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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Қыс мезгілінің қыңыр 
мінез і  мен  көктемн ің 

алғашқы айларында бола-
тын табиғаттың тосын мінезіне 
қатысты төтенше жағдайлардың 
орын алуы заңды құбылыс. 
Осындай жағдайларда аудандық, 
облыстық маңызы бар жолдар-

ды қардан тазалап, боранды, 
дауылды, тайғақты кезеңдерде 
көл і к т ер  мен  адамдарды 
қауіпсіздендіріп, елді мекендердегі 
су  тасқынының  алдын  алу 
мақсатында мамандандырылған 
заманауи жаңа технологиялардың 
атқарар рөлі орасан зор.

Көкейкесті
Жаңа техникалармен толықтыЖаңа техникалармен толықты

Қазіргі таңда елімізде 
кәсіпкерлік кең өріс алып 

келеді. Ел кәсіпкерлерінің са-
пында біздің ауданымыздың 
да осы кәсіпкерліктің түрлі 
саласының бүге-шүгесін 
терең меңгерген азаматтары 

жетерлік. Солардың бірі - аудан тұрғындары 
өміріне, кәсіпкерлік салаға жаңа өзгеріс енгізген 
Қазақстанда тұңғыш рет қолданысқа енгізіліп отырған 
сиыр сүтін сататын «Молокомат» қондырғысын 
орнатқан «Прекрасное» ШҚ басшысы Бақыт 
Құсайынов. 

Мұндай қондырғы алғаш болып Айыртау ауданының 
орталығы Саумалкөл ауылындағы «Астана» дүкеніне 
орналастырылды. 
Аталмыш қондырғының салтанатты ашылу шарасы-

на аудан әкімі Ағзам Тастеміров қатысып, кәсіпкерге 
қолға алған ісінің жемісті болып, кәсібі өрге домалауына 
тілектестігін айта отырып, елімізге тұңғыш болып ар-
найы жүйемен жұмыс жасайтын аталмыш қондырғыны 
әкеліп, қарапайым тұтынушы халықтың өміріне оң 
өзгеріс әкелгені үшін үлкен алғысын білдірді. Жақында 
аудандық мәслихаттың депутаты болып сайланып, 
сайлаушыларының сенімін ақтап, халық алдында ауыз 
толтырып айтарлықтай игі іс жасағандығын атап өтті.
Жеке кәсіпкер Бақыт Мәжитұлы бұл қондырғыны 

Ресей еліне жасаған іс-сапарында көзі шалып, еліне 
әкелуді жоспарлаған екен. Барлық саланың кез келген 
қызметі автоматтандырылып жатқан уақытта мұндай 
қондырғының болғаны әрі уақыт үнемдеу, әрі сапалы 
тауарға қиындықсыз қол жеткізу болып табылады. 
Жеке кәсіпкер молокоматты «Молоковэнт» маркасымен 
Ресейдің Томск қаласындағы «Манета» зауытында тап-
сырыспен жасатқан көрінеді. Ол осындай 4 молокоматты 
өз қаражаты есебінен 8,5 миллион теңгеге жасатыпты. 
Оның алғашқысы пайдаланушылар игілігіне беріліп 
үлгерсе, екіншісінің де Саумалкөл ауылының қай сауда 

Кәсіпкерлікке – кең өріс
 «МОЛОКОМАТ» ҚОНДЫРҒЫСЫ АУДАНЫМЫЗДА«МОЛОКОМАТ» ҚОНДЫРҒЫСЫ АУДАНЫМЫЗДА

нүктесіне қойылатыны жоспарланып жатыр. Ал қалған 
екеуі  Новоишимка ауылына қойылмақшы. 
Молокоматтың сыйымдылығы 100 литр болатын 

картриджі күн сайын таңертеңгі уақытта сауылған сүтпен 
ауыстырылып отырылады. Ал сүт ауысып қалған жағдайда 
шаруашылық иелері ол сүтті келесі күнге қалдырмайды. 
Яғни, күн сайын ешқандай қауіпсіз молокоматтың 
жаңа сауылған пастерленген сүтін қолдануымызға 
болады. 1 литр сүттің құны 150 теңге. Молокоматтың 
бетінде арнайы басқарғыш түймелері бар. Сүтті 1 литр 
және 2 литр көлемінде алуға болады. Ал оданда көп 
мөлшерде алатын жағдайда, тоқтату түймесін басып, 
келесі ыдысты қойып қайтадан сүт құюды жалғастыруға 

болады. Ақша қабылдағышы 
қағаз ақша түрінде және тиын 
түрінде  де қабылдайды. 
Ақша қабылдағышы 10, 20, 
50, 100, 200, 500 теңгеліктерді 
қабылдайды. Және қалдық 
ақшаны да қайтарады. 
Ал егер молокоматтың қалдық 

ақшаны қайтаруға тиыны бол-
маса, онда сол ақшаға тағы да 
сүт құйып алуға болады.
Сүт құйылатын картридж 

арнайы жүйемен, арнайы 
қоспаларымен тазаланып, бу-
ланып отырылады.
Молокомат жүйесіне Ресей 

елі де тұтастай көшуге бет 
алса, Еуропа елдері 2000 
жылы түгелдей молокомат 
қондырғысының қызметіне 
көшкен екен.
Молокоматтың қолданысқа 

берілу салтанатында зейнет-
кер, «Алтын алқа» иегері Зура 
Алғожина кәсіпкерге ақ батасын 

беріп, шашу шашты.
Ауыл тұрғыны, 2 баланың анасы Светлана Топчий: 

«Табиғи сиыр сүтіне еркін қолжетімді мүмкіндікті беретін 
мұндай қондырғының орналастырылғаны бізге үлкен 
көмек болды. Ауыл тұрғындары үшін осындай керемет 
қондырғы орнатып, көпшіліктің көңілінен шыға білген 
кәсіпкер Бақыт Мәжитұлына сүт өнімін көп пайдалана-
тын жас ана ретінде мен де үлкен рахметімді айтқым 
келеді», – деді.

2013 жылдан өз кәсібін бастаған Бақыт Құсайыновтың 
«Прекрасное» шаруа қожалығында қазіргі таңда 230 бас 
ірі қара мал болса, оның 145-і сауын сиырлары. 1000 гек-
тар жайылымы бар шаруа қожалығы 23 адамды тұрақты 
жұмыспен қамтып отыр. 2015 жылы қожалық толықтай 
автоматтандырылған сиыр сауу жүйесіне көшкен екен. 
Кәсіпті жасау мен жалғастыру оңай болғанымен, алғашқы 

болып алға шығу оңайға түспесі анық. Сондықтан алдағы 
уақытта Бақыт Мәжитұлы Құсайыновқа шаруасының 
шашауын шығармай жүргізуі үшін қажыр қайрат, 
жұмысшылары арасында өзара ауызбірлік, мемлекеттен 
барынша қолдау мен тұрақты тұтынушылар, ең бастысы 
елім деген ер жүрегінің, ерік-жігерінің рухы ортаймасын 
демекпіз.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген автор.

Осыған орай 7 сәуір күні ауданның 
коммуналдық қызметі төтенше 
жағдайлар кезінде залалсыздан-
дыру жұмыстарын атқаратын 3 
бірлік техникамен толықты. Олар 
– ауыр техникаларды жедел тасы-
малдайтын «КАМАЗ» автокөлігі, 
ауыр салмақтағы бульдозер тракто-
ры, «Орал» автокөлік базасындағы 
шнекті қар тазалағыш. Аталмыш тех-
никаларды сатып алуға Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
материалдық резервінен қаржы 
бөлінген. 
Аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы 

Айыртау аудандық филиалының 

төрағасы Ағзам Тастеміров техника-
ларды қарап шығып, облыс бойынша 
автокөлік жолдарының ең ұзыны 
Айыртау ауданында екенін атап 
өтіп, бұл техникалардың жылдың 
қай мезгілінде болмасын бізге қажет 
екендігін айтты. Қазіргі таңда еріген 
қар суының салдарынан бірнеше 
елді мекендердің жолдарына зиян 
келгендігін айтып, оларды қайта 
қалпына келтіру үшін ауыр техника-
лар керек екендігін алға тартты. 
Аудан басшысы «Айыртау Су» 

ШҚЖ ҚМК басшысына техникалар-
ды орналастыру, оларды білікті, 
тәжірибелі мамандарға тапсы-
ру керектігін айтты. Сонда ғана 
техникалардың сапалық жағдайы 
мен атқарылған жұмыс көлемінің 
сапалы, әрі  уақытында орындалуы 
көрінетін болады деді.
Осындай  жауапты  сәттерде 

азамат тық  және  қызмет т і к 
м і н д е т т е р і н  ж ү з е г е  а с ы -
ру мақсатында бүгінде төтенше 
жағдайлар жөніндегі департаменттің 
құрылым бөлімшелеріне қажетті 
техникалар алынып отыр. Ол өрт, 
су тасқыны, көлік апаты секілді 
жағдайларда қолданылады. Біз 
табиғаттың тосын мінезіне дайын бо-
луымыз, ең алдымен, адамдарымыз-
ды, қоғам мүлкін аман сақтап қалуға 
күш салуымыз қажет. Сындарлы 
сәтте арнайы техникалардың көмегі 
зор болатындығы анық. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

Су тасқыны - бұл қардың еруі, жауын-шашын, суды желмен 
айдаған және кептелу кезінде өзендердегі, көлдер мен теңіздердегі 

су деңгейінің көтерілуі нәтижесінде жерді айтарлықтай су басу.
Сәуір айының 3-4-і күндері Светлый ауылында менің үйімнің маңы мен 

қорамды еріген қардың ағынды суы басып қалды. Осы уақытта дереу 
ауданның төтенже жағдайлар бөліміне қоңырау шалып, көмектесулерін 
өтіндім. Ауданның төтенше жағдайлар жөніндегі штаб төрағасының орын-
басары Құрал Досымбеков арнайы ауылымызға келіп, үйімнің маңына және 
қора-қопсымызға су кеткенін байқады. Менің үйімде 85 жастағы қарт анам 

мен бауырым бар еді. Осы кезде үйіміздің ішіне су жіберіп алмау үшін түні 
бойын ұйықтамай Қамсақты ауылдық округінің әкімі Жақсылық Беркімбай 
қызметкерлерімен бірге, ауданның төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері, 
«Жарқын СК» ЖШС-і директорының орынбасары Ерік Әлібеков арнайы 
техника жіберіп, су арнасын үйімізден ары қарай ағызуға кіріседі. Осындай 
қысылтаяң шақта ауылдағы орта мектептің директоры Қонысбай Искаков 
мектеп мұғалімдерімен және жоғарғы сынып оқушыларымен, өзімнің құрбым 
Клара Жүсіповалар кірпік қақпай сумен арпалыста болды.  

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші, тасқын судың дер кезінде алдын 
алғандары үшін барлығына аналық алғысымды білдіремін. 
Қарапайым ауыл тұрғындарына қол ұшын созған жандарға аудандық 

газет арқылы алғысымды жеткізе келе, мейірімді жандарға зор денсаулық, 
еңбектерінің рахытын көрсін дегім келеді.

Айжан ЖАПАРОВА,
жалғызбасты ана. Светлый ауылы.

*   *   *
  «Шанғал» ЖШС басшысы Амелина Екатерина Анатольевнаға қардың 

тез еруі кезіндегі арнайы техника бөліп, уақытында көмектескені үшін және 
сондай-ақ Амелин Александр Леонидовичке, Сәдуақасов Мақсат Болатұлына, 
жұмысшылар С.К. Ганжа мен А. Писеревке үлкен алғыс білдіреміз.

Г. МЫРЗАХМЕТОВА, Высокое БМ-нің мұғалімі.
*   *   *

Мен Саумалкөл ауылының Профессиональная көшесінде тұрамын. Мұндай 
жерлерде қар уақытында тазаланбаса, көктемгі қардың ағын суы үйімізді 
шайып кетеді. Жыл сайын Володар ауылдық округі әкімдігіне көмек сұрап ха-
барласамын. Округ әкім Ерлан Сәдуақасов пен орынбасары Ербол Малаевқа 
қарапайым мұқтаж адамдардың, әсіресе қарт адамдарға деген түсініктеріңіз 
бен көмектеріңіз үшін ерекше алғысымды білдіргім келеді. Дендеріңіз сау 
болып, қызметте сәттілік пен игілікке кенеле берулеріңізге тілектеспін. Барлық 
жақсылықты тілеймін!

В.В. ДАНЧУК, зейнеткер.

Тасқынға - тосқын
АЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗАЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗ

Құрметті солтүстікқазақстандықтар!
16 сәуір күні өлкеміздің барлық қалалары мен ауылдарында облыстық 

қайырымдылық сенбілігі өтеді.
1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 71 жыл толуына орай 

әкелеріміз бен аталарымыздың ерлігінің алдында бас ие отырып, өз өмірі мен 
денсаулығын құрбан етіп, бізге жарқын болашақ сыйлаған жандарға қамқорлық 
көрсету үшін барлықтарыңызды 2016 жылдың 16 сәуірінде болатын облыстық 
қайырымдылық сенбілігіне белсене қатысуға шақырамыз. 
Ұйымдардың, ведомстволардың және меншіктің барлық түріндегі 

кәсіпорындардың ұйымдарын, оқушылар мен студенттерді, облыстың әрбір 
тұрғынын ұсынысымызды қолдауға және сенбілік күні көшелер мен аулаларды 
тазартуға шығуға, соғыс және еңбек ардагерлерінің, жалғызбасты мүгедектердің 
баспаналарын жөндеуге көмек көрсетуге, ортақ үйімізді, тұрғын өлкемізді 
түлетуге қолдан келерлік үлес қосуға шақырамыз.
Сенбіліктен түскен қаржыны қайырымдылық шараларын өткізуге және соғыс 

ардагерлерін қолдауға жұмсауды ұсынамыз.
Осы облыстық қайырымдылық сенбілік әкелер мен аталар ерлігіне бас иетін, 

оған бей-жай қарамайтын  барлық солтүстікқазақстандықтарды біріктіретін 
күшке айналсын.

Қайырымдылық сенбілігіне әзірлік және оны өткізу жөніндегі штаб.

