акбар» ҮНДІ 
Т/Х 14:20 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 14:35 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 8» Т/с 15:30 
«112» 15:45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
8» 16:50 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 
18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 18:45 «Сүйген 
жар» ҮНДІ Т/Х 19:35 «Джодха және 
Акбар» ҮНДІ Т/Х 20:35 «П@УТINA» 
21:00 «НОВОСТИ  В  21:00» 21:40 
«ПОЛЕ ЧУДЕС» 22:40 «ТРИ АККОР-
ДА» 0:45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 1:40 
«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 2:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:50 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 
3:30 Т/с «ИГРЫ РАЗУМА» 

СЕНБІ, 24 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:40 «Агробизнес» 9:00 «СЕНБІЛІК 
ТАҢ» 10:05 «Дауа» 10:35 «Аc бол-
сын!» 11:20 «Қазақстан дауысы» 13:10 
«ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ» 13:35 «Телқоңыр» 
14:15 «Сырғалым» Т/х 16:25 Кино 
«Қайтқан кек» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Қайтқан кек» 19:00 «Махаббат 
ордасы» 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 
«ҰЛТТЫҚ ШОУ» 22:30 «АСЫЛ БЕЙНЕ» 
0:10 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:45 Кино «Қызыл 
күннің көз жасы» 2:35 «Поэзия әлемі» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 Әзіл-сықақ концерттерінің 

топтамасы 8:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары» М/с 9:00 «Бармысың, 
бауырым?» 9:45 «Продвопрос» 10:00 
«Спорт без границ» 10:25 М/ф «Эски-
мос» 10:55 М/ф «Тарзан» 12:15 Кино 
«Чудо пёс» 13:45 «Орталық Хабар» 
14 :35  «Ойжүйр і к»  15 :20  Ақбота 
Керімбекованың ән кеші 16:50 Кино 
«Пеликан» 18:20 «Кеше ғана» - «Еще 
вчера» 19:20 «Тағдыр жолы» 20:00 
«Бенефис-шоу» 21:00 «Жетi күн» 22:00 
Кино «Стукач» 23:45 Кино «Туған үй» 
01:15 «Мұра» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 6:40 Т/с 

«ИГРЫ РАЗУМА» 8:20 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 9:00 Новости 9:10 «СМАК» 
9:45 Кино «МАША» 11:35 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ» 12:05 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» 
13:40 «П@УТINA+» 14:30 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 15:00 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
15:35 Т/с «ВЫСОЦКИЙ» 17:20 Т/с 
«ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 21:00 «НО-
ВОСТИ В СУББОТУ» 21:30 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 21:45 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 
22:15 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:35 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 23:45 Т/с «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» «ЦЕПЬ» 1:30 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:00 «ҚҰРБЫЛАР» 
Т/х 3:30 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» 

ЖЕКСЕНБІ, 25 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыз-
дарының қатысуымен концерт 8:35 
«Мәлім де беймәлім Қазақстан» 9:05 
«КАПИТАН ФЛАМИНГО» М/ф 10:00 
«Айгөлек» Концерттік  бағдарлама 
11:20 «Ақсауыт» 11:55 «Шарайна» 
12:25 «СЫР-СҰХБАТ» 12:55 «Ұлттық 
шоу» 14:15 «Сырғалым» Т/х 16:25 
«Баламен бетпе-бет» 16:40 «Джунгли 
кітабы» М/ф 17:40 «Өнер - бағым» 19:15 
«Әзіл әлемі» 20:00 «АПТА.КZ» 21:00 
«ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ» 23:00 «АЛАҢ» 
23:50 «КӨКПАР» 0:30 Кино «Омела» 
1:55 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
2:20 «Телқоңыр» 3:00 «АПТА.КZ» 

