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 2014 жылдың 29 қарашасы 
күні сағат 11-де Қ.Əбенов 
атындағы мəденниет үйінде 1 
желтоқсан – Қазақстан Респу-
бликасы Тұңғыш Президенті 
күні мерекесі салтанатты 
түрде аталып өтілді. Оған ау-
дан орталығының тұрғындары 
қатысты. 
     Жиналған қауымды ау-
дан əкімі Ж.Қ.Таукенов Пре-
зидент күні мерекесімен 
құттықтап, Елбасымыздың 
Тəуелсіз мемлекетімізді 
қалыптастырудағы өлшеусіз 
еңбектеріне кеңінен тоқталды. 
 Аудан басшысы салтанатты 
рəсімде ауданымыздың бір топ 
еңбек озаттарына өзінің грамо-
тасын тапсырды. 
    Рəсім соңынан оған қатысқан 
жұртшылыққа өнер шеберлері 
мен жас  өнерпаздар  мерекелік  
концерт көрсетті. Мереке 

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ АТАЛЫП ӨТТІ

    Ауданымызда «Мəңгілік 
ел жастары» атты аудандық 
жастар форумы өтті. Форумға 
аудан орталығынан, ауыл, 
ауылдық округ жастары 
қатысты. 
   Жастар 3 секцияға бөлі-
ніп, өзара пікір алмасты. 
І. «Жастардың əлеуметтік 
өмір сапасының жақсаруы, 
бос уақыттарының 
ұйымдастырылуы жəне 
жастарға қатысты мемлекеттік 
бағдарламалардың орын-
далуы» тақырыбында, мо-
дератор О.Қылдыбаев; 
ІІ.«Мемлекет тарапынан 
көрсетілетін қызметтер, 
жастар арасындағы өзекті 
мəселелер» тақырыбында, 
модератор Н.Тажин; ІІІ. 
«Жастар арасындағы 
жұмыссыздық, өзін-өзі 
жұмыспен қамту, қайта да-
ярлау, кəсіпкерлікті қолдау 
бағытындағы мəселелер» 
тақырыбында, модератор 
Н.Игіліковтер болды. 
 Одан соң аудан əкімінің 
орынбасары, ауыл əкімдері, 
мекеме, кəсіпорын басшы-
лары,  ардагерлер кеңесінің 

АУД А Н  Ж А С Т А Р Ы Н Ы Ң  К Е З Е К Т І  Ф О Р У М Ы

мүшелері жəне делегаттардың 
қатысуымен пленарлық оты-
рыс өткізілді. Аудан əкімінің 
орынбасары С.Хайруллин 

құттықтау сөз сөйлеп, форум 
жұмысының сəтті аяқталуына 
тілектестік білдірді. 
  Пленарлық отырыстың 

күн тəртібінде төмендегідей 
мəселелер қаралды: 
      «Мемлекеттік жастар саясаты 
- 2020» тұжырымдамасының 

Амангелді ауданы бойынша 
жүзеге асырылуы.  
  Баяндамашы - Н.Тажин,   
«Амангелді ауданы 
əкімдігінің ішкі саясат 
бөлімі» КММ басшысы; 
  «Нұрлы жол – болашақ-қа 
бастар жол» атты Елбасының 
биылғы Жолдауының негізгі 
басым бағыттары мен 
міндеттемелері. Баяндамашы 
- А.Ташимов, «Нұр Отан» 
партиясы Амангелді аудандық 
филиалы төрағасының І 
орынбасары; 
    А.Нұрманов атындағы орта 
мектеп дене шынықтыру 
пəнінің мұғалімі Е.Бүркітбаев,   
Жалдама орта мектебінің 
география пəнінің мұғалімі 
М.Бекетов, Б.Қолдасбаев 
орта мектебінің 10 сынып 
оқушысы И.Сағынбекова 
жарыссөзге шықты.  
 Форум соңында 
ауданымыздың əлеуметтік, 
саяси-экономикалық дамуына 
үлес қосқаны үшін бірқатар 
жастар марапатталды. 

Суретте: форумнан көрініс.

ауданымыздың барлық ауылдық округтерінде де кеңінен аталып 
өтті.  Оларда да озаттарға тиісті сый-сияпат, құрметтер көрсетілді.
   Суреттерде: Тұңғыш Президент күні мерекесіне арналған 

салтанатты жиынға қатысушыларға арнайы түрде 
көрсетілген концерттен көріністер.

Суреттерді  түсірген   «АА»  газетінің  өз  тілшісі. 

   Аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов 2014 жылдың 4 
желтоқсаны күні сағат 10-да аудан орталығында 
тұратын қажылар мен дін қызметкерлерін жəне 
намазхандардың бір тобын қабылдап, кездесу өткізді. 
   Кездесуде аудан басшысы Елбасымыз – Ұлт 
Көшбасшысы Н.Ə.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
арнаған «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
атты Жолдауынан туындайтын жаңа экономикалық 
саясаттың мақсаты мен мұраты жөнінде жəне оның 
негізінде таяу жылдарда ауданымызда жасалынатын 
жұмыстар туралы кеңінен əңгімелеп берді.  
     Əкім сонымен қатар ауданымызда имандылық пен 
инабаттылықты, əдет-ғұрып пен салт-дəстүрімізді 
бүгінгі өркениетті дəуір талаптарымен сəйкестендіре 
жүргізілуге тиіс жұмыстарға да жан-жақты 
тоқталды. Мұнымен бірге жас ұрпақ тəрбиесін 
одан əрі жақсартуды бірлесе жүргізуде алда тұрған 
міндеттерді пысықтады. Кездесуге қатысушыларды 
ашық əңгімеге шақырды. 
  Ж.Қ.Таукенов елімізде шығарылатын діни 
баспасөздің атқарып отырған игілікті істеріне жəне 
оларға жазылудың барысы туралы да əңгімеледі. 

Аудан əкімі

ҚАЖЫЛАРМЕН ЖƏНЕ ДІН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ
   Кездесуде Оразбек қажы Қаласұлы, Нəжібек қажы 
Оспанұлы, Серік қажы Қабденұлы өздерінің ой-
пікірлерін ортаға салды. Олар ауданымыз бойын-
ша «Иман» журналы мен «Ислам жəне өркениет» 
газеттеріне жұртшылықты жаздыруға өздерінің 
ұйымдастыру жұмыстарын жүргізетінін айтты. Со-
нымен бірге, аудан басшысының өздерін арнайы 
қабылдап, ашық əңгіме өткізгеніне ризалықтарын 
білдірді.
      Кездесуде қажылар «Нұрлы жол – болашаққа бастар 
жол» Жолдауына байланысты жəне одан туындайтын 
міндеттер туралы да ой бөлісті. Атап айтқанда: Серік 
қажы Қабденұлы ауданымызда тері өңдейтін жəне 
жүн қабылдайтын цех ашу жөнінде ұсыныс жасады. 
Ол мал шаруашылығымен айналысып отырған  ауда-
нымызда қой-ешкі терілерінің кəдеге аспай тұрғанын, 
егер қамқорлық болса, өзі несие алып, тері өңдейтін 
цех ашуға дайын екенін айтып, көмек сұрады. 
  Аудан басшысы Серік қажы Қабденұлының 
ұсынысын қолдады. Бұл жөнінде алдағы уақытта 
нақты жұмыс істеуге қадам жасаймыз, ойластырып, 
кеңесіп, көмектесеміз, – деді. 

   Серік қажы аудан басшысына сыртта, Аты-
рау облысында  жүрген  жерлес бір топ іскер 
азаматтардың ауданымызға инвестиция салып, мал 
шаруашылығымен тұрақты түрде айналысқылары  
келуге ықылас-ниеттерін білдіріп отырғандықтарын 
да жеткізді.
   -   Қазір ауданымыздан жер алып, кəсіп ашқысы 
келіп жүрген іскер азаматтар баршылық. Мен Серік 
қажының бұл айтқандарын да қолдаймын. Себебі, 
жеріміз игеріліп, халқымыздың игілігіне қызмет етуі 
керек. Игерілмей, бос жатқаннан гөрі оның халыққа 
пайда келтіргені маңызды. Сондықтан, ауданымызға 
келіп, жер алуға ниет еткен ол адамдар 2015 жылдың 
сəуір айында бізге келсін. Əңгімелесіп, пікірлесейік. 
Іс-жоспарларын көрейік. Мəселе соған байланысты 
шешілетін болады, - деді аудан басшысы.
    Серік қажы қажылар атынан аудан əкімінің жасап 
жатқан игілікті істеріне ілтифат білдіріп, қызметіне 
табыс тіледі.
    Кездесуде басқа да бірқатар мəселелер қаралды. 
Негізінен ауданымызды одан əрі өркендетуге байла-
нысты ой-пікірлер ортаға салынды. 
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   Cалық заңнамасының мақсаты - бюджет-
ке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 
белгілеу, енгізу, есептеу жəне төлеуде туында-
латын  қоғамдық  қатынастарды реттеу. Cалық 
заңнамасының міндеті - бір жағынан мем-
лекет пен екінші жағынан салық төлеушінің 
құқығы мен заңды мүддесін орындауға бай-
ланысты қатынастарды қолдайды. ҚР Қаржы 
министрлігінің мемлекеттік салық қызметінің 
өзінің қызметтік міндеттерін тиісті түрде 
орындау үшін салық қызметінің органдары 
белгілі міндеттерімен, оның ішінде Қазақстан 
Республикасының «Əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы»  кодексімен (əрі қарай 
– ҚР ƏҚБК) белгіленген тəртіпте əкімшілік 
жауапкершілікке тарту қарастырылған.
   Əкiмшiлiк құқық бұзушылық ретінде 
жеке адамның осы ҚР ƏҚБК бойынша 
əкiмшiлiк жауаптылық көзделген құқыққа 
қарсы, кiнəлi (қасақана немесе абайсызда 
жасалған) iс-əрекетi не əрекетсіздiгi немесе 
заңды тұлғаның құқыққа қарсы iс-əрекетi не 
əрекетсіздiгi əкiмшiлiк құқық бұзушылық деп 
танылады.
   Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс 
қозғауға:
   1) уəкiлеттi лауазымды адамның осы баптың 
үшінші бөлiгiнiң ережелерiн ескере отырып, 
əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау фактiсiн 
тiкелей анықтауы;
 2) құқық қорғау органдарынан, сондай-ақ 
басқа да мемлекеттiк органдардан, жергiлiктi 
өзiн-өзi басқару органдарынан түскен матери-
алдар;
  3) жеке жəне заңды тұлғалардың хабарла-
малары немесе мəлiмдемелерi, сондай-ақ 
бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарла-
малар;
     4) сертификатталған арнайы бақылау-өлшеу 
техникалық құралдары мен аспаптарының 
көрсеткiштерi себеп болып табылады.
  Əкiмшiлiк құқық бұзушылық белгiлерiн 
көрсететiн жеткiлiктi деректердiң болуы 
əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғау 
үшiн негiздеме болады.
  Жеке адамға əкiмшiлiк жаза қолдану 
заңды тұлғаны осы құқық бұзушылық үшiн 
əкiмшiлiк жауаптылықтан босатпайды, сол 
сияқты заңды тұлғаның əкiмшiлiк жауапқа 
тартылуы да кiнəлi жеке адамды осы құқық 
бұзушылық үшiн əкiмшiлiк жауаптылықтан 
босатпайтынын ескертеміз.
  Жеке тұлға əкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылық, сондай-ақ салық салу 
саласында, кеден ісі аясында Қазақстан 
Республикасының зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы, мiндеттi əлеуметтiк 
сақтандыру туралы,  табиғи монополиялар 
мен реттелетін нарық жəне монополияға 
қарсы заңнамасы саласында құқық 
бұзушылық жасағаны үшiн оны жасаған 
күннен бастап бiр жыл өткеннен кейiн 
əкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға тиiс 
емес, ал заңды тұлға (оның iшiнде дара 
кəсiпкер) əкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық 