ОБЛЫС ТҰРҒЫНДАРЫНА ҮНДЕУ

Ауданның елді мекендерін абаттандыру бойынша үшайлық өткізуге 
байланысты 2016 жылдың 1 мамырына дейін Сіздерден келесі шара-
ларды жүргізуді сұраймыз:

- Аумағыңызды тиісті санитарлық жағдайға келтіру (үйлер мен ғимараттар 
жанындағы аумақтан жолдың жүру бөлігіне дейін).

- Аумақты қатты қоқыс қалдықтарының үйіндісінен, қождан, көңнен таза-
лау, арам шөптерін жұлу.

- Қоршаулардың жөндеу жұмыстарын жүргізу (сырлау, әктеу).
- Ағаштардың діңгегін әктеу.
- Міндетті түрде малдарды табынға жіберу.
- Елді мекеннің ішінде малдың өз бетімен жайылу және дәнді-дақылдар, 

мал азығы және басқа да дақылдарды басып бүлдіру, жеп кету фактілерін 
болдырмау.
Абаттандыру және жасыл екпелерді қорғау ережелерін сақтамаған 

жағдайда, осы ережелерді бұзған жеке және заңды тұлғалар қолданыстағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан 
Республикасындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» Кодекске 
сәйкес, жауапкершілікке тартылады.

Ауданның елді мекендерін абаттандыру жөніндегі штаб.

ҚҰРМЕТТІ АЙЫРТАУ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

Біздің барлығымыз үшін ерекше күн – 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысындағы халқымыздың  Жеңісінің 71 жылды мерейтойы жақындап 
келе жатыр. Арамызда сол жылдардың куәсі болған жандар күн санап 
азайып келе жатыр, бірақ одан олардың ерліктері өз маңызын жоймайды, 
біздің жарқын өміріміз бен бейбіт болашақ атынан олар қашан да ұлы 
болып қала береді. 
Жыл сайын Қазақстан Республикасында 9 мамыр қарсаңында дәстүрлі 

қайырымдылық сенбілігі өткізіледі. Аталмыш сенбіліктен түскен ақша Ұлы Отан 
соғысының  ардагерлері мен мүгедектеріне, соғыста қаза тапқан батырлардың 
жесірлеріне, концентратты лагерьде болғандарға, құрсауда қалған Ленинградты 
қорғағандарға және қайырымдылық акциясын өткізуге бағытталады. 
Біз барлық тұрғындарға қайырымдылық сенбілігіне белсенді атсалысуға 

және еңбекақысының біркүндік ақшасын ардагерлерді ұлықтауға және 
қайырымдылық шараларын өткізуге шақырамыз.

Айыртау ауданының ардагерлер кеңесі. 

Құрметті айыртаулықтар!
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Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік  гендерлік саясат 
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен бекітілген және стратегия 

негізінде іске асырылуда. 
Бұл тұрғыда мыңжылдық даму мақсаттары мен әйелдерге қатысты барлық 

түрдегі кемсітушіліктерді жою жөніндегі конвенция қағидаларына сүйенеді. 
Қазақстан үшін гендерлік индикаторлар анықталған. Сондай-ақ гендерлік 
теңдік стратегиясында шешім қабылдау деңгейіндегі нәзік жандылар үлесін 35 
пайызға жеткізу көзделген.
Гендерлік саясат туралы қоғамда сан түрлі пікірлер бар. Бірі мақтап жатса 

ал енді бірі даттап жатыр. Сан түрлі пікірлерге құлақ түрсең, айтылған ойлар 
қамшының өріміндей бірі мен бірі үйлесім тауып тұрғандай болады.
Саясатты даттаушылар ел өзіне тән болмысы мен қасиетінен айрылғалы тұр 

деп даңғазы болады. Жаһандану саясаты сөз болғалы ұлттық менталитет, әдет-
ғұрып қыр астында қалды дегендер де аз емес. 
Ата-бабаларымыздың ұстанған салт-дәстүріне үңіліп көрсек әйелдерге де-

ген кемсітушілік, қорлау, мүсіркеуден аулақ болған. Қазақ халқының ұлдары 
нәзікжандыларға қысымшылық көрсетіп жатпағаны баршаға мәлім. Керек десеңіз, 
бізде мемлекеттік хатшы, вице-премьер министр, министр, судья,  прокурор, де-
путат, сынды лауазымды қызметтердің тізгінін ұстап жүрген әйелдерде жетерлік. 
Және ондай әйелдер бізге гендерлік саясат жетпей тұрып орын алған болатын. 
Біз гендерлік саясат келмей тұрып әйелдің орнын айқындап, қамқорлықтың 

сан қилы стратегиясын жасап қойған халықпыз. Қазіргі жүргізіліп жатқан гендірлік 
саясат ана мен балаға айрықша әлеуметтік жағдай жасау, отбасындағы зорлық-
зомбылықтың алдын алу сияқты мәселелерді шешудің бастапқы қадамы, алғы 
шарты деп бағалау қажет. 
Жалпы алғанда Қазақстанда басқа Орталық Азия мемлекеттерімен 

салыстырғанда Гендерлік теңдік едәуір жоғары деңгейде болып отыр. Өйткені 
бұл мәселе Қазақстанның Евроодақпен өте тығыз қарым қатынаста жұмыс 
атқарып жатқанын көріп отырмыз, Евроодақта гендерлік теңдікке қатысты фору-
мында қозғалған мәселелердің бірі орталық азиядағы әйелдердің де құқықтарын 
талқылау болды. Осының бірі отбасының табиғи тепе-теңдігін, тыныштығын бұзуға 
бағытталған гендерлік саясат. Әйел теңдігі мәселесін қанша даурықтырғанмен, 
шындап келгенде, жаратылыс тұрғысынан әйел мен еркек тең емес.
Әрқайсысы өзіне тән қасиеттерімен ерекшеленеді. Егер бір-бірінен ешбір 

айырмашылығы жоқ өзара тең жаратылыс болғанда, Алла тағала еркек-әйел етіп 
бөліп жатпай, бәрін біркелкі әйел немесе еркек етіп жаратар еді ғой. Еркек пен әйел 
үнемі табиғатындағы өздеріне тән ерекшеліктерімен екеуі бірін-бірі толықтырып 
отырады. Қазақ «Екі жарты бір бүтін» дегені рас. Әйел денедегі жүрек болса, еркек 
сол денедегі ақыл іспеттес.Жүректі ақылдан немесе ақыл жүректен артық деп 
айту мүмкін емес. Екеуі өз міндеттерін атқарған кезде ғана дене дұрыс қызметін 
жалғастыра алады. Сондықтан, әйел еркектен жоғары немесе төмендеу, жалпы 
алғанда дұрыс айтылған сөз емес. 
Қазақстан Республикасының 2006-2016 жылдарға арналған гендерлік теңдік 

стратегиясында мемлекеттік басқару органдар арасындағы әйелдер өкілеттілігін 
30 пайызға дейін көтеру міндеті қойылған. 2010 жылы ол көрсеткіш 10 пайыз 
көлемінде ғана болған.
Стратегия ─ мемлекеттің гендерлік саясатын іске асыруға бағытталған негізгі 

құжат, оны іске асырудың және мемлекет пен азаматтық қоғам тарапынан 
оның мониторингін жүзеге асырудың құралы, демократияның қалыптасуының 
маңызды факторы болып табылады. 
Гендерлік теңдік стратегиясы 2006-2016 жылдар аралығындағы кезеңде еркек-

тер мен әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігіне қол жеткізу жөніндегі 
міндеттердің шешілуін көздейді, 9 бөлімнен тұрады.
Қазақстан Республикасында Гендерлік теңдік стратегиясын іске асыру әйелдер 

мен ерлердің өздерінің өмір сүру құқықтарын жынысқа байланысты кемсітусіз 
іске асыруы үшін жағдай жасауға ықпал ететін болады.
Қазіргі таңда барлық мемлекеттік мекемелерде осы гендерлік саясатқа қатысты 

мәселеге аса көңіл бөлініп отыр. Сонымен қатар бүкіл сот саласында да, оның 
ішінде Айыртау ауданының №2 аудандық соты да мемлекеттік қызметкерлер 
арасында гендерлік саясатқа қатысты түрлі тақырыптарда «дөңгелек үстелдер», 
«брифингтер» және семинарлар жиі өткізіп, әр азамат өздерінің ой пікірлерімен 
бөлісіп отырады.
Мұның бәрі әйелдердің ерлермен қоғамның барлық саласында еңбек етуіне, 

білімін жетілдіріп, қызметте өсуіне негіз болып отыр. Бұл жалпы қоғамның жетістігі 
деп білгеніміз жөн. 

Қанат ӘБУБӘКІР,
Айыртау ауданының №2 

аудандық сотының төрағасы.

Қоғам және заң
Гендерлік саясатқа көңіл бөлінуде

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңының 33-бабының 1-тармағы 13) тармақшасына, «Азаматтық қорғаныс тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі  Заңының 4-бабының 
5-тармағы 3) тармақшасына және   48-бабына, «Табиғи және техногендiк 
сипаттағы төтенше жағдайлардың сыныптамасын белгілеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 шілдедегі  № 756 қаулысына сәйкес, 
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының аумағында қалыптасқан 
жағдайға байланысты елді мекендердің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету 
мақсатында Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімі ШЕШТІ:

1. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының аумағында жергілікті 
ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдай жариялансын.

2. Азаматтық қорғаныс мемлекеттік жүйесінің аудандық аумақтық  кіші жүйесі 
қызметі төтенше жағдай режиміне енгізілсін.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан әкімінің жетекшілік ететін орын-
басарына жүктелсін.

4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа 
енгізіледі және 2016 жылғы 07 сәуірден бастап туындаған болған құқықтық 
қатынастарға таралады. 

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
аудан әкімі.

Солтүстік Қазақстан облысы нормативтiк құқықтық кесiмдерді мемлекеттiк 
тiркеудің тiзiлiмiне 2016 жылғы 08 сәуірдегі  № 3695 болып тіркелген.

Айыртау ауданы әкімінің 2016 жылғы 07 сәуірдегі № 20 шешімі

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының аумағында жергілікті ауқымдағы 
табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау 

туралы

Жарылғаш заттар және атыс қаруын қолдану арқылы 
құқықбұзушылықтың және қылмыстың алдын алу, қоғамдық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету мақсатында, Қазақстан Республикасы аумағында 2016 
жылдың 15 сәуірінен тұрғындардан заңсыз сақталып жүрген жарылғыш 
заттарын және оқ-дәрі, атыс қаруларын сатып алу бойынша кезекті акция 
өткізіледі.
Аталмыш акция кезінде Айыртау ауданының тұрғындарын кімде заңсыз 

сақтауда атыс қаруы, оқ-дәрілер және жарылғыш заттары бар тұрғындарға ерікті 
түрде Айыртау ауданының ІІБ қару айналымын қадағалау және лицензиялау 
инспекциясы №27 кабинетке тапсыруларыңызды сұраймыз. Заңсыз сақтаудағы 
жарылғаш заттарды және оқ-дәрілерді ерікті түрде тапсырған тұлғалар әкімшілік 
және қылмыстық жауапқа тартылмайды.
Тапсырылған атыс қарулары СҚО ІІД ЖКБ атуға жарамдылығын тексеруге 

жіберіледі, сонан соң маман шешімінен кейін тапсырылған атыс қаруына ақшалай 
қаражат төленеді. 

Берік ШАЙГӨЗОВ,
Айыртау ауданының ІІБ азаматтық және қызметтік 

қаруды бақылау тобының  инспекторы, 
полиция майоры.

Акция
Қаруыңды тапсыр да, сыйақы ал

Аутизм ауруы туралы қоғамның хабардарлығын арттыру мақсатында, 
ағымдағы жылдың 8 сәуірінде Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің 
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті Мемлекеттік қызмет 
көрсету басқармасының бас маманы Ә.О.Әубәкірова дүниежүзілік Ау-
тизм мәселесі туралы ақпарат тарату семинарына қатысты.

Семинар
БҮГІНГІ КҮНДЕГІ АУТИЗМ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Дөңгелек үстелдің қатысушы-
ларымен  б ірнеше  сұрақтар 
қарастырылды, соның ішінде «Дәрігер 
қабылдауына жазылу» мемлекеттік 
қызмет бойынша, нақты тіс дәрігеріне; 
балалардың үйінде тегін оқытуын 
жеке ұйымдастыру бойынша, мек-
теп алдында жасындағы, аутизммен 
ауыратын балалардың ата-аналары  
кездеседі, оқыту мәселелері бойынша, 
олардың негізінде олардың шешу 
шаралары ұсынылды.
Сонымен қатар,семинар қатысу-

шылары  (бұқаралық  ақпарат 
құралдары,үкіметтік емес ұйымдар, 
мемлекеттік мекемелер, бұл ау-
руы бар балалардың ата-аналары) 
Мемлекеттік қызмет көрсету басқар-
масының функцияларымен, және 
өтініш беру реті мен жағдайларымен 
таныстырылды.

Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігінің 

Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша департаменті.