ХАБАР 
7:02 Әзіл-сықақ концерттерінің 

топтамасы 8:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары» М/с 9:00 «Жетi күн» 
10:00 «Ас арқау» 10:20 «Спорт әлемі» 
11:00 М/ф «Принцесса Лилифии и 
маленький единорог» 12:15 Т/с «Син-
бад» 13:00 «Бенефис-шоу» 14:10 Үнді 
фильмі «Коммандос» 16:40 «Тағдыр 
жолы» 17:10 «Кеше ғана» - «Еще 
вчера» 18:10 Сағындырдың ,  Сыр 
қызы! 19:45 «Ду-думан» 21:00 «Жетi 
күн» 22:00 Кино «День независимости» 
00:15 Кино «Балгердің болжамы» 01:45 
«Мұра» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 6:45 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 7:05 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 
8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 
Новости  9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО» 10:45 «ВАЛЕНТИНА ТОЛ-
КУНОВА «ТЫ ЗА ЛЮБОВЬ ПРОСТИ 
МЕНЯ…» 11:45 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВО-
ЦВЕТ» 13:20 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 14:30 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 15:00 «УГАДАЙ 
МЕЛОДИЮ» 15:35 Т/с «ВЫСОЦКИЙ» 
17:20 Т/с «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 
21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 «П@
УТINA+» 22:55 «ТЕАТР ЭСТРАДЫ» 0:50 
«ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ» 1:40 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 2:05 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 3:30 
«БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» 
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Даңқты  қолбасшы ,  халық 
қаһарманы Бауыржан Момышұлы 
өзінің бір сөзінде «Әскери қызмет 
дегеніміз - дені сау әрбір азаматтың 
асыл парызы, ардақты борышы, 
кімде-кім әскери қызметтен жал-
тарса, ол патриот емес» деген 
екен. Сол секілді «Отан үшін отқа 
түс, күймейсің» дегенді де қазақ 
даналары бекер айтпаған.
Қазақтың талай батырлары 

мен баһадүрлері Отанымыздың 
тыныштығы мен бейбітшілігі 
жолында қасық қаны қалғанша 
күресті. Соның нәтижесінде біздің 
ұлан байтақ жеріміз болашақ 
ұрпақтың еншісіне аман-есен тиді. 
Осы жолда барлық ерік-жігері мен 
күш-қайратын жұмсап, Отан үшін 
от пен суға түсу әр азамат үшін 
абыройлы іс болмақ.
Бүгінде сондай Отан қорғаушы-

лардың бірі, әскери өмірді таңдаған 
мектебіміздің 2012 жылғы түлегі, Пе-
тропавл қаласындағы Ұлттық «Ұлан» 
жоғарғы әскери институтының 3-курс 
курсанты Мейрамбек Оразғалиев 
«Тактикалық басшылық» мамандығы 
бойынша білім алуда.
Мейрамбек жақында кезекті 

қысқы демалысында туған ау-
ылына  оралып ,  ата-анасын, 
туысқандарын қуантуда. Со-
нымен қатар жақында әскери 
институттың курсанты Мейрам-
бек Оразғалиевпен мектебіміздің 
жоғары сынып оқушыларының 
кездесуі болып өтті. 

Қазақстан Республикасына қызмет етемін!
ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТ - АБЫРОЙЛЫ  МІНДЕТӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТ - АБЫРОЙЛЫ  МІНДЕТ

Кездесуде оқушылар Мейрам-
бектен әскери істің қыр-сырын, өмірі 
мен оқу процесі жөнінде өздеріне 
қызықтырған сауалдарын жолдап, 
көптеген мағлұматтар алды.

- Әрине, барлық курсанттарға 
да алғашқы кезең қиындау тиеді. 
Өйткені, үйдегі жайбарақат өмірден 
әскери жағдайға ауысу – кез кел-
ген адамға сынақ. Қатаң тәртіп 
адамды пайдалы қасиеттерге 
үйретеді. Мысалы, шыдамдылық, 
қанағаттылық, өжеттілік сияқты 
қасиеттерді бойында тәрбиелей 
білген сарбаз келешекте нағыз 
Отан қорғаушы бола алады, - дейді 
Мейрамбек Оразғалиев.