  Қазіргі уақытта қолданыстағы Қылмыстық 
іс-жүргізу кодексінде жанадан қабылданған 
Қылмыстық-процестік кодексте көзделген 
бірқатар нормалар қарастырылмаған.
  Мысалы, жаңа Кодекске жасырын тергеу 
əрекеттерін жүргізуді көздеген 30-тарауы 
енгізілді.
   Кодекстің 7-бабына сəйкес, жасырын тергеу 
əрекеті – ол осы Кодексте көзделген тəртіппен 
жəне жағдайларда сотқа дейінгі іс жүргізу ба-
рысында өздерінің мүдделеріне қатысы бар 
қылмыстық процеске тартылған тұлғаларға ха-
барламай жүргізілетін əрекет.
   Қолданыстағы Кодексте жедел-іздестіру ша-
раларын жүргізу тəртібі реттелмеген болатын 
жəне жедел-іздестіру қызметі субъектілері жал-
пы жəне арнайы жедел-іздестіру шараларын 
«Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңының 
шенберінде жүргізіп келеді.
  Жаңа Кодексте жасырын тергеу əрекеттерін 
санкциялау механизмі аталған заңда 
көзделгендей қалды, яғни санкция Қазақстан 
Республикасының  Бас Прокурорымен жəне 
оның орынбасарларымен, сондай-ақ облыс жəне 
оларға тенестірілген прокурорлармен беріледі.
   Сонымен қатар, жаңа Кодексте бұндай санк-
циялар прокурорлармен тек қана бекітілген 
тəртіппен тіркелген қылмыстар туралы арыз-
дар мен хабарламалар бойынша беріледі деп 
көрсетілген.
  Сонымен бірге, жасырын тергеу əрекеттері 

      Кəмелеттік жасқа толмағандарға қатысты жасалған қылмыстар 
(қылмыстық жауапкершілік 10 жылға дейін ұзартылды) жəне 
кəмелеттік жасқа толмағандарға қатысты сексуалдық қылмыстар 
үшін сотталғандарға жазаның орындалуын кейінге қалдыру не-
месе рақымшылық қолданылмайды. Сонымен қатар, сыбай-
лас жемқорлыққа қатысты жасалған қылмыс үшін өмір бойы 
мемлекеттік құрылымда жəне мемлекеттік қызметте жұмыс 
атқаруға тыйым салынады. 
  Ана жəне бала өміріне қатысты қылмыстардың да жазасы 
күшейтілді. Оның ішінде қинау, зорлау, қылмыстық құқық 
бұзушылыққа мəжбүрлеу, баласын асыраудан жалтару бар. 
      Қазіргі қолданыстағы Қылмыстық кодекске қарағанда жаңа ко-
дексте жазалау жүйесіндегі баламалы көп шешімдер көзделген. 
Қоғамнан оқшаулаусыз байланысты емес жаза түрлеріне 
сотталғандарға қатысты ескі ҚР Қылмыстық атқару кодексінің 
жалпы бөлімінде 15 жəне ерекше бөлімінде 48 бапта қоғамнан 
оқшаулаусыз байланысты емес жазалау түрлері қарастырылса 
жаңа кодекстің жалпы бөлімінде 24, ерекше бөлімінде 46 бап 
қамтылған. 
  Жаңа заңның тағы бір жаңалығы – егер ескі заңда түзеу 
жұмыстарына қатысты мемлекет пайдасына жалақыдан 
ұсталатын төлем 5-тен 20 пайызды құраса, жаңа заңда мем-
лекет пайдасына 20-дан 40 пайызға дейін ұсталынады. 
Қылмыстық іс əрекетке қатысты түзеу жұмыстары 25-тен 500 
айлық есептік көрсеткіштерге, қылмыстар үшін 500-ден 10 мың 
айлық есептік көрсеткіштерді құрайды. Бас бостандығын шек-
теу жазасы үлкен өзгерістермен толықтырылды. Жаңа заңның 
44-бабында көрсетілгендей бас бостандығын шектеу жазасына 
сотталғандарға пробциялық бақылау орнатылады жəне мəжбүрлі 
еңбекке тарту уақыты 240 сағатқа дейін тағайындалады. Бас 
бостандығын шектеу 1 жылдан 7 жылға дейін белгіленеді. Бас 
бостандығын шектеу жазасына сотталғандарды мəжбүрлі түрде 
еңбекке тарту жаңа кодекстің 57-59 баптарында көрсетілген.

Қылмыстық атқару инспекциясы.

АДАМ.ҚОҒАМ.ЗАҢ.

ЖАҢА ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРОЦЕСТІК 
КОДЕКСТІҢ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

келесі негіздер бойынша жүргізіледі: 1) жасағаны 
үшін санкциясы бір жылдан бастап жəне одан 
да жоғары мерзімге бас бостандығынан айы-
ру жазасын көздейтін қылмыстар туралы істер 
бойынша; 2) қылмыстық топ дайындайтын жəне 
жасайтын қылмыстар бойынша.
  Сондай-ақ, жасырын тергеу əрекеттері: 1) 
қылмыстық құқық бұзушылық туралы арызда, 
хабарда оны дайындап жатқан, жасап жатқан 
немесе жасаған адам ретінде көрсетілген не 
өзіне қатысты оның тергеліп жатқан құқық 
бұзушылыққа қатысы бар не дайындалып жатқан, 
жасалып жатқан немесе жасалған қылмыстық 
құқық бұзушылық туралы мəліметтерге ие 
деп пайымдауға өзге де негіздер бар адамға; 2) 
күдіктіге; 3) жəбірленушінің жазбаша келісімі 
бойынша оған; 4) егер үшінші тұлғаның іс үшін 
маңызы бар ақпаратты алатыны немесе беретіні 
туралы мəліметтер болса, үшінші тұлғаға; 5) 
егер онда болып жатқан немесе болуы болжа-
натын  мəн-жайлардың іс үшін маңызы болатын 
болса, жерге қатысты жүргізіледі.
    Атап өту қажет, кəсіби көмекті жүзеге асы-
ратын адвокаттар ауыр немесе аса ауыр қылмыс 
дайындап жатыр немесе жасады деп пайымдауға 
негіз болған жағдайларды қоспағанда, оларға 
қатысты жасырын тергеу əрекеттерін жүргізуге 
тыйым салынады.

А.БАЙДІЛДИН,
аудан прокурорының аға көмекшісі

1-сыныпты заңгер

ІЗГІЛІККЕ НЕГІЗДЕЛГЕН КОДЕКС

САЛЫҚ САЛУ САЛАСЫНДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚАРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫ КҮРЕСУ БОЙЫНША ӘКІМШІЛІК ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ

құқық бұзушылық жасағаны үшiн, 
Қазақстан Республикасының зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы, мiндеттi əлеуметтiк 
сақтандыру туралы заңнамалары саласын-
да құқық бұзушылық жасағаны үшiн оны 
жасаған күннен бастап бес жыл өткеннен 
кейiн əкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға 
тиiс емес.
  Əкімшілік құқық бұзушылық туралы  іс  
салық қызметінің уəкілетті қызметкері 
əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалу фактісі 
анықталғаннан  немесе салықтық тексе-
ру аяқталғаннан кейін əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы хаттама жасалған сəттен 
бастап қозғалады.
    Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстерді  
қарауға құқылы судья, орган (лауазымды 
адам) əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы 
хаттаманы жəне iстiң басқа да материалдарын 
алған күннен бастап  жасалған жерінде он бес 
тəулік ішінде қаралады.
 Лауазымды тұлға əкiмшiлiк құқық 
бұзушылық туралы істерді қарағанда 
əкімшілік құқық бұзушылықтың қасақана не-
месе абайсызда жасалғаны не жасалмағаны, 
оның əкімшілік жауаптылыққа жататындығы 
не жатпайтындығы, жауапкершілікті 
жеңілдететін немесе ауырлататын мəн-
жайлардың бар-жоғы, мүліктік зиянның 
келтірілгені не келтірілмегені, сонымен 
қатар істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мəн-
жайларды анықтайды.
   Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi 
қарап, судья, орган (лауазымдыадам) мына 
қаулылардың бiрiн шығарады:
 1) əкiмшiлiк жаза қолдану туралы;
 2) iс жүргiзудi қысқарту туралы;
  Əкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулы 
шығарылғанда лауазымды тұлға ҚР ƏҚБК 
сəйкес айыппұл мөлшерін анықтайды. 
Қаулының көшiрмесi өзіне қатысты 
қаулы шығарылған жеке тұлғаға немесе 
заңды тұлғаның өкiлiне, сондай-ақ өзінің 
өтiнiшi бойынша жəбiрленушiге дереу 
қолхатпен тапсырылады. Аталған адамдар 
болмаған жағдайда қаулының көшiрмесi ол 
шығарылған күннен бастап үш күн iшiнде 
жiберiледi.
  Қазақстан Республикасының «Əкімшілік 
құқық бұзушылық туралы»  кодексіне (əрі 
қарай – ҚР ƏҚБК) енгізілген өзгерістерге 
сəйкес төменгі өзгерістер мен толықтырулар 
іске асырылды:
1)  салық қызметінің органдары 
қарастыратын ҚР ƏҚБК кейбір баптары 
бойынша ескерту түріндегі əкiмшiлiк жаза 
қолдану;
2)    ҚР ƏҚБК кейбір баптарынан əкімшілік 
жауапкершілік субъектісінен лауазымды 
тұлғаның алынып тасталды;
3)    əкімшілік заң бұзушылық фактісімен 
келіскен жағдайда айыппұл төлеуді 
оңайлатылған тəртіппен төлеу белгіленген;
1. салықтық мəдениеттілігін көтеру бойынша 
жұмыстарды жүргізу мақсатында əкімшілік 

заң бұзушылық болған жағдайда ҚР ƏҚБК 
кейбір баптары бойынша айыппұл салу ор-
нына тек қана ескерту жасау бұзушылық 
əкімшілік жаза қолдану ретінде енгізілді. 
Аталған өзгерістер ҚР ƏҚБК келесі  бапта-
рына: 88, 88-1, 205, 205-1, 205-2, 206, 206-2, 
208, 215 енгізілді.
  Аталған баптар бойынша  заң бұзушылық 
əкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір 
жыл ішіндеқайталанған жағдайда   айыппұл 
салуға тура келеді.
  2. ҚР ƏҚБК кейбір баптарынан əкімшілік 
жауапкершілік субъектісінен «лауазым-
ды тұлғаның» алынып тасталды. Аталған 
өзгерістер ҚР ƏҚБК келесі  баптарына: 88, 
88-1, 166, 205, 205-1, 206, 206-1, 207, 208, 
208-1, 210, 211, 215, 218-1.
  3. Əкімшілік заң бұзушылық фактісімен 
келіскен жағдайда айыппұл төлеуді 
оңайлатылған тəртіппентөлеу белгіленген 
(ҚР ƏҚБК 710-1 бабы енгізілді).
  Сонымен, əкімшілік құқық бұзушылық 
анықталған жағдайда құқық бұзушы тұлғаға 
тапсырыс хатпен, телеграммамен  немесе 
электронды түрде салық төлеуші кабинетіне  
жаза қолданған тұлға   туралы мəліметтерді, 
əкімшілік жауаптылыққа тартылған адам, 
осы құқық бұзушылық үшін жауаптылық 
көздейтін осы Кодекстің бабы, əкімшілік 
құқық бұзушылық жасалған уақыт жəне 
орын, əкімшілік айыппұлдың сомасы, 
айыппұлды төлеу үшін реквизиттер туралы 
мəліметтерді қамтиды.
 Хабарлама алғаннан кейін құқық 
бұзушылықты жасау фактісін мойындаған 
жəне айыппұлды төлеумен келіскен салық 
төлеуші он тəулік ішінде айыппұлды төлейді.
Құқық бұзушылықты жасау фактісін 
мойындамағанда жəне белгіленген 
мерзімінде айыппұлды төленбеген   жағдайда 
əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс 
бойынша іс жүргізу ҚР ƏҚБК көзделген 
тəртіппен жүзеге асырылады
  Аталған өзгерістерден басқа салықтық 
тексеру қорытындысы бойынша əкiмшiлiк 
құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі 
қаулыға шағым немесе наразылық қаулының 
көшiрмесi алынған күннен бастап беру 
мерзімі отыз жұмыс күніне дейін ұзартылды. 
(ҚР ƏҚБК 657 бабының 1 бөлігі).
  Сонымен қатар маңызды өзгеріс ретінде, 
тұлға, егер аударылмаған, уақтылы жəне (не-
месе) толық есептелмеген, ұсталмаған (есеп-
ке жазылмаған) жəне (немесе) төленбеген 
(аударылмаған) мiндеттi зейнетақы 
жарналарының сомасы əкiмшiлiк құқық 
бұзушылық анықталған күнi қолданыста 
болатын заңға сəйкес белгiленетiн бiр айлық 
есептiк көрсеткiштен аз болса, əкiмшiлiк 
жауаптылыққа тартылуға жатпайтыны.