Өмірбек Бейбітұлы Мырзахметов 
1989 жылы Сарыөзек ауылында 
дүниеге келген. Сарыөзек орта мектебін 
4 сыныпқа дейін оқып, 5 сыныпты қазір 
өзі ұстаздық етіп жүрген Саумалкөл 
қазақ орта мектебінде жалғастырған. 
Бала жасынан бар-жоғы білінбейтін 
сабырлы, салмақты мінезімен темірдей 
төзім мен асқан шыдамдылықты қажет 
ететін сурет салуға, түрлі мүсіндер 
мен бұйымдар жасауға бейім өскен. 
Өз-өзін танып, өз болашағына асқан 
жауапкершілікпен қарап, туа бітті талан-
тын ұштай білген Өмірбек Бейбітұлы өз 
шығармашылығының бастамашысы, 
өз-өзінің ұстазы. Өмірбек Мырзахме-
тов Көкшетау қаласындағы «Көкше» 
университетінің «Дизайн» факультетін 
бітірген. 
Қазіргі таңда мектептің кіре беріс 

бұрышында Өмірбек Бейбітұлы мен 
шәкіртерінің қолынан шыққан туынды-
лар қолөнер бұйымдарының «Шеберлік 
бұрышы» деп аталады. Онда арнайы 
тақтаға ілінген суреттер мен түрлі ма-
териалдардан жасалған бұйымдар 
орналастырылған. Атап айтар болсақ, 
қарапайым ғана «Тау» деген аты бар 
еңселі, көлемді, кәдімгі тауға өте қатты 
ұқсайтын бір туынды тұр. «Тауды» жа-
сау үшін ұстазы мен шәкірттері ерекше 
тапқырлық танытып, құрылысқа қажетті 
материалдар торды қажетті формаға 
келтіріп, оған құрылыстық көбікті құйған. 
Көбік ісініп, ойлы-қырлы, қатпарлы тауға 

Интеллектуалды ұлт. Нұрлы болашақ
ШЕБЕРЛІККЕ ШЕК ЖОҚ

ұқсаған. Оған сұр бояу жағып, ұсақ тастар 
жабыстырған. Қарап тұрсаң, қарапайым 
әдістер. Тек соларды ойлап тауып, шы-
найы формаға ұқсатып кескінін жасау 
оңай шаруа емес. Және бірнеше туын-
дылар бар, жасалған материалдарына, 
салмағына қарап, тастан қашалған ба 
деп қаласың. Алайда, мұның да әдісі 
оңай, әрі қызықты. Қарапайым қағаз, 
газетті алып ыстық суға салып жібітіп, 
умаждап, умаждалған қағаздарды 
желімдеу арқылы жасалған. 

«Мұндай әдіс арқылы, аң-құстар мен 
жан-жануарлардың бейнесін жасау 
тиімді. Егер мықтап умаждап, араларын 
біркелкі жабыстырса, ажырамайды. 
Қайта-қайта түзеп, уақыт оздырмайды. 
Негізі, қандай да бір бейнені ойла-
нып, соны жүзеге асыру, ойыңдағыдай 
болмаса да, қайтпай еңбектене беру, 
ойыңдағыдай болып шықса балаша 
қуану секілді сезімдер маған ерек-
ше шабыт сыйлайды. Мен мұндай 
мүмкіндігімді тек өзім ғана пайдалана 
бермей, ұстаздық қызмет атқарып 
жүрген соң, соңымнан шәкірт ерткім 
келеді. Соларға аз да болса, себеп 
болғым келеді. Оқушы бойында бұғып 
жатқан таланттарды оятқым келеді. 
Шағырмашылық жұмыстарының 
арқасында бала ойының дамып, жетіле 
түсетіндігін жақсы білемін. Сондықтан 
балаларды қызықтыру үшін әр түрлі 
материалдар мен әр түрлі бейнелерді 
жасап көруге ұсыныс білдіремін. Су-

рет салуда да солай. Өз жұмысымды 
жетілдіріп отырғым келеді», – дейді 
шебер ұстаз.
Өмірбек Бейбітұлының бейнелеу өнері 

мен қолөнер жұмыстары қазіргі таңда 
бірнеше байқауларға қатысып, жүлделі 
орындар алып жүр. Солардың бірі 
өткен жылы Шоқан Уәлихановтың 180 
жылдығына орай өткен аудандық су-
реттер байқауында 3 орынға ие болған 
Шоқан атамыздың портреті. Сондай-ақ, 
Өмірбек Мырзахметовтың «Табиғат 
әлемі балалардың көзімен - 2013» 
облыстық байқауына оқушыларды 
дайындағаны үшін  Жас натуралистер 
Одағы директорының мадақтама гра-
мотасымен, «Айыртау суретшілердің 
көзімен» аудандық суретшілер 
байқауына белсене араласқаны үшін 
мадақтама грамотамен, Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 20 
жылдығына орай мектеп директорының 
Алғыс хатымен, Қазақстан Республи-
касы Тәуелсіздігінің 23 жылдығына 
орай мектеп директорының Құрмет 
грамотасымен марапатталған. Және 
де Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігімен берілген 
«Дизайн бойынша суретші-шебер» 
сертификатының иегері.
Өмірбек Мырзахметов бейне-

леу өнері саласынан Нұрсұлтанбек 
Жігеров есімді шәкіртін осы өнердің қыр-
сырын меңгеруге баулып жүргендігін, 
Нұрсұлтанбектің өзі талаптанып, 
бағыт-бағдар сұрап, ізденетіндігін тілге 
тиет етті. Қазіргі таңда Нұрсұлтанбек 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына арналған 11-19 сәуір 
аралығында  өткізілетін «Сен тұратын 
мемлекет» атты суретшілердің аудандық 
сырттай байқауына қатысқалы жатыр 
екен. Болашақта сәулетші болуды ар-
мандайтын жас өрен сурет салудың 
графика түрімен және портрет салумен 
тереңдете айналысып жүр екен. 
Қолөнер бұйымдарының жас шебері 

осы мектептің 9 сынып оқушысы Әсет 
Қосжанов қалашықтардың макеттерін 
жасаумен сүйіп айналысатын көрінеді. 
Әсет өз туындыларын комотекст, пено-
пласт, картондардың көмегімен жасай-
ды. Еліміздің болашақ қалаларының  
болашақ сәулетшісін Өмірбек Мыр-
захметов дайындап  жатыр деп айтуға 
толық негіз бар.
Сонымен  қатар ,  «Шеберлік 

бұрышында» көктем мезгілінің 
келуіне орай жыл құстарына арнап 
жасалған ұялардың арнайы топтама-
сы жасалған. Қолөнер бұйымдарының 
әрбірінің авторы жазылып қойылған. 
Бұл бұрышта негізінен Өмірбек 
Бейбітұлы оқушылардың жұмыстарын 
қойғандығын, оларды алға ұмтылып, 
жігерлендіру үшін, қызығу үшін олар 
жасаған дүниені өзгелердің тамаша-
лап, бағалағаны өте маңызды екендігін 
айтты.

«Ұстаны соққан пышағынан таниды» 
демекші, қашанда қол еңбегі мен ой 
еңбегін ұштастыра отырып, өзіне де, 
өзгеге де қуаныш сыйлайтын, қарапайым 
нәрселерден таңғалдыратын тамаша 
туындылар жасайтын шеберлердің 
қолы алтын.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген автор.

Табиғат-ананың адамзат баласына берген нығметі мен сый-
сияпатында шек те жоқ, мін де жоқ. Он саусағынан өнері тамған, 

қолына тиген кез келген шикі материалдан қандай да бір көрікті дүние 
жасап шығару, сірә, кез келгеннің қолынан келе қоймас. Шын мәнісінде, 
нысанаңа алған адамның сөздің емес, істің адамы екенін оның мінезіне 
қарап-ақ білуге болатын секілді. Істің адамы қашанда ой үстінде жүреді. 
Себебі, шақшадай басында шарадай тың жобалар туындап жатқанында, 
соларды көркем де, тартымды етіп шығарудың, жетілдірудің жолын іздеп 
жүреді емес пе! 
Осындай тың жобалар мен тартымды қолөнер шығармашылық  

жұмыстарының авторы, Саумалкөл қазақ орта мектебінің технология 
пәнінің мұғалімі Өмірбек Мырзахметов шығармашыл жас ұстаз.

Мүлікті, соның ішінде ақша қаражаттарын заңдастыру бойынша 
акция жалғасуда. 
Заңға енгізілген соңғы өзгерту осы рәсімдерді айтарлықтай жеңілдетті 

және мерзімін 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартты. Енді 
ақшаларды екі тәсілмен заңдастыруға болады. 
Бірінші тәсілі: «Қазпошта» АҚ немесе банктің ағымдық шотына ақша аудару 

және тұрған жері бойынша мемлекеттік кірістер органына арнайы декларацияны 
тапсыру арқылы. Банктің ағымдық шотына аудару арқылы заңдастырылған 
ақшаның иелері өз қалауынша қолдана береді, оны осы шотта сақтап қою 
қажеттілігі де жоқ. 
Екінші тәсіл: қазақстандық банктердің банк шотына ақша аудармай-ақ, арнайы 

декларацияны тұрған жері  бойынша мемлекеттік кірістер органына тапсыру тәсілі. 
Бірақ, бұндай кезде бюджетке 10% алым төленеді.
Заңдастыру салық жүктемелерінен  босатады, әкімшіліктік және қылмыстық 

жауапкершіліктерді болдырмау және ел экономикасына қаржы салу мүмкіндіктерін 
береді.  Заңдастыру отандық экономияны дамытуға бағытталған құпия рәсім 
болып табылады.

Ақпараттық хабарлама
Ұлттық Банктің ресми мәліметтері бой-

ынша 2016 жылдың 1 сәуірдегі жағдайы 
бойынша ҚР ақша қаражаттарын 
заңдастыру бойынша жүргізілген акция 
аясында 475 566, 8 млн. теңге сомасын-
да 623 шот ашылған.
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 

2016 жылғы 1 сәуірдегі жағдайы бой-
ынша 1 697,2 млн. теңге сомасында 7 
шот ашылған.
Нақты ақпараттарды алу үшін Петро-

павл қ. Қазақстан Конституциясы к. 6, тел: 
8(7152) 46-50-34, 46-20-14 мекенжайы 
бойынша ҚР Ұлттық Банкіне келіңіз, 
хабарласыңыз. Мүлікті заңдастыру 
бойынша акцияға қатысатындар, 
Банктің және «Қазпошта» АҚ байла-
ныс деректемелерін Ұлттық Банктің 
интернет-ресурсы http://nationalbank.kz 
мекенжайынан алуға болады.



Айыртау таѕы 314 сәуір 2016 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

 Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 
желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабына, 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы  Заңының 6-бабы 1-тармақ 1) 
тармақшасына сәйкес, Айыртау аудандық 
мәслихаты ШЕШТІ:

 1. Айыртау аудандық мәслихатының 2015 
жылғы 25 желтоқсандағы      № 5-44-1 «2016-
2018 жылдарға арналған Айыртау ауданының 
бюджеті туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік  тіркеу Тізілімінде №3545 
тіркелген, 2016 жылғы 21 қаңтарда «Айыртау 
таңы» газетінде, 2016 жылғы 21 қаңтарда «Ай-
ыртауские зори» газетінде жарияланған) келесі 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

1-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:    
«1. 2016-2018 жылдарға арналған Айыртау 

ауданының бюджеті тиісінше  1, 2, 3 қосымшаларға 
сәйкес, оның ішінде 2016 жылға мынадай көлемде 
бекітілсін: 

1) кірістер –   4 277 093,0 мың теңге, оның 

Айыртау аудандық мәслихатының кезектен тыс XХXХVІІI сессиясының 2016 жылғы 17 наурыздағы №5-48-1 шешімі
«2016-2018 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджеті туралы» Айыртау 

аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5-44-1 шешіміне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы

ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 629 943,0 мың 

теңге;
салықтық  емес түсімдер бойынша – 4 540,0 

мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсімдер – 15 517,0 

мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 3 627 093,0 

мың теңге;
2) шығындар – 4 296 920,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 15 036,0 мың 

теңге, оның ішінде: бюджеттік кредиттер – 38 178,0  
мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 23 142,0 мың 

теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операция-

лар бойынша сальдо –  7 000,0 мың теңге, оның 
ішінде:
қаржы активтерін сатып алуға – 7 000,0 мың 

теңге;
мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан 

түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (артықшылығы) –  - 41 

863,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру 

(артықшылығын пайдалану) – 41 863,8  мың 
теңге, оның ішінде:
қарыздардың түсуі – 38 178,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –23 142,0 мың теңге;
бюджет  қаражатын  пайдаланылатын 

қалдықтары – 26 827,8 мың теңге.»;
8-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:    
 «8. 2016 жылға арналған аудан бюджетінде 

республикалық бюджеттен берілетін нысаналы 
трансферттер түсімдері ескерілсін, соның ішінде:

1) жергілікті  атқарушы  органдардың 
агроөнеркәсіптік кешен бөлімшелерін ұстауға;

2) мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер 
еңбекақысының деңгейін арттыруға;

3) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің 
штат санын ұстауға;

4) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;

5)жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар 

оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы 
төлеуге; 

6)Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру са-
пасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға, 
соның ішінде: мүгедектерді міндетті гигиеналық 
құралдармен қамтамасыз ету нормаларын 
ұлғайту. 

7) жергілікті бюджет шығынын өтеуді және 
өңірлердің экономикалық тұрақтылығын 
қамтамасыз етуге.
Аталған республикалық бюджеттен берілетін ны-

саналы трансферттерді бөлу Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2016-2018 
жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджеті 
туралы Айыртау аудандық мәслихаттың шешімін 
іске асыру туралы қаулысымен айқындалады.»;
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы 

шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда 
мазмұндалсын (қоса беріледі).

2. Осы шешім 2016  жылдың 1 қаңтарынан 

қолданысқа енеді.
С.ПОНОМАРЕВ,

 Солтүстік Қазақстан облысы                      
Айыртау аудандық мәслихатының                                                  
ХХХХVIIІ кезектен тыс сессиясының                                     

                төрағасы.                          
Р.ТІЛЕУБАЕВА,                       

Солтүстік Қазақстан облысы
Айыртау аудандық мәслихатының

                     хатшысы.          
«КЕЛІСІЛДІ» 

«Солтүстік Қазақстан облысы                      
Айыртау ауданының экономика
және қаржы бөлімі» мемлекеттік

мекемесінің басшысы 
_______________М.Рамазанова.

2016 жылғы  17 наурыз 

Солтүстік Қазақстан облысының Әділет 
департаментінде 2016 жылдың 07 сәуірінде № 
3687 тіркелген,  Айыртау ауданының  мәслихат 
аппаратының maslihat-airtau.sko.кz сайтында 
жарияланған.  