Ж а у а п т ы  қ ы з м е т т і ң 
маңыздылығын түсінген Мей-
рамбек болашақ әскери міндетін 
абыроймен  атқаратынына 
сенімділік білдіріп, өзінен кейінгі 
іні-қарындастарына оқуды жақсы 
оқуларына, спорпен шұғылданып, 
елінің патриоты болуларына 
ағалық лебізін білдірді.
Иә, бабалар найзаның ұшымен, 

білектің күшімен қорғаған иен дала-
мызды мекендеп, бақытты да баян-
ды ғұмыр кешіп, жарқын болашаққа  
бет алған, ынтымағы жарасқан 
халқымыздың бейбітшілігін сақтау, 
сол жолда аянбай тер төгу кейінгі 
ұрпаққа жүктелер аманат екені 
сөзсіз. Бұл тұрғыда елін қорғауды ең 
бірінші міндет санайтын Мейрамбек 
сынды ер-азаматтардан үлгі алып, 
өзіне өнеге тұтар жастарымыздың 
қатары көбейе түссе, нұр үстіне нұр 
болары анық.
Қазақ халқы – намысты қолдан 

жібермеген  ержүрек ,  батыр 
халық. Батыр халықтың ұрпағы 
екенімізге мақтана отырып, ата-
бабаларымыздан келе жатқан 
ұлттық дәстүрімізді жалғастыру, 
«Отан үшін жан пида» - деген ата-
лы сөзді ұлықтау – біздің басты 
мақсатымыз.

Бауыржан ӘЛЕНОВ,
Бірлестік ОМ-нің АӘД пәнінің 

оқытушы-ұйымдастырушысы.
Суретте: Ұлттық «Ұлан» 

жоғарғы әскери институтының 
3-курс курсанты М.Оразғалиев.

Аудан  мектептері 
оқушыларының күзгі 
демалысы кезеңінде 
Солтүстік Қазақстан 
облысының әкімі Ерік 
Сұлтановтың баста-
масымен және «Нұр 
Отан» партиясының 
қолдауымен  бастау 
алған 12-14 жастағы 
оқушылар арасындағы 
«Мен – чемпионмын» 
балалар  спорттық 
ойындарының 
аудандық ақтық кезеңі 
өткен аптада Кирил-
ловка орта мектебінде 
болып өтті.

 «Мен - чемпионмын» 
балалар спорттық ойыны 
- балалар денсаулығын 
нығайту, дене тұлғасының 
жетілу ін  тәрбиелеу , 
а у д а н н ы ң  м е к т е п 
оқушыларын барынша 
спортқа және қозғалыс 
ойындары сабақтарына 
тарту, салауатты өмір салтын насихаттау және 
балалардың бос уақытында мәдени-спорттық ойын-
сауық ұйымдастыру мақсатында өткізіліп отыр. 
Аудандық кезеңнің жарыс алаңында №1 Саумалкөл, 

Елецкий, Каменный Брод және Лобаново орта 
мектептерінің жас спортшылары бақ сынасты.
Жарыстың салтанатты ашылуында сөз алған аудандық 

мәслихаттың хатшысы Раушан Тлеубаева жарысқа 
қатысушы команда мүшелеріне аталмыш жарыстың 
мақсаттары жайында айта келе, жас спортшыларға 
сәттілік тіледі. 
Тартысты жарыста №1 Саумалкөл орта мектебінің  

жас спортшылары аудандық кезеңнің жеңімпазы 
атанса, жүлделі ІІ орынға Лобаново орта мектебінің 
спортшылары қол жеткізді. Ал ІІІ орынға Каменный 
Брод мектебінің жас спортшылары лайық болса, 
ІV орыннан Елецкий орта мектебінің спортшылары 

Спорт – денсаулық кепілі
БІРІНШІ МЕКТЕП – АУДАН ЧЕМПИОНЫБІРІНШІ МЕКТЕП – АУДАН ЧЕМПИОНЫ