М СЕЙТКАМАЛОВ,
Аманкелді ауданы бойынша

мемлекеттік кіріс басқармасының 
басшысы.

ҚОҒАМДЫҚ 
ҚАБЫЛДАУЛАР 

ӨТКІЗІЛЕДІ
    Құрметті аудан тұрғындары!  
  «Нұр Отан» партиясы Аманкелді 
аудандық филиалында 2014 жылдың 
желтоқсан айында қоғамдық 
қабылдаулар өткізіледі. Сол жөнінде 
сіздерді хабарландырамын. 
   2014 жылдың 10 желтоқсаны күні 
сағат 10-да «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалының төрағасы, 
аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов қоғамдық 
қабылдау өткізеді.
 2014 жылдың 11 желтоқсаны күні 
сағат 10-да аудандық сот орындаушы 
Е.Сулейменов; 
     12 желтоқсан күні сағат 10-да əділет 
басқармасы басшысы А.Сыздық;
 19 желтоқсан күні сағат 10-да 
аудандық «Қазақтелеком» директоры 
Е.Ж,Дауылбай қабылдаулар өткізеді.

А.ТАШИМОВ, 
«Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалы төрағасының бірінші 

орынбасары.

   Мобильді ХҚКО 2014 жылдың  
ІV тоқсанында өз жұмысын 
жалғастырады. ХҚКО  РМК Қостанай 
облысы бойынша филиалының 
Амангелді бөлімі бекітілген кесте 
бойынша 2014 жылдың 12-ші жəне 
19-шы желтоқсан күндері сағат 11.00-
де Ақсай ауылының, сағат 15.00-де 
Үштоғай ауылының тұрғындарына 
мемлекеттік қызмет көрсетуді жо-
спарлап отыр.
 ХҚКО-ның қызметкерлері 
тұрғындарды қабылдайды, кеңес 
беру жұмыстарын жүргізеді, соны-
мен қатар дайын құжаттарды береді.

 М.СҮЛЕЙМЕНОВ,
 Амангелді ХҚКО бөлімінің 

басшысы.

МОБИЛЬДІ ХҚКО 
ЖҰМЫСЫН 

ЖАЛҒАСТЫРУДА
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     Бала бақыты - білімде. «Білім - бір құрал. Білімі көп адам 
құралы сай ұста сықылды, не жасаса да келістіріп жасайды» дейді 
Ахмет Байтұрсынов.
        Қоғам үшін əр отбасында өсіп келе жатқан ұл-қыздардың дені 
сау, рухани бай, еңбекке, білімге құштар болып өсуі- ең жоғарғы 
тілек, ең биік мақсат. Оның қуат алар қайнар бастауы- отбасы. 
Отбасының аса құнды ықпалы мен əсерін  өмірдегі ешнəрсенің  
күшімен салыстыруға болмайды. Балаға  ата-ана тəрбиесінің  ор-
нын  ешнəрсе алмастыра алмайды. Отбасы- барлығының басы, 
жан- жақты дамуының негізі болатын тəрбие институты.

    Бүгінгі таңда болып жатқан  өміріміздегі өзгерістерге бай-
ланысты  ұстаздар мен ата- аналардың бала тəрбиелеудегі 
жауапкершілігі арта түсуде.  Əрбір ұстаз ата-аналармен қарым-
қатынас жасауда түрлі тəсілдерді,  қазіргі жаңа технологиялар-
ды пайдалана отырып, ата-ананың қызығушылығын арттыру 
мақсатында жұмыс жасаса ата-ананың мектепке, мұғалімге деген 
көзқарасы өзгерер еді. 
     Қазіргі таңда балаларды оқыту мен тəрбиелеуде мұғалімдер 
практикасында ата-аналармен бірігіп жұмыс істеудің əр түрлі 
формалары қалыптасып, жемісті түрде қолданылуда. Соның бір 
дəлелі ретінде біздің мектебімізде балаларды əжелеріне деген 
мейірімділікті сезінуге, үлкенді құрметтеуді  үйрету мақсатында  
өткізілген «Əже мен немере» сайысы. Бұл сайысты мектебіміздің 
мақтаулы жас маманы Уашова Торғын Үйсінбайқызы жоғары 
деңгейде ұйымдастырды. Торғын Үйсінбайқызы өзінің 
ізденімпаздығымен жаңашылдығын танытып, ата-анамен мектеп 
арасындағы байланысты нығайтты.  Сайыс бес кезеңнен тұрды. 
Онда салт-дəстүтге байланысты сұрақтар, ою ою, ертегі айту 
секілді балалар мен əжелердің  қызығушылығын тудыратын-
дай бөлімдер болды. Сонымен бірге бала тəрбиесіне байланы-
сты танымдық сұрақтар арқылы бала тəрбиесі де назардан тыс 
қалмады. Сайыс соңында қатысушы балалар мен  əжелерге рах-
мет айтылып, түрлі номинациялармен марапатталды.   
    Ұстаз ата-анаға, балаға ықпал етсе  ата-ана өз ықпалы мен 
ұстаз ықпалының нəтижесін бала бойына төксе, онда біздің 
алдымыздағы баламыз – рухы биік, саналы, парасатты, білімді де 
білікті тұлға болып өсері сөзсіз. 

Камшат БАЛКЕНҚЫЗЫ, 
Ə.Боранбаев атындағы орта мектептің 

бастауыш сынып мұғалімі. 
Суретте сайысқа қатысушы əжелер мен немерелер.

   ...1956 жылдың шілде 
айы еді. Шаңқай жаздың 
ортасы болатын. Мен 8 
жаста едім. Біздің Кали-
нин колхозының 8 шопа-
ны Қарынсалды өзенінің 
жағасын жайлап отырған. 
Сол күні колхоздың 
веттехниктері келіп, малды 
емдеп жатты. Əкем марқұм 
Дағман Сатыбалдыұлы 
албарға қойларды жығып 
беріп жүрген. Содан мой-
ны қышығанда қолымен 
оны қасыған. Сөйтсе, 
ол күйдіргі екен. Лезде 
қиналып, не істерін білмей 
жанындағыларға айғай са-
лады. 
 - Бұл – күйдіргі ау-
руы жұқпалы бола-
ды. Сондықтан маған 
жақындамаңдар. Бір ама-
лын жасаңдар. Жанымды 
көзіме көрсетіп бара жа-
тыр, - деді.

   Соғыс жəне еңбек ардагері, 
бұрынғы Қазақстанның 
40 жылдығы совхозының 
тұрғыны, 1917 жылы туған 
Жамансарыұлы Нұрғожа 
соғысқа алынғанға дейін осы 
ауданның «Жаңа Тұрмыс» 
колхозында колхозшы болып 
жұмыс істеген, соғыстан  1944 
жылы екінші топтағы мүгедек 
болып келгеннен кейін де осы 
колхозда, ферма меңгерушісі, 
бригадир, кейін, Қазақстанның 
40 жылдығы совхозында шо-
пан болып көп жыл жұмыс 
істеп зейнеткерлікке шығады. 
Мен Нұрекеңді жақын 
нағашым ретінде жəне осы со-
вхозда қызмет атқарғандықтан, 
ол кісімен етене араласып,  
жылда аталып өтетін 9 май 
Жеңіс мерекелеріндегі со-
вхоз жастары жəне мектеп 
оқушыларының майдангерлер-
мен кездесулеріне қатынасып, 
ол кісінің соғыста болғанда 
совет солдаттарының жан 
қиярлық ерліктері жайында 
айтқандарын естіп жəне өзімен 
елден соғысқа бірге барған 
азаматтардың  біразы соғыста 
көз алдында опат болғандарын 
айтып, қамыққанын көрдім. Ол 
кісі ешкімді жатсынбайтын, 
өмірден көңіліне түйгені көп, 
ағайын туғанына қамқоршы, 
жақсымен де, жаманмен де  
сыйласып, тіл табыса ала-
тын. Кезінде  совхоз басшы-
лары да Нұрекеңді  совхоздың 
шопаны деп емес, көне көз 
қария деп ақыл-кеңес алатын. 
Өз қатарына сыйлы болған 
абзал жан болатын.  Оған 
нақты өзім білетін жайлар: 
осы ауданға басшы қызметке 
келген азаматтардың біразы 
Нұрғожаны ағасы не əкесіндей 
сыйлап өткен азаматтарды 
көзім көрді. Майдангерлер 
туралы жазылған деректерде 
Нұрғожа 1942 жылдың мамыр 
айында Торғай əскери комис-
сариатынан əскер   қатарына 
шақырылып, ауданнын бір 
топ азаматтары : Досжанов 
Дабыл, Толтанов Өміржан, 
Айтжанов Мұрапбай, Ұзақов 
Əбсадық т.б . алынып ат арба-
мен бір жеті жүріп Əулиекөлге 
жетіп, Аманқарағайдан 
пойызға отырып, Шұбаркөлде 
əскери дайындықтан өткеннен 
кейін,Тамбов қаласы  үшін 
жаумен кескілескен жойқын 
ұрысқа алғашқы рет 
қатынасады. Осы ұрыста  
жаңбырша жауған оқтан бас 
көтере алмай, қолымыздағы 

ÌÀÉÄÀÍÃÅÐ  ÐÓÕÛÍÀ ÒÀҒÇÛÌ

қаруымыздан немістерге көздеп 
оқта ата алмадық. Кейінгі 
Орел қаласы үшін болған 
ұрыста қарша жауған оққа да, 
жанымыздағы жайрап жатқан 
өлген солдаттарға   бойымыз 
үйреніп жəне жауды аясаң өзің 
өлетініңді түсініп, жауға кектене 
айқастық. Бұл жаумен шайқас 
нағыз қанды қырғын болды. Екі 
жақтан да адам шығыны көп бол-
ды. Осы ұрыста соғысқа менімен 
бірге алынған ел азаматтары 
Мұрапбай мен Ұзақбай оққа 
ұшты. Қаланы жауға бермеу үшін 
Совет əскерлері жанын салса 
да, жау күші көп болғандықтан, 
өлген солдаттарды да көмуге 
мұрша болмай , біздің əскерлер 
кейін шегінді. Ал Пенза қаласы 
үшін болған кескілескен жау 
əскерімен ұрыста  мен жатқан 
шұқырға снаряд жарылып, менің 
оң аяғымды қара саннан жұлып 
кетіпті. Санитаркалар мені жəне 
т.б. жаралыларды тауып алып, 
медсанбаттың палаткасына 
əкеліп, сол жерде сіңірге ілігіп 
тұрған аяғымды кесіпті. Ал, 
мен есімді 6 сөткеден кейін ғана 
жинаған көрінем. Содан кейін, 
жаралы жауынгерлерді вагонға 
тиеп Ташкент қаласына апар-
ды, онда орын болмай Орын-
бор қаласындағы госпитальға 
салды. Сол жерде екі айдан аса 
емделіп, мені əскер қатарына жа-
рамсыз деп елге қайтарды.1944 
жылдың желтоқсан айының 2-сі 
күні Қостанайға келіп түстім. 
Елге жететін көлік жоқ, сосын 
Облыстық атқару комитетінің 
орынбасары Əмір Ержановқа 
кіріп, жағдайымды айтып, ол 
кісі қызметкерлеріне мені тапсы-
рып, осы ауданнан барған кіреші 
Шойынбаев Тəшмағанбеттің 
түйе жеккен шанасына мініп, 
елге жеттім. Соғыстан алған  ор-

ден, медальдерім баршылық, 
жатсам-тұрсам бір Алладан 
тілейтінім, енді соғыс болма-
сын, кейінгі ұрпақтар біздің 
көргенімізді көрмесін деп тілеп 
жатамын! - деп айтып отыра-
тын Нұрекең қария. 
    Қариялардың айтқан тілекте-
рі қабыл болып, қазіргідей атам 
Қазақ айтқандай,  «Қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған 
заман» - дегендей елімізге 
тыныштық болғай дейік.
    Адам Алладан бала сұраған-
да «Өмірімді жалғасын, ар-
маным орындалсын, бұтағым 
үзілмесін, мен қол жеткізе 
алмаған биікке ұрпағым жетсін, 
мен көрмеген қызықты солар 
көрсін, бұл дүниеден өзім кет-
сем де, балаларым қалсын» 
демей ме? Бала тірлікте  - ты-
ныс, бірлікте – ырыс, орным-
ды басар, ісімді жалғастырар  
мұрагерім деп, шүкіршілік 
етпей ме? Осылай деп бір Ал-
ладан тілеп келген Нұрекеңнің 
тілегі қабыл болып, өмірден 
өткенмен өмірлерінің ащы-
тұщысын бірге көрген, зайы-
бы Жұмакүл екеуінің артында 
іздерін жалғастыратын бес ұлы 
мен екі қызы жəне олардан 
тараған құдай берген немере-
шөберелері баршылық. Əр 
ұрпағының осы өмірде ала-
тын өздерінің ерекше орында-
ры бар. Ал, ол кісіден өрбіген 
ұрпақтарының ішіндегісі үкені 
Балға. Атам Казақта  «Ата 
көрген - оқ жонар, шеше көрген 
- тон пішер» - деген қағидат 
бар. Балға болса да  жастай-
ынан ата-анадан көргенін 
көңіліне түйе білген, ой-өрісі 
кең, жақынмен жанасып, 
сыйластықтың қадірін жете 
ұғып,  өмір сүрудің қыр-сырын 
ерте түсініп, əкесі зейнетке 
шығысымен  Қазақстанның 40 
жылдығы атындағы совхозда 
аға шопандық құрығын қолына 
алып, жастай еңбекке араласты.
«Еңбек етсең - емерсің» - де-
гендей, еткен еңбегі еш қалған 
жоқ. Ауданның маңдайалды 
бетке ұстар шопаны, аудан, 
облыс, республика көлемі, 
тіпті шетелдерге туристік 
сапарларға баратын жас еңбек 
адамдарының тізімдері ішінде 
Балғаның аты жүретін. Ол 
кезінде Үкіметтің Қос Орденді  
комсомол-шопаны Нұрғожин 
Балға болып, ел аузына ілікті. 
Əке арманы орындалды деген 
осы болар.