Санаты Атауы Сома,  
мың  теңге Сыныбы Ішкі сыныбы

   1) Кірістер 4 277 093,0
1   Салықтық түсімдер 629 943,0

01 Табыс салығы 36 899,0
2 Жеке табыс салығы 36 899,0

 03  Әлеуметтiк салық 229 009,0
  1 Әлеуметтік салық 229 009,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 185 930,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 108 252,0
  3 Жер салығы 10 488,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 59 700,0
  5 Бірыңғай жер салығы 7 490,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 

салынатын iшкi салықтар
172 405,0

  2 Акциздер 3 530,0
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды 

пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
150 840,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi 
үшiн алынатын алымдар 17 900,0

  5 Ойын бизнесіне салық 135,0
 08  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны 

және (немесе)  оған уәкілеттігі бар 
мемлекеттік  органдар немесе лауазымды 
адамдар құжаттар бергені үшін алынатын 
міндетті төлемдер 5 700,0

  1 Мемлекеттік баж 5 700,0
2   Салықтық емес түсiмдер 4 540,0
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 3 890,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден 

түсетін кірістер
3 890,0

 06  Басқа да  салықтық емес түсiмдер 650,0
  1 Басқа да  салықтық емес түсiмдер 650,0
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 15 517,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 

мемлекеттік мүлікті сату
3 600,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  
мемлекеттік мүлікті сату

3 600,0

 03  Жердi және материалдық емес активтердi 
сату

11 917,0

  1 Жерді сату 11 917,0
4   Трансферттердің түсімдері 3 627 093,0
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған 

органдарынан түсетiн трансферттер
3 627 093,0

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферт-
тер

3 627 093,0

Функционалдық 
топ

Атауы Сома,                                
мың  теңге

 Әкiмшi

  

Бағ
дар
лама

   2) Шығындар 4296 920,8
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 344 079,0
 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

аппараты 14 548,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 14 548,0
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппа-

раты 88 598,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 88 598,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 199 006,0
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер 198 586,0

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 420,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі 31 554,0
  001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

экономикалық саясаттың қалыптастыру мен да-
мыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару 
және коммуналдық меншігін басқару саласындағы 
мемлекеттік  саясатты  іске  асыру  жөніндегі 
қызметтер 28 654,0

  003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 1 900,0
  010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байла-
нысты дауларды реттеу 1 000,0

 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі 10 373,0

  001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 10 373,0

02   Қорғаныс 8 416,4
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппа-

раты 8 416,4
  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 

іс-шаралар 7 724,0
  006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы 

төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 388,4
  007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, 

сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары 
құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу 
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар 304,0

003 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық-
атқару қызметі 200,0

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі 200,0

021 Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 200,0
04   Бiлiм беру 3 294173,0
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 

бөлімі 3 258681,0
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11 256,0
  003 Жалпы білім беру 2 804 030,0
  005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен 
оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 50 407,0

  006 Балаларға қосымша білім беру 22 449,0
  009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының 

қызметін қамтамасыз ету 154 439,0
  015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-

аналарының қамқорынсыз қалған баланы (бала-
ларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы 
ақшалай қаражат төлемдері 22 976,0

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

Айыртау аудандық мәслихатының 2016 жылғы 17 наурыздағы №5-48-1 шешіміне  1 қосымша
Айыртау  аудандық  мәслихатының 2015 жылғы  25 желтоқсандағы  № 5-44-1 шешіміне 1 қосымша 

2016 жылєа арналєан Айыртау ауданыныѕ бюджеті
  029 Балалар  мен  жасөспірімдердің  психикалық 

денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-
медициналық-педагогикалық консультациялық көмек 
көрсету 13 143,0

  040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік 
білім беру тапсырысын іске асыруға 165 299,0

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің 
және ұйымдарының күрделі шығыстары 13 246,0

 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 
шынықтыру және спорт бөлімі 35 492,0

  017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша 
қосымша білім беру 35 492,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 167 145,0
 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 156 849,0
  001 Жергілікті  деңгейде  халық  үшін  әлеуметтік 

бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 29 649,0

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

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

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

мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік 
көмек 16 207,0

  010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 
материалдық қамтамасыз ету 1 268,0

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

  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 48 084,0
  016 18 жасқа  дей інг і  балаларға  мемлекетт ік 

жәрдемақылар 8 788,0
  017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, 

мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен 
және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке 
көмекшілермен қамтамасыз ету 18 439,0

 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 
бөлімі 10 296,0

  030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) 
асырап бағу 10 296,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 93 425,3
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 22 722,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 16 727,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 740,0
  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адам-

дарды жерлеу 195,0
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 500,0

  014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1 560,0 
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімі 3 156,0
024 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 

қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді жөндеу 3 156,0

 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі 54 212,0

004 Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен 
қамтамасыз ету 3 000,0

  012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс 
істеуі 25 000,0

  026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелері қолдануды 
ұйымдастыру 25 000,0

058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру 
жүйелерін дамыту 1 212,3

 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 
бөлімі 9 295,0

  026 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 
қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді жөндеу 9 295,0

472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы бөлімі 4 040,0

003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын 
үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу 4 040,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 152 771,0
 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімі 97 240,0
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 9 504,0

  003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 43 208,0
  006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 40 883,0
  007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа 

да тілдерін дамыту 535,0
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің 

және ұйымдарының күрделі шығыстары 3 110,0
 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 

саясат бөлімі 19 704,0
  001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және 

азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласын-
да мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 10 261,0

  002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер 4 900,0

  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске 
асыру 4 543,0

 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 
шынықтыру және спорт бөлімі 32 827,0

  001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 7 885,0

  006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде 
спорттық жарыстар өткiзу 1 072,0

  007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық 
маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн 
дайындау және олардың облыстық спорт жарыста-
рына қатысуы 3 030,0

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерініғ 
және ұйымдарының күрделі шығыстары 20 840,0

472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы бөлімі 3 000,0

008 Спорт объектілері дамыту 3 000,0
10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 130 661,8

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 15 875,0

  099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі 
шараларды іске асыру 15 875,0

 462  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы бөлімі 17 995,0

  001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 17 995,0

463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 
қатынастары бөлімі 9 889,0

001 Жергілікті деңгейде жер қатынастары саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9 889,0

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветери-
нария бөлімі 86 902,0

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 467,0

  006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру 390,0
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жою-

ды ұйымдастыру 490,8
  008 Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, 

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

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

  011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 63 984,0
11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

қызметі 11 002,0
 472  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, 

сәулет және қала құрылысы бөлімі 11 002,0
  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 11 002,0

12   Көлiк және коммуникация 30 154,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 30 154,0

  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 28 549,0
  037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала 

маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша 
жолаушылар тасымалдарын субсидиялау 1 605,0

13   Басқалар 53 583,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

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

экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру 37 791,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 6 000,0

  012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органының резерві 6 000,0

 
469  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік 

бөлімі 9 792,0

  001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9 792,0

15   11 310,3
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі 11 310,3
006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 

трансферттерді қайтару 7,3
  051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін транс-

ферттер 11 303,0 
   3) Таза бюджеттік кредиттеу 15 036,0
   Бюджеттік кредиттер 38 178,0

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

38 178,0

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

38 178,0

  018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 
асыруға берілетін бюджеттік кредиттер 38 178,0

Санаты Атауы
Сома,                                

мың  теңге
 Сыныбы  

  

Ішкі 
сыны-
бы

 

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 23 142,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 23 142,0
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді 

өтеу
23 142,0

   4)Қаржылық активтермен операциялар бойынша 
сальдо

7 000,0

Функционалдық 
топ Атауы

Сома,                                
мың  теңге

 Әкім-
ші

  
  Бағ-

дар-
лама

 

   Қаржалық активтерді сатып алу 7 000,0
13   Басқалар 7 000,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

7 000,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру 
немесе ұлғайту 7 000,0

Санаты Атауы
Сома,                                

мың  теңге
 Сыныбы  

  

Ішкі 
сыны-
бы

 

6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
 01  Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
  1 Қаржы активтерін ел  ішінде  сатудан түсетін түсімдер 0,0
   5) Бюджеттің тапшылығы (профициті) -41 863,3
   6) Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профициті 

пайдалану)
41 863,3

7   Қарыздар түсімі 38 178,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 38 178,0
  2 Қарыз алу келісім-шарттары 38 178,0
Функционалдық 

топ Атауы

Сома,                                
мың  теңге

 Әкім-
ші

  
  Бағ-

дар-
лама

 

16   Қарыздарды өтеу 23 142,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі
23 142,0

  005 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет 
алдындағы борышын өтеу

23 142,0

Санаты Атауы
Сома,                                

мың  теңге
 Сыныбы  

  

Ішкі 
сыны-
бы

 

8
  

Бюджет  қаражаттарының  пайдаланылатын 
қалдықтары

26 827,8

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 26 827,8

  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 26 827,8



Айыртау таѕы4 14 сәуір 2016 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Мүгедек баланы тәрбиелеп отырған жанұяға ықпал ету үшін 
мемлекеттік бюджет қаражатынан әралуан әлеуметтік жәрдемақылар 

төленіп, стационарлық және жартылай стационарлық мекемелерде, үйдегі 
күтім жағдайларында арнайы әлеуметтік қызметтер көрсетіледі.
Көптеген ата аналар өз баласын оның жеке ерекшеліктерін есепке ала 

отырып айналысатын білікті мамандарға беруге жүрексінеді де өз балаларын 
үй жағдайында, ешқандай тиісті тәжірибесіз тәрбиелейді. Мүгедектігі бар бала-
ларды тәрбиелеп отырған ата аналарға ықпал ету үшін білікті мамандардың 
қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында психологиялық көмек көрсетіп, 
кеңестер беретін онлайн қолдау көрсету қызметі ұйымдастырылды. 
Бұл қызметтің негізгі міндеттері жанұяда психологиялық денсаулықты сақтау, 

қолайлы әлеуметтік психологиялық климат жасау және мүгедек бала тәрбиелеп 
отырған тұлғаларға психологиялық қызмет көрсету болып табылады. 
Аталмыш қызметті ұйымдастыруға бастамашы болған Қазақстан 

Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі, 
«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» РМКК және «Қазақстан Ресей 
медициналық университеті» ҒОО.
Қызмет тек мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата аналармен жұмысты 

жүзеге асырады. 
Қызмет көрсету скайп арқылы тегін жүзеге асырылады, сондықтан интернетке 

қолжетімділік пен скайптың болуы міндетті. 
Егер жанұяңызда мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиеленіп жатса және 

психологиялық қолдау қажет болған жағдайда 1411 нөміріне хабарласып, 
жәрдемақы алушының ЖСН атаңыз, содан кейін диспетчердің нұсқауымен 
өзіңізге қолайлы уақытта кеңес алатын уақытты келісіңіз. 
Университеттің кеңесшілеріне қосылу үшін I-kmu мекенжайын теріңіз.

Айыртау ауданының жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі.

Білгенің жөн
АТА-АНАЛАРҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

КӨМЕК КӨРСЕТУ

2015 жылғы 20 тамыздағы Республикалық нотариаттық па-
лата Басқармасының шешімімен бекітілген «2015 жылдан бастап 

2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Қазақстан Республикасында 
нотариатты дамыту тұжырымдамасын» кезең-кезеңмен жүзеге асы-
ру Жоспарына сәйкес 2015 – 2016 жылдары ҚР «Нотариат туралы» 
Заңына нотариаттық әрекеттің жаңа түрі - орындау жазбасын жасауды 
қарастыратын норманы қосу туралы ұсыныс енгізу жоспарлануда.
Қазіргі уақытта заңмен қорғалатын мүдделерді және дауласқан неме-

се бұзылған құқық айрықша сот қорғау формаларын қолдану мәселесі 
қолайлы. Бұл сот органдарына жүктемені азайту жеке және де көпшілік алды 
құқықтық қатынас аумағындағы даусыз істердің жүгінен босату қажеттілігімен 
шартталған. Көп деңгейде даулы болып келетін істерге қатысты (медиация) 
татуластыру процедурасы қолданылып және аралық соттармен дауларды 
қараудың шешімі болып оларды соттардың баламасы болады, көп деңгейіне 
даусыз болып келетін істерді нотариатпен қарастыру қолданылады. Соттан 
тыс құқық қорғау формалары ішінде нотариаттық нысан ерекше орын алады. 
ҚР «Нотариат туралы» Заңы және ҚР Әділет министрінің «Нотариустармен 
нотариаттық әрекеттердің жасалуы бойынша Ережені бекіту туралы» бұйрығы, 
нотариус бұзылған қүқықты қорғауды жүзеге асыру және оның мәжбүрлі түрде 
орындалуын қамтамасыз ету арқылы жасалған әрекетімен толықтырады. 
Ақшалай соманы өндіріп алу немесе борышкерден мүлікті талап ету үшін нота-
риус қарыз орнатылған қүжаттарда орындау жазбасын жасайды.
Нотариустың орындау жазбасы – бұл нотариустың борышкерден тиесілі 

ақшалай соманы өндіріп алу туралы, қарыздың пайда болуын куәландыратын, 
құжатта (кепіл билеті, шарт) жасалған өкімі. Мұндай құжатта нотариуспен 
жасалған жазба кредитор-өндіріп алушының алдындағы борышкердің 
қарызын растайды. Нотариус қарызды орнататын шынайы құжатта орындау 
жазбасын жүзеге асырады. Қарызды орнататын құжатта атқару жазбасын 
жасаудың міндетті шарты кредитордың борышкерден тиесіліні өндіріп алу 
құқығының даусыздығы болып табылады. Нотариустың орындау жазбасын 
жасау құқығын анықтау үшін қарыздың бар болу фактісін және міндеттің пайда 
болу мөлшері мен мерзіміне қатысты мұндай қарызды даулау үшін объективті 
негіздердің жоқтығын растау қажет. Басқа сөзбен айтқанда, борышкердің 
белгілі бір игіліктерді қабылдауын және онымен қарама-қайшы міндеттердің 
орындамағанын анықтайтын құжаттар қажет.
Орындау жазбасында орындау парағының күші бар және ол бойынша 

өндіріп алу атқарушылық өндіріс туралы заңнаманың талаптарына сәйкес 
жүргізіледі.
Аталған қарызды өндіріп алу тәсілінің ерекшелігі:
ақшалай қаражаттардың үнемділігі. Нотариуспен орындау жазбасын жасау 

үшін нотариаттық тариф сот шығындарынан әлдеқайда аз;
 сот бұйрығын ұсынуға қарағанда, нотариуспен орындау жазбасын жасау 

үшін борышкердің келісімі қажет емес;
сотта істің қаралуымен салыстырғанда, нотариаттық әрекетті жасау 

мерзімінің қысқа болуы.
Осылайша, нотариустың орындау жазбасы нотариаттық әрекеттің жаңа 

түрі ретінде, азаматтар мен заңды түлғалардың қүқықтарын және заңды 
мүдделерін қорғауға бағытталған әрекеттердің тәртібін қысқартады.