САУДА ӨТЕДІСАУДА ӨТЕДІ
«Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданының экономи-

ка және қаржы бөлімі» ММ мен «Қалиасқаров Н.Н.» ЖК жекелеген 
негіздемелер бойынша Айыртау ауданының меншігіне (айналымына) 
түскен мүліктерді сату бойынша 2015 жылғы 20 қаңтар күні сағат 
12.00-де мына мекен-жайда аукцион өткізетінін хабарлайды: СҚО, 
Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, Ш.Уәлиханов Ауданы, 44-үй, 
«Айыртау ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, теле-
фоны (8-71533) 2-23-69. 
Сауданың голланд әдісі. 
1.Карасевка ауылындағы №1 мал қорасы, аумағы 1424,5 ш.м., жағдайы 

қанағаттанғысыз. Бастапқы бағасы 1 960 000 теңге, төменгі бағасы 1 500 
000 теңге. 

2.Карасевка ауылындағы №2 мал қорасы, аумағы 1535,5 ш.м. жағдайы 
қанағаттанғысыз. Бастапқы бағасы 2 111 000 теңге, төменгі бағасы 1 600 
000 теңге.  Мүліктер жер телімінсіз сатылады. Сатып алу-сату келісім-
шарты сауда өткен соң 3 жұмыс күні ішінде жасалады. Сатып алу-сату 
келісім-шарты жасалған соң түпкілікті есеп айырысу 5 банкілік күн ішінде 
жүргізіледі. Аукционға қатысуға өтінімдер осы хабарландыру жарияланған 
соң Петропавл қаласы, М.Жұмабаев көшесі, 109-410, ал 2015 жылғы 20 
қаңтар күні сағат 10.00-ден 11.00-ге дейін СҚО, Айыртау ауданы, Саумалкөл 
ауылы, Ш.Уәлиханов көшесі, 44 үй мекен-жайларында қабылданады. 
Анықтамалар үшін телефондар (8-7152) 46-02-57, 8-777-572-29-91. 

Бастапқы бағаның 5 пайыз мөлшеріндегі кепілдік жарна «Солтүстік 
Қазақстан облысы, Айыртау ауданының экономика және қаржы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің ИИК КZ120705034593251006 шотына аудары-
лады, БИК ККМҒКZ2A, БСН 050140008087, код 12, КНП 171, «ҚР ҚМ 
ҚК-нің СҚО бойынша Қазынашылық департаментінің Айыртау аудандық 
Қазынашылық басқармасы» ММ-нің банкі.

көрінді. 
Жарыстың марапаттау рәсімінде «Нұр Отан» 

партиясы Айыртау аудандық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Болат Ахметжанов жарысқа 
қатысушы командаларды құттықтап, оларды арнайы 
жүлделі дипломдармен және бағалы сыйлықтармен 
марапаттады.
Ал аудандық кезеңнің жеңімпазы №1 Саумалкөл 

орта мектебінің жас спортшылары үстіміздегі  жылдың 
наурыз айында (оқушылардың көктемгі демалысы 
уақытында) облыста өтетін «Мен – чемпионмын» 
балалар спорттық ойындарында аудан намысын 
қорғамақ. Жеңімпаздарымызға облыста өтетін сында 
сәттілік және жеңіс тілейік!

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген 

Ольга ТАРИЦИНА.

Жасыңнан өсіп жігерлі,
Қол созып асқақ арманға.
Тілегіңді елің тіледі,
Қол жайып ақ батаға.
Есіңде ме жақсы аға,
Уақ-Заря деген ауылың.
Көтеріп жүктің ауырын,
Алғаның Абылай асуын.
Шұқыркөл орта мектебін,
Күміс медальға бітіріп.
Еліңнің ойлап ертеңін,
Алматыға аттанып 
  кеткенің.
Астанада шыңдалдың,
Көсем сөзді ту етіп.
Сынығы боп асылдың,
Ерте кеттің есейіп.
Алдыңа жан салмадың,

Құттықтаймыз!
Қаратал ауылының тұрғыны, ардагер ұстаз Айтмағанбет 

Дауылбайұлының 85 жылдық мерейтойына арнаймын.