  Балтабай УАХИТҰЛЫ,
зейнеткер

Мұғалім мінбері

АТА-АНАЛАР МЕН  МҰҒАЛІМ  
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ

Жақсының жақсылығын айт

БОДАМБАЕВТЫҢ  БІЛГІРЛІГІ
  Жас мамандар қапелімде 
не істеу керегін білмей, 
аңтарылып тұрып қалады. 
Сол кезде Аманкелді 
ауданының бірінші хатшы-
сы Түсіпхан Бодамбаев пен 
облыстық «Большевиктік 
жол» газетінің Аманкелді 
ауданы бойынша тілшісі 
Бөгетбай Əлмағанбетов 
келе қалды. Мен Түсіпхан 
ағаны жақсы танушы едім. 
Қойшыларды аралағанда 
біздің үйге жиі келетін. 
Жүгіріп барып оған:
 - Аға, менің əкеме күйдіргі 
шығып, ауырып жатыр. 
Маңайына ешкімді жолат-
пайды. Тамақты жатқан 
жеріне апарып береміз. 
Соны еңбектеп келіп, өзі ішіп, 

қайтадан қойдың шетіне ба-
рып жатады, - дедім.
    Түсіпхан ағай ойланба-
стан:
  - Ой, шырағым, сен не 
деп тұрсың? Күйдіргі деген 
жаман ауру ғой. Мен оны 
жақсы білемін. Мамандығым 
мал дəрігері ғой. Жігіттер, 
сендер Дағман ақсақалдың 
малына ие болыңдар. Мен 
бұл кісіні ауданға алып 
кетіп, ауруханаға салып, 
емдеттіремін, - деді.
     Сол кезде біреулер:
  - Апарып қайтесіз, өзіміз де 
емдейміз ғой, - деді.
 - Жоқ, оларың болмайды. 
Науқасты ауруханада емдеу 
керек. Бұл жұқпалы ауру. 
Ақсақалдың қолы біреуіңе 

тисе, сендер де күйдіргімен 
ауырасыңдар, - деді Түсіпхан 
ағай.
  Содан біз - анам жəне мен 
қорқып кеттік. Мұның арты не 
болады деген ойда болдық. 
   Ал Түсіпхан ағай əкемді 
машинасына отырғызып, 
ауданға алып кетті. Содан 
өзі айтқандай ауруханаға 
салып, дəрігерлерге 1 ай 
емдетіп, үйімізге өзі əкеп 
салды. Сол екі арада əкемнің 
бір отар қойын Шаяхмет 
молда деген кісі бақты. 
  Мұндай оқтиғалар жас 
балалардың есінде берік 
сақталып қалады ғой. Осы 
оқиға əлі күнге дейін менің 
есімде. Түсіпхан ағай – 
сондай жайдары кісі еді. 

Бірінші хатшымын деп мен-
менсімейтін. Баламен де, 
шағамен де сөйлесіп жүре 
беретін. Кейін талай бірінші 
хатшыларды көрдік. Бірақ 
солардың қай-қайсысы 
да Түсіпхан ағай сияқты 
халықпен қоян-қолтық ара-
ласты дегенді ести қойған 
жоқпын. Түсекең атам 
қазақтың «Ұлық болсаң 
кішік бол» деген қағидасын 
ұстанған кісі екен ғой. Ол 
кезде қайдан білейік. Осы 
күні біліп жатырмыз. Үлкен 
кісілердің қай-қайсысымен 
сөйлессең де, Түсекең ту-
ралы тек жақсы сөздер ай-
тады. Мен өзім көзіммен 
көрген, басымнан кешірген 
болған оқиғаны жазып 
отырмын. 

Қарқынбай ДАҒМАНҰЛЫ,
зейнеткер.

Аманкелді селосы.

ЖЕҢІСТІҢ 70 ЖЫЛДЫҒЫ ҚАРСАҢЫНДА
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№ 48  (7638)
5 желтоқсан 2014 жылБЮДЖЕТ  -  ЕЛ   ИГІЛІГІ

   Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюд-
жет кодексінің 106-бабына, 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабына 
сəйкес, Аманкелді аудандық мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мəслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы №192 «Аманкелді 
ауданының 2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджеті тура-
лы» шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №4390 тіркелген, 2014 жылғы 24 қаңтарда «Аманкелді 
арайы» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:        
1. «Аманкелді ауданының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті 
тиісінше 1, 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес, оның ішінде 2014 жылға 
мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1832368,5 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 184192,0 мың теңге; 
салықтық емес түсімдер бойынша – 4795,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 4058,0 мың 
теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 1639323,5 мың теңге; 
2) шығындар – 1838315,6 мың теңге; 
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 3348,1 мың теңге, оның iшiнде: 
бюджеттiк кредиттер –  8947,4  мың теңге; 
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 5599,3 мың теңге; 
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге,   
оның ішінде: қаржы активтерiн сатып алу – 0,0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 9295,2 мың теңге; 
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 
9295,2 мың теңге.»; 
көрсетілген шешімнің 2-тармағының тоғызыншы, оныншы, он 
бірінші, он екінші азат жолдары жаңа редакцияда жазылсын:
«Жұмыспен қамту 2020 жол картасының шеңберінде іс-шараларды 
іске асыруға – 20960,1 мың теңге сомасында, оның ішінде: 
халықты жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз етуге – 
13607,1 мың теңге сомасында;
жалақыны ішінара субсидиялауға - 2942,0 мың теңге сомасында;
кадрларды қайта дайындау қайта дайындауға жəне біліктілігін 
арттыруға – 2227,0 мың теңге сомасында.»;
көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«2014 жылға арналған аудандық бюджетте мамандарды əлеуметтік 
қолдау шараларын іске асыруға – 8947,4 мың теңге сомасын-
да республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттер түсімі 
қарастырылғаны ескерілсін.»;
көрсетілген шешімнің 1 жəне 5-қосымшалары осы шешімнің                                    
1, 2-қосымшаларына сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Нормативтік құқықтық акті 2014 жылғы 24 қарашада  
Нормативтік құқықтық кесімдерді  мемлекеттік тіркеудің 

тізіліміне №5170 болып енгізілді

         Кезектен тыс сессия төрайымы  Қ.Мақсұтбаева 
         Аудандық мəслихат хатшысы  Ə.Саматов 
       
  КЕЛІСІЛДІ:
«Амангелді ауданы əкімдігінің экономика жəне бюджеттік жо-
спарлау бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы 
_____________________ М. Сакетов    «17» қараша 2014 жылғы

Мəслихаттың 2013 жылғы 28  желтоқсандағы 
№192  «Аманкелді ауданының 2014-2016 
жылдарға арналған аудандық бюджеті 

туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Аудандық мəслихаттың №267 ШЕШІМІ
17 қараша 2014 жыл. Аманкелді ауылы.

Мəслихаттың 2014 жылғы 17 қарашадағы №267 шешіміне 1-қосымша
Мəслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы №192 шешіміне 1-қосымша

Аманкелді ауданының 2014 жылға арналған аудандық бюджеті
Санаты
 Сыныбы
  Iшкi сыныбы
   Ерекшелігі

    Атауы Сомасы, 
мың теңге

1 2 3 4 5 6
I    І.Кірістер 1832368,5
1 00 0 00 Салықтық түciмдер 184192,0
1 01 0 00 Табыс салығы 88860,0
1 01 2 00 Жеке табыс салығы 88860,0
1 03 0 00 Əлеуметтiк салық 74354,0
1 03 1 00 Əлеуметтiк салық 74354,0
1 04 0 00 Меншiкке салынатын салықтар 16570,0
1 04 1 00 Мүлiкке салынатын салықтар 4231,0
1 04 3 00 Жер салығы 1113,0
1 04 4 00 Көлiк құралдарына салынатын 

салық 8308,0
1 04 5 00 Бірыңғай жер салығы 2918,0

1 05 0 00
Тауарларға, жұмыстарға жəне 
қызметтерге салынатын iшкi 
салықтар

2849,0

1 05 2 00 Акциздер 836,0

1 05 3 00
Табиғи жəне басқа да ресурстарды 
пайдаланғаны үшін түсетiн 
түсiмдер

593,0

1 05 4 00 Кəсiпкерлiк жəне кəсiби қызметтi 
жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 1420,0

1 08 0 0

Заңдық мəнді іс-əрекеттерді 
жасағаны жəне (немесе)  оған 
уəкілеттігі бар мемлекеттік 
органдар немесе лауазымды 
адамдар құжаттар бергені үшін 
алынатын міндетті төлемдер

1559,0

2 00 0 00 Салықтық емес түciмдер 4795,0
2 01 0 00 Мемлекеттік меншіктен түсетін 

кірістер 2576,6

2 01 1 00 Мемлекеттік кəсіпорындардың таза 
кірісі бөлігінің түсімдері 416,0

2 01 5 00 Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi 
жалға беруден түсетiн кiрiстер 2152,0

2 01 7 00 Мемлекеттiк бюджеттен берiлген 
кредиттер бойынша сыйақылар 8,6

2 02 1 00

Мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын  мемлекеттік 
мекемелердің тауарларды 
(жұмыстарды, қызметтерді) 
өткізуінен түсетін түсімдер

10,0

2 06 0 00 Өзге де салықтық емес түсiмдер 2208,4
2 06 1 00 Өзге де салықтық емес түсiмдер 2208,4
3 00 0 00 Негізгі капиталды сатудан түсетін 

түсімдер 4058,0

3 01 1 00 Мемлекеттік мекемелерге 
бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 3881,0

3 03 1 00 Жерді сату 177,0
4 00 0 00 Трансферттердің түсімдері 1639323,5

4 02 0 00
Мемлекеттiк басқарудың жоғары 
тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер

1639323,5

4 02 2 00 Облыстық бюджеттен түсетiн 
трансферттер 1639323,5

Функционалдық топ

  Кіші функция

  Бюджеттiк бағдарламалардың əкiмшiсi

   Бағдарлама

     Атауы Сомасы, 
мың теңге

     ІІ.Шығындар 1838315,6
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 226077,2

 1   
Мемлекеттiк басқарудың жалпы 
функцияларын орындайтын өкiлдi, 
атқарушы жəне басқа органдар

203224,4

  112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мəслихатының аппараты 17357,1

   001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мəслихатының қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

13934,1

   003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 3423,0

  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
əкімінің аппараты 91046,7

   001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
əкімінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

89921,7

   003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 1125,0

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

94820,6

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

92150,6

   022 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 2670,0

 2   Қаржылық қызмет 13719,5

  452  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) қаржы бөлімі 13719,5

   001

Ауданның (областық манызы бар 
қаланың) бюджетін орындау жəне 
ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) коммуналдық меншігін басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

13369,5

   010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті 
басқару,  жекешелендіруден кейінгі 
қызмет жəне осыған байланысты 
дауларды  реттеу 