Наталья ПИЛЬТЯЕВА, 
СҚНО Петропавл қаласының жеке нотариусы.

Нотариаттық әрекеттің жаңа 
түрі - орындау жазбасы

 «Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі ауылдық округ аймағында ауылдық округ әкімінің 

басшылығымен жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
қызметін іске асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы 
болып саналады.
«Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

орналасқан жері: Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Нижний 
Борлық ауылы, индексі 150116. Мемлекеттік мекеменің жұмыс уақыты: 
бескүндік жұмыс аптасы, жұмыстың басталу уақыты сағат 9.00-де, аяқталуы 
сағат 18.00-де. Түскі үзіліс: сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін.
Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі №88-V «Мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер туралы» Заңына сәйкес және мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарты негізінде 2015 жылы мемлекеттік қызмет атқарды: жеке 
қосалқы шаруашылық жөніндегі анықтаманың берілуі.
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 

Заңының 11-бабына сәйкес, ауылдық округ әкімінің аппараты ауылдық округ 
аймағындағы Алтын-Бұлақ, Жақсы Жалғызтау, Нижний Борлық ауылдарын-
да тұратын тұрғындарға мемлекеттік қызмет көрсетеді.

2015 жылы барлығы 50 мемлекеттік қызмет атқарылды (жеке қосалқы 
шаруашылық жөніндегі анықтаманың берілуі). Берілетін мемлекеттік қызмет 
формасы автоматтандырылған емес, жеке қосалқы шаруашылық жөніндегі 
анықтаманың берілуі, қызметтің аяқталған формасы болып табылады. 
Мемлекеттік қызмет қағаз бетінде ақысыз түрде көрсетіледі.
Мемлекеттік қызмет тұтынушыларға қолайлы жағдай жасалған және 

көрсетілетін мемлекеттік қызмет тізбелері жарияланған ақпараттық материал-
дар орналасқан ауылдық округ әкімінің аппараты ғимаратында көрсетіледі.
Мемлекеттік қызмет тұрғындардан арыз түскен уақыттан бастап көрсетіледі. 

Мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапты маман тағайындалған, ай сайын 
ішкі бақылау жүргізіледі, мемлекеттік қызмет көрсетуді тіркейтін журнал 
жүргізіледі.

Мұратбек ЖҮСІПОВ,
Нижнеборлық ауылдық округінің әкімі.                      

Нижнеборлық ауылдық округімен 2015 
жылдағы көрсетілген мемлекеттік қызметі

Ұлттық бірыңғай тестілеу 
(ҰБТ) - орта білімнен кейінгі 

немесе жоғары білім беретін 
білім беру ұйымдарына түсу ем-
тихандарымен біріктірілетін, жал-
пы орта білім беру ұйымдарында 
білім алушыларды қорытынды 
аттестаттау нысандарының бірі. 
Тестілеу мақсаты: жоғары сапалы 

білім мен жоғары білімге қол жеткізуде 
әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз 
ететін оқытудағы жетістіктердің сыртқы 
тәуелсіз бағалау жүйесін құру.
Тестілеу міндеттері: бірыңғай 

өлшеу материалдарының көмегімен 
білім беру сапасын басқару және 
мемлекеттік бақылауды қамтамасыз 
ету, білім беру сапасын бағалауда 
әділдік пен нақтылықты көтеру.
Білім грантына қол жеткізу үшін 

әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз 
ету.
ҰБТ-ны тапсыруға ерікті негізде 

жалпы орта білім берудің білім 
бағдарламаларын меңгерген білім 
беру ұйымдарының ағымдағы жылғы 
бітірушілері жіберіледі.
ҰБТ қазақ және орыс тілдерінде бес 

пән бойынша: қазақ немесе орыс тілі 
(оқыту тілі), математика, қазақстан 
тарихы, орыс тілінде оқытатын 
мектептердегі қазақ тілі  және  қазақ  
тілінде  оқытатын  мектептердегі  
орыс  тілі  және  таңдаған мамандыққа 
байланысты таңдау пәнінің біреуі 
бойынша өткізіледі. Арнайы неме-
се шығармашылық дайындықты    
талап ететін шығармашылық  
мамандықтарына түсуші бітірушілер 
үшін таңдау пәні - ерікті.
ҰБТ тапсырудан өз еріктерімен  бас 

тартқан   оқушылар өздері тәлім алған 
мектептерінде  дәстүрлі емтихан тапы-
ратын болады.

 ҰБТ тапсыру орны  Саумалкөл № 2 
мектеп–гимназиясы.  ҰБТ тапсыруға 
арнайы аудиториялар бөлініп берілген. 
Барлық аудиториялар арнайы бейне-
камералармен толық жабдықталған.  
ҰБТ кезінде   ұялы байланыс 
желілеріне арнайы тұншықтырғыштар 
қойылады. Тыйым салынған заттарды 
алып кірмес үшін металіздегіштер пай-
даланылады.
ҰБТ-2016 тест тапсырмалар қоры:
логикалық түрдегі тест тапсырмалар 

саны көбейді, 
тест тапсырмасына диаграммалар, 

суреттер, кестелер, сызбалар (био-
логия, география, химия, математика, 
физика пәндеріне) қосылды және тари-
хи құжаттар, жазба дереккөздерімен, 
мәтінді түсініп ұғыну мақсатындағы 
тест тапсырмаларымен  жаңартылды. 
ҰБТ жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларының шеңберінде 
жалпы орта білім берудің мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандартта-
рына сәйкес әзірленген тест 
тапсырмаларының көмегімен 1-15 
маусым аралығында өткізіледі.  Әрбір 
пән бойынша тест тапсырмасының 
саны – 25.  ҰБТ-ны өткізуге 3,5 (үш жа-
рым) астрономиялық сағат (210 минут) 
бөлінеді. 
Бітірушіге сөйлесуге, бір орыннан 

екінші орынға ауысып отыруға, емти-
хан материалдарын басқа бітірушімен 

Білім беру
Бақ сынар күн жақын қалды, жас түлек!

ауыстыруға, көшіріп жазуға, 
шпаргалкаларды,  оқулықтарды 

және басқа да әдістемелік 
әдебиеттерді, калькуляторды,  фо-
тоаппаратты,  мобильді  байланыс  
құралдарын  (пейджер, ұялы теле-
фондар, планшетниктер, iPad, iPod, 
iPone, SmartPhone), ноутбуктарды, 
плеерлерді аудиторияға кіргізуге 
және пайдалануға рұқсат етілмейді.
Бітіруші осы қағидаларды бұзған 

жағдайда Министрлік өкілі  тыйым 
салынған заттың тәркіленуі және 
бітірушіні аудиториядан шығару 
туралы актісін жасайды және тест 
нәтижелерін жою туралы шешім 
қабылдайды. Бітірушінің осы 
Қағидалардың бұзу фактісі туралы 
мемлекеттік комиссияның төрағасын 
хабардар етеді.
Бітірушіні аудиториядан шығару 

және оның тест нәтижелерін жою ту-
ралы шешім қабылданған жағдайда 
ол өзі білім алған білім беру 
ұйымында дәстүрлі емтихандар ны-
санында қорытынды аттестаттаудан 
өтеді. Бұл ретте, ол ағымдағы жылы 
жоғары оқу орнына түсу құқығынан 
айырылады.
Тест тапсырмаларын бағалау 

кезінде бірыңғай талаптарды 
сақтау және даулы мәселелерді 
шешуді қамтамасыз ету, ҰБТ-ға 
қатысушылардың құқығын  қорғау  
мақсатында  тестілеу  өткізу  
кезеңінде  апелляцияны  қарау 
жөніндегі    апелляциялық комиссия 
құрылады.
Апелляциялық комиссия 

тестілеуге қатысушылардан тест 
тапсырмаларының мазмұны және 
техникалық себептер бойын-
ша өтініштер қабылдайды және 
қарайды.
Апелляцияға берілетін өтінішті 

тестілеуге қатысушының өзі 
апелляциялық комиссия 
төрағасының атына береді. Тест 
тапсырмаларының мазмұны 
және техникалық себептер бой-
ынша өтініштер тестілеу нәтижесі 
жарияланғаннан кейін келесі күні 
сағат 14.00-ге дейін қабылданады 
және апелляциялық комиссия бір 
күн ішінде қарастырады. Өтініш 
берушінің өзімен бірге оның жеке ба-
сын куәландыратын құжаты, ҰБТ-ға 
жіберу рұқсаттамасы болуы керек.
ҰБТ тапсырған бітірушілерге:
- сертификат;
- жалпы орта білімі туралы атте-

стат (бұдан әрі – аттестат) беріледі.
Сертификат ҰБТ тапсырған күннен 

бастап күнтізбелік үш күн ішінде 
ҰБТӨП-те беріледі. Сертификатқа  
ҰБТ  шеңберінде  тапсырылған  
әрбір пән бойынша балдары 
қойылады.
Сертификат - тестілеу кезінде мек-

теп бітірушінің алған балдарын рес-
ми растайтын, белгіленген түрдегі, 
қатаң есептегі атаулы құжат.
Сертификаттың жарамдылық 

мерзімі – ағымдағы жылдың 31 
желтоқсанына дейін.
Білім беру гранттарын тағайындау 

конкурсына қатысу үшін балдардың 
ең төменгі деңгейі - 50 балл,  

ұлттық жоғары оқу орындарына 
түсушілер үшін  - 70 балл, «Білім», 
«Ауылшаруашылық ғылымдары», 
«Ветеринария» бағыттарының 
мамандықтары тобына 60 балл, 
«Жалпы медицина» мамандығы 
бойынша - 65 балл, соның ішінде 
бейіндік пәннен 7 балдан, ал қалған 
пәндерден 4 балдан кем болмауы 
керек.

2016 жылдан бастап арнайы не-
месе шығармашылық дайындықты 
қажет ететін педагогикалық 
мамандықтарға түсу үшін арнайы 
немесе шығармашылық емтихандар 
тапсырылуы есепке алынады.
Арнайы емтиханның мақсаты 

– талапкерлерді педагогикалық 
бағытқа икемділігін анықтау.  
Ағымдағы  жылы тестілеу 

қорытындысы бойынша белгіленген 
төменгі шектік деңгейден өтпеген не-
месе «қанағаттанарлықсыз» (4 бал-
дан кем) баға алған тұлғалар үшін, 
тестілеу нәтижелері  көрсетілген 
сертификаттарымен қайта кешенді 
тестілеуге кіруге рұқсат берілді.    
Қайта кешенді тестілеуден өту 
ақылы түрде, өту бағасы 2242 тен-
ге. Қайта кешенді тестілеу 4 пән 
бойынша: оқыту тілі, математика, 
қазақстан тарихы, мамандығына 
байланысты 1 таңдау пәні.    Тестілеу 
уақыты 2 сағат 30 минут.    Апел-
ляцияны өткізу рәсімі тестілеудің 
бұл түрінде қарастырылмаған.                                                                                                                                 
    ҰБТ-ға өтініш қабылдау:  10 на-
урыз – 25 сәуір, Ұлттық бірыңғай 
тестілеу: 1 – 15 маусым, ТКТ-ге өтініш 
қабылдау 20 маусым – 1 шілде,
Шығармашылық мамандықтар 

үшін: 20 маусым – 9 шілде.
Шығармашылық емтихан: 2 – 7 

шілде,
Талапкерлерді кешенді тестілеу: 17 

– 23 шілде,  Білім грантын тағайындау 
конкурсына өтініш қабылдау: 23 – 31 
шілде,  Білім гранттарын тағайындау 
конкурсы: 1 – 10 тамыз.
Бір пәннен 4 балдан кем алған 

жағдайда талапкер  Білім беру 
гранттарын тағайындау конкурсына 
қатыса алмайды. 
ҰБТ-ға қатысушыларға арналған 

танымдық ақпараттар мен интернет-
ресурстар:
Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым Министрлігі www.edu.
gov.kz .
Білім және ғылым саласындағы 

бақылау комитеті http://control.edu.
gov.kz. Ұлттық тестілеу орталығы 
www.testcenter.kz.
ҰБТ тапсыру нақты оқушының өз 

еркінде, өтінішті мектепте немесе №2 
Саумалкөл мектеп-гимназиясында 
орналасқан ҰТО-ның №87 филиа-
лына жекелей тапсыруға болады. 
ҰБТ-ға қатысты сұрақтарыңыз 

болса 27-3-36 телефонына қоңырау 
шалып,  сұрауларыңызға болады.
Биылғы мектеп түлектеріне ҰБТ 

қағидаларын бұзбай,  бар алған 
білімдеріңді жоғары деңгейде 
көрсете біліңдер дегім келеді.

Ержан АЛҒОЖИН, 
ҰБТ № 87 филиалының 

жетекшісі.