Жақсы ағаға
Қыран құстай самғадың.
Орындап анаң арманын,
Өміршең істі бастадың.
Сері Ақанның ісін жалғап,
Әншілікті алдың таңдап.
Тәуелсіз елдің аясында, 
Даңғылыңа түстің жайнап.
Ақын бабаң тойында,
Қарсы алып үш ел көсемін.
Ақтап елдің сенімін,
Парызыңды адал өтедің.
Қиялыңды көкке өрлеткен,
Бақытыңды баянды еткен.
Құтты болсын сексен бесің,
Тоқсаныңа арай төккен.

Тайлақ ЖАЛМҰРЗЕНОВ,
Айыртау ауданының 

Құметті азаматы.

*  *  *
Қаңтар айының 6-шы  жұлдызында Егіндіағаш ауылының тұрғыны, 

ардақты да салмақты, елге еңбегі сіңген, шәкіртінің жанына нұр құйып, 
өмірде өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп 
еңбегін елден аянбай, ұлағатты ұстаз, Егіндіағаш негізгі мектебінің ди-
ректоры  қызметін атқарып жүрген әріптесіміз әрі басшымыз Алтынжан 
Тіржанқызы Қазкеева 58 жасқа толып, зейнеткерлік жасқа жетіп отыр.
Туған күн иесіне мықты денсаулық, баянды бақыт, ұзақ өмір және жер 

бетіндегі барлық жақсылықты тілейміз!
Туған күніңіз, думанды күніңіз қайырлы да құтты болсын! Жүрек 

түкпіріндегі ой-армандарыңыз орындалып, немере-шөбере сүюге жазсын! 
Әр таңыңыз арайлап атып, Алланың аппақ нұр шуағына кенеліңіз! «Өмір 
шексіз көк теңіз, тоқтамастан кеше беріңіз» - деп, жүрекжарды  шынайы 
тілегімізді білдіреміз:
Құтты болсын, Сіздің туған күніңіз!
Шәкірттерге биік тұлға – ұстазсыз.
Қуанамыз өзіңізбен біз бүгін,
Шықсын ылғи алдыңыздан ізгі күн!
Игі тілекпен: Егіндіағаш НМ-нің ұжымы. 

*  *  *
Ауылымыздың абыз ақсақалы, ардагер ұстаз, мектебіміздің жанашыры 

Айтмағанбет Дауылбайұлы Дауылбаевты мерейлі 85 жасқа толған 
мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз!
Мерейтой иесіне мықты зор денсаулық, баянды бақыт, ұзақ өмір 

тілейміз. 
Әрқашан жүзіңізден күлкі кетпей, балаларыңыз бен немерелеріңіздің 

қызығын қызықтап жүре беріңіз!
Ақ тілекпен: Қаратал ОМ-нің директоры Еркін Әлібеков және мектеп 

ұжымы.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
кәсіпкерлік бөлімі» ММ азаматтардың жеке 

сұрақтары бойынша 2015 жылдың 1 тоқсанына 
арналған  қабылдау кестесі

«СҚО Айыртау ауданының кәсіпкерлік бөлімі» ММ басшысы 
Әбілқайырова Гүлмира Армияқызы -  әр аптаның сейсенбі және 
бейсенбі күндері сағат 10.00-ден 13.00-ге дейін азаматтарды жеке 
мәселелері бойынша қабылдайды.
Мекен-жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі, 44 үй, телефоны - 

22-292.
СЕНІМ  ТЕЛЕФОНЫ

Мемлекеттік қызметкерлермен қылмыс жасау фактілерін, құқық 
бұзушылықтарын және Ар-намыс кодексінің талаптарын сақталмаулары 
туралы қоңырау шалып хабарлай алады. «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 22-292 
сенім телефоны қызмет етеді.