250,0

   018 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 100,0

 5   Жоспарлау жəне статистикалық қызмет 9133,3

  453  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика жəне бюджеттік 
жоспарлау бөлімі

9133,3

   001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік 
жоспарлау жүйесін қалыптастыру жəне 
дамыту жəне ауданды (облыстық маңызы 
бар қаланы) басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

9133,3

02    Қорғаныс 4704,5
 1   Əскери мұқтаждар 4704,5

  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
əкімінің аппараты 4704,5

   005 Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару 
шеңберіндегі іс-шаралар 4704,5

04    Бiлiм беру 1014878,2
 1   Мектепке дейiнгі тəрбие жəне оқыту 90486,4

  464  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі 90486,4

   009 Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 55393,3

   040
Мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға

35093,1

 2   Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта 
білім беру 876480,7

  464  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі 876480,7

   003 Жалпы білім беру 858095,2
   006 Балаларға  қосымша білім беру  18385,5

 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де 
қызметтер 47911,1

  464  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі 47911,1

   001
Жергілікті деңгейде білім беру 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

10492,9

   005

Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) мемлекеттік білім беру 
мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-
əдiстемелiк кешендерді сатып алу жəне 
жеткізу

10290,0

   015

Жетім баланы (жетім балаларды) жəне 
ата-аналарының қамқорынсыз қалған 
баланы (балаларды) күтіп-ұстауға 
қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай 
сайынға ақшалай қаражат төлемі

3341,9

   067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің жəне ұйымдарының 
күрделі шығыстары

23786,3

06    Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк 
қамсыздандыру 117215,2

 2   Əлеуметтiк көмек 97762,7

  451  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жұмыспен қамту жəне 
əлеуметтік бағдарламалар бөлімі

97762,7

   002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 17141,5
   005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек 10238,2
   006 Тұрғын үйге көмек көрсету 114,4

   007
Жергілікті өкілетті органдардың 
шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың 
жекелеген топтарына əлеуметтік көмек

11552,3

   010 Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек 
балаларды материалдық қамтамасыз ету 356,0

   014 Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк 
көмек көрсету 2733,8

   016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік 
жəрдемақылар 54830,3

   017

Мүгедектерді оңалту жеке 
бағдарламасына сəйкес, мұқтаж 
мүгедектерді міндетті гигиеналық 
құралдармен жəне ымдау тілі 
мамандарының қызмет көрсетуін, жеке 
көмекшілермен қамтамасыз ету 

796,2

 9   
Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк 
қамтамасыз ету салаларындағы өзге де 
қызметтер

19452,5

  451  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жұмыспен қамту жəне 
əлеуметтік бағдарламалар бөлімі

18709,5

   001

Жергілікті деңгейде халық үшін 
əлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен 
қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

17866,5

   011
Жəрдемақыларды жəне басқа да 
əлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен 
жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

843,0

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

743,0

   050
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

743,0

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 197395,8

 1   Тұрғын үй шаруашылығы 878,6

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

878,6

   003 Мемлекеттік тұрғын үй қорының 
сақталуын ұйымдастыру 878,6

 2   Коммуналдық шаруашылық 176286,0

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

8000,0

   029 Сумен жабдықтау жəне су бұру 
жүйелерін дамыту 8000,0

  472  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрылыс, сəулет жəне қала 
құрылысы бөлімі

168286,0

   058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне 
су бұру жүйелерін дамыту 168286,0

 3   Елді-мекендерді абаттандыру 20231,2

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

20231,2

   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 4472,5

   009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 1000,1

   011 Елді мекендерді абаттандыру мен 
көгалдандыру 14758,6

08    Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық 
кеңістiк 99461,6

 1   Мəдениет саласындағы қызмет 38093,6

  455  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту 
бөлімі

38093,6

   003 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау 38093,6
 2   Спорт 9106,2

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

9106,2

   001
Жергілікті деңгейде  дене шынықтыру 
жəне спорт саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4974,2

   005 Ұлттық жəне бұқаралық спорт түрлерін 
дамыту 1596,5

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

318,0

   007

Əртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан 
(облыстық маңызы бар қала)  құрама 
командаларының мүшелерiн дайындау 
жəне олардың облыстық спорт 
жарыстарына қатысуы

2217,5

 3   Ақпараттық кеңiстiк 40137,5

  455  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту 
бөлімі

38067,0

   006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың 
жұмыс iстеуi 37557,0

   007 Мемлекеттік тілді жəне Қазақстан 
халықтарының  басқа да тілдерін дамыту 510,0

  456  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат бөлімі 2070,5

   002
Газеттер мен журналдар арқылы 
мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу 
жөніндегі қызметтер

2070,5

 9   
Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық 
кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге 
де қызметтер

12124,3

  455  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту 
бөлімі

6050,0

   001
Жергілікті деңгейде тілдерді жəне 
мəдениетті дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

6050,0

  456  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат бөлімі 6074,3

   001

Жергілікті деңгейде ақпарат, 
мемлекеттілікті нығайту жəне 
азаматтардың əлеуметтік сенімділігін 
қалыптастыру саласында мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5774,3

   003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды 
іске асыру 300,0

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

81581,2

 1   Ауыл шаруашылығы 27704,7

  453  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика жəне бюджеттік 
жоспарлау бөлімі

8477,0

   099 Мамандардың əлеуметтік көмек көрсетуі 
жөніндегі шараларды іске асыру 8477,0

  473  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ветеринария бөлімі 19227,7

   001
Жергілікті деңгейде ветеринария 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

5013,9

   006 Ауру жануарларды санитарлық союды 
ұйымдастыру 12077,4

   007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды 
жəне жоюды ұйымдастыру 1320,2

   010
Ауыл шаруашылығы жануарларын 
сəйкестендіру жөніндегі іс-шараларды 
өткізу

816,2

 6   Жер  қатынастары 7470,5

  463  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жер қатынастары бөлімі 7470,5

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

7470,5

 9   
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
қоршаған ортаны қорғау жəне жер 
қатынастары саласындағы басқа да 
қызметтер

46406,0

  473  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ветеринария бөлімі 46406,0

   011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 46406,0

11    Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі 8170,9

 2   Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
қызметі 8170,9

  472  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрылыс, сəулет жəне қала 
құрылысы бөлімі

8170,9

   001
Жергілікті деңгейде құрылыс, сəулет 
жəне қала құрылысы саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

8111,9

   015 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары  59,0

12    Көлiк жəне коммуникация 46559,5
 1   Автомобиль көлiгi 46559,5

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

46559,5

   023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету 46559,5

13    Басқалар 42159,9
 9   Басқалар 42159,9

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

17340,0

   040
«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жəрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

17340,0

  452  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) қаржы бөлімі 1083,9

   012
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жергілікті атқарушы органының 
резерві 

1083,9

  454  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл 
шаруашылығы бөлімі

14587,8

   001
Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті 
жəне ауыл шаруашылығын дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

14587,8

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

9148,2

(Басы. Жалғасы 5-бетте) 
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2014 жылға арналған Аманкелді ауданының кенттер, ауылдар, 

ауылдық  округтердің бюджеттік бағдарламалар тізбесі.
 

Фукционалдық топ

 Кіші функция

  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі

   Бағдарлама

    Атауы Сомасы, 
мың теңге

01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк 
қызметтер 92720,6

 1   

Мемлекеттiк басқарудың жалпы 
функцияларын орындайтын өкiлдi, 
атқарушы жəне басқа органдар

92720,6

  123  Амангелді ауданының Амантоғай 
ауылдық округі əкімінің аппараты 8236,8

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

8236,8

  123  Амангелді ауданының Амангелді 
ауылдық округі əкімінің аппараты 17219,5

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

16649,5

   022 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 570,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай ауылы 
əкімінің аппараты 7431,8

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

7431,8

   022 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 2100,0

  123  Амангелді ауданының Тасты ауылы 
əкімінің аппараты 7398,1

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

7398,1

  123  Амангелді ауданының Қабырға 
ауылдық округі əкімінің аппараты 6338,0

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

6338,0

  123  Амангелді ауданының Үштоғай 
ауылдық  округі əкімінің аппараты 7918,7

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

7918,7

  123  Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің аппараты 6969,6

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

6969,6

  123  Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің аппараты 7312,4

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

7312,4

  123  Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің аппараты 8189,3

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

8189,3

  123  Амангелді ауданының Қарынсалды 
ауылдық округі əкімінің аппараты 6787,4

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

6787,4

  123  Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің аппараты 8919,0

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

8919,0

07    Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық 20231,2

   013 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 2100,0

14    Борышқа қызмет көрсету 8,6
 1   Борышқа қызмет көрсету 8,6

  452  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) қаржы бөлiмi 8,6

   013
Жергiлiктi атқарушы органдардың 
облыстық бюджеттен қарыздар бойынша 
сыйақылар мен өзге де төлемдердi төлеу 
бойынша борышына қызмет көрсету

8,6

15    Трансферттер 103,0
 1   Трансферттер 103,0

  452  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) қаржы бөлімі 103,0

   006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық 
пайдаланылмаған) трансферттерді 
қайтару

103,0

    ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 3348,1

10    

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

8947,4

 1   Ауыл шаруашылығы 8947,4

  453  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика жəне бюджеттік 
жоспарлау бөлімі

8947,4

   006
Мамандарды əлеуметтік қолдау 
шараларын іске асыру үшін бюджеттік 
кредиттер

8947,4

Санаты 

 Сыныбы

  Ішкі сыныбы

   Ерекшелігі

     Атауы Сомасы, 
мың теңге

5    Бюджеттік кредиттерді өтеу 5599,3
 01   Бюджеттік кредиттерді өтеу 5599,3

  1  Мемлекеттік бюджеттен берілген 
бюджеттік кредиттерді өтеу 5599,3

   13 Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен 
берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 5599,3

    IV.Қаржы  активтерімен  операциялар  
бойынша  сальдо 0,0

    V.Бюджет тапшылығы (профициті) -9295,2

    VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру 
(профицитін пайдалану) 9295,2

 3   Елді-мекендерді абаттандыру 20231,2

  123  Амангелді ауданының Амангелді 
ауылдық округі  əкімінің аппараты 19358,7

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 3600,0

   009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 1000,1

   011 Елді мекендерді абаттандыру мен 
көгалдандыру 14758,6

  123  Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің аппараты 140,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 140,0

  123  Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің аппараты 120,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 120,0

  123  Амангелді ауданының Амантоғай 
ауылдық округі əкімінің аппараты 151,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 151,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру мен 
көгалдандыру 0,0

  123  Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің аппараты 170,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 170,0

  123  Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің аппараты 120,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 120,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай ауылы 
əкімінің аппараты 83,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 83,0

  123  Амангелді ауданының Үштоғай 
ауылдық  округі əкімінің аппараты 78,5

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 78,5

  123  Амангелді ауданының Тасты ауылы 
əкімінің аппараты 10,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 10,0

13    Басқалар 17340,0
 9   Басқалар 17340,0

  123  Амангелді ауданының Амангелді 
ауылдық округі  əкімінің аппараты 2840,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға 
жəрдемдесу бойынша шараларды 
іске асыру

2840,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай ауылы 
əкімінің аппараты 600,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға 
жəрдемдесу бойынша шараларды 
іске асыру

600,0

  123  Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің аппараты 4117,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға 
жəрдемдесу бойынша шараларды 
іске асыру

4117,0

  123  Амангелді ауданының Амантоғай 
ауылдық округі əкімінің аппараты 3500,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға 
жəрдемдесу бойынша шараларды 
іске асыру

3500,0

  123  Амангелді ауданының Үштоғай 
селолық округі əкімінің аппараты 900,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға 
жəрдемдесу бойынша шараларды 
іске асыру

900,0

  123  Амангелді ауданының Тасты ауылы 
əкімінің аппараты 600,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға 
жəрдемдесу бойынша шараларды 
іске асыру

600,0

  123  Амангелді ауданының Қабырға 
ауылдық округі əкімінің аппараты 400,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға 
жəрдемдесу бойынша шараларды 
іске асыру

400,0

  123  Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің аппараты 4383,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға 
жəрдемдесу бойынша шараларды 
іске асыру

4383,0

   001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль 
жолдары саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7048,2

В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Ка-
захстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казах-
стан от    23 января 2001 года «О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республике Казахстан», Амангельдинский 
районный маслихат РЕШИЛ: 
 1. Внести в решение маслихата от 28 декабря 2013 года 
№192 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2014-2016 
годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов №4390, опубликовано 24 января 2013 
года в газете «Аманкелді арайы») следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. «Утвердить бюджет Амангельдинского района на 2014-2016 годы 
согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 
год в следующих объемах:

РЕШЕНИЕ №267 районного маслихата
17 ноября 2014 года  с. Амангельды

О внесении  изменений  в решение маслихата 
от 28 декабря 2013 года №192 

 «О районном бюджете Амангельдинского 
района на 2014 - 2016 годы»

1) доходы – 1832368,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 184192,0 тысяч тенге; 
неналоговым поступлениям – 4795,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4058,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1639323,5 тысячи тенге; 
2) затраты – 1838315,6 тысяч тенге; 
3) чистое бюджетное кредитование – 3348,1 тысяч тенге, в том числе: 
бюджетные кредиты – 8947,4 тысяч тенге; 
погашение бюджетных кредитов – 5599,3 тысяч тенге; 
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге,
в том числе: приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9295,2 тысяч тенге; 
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 
9295,2 тысяч тенге.»; 
абзац девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый пункта 2 ука-
занного решения изложить в новой редакции:
«на реализацию мероприятий в рамках  Дорожной карты  занятости 
2020  в сумме – 20960,1 тысяч тенге, из них:
на обеспечение деятельности центров занятости населения в сумме – 
13607,1 тысяч  тенге;
на частичное субсидирование заработной платы в сумме – 2942 тысяч 
тенге;
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации кадров в сумме – 2227,0 тысяч тенге.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«Учесть, что в районном бюджете на 2014  год предусмотрено бюд-
жетные кредиты из республиканского бюджета для реализации мер 
социальной поддержки специалистов в сумме – 8947,4 тысяча тенге.»;
приложение 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов за №2170, 24 ноября 2014 года

     Председатель внеочередной сессии       Максутбаева К.  
     Секретарь районного маслихата       Саматов А. 