Вирустық гепа-
тит – бауырды 
з а қымдай тын, 
и нф е к ц и я л ы қ 
ауру; инфекция-
ны тарату әртүрлі 
ме х а н и зм і м ен 
бірге бірнеше 
үлгілері бар. Белгілі 
вирустық гепатит-

тер А, В, С, D, Е. Емдеуді стационарлық 
жағдайда жүргізу керек, асқынуды 
алдын алу үшін.  Вирустық гепатитті 
алдын алу жұқтыру тәсілдеріне байла-
нысты.
Вирустық Гепатит А (Боткин ау-

руы) – ішек инфекциясы тобынан 
қауіпті  инфекциялық ауру, мықты 
иммунитетті қалыптастырумен, жеңіл 
ағым артықшылығымен ерекшеленеді.  
Инфекция көздері – ауру адам. Та-
быстау механизмі – нәжістік-ауыз, 
су, алиментарлық және контактылы-
тұрмыстық жолдарды арқылы іске 
асырылады. Толық қабылдағыштық, 
эпидемиялық от алу әсіресе ба-
лалар ұжымдарында болады, 
маусымдық көтерілуі ескеріледі.  
Бұрын ауырмағандар әртүрлі жа-
ста жұқтыруы мүмкін. Инкубациялық 
кезең  7 күннен 45 күнге дейін. Ау-
руларды анықтаудың қиындығы 
гепатиттің өшірілген үлгілерімен, 
ауруды таратудың ең үлкен қаупін 
ұсынады, эпидемиологиялық анамнез 
және клиниканың айқындалған үлгісі 
мәселесінде жеткіліксіз хабардарлыққа 
байланысты.  Гепатит синдромы және 
жалпы интоксикациямен  қауіпті ба-

Денсаулық
ВИРУСТЫҚ  ГЕПАТИТТЕР

стама сипатталады. Диагноз үшін 
маңызды шешімі бар, гепатит син-
дромы, іштің жоғарғы жағында ауыр-
сынуды сезінумен, бауыр мөлшерінің 
өсуі сипатталады, тамақтан кейін 
күшейетін, жүрек айну және құсумен, 
несеп түсінің өзгеруімен, алғашқыда 
қызғылт сары, сосын қоңыр түсті, бір 
мезетте жарық, балшықты нәжіспен 
болуы мүмкін. Интоксикация син-
дромы қауіпті дене қызуының 
жоғарылауымен көріністері 
байқалады, жалпы әлсіздікпен, бас 
және бұлшықет ауруымен, тәбеттің 
төмендеуімен, ұйқының бұзылуымен.  
Жоғары температура 2-3 күн 
ұсталады және әрдайым 5 күні нор-
масына дейін төмендейді, жалпы 
жағдайы жақсарады, аққабық, со-
нымен қатар тері субиктериялық 
бастапқыда қарқынды-сары, терінің 
қышуы күшейеді, әсіресе түнде. 
10-12-күннен бастап сары ауру 
біртіндеп азаяды,  несеп өз қалпына 
келеді, жүрек айну тоқтайды, ауыз-
қуысының  құрғауы жойылады, 
тәбеті ашылады, күші көбейеді, 
3-аптаның соңында ұйқысы 
жақсарады (сирек - кеш) сауығуы 
басталады. Алдын алу. Сауығуға 
дейін ауруды тек оқшаулау, олардың 
заттарын камералы дезинфекция-
лау және құрамында хлор бар пре-
параттармен ошақтарды дезинфек-
циялау, лабораторлық зерттеуді 
сәйкес жүргізумен 35 күн ішінде ауру 
тұлғалармен контактыларға байқау 
белгіленеді.  
Вирустық гепатит В - қауіпті, 

ұзаққа созылған, созылмалы үлгіде 
өтетін бауырды зақымдайтын, 
инфекциялық ауру. Инфекция көздері 
– ауру адам инкубациялық кезеңде 
және аурудың барлық үлгісі бойын-
ша қанда беткейлік антигеннің бар 
болуымен және әртүрлі биологиялық 
сұйықтық. Табыстау тәсілі - контак-
тылы, жыныстық жолымен іске асы-
рылатын және қоздырғыштың тері 
арқылы кіруімен, немесе сілемейлі 
қабықша құралдар, қолдардан 
ластанған вирустармен, айналыстағы 
заттар (микрожарақат бойынша). 
Инкубациялық кезең 45 күннен 6 
айға дейін. Аурудың басталуы бірінші 
жоспарда қауіпті гепатит синдро-
мымен және жалпы интоксикация 
дене қызуының жоғарылауынсыз. 
Бұл бастапқы кезең, 2-3 аптаға 
жалғасады, сарыауру белгісіз, ауру-
ды тарату жоспарында өте қауіпті, 
аурулар медициналық көмекке 
жүгінеді, тексеріледі және болжамды 
диагнозға сәйкес емді алады. Гепа-
тит синдромы: бауырдың үлкеюі (жиі 
және көкбауыр), саусақпен басып тек-
серген кезде сезінеді, іштің жоғарғы 
жағында әрдайым ауырлықты 
сезінеді, тамақтан кейін күшейетін, 
тамақ иісінен жиіркенушілік, несеп 
түсінің өзгеруімен, жиі дененің қышуы, 
субиктериялық аққабық. Интоксика-
ция синдромы: тез шаршағыштық, 
жалпы әлсіздік, тәбеттің төмендеуі, 
ауыз-қуысының құрғауы, бастың 
ауруы сезінеді, ұйқының бұзылуы. 
Эпидемиологиялық анамнез, ауру 
анамнезін елемеушілігі бойынша 
буындардың ауруы байқалады, тек-
серу және қолжетімді лабораторлық 
зерттеумен сорбуын ревматизмі 
қабылданады.  

Жалғасы 5-бетте.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

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

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Нижнеборлық ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

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

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

*   *   *

«Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің
 аппараты» ММ-нің азаматтарды жеке мәселелері 

бойынша қабылдау кестесі

Азаматтарды қабылдауды бөлім басшысы Гүлнәр Ділдәбекқызы 
Өтеулина жүргізеді. Қабылдау апта сайын әр бейсенбіде сағат 10.00-ден 
12.00-ге дейін аудандық Мәдениет үйінде (2 қабатта) жүргізіледі. Мекенжайы: 
Саумалкөл селосы, Ақан сері көшесі, 31.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының  мәдениет және 

тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 21-360 нөмірлі сенім 
телефоны жұмыс істейді. Осы телефон арқылы Сіз өзіңізге қатысты лауа-
зымды тұлғалардың ынтасыз қарауын, күш көрсетіп мәжбүрлеу және басқа 
жемқорлық іс-әрекеттер туралы хабарлай аласыз. Ақпарат құпиялылығы 
сақталады.

*   *   *

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының мəдениет жəне тілдерді дамыту 
бөлімі» ММ азаматтарды қабылдау кестесі

    «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының жер қатыныстары 
бөлімі» ММ-ң бөлім басшысы Нұрлан Мейрамұлы Төребеков - әр аптаның 
жұма күндері сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін қабылдайды.
Мекен жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі, 42.  Байланыс телефон-

дары: 22-805, 21-723.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының жер қатыныстары 

бөлімі» ММ-де 8(715-33) 22-085 сенім телефоны қызмет етеді.
Осы телефон арқылы Сіз аудан тұрғындары, ауданның мемлекеттік 

қызметкерлерімен қылмыс жасау фактілерін, құқықбұзушылықтарын және 
Ар-намыс Кодексінің талаптарын сақтамаулары туралы қоңырау шалып 
хабарлай аласыз.  Ақпарат құпиялылығы сақталады.

*   *   *

2016 жылдың  IІ тоқсанына «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының жер 
қатыныстары бөлімі» ММ-де азаматтарды
жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша ТЖ бөлімі» ММ 
жұма сайын азаматтардың жеке мәселелері бойынша қабылдау жүргізеді. 
Аптаның бейсенбі күні сағат 11.00-ден 13.00-ге дейін, ал аптаның жұма 

күндері  сағат 16.00-ден 18.00-ге дейін бөлім бастығы, өртке қарсы қызмет 
майоры Ғазизов Ермек Ебрағимұлы азаматтарды Саумалкөл селосы, 
Ықшам ауданда, 22 үйде қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша ТЖ бөлімі» ММ-

де 8(7152) 52-21-72, 8(7152) 52-24-54 және Қазақстан Республикасының 
ІІМ Төтенше жағдайлар Комитетінің 8(7172) 32-32-76 сенім телефондары 
қызмет істейді.  
Сенім телефондары арқылы сіздер Айыртау ауданының төтенше жағдайлар 

бөлімінің мемілекеттік қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың тарапы-
нан жіберілген құқықбұзушылықтарды, Ар-намыс Кодексін және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнамаларды бұзу фактілерін хабарлай аласыздар.
Ақпарат құпялылығы сақталады.

2016 жылдың IІ тоқсандағы  «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша 
ТЖ бөлімі» ММ-де азаматтарды қабылдау 

кестесі

Денсаулық
Вирустық  гепатиттер

Жалғасы. Басы 4-бетте.
Сарыауру кезеңінде жоғарыда көрсетілген симптомдар 

айқынырақ білінеді, нәжіс түрсізденеді. Бауырдың жеткіліксіз 
өспелі белгілері: ұйқысыздық, анорексия, құсу.
Вирустық гепатит D (дельта-инфекциясы) - бұл ұштасқан 

микст-инфекция. Олардың көздері болып табылатыны аурулар, 
аурудың қауіпті және созылмалы түрлері, олардың арасында 
қауіпті қатер ұсынатыны нашақорлар. Вирустық гепатит В 

бойынша қан арқылы жұғады. Ауруды жұқтыру мерзіміне байланысты, әртүрлі 
ұстамалы болуы мүмкін. Екі вируспен бір мезгілде жұқтыру бойынша ұштастық 
қауіпті ауру пайда болады,  коинфекция деп аталады.. Бұрынғы ауырғандардың 
жүйелі жұқтыруы бойынша – HBsAg таратушысы - суперинфекция пайда бола-
ды. Осы және басқа жағдайда дельта-инфекция аурудың ағымын ауырлатуға 
ықпал көрсетеді. Коинфекция клиникалық ағым бойынша вирустық гепатит В 
қауіпті ағымына ұқсайды, одан өте қысқа инкубациялық кезеңімен ерекшеленеді. 
Көпшілік сарыауру кезеңі дене қызуының жоғарылауымен, созылмалы 
түрде өтеді. Оң қабырға асты, ауру сипатталады, астениялық синдром, құсу 
айқындалады.  Аурудың ауыр ағымы бауыр жетіспеушілігінің тез өсуімен өмірге 
қатері тиюі мүмкін. Көп жағдайда біртіндеп сауығу басталады. 
Вирустық гепатит С- вирустық гепатит В жеңіл үлгілерінің ағымы 

бойынша еске түсіретін, созылмалы гепатитпен аяқталатын қауіпті 
инфекциялық ауру. Инфекция көздері  - гепатит С созылмалы үлгілерімен 
ауырғандар. Қан арқылы табысталады.  Инкубациялық кезең 60 күнге 
дейін созылады. Жеңіл ағымына қарамастан, вирустық гепатит С барлық 
үлгілері бойынша (жасырын, жеңіл) бауырдың үлкеюін анықтайды.
Вирустық гепатит Е    РНК- ротавируспен ұқсас вирусты құрайды. Инфекция 
көздері вирустық гепатит Е ауырғандар болып табылады, инкубацияның 
соңынан және аурудың ағымдағы қауіпті кезеңі. Таратудың негізгі жолы - 
сулы, эпидемиялық от алу, ыстық климатты елдерде бейнеленеді. Ағымы 
бойынша вирустық гепатит А еске алады жеңіл ағым артықшылығымен және 
сауығуымен. Вирустық гепатит Е артықшылығымен ерекшеленетіні оның ағымы 
жүктілерде: жүктілікті өз еркімен тоқтату және бауырдың қауіпті жеткіліксіздігінің 
тез өсу белгілері өліммен 25 % дейін және жоғары. Стационар жағдайында 
мамандардың әрдайым бақылауымен аурудың ұзақтылығын қысқарту мүмкін, 
оның ауырғанын жеңілдету және асқынуды алдын алу. 
Вирустық гепатиттерді алдын алу  В, D, С олардың табыстау тәсілдеріне 

байланысты, қатаң өңдеуге келмеген, құралдарды пайдаланумен барлық 
манипуляциялар және тексерілмеген донорлардың препараттарынан қанды 
құюды жою керек. Барлығынан жақсы біржолғы құралдарды және қосалқы 
құралдарды пайдалану керек.  

Ю.ДЕМИДЕНКО,
Айыртау аудандық ТҚҚБ 

жетекші маманы.

ДҮЙСЕНБІ, 18 СӘУІР
ҚАЗАҚСТАН

07.00-17.00 техникалық үзіліс 17:00 
«Өткен мен жеткен энергетика». 17:30 
KAZNEWS 17:55 «БҮГІНГІ КҮННІҢ БАТЫР-
ЛАРЫ» 18:05 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 19:30 
KAZNEWS 20:20 «СЕРПІЛІС» 21:05 «АЯУЛЫ 
АРМАН». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «Қыздар». 0:00 KAZNEWS 0:50 ФУТ-
БОЛ. АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ. «СТОК 
СИТИ» - «ТОТТЕНХЭМ». 3:00 KAZNEWS

ХАБАР 
С 03:00 до 17:00 технический перерыв 

(профилактические работы) 17:02 Новости 
17:15 Т\с. «След» 17:55 «Орталық Хабар» 
19:00 «ТВ Бинго» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Арнайы 
хабар» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т\с. «Осколки» 22:20 Т\с. «След» 
23:00 «Бетпе-бет» 23:25 «Негізінде...» 23:30 
Қорытынды жаңалықтар 00:00 «Гороскоп» 
00:05 «Сотқа жеткізбей» Д\д 00:35 «Гороскоп» 
00:40 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
Перерыв в эфире до 17:00 в связи 

с профилактическими работами 17:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 17:05 
«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 17:50 «ПУСТЬ ГО-
ВОРЯТ» 18:55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 Т/с «КОСАТКА 1:50 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:30 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
3:25 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Без 
следа» 17.15 «Прямой эфир» 20.00 Т/с «Сле-
дователь Тихонов» 22.50 «Честный детектив» 
23.45 «Без свидетелей. Павел Фитин против 
Шелленберга». «Иные. Особое измерение». 
1 ч. 01.20 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» 02.20 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов» 03.15 «Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 19 СӘУІР
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Аяулы ар-
ман». Т\х. 10:50 «Қазына». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Жаныңда жүр жақсы адам». 
. 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14.00-16.00 
техникалық үзіліс 16:00 «Әндер мен жылдар». 
Концерт 16:40 «Жүрегім сізге аманат». Т\х. 
17:30 KAZNEWS 17:55 «SPORT.KZ» 18:15 
«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «АЯУЛЫ АРМАН». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 
«Қыздар». 0:00 KAZNEWS 0:50 «Қазына». 
Т\х. 1:35 «Қылмыс пен жаза» 1:55 «Ақсауыт» 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 KAZNEWS

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 07:50 «Гороскоп» 