     СОГЛАСОВАНО:
    Руководитель коммунального государственного учреждения «Отдел 
экономики и бюджетного планирования акимата Амангельдинского 
района» _________________ М.Сакетов  «17» ноября 2014 года

Приложение 1 к решению маслихата от 17 ноября  2014 года №267
Приложение 1 к решению маслихата от 28 декабря 2013 года №192

 
Районный бюджет

Амангельдинского района на 2014 год
Категория

 Класс

  Под класс

   Специфика

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

1 2 3 4 5 6
I    І.Доходы 1832368,5

1 00 0 00 Налоговые поступления 184192,0

1 01 0 00 Подоходный налог 88860,0

1 01 2 00 Индивидуальный подоходный 
налог 88860,0

1 03 0 00 Социальный налог 74354,0
1 03 1 00 Социальный налог 74354,0
1 04 0 00 Hалоги на собственность 16570,0
1 04 1 00 Hалоги на имущество 4231,0
1 04 3 00 Земельный налог 1113,0
1 04 4 00 Hалог на транспортные средства 8308,0
1 04 5 00 Единый земельный налог 2918,0
1 05 0 00 Внутренние налоги на товары, 

работы и услуги 2849,0
1 05 2 00 Акцизы 836,0

1 05 3 00 Поступления за использование 
природных и других ресурсов 593,0

1 05 4 00
Сборы за ведение 
предпринимательской и 
профессиональной деятельности

1420,0

1 08 0 0

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

1559,0

2 00 0 00 Неналоговые поступления 4795,0

2 01 0 00 Доходы от государственной 
собственности 2576,6

2 01 1 00 Поступления части чистого дохода 
государственных предприятий 416,0

2 01 5 00
Доходы от аренды  имущества, 
находящегося в государственной 
собственности

2152,0

2 01 7 00
Вознаграждения по кредитам, 
выданным из государственного 
бюджета

8,6

2 02 1 00

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

10,0

2 06 0 00 Прочие неналоговые поступления 2208,4
2 06 1 00 Прочие неналоговые поступления 2208,4
3 00 0 00 Поступления от продажи 

основного капитала 4058,0

3 01 1 00
Продажа государственного 
имущества, закрепленного за
государственными учреждениями

3881,0

3 03 1 00 Продажа земли 177,0
4 00 0 00 Поступления трансфертов 1639323,5

4 02 0 00
Трансферты из вышестоящих 
органов государственного 
управления

1639323,5

4 02 2 00 Трансферты из областного 
бюджета 1639323,5

     
Функциональная группа

 Функциональная подгруппа

  Администратор бюджетных программ

   Программа

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

     ІІ.Затраты 1838315,6

01    Государственные услуги общего 
характера 226077,2

 1   
Представительные, 
исполнительные и другие органы, 
выполняющие общие функции  
государственного управления

203224,4

  112  Аппарат маслихата района (города 
областного значения) 17357,1

(Жалғасы 6-бетте.)
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   001
Услуги по обеспечению 
деятельности маслихата района 
(города областного значения)

13934,1

   003 Капитальные расходы 
государственного органа 3423,0

  122  Аппарат акима района (города 
областного значения) 91046,7

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

89921,7

   003 Капитальные расходы 
государственного органа 1125,0

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

94820,6

   001

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

92150,6

   022 Капитальные расходы 
государственного органа 2670,0

 2   Финансовая  деятельность 13719,5

  452  Отдел финансов района (города 
областного значения) 13719,5

   001

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

13369,5

   010

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

250,0

   018 Капитальные расходы 
государственного органа 100,0

 5   Планирование и статистическая 
деятельность 9133,3

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

9133,3

   001

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

9133,3

02    Оборона 4704,5
 1   Военные нужды 4704,5

  122  Аппарат акима района (города 
областного значения) 4704,5

   005
Мероприятия в рамках 
исполнения всеобщей воинской 
обязанности

4704,5

04    Образование 1014878,2

 1   Дошкольное воспитание и 
обучение 90486,4

  464  Отдел образования района (города 
областного значения) 90486,4

   009
Обеспечение деятельности 
организаций дошкольного 
воспитания и обучения

55393,3

   040
Реализация государственного 
образовательного заказа в 
дошкольных организациях 
образования

35093,1

 2   Начальное, основное среднее и 
общее среднее образование 876480,7

  464  Отдел образования района (города 
областного значения) 876480,7

   003 Общеобразовательное обучение 858095,2

   006 Дополнительное образование 
для детей 18385,5

 9   Прочие услуги в области 
образования 47911,1

  464  Отдел образования района (города 
областного значения) 47911,1

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

10492,9

   005

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

10290,0

   015

Ежемесячная выплата денежных 
средств опекунам (попечителям) 
на содержание ребенка-сироты 
(детей-сирот), и ребенка (детей), 
оставшегося без попечения 
родителей

3341,9

   067
Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

23786,3

06    Социальная помощь и социальное 
обеспечение 117215,2

 2   Социальная помощь 97762,7

  451  
Отдел занятости и социальных 
программ района (города 
областного значения)

97762,7

   002 Программа занятости 17141,5
   005 Государственная адресная 

социальная помощь 10238,2
   006 Оказание жилищной помощи 114,4

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

11552,3

   010
Материальное обеспечение детей-
инвалидов, воспитывающихся и 
обучающихся на дому

356,0

   014 Оказание социальной помощи 
нуждающимся гражданам на дому 2733,8

   016 Государственные пособия на 
детей до 18 лет 54830,3

   017

Обеспечение нуждающихся 
инвалидов обязательными 
гигиеническими средствами 
и предоставление услуг 
специалистами жестового языка, 
индивидуальными помощниками 
в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации 
инвалида

796,2

 9   
Прочие услуги в области 
социальной помощи и 
социального обеспечения

19452,5

  451  
Отдел занятости и социальных 
программ района (города 
областного значения)

18709,5

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
обеспечения занятости и 
реализации социальных программ 
для населения

17866,5

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

843,0

  458  

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

743,0

   050
Реализация Плана мероприятий 
по обеспечению прав и 
улучшению качества жизни 
инвалидов

743,0

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 197395,8

 1   Жилищное хозяйство 878,6

  458  

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

878,6

   003
Организация сохранения 
государственного жилищного 
фонда

878,6

 2   Коммунальное хозяйство 176286,0

  458  

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

8000,0

   029 Развитие системы водоснабжения 
и водоотведения 8000,0

  472  
Отдел строительства, 
архитектуры и 
градостроительства района 
(города областного значения)

168286,0

   058
Развитие системы водоснабжения 
и водоотведения в сельских 
населенных пунктах

168286,0

 3   Благоустройство населенных 
пунктов 20231,2

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

20231,2

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 4472,5

   009 Обеспечение санитарии 
населенных пунктов 1000,1

   011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов 14758,6

08    Культура, спорт, туризм и 
информационное пространство 99461,6

 1   Деятельность в области культуры 38093,6

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

38093,6

   003 Поддержка культурно-досуговой 
работы 38093,6

 2   Спорт 9106,2

  465  
Отдел физической культуры и 
спорта района (города областного 
значения)

9106,2

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

4974,2

   005 Развитие массового спорта и 
национальных видов спорта 1596,5

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

318,0

   007

Подготовка и участие членов  
сборных команд района 
(города областного значения) 
по различным видам спорта 
на областных спортивных 
соревнованиях

2217,5

 3   Информационное пространство 40137,5

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

38067,0

   006 Функционирование районных 
(городских) библиотек 37557,0

   007
Развитие государственного 
языка и других языков народа 
Казахстана

510,0

  456  
Отдел внутренней политики 
района (города областного 
значения)

2070,5

   002
Услуги по проведению 
государственной 
информационной политики через 
газеты и журналы 

2070,5

 9   
Прочие услуги по организации 
культуры, спорта, туризма  и 
информационного пространства

12124,3

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

6050,0

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

6050,0

  456  
Отдел внутренней политики 
района (города областного 
значения)

6074,3

   001

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

5774,3

   003 Реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики 300,0

10    

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

81581,2

 1   Сельское хозяйство 27704,7

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

8477,0

   099
Реализация мер по оказанию 
социальной поддержки 
специалистов

8477,0

  473  Отдел ветеринарии района 
(города областного значения) 19227,7

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

5013,9

   006 Организация санитарного убоя 
больных животных 12077,4

   007
Организация отлова и 
уничтожения бродячих собак и 
кошек

1320,2

   010
Проведение мероприятий 
по идентификации 
сельскохозяйственных животных

816,2

 6   Земельные отношения 7470,5

  463  
Отдел земельных отношений 
района (города областного 
значения)

7470,5

   001

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

7470,5

 9   

Прочие услуги в области 
сельского, водного, лесного, 
рыбного  хозяйства, охраны 
окружающей среды и земельных 
отношений

46406,0

  473  Отдел ветеринарии района 
(города областного значения) 46406,0

   011
Проведение 
противоэпизоотических 
мероприятий

46406,0

11    
Промышленность, архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

8170,9

 2   
Архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

8170,9

  472  
Отдел строительства, 
архитектуры и 
градостроительства района 
(города областного значения)

8170,9

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области строительства, 
архитектуры и 
градостроительства на местном 
уровне

8111,9

   015 Капитальные расходы 
государственного органа 59,0

12    Транспорт и коммуникации 46559,5
 1   Автомобильный транспорт 46559,5

  458  

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

46559,5

   023 Обеспечение функционирования 
автомобильных дорог 46559,5

13    Прочие 42159,9
 9   Прочие 42159,9

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

17340,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

17340,0

  452  Отдел финансов района (города 
областного значения) 1083,9

   012
Резерв местного исполнительного 
органа района (города областного 
значения) 

1083,9

  454  
Отдел предпринимательства 
и сельского хозяйства района 
(города областного значения)

14587,8

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
развития предпринимательства и 
сельского хозяйства

14587,8

  458  

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

9148,2

   001

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

7048,2

   013 Капитальные расходы 
государственного органа 2100,0

14    Обслуживание долга 8,6
 1   Обслуживание долга 8,6
  452  Отдел финансов района (города 

областного значения) 8,6

   013

Обслуживание долга местных 
исполнительных органов по 
выплате вознаграждений и 
иных платежей по займам из 
областного бюджета

8,6

15    Трансферты 103,0
 1   Трансферты 103,0

  452  Отдел финансов района (города 
областного значения) 103,0

   006
Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых 
трансфертов

103,0

    ІІІ. Чистое бюджетное 
кредитование 3348,1

10    

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

8947,4

 1   Сельское хозяйство 8947,4

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

8947,4

   006
Бюджетные кредиты для 
реализации мер социальной 
поддержки специалистов

8947,4

Категория

 Класс

  Подкласс

   Специфика

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

5    Погашение бюджетных кредитов 5599,3
 01   Погашение бюджетных кредитов 5599,3

БЮДЖЕТ - ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ
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  1  
Погашение бюджетных кредитов, 
выданных из государственного 
бюджета

5599,3

   13
Погашение бюджетных кредитов, 
выданных из местного бюджета 
физическим лицам

5599,3

    IV. Сальдо по операциям с 
финансовыми активами 0,0

    V. Дефицит (профицит) бюджета -9295,2

    
VI. Финансирование дефицита 
(использование профицита) 
бюджета

9295,2

БЮДЖЕТ - ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ

Приложение 2 к решению маслихата от 17 ноября 2014 года №267
Приложение 5 к решению маслихата от 28 декабря 2013 года №192

  
Перечень бюджетных программ поселков, сел, сельских

округов Амангельдинского района на 2014 год
  

Функциональная группа

 Функциональная подгруппа

  Администратор бюджетных программ

   Подпрограмма

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

01    Государственные услуги общего 
характера 92720,6

 1   

Представительные, 
исполнительные и другие органы, 
выполняющие общие функции  
государственного управления

92720,6

  123  
Аппарат акима Амантогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района 

8236,8

   001

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

8236,8

  123  
Аппарат акима Амангельдинского 
сельского округа 
Амангельдинского района

17219,5

   001

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

16649,5

   022 Капитальные расходы 
государственного органа 570,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 7431,8

   001

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

7431,8

   022 Капитальные расходы 
государственного органа 2100,0

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 7398,1

   001

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

7398,1

  123  
Аппарат акима Кабыргинского 
сельского округа 
Амангельдинского района

6338,0

   001

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

6338,0

  123  
Аппарат акима Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

7918,7

   001

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

7918,7

  123  
Аппарат акима Кумкешуского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

6969,6

   001

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

6969,6

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

7312,4

   001

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

7312,4

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8189,3

   001

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

8189,3

  123  
Аппарат акима Карынсалдинского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

6787,4

   001

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

6787,4

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8919,0

   001

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

8919,0

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 20231,2

 3   Благоустройство населенных 
пунктов 20231,2

  123  
Аппарат акима Амангельдинского 
сельского округа 
Амангельдинского района

19358,7

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 3600,0

   009 Обеспечение санитарии 
населенных пунктов 1000,1

   011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов 14758,6

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

140,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 140,0

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

120,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 120,0

  123  
Аппарат акима Амантогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района 

151,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 151,0

   011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов 0,0

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

170,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 170,0

  123  
Аппарат акима Кумкешуского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

120,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 120,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 83,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 83,0

  123  
Аппарат акима Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

78,5

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 78,5

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 10,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 10,0

13    Прочие 17340,0

 9   Прочие 17340,0

  123  
Аппарат акима Амангельдинского 
сельского округа 
Амангельдинского района

2840,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

2840,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 600,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

600,0

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

4117,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

4117,0

  123  
Аппарат акима Амантогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района 

3500,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

3500,0

  123  
Аппарат акима Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

900,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

900,0

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 600,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

600,0

  123  
Аппарат акима Кабыргинского 
сельского округа 
Амангельдинского района

400,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

400,0

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

4383,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

4383,0

(Соңы. Басы 4-бетте.)

    Балаларды  жетім, аналарды жесір қалдырып, 
елді аңыратып күйзелткен соғыстың да 
аяқталғанына 70 жыл өтсе де, оның зардап-
тары əлі ел иығынан түскен жоқ еді. Талай 
қыршын жас боздақтар еліне, жеріне, өз 
үйіріне қосылмай, оралмай кетті. Олар жай 
кеткен жоқ. Артына өшпейтін күйік қалдырып 
кетті. Талай үйдің түтіні өшті. Талай шаңырақ 
қирап, қатарға қосылмады. Өмірдің дөңгелек  
сияқты үздіксіз айналып тұрған уақыт тегершігі 
жарақатты жазады, ой-шұқырды тегістейді. 
Кəрі құртаңдарды өмірден кетіріп, жастарды 
өсіріп, соның орнына қояды. Бұл үздіксіз келе 
жатқан өмірдің өз заңы еді.
     Руы Сары Қошқардың əкесі Даудың үшінші 
баласы Асан екен. Асанның інісі Найманбай-
дан: Шындəулет, Жандəулет, Тұрғынқожа ту-
ады. Шындəулеттен - Иманқұл, Жандəулеттен 
- Өмірбек, Тұрғынқожадан - Шайқыстан туған. 

ӨМІРБЕКТІҢ  МАЙДАННАН ЖАЗҒАН ЖЫРЫ
Бұлардың бəрі Қабырға бойындағы бұрынғы 
Н.К.Крупская совхозының адамдары. Сонда 
өніп-өсіп, сонда жерленгендер.
   Осылардың бəрімен көзіміз көріп, бірге 
жүрдік. Иманқұл үлкен кісі болды. Өз 
заманының колхоз, совхоз жұмысын адал 
істеді. «Жоқтығымнан - тоқтығым жаман 
болды» деп жылайтын. Сол сөзге мəн бер-
мей, орынсыз жылауық шал деп, сол мезгілде 
мазақтап күлген едік. Артынан бақылап, 
бағалап отырсақ, жоқшылық көрген кедей ел əр 
тиынды ұқыптап, өз орнына жұмсайды. Тоқ ел 
бардың қадірін білмей, орынсыз шашады деген 
сөз екенін кейіннен түсіндік емес пе?
 Өмірбек шаруақорлығымен совхоздың 
маңдайалды шопаны болды. Ауырған жас ба-
лаларды қиятын емші де болды. Оған адамдар 
бүкіл облыс көлемінен емделуге көп келетін еді.
  Өмірбек домбыра тартып өлең айтатын 
тілді, ақындығы мол адам еді. Аудандық та, 
аудан аралық та ақындар айтысына белсе-
не қатынасқан адам. Елге өте сыйлы бол-
ды. Біздерге жиен еді. Мөкей деген денелі, 
семіздіктен ауыратын бір туысымыз болды. 
Сол кісіге «Мөкей балуан» деп, мəдениетті 
əзілмен ешкімнің ар намысына тимей өлең 
шығарған болатын. Сол өлеңнің  күштілігі 
сондай - бүкіл елді таң қалдырып, ел ішіне 
жайылып кеткен еді. Ол үлкен бе, кіші ме оған 
қарамайды. Əртістің, ғалымның, жазушының, 
ақынның бір ғана еңбегі оның атақ-даңқын жа-
риялап, бүкіл əлемге таратады екен. Мəселен 
Мəриям Жағор қызы деген жалғыз өлеңнің 
өзі орыс пен қазақтың арасын желімдеп, 
жалғап, жарасып тұр емес пе? Қазір қарап 
бағалап отырсақ, сол ескерусіз ел адамы Мөкей 
əлемге əйгілі Қажымұқанмен теңдес адам бо-
лып, осы өлеңде көрінетінді. Бұл ақынның 
шеберлігін көрсететін ерекшелігін көрсетеді. 
Осы Өмірбектің өлеңінде көрсетілген сол 
Мөкей əкеміз өзі өлерінде ағайын-туысқа, 
ел-жұртқа көп өсиет қалдырыпты. Сол өсиет 
қазіргі мемлекетіміз іске асырып жатқан үлкен 

ауқымды жұмыстар болып, ұштасып жатыр еді. 
Ақынның не деген шешен, шебер тапқырлығы 
дерсің? Мұндай шеберлік көрінген адамдардан 
табыла бермейді.
    Иə, жақсы адам - жақсы қасиетімен  ел есінен 
кетпейді. Сол Өмірбекті мезгілінде сыйламадық 
та, енді оның ісін де, өзінде қазір сағынамыз. 
Сол Өмірбек қиын-қыстау жылдары соғысқа 
қатынасып, елін жаудан қорғады. Ақ қар, көк 
мұзда соғыс қаруын арқалап, Мəскеуден со-
нау алыстағы Берлинге дейін жаяу барды. 
Қиындыққа жанын беріп, жауды жеңген соң, 
қайтып алған адамның бірі еді. Сонда көрген 
қиындығының шет жағасын  ауылдағы інісі 
Шайхыстанға өлеңмен жазып, елге жіберіпті.     
Енді соны оқып көрелік:

Шайхыстан, сенің жазған хатыңды алдым,        
Жақсы ма, күйі қандай кемпір-шалдың?           
Үнсіз тіл, сағынышты хабар келді,                           
Өзіңмен жүдескендей болып қалдым.                

Сұраймын хабар бар ма? Сəрсенжаннан,         
Шаршаймын ой бөлініп, сағынғаннан.                  
Таудағы таңда тартқан керуендей,                        
Айрылып бос қалдық па, керек жаннан?            

Сүйінбай, Сейдеғазы, Жаңаберген,                       
Бөлтірік сияқты едік, шыңнан өрген,                     
Көңілім қарсы келіп қалыспаған,                           
Көп еді-ау, құрбыларым жақсы көрген.               

Шарапхан, Сүйінбай, Түсен, Балахмет,         
Сөз жазып, ақ қағазға мүлгимін көп.                     
Хат жазып, почта арқылы сөйлесуге,                     
Білмеймін адресіңді, хабарың жоқ.                         

Атағы бар Аманкелді ауданы,                                  
Мал өсіріп, бие байлап сауғаны.                          
Осы күні қандай халде болды екен,                       
Елім бай еді, білмеуші еді сауданы.                       

Елім қалың Сартал менен Шақпағым,                    
Жаз айында қанат жайып қаптадым.                      
Сағынған соң, алыс жерден жазғаным,                 
Суы тəтті сендей жерді таппадым.                              

Елім көшіп, сайрандаған даланы,                                              
Көк шалғыны, исі жұпар далалы.                                                        
Мектеп ашып, жасқа білім беретін,                                      
Күз болғанда жинаушы еді баланы.                                                                          

Алыс жақта дəм ауған соң, жүрміз-ау,
Адамзатты билейтұғын тұрмыс-ау.      
Шыны сүтті 15 сомға ала алмай, 
Саудаласып, қол созысып тұрмыз-ау.

Баққандары үйрек пенен қаз екен,
Шет елдерде мал тұқымы аз екен.
Ер адам жоқ, əйелдері қадаңдап,
Бір киері жазғы көйлегі таза екен.

Көпшілігі үйрек, қоян баққаны,
Жұмыртқаны сатып, жинайды ақшаны.
Базарынан арзаншылық көрмедім,
Үй-ішіне қалай жетер тапқаны?

Ойлағанда бойға сіңбейді ішкен ас
Қадірі өтті артта қалған қарындас.
Тапқан табыс күн көруге жетпесе,
Қалай болар жас балалар жалаңаш.

Тұрмыстың ауыр шағы өтті бастан,
Айырылып үй-семья кəрі-жастан.
Жабырқап көңіл шіркін көтерілмей,
Ұшынып ауырғандай ішкен астан.

Бұл соғысқа тура келді біздің бақ,
Окоп қазып, жерге кірдік бұрқырап,
Сағат - ғұмыр жылдай болып көрінді.
Оқ жауғанда жан-жағыңнан бұрқырап.

Кенгсберг қаласы.  1943ж. ж

Өлеңді қағазға түсіріп, баспаға ұсынған 
Қабдысалық БЕЙСЕНБАЙҰЛЫ.
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  Аманкелді селосы «Бердіқаз» жеке кəсіпкерлігінің 
«Болашақ» дүкенінде белайн нөмірлерін тіркеу жүргізіліп 
жатыр. Жаңадан нөмір ауыстыру үшін жаңа нөмірлердің кең 
таңдауы бар. Аудан тұрғындарының жеке нөмірлерін тіркеу 
үшін өздерімен бірге жеке куəліктері болуы шарт. Нөмірлерді 
тіркеу қызметі тегін көрсетіледі.
    Байланыс тел: 2-16-41.