08:00 «Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 09:00 
«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т\с. «Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Магия 
кухни» 11:45 «Әр үйдің сыры басқа». Д\д 
12:15 Т\х . «Зәуре» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Т\с. «Семейные мелодрамы» 14:05 
«Подари детям жизнь» 14:10 Т\с. «Катина 
любовь» 15:00 Новости 15:10 Т\х . «Ғашық 
жүрек» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің 
үй» 17:00 Новости 17:15 Т\с. «След» 17:55 
«Тағдыр жолы» 18:30 Т\х . «Бажалар» 19:05 
Т\х . «Зәуре» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бюро рас-
следований» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т\с. «Осколки» 22:20 Т\с. «След» 23:00 
«Бетпе-бет» 23:30 «Арнайы хабар» 23:55 «Го-
роскоп» 00:00 «Негізінде...» 00:05 Қорытынды 
жаңалықтар 00:35 «Гороскоп» 00:40 «Сотқа 
жеткізбей». Д\д 01:10 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» Т/с 12:00 «П@УТINA» 12:20 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР» Т/Х Перерыв в эфире до 14:00 до 
16:00 в связи с профилактическими работами 
16:00 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 20:00 «ГЛАВ-
НЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 Т/с «КОСАТКА» 1:50 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:40 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 3:25 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00, 22.55 Вести 08.55 
«О самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Без 
следа» 17.15 «Прямой эфир» 20.00 Т/с 
«Следователь Тихонов» 00.35 «Секретные 
материалы: ключи от долголетия». «При-
ключение тела. Испытание глубиной» 02.10 
Т/с «Срочно в номер. На службе закона» 
03.10 «Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 20 СӘУІР
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Аяулы ар-
ман». Т\х. 10:50 «Қазына». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Жаныңда жүр жақсы адам». . 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». 
Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Бүгінгі күннің батырлары». 18:05 «Жарқын 
бейне» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «АЯУЛЫ АРМАН». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «Қыздар». 0:00 KAZNEWS 
0:50 «Қазына». Т\х. 1:35 «Жарқын бейне» 
2:05 «Табыс сыры». 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 07:50 «Гороскоп» 

08:00 «Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 09:00 
«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т\с. «Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Магия 
кухни» 11:45 «Әр үйдің сыры басқа». Д\д 
12:15 Т\х . «Зәуре» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Т\с. «Семейные мелодрамы» 14:05 
«Подари детям жизнь» 14:10 Т\с. «Катина 
любовь» 15:00 Новости 15:10 Т\х . «Ғашық 
жүрек» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің 
үй» 17:00 Новости 17:15 Т\с. «След» 18:00 
«Сильные духом» 18:30 Т\х . «Бажалар» 
19:05 Т\х . «Зәуре» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бетпе-бет» 
20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. 

«Осколки» 22:20 Т\с. «След» 23:00 «Горо-
скоп» 23:05 «Негізінде...» 23:10 Қорытынды 
жаңалықтар 23:40 «Гороскоп» 23:45 «Арман 
қанатында» 00:05 «Сотқа жеткізбей». Д\д 
00:35 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 12:00 «П@УТINA» 12:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-
БАР» Т/Х 14:20 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
15:15 «ПРАВДА» 15:20 Комедия «СВАТЫ 
6» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «ТАМ, ГДЕ 
ТЫ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 Т/с «КОСАТКА» 
1:50 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:40 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 3:25 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с 
«Своя чужая» 17.15 «Прямой эфир» 20.00 
Т/с «Следователь Тихонов» 22.00 «Специ-
альный корреспондент» 23.40 «Бандеровцы. 
Палачи не бывают героями». «Научные 
сенсации. Геномное рабство» 02.00 Т/с 
«Срочно в номер. На службе закона» 03.00 
«Комната смеха»  

БЕЙСЕНБІ, 21 СӘУІР
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Аяулы ар-
ман». Т\х. 10:50 «Қазына». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Жаныңда жүр жақсы адам». . 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». 
Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 
«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 18:15 «Табыс 
сыры». 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 
Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «АЯУЛЫ АРМАН». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «Қыздар». 0:00 KAZNEWS 
0:50 «Қазына». Т\х. 1:35 «Журналистік зерт-
теу» 1:55 «Бүгінгі күннің батырлары» 2:05 
«Жан жылуы» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS

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

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

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ В ЧУЛИМСКЕ» 12:00 «П@УТINA» 12:20 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР» Т/Х 14:20 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
15:15 «ПРАВДА» 15:20 Комедия «СВАТЫ 6» 
16:45 «РОДИНА» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 20:00 «ГЛАВ-
НЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 Т/с «КОСАТКА» 1:50 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:40 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 3:25 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50, 03.45 Вести. Дежурная часть 14.00 
Т/с «Своя чужая» 17.15 «Прямой эфир» 
20.00 Т/с «Следователь Тихонов» 22.00 
«Поединок» 23.40 «Крым. Камни и пепел». 
«Человеческий фактор. Воздушная среда». 
«Человеческий фактор. Орган № 1. Мозг» 
01.50 Т/с «Срочно в номер. На службе за-
кона» 02.50 «Комната смеха» 

ЖҰМА, 22 СӘУІР
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Аяулы 
арман». Т\х. 10:50 «Біздің ағай». Т\х. 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». . 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:40 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х. 17:30 KAZNEWS 
17:55 «ИМАН АЙНАСЫ» 18:15 «ЖАН ЖЫ-
ЛУЫ» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 
Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:05 ПАРЛАМЕНТ 
20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «СӘЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 22:30 «КЕЛІН». Т\х. 23:30 
«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 KAZNEWS 0:35 
Парламент 0:45 «Біздің ағай». Т\х. 1:30 «Иман 
айнасы» 1:50 «Бүгінгі күннің батырлары» 
2:00 «Ғасырлар үні». 2:30 «Сіз не дейсіз?» 
3:00 KAZNEWS 3:35 Парламент

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с. «Осколки» 
11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 11:45 «Әр 
үйдің сыры басқа». Д\д 12:15 Т\х . «Зәуре» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с. «Семейные 
мелодрамы» 14:05 «Подари детям жизнь» 
14:10 Т\с. «Катина любовь» 15:00 Новости 
15:10 Т\х . «Ғашық жүрек» 16:00 Кешкі 
жаңалықтар 16:15 «Өмір сабақтары». Д\д 
16:50 «Экономкласс» 17:00 Новости 17:15 
Т\с. «След» 17:55 «Тур де Хабар» 18:25 
«Сильные духом» 18:45 Т\х , «Бажалар» 19:15 
Т\х . «Зәуре» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бетпе-бет» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с. «След» 22:10 Всемирная серия бокса. 
Четвертьфинал. Астана Арланс - Caciques De 
Venezuela. Прямая трансляция из Шымкента. 
00:10 Т\х «Күн сақшылары» 02:00 Қорытынды 
жаңалықтар 02:30 «Сотқа жеткізбей» Д\д 
03:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» 12:00 «П@УТINA» 

12:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:30 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 14:20 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
14:35 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 15:15 «ПРАВДА» 
15:20 Кино «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 17:35 
«ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 18:40 Лотерея 
«АВТОКУШ» 18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «КЛУБ 
ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» ВЫСШАЯ ЛИГА 
2:10 «П@УТINA» 2:30 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:20 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 4:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Своя 
чужая» 17.15 «Прямой эфир» 20.00 «Юмо-
рина» 21.55 Х/ф «Испытание верностью» 
01.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. История 
одного учебника» 02.55 «Комната смеха» 
03.35 Х/ф «Не сошлись характерами» 

СЕНБІ, 23 СӘУІР
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:00 «Жаңа қоныс». Т\х. 
8:35 «АГРОБИЗНЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «ДАУА» 10:40 «Әзіл әлемі» 12:30 
«Ас болсын!» 13:15 «ТАБЫС СЫРЫ. 13:35 
«МЫҢ ЖАСАҒАН ШАҺАР». ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
АҚЫНДАР АЙТЫСЫ (Алматы қаласының 
1000 жылдығына арналған халықаралық 
айтыс) 17:15 «Аралым - айдын шалқарым». 
Елмұра Жаңабергенованың концерті 18:15 
«ҚОЖА АХМЕТ ЯССАУИ: ДАНАЛЫҚ ІЛІМІ». 
18:40 «Өмірдің өзі новелла». Т\х 19:30 KA-
ZNEWS 20:05 «Үздік әндер» 21:00 «ДАРА 
ЖОЛ» 22:35 «Road to France». « UEFA 
EURO-2016» журналы 23:05 «ЖАЙДАРМАН» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ЛИГА. 1/8 фи-
нал. 0:35 KAZNEWS 1:10 Кино «Он үшінші 
жауынгер» 2:55 KAZNEWS

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:10 «Әсем әуен» 

08:55 Аспаздық бағдарлама. «Сиқырлы ас 
үй» 09:25 Семейное кино. «Дорожная банда 
«4 лапы»» 11:00 М/с. «Инвизималс» 11:50 
Сказки братьев Гримм. «Шестеро весь свет 
обойдут» 12:50 «Орталық Хабар» 14:00 
«Жұлдызды дода» 15:35 Т\х . «Достық 
жәрмеңкесі или Базар на улице Мира» 
16:05 Кино. «Три тополя на Плющихе» 
17:30 Өмірқұл Айниязовтың «Жұмыр жердің 
жұмағы» атты ән кеші 19:40 «Бенефис-шоу» 
21:00 «7 күн» 22:00 Всемирная серия бокса. 
Четвертьфинал. Астана Арланс - Caciques De 
Venezuela. Прямая трансляция из Шымкента. 
00:00 Т\х . «25 шақырым» 01:40 «Отыз ұлың 
болғанша» спектаклі 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 8:00 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 8:35 «П@УТINA» 9:00 «СМАК» 
9:40 Кино «КРУЖЕВА» 11:40 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ» 12:00 «112 НЕДЕЛЯ» 12:25 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 13:25 «П@УТINA+» 14:25 «ОТ-
КРЫТИЕ КИТАЯ» 15:00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ» ВЫСШАЯ ЛИГА 17:10 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА» 21:00 «ПРОВИНЦИАЛКА» 
22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 23:10 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:50 Кино «ЛЕГЕНДА № 17» 
2:20 «112 НЕДЕЛЯ» 2:40 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
3:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 

РОССИЯ 1 
05.15 «Сельское утро» 05.45 «Диалоги о 

животных» 06.40, 10.10, 13.20 Вести-Москва 
07.00, 10.00, 13.00 Вести 07.10 РОССИЯ. 
Местное время 08.15 «Правила движения» 
09.10 «Личное. Максим Аверин» 10.20 Х/ф 
«Её сердце» 12.00, 13.30 Х/ф «Куклы» 16.00 
«Один в один. Битва сезонов» 19.00 Вести 
в субботу 20.00 Х/ф «Слёзы на подушке» 
00.00 Х/ф «Отпуск летом» 02.05 Т/с «Марш 
Турецкого-2» 03.40 «Комната смеха» 

ЖЕКСЕНБІ, 24 СӘУІР
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 7:20 КӘСІПҚОЙ БОКС. 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ АТАҒЫ ҮШІН ЖЕКПЕ-
ЖЕК. Геннадий Головкин (Қазақстан) - До-
миник Уэйд (АҚШ). 10:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
12:15 «АҚСАУЫТ» 12:50 «Өмірдің өзі новел-
ла». Т\х 13:35 «Сәлем, Қазақстан!» 15:00 
Кәсіпқой бокс. Әлем чемпионы атағы үшін 
жекпе-жек. Геннадий Головкин (Қазақстан) 
- Доминик Уэйд (АҚШ) 16:00 «ЛЕССИ». М/х. 
16:50 «БІЗДЕ ЖАЛҒЫЗ ОТАН БАР. ОЛ - 
ҚАСИЕТТІ ҚАЗАҚ ЖЕРІ». 17:10 «Жеті нота». 
Концерт 19:00 Кәсіпқой бокс. Әлем чемпионы 
атағы үшін жекпе-жек. Геннадий Головкин 
(Қазақстан) - Доминик Уэйд (АҚШ) 20:00 
«АПТА. КZ» 21:00 «Мен ғашықпын...». Қайрат 
Нұртастың концерті 23:20 «Road to France». 
« UEFA EURO-2016» журналы 23:55 Драма 
«Шоқан Уәлиханов» 1:30 «Апта. Кz»

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

9:00 «7 күн» 10:00 «Ас арқау» 10:25 «Тур 
де Хабар» 10:55 М\ф. «Белка и Стрелка: 
озорная семейка» 11:00 Семейное кино. 
«Пятеро друзей»-2 12:35 Сказки братьев 
Гримм. «Красная шапочка» 13:35 «Бенефис-
шоу» 14:50 Нұрболат Арзамасұлы. «Туған 
елім» концерті 16:40 Кино. «Көшпенділер» 
18:30 «Қызық times» 19:45 «Жұлдыздар 
айтысады» шоу бағдарламасы 21:00 «7 күн» 
22:00 Мегахит. «После прочтения сжечь» 
23:40 Т\х . «25 шақырым» 01:30 «Махаббат 
туралы аңыз» балеті 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 7:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:25 «П@УТINA» 8:45 «ВОС-
КРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО» 10:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
12:00 «БОЛЬШОЙ ПАТРУЛЬ» 12:25 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 13:25 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 14:50 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Весенняя серия игр 
16:05 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 
17:10 Кино «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 21:00 
«АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 22:55 
«ӘН ДАРИЯ» 23:45 «БЕЗ СТРАХОВКИ» 
2:00 «П@УТINA+» 2:45 «ӘН ДАРИЯ» 3:30 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 4:15 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
04.20 Т/с «Тайна записной книжки» 

06.00 МУЛЬТ утро 06.30 «Сам себе режис-
сёр» 07.20, 02.25 «Смехопанорама» 07.50 
«Утренняя почта» 08.30 «Сто к одному» 
09.20 Вести-Москва 10.00, 13.00 Вести 10.10 
«Смеяться разрешается» 12.10, 13.20 Х/ф 
«Любовь не делится на 2» 16.30 «Танцы 
со Звёздами». Сезон - 2016 г. 19.00 Вести 
недели 21.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 23.30 Т/с «По горячим 
следам» 01.30 «Никита Карацупа. Следопыт 
из легенды» 02.55 «Комната смеха» 
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

«Қазіргі заманда жастарға 
ақпараттық технологиямен 

байланысты  әлемдік стандартқа 
сай мүдделі жаңа білім беру өте 

қажет».
Н.Ә.Назарбаев.

Өскен негізгі мектебінде «Шұғыла» 
желілік қоғамдастығының модера-
торы, І деңгейлі курстан өткен Лав-
ровка орта мектебінің қазақ тілі 
пәнінің мұғалімі Құсайынова Жанар 
Қазезқызының ұйымдастыруымен 
Кембридж бағдарламасы бой-
ынша деңгейлік курстан өткен 
мұғалімдердің кезекті аймақтық  
семинары өтті.  
Семинардың мақсаты деңгейлік 

курс  б іт ір ген  мұғал імдерд ің 
ө з  і с - т әж і р ибелер і н  ба с қ а 
мұғалімдермен  бөлісу және білім 
беру саласында жаңа ізденістер 
мен технологияларға жол ашу 
болып табылады. 

«Оқыту мен оқудағы  ақпараттық - коммуникациялық 
технологияларды тиімді пайдалану» атты тақырыбы 
бойынша өткен семинарға 20-дан астам мұғалімдер 
қатысты. Алғашқы сөз мектебіміздің директоры 
Ахметова Құттыбай Қошанқызына беріліп, мектеп 
оқушылары келген мұғалімдерге шағын концерттік 
бағдарламасын ұсынды. Семинар бағдарламасына 
сәйкес мұғалімдер шеберлік сыныптарын, коучингтерін 
өткізді. Атап айтсақ, Қызыләскер орта мектебінің 
3-деңгейлі сертификатталған ұстаздары Ноғаев Б.К. 
«Диалогтік оқыту арқылы оқушылардың құзіреттілігін  
дамыту» тақырыбында және Жауаров Ү.Е. «Қазақ 
тілі сабағында қолданылатын рефлексия түрлері» 
тақырыбында, Бірлестік орта мектебінің 3-деңгейлі 

Білім беру
БІРЛІГІ МОЛ «ШЎЄЫЛА» БІРЛЕСТІГІБІРЛІГІ МОЛ «ШЎЄЫЛА» БІРЛЕСТІГІ

сертификатталған мұғалімі Қайыржанов М.Т. және 
Заря орта мектебінің 3-деңгейлі сертификатталған 
мұғалімі Кенжеғалиева Г.К.  «Оқыту мен оқуда 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пай-
далану» тақырыбында шеберлік сыныптарын, Заря 
орта мектебінің 2-деңгейлі сертификатталған мұғалімі 
Шамен Л. «Оқу мен оқытудағы көшбасшылық» 
тақырыбында коучинг өткізді. Семинарды Жанар 
Құсайынова қорытындылай келе,  желілік қоғамдастық 
- тәжірибе алмасудың кепілі болып табылатынын,  
қоғамдастық мүшелерінің ынтымақтастығы нығая 
түсетінін айтып өтті.

Сәния АКИПОВА,
Өскен НМ-нің 3-деңгейлі сертификатталған

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Гүлмира! Құтты болсын 
  осы тойың,
Жастарға тілек айту   
  менің ойым.
Айғаным Абзалжанмен   
  бақытты боп,
Жас отау тойласыншы   
  күнде тойын.
Айыртау кұтты қоныс,   
  ата-мекен,
Дүниеде жер бар ма екен   
  Көкшемен тең.
Ұл-қызы отау құрып той   
  тойласа,
Самалын Саумалкөлдің   
  жырлап өтем.
Қос аққу айдын көлдің сәні  
  емес пе,
Екі жас өміріңнің мәні емес пе.

Жыр отауы
Ақ тілекАқ тілек

(Әбілқайырова Гүлмира Армияқызына арнадым)
Алдынан айы туып Айғанымның
Іргесі берік болсын ақ отаудың.
Құдалар құтты болсын   
  қадамдарың,
Орындалсын бар тілек   
  армандарың.
Құдайындай сыйлайтын   
  құдаларын,
Айналдым қазағымның   
  дәстүрінен.
Фатима! Құтты болсын   
  қуанышың.
Көп болсын шөберелер,   
  жұбанышың.
Тойың тойға ұлассын   
  деп тілеймін,
Баянды боп бақыты екі жастың.

Бақыт ӘБДІЛМАНОВА. 
Қызылжар қаласы.

Ұлымыз Бектас Ерасыл Ерланұлын 17 
сәуірдегі 1 жасқа толуымен құттықтаймыз!
Құтты болсын, сенің туған күнің бұл,
Шаңырағымызды базар қыла,  
   күліп жүр!
Аман болып әлпештеген ата-анаң,
Аппақ таңдар ата берсін төгіп нұр!
Бармақтай бақ берсінші маңдайыңа,
Төзе біл қиындықтың қандайына.
Алдыңнан жарылқасын, айналайын,
Ерасылым, шаң тимесін айдарыңа!
Игі тілекпен: әжесі – Шолпан, нағашы 
ата-әжесі – Маман-Баян, ата-анасы, туы-
стары.

*   *   *

Лауазым Тегі, аты жөні Қабылдау 
уақыты 

Орналасқан  
жері 

 қызмет   
     телефоны 

Басшы Саян 
Жаңбыршыұлы 
Мейрамов

Әр бейсенбі  
күні сағат  
11.00-ден  

17.00-ге дейін

Айыртау ауданы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы 

кабинет №1,
Матросов көшесі,19 

8(71533)21583

Басшы-
ның 
орын-
басары

Илдар
Қошанұлы 
Әлкенов

Апта сайын 
әр сейсенбі  
күні сағат  
11.00-ден  

17.00-ге дейін

Айыртау ауданы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы 

кабинет №2,
 Матросов көшесі,19

8(71533)21983

Қабылдауға жазылу мына телефондар бойынша 8 (71533) 21-583,
21-983,21-950. Е-mail:  nk@tax4815.taxsko.mgd.kz 
Сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 

салық төлеушілердің назарына жеткізеді: сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес және мемлекеттік қызметкерлермен қызмет этикасын сақтау 
мәселелері бойынша, халықтан салық органдары лауазымдық тұлғаларының 
заңсыз әрекеті (әрекетсіздігі) туралы ақпаратты алу мақсатында Айыртау 
ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы бастығына жеке қабылдау 
кезінде мына мекен–жай бойынша  хабарлауларыңызды сұраймыз: 
Матросов көшесі, 19, II қабат, 3 кабинет. Аталған мәселе бойынша жеке 

қабылдау күн сайын өткізіледі. Қабылдауға жазылу 8(71533) 21-950, 21-583, 
21-983 телефондары бойынша жүргізіледі. 
Тағы хабардар етеріміз Солтүстік Қазақстан облысының Мемлекеттік 

кірістер департаментінің бастығы әр жұманың бейсенбі сайын сағат 11.00-
ден 17.00-ге дейін Петропавл қаласы К. Сүтішев көшесі, 56 үй, 2 қабат, 201 
кабинетте қабылдау өткізеді.
Қабылдауға жазылу мына телефондар бойынша 8 (7152) 46-49-15. 

жүргізіледі.
*   *   *

Айыртау ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасында 2016 жылдың IІ тоқсанында жеке 

тұлғалар мен заңды тұлғалар өкілдерін қабылдау кестесі

Жүсіпов Болат Неғмашұлы - ветеринария бөлімінің басшысы, әр 
сейсенбі күні сайын, сағат 16.00 ден 18.00-ге дейін.
Мекен жайы: Саумалкөл селосы, Сыздықов, 4 көшесі. Телефон 22-767.
Чепелева Татьяна Ивановна - ветеринария бөлімі басшысының орын-

басары, әр сәрсенбі күні сайын, сағат 16.00-ден 18.00-ге дейін.
Мекен жайы: Саумалкөл селосы, Сыздықов, 4 көшесі. Телефон 22-936.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Айыртау ауданы бойынша  ветеринария бөлімінде 21-767 сенім теле-

фоны жұмыс істейді. Сенім телефоны арқылы сіздер қызметшілер мен 
лауазымды тұлғалар тарапынан жіберілген құқықбұзушылықтарды хабар-
лай аласыздар. Қоңырау шалыңыздар, сіздердің хабарландыруларыңыз 
бей-жай қалмайды.  

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысының және орынбасарының 

азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі

Тиокпаева Сағила Қайырбекқызын туған күнімен құттықтаймыз!
Ұл-қызыңды өсірген алтын ана, білім алып, еңбек етуге жол салған асыл 

ана, өмірдің бар қызығын көре берші, бұл тойыңыз жалғассын жүз жасқа 
және аман жүрші арамызда.
Игі тілекпен: жолдасы – Аманжол, ұл-қыздары, немерелері – Диас, 

Анеля, Асанәлі. 
*   *   *

 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі 

аудан әкімдігіне тікелей бағынышты және есеп 
беруші, өз құзіреті шегінде заңнамада белгіленген 
тәртіпке сай  білім беру саласындағы бірыңғай 
мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға  уәкілетті 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы 
болып табылады. 

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі  өзінің қызметін 
Қазақстан Республикасы Заңымен және Конститу-
циясымен, Қазақстан Республикасы Президентінің және 
Үкіметінің актілерімен, басқада құқықтық нормативтік 
актілермен, сонымен қатар «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
туралы Ережелерімен жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасның 2013 жылғы 15 сәуіріндегі 

«Мемлекеттік қызмет туралы» №88-V Заңына сәйкес, 
мемлекеттік қызмет көрсетулер стандарттарының 
негізінде 2015 жылы 1253 мемлекеттік қызмет көрсетілді. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету процесін оңтайландыру 
және автоматтандыру нәтижелері мемлекеттік органның, 
сондай-ақ Халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы, 
баламалы негізде мемлекеттік қызмет көрсету болып та-
былады. ХҚКО арқылы 43 мемлекеттік қызмет көрсетілді, 
олардың ішінен: 18-і - кәмелетке толмаған балаларға 
мұрагерлікті тіркеу және кәмелетке толмағандардың 
меншікке иелік етуі үшін ішкі істер органдарына, бан-
ктерге, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және 
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына анықтама беру, 8-і 
- кәмелетке толмаған баланың меншік құқығына тиесілі 
мүлікке қатысты мәмілелерді тіркеу үшін қорғаншылық 
немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге 
асырушы органдарға анықтама беру, 6-ы - мектепке 
дейінгі ұйымдарға жіберілетін мектепке дейінгі жастағы 
(7 жасқа дейін) балаларды кезекке қою, 11-і - негізгі орта, 
жалпы орта білім беру туралы құжаттардың көшірмесін 
беру.

305 мемлекеттік қызмет - электронды түрде  «элек-
тронды үкімет» веб-порталы арқылы  мектепке дейінгі 
ұйымдарға жіберілетін мектепке дейінгі жастағы (7 жасқа 
дейін) балаларды кезекке қою.
Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша 

қызмет алушылардан шағым түскен жоқ.
Сайрамбек ЖАҚЫПОВ,

ауданның білім бөлімінің басшысы.

«Солтүстік Қазақстан «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесімен көрсетілетін мекемесімен көрсетілетін 
мемлекеттік қызметімемлекеттік қызметі

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының экономика жəне қаржы бөлімі»  

мемлекеттік мекемесі 2016 жылғы 26 сəуір күні  
сағат 11.00–де  www.gosreestr.kz   мемлекеттік 
мүлік тізілімінің веб-порталында коммуналдық 
меншіктегі жекешелендірілген объектілерді сату 
бойынша электронды аукционды өткізу туралы 
хабарлайды.
Коммуналдық  меншіктегі  объектілерді  сату, 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 
9  тамыздағы  №920 қаулысымен  бекіт ілген , 
жекешелендіру объектілерді сату қағидасына сəйкес 
жүзеге асырылады.
Аукционға коммуналдық меншік объектісі 

бағаны төмендету бойынша қойылады:
1.Бұрынғы дəрігерлік амбулатория ғимараты,теңгерім 

ұстаушы «Арықбалық ауылдық округі əкімінің аппара-
ты» ММ. Объектінің орналасқан жері: СҚО, Айыртау 
ауданы, Арықбарық ауылы. Мəредегі алғашқы баға 
-7 357 000 теңге. Төменгі баға -3 678 500 теңге. 
Кепілдік жарна-1 103 550 теңге.

2016 жылғы «28» сəуір  сағат 11.00–де  www.
gosreestr.kz   мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-
порталында  бөлек негіздер бойынша аудандық 
коммунал меншігіне түскен (айналымға түскен) 
мүлікті сату 
Электрондық аукционға сауданың голланд 

əдісі бойынша коммуналдық  меншіктің келесі 
объектілері қойылады:
Бұрынғы дүкен ғимараты, Лобаново ауылы, Со-

ветская көшесі,29. Бастапқы құны-253 774 теңге. 
Мəредегі құны-1 268 870 теңге.Төменгі құны-35 
291 теңге. Кепілдік жарна -38 067 теңге.
Су мұнарасы ,Үкілі Ыбырай ауылы.Бастапқы құны-

159 000 теңге.Мəредегі құны-795 000 теңге.Төменгі 
құны-46 229 теңге. Кепілдік жарна -23 850 теңге.
Бұрынғы бастауыш мектап ғимараты, Сарытубек 

ауылы.Бастапқы құны-267 000 теңге. Мəредегі 
құны-1 335 000 теңге. Төменгі құны-146 075 теңге. 
Кепілдік жарна -40 050 теңге.
Бұрынғы ауылдық клуб ғимараты, Сарсай ауылы. 

Бастапқы мəредегі құны-367 000 теңге. Мəредегі 
құны-1 835 000 теңге. Төменгі құны-200 784 теңге. 
Кепілдік жарна -55 050 теңге.
Назар аударыңыз!
Мүлік жер телімдерінсіз жүзеге асырылады. ҚР Жер 

Кодексіне сəйкес, жеке жер учаскесінің кадастрлық 
құны бөлек төленеді. 
Электронды  аукционды   өткізу  бойынша  

Қосымша ақпаратты мына сайт www.gosreestr.kz  
арқылы  немесе келесі телефондар бойынша 
таныса аласыз: 8(715-33) 22-3-69.  

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМААҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

Балтабай Таужанұлы! Сізді 60 жылдық мерейтойыңызбен 
құттықтаймыз! Денсаулығыңыз мықты, еңбегіңіз жемісті болсын! 
Шаңырақтарыңыздан шаттық, босағаларыңыздан береке арыл-
масын!
Ақ тілекпен: интернат ұжымы.