   Теңдесі жоқ ұлы құдырет 
Аллатағаланың сүйікті 
Елшісі əрі сүйікті Құлы 
жəне сүйікті Пайғамбары 
Мұхаммед бабамыз туралы 
талай кітаптар жазылған. 
Əлі де жазыла бермек. 
Жұрт оның болмыс-бітімін 
білуге көбірек ұмтылған. 
Солардың ең көлемдісі Ха-
нафи ғұламасы, хадисші 
Мулла Али Юл Қаридің 
«Жəмьул Уəсəил фи Шар-
хиш Шəмə,иль» атты 
түсіндірмесін атап өтуге 
болады. Сол сияқты, 

  Құқықтық оқыту - заман талабы тақырыбында 
ауданымыздың барша құқық пəні ұстаздарының басын 
қосқан семинар болып өтті. Семинар ауданымыздағы 
іргелі білім ордаларының бірі Ы.Алтынсарин атындағы 
орта мектепте өткізілді. Семинарға жетекшілік жасаған 
білім бөлімінің əдіскері  К.Абдуалиев. 
   Осы семинар төңірегінде көптеген ашық сабақтар 
болып өтті. «Отбасы жəне қоғам» тақырыбында 
Құмкешу жалпы білім беретін орта мектебінің ұстазы 
С.Қылышбаев өз ашық сабағын өткізген болатын. Сондай-
ақ Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің құқық пəнінің 
мұғалімі Б.Ақжановтың «Қазіргі Қазақстанда жəне адам-
зат қауымдастығындағы заң сипаты» тақырыбындағы  
авторлық бағдарлама оқулық шығарды. Семинарда  жаңа 
оқулық кеңінен талқыланды. 

Ж.МҰХАНБЕТҚАЛИЕВА, 
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің оқушысы.

  2014 жылы қарашаның 27 
күні сағат 17:00де  Қазыбек 
Əбенов атындағы мəдениет 
үйінде  «Аманкелді ауда-
ны əкімдігінің ішкі сая-
сат бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің 
тапсырысымен «Аманкелді 
аудандық Жастар Кеңесі» 
қоғамдық бірлестігінің 
ұйымдастыруымен ағымдағы 
жылы Аманкелді ауданында 

    Аудандық ішкі істер бөлімінің ұжымы жəне осы 
мекемедегі ардагерлер ұйымы ішкі істер органдарының 
ардагері, запастағы милиция  капитаны 

Қуанышбай САДУАҚАСОВТЫҢ 
ұзаққа созылған науқастан қайтыс болуына байланысты 
оның отбасына, туыс-туғандарына қайғыларына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Біле жүріңіз

ПАЙҒАМБАРЫМЫЗДЫҢ  БІТІМІ  
ҚАНДАЙ  БОЛҒАН?

П а й ғ а м б а р ы м ы з д ы ң 
күйеубаласы Ғазіреті Ғалы 
да ол туралы жазбалар 
қалдырған. 
 Оның пайымдауынша 
пайғамбардың түр-сипаты 
төмендегідей болған. 
1. Орта бойлы;  
2. Қолдарының саусақ-тары, 
аяқтары ірі, алақандары 
етті, (толық, тығыз, бірақ 
жұмсақ); 
3. Басы үлкендеу; 
4. Сүйегі ірі; 
5. Жүргенде қадамын нық 
басқан; 

6. Шаштары қатты бұй ра 
да, түзу де емес, толқындай 
төгілген; 
7. Жүзі жылы;
8. Бет сүйектері сорайған да, 
шығыңқы да емес; 
9. Дөңгелек жүзді (аса қатты 
дөңгелек те емес); 
10. Реңі аққа қызыл 
араласқан. Қызыл шырайлы; 
11. Көздері үлкен, жанары 
аппақ; 
12. Қасы қалың; 
13. Жауырыны қақпақтай;
14. Бір нəрсеге қарағанда не-
месе біреуге сөйлейтін кезде 

денесімен бұрылып қараған, 
тек басын ғана бұрып 
қоймаған; 
15. Екі жауырынының орта-
сында Пайғамбарлық Мөрі 
болған; 
16. Кең пейілді; 
17. Адамдардың ішіндегі ең 
сенімдісі; 
18. Адамдардың ішіндегі ең 
жұмсағы; 
19. Текті болған; 
20. Біреу оны бірінші рет 
көргенде жасқанған, бірақ 
жақын тани келе, жақсы 
көріп кеткен; 
21.Оны сипаттағысы келген 
кісі сөз таппай, бір сөзбен: 
«Одан бұрын да, кейін де 
ондай адам көрмедім» деп 
таңданған; 
22. Өте қарапайым болған; 
23. Өзін ешқашан жұрттан 
жоғары ұстамаған; 

«ЖАЙДАРМАН» ОЙЫНЫ ӨТТІ

  Қай заманда бол-
масын қоғамның 
қ о з ғ а у ш ы 
күштерінің бірі 
-  жастар. Ау-
д а н ы м ы з д а 
биік белестерді 
б а ғ ы н д ы р ғ а н 
жалынды жаста-
рымыз аз емес. 
Солардың бірі - 
Мұрат Əділханұлы 
Тұрмағанбетов . 
Ол Аманкелді 
ауданының тума-
сы. 1986 жылы 
шілденің 23 күні 
дүниеге келген. 
Əкесі Əділхан 
мен анасы 
Сабираның кен-
же ұлы Мұраттың 
Асыл, Назерке атты екі кішкентай қыздары жəне сүйікті 
жары Əйгерімі бар. Ол 2003 жылы Ыбырай Алтынсарин 
атындағы орта мектепті тəмəмдап, Қостанай қаласындағы 
КСТУ жоғары оқу орнына түсіп, өз ортасында беделді бо-
лып, қашанда алда жүріп, оқуын абыроймен аяқтады.
   Мұрат - қазақша күрестен республикамыздың спорт 
шебері. Оның дəлелі - аудандық, облыстық, республикалық, 
халықаралық байқауларға қатысып, өз салмағынан жүлделі 
орындар алып жүргені. Атап айтар болсақ:  Қостанай 
облысы əкімдігі туризм, дене шынықтыру жəне спорт 
басқармасының  өткізген азақша күрес сайысынан Қостанай 
облысының   чемпионатында 54 келі салмақ дəрежесінде 
1-ші орынды, сонымен қатар  Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Н.Ə.Назарбаевтың жүлдесі үшін 
қазақша күрестен өткен «Қостанай қыраны» облыстық  жа-
рысында ересектер арасында 55 келі салмақ дəрежесінде 
2-ші орынды, «Қазақстан барысы» күресінен Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президентті Н.Ə.Назарбаевтың 
жүлдесі үшін өткен облыстық «Алтын белбеу» жарысын-
да ересектер арасында 2-ші орын алған.
  Ауданымыздың дене тəрбиесі мен спортын дамытуға 
қосқан үлесі үшін аудан əкімінің жəне облыс əкімінің 
Алғыс хаттарымен бірнеше рет марапатталған.  Ерең 
еңбектері үшін  Қостанай облысының жастарға арналған 
«Алтын кітабына» енген. Оны спорттан ауданымыздың  
жұртшылығы маңдайына біткен жарық жұлдызы 
десек артық болмас. Оның алдағы уақытта аудан 
жұртшылығына əлі талай жеңістермен қуаныш сый-
лайтынына сенеміз. Жарайсың, Мұрат! Жарыста озып, 
жеңімпаз бола бер!

Ə.МҰРАТБЕКҰЛЫ.
Суретте: Қазақстан Республикасының спорт шебері 

М.Тұрамғанбетов.

Жаңа айдар: Спорт саңлақтары

ЖАРАЙСЫҢ, МҰРАТ!

«Жайдарман» ойынын дамы-
ту жəне қолдау əлеуметтік 
маңызы бар жоба аясында 
финалдық ойындар өткізілді.
    Көктем айларынан ба-
стау алған финалдық ой-
ында Қарасу ауылынан 
келген «Төртте бір», Үрпек ау-
ылынан келген  «Басбалдақ», 
Б.Қолдасбаев атындағы 
орта мектептің «Афиша», 
Аманкелді  орта мектебінің 

«Жүгірмектер» командалары  
бақ сынасты.
  Байқау үш кезеңнен тұрды. 
1-ші кезең - сəлемдесу, 2-ші 
кезең - бес жаңалық,  3-ші 
кезең - көрініс сайысы деп 
аталды. Сəлемдесу сайысын-
да ерекшелігімен «Афиша» 
командасы жоғары бағалар 
алып, алға шықты. Əр команда 

қолдан келгенше көрерменнің 
көңілінен шығуға тырысып, 
барын салды. «Бес жаңалық» 
сайысында «Баспалдақ» ко-
мандасы  жақсы бағалар  
алып, оң нəтиже көрсетті. 
    Соңғы сайыста «Төртте бір» 
жəне  «Жүгірмектер» коман-
далары   қысқа көріністерін 
қойып,  күлкі шақырды. Ал 
Қолдасбаевтың «Афиша» 
командасы ауылдың шы-
найы бейнесін көрсетіп, 
көрермендерді күлкіге бөледі. 
     Сонымен қатар  «Баспалдақ» 
командасы  да көрініс сай-
ысында айтысты шығарып, 
қызықты қойылымды əдемі 
əзілмен жеткізе білді. 
    Байқау нəтижесінде қазылар 
алқасы жинақталған ұпай 
санын есептеп, тиісті шешім 
қабылдады.  1-ші орынға 
жəне «2014 жылдың үздік ко-
мандасы» атағына Үрпек ауы-
лынан келеген  «Басбалдақ» 
командасы ие болды.  2-ші 
орынды - Б.Қолдасбаев 
атындағы орта мектептің  
«Афиша» командасы, 3-ші 
орынды - қарасулық  «Төртте 
бір» командасы, 4-ші орынды  
- Аманкелді  орта мектебінің  
«Жүгірмектер» командасы 
алды.  Жайдарманшыларға 
дипломдар жəне ақшалай 
сыйлықтар табыс етілді. 

Ə.ЖҰМАБЕК.

Суретте: «Жайдарман» ойынының жеңімпаздары.

Өнерпаз болсаң арқалан!

   2014  жылы  желтоқсанның 3 
күні сағат 17.00 де «Шұғыла» 
жастар демалыс орталығында   
«Дарындылар додасы» атты  
аудандық байқау өткізілді.
 Байқаудың мақсаты - 
оқушыларды өнерге баулу, 
жасөспірімдер арасында 

ҮШ АПТАҒА СОЗЫЛҒАН «ДАРЫНДЫЛАР ДОДАСЫ»
АТТЫ  АУДАНДЫҚ  БАЙҚАУ  НЕ  КӨРСЕТТІ ?

өтетін танымдық-мəдени іс 
шара ретінде қазіргі заман та-
лабына сай ұйымдастырылған. 
 Байқауға 9-10 сынып 
оқушыларынан  4 ер бала, 4 
қыз баладан құралған əр мек-
тептен 1 команда қатынасты.
 Байқау үш кезеңнен өтті. Атап 

айтар болсақ: 
    1 кезең - «Өнер» байқауы. 
Ол қарашаның 19 күні өтті. 
Бұл кезеңде қатысушылар 
əн жəне би түрлері бойын-
ша сынға түседі. Қазіргі 
қазақ эстрадасындағы  таны-
мал əндерді орындау жəне 

сол əннің сазы мен мəтініне 
лайықталған шағын сахналық 
қойылымдар  қойылды. Содан 
соң би сайысы, команда болып 
билер биленді.  
     2  кезең - «Қабілет» байқауы. 
Ол қарашаның 26 күні болды. 
Бұл кезеңде қатысушы сайы-
скерлер арнайы дайындаған 
сұрақтарға жауап беріп, со-
нымен қатар қатысушылар 
арасында қазіргі таңдағы мек-
теп оқушылары арасындағы 
мəселелер бойынша пікірталас 
сайысынан сынға түсті.  
       3  кезең - «Талант» байқауы. 
Эстрада жұлдыздарына па-
родия жасалып, жəне мектеп 
өміріне лайықталған əзілдер 
қойылды. 
     Үш аптаға созылған байқау 
қортындысы бойынша 105 
ұпай жинап, 1-ші орынға 
Ы.Алтынсарин атындағы орта 
мектептің командасы ие болды. 
 Байқауды ұйымдастырып, 
көрермендердің көңілінен 
шыға білген «Шұғыла» жа-
стар демалыс орталығының 
ұжымы əлі талай мерекелік 
іс-шараларымен қуантатына 
сенеміз!  Байқау соңында 
естелік суреттерге түсіп, 
«Шұғыланың» Елдосы 
əзірлеген тамаша би кешімен 
жалғасын тапты. 

Б.СƏБИТБЕКҚЫЗЫ.
Суретте: жеңімпаздар.

Хабарландыру
ТІРКЕЛУГЕ КЕЛІҢІЗДЕР

ҚҰҚЫҚТЫҚ  ОҚЫТУ  - 
ЗАМАН  ТАЛАБЫ

СОҢҒЫ БЕТ

Көңілді тапқырлар клубы


